
 מסכת יבמות פרק א

חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום   א משנה,דף ב

עד סוף העולם ואלו הן בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בנה ובת בתה חמותו ואם 

חמותו ואם חמיו אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו 

שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות ואשת אחיו   ב משנה,דף ב

צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או 

שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו 

או אחת מכל העריות האלו  שנמצאו אילונית או שמיאנו כיצד פוטרות צרותיהן היתה בתו

נשואות לאחיו ולו אשה אחרת ומת כשם שבתו פטורה כך צרתה פטורה הלכה צרת בתו 

ונשאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת כשם שצרת בתו פטורה כך צרת צרתה פטורה 

אפילו הן מאה כיצד אם מתו צרותיהן מותרות היתה בתו או אחת מכל העריות האלו 

כ מת אחיו צרתה מותרת וכל "אשה אחרת מתה בתו או נתגרשה ואחנשואות לאחיו ולו 

: היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת

ת תנא "מכדי כולהו מאחות אשה ילפינן ליתני אחות אשה ברישא וכ  ב גמרא,דף ב

ש היא דאמר שריפה חמורה אי הכי ליתני חמותו ברישא דעיקר "חומרי חומרי נקט ור

תו כתיבא ועוד בתר חמותו ליתני כלתו דבתר שריפה סקילה חמורה אלא שריפה בחמו

בתו כיון דאתיא מדרשא חביבא ליה 

כולהו נמי מדרשא אתו נהי דלענין ייבום אתיין מדרשא עיקר איסורייהו   א גמרא,דף ג

בהדיא כתיב בהו בתו עיקר איסורא מדרשא דאמר רבא אמר לי רב יצחק בר אבדימי 

זמה השתא ( ויקרא כ)זמה ( ויקרא יח)הנה אתיא ( ויקרא יח)הנה  (ויקרא יח)אתיא 

דאמרת כל מלתא דאתיא מדרשא חביבא ליה ליתני לאחות אשה לבסוף איידי דאיירי 

באיסור אחוותא תנא אחות אשתו וליתנייא להאי בבא לבסוף אלא תנא קורבי קורבי נקט 

שה דורות למטה דידיה תנא נמי תנא בתו ובת בתו ובת בנו דקרובי עצמו ואיידי דתנא של

שלשה דורות למטה דידה ואיידי דתנא שלשה דורות למטה דידה תנא שלשה דורות 

למעלה דידה ותנא אחותו ואחות אמו דקרובי עצמו ואיידי דאיירי באיסור אחוה תנא 

אחות אשתו ובדין הוא דליקדמה לכלתו מקמי אשת אחיו שלא היה בעולמו דלא משום 

ירא אלא איידי דאיירי באיסור אחוה תנא אשת אחיו שלא היה בעולמו קורבא הוא דאס

והדר תנא כלתו ומאי איריא דתנא פוטרות ליתני אוסרות אי תנא אוסרות הוה אמינא 

ל וליתני אסורה לחלוץ מאי קעביד אלמה לא אם אתה "אסור לייבם אבל מיחלץ חלצה קמ

צרה ושלא במקום מצוה שריא  אומר חולצת מתייבמת כיון דבמקום מצוה הוא דאסירה

משום הכי תני פוטרות ומאי איריא דתני מן החליצה ומן הייבום ליתני מן הייבום לחודיה 

ל כל העולה לייבום "אי תנא מן הייבום הוה אמינא מיחלץ חלצה יבומי לא מייבמה קמ

יצה עולה לחליצה וכל שאינו עולה לייבום אינו עולה לחליצה וליתני מן הייבום ומן החל

נ מן החליצה לחודה אבא שאול היא דאמר מצות חליצה קודמת למצות ייבום מנינא "א

דרישא למעוטי מאי ומנינא דסיפא למעוטי מאי 

למעוטי דרב ודרב אסי לרב ולרב אסי למעוטי מאי אי סבירא להו דהדדי   ב גמרא,דף ג

להו דהדדי  חדא למעוטי צרת ממאנת וחדא למעוטי צרת מחזיר גרושתו ואי לא סבירא

חדא למעוטי דחבריה וחדא למעוטי או צרת ממאנת או צרת מחזיר גרושתו לרב ולרב אסי 



אשה אל אחותה לא תקח ( ויקרא יח)ר "מ דת"ליתנינהו לפי שאינה בצרת צרה מנה

יבמה יבא עליה ( דברים כה)ל לפי שנאמר "לצרור לגלות ערותה עליה בחייה עליה מה ת

עריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר באחת מכל ' שומע אני אפי

להלן עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח ואין לי 

ל לצרור ולא "ל לצרור ואין לי אלא צרתה צרת צרתה מניין ת"אלא היא צרתה מנין ת

מיוחדת שהיא  לצור ואין לי אלא אחות אשה שאר עריות מניין אמרת מה אחות אשה

ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם אף כל שהיא ערוה וחייבין 

על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אסורה ליבם ואין לי אלא הן צרותיהן מניין אמרת מה 

אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם 

ל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם וצרתה אסורה אף כ

צרתה אסורה מכאן אמרו חכמים חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן 

החליצה ומן הייבום עד סוף העולם יכול שאני מרבה אף שש עריות חמורות מאלו שיהו 

ה וחייבין על זדונה כרת ועל צרותיהם אסורות אמרת מה אחות אשתו מיוחדת שהיא ערו

שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם וצרתה אסורה אף כל שהיא ערוה 

וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה 

אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל דאי אפשר לינשא לאחים צרותיהן מותרות 

אשר > איש>כי כל ( ויקרא יח)ח אזהרה שמענו עונש מניין אמר קרא שאין צרה אלא מא

א אחות אשה מייבמת "טעמא דכתב רחמנא עליה הא לאו הכי ה' יעשה מכל התועבות וגו

מאי טעמא דאמרינן אתי עשה ודחי לא תעשה אימר דאמרינן אתי עשה ודחי לא תעשה 

ה גרידא מנלן דדחי לא תעשה גרידא לא תעשה שיש בו כרת מי דחי ותו לא תעש

לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך ואמר רבי אלעזר ( דברים כב)דכתיב   א גמרא,דף ד

סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר ( תהילים קיא)סמוכים מן התורה מנין שנאמר 

אלעזר משום רבי אלעזר בן עזריה מנין ליבמה שנפלה לפני מוכה ' ואמר רב ששת אמר ר

לא תחסום שור בדישו וסמיך ליה כי ישבו ( דברים כה)ן אותה שנאמר שחין שאין חוסמי

אחים יחדיו ואמר רב יוסף אפילו למאן דלא דריש סמוכים בעלמא במשנה תורה דריש 

יהודה בעלמא לא דריש ובמשנה תורה דריש ובעלמא מנלן דלא דריש דתניא בן ' דהא ר

שוכב עם בהמה מות יומת סמכו מכשפה לא תחיה ונאמר כל ( שמות כב)עזאי אומר נאמר 

יהודה וכי מפני שסמכו ' ל ר"ענין לו מה שוכב עם בהמה בסקילה אף מכשפה בסקילה א

ענין לו נוציא זה לסקילה אלא אוב וידעוני בכלל מכשפים היו ולמה יצאו להקיש להם 

ולומר לך מה אוב וידעוני בסקילה אף מכשפה בסקילה ובמשנה תורה מנלן דדריש דתנן 

א אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו ומפותת בנו רבי יהודה אוסר באנוסת נוש

לא יקח ( דברים כג)ט דרבי יהודה דכתיב "אביו ומפותת אביו ואמר רב גידל אמר רב מ

איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו כנף שראה אביו לא יגלה וממאי דבאנוסה כתיב 

ן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף ונת( דברים כב)מעילויה דקרא דכתיב 

ורבנן אי הוה סמיך ליה כדקאמרת השתא דלא סמיך ליה ' וסמיך ליה לא יקח איש וגו

בשומרת יבם הכתוב מדבר ולעבור עליו > דכתיב לא יקח איש את אשת אביו בנתים>

 בשני לאוין ובמשנה תורה מאי טעמא דדריש איבעית אימא משום דמוכח ואיבעית אימא

משום דמופני איבעית אימא משום דמוכח דאם כן לכתביה רחמנא גבי עריות ואיבעית 



אימא משום דמופני דאם כן לכתוב רחמנא לא יקח איש את אשת אביו לא יגלה כנף אביו 

למה לי 

מ לאפנויי וגבי ציצית נמי איבעית אימא משום דמוכח ואיבעית אימא "ש  ב גמרא,דף ד

כ לכתביה רחמנא גבי פרשת ציצית למאי "משום דמוכח דא משום דמופנה איבעית אימא

ובגד כלאים ( ויקרא יט)הלכתא כתביה הכא ואיבעית אימא משום דמופנה מכדי כתב 

מ לאפנויי הני מצרך צריכי דאי כתב "ל ש"שעטנז לא יעלה עליך לא תלבש שעטנז ל

רי כסות כתב רחמנא לא יעלה עליך הוה אמינא כל דרך העלאה אסר רחמנא ואפילו מוכ

א "רחמנא לא תלבש שעטנז דומיא דלבישה דאית ביה הנאה ואי כתב רחמנא לא תלבש ה

כ לכתוב "דוקא לבישה דנפיש הנייתה אבל העלאה לא כתב רחמנא לא יעלה עליך א

רחמנא לא תלבש שעטנז צמר ופשתים למה לי מכדי כתב ובגד כלאים שעטנז לא יעלה 

ל ונאמרו בתורה סתם בגדים ופרט לך הכתוב באחד עליך ותנא דבי רבי ישמעאל הואי

מ לאפנויי "ל ש"מהן צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים צמר ופשתים דכתב רחמנא ל

א העלאה היא דלא נפיש הנאתה אבל לבישה דנפיש הנייתה כל תרי "ואכתי איצטריך סד

שעטנז כ לשתוק קרא מיניה ותיתי שעטנז "מיני אסר רחמנא כתב רחמנא צמר ופשתים א

ישמעאל טעמא דכתב רחמנא צמר ופשתים הא לאו הכי כלאים ' מהעלאה ותנא דבי ר

ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם ותנא ( במדבר טו)א דאסר רחמנא והכתיב "בציצית ה

דבי רבי ישמעאל כל בגדים צמר ופשתים הם ואמר רחמנא עביד ליה תכלת ותכלת עמרא 

א כדרבא "יתנא תכלת עמרא הוא איצטריך סדהוא וממאי דתכלת עמרא הוא מדשש כ

דרבא רמי כתיב הכנף מין כנף וכתיב צמר ופשתים הא כיצד צמר ופשתים פוטרין בין 

במינן בין שלא במינן שאר מינין במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין והא תנא דבי רבי 

רחמנא עביד  ק"א כי דיוקא דרבא הכנף מין כנף וה"ישמעאל לית ליה דרבא איצטריך סד

ליה צמר לצמר ופשתים לפשתים וכי עבידת צמר לצמר צבעיה אבל צמר לפשתים 

ופשתים לצמר לא כתב רחמנא צמר ופשתים דאפילו צמר לפשתים ופשתים לצמר 

ישמעאל לרבנן מנא להו נפקא להו מראשו דתניא ' תינח לתנא דבי ר  א גמרא,דף ה

פאת ראשכם > את>לא תקיפו ( ויקרא יט) ראשו מה תלמוד לומר לפי שנאמר( ויקרא יד)

שומע אני אף מצורע כן תלמוד לומר ראשו וקא סבר האי תנא הקפת כל הראש שמה 

הקפה איכא למיפרך מה ללאו דהקפה שכן לאו שאין שוה בכל אלא אתיא מזקנו דתניא 

י ופאת זקנם לא יגלחו שומע אנ( ויקרא כא)זקנו מה תלמוד לומר לפי שנאמר ( ויקרא יד)

ל זקנו ואם אינו ענין ללאו שאין שוה בכל תנהו ענין ללאו השוה "אף כהן מצורע כן ת

א שאני כהנים הואיל וריבה בהן הכתוב מצות יתירות אפילו לאו "בכל ואכתי איצטריך סד

ל לפי "ל דדחי אלא אתיא מראשו דהך תנא דתניא ראשו מה ת"שאין שוה בכל לא דחי קמ

ל ראשו "עבור על ראשו שומע אני אף מצורע ונזיר כן תתער לא י( במדבר ו)שנאמר 

איכא למיפרך מה לנזיר מצורע שכן ישנו בשאלה דאי לא תימא הכי הא דקיימא לן דאין 

ט לא גמרינן דאיכא למיפרך שכן "עשה דוחה לא תעשה ועשה ליגמר מנזיר אלא מנזיר מ

נ איכא למיפרך שכן ישנו בשאלה אלא לעולם "ישנו בשאלה ה

מ "מקרא קמא אם כן לימא קרא ציצית תעשה לך גדילים למה לי ש  ב גמרא,דף ה

לאפנויי האי לשיעורא הוא דאתא גדיל שנים גדילים ארבעה עשה גדיל ופותלהו מתוכו 

מ לאפנויי ואכתי מיבעי ליה "ל ש"כ לימא קרא לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו ל"א

כ לכתוב רחמנא לא תלבש צמר "בור אלתוכף שתי תכיפות חיבור ותכיפה אחת אינו חי



מ לאפנויי ואכתי מיבעי ליה עד שיהא שוע טווי ונוז אלא "ל ש"ופשתים יחדו שעטנז ל

כולה משעטנז נפקא אשכחן דאתי עשה ודחי לא תעשה גרידא לא תעשה שיש בו כרת 

היכא אשכחן דדחי דאיצטריך עליה למיסרה וכי תימא נילף ממילה מה למילה שכן נכרתו 

יה שלש עשרה בריתות מפסח מה לפסח שכן כרת מתמיד מה לתמיד שכן תדיר מחדא על

לא אתיא תיתי מתרתי מהי תיתי ממילה ופסח שכן כרת מפסח ותמיד שכן צורך גבוה 

ד עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת "ממילה ותמיד שכן ישנו לפני הדבור ואליבא דמ

א תיתי מכבוד אב ואם "אלא איצטריך סדתמיד הוה ומכולהו נמי שכן ישנן לפני הדבור 

איש אמו ואביו תיראו ואת ( ויקרא יט)ל "דתניא יכול יהא כבוד אב ואם דוחה שבת ת

שבתותי תשמורו כולכם חייבין בכבודי מאי לאו דאמר ליה שחוט לי בשל לי וטעמא 

דכתב רחמנא את שבתותי תשמורו הא לאו הכי דחי לא 

הכי לא דחי אלא דקיימא לן דאתי עשה ודחי לא תעשה  'לאו דמחמר ואפי  א גמרא,דף ו

ת שאני לאוי דשבת דחמירי והא תנא בעלמא קאי ולא קפריך "ליגמר מהכא דלא לידחי וכ

( ויקרא יט)ל "דתניא יכול אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר יכול ישמע לו ת

די אלא משום דאיכא איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו כולכם חייבין בכבו

א תיתי מבנין בית המקדש דתניא יכול יהא "למיפרך מה להנך שכן הכשר מצוה אלא סד

את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו כולכם ( ויקרא יט)ל "בנין בית המקדש דוחה שבת ת

חייבין בכבודי מאי לאו בבונה וסותר וטעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמורו הא לאו 

ת ליגמר "דמחמר ואפילו הכי לא דחי ואלא דקיימא לן דאתי עשה ודחי ל הכי דחי לא לאו

ת שאני לאוי דשבת דחמירי והא תנא בעלמא קאי ולא קא פריך דתניא "מהכא דלא דחי וכ

יכול אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר יכול ישמע לו תלמוד לומר איש אמו 

משום דאיכא למיפרך מה להנך שכן הכשר כולכם חייבים בכבודי אלא ' ואביו תיראו וגו

מצוה הכשר מצוה תיפוק לי מהתם אין הכי נמי ואת שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו למה 

לי מיבעי ליה לכדתניא יכול יתיירא אדם ממקדש תלמוד לומר את שבתותי תשמורו ואת 

מקדשי תיראו נאמרה שמירה בשבת ונאמרה מורא במקדש מה שמירה האמורה בשבת 

לא משבת אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על השבת אף מורא האמורה   ב גמרא,ו דף

במקדש לא ממקדש אתה מתיירא אלא ממי שהזהיר על המקדש ואי זו היא מורא מקדש 

לא יכנס אדם בהר הבית במקלו במנעלו בפונדתו ובאבק שעל גבי רגליו ולא יעשנו 

ק קיים מנין "יים בזמן שאין בהמק ק"ו ואין לי אלא בזמן שבהמ"קפנדריא ורקיקה מק

את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו מה שמירה האמורה בשבת לעולם ( ויקרא יט)ל "ת

א תיתי מהבערה דתנא דבי רבי ישמעאל "אף מורא האמורה במקדש לעולם אלא סד

' ל אי לרבי יוסי ללאו אי לר"ל מה ת"לא תבערו אש בכל מושבותיכם מה ת( שמות לה)

יוסי רבי נתן אומר לחלק ואמר רבא תנא ' ניא הבערה ללאו יצתה דברי רנתן לחלק דת

ל מכדי שבת חובת הגוף היא וחובת הגוף נוהגת "מושבות קא קשיא ליה מושבות מה ת

ל מושבות דכתב רחמנא בשבת למה לי משום רבי ישמעאל אמר תלמיד "בין בארץ בין בח

פט מות והומת שומע אני בין בחול וכי יהיה באיש חטא מש( דברים כא)אחד לפי שנאמר 

ד "מחלליה מות יומת בשאר מלאכות חוץ ממיתת ב( שמות לא)בין בשבת ומה אני מקיים 

ד ומה אני מקיים והומת בחול ולא בשבת או אינו אלא אפילו "או אינו אלא אפילו מיתת ב

כם והיו אלה ל( במדבר לה)ל לא תבערו אש בכל מושבותיכם ולהלן הוא אומר "בשבת ת

ד אף מושבות "לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם מה מושבות האמורים להלן בב



ד ואמר רחמנא לא תבערו מאי לאו רבי נתן היא דאמר לחלק יצתה "האמורים כאן בב

יוסי אימר ' וטעמא דכתב רחמנא לא תבערו הא לאו הכי דחי לא רבי יוסי ותיהוי נמי ר

ר "ד בישול פתילה הוא וא"בערה גרידתא הבערה דבדאמר רבי יוסי הבערה ללאו יצתה ה

ששת מה לי בישול פתילה מה לי בישול סמנין אמר רב שימי בר אשי האי תנא לא משום 

ק מה אני מקיים מחלליה מות יומת "ו וה"ת אלא משום דמייתי מק"דאתי עשה ודחי ל

ו "ד דחיא שבת מק"ד אבל מיתת ב"בשאר מלאכות חוץ ממיתת ב

שמות )ומה עבודה שהיא חמורה ודוחה שבת רציחה דוחה אותה שנאמר   א גמרא,דף ז

מעם מזבחי תקחנו למות שבת שנדחת מפני עבודה אינו דין שתהא רציחה דוחה אותה ( כא

ק קבורת מת מצוה תוכיח שדוחה את העבודה ואין דוחה את "ומאי או אינו דקאמר ה

ודה שהיא דוחה שבת קבורת ו ומה עב"השבת הדר אמר קבורת מת מצוה תדחה שבת מק

מת מצוה דוחה אותה מולאחותו שבת שנדחה מפני עבודה אינו דין שתהא קבורת מת 

לא תבערו ולמאי דסליק אדעתיה מעיקרא דאתי עשה ( שמות לה)ל "מצוה דוחה אותה ת

מחלליה מות יומת בשאר ( שמות לא)ק מה אני מקיים "ת מאי או אינו דקאמר ה"ודחי ל

ת הדר אמר אימר "ד דחי שבת דאתי עשה ודחי ל"ד אבל מיתת ב"יתת במלאכות חוץ ממ

ת שיש בו כרת מי שמעת ליה "דאמרינן דאתי עשה ודחי לא תעשה לא תעשה גרידא ל

ת לאו לא תעשה חמור מיניה וקאתי עשה ודחי ליה "דדחי הדר אמר אטו עשה דוחה את ל

א תיהוי האי "סד[ איצטריך] ל לא תבערו אלא"מה לי חומרא זוטא ומה לי חומרא רבה ת

אשת אח דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על 

והנפש אשר ( ויקרא ז)כיצד ' הכלל כולו יצא דתניא דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל וכו

תאכל בשר מזבח השלמים וטומאתו עליו והלא שלמים בכלל קדשים היו ולמה יצאו 

ולומר לך מה שלמים מיוחדים קדשי מזבח אף כל קדשי מזבח יצאו קדשי להקיש אליהן 

בדק הבית הכא נמי הא אשת אח בכלל כל העריות היתה ולמה יצתה להקיש אליה ולומר 

לך מה אשת אח שריא אף כל עריות נמי שריין מי דמי התם כלל באיסור ופרט באיסור 

היה בכלל ויצא לידון בדבר הכא כלל באיסור ופרט בהיתר הא לא דמי אלא לדבר ש

החדש שאי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו לך הכתוב בפירוש דתניא דבר שהיה 

בכלל ויצא לידון בדבר החדש אי אתה רשאי להחזירו לכללו עד שיחזירנו לך הכתוב 

ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה ( ויקרא יד)בפירוש כיצד 

ל כחטאת "ל כחטאת האשם ומה ת"כחטאת האשם הוא לכהן שאין ת במקום הקדש כי

האשם לפי שיצא אשם מצורע לידון בדבר החדש בבהן יד ובהן רגל הימנית יכול לא יהא 

טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח 

כי כחטאת האשם הוא מה חטאת טעונה מתן דמים ( ויקרא יד)תלמוד לומר   ב גמרא,דף ז

ואימורים לגבי מזבח אף אשם טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח ואי לא אהדריה קרא 

א אשת אח דאישתרא אישתראי שאר "נ ה"א למאי דנפק נפק ולמאי דלא נפק לא נפק ה"ה

מה אשת אח מייבמה אף אחות אשה  א תיתי במה מצינו מאשת אח"עריות לא אלא סד

תתייבם מי דמי התם חד איסורא הכא תרי איסורי מהו דתימא הואיל ואישתרי אישתרי 

ומנא תימרא דאמרינן הואיל ואישתרי אישתרי דתניא מצורע שחל שמיני שלו בערב 

פ שאין טבול יום אחר נכנס זה נכנס "הפסח וראה קרי בו ביום וטבל אמרו חכמים אע

' יוחנן דבר תורה אפי' בא עשה שיש בו כרת וידחה עשה שאין בו כרת ואמר רמוטב שי

ויעמוד יהושפט בקהל יהודה לפני החצר החדשה ( ב כדברי הימים )עשה לית ביה שנאמר 



שחדשו בה דברים ואמרו טבול יום לא יכנס [ רבי]> יוחנן' ר>מאי חצר החדשה אמר 

לצרעתו הותר לקרויו מי דמי לדעולא  למחנה לויה ואמר עולא מה טעם הואיל והותר

תינח היכא דנשא מת ואחר כך נשא חי דמגו דאישתרי איסור אשת אח   א גמרא,דף ח

כ נשא מת איסור אחות אשה קדים "אישתרי נמי איסור אחות אשה אלא נשא חי ואח

כ נשא חי דחזיא ליה דביני ביני אלא "נשא מת נמי תינח היכא דנשא מת ומת ואח' ואפי

מת ולא מת ואחר כך נשא חי לא איחזיא ליה כלל מי לא מודי עולא שאם ראה קרי  נשא

בליל שמיני שאין מכניס ידיו לבהונות שלא יצא בשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן אלא 

כ נשא חי ואי בעית אימא אתיא בהיקישא "כי איצטריך עליה היכא דנשא מת ומת ואח

כי ( ויקרא יח)ב הונא בריה דרב יהושע אמר קרא מדרבי יונה דאמר רבי יונה ואיתימא ר

כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הוקשו כל העריות כולן לאשת אח מה אשת 

אח שריא אף כל עריות נמי שריין כתב רחמנא עליה אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא 

חזית מכדי כל עריות איכא לאקושינהו לאשת אח ואיכא לאקושינהו לאחות אשה מאי 

דאקשת לאחות אשה אקשינהו לאשת אח איבעית אימא לקולא וחומרא לחומרא מקשינן 

איבעית אימא הכא תרי איסורי והכא תרי איסורי ותרי מתרי ילפינן אבל הכא חדא 

איסורא ותרי מחדא לא ילפינן רבא אמר ערוה לא צריכא קרא דאין עשה דוחה לא תעשה 

רה וערוה לא צריכא קרא והא תניא אין לי אלא שיש בו כרת כי איצטריך קרא למיסר צ

( דברים כה)ש רבי אומר "היא משום צרתה והא קתני אין לי אלא הן משום צרותיהן ת

ויבם ויבמה לאסור צרות ועריות אימא לאסור צרות של עריות ( דברים כה)ולקח ולקחה 

צרה חד למיסר והא תרי קראי קנסיב ליה מאי לאו חד לערוה וחד לצרה לא אידי ואידי ל

צרה במקום מצוה וחד למישרי צרה שלא במקום מצוה מאי טעמא ויבם ויבמה במקום 

נמי דיקא ' ייבום הוא דאסירא צרה שלא במקום ייבום שריא צרה אמר רב אשי מתני

דקתני חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן ואילו פטורות ופוטרות לא קתני שמע מינה 

דאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת צרה נמי לא  ומאי שנא ערוה דלא צריכא קרא

ל רב אחא בר ביבי מר "תיבעי קרא משום דאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת א

ק משמיה דרבא צרה נמי לא איצטריך קרא כי איצטריך קרא "לרבינא ה

למישרי צרה שלא במקום מצוה מאי טעמא אמר קרא עליה במקום עליה   ב גמרא,דף ח

ל רמי בר חמא לרבא אימא ערוה גופיה שלא "א שלא במקום עליה שריא אהוא דאסיר

במקום מצוה תישתרי ולאו קל וחומר הוא במקום מצוה אסירא שלא במקום מצוה שריא 

אמר ליה צרה תוכיח דבמקום מצוה אסירא ושלא במקום מצוה שריא אמר ליה עליך אמר 

( ויקרא יח)לאחר מיתה ההיא קרא בחייה כל שבחייה האי בחייה מיבעי ליה למעוטי 

ל בחייה כל "א נתגרשה שריא ת"מואשה אל אחותה נפקא אי מואשה אל אחותה ה

ג דנתגרשה לא אלא אמר רב הונא בר תחליפא משמיה דרבא תרי קראי "שבחייה דאע

לגלות ערותה דחדא משמע הא כיצד ' כתיבי כתיב אשה אל אחותה לא תקח לצרור וכתי

רות שלא במקום מצוה היא אסורה וצרתה מותרת איפוך אנא במקום מצוה שתיהן אסו

כ לא יאמר "במקום מצוה היא אסורה וצרתה מותרת ושלא במקום מצוה שתיהן אסורות א

ק רחמנא "ל רב אשי לרב כהנא ממאי דהאי עליה לאיסורא דלמא להתירא וה"עליה א

במקום עליה  אשה אל אחותה לא תקח לצרור לא היא ולא צרתה שלא במקום עליה אבל

כ לגלות ערוה דחדא היכי משכחת לה אי במקום מצוה שתיהן מותרות "שתיהן מותרות א

גופא רבי אומר ולקח ולקחה ויבם ויבמה לאסור  : אי שלא במקום מצוה שתיהן אסורות



צרות ועריות מידי צרות כתיבא הכא ועוד צרות מלצרור נפקא לצרור מפיק ליה רבי 

כ לימא קרא ולקח מאי ולקחה כל היכא דאיכא "ק א"תיב הלכדרבי שמעון צרה הכא כ

תרי לקוחין דאי בעי נסיב האי ואי בעי נסיב האי שריא ואי לא תרוייהו אסירין ויבמה 

במקום ייבום הוא דאסירא צרה שלא במקום ייבום שריא צרה ורבנן האי ולקחה מאי 

חנינא ולקחה מלמד  עבדי ליה מיבעי להו לכדרבי יוסי בר חנינא דאמר רבי יוסי בר

שמגרשה בגט ומחזירה ויבמה על כרחה ורבי דרבי יוסי בר חנינא מלאשה נפקא על כרחה 

ד "מיבמה יבא עליה נפקא ורבי האי עליה מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא אין חייבין ב

אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת וכן המשיח 

אלא על דבר שחייבין על זדונו { דה זרהבעבו> }בעבודת כוכבים>ולא   א גמרא,דף ט

כרת ושגגתו חטאת ותנן נמי כל מצוה שבתורה שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת 

ובעבודת >ד מביאין פר "יחיד מביא כשבה או שעירה נשיא מביא שעיר משיח וב

יחיד נשיא ומשיח מביאין שעירה צבור מביאים פר ושעיר פר { ובעבודה זרה> }כוכבים

ונודעה החטאת אשר חטאו עליה רבי אומר ( ויקרא ד)ר "מ דת"עולה ושעיר לחטאת מהל

נאמר כאן עליה ונאמר להלן עליה מה להלן דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו 

חטאת אף כאן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אשכחן צבור משיח מנלן 

שיח כצבור יחיד ונשיא אתיא מצות מצות לאשמת העם הרי מ( ויקרא ד)דכתיב במשיח 

אלא על דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו { בעבודה זרה> }בעבודת כוכבים>ולא 

יליף מעיני מעיני יחיד נשיא ומשיח { בעבודה זרה> }בעבודת כוכבים>חטאת צבור 

ו מוסיף על "מואם נפש אחת אחד יחיד ואחד נשיא ואחד משיח במשמע וי( במדבר טו)

' ענין ראשון וילמד תחתון מן העליון ורבנן האי סברא מנא להו נפקא להו מדמקרי ליה ר

והנפש אשר ( במדבר טו)תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה ( במדבר טו)יהושע לבריה 

עבודת >מה { לעבודה זרה> }לעבודת כוכבים>תעשה ביד רמה הוקשה כל התורה כולה 

על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כל דבר  דבר שחייבין{ עבודה זרה> }כוכבים

בעבודת >שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אשכחן יחיד ונשיא ומשיח בין 

מנין { בעבודה זרה> }בעבודת כוכבים>ובין בשאר מצות צבור { בעבודה זרה> }כוכבים

עיני אמר קרא ואם נפש וילמד עליון מתחתון אלא צבור בשאר מצות מנלן יליף מעיני מ

ורבי האי תורה אחת מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא לפי שמצינו שחלק הכתוב בין 

יחידים למרובים יחידים בסקילה לפיכך ממונן פלט מרובין בסייף לפיכך ממונן אבד יכול 

נחלוק בקרבנותיהן תלמוד לומר תורה אחת יהיה לכם מתקיף לה רב חלקיה מהגרוניא 

א נחלק מאי לייתו לייתו פר "יהיה לכם הא לאו הכי ה טעמא דכתב רחמנא תורה אחת

צבור בשאר מצות הוא דמייתו כשבה יחיד בשאר מצות הוא דמייתי שעיר נשיא בשאר 

{ בעבודה זרה> }בעבודת כוכבים>מצות הוא דמייתי פר לעולה ושעיר לחטאת צבור 

הואיל וצבור  ד אמינא"הוא דמייתו ואלא מאי שעירה יחיד נמי היינו קרבנו איצטריך ס

נ צריך ואין לו תקנה "בהוראה מייתו פר לעולה ושעיר לחטאת אינהו נמי ניתו איפכא א

ל כמדומה לי שאין לו מוח בקדקדו "ז א"ו ליתני ט"ל לוי לרבי מאי איריא דתני ט"ל א"קמ

מאי דעתך אמו אנוסת אביו אמו אנוסת אביו פלוגתא דרבי יהודה ורבנן היא ובפלוגתא לא 

י ולא והרי איסור מצוה ואיסור קדושה דפליגי רבי עקיבא ורבנן וקתני בפרקין קא מייר

קא אמרינן והא בית שמאי מתירין את הצרות לאחין ובית הלל אוסרין בית שמאי במקום 

בית הלל אינה משנה והרי אשת אחיו שלא היה בעולמו 



' ש והאמר ר"רש ורבנן וקתני בנולד ולבסוף ייבם לא פליג "דפליגי ר  ב גמרא,דף ט

אושעיא והאמר רב יהודה אמר רב ' ש אף בראשונה הא איתותב ר"אושעיא חלוק היה ר

חייא בכולן אני קורא בהן האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה מותרת לזה ' וכן תני ר

ואחותה שהיא יבמתה חולצת או מתייבמת ורב יהודה מתרגם מחמותו ואילך אבל שיתא 

ון דבתו באונסין משכחת בנשואין לא משכחת לה בנשואין קמיירי ט כי"בבי דרישא לא מ

באונסין לא קא מיירי ואביי מתרגם אף בתו מאנוסתו כיון דאשכוחי משכחת לה אי בעיא 

אבל אשת אחיו שלא היה בעולמו לא מאי [ אי בעיא מן הנשואין תהוי]מן האונסין תהוי 

לה בפלוגתא לא קא מיירי ורב ש הוא דמשכחת לה לרבנן לא משכחת "טעמא כיון דלר

' ספרא מתרגם אף אשת אחיו שלא היה בעולמו ומשכחת לה בשיתא אחים ואליבא דר

שמעון 

וסימניך מת נולד ויבם מת נולד ויבם אלא לרבי הני כללי לית ליה רב אדא   א גמרא,דף י

 ל"קרחינא קמיה דרב כהנא אמר משמיה דרבא לעולם אית ליה לרבי הני כללי והכי קא

אחיות אנס ' אמו אנוסת אביו בחדא משכחת לה בתרתי לא קמשכחת לה אי יעקב ב

נכריות אנס ' אחותה שהיא יבמתה משכחת לה האסורה לזה מותרת לזה לא משכחת ואי ב

האסורה לזה מותרת לזה משכחת לה אחותה שהיא יבמתה לא משכחת לה רב אשי אמר 

י ומאי כמדומה אני שאין לו מוח בקדקדו לעולם לית ליה לרבי הני כללי ובפלוגתא קמייר

[ דאסר באנוסת אביו]יהודה היא ' ר' דמתני' ט לא דייקת מתני"ק ליה מ"דקאמר ליה ה

דקתני שש עריות חמורות מאלו מפני שהן נשואות לאחרים צרותיהן מותרות אמו ואשת 

ת אביו אביו ואחות אביו מאי אמו אילימא נשואת אביו היינו אשת אביו אלא לאו אנוס

וקתני מפני שהן נשואות לאחרים לאחרים אין לאחין לא מאן שמעת ליה דאית ליה האי 

' ל רבינא לרב אשי לר"יהודה דאסר באנוסת אביו משום הכי לא תני ליה א' סברא ר

ל רב אשי לרב כהנא בלא דאי נמי "יהודה נמי משכחת לה דאי עבר ונסיב דאי לא קתני א

בלא בנים ונפלה לה קמי ברה [ ראובן]הוליד ממנה בן ומת משכחת לה יעקב אנס כלתו ו

ל באחותה דהתירא קמיירי באחותה דאיסורא לא "ומיגו דאיהי אסירה צרתה נמי אסירה א

דתני לוי אמו פעמים פוטרת צרתה ופעמים אינה ' קמיירי ואף על פי כן בדקה לוי במתני

ביו ומת זו היא אמו שאין פוטרת צרתה כיצד היתה אמו נשואת אביו ונשאת לאחיו מא

פוטרת צרתה 

היתה אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שפוטרת   ב גמרא,דף י

ל "פ ששנו חכמים במשנתנו חמש עשרה יש לנו להוסיף שש עשרה כגון זו א"צרתה ואע

ל לרבי יוחנן ללוי דאמר דאי נמי קתני לתני החולץ ליבמתו וחזר וקדשה ומת בלא "ר

ל לפי שאינה בצרת צרה ולימא ליה חייבי "בנים דמגו דאיהי אסורה צרתה נמי אסירא א

לאוין היא וחייבי לאוין בני חליצה ויבום נינהו לדבריו קאמר ליה לדידי חייבי לאוין הם 

וחייבי לאוין בני חליצה ויבום נינהו אלא לדידך חייבי כריתות נינהו לפי שאינן בצרת 

ל הוא אין חייב על החלוצה כרת והאחין "מתו וחזר וקדשה אמר רצרה איתמר החולץ ליב

חייבין על החלוצה כרת על הצרה בין הוא ובין האחים חייבין על הצרה כרת ורבי יוחנן 

ל "ט דר"אמר בין הוא ובין האחין אינן חייבין לא על החלוצה כרת ולא על הצרה כרת מ

שוב לא יבנה איהו הוא דקאי בלא אשר לא יבנה כיון שלא בנה ( דברים כה)אמר קרא 

יבנה אבל אחיו כדקיימי קיימי ועלה דידה הוא דקאי בלא יבנה הא צרה כדקיימי קיימי 

ורבי יוחנן מי איכא מידי דמעיקרא אי בעי האי חליץ ואי בעי האי חליץ ואי בעי להאי 



איהי חליץ ואי בעי להאי חליץ והשתא קאי עלה בכרת אלא איהו שליחותא דאחים קעביד 

ל החולץ ליבמתו וחזר וקדשה ומת צריכה "יוחנן לר' שליחותא דצרה קעבדה איתיביה ר

חליצה מן האחין בשלמא לדידי דאמינא חייבי לאוין נינהו היינו דצריכה חליצה מן האחין 

אלא לדידך אמאי צריכה חליצה ולטעמיך אימא סיפא עמד אחד מן האחין וקדשה אין לה 

ע "אוין נינהו אמאי אין לה עליו כלום אמר רב ששת סיפא אתאן לרעליו כלום ואי חייבי ל

ע אין לו עליו כלום "דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין וליתני לדברי ר

שמעון רבינא סבר ' קשיא רב אשי סבר לה כריש לקיש ומתרץ לה כר  א גמרא,דף יא

שמעון החולץ ' לה כר יוחנן ומתרץ כרבנן רב אשי סבר לה כריש לקיש ומתרץ' לה כר

ש עמד "ליבמתו וחזר וקדשה צריכה חליצה מן האחין מאן אחין אחין הילודים כמאן כר

ל רבינא סבר לה כרבי יוחנן ומתרץ "אחד מן הנולדים וקדשה אין לה עליו כלום כמאן כר

לה אליבא דרבנן החולץ ליבמתו וחזר וקדשה צריכה חליצה מן האחין מאן אחין אחין 

יוחנן עמד אחד מן הילודים וקדשה אין לה עליו כלום כמאן כרבנן ' מאן כרהנולדים כ

איתמר הבא על יבמה ובא אחד מן האחין על צרתה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר 

יוחנן אמר רב יהודה אמר ' ד בעשה כר"ד בכרת כריש לקיש ומ"בכרת וחד אמר בעשה מ

ב רב חסדא רבי שמעון אומר ביאתה רב צרת סוטה אסורה טומאה כתיב בה כעריות מתי

אמינא לך אנא סוטה דאורייתא [ אמר לך רב]או חליצתה מאחיו של ראשון פוטרת צרתה 

ואת אמרת לי סוטה דרבנן ודקארי לה מאי קארי לה קסבר כל דתקון רבנן כעין דאורייתא 

תקון מתיב רב אשי נכנסה עמו לסתר ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לביתה ואסורה 

אכול בתרומה ואם מת חולצת ל

אמינא לך אנא סוטה ודאי ואמרת לי את [ אמר לך רב]ולא מתייבמת   ב גמרא,דף יא

משום דכתיב בה טומאה סוטה ספק נמי טומאה > ט"מ>ש סוטה ודאי "סוטה ספק ומ

יוסי בן כיפר אומר משום רבי אלעזר המחזיר גרושתו מן הנישואין ' כתיבא בה דתניא ר

א אחת "אחרי אשר הוטמאה וחכ( דברים כד)רוסין מותרת משום שנאמר אסורה מן האי

זו ואחת זו אסורה אלא מה אני מקיים אחרי הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה ומאי נסתרה 

במדבר )נבעלה ואמאי קרי ליה נסתרה לישנא מעליא נקט נבעלה טומאה בהדיא כתיב בה 

' ן כיפר לאו בסוטה לית ליה ואפייוסי ב' ונסתרה והיא נטמאה למיקם עלה בלאו ור( ה

זנאי נמי מאי טעמא הויה ואישות כתיב בה בעא מיניה רב יהודה מרב ששת המחזיר 

' גרושתו משניסת ומת צרתה מהו אליבא דרבי יוסי בן כיפר לא תיבעי לך כיון דאמר ר

יוסי בן כיפר טומאה במחזיר גרושתו הוא דכתיבא צרתה כמותה ואי משום דכתיב בה 

תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין הא צרתה תועבה כי תיבעי לך ( ים כדדבר)

ג דאמור רבנן טומאה בסוטה הוא דכתיב אין מקרא יוצא מידי פשוטו או "אליבא דרבנן אע

דלמא כיון דאיעקר איעקר איכא דאמרי אליבא דרבנן לא תיבעי לך כיון דאיתעקר איעקר 

יוסי בן כיפר טומאה במחזיר ' ג דאמר ר"כיפר מאי אעכי תיבעי לך אליבא דרבי יוסי בן 

גרושתו הוא דכתיבא מיעט רחמנא היא תועבה ואין צרתה תועבה או דלמא היא תועבה 

ל תניתוה היתה אחת כשרה ואחת פסולה אם היה "ואין בניה תועבין הא צרתה תועבה א

ה אילימא כשרה חולץ חולץ לפסולה ואם היה מייבם מייבם לכשרה מאי כשרה ומאי פסול

כשרה לעלמא פסולה פסולה לעלמא כיון דלדידיה חזיא מאי נפקא ליה מינה אלא לאו 

כשרה כשרה ליה פסולה פסולה ליה ומאי ניהו מחזיר גרושתו וקתני ואם היה מייבם 

מייבם לכשרה לא לעולם כשרה כשרה לעלמא פסולה פסולה לעלמא ודקאמרת כיון 



נה משום דרב יוסף דאמר רב יוסף כאן שנה רבי לא דלדידיה חזיא מאי נפקא ליה מי

ש המחזיר גרושתו משנשאת היא וצרתה "ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם ת

אימא או היא או צרתה ולאו תרוצי קמתרצת לה תריץ הכי [ אלא]ד "חולצת היא וצרתה ס

בעי המחזיר  היא חולצת צרתה או חולצת או מתייבמת אמר רבי חייא בר אבא רבי יוחנן

גרושתו משניסת צרתה מהו אמר ליה רבי אמי ותיבעי לך היא גופה היא גופה לא 

קמיבעיא לי דאמרינן קל וחומר במותר לה אסורה באסור לה לא כל שכן כי קא מיבעיא 

חייא ' ו למידחי צרה או לא רב נחמן בר יצחק מתני הכי אמר ר"לי צרתה מאי מי אלים ק

אמי ותיבעי לך צרתה צרתה ' ל ר"מחזיר גרושתו משניסת מהו איוחנן ה' בר אבא בעי ר

לא קמיבעיא לי דלא אלים קל וחומר למידחי צרה אלא כי קמיבעיא לי היא גופה מאי מי 

אלים קל וחומר במקום מצוה או לא 

אמר ליה תניתוה היתה אחת כשרה ואחת פסולה אם היה חולץ חולץ   א גמרא,דף יב

ייבם לכשרה מאי כשרה ומאי פסולה אילימא כשרה כשרה לפסולה ואם היה מייבם מ

לעלמא פסולה פסולה לעלמא כיון דלדידיה חזיא מאי נפקא ליה מינה אלא לאו כשרה 

כשרה ליה פסולה פסולה ליה ומאי ניהו מחזיר גרושתו וקתני אם היה מייבם מייבם 

נפקא ליה לכשרה לא כשרה לעלמא פסולה לעלמא ודקאמרת כיון דלדידיה חזיא מאי 

מינה משום דרב יוסף דאמר רב יוסף כאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים 

ד אלא "ש המחזיר גרושתו משניסת היא וצרתה חולצת היא וצרתה ס"צריכים להם ת

אימא או היא או צרתה ולאו תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת 

אמר מר עוקבא אמר שמואל צרת ממאנת אסורה  או מתייבמת אמר רב לילי בר ממל

למאן אילימא לאחים השתא היא גופה שריא דאמר שמואל מיאנה בזה מותרת בזה צרתה 

מיבעיא אלא לדידיה ומאי שנא ממאנת דשריא לאחין דלא עבדא בהו מעשה צרה נמי לא 

וכולן עבדא בהו מעשה גזירה משום צרת בתו ממאנת וצרת בתו ממאנת מי אסירא והתנן 

אם מתו או מיאנו צרותיהן מותרות דמיאנה במאן אילימא דמיאנה בבעל היינו גרושה אלא 

ש כי מיאנה בבעל דעקרינהו לנשואין "לאו ביבם לא לעולם בבעל ותרי גווני גירושין ומ

כי מיאנה ביבם נמי נשואין קמאי קא עקרא משום דתני רמי בר יחזקאל דתני רמי בר 

תרת לאביו ביבם אסורה לאביו אלמא משעת נפילה נראית ככלתו יחזקאל מיאנה בבעל מו

דברים )נ משעת נפילה נראית כצרת בתו אמר רב אסי צרת אילונית אסורה שנאמר "ה

והיה הבכור אשר תלד פרט לאילונית שאינה יולדת מתיב רב ששת שלשה אחין ( כה

אלו חולצות ולא  נשואין שלש נשים נכריות ומת אחד מהם ועשה בה שני מאמר ומת הרי

ומת אחד מהם יבמה יבא עליה מי שעליה זיקת יבם אחד ( דברים כה)מתייבמות שנאמר 

ולא זיקת שני יבמין וקתני עלה אמר רב יוסף זו היא צרת אשת אח מאב שאיסור נפילה 

גרם לה שלא מצינו בכל התורה כולה כגון זאת זו היא למעוטי מאי לאו למעוטי צרת 

למעוטי צרת אילונית דאסירא ומאי זו היא זו היא דאיסור נפילה גרם  אילונית דשריא לא

ט הא דאורייתא הא דרבנן תנן "לה צרתה בעיא חליצה אילונית אפילו חליצה לא בעיא מ

וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות לא קשיא כאן 

שנמצאו ולא קתני שהיו שמע מינה אמר שהכיר בה כאן שלא הכיר בה דיקא נמי דקתני 

רבא 

הכיר בה ואפילו צרת בתו אילונית ' הלכתא צרת אילונית מותרת ואפי  ב גמרא,דף יב

יוחנן אחת צרת ממאנת ואחת ' ואלא הא דקתני שנמצאו תני שהיו כי אתא רבין אמר ר



מן שלש צרת אילונית ואחת צרת מחזיר גרושתו כולן מותרות תני רב ביבי קמיה דרב נח

נשים משמשות במוך קטנה מעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ושמא תמות מעוברת 

א שנה "שמא תעשה עוברה סנדל מניקה שמא תגמול בנה וימות ואיזו היא קטנה מבת י

ב שנה ויום אחד פחות מכאן ויתר על כן משמשת כדרכה והולכת דברי "ויום אחד עד י

כה והולכת ומן השמים ירחמו משום שנאמר א אחת זו ואחת זו משמשת כדר"מ וחכ"ר

מדקאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיכא קטנה ' שומר פתאים ה( תהילים קטז)

כ מצינו חמותו ממאנת ותנן אי אתה יכול לומר בחמותו ואם חמותו "דמיעברא ולא מתה א

 ואם חמיו שנמצאו אילונית או שמיאנו אימא שמא תתעבר ותמות דאמר רבה בר ליואי

גבול יש לה קודם הזמן הזה אינה מתעברת כל עיקר תוך הזמן הזה היא מתה ועוברה מת 

לאחר זמן הזה היא חיה ועוברה חי איני והא תני רבה בר שמואל אי אתה יכול לומר 

בחמותו ואם חמותו ואם חמיו שנמצאו אילונית או שמיאנו שכבר ילדו אלא לעולם שמא 

מר רב ספרא בנים הרי הם כסימנים ואית דאמרי תתעבר ושמא תמות ואלא קשיא הך א

בנים עדיפי מסימנים למאי נפקא מינה דאפילו לרבי יהודה דאמר עד שירבה השחור 

בבנים מודה 

ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנים ונבדוק חיישינן שמא נשרו הניחא   א גמרא,דף יג

ד אין חוששין משום "למ' ד אין חוששין מאי איכא למימר אפי"ד חוששין אלא למ"למ

מנהני מילי אמר רב יהודה דאמר קרא  : 'כיצד פוטרות צרותיהן וכו : צער לידה חיישינן

ט אסירא "לצרור התורה ריבתה צרות הרבה רב אשי אמר סברא היא צרה מ( ויקרא יח)

ואפילו  : 'כיצד אם מתו הן כו : דבמקום ערוה קיימא צרת צרה נמי במקום ערוה קיימא

אחיות ואחד נשוי נכרית גירש ' אחים שנים מהן נשואים ב' וף גירש ורמינהו גכנס ולבס

אחד מבעלי אחיות אשתו ומת הנשוי נכרית וכנסה המגרש ומת זו היא שאמרו שאם מתו 

ר "כ גירש לא א"כ כנס אבל כנס ואח"או נתגרשו צרותיהן מותרות טעמא דגירש ואח

סבר מיתה מפלת והאי תנא סבר נשואין ירמיה תברא מי ששנה זו לא שנה זו האי תנא 

וכל  : הראשונים מפילים רבא אמר לעולם חד תנא הוא וזו ואין צריך לומר זו קתני

ר אושעיא "ותמאן השתא ותתייבם לימא מסייעא ליה לרבי אושעיא דא : שיכולה למאן

ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו לא צרת ערוה שאני דתני רמי בר יחזקאל מיאנה 

בעל מותרת לאביו מיאנה ביבם אסורה לאביו אלמא משעת נפילה נראית ככלתו הכא ב

: נמי משעת נפילה נראית כצרת בתו

אמו ' שש עריות חמורות מאלו מפני שנשואות לאחרים צרותיהן מותרו  א משנה,דף יג

ואשת אביו ואחות אביו אחותו מאביו ואשת אחי אביו ואשת אחיו מאביו בית שמאי 

הצרות לאחים ובית הלל אוסרים מתירין 

ש פוסלין מן הכהונה ובית הלל מכשירין נתייבמו בית שמאי "חלצו ב  ב משנה,דף יג

פ שאלו אוסרים ואלו מתירין אלו פוסלין ואלו מכשירין "מכשירין ובית הלל פוסלין אע

לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי כל הטהרות 

: שהיו אלו מטהרים ואלו מטמאין לא נמנעו עושין טהרות אלו על גבי אלו והטמאות

לא ( דברים כה)אמר רבי שמעון בן פזי מאי טעמא דבית שמאי דכתיב   ב גמרא,דף יג

תהיה אשת המת החוצה לאיש זר חוצה מכלל דאיכא פנימית ואמר רחמנא לא תהיה ובית 

הודה אמר רב מנין שאין קידושין הלל מיבעי להו לכדרב יהודה אמר רב דאמר רב י

תופסין ביבמה שנאמר לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר לא תהיה בה הויה לזר ובית 



שמאי מי כתיב לחוץ חוצה כתיב ובית הלל כיון דכתיב חוצה כמאן דכתיב לחוץ דמי 

א בסופה "ד בתחלתה הטיל לה הכתוב ה"נחמיה אומר כל תיבה שצריכה למ' דתניא ר

מחנימה מצרים ( ב יזשמואל )אלימה מחנים ( שמות טו)ישמעאל כגון אלים ' ר ותנא דבי

( א הדברי הימים )ירושלימה ( יחזקאל ח)דבלתימה ( במדבר לג)מצרימה ( בראשית יב)

מדברה ובית שמאי דרב יהודה אמר רב מנא להו מלאיש זר נפקא ובית הלל נמי תיפוק 

רבות הארוסה ואידך מחוצה החוצה ואידך להו מלאיש זר אין הכי נמי חוצה למה לי ל

חוצה החוצה לא משמע להו רבא אמר טעמייהו דבית שמאי דאין איסור חל על איסור 

תינח היכא דנשא מת ואחר כך נשא חי לא אתי איסור אחות אשה וחייל אאיסור אשת אח 

אלא נשא חי ואחר כך נשא מת אחות אשה קדים כיון דלא אתי איסור אשת אח וחייל 

חלצו בית שמאי  : איסור אחות אשה הויא לה צרת ערוה שלא במקום מצוה ושריאא

פשיטא לאפוקי דרבי יוחנן בן נורי דאמר בואו ונתקן להם לצרות שיהו  : 'פוסלים וכו

הא תו  : 'נתייבמו בית הלל פוסלין כו : ל דבית הלל מכשירים"חולצות ולא מתייבמות קמ

נתייבמו תנן התם מגילה נקראת באחד עשר ובשנים למה לי איידי דתנא חלצו תנא נמי 

' ל לר"עשר ובשלשה עשר ובארבעה עשר ובחמשה עשר לא פחות ולא יותר אמר ליה ר

לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות האי לא תתגודדו ( דברים יד)יוחנן איקרי כאן 

ודדו מאי כ לימא קרא לא תג"מיבעי ליה לגופיה דאמר רחמנא לא תעשו חבורה על מת א

תתגודדו שמע מינה להכי הוא דאתא ואימא כוליה להכי הוא דאתא אם כן לימא קרא לא 

ל עד כאן לא שנית מקום שנהגו לעשות "תגודו מאי לא תתגודדו שמע מינה תרתי א

ל אמינא לך "מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין א

לקיים את ימי הפורים ( אסתר ט)יוחנן ' אבא אמר ר אנא איסורא דאמר רב שמן בר

בזמניהם זמנים הרבה תיקנו להם חכמים ואת אמרת לי מנהגא והתם לאו איסורא הויא 

בית שמאי אוסרין ובית הלל מתירין אמר ליה התם הרואה [ הלילה]> בלילה>והתנן 

ל אוסרים אומר מלאכה הוא דלית ליה והא בית שמאי מתירין הצרות לאחים ובית הל

יוחנן אמר עשו ' ש כדבריהם ור"ש כדבריהם לא עשו ב"מי סברת עשו ב  א גמרא,דף יד

ש כדבריהם ושמואל אמר עשו "דרב אומר לא עשו ב[ דרב ושמואל]ועשו ובפלוגתא 

ד עשו "ט דמ"ד לא עשו ואלא לאחר בת קול מ"ט דמ"ועשו אימת אילימא קודם בת קול מ

י בעית אימא לאחר בת קול אי בעית אימא קודם בת קול אי בעית אימא קודם בת קול וא

ד עשו כי אזלינן בתר רובא היכא דכי "ה רובא ומ"ד לא עשו דהא ב"ה רובא למ"וכגון דב

ד לא עשו דהא "הדדי נינהו הכא בית שמאי מחדדי טפי ואי בעית אימא לאחר בת קול מ

ד עשו קרינן "ת קול ומד עשו רבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בב"נפקא בת קול ומ

לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות אמר אביי כי אמרינן לא תתגודדו ( דברים יד)כאן 

ה אבל "ש והללו מורים כדברי ב"כגון שתי בתי דינים בעיר אחת הללו מורים כדברי ב

ה כשתי בתי דינים "ש וב"שתי בתי דינים בשתי עיירות לית לן בה אמר ליה רבא והא ב

ד בעיר אחת פלג מורין "חת דמי אלא אמר רבא כי אמרינן לא תתגודדו כגון בבעיר א

ה אבל שתי בתי דינין בעיר אחת לית לן בה תא שמע "ש ופלג מורין כדברי ב"כדברי ב

במקומו של רבי אליעזר היו כורתים עצים לעשות פחמים בשבת לעשות ברזל במקומו 

במקומו של רבי אליעזר אין במקומו של  יוסי הגלילי היו אוכלים בשר עוף בחלב' של ר

ש אין דוחה "רבי עקיבא לא דתניא כלל אמר רבי עקיבא כל מלאכה שאפשר לעשותה מע

ד אמינא "את השבת והאי מאי תיובתא מקומות מקומות שאני ודקארי לה מאי קארי לה ס



ש דרבי אבהו כי איקלע לאתריה דרבי "ל ת"משום חומרא דשבת כמקום אחד דמי קמ

יוחנן לא הוה מטלטל שרגא והאי ' ושע בן לוי הוה מטלטל שרגא וכי איקלע לאתריה דריה

אבהו היכי עביד הכא הכי ' מאי קושיא ולא אמרינן מקומות שאני אנן הכי קאמרינן ר

יהושע בן לוי סבירא ליה וכי מקלע לאתריה דרבי ' והיכי עביד הכא הכי רבי אבהו כר

ש "דרבי יוחנן והאיכא שמעא דמודע ליה לשמעא ת יוחנן לא הוה מטלטל משום כבודו

ש אי "ה מב"ה ולא ב"ש מלישא נשים מב"פ שאלו אוסרים ואלו מתירים לא נמנעו ב"אע

אמרת בשלמא לא עשו משום הכי לא נמנעו אלא אי אמרת עשו אמאי לא נמנעו בשלמא 

נמנעו בני  ה מבית שמאי אמאי לא"ה לא נמנעו דבני חייבי לאוין נינהו אלא ב"ש מב"ב

ה דאין ממזר מחייבי כריתות והאמר רבי "חייבי כריתות ממזרים נינהו וכי תימא קסברי ב

ה בצרות מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור "ש וב"אלעזר אף על פי שנחלקו ב

ערוה וענוש כרת אלא לאו שמע מינה לא עשו לא לעולם עשו דמודעי להו ופרשי והכי 

סיפא כל הטהרות וכל הטמאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין לא נמי מסתברא דקתני 

נמנעו עושים טהרות אלו על גבי אלו 

אי אמרת בשלמא דמודעי להו משום הכי לא נמנעו אלא אי אמרת דלא   ב גמרא,דף יד

ה "ש טהרות נינהו אלא ב"ה לב"ה לא נמנעו דטמאות דב"ש מב"מודעי להו בשלמא ב

ה טמאות נינהו אלא לאו דמודעי להו שמע מינה "ש לב"ת דבש למה לא נמנעו טהרו"מב

פ "ל גופא אמר רבי אלעזר אע"ומאי אולמיה דהך מהך מהו דתימא צרה קלא אית לה קמ

ה בצרות מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערוה וענוש כרת "ש וב"שנחלקו ב

ש היא "ה לב"ינהו אלא בה פשיטא בני חייבי לאוין כשרים נ"ש לב"מאן מודים אילימא ב

עקיבא דאמר יש ממזר מחייבי ' ה ולאפוקי מדר"ש לב"גופא חייבי כריתות היא לעולם ב

ה בצרות ובאחיות בגט "ש וב"פ שנחלקו ב"ש אע"ל דאין ממזר מחייבי לאוין ת"לאוין קמ

ישן ובספק אשת איש ובמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק בכסף ובשוה כסף בפרוטה 

ה מבית שמאי ללמדך "ש מלישא נשים מבית הלל ולא ב"ה לא נמנעו בובשוה פרוט

ש "האמת והשלום אהבו ר( זכריה ח)שחיבה וריעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר 

אומר נמנעו הן מן הודאי ולא נמנעו מן הספק אי אמרת בשלמא עשו משום הכי נמנעו 

בשלמא בית הלל נמנעו מבית אלא אי אמרת לא עשו אמאי נמנעו ותסברא נהי נמי דעשו 

ה בני חייבי "ש אמאי נמנעו מב"ה אלא ב"שמאי דחייבי כריתות נינהו וממזרים הם לב

נ לא "לאוין נינהו וכשרים נינהו כדאמר רב נחמן בר יצחק לא נצרכה אלא לצרה עצמה ה

ש מן הודאי דאיסורא הוא ספק נמי איסורא הוא לא תימא מן "נצרכה אלא לצרה עצמה ומ

ל דאהבה וריעות נוהגים זה בזה "ק אלא אימא מן הסתם דמודעי להו ופרשי ומאי קמהספ

ש היא תא שמע דאמר רבי יוחנן בן נורי היאך הלכה זו "ל דכולה ר"היינו רישא הא קמ

ה הולד פגום "ה נעשה כדברי ב"ש הולד ממזר לדברי ב"רווחת בישראל נעשה כדברי ב

ש בואו ונתקן להן לצרות "לדברי ב

שיהו חולצות ולא מתייבמות לא הספיקו לגמור את הדבר עד שנטרפה   א גמרא,טודף 

ג מה נעשה להם לצרות הראשונות מעתה אי אמרת בשלמא עשו היינו "ל רשב"השעה א

דקאמר מה נעשה אלא אי אמרת לא עשו מאי מה נעשה אמר רב נחמן בר יצחק לא 

ש היכי נעביד להו "ה לב"דבנצרכה אלא לצרה עצמה ומה נעשה הכי קאמר הנך צרות 

דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה ( משלי ג)ליחלצו מימאסי אגברייהו וכי תימא לימאסן 

ר טרפון תאבני מתי תבא צרת הבת לידי ואשאנה אימא ואשיאנה והא "ש דא"שלום ת



ש מעשה בבתו של רבן גמליאל שהיתה "תאבני קאמר לאפוקי מדרבי יוחנן בן נורי ת

אחיו ומת בלא בנים וייבם רבן גמליאל את צרתה ותסברא רבן גמליאל נשואה לאבא 

ש הוא אלא שאני בתו של רבן גמליאל דאילונית הואי הא מדקתני סיפא "מתלמידי ב

אחרים אומרים בתו של רבן גמליאל אילונית היתה מכלל דתנא קמא סבר לאו אילונית 

א כנס ולבסוף גירש איכא בינייהו היתה הכיר בה ולא הכיר בה איכא בינייהו ואיבעית אימ

עקיבא שליקט ' איבעית אימא יש תנאי בביאה איכא בינייהו מתיב רב משרשיא מעשה בר

' מ עשו ר"ה ש"ש ואחד כדברי ב"עשורין אחד כדברי ב' אתרוג באחד בשבט ונהג בו ב

ו בשבט אמור מתיב "ה באחד בשבט אמור או בט"עקיבא גמריה אסתפק ליה ולא ידע אי ב

ר זוטרא מעשה וילדה כלתו של שמאי הזקן ופיחת את המעזיבה וסיכך על גבי מטה מ

מ עשו התם הרואה אומר לאפושי אויר קעביד מתיב מר זוטרא מעשה "בשביל קטן ש

בשוקת יהוא שהיתה בירושלים והיתה נקובה למקוה וכל טהרות שהיו בירושלים נעשים 

אומרים עד שתיפחת ברובה ותנן עירוב על גבה ושלחו בית שמאי והרחיבוה שבית שמאי 

מקואות כשפופרת הנוד בעובייה ובחללה כשתי אצבעות חוזרות למקומן שמע מינה עשו 

התם 

ר אלעזר בר צדוק "ש דא"הרואה אומר לאפושי מיא הוא דקא עביד ת  ב גמרא,דף טו

 יוחנן החורני ראיתי שהיה אוכל פת חריבה במלח בשני' כשהייתי לומד תורה אצל ר

בצורת באתי והודעתי את אבא אמר לי הולך לו זיתים והולכתי לו ראה אותן שהן לחין 

אמר לי אין אני אוכל זיתים באתי והודעתי את אבא אמר לי לך ואמור לו חבית נקובה 

היתה אלא שסתמוה שמרים ותנן חבית של זיתים מגולגלים בית שמאי אומרים אין צריכה 

לנקב ומודים שאם ניקבה וסתמוה שמרים שהיא טהורה לנקב ובית הלל אומרים צריכה 

ה אי אמרת בשלמא עשו "פ שתלמיד שמאי היה כל מעשיו לא עשה אלא כדברי ב"ואע

יהושע צרת הבת מהו ' ש שאלו את ר"היינו רבותיה אלא אי אמרת לא עשו מאי רבותיה ת

ין ראשי ה והלכה כדברי מי אמר להם מפני מה אתם מכניס"ש וב"אמר להם מחלוקת ב

ה מתיירא אני שמא "ש ובין ב"בין שני הרים גדולים בין שתי מחלוקות גדולות בין ב

ירוצו גלגלתי אבל אני מעיד לכם על שתי משפחות גדולות שהיו בירושלים משפחת בית 

צבועים מבן עכמאי ומשפחת בית קופאי מבן מקושש שהם בני צרות ומהם כהנים גדולים 

מרת בשלמא עשו היינו דקאמר מתיירא אני אלא אי אמרת לא ושמשו על גבי המזבח אי א

יהושע אין ' עשו אמאי קאמר מתיירא אני ונהי נמי דעשו מאי מתיירא אני הא אמר ר

ו מאלמנה מה "ממזר אלא מחייבי מיתות בית דין נהי נמי דממזר לא הוי פגום מיהו הוי מק

קבעו מיניה צרות ' בכל כו אלמנה שאין איסורה נוהג בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה

וקפשיט ליה בני צרות תרתי קא בעי מיניה צרות מאי ואם תמצי לומר צרות כבית הלל 

ש מהו למאי נפקא מינה למיפשט ולד מחזיר גרושתו לבית הלל "בני צרות דבית הלל לב

מי קאמרינן קל וחומר ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו 

וה בכל אינו דין שבנה פגום או דלמא איכא למיפרך מה לאלמנה שהיא עצמה שאיסורה ש

מתחללת ואמר להו צרות מתיירא אני 

ש בימי רבי דוסא בן הרכינס הותרה צרת "בני צרות אני מעיד לכם ת  א גמרא,דף טז

הבת לאחין שמע מינה עשו שמע מינה גופא בימי רבי דוסא בן הרכינס התירו צרת הבת 

ה הדבר קשה לחכמים מפני שחכם גדול היה ועיניו קמו מלבא לבית המדרש לאחין והי

ויודיעו אמר להן רבי יהושע אני אלך ואחריו מי רבי [ אמרו מי ילך]> אמר ומי ילך>



ע הלכו ועמדו על פתח ביתו נכנסה שפחתו אמרה לו רבי "אלעזר בן עזריה ואחריו מי ר

תפסו לרבי יהושע והושיבהו על מטה של  חכמי ישראל באין אצלך אמר לה יכנסו ונכנסו

ל רבי אמור לתלמידך אחר וישב אמר לו מי הוא רבי אלעזר בן עזריה אמר ויש לו "זהב א

נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי ( תהילים לז)בן לעזריה חבירנו קרא עליו המקרא הזה 

לתלמידך ל רבי אמור "צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם תפסו והושיבו על מטה של זהב א

ל אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף "ל ומי הוא עקיבא בן יוסף א"אחר וישב א

העולם ועד סופו שב בני שב כמותך ירבו בישראל התחילו מסבבים אותו בהלכות עד 

שהגיעו לצרת הבת אמרו ליה צרת הבת מהו אמר להן מחלוקת בית שמאי ובית הלל 

ת הלל אמרו ליה והלא משמך אמרו הלכה כבית הלכה כדברי מי אמר להן הלכה כבי

שמאי אמר להם דוסא שמעתם או בן הרכינס שמעתם אמרו ליה חיי רבי סתם שמענו 

אמר להם אח קטן יש לי בכור שטן הוא ויונתן שמו והוא מתלמידי שמאי והזהרו שלא 

יקפח אתכם בהלכות לפי שיש עמו שלש מאות תשובות בצרת הבת שהיא מותרת אבל 

ד אני עלי שמים וארץ שעל מדוכה זו ישב חגי הנביא ואמר שלשה דברים צרת הבת מעי

אסורה עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית ומקבלים גרים מן הקרדויין ומן 

ע "התרמודים תנא כשנכנסו נכנסו בפתח אחד כשיצאו יצאו בשלשה פתחים פגע בו בר

הולך מסוף העולם ועד סופו אשריך אקשי ליה ואוקמיה אמר לו אתה הוא עקיבא ששמך 

שזכית לשם ועדיין לא הגעת לרועי בקר אמר לו רבי עקיבא ואפילו לרועי צאן עמון 

ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית דאמר מר הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו 

עולי בבל וקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא והניחום כדי שיסמכו 

עניים בשביעית ומקבלים גרים מן הקרדויים והתרמודים איני והא תני רמי בר  עליהן

יחזקאל אין מקבלים גרים מן הקרדויים אמר רב אשי קרתויים אתמר כדאמרי אינשי 

קרתויים פסולים ואיכא דאמרי תני רמי בר יחזקאל אין מקבלים גרים מן הקרתויים מאי 

ב אשי לא קרתויי לחוד וקרדויי לחוד כדאמרי לאו היינו קרתויים היינו קרדויים אמר ר

אינשי קרתויי פסילי רבי יוחנן וסביא דאמרי תרוייהו אין מקבלים גרים מן התרמודים ומי 

יוחנן הכי והתנן כל הכתמים הבאים מן הרקם טהורים ורבי יהודה מטמא מפני ' אמר ר

בה טהורים והוינן { הגוים> }העובדי כוכבים>שהם גרים וטועים מבין 

מן תרמוד ואמר רבי ' ואפי{ הגוים> }העובדי כוכבים>קפסיק ותני מבין   ב גמרא,דף טז

ל והא אמר רבי יוחנן הלכה "יוחנן זאת אומרת מקבלין גרים מתרמוד וכי תימא זאת ולא ס

יוחנן מתרמוד מאי טעמא לא פליגי בה רבי יוחנן ' כסתם משנה אמוראי נינהו ואליבא דר

ד משום "עבדי שלמה וחד אמר משום בנות ירושלים בשלמא למוסביא חד אמר משום 

ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר אלא { גוי> }עובד כוכבים>עבדי שלמה קסבר 

ד משום בנות ירושלים מאי היא פליגי בה רב יוסף ורבנן ותרוייהו משמיה דרבה בר "למ

ריסר אלפי גברי בר חנה חד אמר תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי קשתויי וחד אמר ת

להיכל הכל נפנו על { גוים> }עובדי כוכבים>ומנייהו שיתא אלפי קשתויי בשעה שנכנסו 

נשים בציון ענו בתולות בערי ( איכה ה)כסף וזהב והם נפנו על בנות ירושלים שנאמר 

( תהילים לז)יהודה אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן פסוק זה שר העולם אמרו 

ם זקנתי מאן אמריה אילימא קודשא בריך הוא מי איכא זקנה קמיה ואלא דוד נער הייתי ג

מ שר העולם אמרו ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר "אמריה מי קשיש כולי האי אלא ש

ידו פרש צר על כל מחמדיה זה עמון ומואב בשעה ( איכה א)רבי יונתן מאי דכתיב 



ת אמרו "על כסף וזהב והם נפנו על סלהיכל הכל נפנו { גוים> }עובדי כוכבים>שנכנסו 

' צוה ה( איכה א)ישרף באש ' לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה( דברים כג)זה שכתוב בו 

עובד >ר אסי "ליעקב סביביו צריו אמר רב כגון הומניא לפום נהרא אמר רב יהודה א

שקידש בזמן הזה חוששין לקדושין שמא מעשרת השבטים הוא והא כל { גוי> }כוכבים

וינחם ( ב יחמלכים )פריש מרובא פריש בדוכתא דקביעי דאמר רבי אבא בר כהנא ד

בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי חלח זה חלזון וחבור 

זו חדייב נהר גוזן זו גינזק וערי מדי זו חמדן וחברותיה ואמרי לה זו ניהר   א גמרא,דף יז

ר יוחנן וכולן לפסול "וחברותיה חברותיה מאן אמר שמואל כרך מושכי חידקי ודומקיא א

ל בנך הבא מן ישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן "כי אמריתה קמיה דשמואל א

מ בן בתך "בנה והאיכא בנות ואמר רבינא שקרוי בנך אלא { הגויה> }העובדת כוכבים>

קרוי בנך גמירי דבנתא דההוא דרא איצטרויי אצטרו { הגוי> }העובד כוכבים>הבא מן 

> עובדי כוכבים>ל לא זזו משם עד שעשאום "איכא דאמרי כי אמריתה קמיה דשמואל א

חוריה דרב בגדו כי בנים זרים ילדו יתיב רב יוסף א' בה( הושע ה)גמורים שנאמר { גוים}

כהנא ויתיב רב כהנא קמיה דרב יהודה ויתיב וקאמר עתידין ישראל דעבדי יומא טבא כי 

חרבי תרמוד והא חריב ההיא תמוד הואי רב אשי אמר היינו תרמוד היינו תמוד אכפולי 

הוא דמכפל חריב מהאי גיסא אותיב מהאי גיסא ואי חריב מהאי גיסא אותיב מהאי גיסא 

יה דעולא וקא הוי בשמעתא אמר מה גברא ומה גברא אי לאו יתיב רב המנונא קמ

כ מפום "ל א"ל לפום נהרא א"ל כסף גלגלתא להיכא יהבת א"דהרפניא מאתיה אכסיף א

זירא הר שהכל פונין בו במתניתא תנא כל שאין מכיר ' נהרא את מאי הרפניא אמר ר

מיד שאול ( יג הושע)משפחתו ושבטו נפנה לשם אמר רבא והיא עמוקה משאול שנאמר 

אפדם ממות אגאלם ואילו פסול דידהו לית להו תקנתא פסולי דהרפניא משום פסולי 

דמישון ופסולי דמישון משום פסולי דתרמוד פסולי דתרמוד משום עבדי שלמה והיינו 

דאמרי אינשי קבא רבא וקבא זוטא מיגנדר ואזיל לשאול ומשאול לתרמוד ומתרמוד 

:  למישן וממישן להרפניא

  

מסכת יבמות פרק ב 

כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו שני אחים ומת אחד מהן ונולד להן אח   א משנה,דף יז

כ ייבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו "ואח

: והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת

דתני ראשונה לא משתבש מאן דתני שניה לא משתבש אמר רב נחמן מאן   א גמרא,דף יז

מאן דתני 

ראשונה לא משתבש מאי ראשונה ראשונה לנפילה ומאן דתני שניה לא   ב גמרא,דף יז

כ כנס אלא מאי שניה שניה "משתבש מאי שניה שניה לנשואין מי לא עסקינן דיבם ואח

אמר רב אמר קרא בנשואין אשת אחיו שלא היה בעולמו היכא כתיבא אמר רב יהודה 

כי ישבו אחים יחדו שהיתה להם ישיבה אחת בעולם פרט לאשת אחיו שלא ( דברים כה)

היה בעולמו יחדו מיוחדים בנחלה פרט לאחיו מן האם רבה אמר אחין מן האב יליף אחוה 



אחוה מבני יעקב מה להלן מן האב ולא מן האם אף כאן מן האב ולא מן האם ולילף אחוה 

ין אחים מאחים ואין דנין אחים מאחיך מאי נפקא מינה הא תנא דבי רבי אחוה מעריות דנ

מ "ובא הכהן זו היא שיבה זו היא ביאה ה( ויקרא יד)ושב הכהן ( ויקרא יד)ישמעאל 

היכא דליכא מידי דדמי ליה אבל היכא דאיכא מידי דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן ולילף 

ם אחים אנחנו מסתברא מבני יעקב הוה כי אנשי( בראשית יג)אחוה אחוה מלוט דכתיב 

ליה למילף משום דמפני מדהוה ליה למכתב שנים עשר עבדיך בני אבינו וכתיב אחים 

א "מ לאפנויי ואיצטריך למכתב אחים ואיצטריך למכתב יחדו דאי כתב רחמנא אחים ה"ש

 לילף אחוה אחוה מלוט וכי תימא לא מפני לאיי אפנויי מפני מדהוה ליה למכתב רעים

וכתיב אחים שמע מינה לאפנויי כתב רחמנא יחדו המיוחדים בנחלה ואי כתב רחמנא יחדו 

הוה אמינא דמייחדי באבא ובאמא צריכא והא מהיכא תיתי יבום בנחלה תלא רחמנא 

א הואיל וחידוש הוא דקמשתרי ערוה גביה "ונחלה מן האב ולא מן האם היא איצטריך סד

א אמר רב הונא אמר רב שומרת יבם שמתה מותר אימא עד דמייחדי באבא ובאמא צריכ

א "באמה אלמא קסבר אין זיקה ולימא הלכה כדברי האומר אין זיקה אי הוה אמר הכי ה

בחד אי אמר הכי ' מ בתרי אבל בחד יש זיקה ולימא הלכה כדברי האומר אין זיקה אפי"הנ

ור לבטל מצות הוה אמינא אפילו מחיים קמשמע לן לאחר מיתה אין מחיים לא משום דאס

יבמין תנן יבמתו שמתה מותר באחותה באחותה אין באמה לא הוא הדין דאפילו באמה 

ואיידי דתנא רישא אשתו שמתה מותר באחותה באחותה אין אבל באמה לא דהויא לה 

איסורא דאורייתא תנא נמי סיפא מותר באחותה ורב יהודה אמר שומרת יבם שמתה אסור 

לימא הלכה כדברי האומר יש זיקה אי הוה אמר הכי הוה באמה אלמא קסבר יש זיקה ו

מ בחד אבל בתרי אין זיקה והא כי פליגי בתרי פליגי אלא אי אמר הכי "אמינא הנ

ל דזיקה בכדי לא "הוה אמינא מחיים אבל לאחר מיתה פקעה לה זיקה קמ  א גמרא,דף יח

' ה דאפי"לא הפקעה לימא מסייע ליה יבמתו שמתה מותר באחותה באחותה אין באמה 

באמה ואיידי דתנא רישא אשתו שמתה מותר באחותה דוקא באחותה אבל באמה לא 

דהויא לה איסורא דאורייתא תנא נמי סיפא מותר באחותה מתיב רב הונא בר חייא עשה 

בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת טעמא דעבד בה מאמר הא לא עבד בה מאמר 

ת יש זיקה הויא לה צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו שניה נמי יבומי מייבמה ואי אמר

ג דלא עבד בה מאמר שניה מחלץ חלצה יבומי לא "בזיקה אמר רבה הוא הדין דאע

ל איתיביה "ש דאמרי מאמר קונה קנין גמור קמ"מייבמה והא דקתני מאמר לאפוקי מב

ביבמתו  אביי שני אחין בעולם אחד ומת אחד מהן בלא ולד ועמד השני הזה לעשות מאמר

ולא הספיק לעשות בה מאמר עד שנולד לו אח ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו 

שלא היה בעולמו ושניה או חולצת או מתייבמת ואי אמרת יש זיקה הויא לה צרת אשת 

מ היא דאמר אין זיקה ומי סבירא ליה לרבי מאיר "אחיו שלא היה בעולמו בזיקה הא מני ר

ם שנים מהן נשואים שתי אחיות ומתו הנשואין האחיות הרי אין זיקה והתנן ארבעה אחי

מ אין זיקה הני מתרי בתי קאתיין האי לייבם "ד סבר ר"אלו חולצות ולא מתייבמות ואי ס

חדא והאי לייבם חדא לעולם אין זיקה משום דקסבר אסור לבטל מצות יבמין דדלמא 

ג אמר אין "תיבטל דהא ר אדמייבם חד מיית אידך וקא בטלת מצות יבמין ואי אין זיקה

ג אומר אם מאנה מאנה ואם לא מאנה תמתין עד "זיקה ומותר לבטל מצות יבמין דתנן ר

שתגדיל ותצא הלזו משום אחות אשה אמר ליה דרבן גמליאל אדרבי מאיר קרמית לא הכי 

' ג אפילו לודאי לא חייש דלמא מאן דלא חייש אפי"לספיקא ר' מ חייש אפי"קאמרינן ר



ל אביי לרב יוסף הא דרב יהודה "לספיקא חייש א' א חייש ומאן דחייש אפילודאי ל

דשמואל היא דתנן 

יהודה בן בתירה אמרו ' שומרת יבם שקדש אחיו את אחותה משום ר  ב גמרא,דף יח

ל "יהודה בן בתירה א' אומרים לו המתן עד שיעשה אחיך מעשה ואמר שמואל הלכה כר

ב דלמא אמוראי נינהו ואליבא דרב כיון דאיתמר קשיא דרב אדר> ל"א>דאי דרב מאי 

משמיה דשמואל בהדיא ומשמיה דרב כאמוראי לא שבקינן משמיה דשמואל בהדיא 

ומוקמינן כאמוראי ואליבא דרב אמר רב כהנא אמריתה לשמעתא קמיה דרב זביד 

מנהרדעא אמר אתון הכי מתניתו לה אנן בהדיא מתנינן אמר רב יהודה אמר שמואל 

בם שמתה אסור באמה אלמא קסבר יש זיקה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שומרת י

מ בחד אבל "א ה"שמואל הלכה כרבי יהודה בן בתירה וצריכי דאי אשמעינן יש זיקה ה

מ מחיים אבל לאחר "א ה"יהודה בן בתירה ה' ל ואי אשמעינן הלכה כר"בתרי לא קמ

: ל דזיקה בכדי לא פקעה"מיתה פקעה לה זיקה קמ

כ נולד להן אח "שני אחים ומת אחד מהן ויבם השני את אשת אחיו ואח  משנה ב,דף יח

ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה 

ש אומר מייבם לאיזו מהן שירצה או חולץ "מאמר ומת השניה חולצת ולא מתייבמת ר

: לאיזו מהן שירצה

ש אף בראשונה ממאי מדקתני משנה "חלוק היה ראמר רב אושעיא   ב גמרא,דף יח

יתירה בבא דרישא למאן קתני לה אילימא לרבנן השתא יבם ולבסוף נולד דכי אשכחה 

ש איצטריך ותנא "כ יבם מיבעיא אלא לאו לר"בהתירא אשכחה אסרי רבנן נולד ואח

ברישא ש "ש ותנא סיפא להודיעך כחן דרבנן ובדין הוא דנפלוג ר"רישא להודיעך כחו דר

אלא נטר להו לרבנן עד דמסיימי למילתייהו והדר פליג עלייהו אלא אשת אחיו שלא היה 

ש היכי משכחת לה בחד אחא ומית ונולד לו אח אי נמי בתרי ולא יבם ולא "בעולמו לר

כ יבם מאי "כ נולד כי אשכחה בהתירא אשכחה אלא נולד ואח"מית בשלמא יבם ואח

סה דמיא מתקיף לה רב יוסף השתא זיקה ומאמר מספקא טעמא קסבר יש זיקה וזיקה ככנו

ש אי ככנוסה דמיא אי לאו ככנוסה דמיא זיקה לחודה מיבעיא מאי היא דתנן "ליה לר

שלשה אחין נשואין שלש נשים נכריות ומת אחד מהם ועשה בה שני מאמר ומת הרי אלו 

ה מי שעליה ומת אחד מהם יבמה יבא עלי( דברים כה)חולצות ולא מתייבמות שנאמר 

זיקת יבם אחד ולא שעליה זיקת שני יבמין רבי שמעון אומר מייבם לאיזהו מהן שירצה 

וחולץ לשניה יבומי תרוייהו לא דדלמא יש זיקה והוו שני יבמות הבאות 

מבית אחד יבומי חדא ואיפטור אידך לא דדלמא אין זיקה ככנוסה והוו   א גמרא,דף יט

נ דמייבמא "אלמא מספקא ליה וכי תימא מדאורייתא ה להו שתי יבמות הבאות משני בתים

יבמות הבאות משני ' חדא ומפטרא חדא ומדרבנן הוא דאסור גזירה משום שמא יאמרו ב

ש משום מאמר ולאו מאמר "בתים חדא מייבמא ואידך מיפטרא בולא כלום והא טעמא דר

י הוא בועל הוא דתניא אמר להם רבי שמעון לחכמים אם מאמרו של שני מאמר אשת שנ

ואם מאמרו של שני אינו מאמר אשת ראשון הוא בועל אמר ליה אביי ולא שני לך בין 

ש זיקה ככנוסה דמיא ביבם אחד אבל בשני "זיקת יבם אחד לזיקת שני יבמים דלמא כי אר

ש כל שהלידה קודמת לנשואין לא חולצת "ש והתניא כלל אר"יבמין לא ומי שני ליה לר

קודם ללידה או חולצת או מתייבמת מאי לאו ביבם אחד וקתני לא ולא מתייבמת נשואין 

חולצת ולא מתייבמת לא בשני יבמים אבל ביבם אחד מאי הכי נמי או חולצת או מתייבמת 



א "אי הכי אדתני נשואין קודמין ללידה או חולצת או מתייבמת ליפלוג וליתני בדידה בד

כולה בשני יבמין קמיירי ואלא מאי בשני יבמים אבל ביבם אחד או חולצת או מתייבמת 

אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או ' כללא ועוד מתיב רב אושעיא ג

ד "ש פוטר ואי ס"אשה ובת בתה או אשה ובת בנה הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ור

ש זיקה ככנוסה דמיא לייבם לקמייתא ותיפטר אידך אמר רב עמרם מאי פוטר "קסבר ר

ש פוטר בשתיהן אמר רבא שניה שבזוג זה והשניה שבזוג זה "פוטר בשניה והתניא רנמי 

שמעון פוטר בארבעתן מיבעי ליה ' קא טעי רבא בארבעה זוגי חדא דאו או קתני ועוד ר

ואשה אל אחותה ( ויקרא יח)' ש פוטר בשתיהן מן החליצה ומן הייבום שנא"ועוד תניא ר

באחת מהן אלא אמר ' לזו לא יהא לך ליקוחין אפי לא תקח לצרור בשעה שנעשו צרות זו

רב אשי אי דנפול בזה אחר זה הכי נמי הכא במאי עסקינן דנפול בבת אחת ורבי שמעון 

כ נולד פליג "סבר לה כרבי יוסי הגלילי דאמר אפשר לצמצם רב פפא אמר בייבם ואח

זו קתני תניא  כ ייבם לא פליג ותרווייהו לרבנן איצטריך ולא זו אף"ש בנולד ואח"ר

אושעיא שני אחים בעולם אחד ומת אחד מהם בלא ולד ' כוותיה דרב פפא ותיובתא דר

ועמד השני הזה לעשות מאמר ביבמתו ולא הספיק לעשות בה מאמר עד שנולד לו אח ומת 

הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו ושניה או חולצת או מתייבמת עשה 

כ עשה בה מאמר ומת הראשונה יוצאה "או שנולד לו אח ואח כ נולד אח"בה מאמר ואח

משום אשת אחיו שלא היה בעולמו ושניה חולצת ולא מתייבמת 

שמעון אומר ביאתה או חליצתה של אחת מהם פוטרת צרתה חלץ ' ר  ב גמרא,דף יט

כ כנסה "כ נולד לו אח או שנולד לו אח ואח"לבעלת מאמר לא נפטרה צרה כנסה ומת ואח

כ מת שתיהן פטורות "תיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום כנסה ונולד לו אח ואחומת ש

שמעון אומר הואיל ובא ומצאה בהיתר ולא עמדה ' מ ור"מן החליצה ומן הייבום דברי ר

עליו שעה אחת באיסור מייבם לאיזו מהן שירצה או חולץ לאיזו מהן שירצה הא בבא 

קתני לה מכדי לא שני ליה לרבי מאיר בין ייבם מאיר ' דסיפא למאן קתני לה אילימא לר

כ "כ ייבם לערבינהו ולתנינהו אלא לאו רבי שמעון ובייבם ואח"כ נולד בין נולד ואח"ואח

מ אמר מר עמד השני לעשות מאמר ביבמתו "נולד פליג בנולד ואחר כך ייבם לא פליג ש

ה משום אשת אחיו ולא הספיק לעשות מאמר ביבמתו עד שנולד לו אח ומת ראשונה יוצא

שלא היה בעולמו ושניה או חולצת או מתייבמת מאי עמד ומאי לא הספיק אי עבד עבד 

ואי לא עבד לא עבד אלא עמד מדעתה ולא הספיק מדעתה אלא בעל כרחה ודלא כרבי 

גמר ' ט דר"א לא קנה מ"אומר קנה וחכ' דתניא העושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה ר

ה בעל כרחה אף קדושין דיבמה בעל כרחה ורבנן גמרי מביאה דיבמה מה ביאה דיבמ

מקדושין דעלמא מה קדושין דעלמא מדעתה אף קדושין דיבמה מדעתה במאי קמיפלגי מר 

סבר מילי דיבמה ממילי דיבמה הוה ליה למילף ומר סבר מילי דקדושין ממילי דקדושין 

כ עשה בה מאמר "אחכ נולד לו אח או שנולד לו אח ו"הוה ליה למילף עשה בה מאמר ואח

ש "ומת ראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו ושניה חולצת ולא מתייבמת ר

ש אהייא קאי אילימא אנולד לו "אומר ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה ר

ש אלא אעשה בה "כ עשה בה מאמר הא אמרת בנולד ולבסוף ייבם לא פליג ר"אח ואח

ט משום דהואי צרה ודאי "חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרה מ כ נולד לו אח"מאמר ואח

ובעלת מאמר ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי יתיב רב מנשה בר זביד קמיה דרב הונא 

ש כדאמר טעמא הואיל ובא ומצאה בהיתר ולא "ט דר"ש מ"ויתיב וקאמר מאי טעמא דר



ה לו לאשה ויבמה עמדה עליו שעה אחת באיסור אלא מאי טעמא דרבנן אמר קרא ולקח

עדיין יבומים הראשונים עליה אלא הא דתנן כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר ואמר רבי 

יוסי בר חנינא מלמד 

שמגרשה בגט ומחזירה התם נמי לימא ויבמה עדיין יבומין הראשונים   א גמרא,דף כ

ולקחה לו לאשה כיון שלקחה ( דברים כה)עליה ותיבעי חליצה שאני התם דאמר קרא 

ויבמה ומה ראית ( דברים כה)עשית כאשתו לכל דבר אי הכי הכא נמי הא כתב רחמנא נ

שמעון דאמר הואיל ובא ' מסתברא שדי היתירא אהיתירא ושדי איסורא אאיסורא ולר

ומצאה בהיתר ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור אלא מעתה אחותו מאמו שנשאה אחיו 

ובא ומצאה בהיתר איסור אחותו להיכן אזל מאביו ואחר כך נולד אח ומת תתייבם הואיל 

הכא נמי איסור אחיו שלא היה בעולם להיכן אזל האי איסורא דלית ליה היתירא האי 

: איסורא דאית ליה היתירא

כלל אמרו ביבמה כל שהיא איסור ערוה לא חולצת ולא מתייבמת איסור   א משנה,דף כ

יבמתה חולצת או מתייבמת  מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת אחותה שהיא

ג גרושה וחלוצה לכהן "איסור מצוה שניות מדברי סופרים איסור קדושה אלמנה לכ

: הדיוט ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל לנתין וממזר

כלל לאתויי מאי אמר רפרם בר פפא לאתויי צרת אילונית וכדרב אסי   א גמרא,דף כ

דאסירא צרתה הא לא איסורה איסור ערוה ואיכא דאמרי כל שאיסורה איסור ערוה הוא 

אחותה  : צרתה לא אסירא למעוטי מאי אמר רפרם למעוטי צרת אילונית ודלא כרב אסי

אחותה דמאן אילימא דאיסור מצוה כיון דמדאורייתא רמיא קמיה פגע  : שהיא יבמתה

ר אמאי קרי ליה איסו : איסור מצוה שניות : באחות זקוקתו אלא אחותה דאיסור ערוה

איסור קדושה אלמנה לכהן גדול גרושה  : מצוה אמר אביי מצוה לשמוע דברי חכמים

קדושים יהיו ( ויקרא כא)ואמאי קרי להו איסור קדושה דכתיב  : וחלוצה לכהן הדיוט

לאלהיהם תניא רבי יהודה מחליף איסור מצוה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן 

אלה המצות איסור קדושה שניות ( ויקרא כז)' תיהדיוט ואמאי קרי ליה איסור מצוה דכ

אמר אביי כל המקיים דברי חכמים נקרא ' מדברי סופרים ואמאי קרי ליה איסור קדוש

ל רבא וכל שאינו מקיים דברי חכמים קדוש הוא דלא מיקרי רשע נמי לא מיקרי "קדוש א

שנא מן  קפסיק ותני לא : אלמנה לכהן גדול : אלא אמר רבא קדש עצמך במותר לך

הנשואין ולא שנא מן האירוסין בשלמא מן הנשואין עשה ולא תעשה ואין עשה דוחה לא 

תעשה ועשה אלא מן האירוסין לא תעשה גרידא הוא יבא עשה וידחה לא תעשה אמר רב 

ל יבמתו מה תלמוד "ועלתה יבמתו השערה שאין ת( דברים כה)גידל אמר רב אמר קרא 

עולה לחליצה ואינה עולה לייבום ואיזו זו חייבי לאוין לומר יבמתו יש לך יבמה אחת ש

אם לא יחפוץ האיש לקחת הא חפץ מייבם כל ( דברים כה)ואימא חייבי כריתות אמר קרא 

ה חייבי לאוין "העולה לייבום עולה לחליצה וכל שאין עולה לייבום אינו עולה לחליצה א

נמי הא רבי רחמנא יבמתו ומה ראית 

א חייבי לאוין תפסי בהו קדושין חייבי כריתות לא תפסי בהו מסתבר  ב גמרא,דף כ

קדושין מתיב רבא איסור מצוה ואיסור קדושה בא עליה או חלץ לה נפטרה צרתה ואי 

ד חייבי לאוין מדאורייתא לחליצה רמיא לייבום לא רמיא כי בא עליה אמאי נפטרה "ס

יסור מצוה חלץ לה צרתה הוא מותיב לה והוא מפרק לה לצדדין קתני בא עליה אא

אאיסור קדושה מתיב רבא פצוע דכא וכרות שפכה סריס אדם והזקן או חולצין או 



מייבמין כיצד מתו ולהם אחים ולהם נשים ועמדו אחין ועשו מאמר בנשותיהן ונתנו גט 

וחלצו מה שעשו עשו ואם בעלו קנו מתו אחים ועמדו הם ועשו מאמר בנשותיהן ונתנו גט 

לא יבא ( דברים כג)עשו ואם בעלו קנו ואסור לקיימן משום שנאמר  או שחלצו מה שעשו

פצוע דכא ואי סלקא דעתך חייבי לאוין מדאורייתא לחליצה רמיא לייבום לא רמיא אם 

בעלו אמאי קנו אלא אמר רבא אלמנה מן האירוסין נמי עשה ולא תעשה הוא דכתיב 

( ויקרא יא)כא למימר כתיב קדושים יהיו לאלהיהם ממזרת ונתינה מאי אי( ויקרא כא)

והתקדשתם אי הכי כל התורה כולה נמי עשה ולא תעשה הוא דכתיב והתקדשתם אלא 

אמר רבא גזירה אלמנה מן האירוסין אטו אלמנה מן הנשואין ממזרת ונתינה מאי איכא 

למימר גזירה במקום מצוה אטו שלא במקום מצוה אלא מעתה אשת אחיו מאביו לא 

אשת אחיו מאמו ייבום בנחלה תלא רחמנא מידע ידיע אשה שאין לה  תתייבם גזירה משום

בנים לא תתייבם גזירה משום אשה שיש לה בנים בבנים תלא רחמנא מידע ידיע אשת 

אחיו שהיה בעולמו לא תתייבם גזרה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו בישיבה תלא 

ת לא שכיחא ממזרת ונתינה רחמנא מידע ידיע כל הנשים לא תתייבמנה גזרה משום אילוני

נמי לא שכיחא אלא אמר רבא גזרה ביאה ראשונה אטו ביאה שניה תניא נמי הכי אם 

בעלו קנו בביאה ראשונה ואסור לקיימן בביאה שניה הדר אמר רבא ואיתימא רב אשי 

לאו מילתא היא דאמרי דאמר ריש לקיש כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה 

ם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה את לא תעשה הכא נמי אפשר בחליצה יכול לקיים שניה

איתמר ביאת כהן גדול באלמנה  : דמקיים עשה ולא תעשה מיתיבי ואם בעלו קנו תיובתא

אלעזר חד אמר אינה פוטרת צרתה וחד אמר פוטרת צרתה ' רבי יוחנן ור

ה דאין עשה דוחה באלמנה מן הנשואין כולי עלמא לא פליגי דלא פטר  א גמרא,דף כא

ד פוטרת אתי עשה ודחי את לא תעשה "לא תעשה ועשה כי פליגי באלמנה מן הארוסין מ

ומאן דאמר אינה פוטרת לא אתי עשה ודחי את לא תעשה כיון דאפשר בחליצה מיתיבי 

ל כי אמינא אנא היכא "ל אמר לך ר"ואם בעלו קנו תיובתא לימא תיהוי נמי תיובתא דר

הכא חליצה במקום ייבום לאו מצוה היא אמר רבא רמז לשניות מן דמקיימי מצוה אבל 

כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ האל קשות ( ויקרא יח)התורה מנין שנאמר 

מכלל דאיכא רכות ומאי נינהו שניות ומאי משמע דהאל לישנא דקשה הוא דכתיב 

קשה עונשין של מדות ר לוי "לוי דא' ואת אילי הארץ לקח לימא פליגא דר( יחזקאל יז)

יותר מעונשין של עריות שזה נאמר בהן אל וזה נאמר בהן אלה אל קשה ואלה קשה מאל 

גבי עריות נמי הא כתיב אלה ההוא למעוטי מדות מכרת אלא מאי חומרייהו הני אפשר 

ואזן וחקר תקן ( קוהלת יב)בתשובה הני לא אפשר בתשובה רב יהודה אמר מהכא 

ר אלעזר קודם שבא שלמה היתה תורה דומה לכפיפה שאין "א אמשלים הרבה ואמר עול

פרעהו אל ( משלי ד)אושעיא אמר מהכא ' לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים ר

אושעיא למה הדבר דומה לאדם ' תעבר בו שטה מעליו ועבור אמר רב אשי משל דר

חריו אינו משמר פרדס משמרו מבחוץ כולו משתמר משמרו מבפנים שלפניו משתמר שלא

משתמר והא דרב אשי בדותא היא התם שלפניו מיהא משתמר הכא אי לאו שניות פגע 

ושמרתם את משמרתי עשו משמרת ( ויקרא יח)בערוה גופה רב כהנא אמר מהכא 

ל אביי לרב יוסף הא דאורייתא היא דאורייתא ופירשו רבנן כל התורה נמי "למשמרתי א

ר מה הם שניות אם אמו ואם אביו "ת : בעלמא פירשו רבנן אלא מדרבנן וקרא אסמכתא

ואשת אבי אביו ואשת אבי אמו ואשת אחי האב מן האם ואשת אחי האם מן האב וכלת 



בנו וכלת בתו ומותר אדם באשת חמיו ובאשת חורגו ואסור בבת חורגו וחורגו מותר 

רייתא באשתו ובתו ואשת חורגו אומרת לו אני מותרת לך ובתי אסורה לך בת חורגו דאו

את בת בנה ואת בת בתה משום דקבעי למיתני סיפא אשת חורגו ( ויקרא יח)היא דכתיב 

ג דבתי אסורה לך מדאורייתא בדידי לא "אומרת לו אני מותרת לך ובתי אסורה לך ואע

גזור ביה רבנן תנא רישא נמי בת חורגו אי הכי אשת חמיו נמי תימא אני מותרת לך ובתי 

אמר רב ארבע נשים  : שתו הא פסיקא ליה הא לא פסיקא ליהאסורה לך דהויא אחות א

יש להן הפסק נקיט רב בידיה תלת אשת אחי האם מן האב ואשת אחי האב מן האם וכלתו 

וזעירי מוסיף אף אשת אבי אמו אמר רב נחמן בר יצחק וסימניך דעילאי דרב ורב מאי 

שכיח ואזיל להכא לא טעמא לא חשיב ליה מיחלפא ליה באשת אבי אביו וזעירי להתם 

שכיח ואזיל כלתו 

ערות כלתך לא תגלה אימא כלת בנו ( ויקרא יח)דאורייתא היא דכתיב   ב גמרא,דף כא

וכלת בנו יש לה הפסק והא תניא כלתו ערוה כלת בנו שניה וכן אתה אומר בבנו ובן בנו 

שמיע לי עד סוף כל הדורות אלא אימא כלת בתו דאמר רב חסדא הא מילתא מגברא רבה 

ומנו רבי אמי לא אסרו כלה אלא מפני כלה ואמרו לי כלדאי מלפנא הוית אמינא אי גברא 

רבה הוינא אסברא מדעתי אי מקרי דרדקי הוינא אשיילה מרבנן דאתו לבי כנישתא השתא 

סברתה מדעתי לא אסרו כלת בתו אלא משום כלת בנו אמר ליה אביי לרבא אסברה לך 

רב פפא אמר כגון כלתה דבי רב פפא בר אבא רב אשי אמר  כגון כלתה דבי בר ציתאי

איבעיא להו אשת אחי האם מן האם מהו אשת אחי האב מן  : כגון כלתה דבי מרי בר איסק

האם ואשת אחי האם מן האב דאיכא צד אב הוא דגזרו רבנן אבל היכא דליכא צד אב לא 

ואנן ניקום ונגזור גזירה ש אמר רב ספרא היא גופה גזירה "גזרו בהו רבנן או דלמא ל

לגזירה אמר רבא אטו כולהו לאו גזירה לגזירה נינהו אמו ערוה אם אמו שניה וגזרו על 

אם אביו משום אם אמו וטעמא מאי כולהו דבי אימא רבתי קרו ליה אשת אביו ערוה אשת 

אבי אביו שניה וגזרו על אשת אבי אמו משום אשת אבי אביו וטעמא מאי כולהו דבי אבא 

בה קרו ליה אשת אחי האב מן האב ערוה אשת אחי האב מן האם שניה וגזרו על אשת ר

אחי האם מן האב משום אשת אחי האב מן האם וטעמא מאי משום דכולהו דבי דודי קרי 

להו מאי תא שמע דכי אתא רב יהודה בר שילא אמר אמרי במערבא כל שבנקבה ערוה 

ללא הוא חמותו ערוה אשת חמיו מותרת בזכר גזרו על אשתו משום שניה ואמר רבא וכ

בת חמותו ערוה אשת בן חמותו מותרת בת חמיו ערוה אשת בן חמיו מותרת חורגתו ערוה 

אשת חורגו מותרת בת חורגתו ערוה אשת בן חורגו מותרת והא דרב יהודה בר שילא 

לאיתויי מאי לאו לאיתויי אשת אחי האם מן האם דכל שבנקבה ערוה בזכר גזרו אשתו 

משום שניה מאי שנא הני ומאי שנא הא הא בחד קידושין מקרב לה הני עד דאיכא תרי 

קידושין לא מקרב להו שלח ליה רב משרשיא מתוסנייא לרב פפי ילמדנו רבינו אשת אחי 

אבי האב ואחות אבי האב מהו מדלמטה ערוה למעלה נמי גזרו ביה או דלמא הא איתפליג 

להו בהדייהו תנא ושייר מאי שייר דהאי שייר שייר  ש מה הן שניות ולא קחשיב"דרתא ת

ל רב הלל "שניות דבי רבי חייא אמימר אכשר באשת אחי אבי אביו ובאחות אבי אביו א

לרב אשי לדידי חזיא לי שניות מר בריה דרבנא וכתיבן שיתסרי לאיסורא מאי לאו תמני 

סרי הויין דהא איכא דמתניתא ושית דבי רבי חייא והנך תרתי הא שיתסרי ולטעמיך שיב

אשת אחי האם מן האם דפשטינן לאיסורא הא לא קשיא 



הנך תרתי דדמיין להדדי כחדא חשיב להו והא שיתסרי והא מכל מקום   א גמרא,דף כב

לדידי חזיין לן דכתיבן לאיסורא אמר ליה וליטעמיך אי הוה כתיב להיתירא מי הוות סמכת 

השתא נמי דכתיב לאיסורא לאו מר בריה עלייהו דמר בריה דרבנא מי חתים עלייהו 

דרבנא חתים עלייהו תני דבי רבי חייא שלישי שבבנו ושבבתו ושבבן אשתו ושבבת אשתו 

ל רבינא לרב אשי מאי שנא למעלה דקחשיב לה "שניה רביעי שבחמיו ושבחמותו שניה א

לאשתו ומאי שנא למטה דלא קחשיב לה לאשתו למעלה דאיסורא מכח אשתו קא אתי 

יב לה למטה דאיסורא לאו מכח אשתו קאתי לא קחשיב לה והא בן אשתו ובת אשתו חש

דאיסורא מכח אשתו קאתי ולא חשיב לה איידי דתנא שלשה דורות למטה דידיה ולא 

ל רב אשי לרב כהנא שניות דבי רבי "דורות למטה דידה ולא חשבה א' חשבה תנא נמי ג

נשים יש להם הפסק ותו לא ' ר רב דש דאמ"חייא יש להן הפסק או אין להם הפסק ת

ש שלישי ורביעי שלישי ורביעי אין טפי לא דלמא "דלמא כי קאמר רב לההיא מתניתא ת

משלישי ואילך מרביעי ואילך אמר ליה רבא לרב נחמן חזי מר האי מרבנן דאתא ממערבא 

ואמר בעו במערבא גזרו שניות בגרים או לא גזרו שניות בגרים אמר ליה השתא ומה 

ערוה גופה אי לאו שלא יאמרו באין מקדושה חמורה לקדושה קלה לא גזרו בהו רבנן 

שניות מיבעיא אמר רב נחמן גרים הואיל ואתו לידן נימא בהו מלתא אחין מן האם לא 

יעידו ואם העידו עדותן עדות אחין מן האב מעידין לכתחלה אמימר אמר אפילו אחין מן 

ות ערוה לכל מסורה עדות לבית דין מסורה וגר ש מערי"האם נמי מעידין לכתחלה ומ

: שנתגייר כקטן שנולד דמי

מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו ליבום ואחיו הוא לכל   א משנה,דף כב

מי שיש לו בן { הנכרית> }העובדת כוכבים>דבר חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן 

ו ועל קללתו ובנו לכל דבר חוץ ממי מכל מקום פוטר אשת אביו מן היבום וחייב על מכת

: {הנכרית> }העובדת כוכבים>שיש לו בן מן השפחה ומן 

מכל מקום לאתויי מאי אמר רב יהודה לאתויי ממזר פשיטא אחיו הוא   א גמרא,דף כב

מהו דתימא לילף אחוה אחוה מבני יעקב מה להלן כשרין ולא פסולין אף כאן כשרין ולא 

מי כיון דלענין יבום מיפטר נפטר ל ואימא הכי נ"פסולין קמ

למאי הלכתא ליורשו וליטמא לו  : ואחיו הוא לכל דבר : מיזקק נמי זקיק  ב גמרא,דף כב

כי אם לשארו הקרוב אליו ואמר מר ( ויקרא כא)א הואיל וכתיב "פשיטא אחיו הוא סד

על לא יטמא בעל בעמיו להחלו יש בעל שמטמא ויש ב( ויקרא כא)שארו זו אשתו וכתיב 

נ מטמא הוא "שאין מטמא הא כיצד מטמא הוא לאשתו כשרה ואין מטמא לאשתו פסולה ה

 : נ התם לאפוקי קיימא הכא אחיו הוא"ל ואימא ה"לאח כשר ואין מטמא לאח פסול קמ

שמות )ט אמר קרא "מ : {הגויה> }העובדת כוכבים>חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן 

מכל מקום לאתויי מאי  : 'מ פוטר וכו"מי שיש לו בן מ : האשה וילדיה תהיה לאדוניה( כא

 : ובן אין לו עיין עליו( דברים כה)אמר רב יהודה לאיתויי ממזר מאי טעמא דאמר קרא 

ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך ( שמות כב)אמאי קרי כאן  : וחייב על מכתו

ובה והאי בר כדאמר רב פנחס משמיה דרב פפא בעושה תשובה הכא נמי כשעשה תש

מעוות לא יוכל לתקון זה הבא ( קוהלת א)תשובה הוא והתנן שמעון בן מנסיא אומר איזהו 

תנו רבנן הבא על  : על הערוה והוליד ממנה ממזר השתא מיהא עושה מעשה עמך הוא

אחותו והיא בת אשת אביו חייב משום אחותו ומשום בת אשת אביו רבי יוסי בן יהודה 

משום אחותו בלבד ולא מפני בת אשת אביו מאי טעמייהו דרבנן  אומר אינו חייב אלא



ערות אחותך בת אביך או בת אמך ערות בת אשת אביך ( ויקרא יח)אמרי מכדי כתיב 

מ לחייבו משום אחותו ומשום בת אשת אביו ורבי "מולדת אביך אחותך היא למה לי ש

ואי אתה מחייבו משום יהודה אמר קרא אחותך היא משום אחותו אתה מחייבו ' יוסי בר

בת אשת אביו ורבנן האי אחותך היא מאי עבדי ליה מיבעי להו לחייבו על אחותו בת אביו 

יהודה אם כן לכתוב רחמנא אחותך ' ובת אמו לומר שאין מזהירין מן הדין ורבי יוסי בר

היא למה לי משום אחותך אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום בת אשת אביו ורבנן אף 

ת "דכתיב אחותך איצטריך למכתב היא שלא תאמר בעלמא מזהירין מן הדין וכ על גב

ו טרח וכתב לה קרא כתב רחמנא היא "אחותך דכתב רחמנא למה לי מילתא דאתיא בק

יהודה ' יוסי בר' יהודה אם כן ליכתביה רחמנא לאחותך היא באידך קרא ור' ורבי יוסי בר

מי שיש לו אישות לאביך בה פרט לאחותו  האי בת אשת אביך מאי עביד ליה מיבעי ליה

שאין אישות לאביך בה ואימא פרט לאחותו מאנוסה { וגויה> }ועובדת כוכבים>משפחה 

ערות בת בנך או בת בתך לא ( ויקרא יח)ההיא לא מצית אמרת מדרבא דרבא רמי כתיב 

תגלה ערות אשה ובתה לא ( ויקרא יח)תגלה הא בת בנה דידה ובת בתה דידה שרי וכתיב 

את בת בנה ואת בת בתה הא כיצד כאן באונסין כאן בנשואין 

ואימא פרט לחייבי לאוין אמר רב פפא חייבי לאוין תפשי בהו קדושין   א גמרא,דף כג

כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וכי יש אהובה ( דברים כא)דכתיב 

ה בנישואיה שנואה שנואה לפני המקום ויש שנואה לפני המקום אלא אהובה אהוב

ויקרא )בנישואיה ואמר רחמנא כי תהיין ואימא פרט לחייבי כריתות אמר רבא אמר קרא 

ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ בין שאומרים לו לאביך ( יח

קיים בין שאומרים לו לאביך הוצא ואמר רחמנא אחותך היא אימא בין שאומר לו אביך 

ועובדת >בין שאומר לו אביך הוצא ואמר רחמנא אחותך היא לרבות אחותו משפחה קיים 

אמר קרא בת אשת אביך מי שיש לו אישות לאביך בה פרט לאחותו { וגויה> }כוכבים

ומה ראית מסתברא חייבי כריתות הוה ליה לרבות { וגויה> }ועובדת כוכבים>משפחה 

הוה ליה לרבות { וגויה> }בדת כוכביםועו>שכן תפסי בהן קדושין לעלמא אדרבה שפחה 

דאי מגיירה לדידיה נמי תפסי בה קדושין לכי מגיירה גופא אחרינא היא ורבנן למעוטי 

מהאשה וילדיה תהיה ( שמות כא)מנא להו נפקא להו { וגויה> }ועובדת כוכבים>שפחה 

דאי  וצריכי{ בגויה> }בעובדת כוכבים>יהודה חד בשפחה וחד ' לאדוניה ורבי יוסי בר

דאית לה חייס אימא { גויה> }עובדת כוכבים>אשמעינן שפחה משום דאין לה חייס אבל 

משום דלא שייכא במצות אבל שפחה דשייכא { גויה> }עובדת כוכבים>לא ואי אשמעינן 

ת "מנא להו וכ{ גויה> }עובדת כוכבים>במצות אימא לא צריכא ורבנן אשכחן שפחה 

( דברים ז)שמעון בן יוחי אמר קרא ' יוחנן משום ר ר"נילף משפחה הנהו מצרך צריכי א

> העובדת כוכבים>כי יסיר את בנך מאחרי בנך מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן 

{ הגוי> }העובד כוכבים>מ בן בתך הבא מן "קרוי בנך אלא בנה אמר רבינא ש{ הגויה}

ישראל הולד כשר  ועבד הבא על בת{ גוי'> }עובד כוכבי>קרוי בנך לימא קסבר רבינא 

נהי דממזר לא הוי כשר נמי לא הוי ישראל פסול מיקרי האי בשבעה אומות כתיב כי יסיר 

לרבות כל המסירים הניחא לרבי שמעון דדריש טעמא דקרא אלא לרבנן מנא להו מאן 

: תנא דפליג עליה דרבי יוסי ברבי יהודה רבי שמעון היא

אין יודע אי זה מהן קידש נותן גט לזו וגט מי שקידש אחת משתי אחיות ו  ב משנה,דף כג

לזו מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין 



מוציאין מידם שנים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע אי זו קידש וזה אינו יודע איזו קידש 

ה חולץ לשתיהן וזה חולץ זה נותן שני גיטין וזה נותן שני גיטין מתו לזה אח ולזה אח ז

לשתיהן לזה אחד ולזה שנים היחיד חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מייבם קדמו 

וכנסו אין מוציאין מידם לזה שנים ולזה שנים אחיו של זה חולץ לאחת ואחיו של זה חולץ 

לאחת אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה קדמו שנים 

: לצו לא ייבמו השנים אלא אחד חולץ ואחד מייבם קדמו וכנסו אין מוציאין מידםוח

שמע מינה קדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין הכא במאי עסקינן   ב גמרא,דף כג

מ מאי "כשהוכרו ולבסוף נתערבו דיקא נמי דקתני ואינו יודע ולא קתני ואינו ידוע ש

אחד חולץ לשתיהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד ל סיפא איצטריכא ליה מת ולו אח "קמ

שנים  : מייבם דוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע באחות זקוקתו

שמע מינה קדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין הכא נמי  : 'שקדשו שתי אחיות וכו

ל "מ ומאי קמ"וע שכשהוכרו ולבסוף נתערבו דיקא נמי דקתני ואין יודע ולא קתני ואין יד

סיפא איצטריכא ליה מתו לזה אחד ולזה שנים היחיד חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ 

ל ודוקא מיחלץ והדר "ואחד מייבם פשיטא היינו רישא מהו דתימא ליגזור תרי אטו חד קמ

הא תו  : 'לזה שנים ולזה שנים וכו : יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע ביבמה לשוק

ש מהא דתנן "ל מ"ינו הך מהו דתימא ליגזור דלמא מייבם בלא חליצה קמלמה לי הי

ארבעה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות 

ולא מתייבמות הכי השתא 

ד אסור לבטל מצות יבמין אסור "ד יש זיקה יש זיקה ואי למ"התם אי למ  א גמרא,דף כד

קדמו וכנסו אין  : כל חד וחד אימור דידיה קא מתרמיא ליה לבטל מצות יבמין הכא

ט חלוצה דרבנן היא וספק חלוצה לא גזרו "שניהם כהנים מ' תני שילא ואפי : 'מוציאין כו

גרושה אין לי אלא גרושה חלוצה מנין ( ויקרא כא)בהו רבנן וחלוצה דרבנן היא והתניא 

: ל ואשה מדרבנן הוא וקרא אסמכתא בעלמא הוא"ת

: מצוה בגדול לייבם ואם קדם הקטן זכה  א משנה,ף כדד

( דברים כה)והיה הבכור מיכן שמצוה בגדול לייבם ( דברים כה)ר "ת  א גמרא,דף כד

אשר תלד פרט לאילונית שאין יולדת יקום על שם אחיו לנחלה אתה אומר לנחלה או אינו 

כאן יקום על שם אחיו אלא לשם יוסף קורין אותו יוסף יוחנן קורין אותו יוחנן נאמר 

על שם אחיהם יקראו בנחלתם מה שם האמור להלן נחלה אף ( בראשית מח)ונאמר להלן 

ג דבכל "שם האמור כאן לנחלה ולא ימחה שמו פרט לסריס ששמו מחוי אמר רבא אע

התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו הכא אתאי גזרה שוה אפיקתיה מפשטיה לגמרי 

וה אמינא שם שם ממש למאן קמזהר רחמנא ליבם יקום על שם אחיך ואי לאו גזרה שוה ה

מיבעי ליה אי לבי דינא יקום על שם אחי אביו מיבעי ליה ודלמא הכי קאמר להו רחמנא 

לבית דין אמרו ליה ליבם יקום על שם אחיו אלא אתאי גזרה שוה אפיקתיה לגמרי השתא 

כ אשת אחיו שלא היה "ייבם אדאמרת קרא בגדול כתיב אימא בכור לייבם פשוט לא ל

בעולמו דמיעט רחמנא למה לי פריך רב אחא ואימא למעוטי בוכרא דאמא ההוא לא מצית 

אמרת דיבום בנחלה תלה רחמנא ונחלה מן האב ולא מן האם ואימא כי איכא בכור 

תתקיים מצות יבום כי ליכא בכור לא תתקיים מצות יבום אמר קרא ומת אחד מהם מי לא 

ית בכור ואמר רחמנא לייבם קטן ואימא דמית קטן ואמר רחמנא לייבם בכור עסקינן דמ

הא מיעט רחמנא אשת אחיו שלא היה בעולמו ואימא כי ליכא בכור קדם קטן זכה ואי 



כי ישבו אחים יחדו הוקשה ישיבת ( דברים כה)איכא בכור קדם קטן לא זכה אמר קרא 

כי ליכא בכור אין חוזרין אצל גדול אחים זה לזה ואימא כי איכא בכור ליהדר אגדול 

אלמה תני אביי קשישא מצוה בגדול לייבם לא רצה הולכים אצל אחיו הקטן לא רצה 

חוזרין אצל גדול כבכור מה בכור בכורתו גרמה לו אף גדול גדולתו גרמה לו ואימא כי 

ו מייבם בכור לישקול נחלה כי מייבם פשוט לא לישקול נחלה אמר קרא יקום על שם אחי

והרי קם ואלא בכור דקרייה רחמנא 

למאי הלכתא לגריעותא מה בכור אינו נוטל בראוי כבמוחזק אף האי אינו   ב גמרא,דף כד

: נוטל בראוי כבמוחזק

{ הנכרית> }העובדת כוכבים>הנטען על השפחה ונשתחררה או על   ב משנה,דף כד

על אשת איש והוציאוה ונתגיירה הרי זה לא יכנוס ואם כנס אין מוציאין מידו הנטען 

: פ שכנס יוציא"מתחת ידו אע

הא גיורת מיהא הויא ורמינהי אחד איש שנתגייר לשום אשה ואחד אשה   ב גמרא,דף כד

שנתגיירה לשום איש וכן מי שנתגייר לשום שולחן מלכים לשום עבדי שלמה אינן גרים 

לומות ואחד גירי נחמיה שהיה רבי נחמיה אומר אחד גירי אריות ואחד גירי ח' דברי ר

ד אלא אימא כבזמן הזה הא "מרדכי ואסתר אינן גרים עד שיתגיירו בזמן הזה בזמן הזה ס

ר יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב הלכה כדברי האומר כולם גרים "איתמר עלה א

הסר ממך עקשות פה ( משלי ד)הם אי הכי לכתחלה נמי משום דרב אסי דאמר רב אסי 

ר אין מקבלין גרים לימות המשיח כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי "ת' ולזות שפתים וגו

הן גור יגור אפס מאותי מי גר ( ישעיהו נד)ר אליעזר מאי קרא "דוד ולא בימי שלמה א

אמר רב ובעדים אמר רב ששת  : 'הנטען על אשת איש וכו : אתך עליך יפול אבל אידך לא

תניא הנטען על אשת איש והוציאוה על אמינא כי ניים ושכיב רב אמר להאי שמעתתא ד

ד אי דאיכא עדים כי אתא אחר "ידו ונתגרשה מתחת ידי אחר אם כנס לא יוציא ה

ואפסקיה לקלא מאי הוי אלא לאו דליכא עדים וטעמא דאתא אחר ואפסקיה לקלא הא לאו 

ג דלא אתא אחר ואפסקיה לקלא אי איכא עדים "הכי מפקינן אמר לך רב הוא הדין דאע

ג דאתא אחר ואפסקיה לקלא לכתחלה "ינן אי ליכא עדים לא מפקינן והכי קאמר דאעמפק

א כשאין לה בנים אבל יש לה בנים לא תצא ואם באו עדי טומאה "לא יכנוס מיתיבי בד

אפילו יש לה כמה בנים תצא רב מוקי לה למתניתין ביש לה בנים ויש לה עדים ומאי 

נים ויש לה עדים וטעמא דאיכא עדים מפקינן דוחקיה דרב לאוקמי למתניתין ביש לה ב

ג דליכא עדים אמר רבא מתניתין "ואי ליכא עדים לא מפקינן לוקמה בשאין לה בנים אע

קשיתיה מאי איריא דתני הוציאוה ליתני הוציאה אלא כל הוציאוה בבית דין ובית דין 

א ואשה חוגרת בעדים הוא דמפקי ואי בעית אימא הני מתנייתא רבי היא דתניא רוכל יוצ

בסינר אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא רוק למעלה מן הכילה אמר רבי הואיל ומכוער 

הדבר תצא 

מנעלים הפוכים תחת המטה אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא מנעלים   א גמרא,דף כה

ר הואיל ומכוער "תחת המטה א>הפוכים ליחזי דמאן נינהו אלא מקום מנעלים הפוכים 

והלכתא כוותיה דרב והלכתא כוותיה דרבי קשיא הלכתא אהלכתא לא קשיא > הדבר תצא

הא בקלא דפסיק הא בקלא דלא פסיק קלא דלא פסיק וליכא עדים כרבי קלא דפסיק 

ואיכא עדים כרב וקלא דלא פסיק עד כמה אמר אביי אמרה לי אם דומי דמתא יומא ופלגא 

ביני הא פסק ולא אמרן אלא דלא פסק ולא אמרן אלא דלא פסק ביני וביני אבל פסק ביני ו



מחמת יראה אבל פסק מחמת יראה מחמת יראה הוא ולא אמרן אלא דליכא אויבים אבל 

איכא אויבים אויבים הוא דאפקו ליה לקלא תנן התם המוציא את אשתו משום שם רע לא 

 נ ילמדנו רבינו כנס מהו"יחזיר משום נדר לא יחזיר שלח ליה רבה בר הונא לרבה בר ר

ל מי "פ שכנס יוציא א"ל תנינא הנטען על אשת איש והוציאה מתחת ידו אע"שיוציא א

נ מתניתין נמי הוציאה תנן ואכתי מי דמי "דמי התם הוציאוה והכא הוציאה ורבה בר ר

נ "ל שפיר דמי אהדדי הכא אמור רבנן לא יכנוס ואם כנס יוציא ה"הכא בעל והתם בועל א

יוציא ולא היא התם אלומי אלמיה לקלא הכא אמרינן קם אמרי רבנן לא יחזיר ואם כנס 

: ביה בקלא וליתיה

המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפני נחתם לא ישא את אשתו   א משנה,דף כה

מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו רבי יהודה אומר הרגתיו לא תנשא אשתו הרגנוהו 

: תנשא אשתו

י דלאו עליה קסמכינן ישא "ים דעליה קסמכינן אבל מאטעמא דממדינת ה  א גמרא,דף כה

את אשתו והא מת דלאו עליה קסמכינן דאמר מר אשה דייקא ומינסבא וקתני לא ישא את 

מת  : אשתו התם ליכא כתבא הכא איכא כתבא דתנן מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח

חר תנשא הוא ניהו דלא ישא את אשתו הא לא : הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו

והאמר רב יוסף פלוני רבעני לאונסי הוא ואחר מצטרפין להרגו לרצוני רשע הוא והתורה 

ת שאני עדות אשה דאקילו "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס וכ( שמות כג)אמרה 

ר מנשה "בה רבנן והא

גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה גזלן דדברי תורה פסול לעדות אשה   ב גמרא,דף כה

יהודה אמר לך רב מנשה אנא דאמרי אפילו לרבנן וטעמא ' מנשה דאמר כר נימא רב

דרבנן הכא כדרבא דאמר רבא אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע לימא רב 

לרבנן ושאני עדות אשה ' יוסף דאמר כרבי יהודה אמר לך רב יוסף אנא דאמרי אפי

מאי שנא  : 'הרגנוהו תנשא כו' יו כוהרגת : דאקילו בה רבנן ורב מנשה דאמר כרבי יהודה

הרגתיו ומאי שנא הרגנוהו אמר רב יהודה באומר אני הייתי עם הורגיו והתניא אמרו לו 

לרבי יהודה מעשה בלסטים אחד שיצא ליהרג במגיזת קפוטקיא ואמר להם לכו אמרו לה 

והשיאו  לאשת שמעון בן כהן אני הרגתי את בעלה בכניסתי ללוד ואמרי לה בכניסתו ללוד

י "את אשתו אמר להם משם ראיה באומר אני הייתי עם הורגיו והא לסטים קתני שנתפס ע

: דלא דייקי וקטלי{ דגוים> }דעובדי כוכבים>לסטיות והא יצא ליהרג קתני בי דינא 

החכם שאסר את האשה בנדר על בעלה הרי זה לא ישאנה מיאנה או   ב משנה,דף כה

: ד"ב שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא

הא התירה ישאנה במאי עסקינן אילימא בחד חד מי מצי מתיר והאמר   ב גמרא,דף כה

חייא בר אבין אמר רב עמרם תנא התרת נדרים בשלשה ואלא בתלתא מי ' ר >רב אמר>

חשידי והתנן מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא בית דין לעולם בחד וכדאמר רב 

טעמא  : 'מיאנה או שחלצה וכו : יוחנן ביחיד מומחה הכא נמי ביחיד מומחה' חסדא אמר ר

תומים על שדה מקח ועל גט אשה לא חשו ש מהא דתנן עדים הח"ד הא בתרי לא מ"דב

ד מיאון בפני שנים קמשמע לן מיאון "חכמים לדבר זה היא גופה קמשמע לן לאפוקי ממ

איבעיא להו כנס מהו שיוציא רב כהנא אמר כנס מוציא רב אשי אמר כנס אינו מוציא ' בג

לרב אשי תני להו רב זוטי דבי רב פפי כדברי האומר כנס אינו מוציא אמרו ליה רבנן 



> מעובדת כוכבים>היא הנטען משפחה ונשתחררה ' גמרא או סברא אמר להו מתני

ונתגיירה הרי זה לא יכנוס ואם כנס אין מוציא אלמא { מגויה}

: נ ברננה לא מפקינן"ברננה לא מפקינן ה  א גמרא,דף כו

ים וכולם שהיו להם נשים ומתו מותרות לינשא להם וכולן שנישאו לאחר  א משנה,דף כו

: ונתגרשו או שנתאלמנו מותרות לינשא להם וכולן מותרות לבניהם או לאחיהם

נתגרשו לא ' מתו אין נתגרשו לא אמר ליה רב הלל לרב אשי והתניא אפי  א גמרא,דף כו

קשיא הא דהואי קטטה הא דלא הואי קטטה ואיבעית אימא הא והא דלא הואי קטטה ולא 

ד מיתה אמיתה "קס : 'וכולן שנישאו וכו : קשיא הא דארגיל הוא הא דארגילה היא

וגירושין אגירושין נימא מתניתין דלא כרבי דאי כרבי האמר בתרי זימני הויא חזקה לא 

מאי שנא מהא  : וכולן מותרות לבניהם או לאחיהם : מיתה אגירושין וגירושין אמיתה

לן גברי דתנן הנטען מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותה נשי לגבי נשי שכיחן דאז

לגבי גברי לא שכיחן אי נמי נשי דלא אסרן שכיבתן אהדדי לא קפדי אהדדי גברי דאסרן 

אביו דבזיז ' שכיבתן אהדדי קפדי אהדדי אי הכי אביו נמי לא מיבעיא קאמר לא מיבעי

:  ל"בניה מיניה אבל בנו דלא בזיז אביו מיניה אימא לא קמ

  

מסכת יבמות פרק ג 

ין שנים מהם נשואים שתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות ארבעה אח  א משנה,דף כו

ש אומרים "הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ואם קדמו וכנסו יוציאו רבי אליעזר אומר ב

על האחד איסור ערוה אסור בה ומותר ' יוציאו היתה אחת מהן אסור' ה אומרי"יקיים וב

ולצת ולא מתייבמת היתה אחת והשני אסור בשתיהן איסור מצוה ואיסור קדושה ח' באחות

מהן אסורה על זה איסור ערוה והשניה אסורה על זה איסור ערוה האסורה לזה מותרת 

לזה והאסורה לזה מותרת לזה וזו היא שאמרו אחותה כשהיא יבמתה או חולצת או 

: מתייבמת

 מ יש זיקה דאי אין זיקה מכדי הני מתרי בתי קאתיין האי לייבם חדא"ש  א גמרא,דף כו

והאי לייבם חדא לעולם אימא לך אין זיקה ומשום דקסבר אסור לבטל מצות יבמין דלמא 

אדמייבם חד מיית אידך וקמבטל מצות יבמין אי הכי תלתא נמי לא מיבעיא קאמרינן לא 

ל אי הכי "למיתה לא חיישינן קמ' מיבעיא תלתא דודאי בטלה מצות יבמין אבל ד

לא חיישינן אמר רבא בר רב הונא אמר רב שלש  חמשה נמי למיתה דתרי  ב גמרא,דף כו

אחיות יבמות שנפלו לפני שני אחין יבמין זה חולץ לאחת וזה חולץ לאחת ואמצעית 

צריכה חליצה משניהם אמר ליה רבה מדקאמרת אמצעית צריכה חליצה משניהם קסברת 

י קמייתא יש זיקה והויא לה חליצה פסולה וחליצה פסולה צריך לחזור על כל האחין אי הכ

נמי אי דנפול בבת אחת הכי נמי לא צריכא דנפול בזו אחר זו נפלה חדא חלץ לה ראובן 

נפלה אידך חלץ לה שמעון נפלה אידך חלץ לה האי מפקע זיקתו חלץ לה האי מפקע 

זיקתו והאמר רב אין זיקה לדברי האומר יש זיקה קאמר ושמואל אמר אחד חולץ לכולן 

אמר חליצה מעליא בעינן דאמר שמואל מכדי שמעינן ליה לשמואל ד



חלץ לאחיות לא נפטרו צרות היכא דקיימא חליצה דשמעון חליצה כשרה   א גמרא,דף כז

חליץ לה ראובן חליצה פסולה מאי אחד חולץ לכולן נמי דקאמר אאמצעית והא כולן 

קאמר כיון דרובה גביה קרי ליה כולן ואיבעית אימא כי קאמר שמואל חליצה מעליא 

מ למיפטר צרתה אבל מפטרא נפשה פטרה גופא אמר שמואל חלץ לאחיות לא "נן הבעי

נפטרו צרות לצרות נפטרו אחיות חלץ לבעלת הגט לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת 

הגט חלץ לבעלת המאמר לא נפטרה צרה לצרה נפטרה בעלת מאמר מאי שנא לאחיות 

ת נמי לא ליפטרו אחיות דהויא דלא נפטרו צרות דהויא לו אחות אשה בזיקה חלץ לצרו

להו צרות אחות אשה בזיקה קסבר שמואל אין זיקה והא אמר שמואל יש זיקה לדברי 

האומר אין זיקה קאמר אי הכי חלץ לאחיות אמאי לא נפטרו צרות בשלמא צרה דרחל לא 

תיפטר דכיון דחלץ לה ללאה והדר חלץ לרחל הויא לה חליצה דרחל חליצה פסולה אלא 

ה תיפטר מאי לא נפטרו צרות נמי דקאמר אצרה דרחל והא צרות קאמר צרות צרה דלא

דעלמא אי הכי חלץ לצרות נפטרו אחיות ואצרת רחל מי מיפטרא והא תנן אסור אדם 

בצרת קרובת חלוצתו שמואל נמי התחיל ולא התחיל קאמר התחיל באחיות לא יגמור 

ת יגמור אף באחיות דתנן בצרות דתנן אסור אדם בצרת קרובת חלוצתו התחיל בצרו

מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו רב אשי אמר לעולם כדקאמרת ומשום דלא אלימא זיקה 

לשויי לצרה כערוה תניא כוותיה דרב אשי חלץ לאחיות לא נפטרו צרות הא לצרות 

נפטרו אחיות מאי טעמא לאו משום דקסבר יש זיקה ולא אלימא זיקה לשוייה לצרה 

ש היא דתנן בית שמאי מתירין הצרות לאחין אי הכי "מל הא מני בר אבא בר מ"כערוה א

יבומי נמי תתייבם כרבי יוחנן בן נורי דאמר בואו ונתקן להם לצרות שיהו חולצות ולא 

מתייבמות והאמר מר לא הספיקו לגמור את הדבר עד שנטרפה השעה אמר רב נחמן בר 

איבעיא להו  : יצחק אחריו חזרו ותקנו

בעלת הגט ובעלת מאמר איזו מהן קודמת בעלת הגט עדיפא משום   ב גמרא,דף כז

דאתחיל בה בחליצה או דלמא בעלת מאמר עדיפא משום דקרובה לביאה אמר רב אשי 

ג שיש גט אחר מאמר ומאמר אחר גט אי גט עדיף לא ליהני מאמר אבתריה "ש ומודה ר"ת

מ אמר רב הונא "נהו שמ כי הדדי ני"ואי מאמר עדיף לא ליהני גט אבתריה אלא לאו ש

אחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד חלץ לראשונה הותרה חלץ לשנייה הותרה ' אמר רב ב

מתה ראשונה מותר בשנייה ואין צריך לומר מתה שנייה שמותר בראשונה משום דהויא 

יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתירה הראשון ורבי יוחנן אמר מתה 

ט שכל יבמה שאין אני קורא "ונה אבל מתה ראשונה אסור בשנייה משנייה מותר בראש

בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי זו כאשת אח שיש לה בנים ואסורה ורב לית ליה 

האי סברא והאמר רב כל אשה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי היא 

ור אחות אשה דאורייתא אבל מ היכא דקאי באפה איס"כאשת אח שיש לו בנים ואסורה ה

מהם נשואים ' יוסי בר חנינא לרבי יוחנן ארבעה אחין ב' הכא זיקה דרבנן היא איתיביה ר

אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ואמאי ליקו חד ' ב

מינייהו לחלוץ לה לשנייה ותיהוי ראשונה לגבי אידך כיבמה שהותרה ונאסרה וחזרה 

ל אחיות איני יודע מי שנאן ולימא ליה מאי חולצות "תרה תחזור להיתירה הראשון אוהו

נמי דקתני חולצת חדא חולצות קתני ולימא ליה מאי חולצות חולצות דעלמא הרי אלו 

קתני ולימא דחליץ ליה לראשונה ברישא חולצות 



ברישא לכתחלה קתני ולימא ליה גזירה דלמא קדים וחליץ לראשונה   א גמרא,דף כח

ולא מתייבמות קתני דליכא דין יבום הכא כלל ולימא ליה גזירה שמא ימות ואסור לבטל 

יוחנן למיתה לא חייש ולימא ליה רבי אלעזר היא דאמר כיון שעמדה עליו ' מצות יבמין ר

אלעזר רישא לאו רבי אלעזר ונימא ' שעה אחת באיסור נאסרה עליו עולמית מדסיפא ר

יוסי ' בי יוסי הגלילי היא דאמר אפשר לצמצם לא סתם לן תנא כרלהו דנפול בבת אחת ור

הגלילי ולימא ליה דלא ידעינן הי נפול ברישא אי הכי היינו דקתני קדמו וכנסו יוציאו 

בשלמא ראשונה אמרינן ליה מאן שריא לך אלא שניה אמר חבראי שניה ייבם אנא 

תנן היתה אחת מהן אסורה  : אןראשונה מייבם היינו דקאמר ליה אחיות איני יודע מי שנ

ד דנפלה חמותו "על האחד איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה והשני אסור בשתיהן ס

תחלה ואמאי ליקו חתן לייבם הך דאינה חמותו ברישא ותהוי חמותו לגבי אידך כיבמה 

ר פפא כגון דנפלה הך דאינה "שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להיתרה הראשון א

א "ש אומרים יקיימו ובה"א אומר ב"תניא ר : 'א וכו"א אומר בש"ר : ו ברישאחמות

ה בדבר זה שבית שמאי אומרים "א יקיימו אבא שאול אומר קל היה להם לב"יוציאו רש

ק לא "ה היינו אבא שאול ה"א אי כב"ש היינו ר"ש כמאן אי כב"א יקיימו ר"יוציאו ובה

הא תנינא חדא זימנא אחותה כשהיא  : 'ם כוהיתה אחת מה : ה בדבר זה"ש וב"נחלקו ב

יבמתה או חולצת או מתייבמת צריכא דאי אשמועינן התם משום דליכא למיגזר משום שני 

אבל הכא דאיכא למיגזר משום שני אימא לא ואי אשמועינן הכא משום דאיכא שני דקא 

א הא נמי תנינ : 'איסור מצוה כו : מוכח אבל התם דליכא שני אימא לא צריכא

איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת התם איסור מצוה   ב גמרא,דף כח

ד אמינא ליקום איסור מצוה במקום איסור ערוה "לחודה הכא איסור מצוה ואחותה ס

א "ל ותתייבם כיון דמדאורייתא רמיא קמיה קא פגע באחות זקוקתו סד"ותתייבם קמ

ל היינו הך מה לי לחד מה "הא תו ל : 'כו היתה אחת מהן : ל"משום מצוה עבוד רבנן קמ

לי לתרי צריכא דאי אשמועינן התם משום דאיכא שני דמוכח אבל הכא דליכא שני דקא 

 : מוכח אימא לא ואי אשמועינן הכא אדרבה תרווייהו מוכחי אהדדי אבל אידך לא צריכא

מצוה לזה הא  זו היא למעוטי מאי למעוטי איסור מצוה לזה ואיסור : 'זו היא שאמרו וכו

ל היינו הך מה לי לחד מה לי לתרי מהו דתימא כי לא אמרינן אוקי איסור מצוה "תו ל

במקום איסור ערוה היכא דאיכא למיגזר משום שני אבל היכא דליכא למיגזר משום שני 

איסור מצוה [ אוקימנא]אימא להאי אוקימנא איסור מצוה במקום איסור ערוה ולהאי 

חייא בכולן אני ' ל אמר רב יהודה אמר רב וכן תני ר"ייבמו קמבמקום איסור ערוה ול

קורא בהן האסורה לזה מותרת לזה ואחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת ורב 

ט כיון דבתו באונסין הוא "יהודה מתרגם מחמותו ואילך אבל שיתא בבי דרישא לא מ

לא קא מיירי ואביי מתרגם דמשכחת לה בנשואין לא משכחת לה בנשואין קמיירי באונסין 

מאנוסתו כיון דאשכוחי משכחת לה אי בעיא באונסין תיהוי אי בעיא > באה>אף בתו 

ש הוא דמשכחת לה "בנשואין תהוי אבל אשת אחיו שלא היה בעולמו לא כיון דאליבא דר

אליבא דרבנן לא משכחת לה בפלוגתא לא קמיירי ורב ספרא מתרגם אף אשת אחיו שלא 

ש וסימניך מת נולד וייבם מת נולד "ומשכחת לה בשיתא אחי ואליבא דרהיה בעולמו 

וייבם ראובן ושמעון נשואין שתי אחיות לוי ויהודה נשואין שתי נכריות מת ראובן נולד 

יששכר וייבם לוי מת שמעון נולד זבולון וייבם יהודה מתו לוי ויהודה בלא בנים ונפלו 

ת לזה והאסורה לזה מותרת לזה ואחותה שהיא להו קמי יששכר וזבולן האסורה לזה מותר



ל ייבם יהודה בלא ייבם יהודה נמי משכחת לה משום צרה הא תינח צרה צרה "יבמתה ל

: דצרה מאי איכא למימר כגון דהדר ויבמינהו נמי גד ואשר

שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת   ב משנה,דף כח

ש פוטר היתה אחת מהן אסורה "ה הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ורבתה או אשה ובת בנ

עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה איסור מצוה או איסור קדושה חולצות ולא 

: מתייבמות

( ויקרא יח)ש פוטר בשתיהן מן החליצה ומן הייבום שנאמר "תניא ר  ב גמרא,דף כח

' צרות זו לזו לא יהא לך ליקוחין אפיואשה אל אחותה לא תקח לצרור בשעה שנעשו 

א הואיל "ש איצטריך סד"הא תו למה לי היינו הך לר : 'היתה אחת מהן כו : באחת מהן

אחיות דעלמא קמשמע ' ש שתי אחיות לא חולצות ולא מתייבמות לגזור משום ב"ואמר ר

: 'איסור מצוה כו : לן

א מתייבמות גזירה משום ר שמעון שתי אחיות לא חולצות ול"והא א  א גמרא,דף כט

איסור מצוה דעלמא הא תינח איהי אחותה מאי איכא למימר גזירה אחותה משום לתא 

: דידה והא גבי ערוה לא גזרינן שאני ערוה דמגמר גמירי לה אינשי וקלא אית לה

שלשה אחין שנים נשואים שתי אחיות ואחד מופנה מת אחד מבעלי   א משנה,דף כט

א אשתו עמו והלזו תצא משום "כ מת אחיו השני בש"מאמר ואחאחיות ועשה בה מופנה 

ה אומרים מוציא את אשתו בגט ובחליצה ואשת אחיו בחליצה זו היא "אחות אשה וב

: שאמרו אוי לו על אשתו ואוי לו על אשת אחיו

יהושע דלא עבדינן כוותיה אלא אי ' זו היא למעוטי מאי למעוטי הך דר  א גמרא,דף כט

ש קונה קנין גמור דאי בעי לאפוקי סגי "ר אלעזר לא תימא מאמר לב"אא "ג אי כר"כר

ש אינו קונה אלא לדחות בצרה בלבד אמר רבי אבין אף אנן "לה בגיטא אלא מאמר לב

א יקיימו יקיימו אין לכתחלה לא "נמי תנינא בש

ש קונה קנין גמור זה יעשה מאמר ויקנה וזה יעשה "ד מאמר לב"ואי ס  ב גמרא,דף כט

ר ויקנה אלא מאי דוחה דחייה גמורה זה יעשה מאמר וידחה וזה יעשה מאמר וידחה מאמ

ד "נ מאמר אפילו למ"אלא מאי אית לך למימר מאמר דהתירא דחי דאיסורא לא דחי ה

א "מאמר קונה קנין גמור מאמר דהתירא קני דאיסורא לא קני רב אשי מתני הכי אמר ר

תה חליצה נמי לא בעיא אלא דוחה ומשייר ש דחי דחייה גמורה וצר"לא תימא מאמר לב

ד "ש אומרים יקיימו יקיימו אין לכתחלה לא ואי ס"ר אבין אף אנן נמי תנינא ב"הוא א

ש דוחה דחייה גמורה זה יעשה מאמר וידחה וזה יעשה מאמר וידחה ואלא הא "מאמר לב

א א אשתו עמו והלזו תצא משום אחות אשה אלא יבמה דחזיא לכולהו חזי"קתני בש

ש נישואין עושה "למקצתה יבמה דלא חזיא לכולהו לא חזיא למקצתה בעי רבה מאמר לב

או אירוסין עושה אמר ליה אביי למאי הלכתא אילימא ליורשה וליטמא לה ולהפר נדריה 

חייא אשתו ארוסה לא אונן ולא מטמא לה וכן היא לא אוננת ' השתא ארוסה בעלמא תני ר

מת הוא גובה כתובתה עבד בה מאמר מיבעיא ואלא  ולא מטמאת לו מתה אינו יורשה

לענין מסירה לחופה מאי נישואין עושה ולא בעיא מסירה לחופה או דלמא אירוסין עושה 

יבמה יבא עליה ( דברים כה)ל השתא לא עבד בה מאמר כתיב "ובעיא מסירה לחופה א

פרחה ממנו ל שאני אומר כל העושה מאמר ביבמתו "בעל כרחה עבד בה מאמר מיבעיא א

ש שומרת יבם בין יבם אחד בין שני יבמין "זיקת יבמין וחלה עליה זיקת אירוסין מאי ת

עקיבא אומר לא לאחד ולא לשנים ' יהושע אומר לאחד ולא לשנים ר' א אומר יפר ר"ר



יהושע לחד יש זיקה לתרי אין זיקה ' לחד לר' ע סבר אין זיקה אפי"והוינן בה בשלמא ר

בר >ר אמי "דקסבר יש זיקה בשלמא לחד מיפר אלא לתרי אמאי וא א נהי נמי"אלא לר

ש היא דאמר מאמר קונה קנין גמור "הכא במאי עסקינן כגון דעבד בה מאמר וב> אהבה

אי אמרת בשלמא נישואין עושה משום הכי מיפר אלא אי אמרת אירוסין עושה היכי מצי 

ר רב נחמן בר יצחק מאי מיפר והתנן נערה המאורסה אביה ובעלה מפירים נדריה אמ

ש אינו קונה אלא לדחות לצרה בלבד אמאי "א דאמר מאמר לב"מיפר מיפר בשותפות ולר

אלעזר אימר דאמרי אנא אינו קונה אלא לדחות לצרה בלבד ' מיפר בשותפות אמר לך ר

דלא סגי לה בגיטא אלא בעי נמי חליצה להפר נדריה מי אמרינן ואיבעית אימא אמר לך 

ולרב נחמן בר יצחק מי ניחא מי קתני יפרו יפר קתני אלא הכא במאי עסקינן רבי אלעזר 

שעמדה בדין ופסקו לה מזונות משלו וכדרב פנחס משמיה דרבא דאמר רב פנחס משמיה 

: דרבא כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת

שלשה אחין שנים מהם נשואים שתי אחיות ואחד נשוי נכרית מת אחד   א משנה,דף ל

אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומת הראשונה יוצאה משום אחות אשה ושניה  מבעלי

: משום צרתה עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתייבמת

טעמא דעבד בה מאמר הא לא עבד בה מאמר נכרית יבומי נמי מייבמה   א גמרא,דף ל

: אמר רב נחמן זאת אומרת אין זיקה ואפילו בחד אחא

אחים שנים מהם נשואים שתי אחיות ואחד נשוי נכרית מת הנשוי  שלשה  א משנה,דף ל

נכרית וכנס אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת הראשונה יוצאת משום אחות אשה ושניה 

: משום צרתה עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא מתייבמת

הא תו למה לי היינו הך השתא ומה התם דאחות אשה הויא צרה לנכרית   א גמרא,דף ל

ש תנא הך תנא ברישא "מרת נכרית אסורה הכא דנכרית הויא צרה לאחות אשה לא כא

והך חזיא להתירא ושריא והדר חזיא לאיסורא ואיידי דחביבה ליה אקדמה ומשנה לא זזה 

: ממקומה

שלשה אחין שנים מהם נשואים שתי אחיות ואחד נשוי נכרית מת אחד   א משנה,דף ל

כ מת נשוי נכרית הרי "ת אשתו ומתה אשתו של שני ואחמבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית א

: זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת

דברים )אמר רב יהודה אמר רב כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה   א גמרא,דף ל

ל תנינא הרי זו "יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה מאי קמ( כה

ו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת מהו דתימא הני מילי היכא דלא אסורה עלי

ל "איחזיא לה בנפילה ראשונה אבל היכא דאיחזיא לה בנפילה ראשונה אימא תישתרי קמ

כ מתה אשתו של שני הרי "הא נמי תנינא שני אחין נשואים שתי אחיות מת אחד מהם ואח

אחת מהו דתימא התם הוא דאידחי לה  זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה

מהאי ביתא לגמרי אבל הכא דלא אידחי לה מהאי ביתא לגמרי אימא מיגו דחזיא להאי 

: ל"נשוי נכרית חזיא נמי להאי קמ

שלשה אחים שנים מהם נשואין שתי אחיות ואחד נשוי נכרית גירש אחד   א משנה,דף ל

רש ומת זו היא שאמרו וכולן שמתו מבעלי אחיות את אשתו ומת נשוי נכרית וכנסה המג

: או נתגרשו צרותיהן מותרות

טעמא דגירש ואחר כך מת אבל מת ואחר כך גירש אסורה אמר רב אשי   א גמרא,דף ל

ה "זאת אומרת יש זיקה אפילו בתרי אחי ולרב אשי קשיא דרב נחמן אמר לך רב אשי ה



ייבמה והא דקתני מאמר דאף על גב דלא עבד בה מאמר נכרית מיחלץ חלצה יבומי לא מ

ש דאמרי מאמר קונה "לאפוקי ב

ת הוא הדין "ש ולרב נחמן קשיא דרב אשי וכ"ל דלא כב"קנין גמור קמ  ב גמרא,דף ל

כ גירש "מת ואחר כך גירש צרתה מותרת אלא זו היא למעוטי מאי למעוטי כנס ואח' דאפי

והאי תנא סבר מיתה  הניחא אי סבר לה כרבי ירמיה דאמר תברא מי ששנה זו לא שנה זו

מפלת והאי תנא סבר נישואין הראשונים מפילים זו היא למעוטי כנס ולבסוף גירש אלא 

ל זו קתני זו היא למעוטי מאי על "אי סבר לה כרבא דאמר לעולם חד תנא הוא וזו ואין צ

כרחך כרבי ירמיה סבירא ליה ולרבא הניחא אי סבר לה כרב אשי זו היא למעוטי מת בלא 

: כ כרב אשי סבירא ליה"אלא אי סבר לה כרב נחמן זו היא למעוטי מאי עגירש 

וכולן שהיו בהן קדושין או גרושין בספק הרי אלו הצרות חולצות ולא   ב משנה,דף ל

מתייבמות כיצד ספק קדושין זרק לה קדושין ספק קרוב לו ספק קרוב לה זהו ספק קדושין 

יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו ספק גרושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים 

: אלא עד אחד זהו ספק גרושין

ואילו בגרושין ספק קרוב לו ספק קרוב לה לא קתני מאי טעמא אמר רבה   ב גמרא,דף ל

אשה זו בחזקת היתר לשוק עומדת ומספק אתה בא לאוסרה אל תאסרנה מספק אמר ליה 

זקת היתר ליבם עומדת ומספק אתה בא אביי אי הכי בקדושין נמי נימא אשה זו בח

לאוסרה אל תאסרנה מספק התם לחומרא האי חומרא דאתי לידי קולא הוא זימנין דאזיל 

הוא ומקדש לה לאחותה קדושי ודאי ואי נמי זימנין דאתא אחר ומקדש לה לדידה קדושי 

ודאי וכיון דאסר לה מר לצרה לייבומי אמרי דקמא קדושין ודבתרא לאו קדושין 

ה גירושין "כיון דקא מצרכת חליצה מידע ידעי דחומרא בעלמא הוא א  א גמרא,לא דף

נמי ליתני וליצרכה חליצה ומידע ידעי דחומרא בעלמא הוא אם אתה אומר חולצת 

מתייבמת הכא נמי אם אתה אומר חולצת מתייבמת ותתייבם ואין בכך כלום אחזקה קא 

חיו ואין ידוע איזה מהם מת ראשון צרתה קיימא איתיביה אביי נפל הבית עליו ועל בת א

חולצת ולא מתייבמת אמאי הכא נמי נימא אשה זו בחזקת היתר לשוק עומדת ומספק אתה 

נ לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא שאם "בא לאוסרה אל תאסרנה מספק וכי תימא ה

גזרו  אתה אומר חולצת מתייבמת גירושין דשכיחי גזרו בהו רבנן מפולת דלא שכיחי לא

בהו רבנן אי נמי גירושין דקיימא ערוה דקא מוכח וצרתה קמצרכת לה חליצה אמרי קמו 

ביה רבנן בגיטא דגיטא מעליא הוא ואתו לייבומי לצרה מפולת מי קמו בהו רבנן במפולת 

ר וזרקו לה קרוב לה מגורשת קרוב לו "וגבי גירושין מי לא תנן והתנן היתה עומדת ברה

ל מחצה מגורשת ואינה מגורשת ואמרינן למאי הלכתא דאי כהן אינה מגורשת מחצה ע

הוא אסורה ליה ואי ערוה היא צרתה בעיא חליצה ולא אמרינן שאם אתה אומר חולצת 

מתייבמת הא איתמר עלה רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו הכא בשתי כיתי עדים עסקינן 

ורייתא ומתניתין דהכא אחת אומרת קרוב לה ואחת אומרת קרוב לו דהוה ליה ספיקא דא

ל ספיקא דרבנן וממאי דמתניתין דהכא בכת אחת דומיא דקדושין מה "בכת אחת דה

כיתי ' קדושין בכת אחת אף גרושין בכת אחת וקדושין גופייהו ממאי דבכת אחת דלמא בב

כיתי עדים תתייבם ואין בכך כלום קיימי עדים וקאמרי קרוב לה ואת אמרת ' עדים אי בב

אוקי תרי ' ן בכך כלום ותו בשתי כיתי עדים נמי ספיקא דרבנן היא דאמריתתייבם ואי

לבהדי תרי ואשה אוקמה אחזקה מידי דהוה אנכסי דבר שטיא דבר שטיא זבין נכסי אתו 



בי תרי ואמרי כשהוא חלים זבין ואתו בי תרי ואמרו כשהוא שוטה זבין ואמר רב אשי 

אוקי תרי להדי תרי 

יגיד עליו ריעו ( איוב לו)קמא בחזקת בר שטיא אלא אמר אביי וארעא או  ב גמרא,דף לא

ל רבא אי יגיד עליו ריעו "ה לקידושין א"ה לגירושין תנא בגירושין וה"תנא בקידושין וה

מאי זהו דקתני אלא אמר רבא כל שיש בקידושין יש בגירושין ויש בגירושין מה שאין 

זהו בקידושין תנא נמי זהו בגירושין  בקידושין וזהו דגירושין לאו דוקא אלא משום דתנא

וזהו דקידושין למעוטי מאי למעוטי זמן דליכא בקידושין ומפני מה לא תקנו זמן בקידושין 

ד משום בת אחותו ליתקין זמן "ד משום פירי ארוסה לית לה פירי אלא למ"הניחא למ

א ל רב אח"משום דאיכא דמקדש בכספא ואיכא דמקדש בשטרא לא תקון רבנן זמן א

בריה דרב יוסף לרב אשי והא עבדא דאיכא דקני בכספא ואיכא בשטרא ותקון רבנן זמן 

א משום דלא אפשר היכי ליעביד לינחה גבי "התם רובא בשטרא הכא רובא בכספא אב

דידה מחקה ליה לינחה גבי דידיה זמנין דבת אחותו היא ומחפה עלה לינחה גבי עדים אי 

ן דחזו מכתבא ואתו מסהדי ורחמנא אמר מפיהם ולא מפי דזכירי ליתו ליסהוד ואי לא זמני

: כתבם אי הכי בגירושין נמי נימא הכי התם להצלה דידה קאתי הכא לחובה דידה קאתי

נכריות ומת אחד מהן ועשה בה השני מאמר ומת הרי ' אחין נשואין ג' ג  ב משנה,דף לא

מה יבא עליה שעליה ומת אחד מהן יב( דברים כה)אלו חולצות ולא מתייבמות שנאמר 

יבמין רבי שמעון אומר מייבם לאיזו שירצה וחולץ ' זיקת יבם אחד ולא שעליה זיקת ב

: לשניה

יבמין דאורייתא חליצה נמי לא תיבעי אלא מדרבנן וגזירה ' ואי זיקת ב  ב גמרא,דף לא

יבמות הבאות מבית אחד מתייבמות ונייבם לחדא וניחלוץ לחדא גזירה ' שמא יאמרו ב

יאמרו בית אחד מקצתו בנוי  שמא

ומקצתו חלוץ ויאמרו אי דמייבם והדר חליץ הכי נמי אלא גזירה דילמא   א גמרא,דף לב

חליץ ברישא והדר מייבם וקם ליה באשר לא יבנה ורחמנא אמר כיון שלא בנה שוב לא 

יבנה אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה אבל היא אסורה דמחלפה בבעלת גט איכא 

: היא מאי טעמא מאי דעבד בה שקליה' אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה אפידאמרי 

שני אחין נשואין שתי אחיות ומת אחד מהן ואחר כך מתה אשתו של שני   א משנה,דף לב

: הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת

אמרת לא הכא פשיטא השתא ומה התם דלא מידחיא מהאי ביתא לגמרי   א גמרא,דף לב

ש תנא הא תנא ברישא והך חזיא להיתירא ושריא "דקא מידחיא מהאי ביתא לגמרי לא כ

ר בא עליה "והדר חזיא לאיסורא ואיידי דחביבה ליה אקדמה ומשנה לא זזה ממקומה ת

חייב עליה משום אשת אח ומשום אחות אשה דברי רבי יוסי רבי שמעון אומר אינו חייב 

ש אומר אינו חייב אלא משום אחות אשה בלבד "והא תניא ר אלא משום אשת אח בלבד

שמעון היכא ' כ נשא חי ור"כ נשא מת כאן שנשא מת ואח"לא קשיא כאן שנשא חי ואח

כ נשא חי כיון דאיסור אחות אשה לא חייל תתייבם יבומי אמר רב אשי "דנשא מת ואח

ור אחות אשה וחייל איסור אחות אשה מיתלא תלי וקאי אי פקע איסור אשת אח אתי איס

והילכך לא פקע וסבר רבי יוסי איסור חל על איסור והא תניא עבר עבירה שיש בה שתי 

מיתות נידון בחמורה רבי יוסי אומר נידון בזיקה הראשונה הבאה עליו ותניא כיצד אמר 

רבי יוסי נידון בזיקה הראשונה הבאה עליו חמותו ונעשית אשת איש נידון בחמותו אשת 

שית חמותו נידון באשת איש איש ונע



כ "יוסי באיסור מוסיף תינח היכא דנשא חי ואח' אבהו מודה ר' אמר ר  ב גמרא,דף לב

נשא מת מגו דאתוסף איסור לגבי אחים אתוסף איסור לגבי דידיה אלא היכא דנשא מת 

ת מגו דאיתסר בכולהו אחוותא האי איסור "כ נשא חי מאי איסור מוסיף איכא וכ"ואח

א אלא אמר רבא מעלה אני עליו כאילו עשה שתים ואינו חייב אלא אחת וכן כי כולל הו

ואינו חייב אלא אחת מאי נפקא מינה ' ר יוחנן מעלה אני עליו כאילו עשה ב"אתא רבין א

לקברו בין רשעים גמורים ובפלוגתא דאיתמר זר ששימש בשבת רבי חייא אומר חייב 

פץ רבי חייא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי שתים בר קפרא אומר אין חייב אלא אחת ק

שתים קפץ בר קפרא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי אחת התחיל רבי חייא לדון שבת 

לכל נאסרה כשהותרה במקדש אצל כהנים הותרה לכהנים הותרה ולא לזרים יש כאן 

משום זרות ויש כאן משום שבת התחיל בר קפרא לדון שבת לכל נאסרה כשהותרה 

ותרה אין כאן אלא זרות בעל מום ששימש בטומאה רבי חייא אומר חייב שתים במקדש ה

חייא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי שתים ' בר קפרא אומר אין חייב אלא אחת קפץ ר

ח לדון טומאה לכל "קפץ בר קפרא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי אחת התחיל ר

ים תמימים הותרה ולא לבעלי נאסרה כשהותרה במקדש אצל כהנים תמימים הותרה לכהנ

מומין יש כאן משום בעלי מומין ויש כאן משום טומאה התחיל בר קפרא לדון טומאה לכל 

חייא ' נאסרה כשהותרה במקדש הותרה אין כאן אלא משום בעל מום זר שאכל מליקה ר

אומר חייב שתים בר קפרא אומר אין חייב אלא אחת קפץ רבי חייא ונשבע העבודה כך 

מרבי שתים קפץ בר קפרא ונשבע העבודה כך שמעתי מרבי אחת התחיל רבי שמעתי 

חייא לדון נבלה לכל נאסרה כשהותרה במקדש אצל כהנים הותרה לכהנים הותרה ולא 

לזרים יש כאן משום זרות ויש כאן משום מליקה התחיל בר קפרא לדון נבלה לכל נאסרה 

כשהותרה במקדש הותרה אין כאן אלא משום זרות 

יוסי רבי חייא סבר רבי יוסי ' במאי קמיפלגי באיסור כולל ואליבא דר  א גמרא,לגדף 

באיסור כולל מיחייב תרתי בר קפרא סבר לא מיחייב אלא חדא ומאי איסור כולל איכא 

הכא בשלמא זר מעיקרא שרי במלאכה ואסור בעבודה אתיא לה שבת מגו דקא מיתסר 

א שרי באכילה ואסור בעבודה איטמי ליה במלאכה מיתסר נמי בעבודה בעל מום מעיקר

מגו דקא מיתסר באכילה מיתסר נמי בעבודה אלא מליקה בבת אחת היא דמשכחת לה 

יוסי רבי חייא ' באיסור כולל לא משכחת לה אלא קמיפלגי באיסור בבת אחת ואליבא דר

 סבר רבי יוסי באיסור בת אחת מיחייב תרתי ובר קפרא סבר לא מיחייב אלא חדא והכא

מאי איסור בת אחת איכא הכא זר ששימש בשבת כגון דאייתי שתי שערות בשבת דהויא 

להו זרות ושבת בהדי הדדי בעל מום נמי כגון דאייתי שתי שערות ואיטמי ליה דהויא ליה 

נ שחתך אצבעו בסכין טמאה בשלמא לרבי חייא כי "בעל מום וטומאה בהדי הדדי א

' ש אלא לבר קפרא ר"תנייה לבר קפרא אליבא דריוסי כי א' אתנייה לדידיה אליבא דר

חייא ' ש בשלמא לר"חייא שקורי קא משקר אלא קמיפלגי באיסור בת אחת ואליבא דר

שמעון מחזקיה אלא לבר קפרא למה ליה לאשתבועי קשיא ' קא מישתבע לאפוקי לר

ליבא שמעון כי אתנייה לרבי חייא א' בשלמא לבר קפרא כי אתנייה רבי לדידיה אליבא דר

חייא כי אתנייה רבי ' דרבי יוסי אלא לרבי חייא בר קפרא שקורי קא משקר אמר לך ר

לדידיה תרתי לפטור אתנייה 

שמעון וחזיא לבר קפרא לזר שאכל ' ואיסור כולל אתנייה ואליבא דר  ב גמרא,דף לג

מליקה ואיידי דדמיא לה ערבה בהדייהו ועיין בה ולא אשכח אלא בבת אחת וסבר מדהא 



ת אחת הא נמי בבת אחת ומדהנך לפטור הנך נמי לפטור מיתיבי זר ששימש בשבת בב

ובעל מום ששימש בטומאה יש כאן משום זרות ומשום שבת ומשום בעל מום ומשום 

ש אומר אין כאן אלא משום זרות ובעל מום בלבד ואילו מליקה "טומאה דברי רבי יוסי ר

יוסי באיסור כולל מיחייב שתים באיסור  'שיירה למאן שיירה אילימא לרבי יוסי השתא ר

שמעון ובאיסור כולל הוא דפטר אבל באיסור בבת אחת ' בת אחת מיבעיא אלא לאו לר

מיחייב תיובתא דבר קפרא תיובתא זר ששימש בשבת במאי אי בשחיטה שחיטה בזר 

ר יוסי הבערה ללאו "כשרה ואי בקבלה והולכה טלטול בעלמא הוא אי בהקטרה והא

מר רב אחא בר יעקב בשחיטת פרו של כהן גדול וכדברי האומר שחיטת פרו של יצאתה א

כהן גדול בזר פסולה אי הכי מאי איריא זר אפילו כהן הדיוט נמי שזר אצלו קאמר מתקיף 

לה רב אשי מידי חטאות קתני או לאוי קתני אלא איסורי בעלמא קא חשיב למאי נפקא 

: מינה לקוברו בין רשעים גמורים

שנים שקידשו שתי נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפו את של זה לזה   ב משנה,דף לג

ואת של זה לזה הרי אלו חייבין משום אשת איש ואם היו אחין משום אשת אח ואם היו 

אחיות משום אשה אל אחותה ואם היו נדות משום נדה ומפרישין אותן שלשה חדשים 

לילד מחזירים אותן מיד ואם היו כהנות שמא מעוברות הן ואם היו קטנות שאינן ראויות 

: נפסלו מן התרומה

החליפו מידי ברשיעי עסקינן ותו הא דתני רבי חייא הרי כאן שש עשרה   ב גמרא,דף לג

חטאות אי במזיד מי איכא קרבן אמר רב יהודה תני הוחלפו הכי נמי מסתברא דקתני סיפא 

ואי במזיד מי שריא הא לא קשיא אם היו קטנות שאינן ראויות לילד מחזירין אותן מיד 

פיתוי קטנה אונס נינהו ואונס בישראל מישרא שרי אלא דקתני מפרישין אותן שלשה 

חדשים שמא מעוברות הן הא לאו מעוברות שריין ואי במזיד מי שרי אלא לאו שמע מינה 

הוחלפו שמע מינה 

יסור בת אחת ומאן האי תנא דאית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף וא  א גמרא,דף לד

מ היא דתניא יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות "אמר רב יהודה אמר רב ר

מאיר אומר אם היתה שבת ' כ ר"ואשם אחד טמא שאכל חלב והוא נותר מן מוקדשין ביוה

מ אליבא דמאן אי אליבא דרבי יהושע האמר "והוציאו בפיו חייב אמרו לו אינו מן השם ור

ור אלא אליבא דרבי אליעזר איבעית אימא לעולם אליבא דרבי טעה בדבר מצוה פט

מ גבי תינוקות דזמנו בהול אבל "יהושע כי קאמר רבי יהושע טעה בדבר מצוה פטור הנ

האי כיון דאין זמנו בהול לא והרי תרומה דאין זמנו בהול וקפטר דתנן היה אוכל בתרומה 

ב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר הא ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר מחיי

איתמר עלה אמר רב ביבי בר אביי הכא בתרומה בערב הפסח עסקינן דזמנה בהול ואי 

שמעון בשלמא כולהו משכחת להו דשוינהו ' בעית אימא באיסור בת אחת ואליבא דר

שליח ושוו אינהו שליח ופגע שליח בשליח אלא נדות היכי משכחת לה אמר רב עמרם 

ג לאחר שלשה עשר לאחיובי אינהו מתוך שנים עשר לאחר "ופעות מתוך יאמר רב בש

והא אין אשה מתעברת בביאה ראשונה אמר  : מפרישים אותן : שנים עשר לחיובי אינהי

ז חטאות תלתין "חייא הרי כאן ט' נ אמר רבה בר אבוה שבעלו ושנו ואלא הא דתנא ר"ר

כל כח וכח טובא הויין אלא דבכח ראשון אליעזר דמחייב על ' ותרתין הויין וליטעמיך לר

ל רבא לרב נחמן "נ דביאה ראשונה קחשיב א"קחשיב ה



ל תמר באצבע מעכה דאמר רבי "והא תמר בביאה ראשונה איעברא א  ב גמרא,דף לד

ש תמר שמעכה "יצחק כל מועכות של בית רבי תמר שמן ולמה נקרא שמן תמר ע

שלא כדרכן מיתיבי כל עשרים וארבעה חדש באצבעה והא הוו ער ואונן ער ואונן שמשו 

ל הללו אינו אלא כמעשה ער ואונן כמעשה "אליעזר א' דש מבפנים וזורה מבחוץ דברי ר

והיה אם בא אל ( בראשית לח)ער ואונן ולא כמעשה ער ואונן כמעשה ער ואונן דכתיב 

 אשת אחיו ושחת ארצה ולא כמעשה ער ואונן דאילו התם שלא כדרכה והכא כדרכה

בשלמא אונן דכתיב ביה ושחת ארצה אלא ער מנלן אמר רב נחמן בר יצחק דכתיב 

וימת גם אותו אף הוא באותו מיתה מת בשלמא אונן משום לא לו יהיה ( בראשית לח)

אותה פרט ( ויקרא טו)ר "ט עבד הכי כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה ת"הזרע אלא ער מ

ה אמר ליה הון בריה דרב נחמן לרב נחמן א פרט לשלא כדרכ"לכלה דברי רבי יהודה וחכ

לימא קא סבר רבי יהודה התורה חסה על תכשיטי כלה אמר ליה לפי שאין אשה מתעברת 

מביאה ראשונה במאי קמיפלגי רבנן סברי שכבת זרע פרט להעראה אותה פרט לשלא 

כדרכה ורבי יהודה סבר שלא כדרכה והעראה משכבת זרע נפקא אותה פרט לכלה כי 

ר יוחנן כל ששהתה אחר בעלה עשר שנים ונשאת שוב אינה יולדת אמר רב "בין אאתא ר

נחמן לא שנו אלא שאין דעתה להנשא אבל דעתה להנשא מתעברת אמר ליה רבא לבת 

רב חסדא קא מרנני רבנן אבתריך אמרה ליה אנא דעתאי עלך הואי ההיא דאתיא לקמיה 

ל בתי אל תוציאי לעז "שנים וילדתי אאנא שהיתי אחר בעלי עשר ' דרב יוסף אמרה לו ר

על דברי חכמים אמרה ליה לנכרי נבעלתי אמר שמואל וכולן צריכות להמתין שלשה 

חדשים ' חדשים חוץ מגיורת ומשוחררת קטנה אבל קטנה בת ישראל צריכה להמתין ג

ובמאי אי במיאון והאמר שמואל דלא בעיא ואי בגט האמרה שמואל חדא זימנא דאמר 

אנה בו אינה צריכה להמתין שלשה חדשים נתן לה גט צריכה להמתין שלשה שמואל מי

חדשים אלא בזנות 

וגזרו רבנן קטנה משום גדולה ומי גזרינן קטנה משום גדולה והתנן אם   א גמרא,דף לה

היו קטנות שאינן ראויות לילד מחזירין אותן מיד אמר רב גידל אמר רב הוראת שעה 

ת שעה היתה וחילוף לא שכיח לישנא אחרינא אמרי לה היתה מכלל דהואי אלא כהורא

[ אבל]אמר שמואל כולן צריכות להמתין שלשה חדשים חוץ מגיורת ומשוחררת גדולה 

חדשים במאי אי במיאון האמרה שמואל חדא ' קטנה בת ישראל אינה צריכה להמתין ג

המתין זימנא אי בגט הא קאמר שמואל דבעיא דאמר שמואל מיאנה בו אינה צריכה ל

שלשה חדשים נתן לה גט צריכה להמתין שלשה חדשים אלא בזנות וזנות בקטנה לא 

שכיח גיורת ומשוחררת דשכיח בהו זנות ליגזור הוא דאמר כרבי יוסי דתניא הגיורת 

חדשים דברי רבי ' והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו צריכות להמתין ג

ט דרבי יוסי קסבר אשה מזנה "מיד אמר רבה מיהודה רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא 

ל אביי בשלמא גיורת כיון דדעתה לאיגיורי מנטרה "משמשת במוך כדי שלא תתעבר א

נפשה כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה ובין זרע שנזרע שלא בקדושה שבויה ושפחה 

תימא כל  נמי דשמעי ממרייהו ומנטרי נפשייהו אלא יוצאת בשן ועין היכי משכחת לה וכי

יהודה רבי ' חדשים דברי ר' יוסי והתנן אנוסה ומפותה צריכה להמתין ג' דממילא מודה ר

יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד אלא אמר אביי אשה מזנה מתהפכת שלא תתעבר ואידך 

כהנות אין ישראלית לא אימא  : 'ואם היו כהנות כו : חיישינן שמא לא נתהפכה יפה יפה

שי כהנים אין נשי ישראלים לא והאמר רב עמרם הא מילתא אמר לן אם היו נשי כהנים נ



רב ששת ואנהרינהו לעיינין ממתניתין אשת ישראל שנאנסה אף על פי שמותרת לבעלה 

פסולה לכהונה אמר רבא הכי קאמר אם היו כהנות נשואות לישראל נפסלו מן התרומה 

:  דבי נשייהו

  

מסכת יבמות פרק ד 

ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא הוא החולץ   ב משנה,דף לה

מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה אין הולד של קיימא הוא 

אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה הכונס את יבמתו ונמצאת 

ין ולד של קיימא יקיים מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא יוציא וחייבין בקרבן ואם א

: ספק בן תשעה לראשון ספק בן שבעה לאחרון יוציא והולד כשר וחייבין באשם תלוי

איתמר החולץ למעוברת והפילה רבי יוחנן אמר אינה צריכה חליצה מן   ב גמרא,דף לה

צ חליצה מן האחין חליצת "יוחנן אמר א' ל אמר צריכה חליצה מן האחין ר"האחין ר

ל אמר צריכה חליצה מן האחין "יצה וביאת מעוברת שמה ביאה ורמעוברת שמה חל

חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה במאי קמפלגי איבעית 

אימא קרא ואיבעית אימא סברא איבעית אימא סברא רבי יוחנן סבר אם יבא אליהו 

נמי תגלי מילתא  ויאמר דהא דאיעברא מפולי מפלה מי לאו בת חליצה ויבום היא השתא

ל אמר תגלי מילתא למפרע לא אמרינן ואיבעית אימא קרא רבי יוחנן סבר "למפרע ור

ל סבר ובן אין לו עיין עליו איתיביה "ובן אין לו אמר רחמנא והא לית ליה ור( דברים כה)

ל אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן "יוחנן לר' ר

בשלמא לדידי דאמינא חליצת מעוברת שמה חליצה משום הכי פסלה אלא לדידך  הכהונה

ל מדרבנן ולחומרא "דאמרת חליצת מעוברת לא שמה חליצה אמאי פסלה מן הכהונה א

יוחנן אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה ' ד איתיביה ריש לקיש לר"בעלמא א

די דאמינא חליצת מעוברת לא שמה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה בשלמא לדי

חליצה היינו דקתני פסלה מן הכהונה לחומרא ולא קתני אינה צריכה חליצה מן האחין 

ל אין הכי נמי ואיידי דתנא רישא "אלא לדידך אינה צריכה חליצה מן האחין מיבעי ליה א

מא ל אין הולד של קיימא יקיים בשל"לא פסלה תנא סיפא פסלה איתיביה רבי יוחנן לר

לדידי דאמינא חליצת מעוברת שמה חליצה וביאת מעוברת שמה ביאה משום הכי קתני 

יקיים אלא לדידך דאמרת חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה 

יחזור ויבעול ויקיים מיבעי ליה מאי יקיים יחזור ויבעול ויקיים דלא סגי איכא דאמרי 

לד של קיימא יקיים בשלמא לדידי דאמינא חליצת ל לרבי יוחנן אין הו"איתיביה ר

מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה היינו דקתני יקיים יחזור ויבעול 

נ איידי דתנא "ויקיים דלא סגי בלאו הכי אלא לדידך רצה יוציא רצה יקיים מיבעי ליה אה

ת מעוברת הרי זו לא רישא יוציא תנא נמי סיפא יקיים מיתיבי הכונס את יבמתו ונמצא

תנשא צרתה שמא יהא ולד בן קיימא אדרבה כי הוי הולד בן קיימא מיפטרה צרתה אלא 

ד ביאת מעוברת שמה ביאה אמאי לא תנשא "אימא שמא לא יהא הולד בן קיימא ואי ס

צרתה תיפטר בביאה של חבירתה אמר אביי בביאה כולי עלמא לא פליגי דלא פטרה כי 



וחנן סבר חליצת מעוברת שמה חליצה ביאת מעוברת לא שמה ביאה פליגי בחליצה רבי י

ל סבר ביאת מעוברת לא שמה ביאה וחליצת מעוברת לא שמה חליצה אמר ליה רבא "ר

מה נפשך אי ביאת מעוברת שמה ביאה חליצת מעוברת שמה חליצה ואי ביאת מעוברת 

ל "לא שמה ביאה חליצת מעוברת נמי לא שמה חליצה דהא קי

דכל העולה ליבום עולה לחליצה וכל שאין עולה ליבום אינו עולה   גמרא א,דף לו

לחליצה אלא אמר רבא הכי קאמר הכונס יבמתו ונמצאת מעוברת הרי זו לא תנשא צרתה 

שמא יהא ולד בן קיימא וביאת מעוברת לא שמה ביאה וחליצת מעוברת לא שמה חליצה 

תיה דרבא הכונס יבמתו ונמצאת והולד אינו פוטר עד שיצא לאויר העולם תניא כוו

מעוברת הרי זו לא תנשא צרתה שמא יהא ולד בן קיימא ואין ביאה וחליצה פוטרת אלא 

ולד פוטר והולד אין פוטרה עד שיצא לאויר העולם טעמא דשמא יהא ולד בן קיימא הוא 

ל הכי קתני "ל אמר לך ר"הא לא הוי ולד בן קיימא מיפטר צרתה לימא תיהוי תיובתא דר

הכונס יבמתו ונמצאת מעוברת הרי זו לא תנשא צרתה שמא לא יהא הולד בן קיימא 

ת הלך אחר רוב "וחליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה וא

ר אלעזר "נשים ורוב נשים ולד מעליא ילדן ולד אין פוטר עד שיצא לאויר העולם א

נפק דק ואשכח דתנן האשה שהלך  אפשר איתא להא דריש לקיש ולא תנן לה במתניתין

בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעלך הרי זו לא תנשא ולא תתייבם עד 

שתדע שמא מעוברת היא צרתה בשלמא יבומי לא שמא יהא ולד בן קיימא ויפגע באיסור 

לא ' ותנשא בתוך ט' אשת אח דאורייתא אלא לא תחלוץ אמאי בשלמא תחלוץ בתוך ט

אלא תחלוץ בתוך תשעה ותנשא לאחר תשעה ולטעמיך תחלוץ ותנשא לאחר  היינו ספק

אלא בר מינה דההיא דאביי בר אבא ורב חיננא בר אביי דאמרי תרוייהו שמא יהא ולד ' ט

בן קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה ולצרכה דלמא איכא איניש דהוי בחליצה ולא 

ל אביי מידי לא תחלוץ ולא תתייבם קתני "הוי בהכרזה ואתי למימר קשרי חלוצה לכהן א

לא תנשא ולא תתייבם קתני בלא חליצה אבל אי חליץ לה הכי נמי דשריא תניא כוותיה 

דריש לקיש החולץ למעוברת והפילה צריכה חליצה מן האחין אמר רבא הלכתא כוותיה 

ט לאחד ל בהני תלת חדא הא דאמרן אידך דתנן המחלק נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיע"דר

והשוה להם את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין 

בתחלה בין בסוף בין באמצע משום מתנה דבריו קיימין 

ל לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית "ואמר ר  ב גמרא,דף לו

ו לבנו לאחר מותו האב ופלונית שנתתים להם במתנה וירשום ואידך דתנן הכותב כל נכסי

אינו יכול למכור מפני שנתנן לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב 

מכורין עד שימות הוא מכר הבן אין ללוקח כלום עד שימות האב ואיתמר מכר הבן בחיי 

יוחנן ' יוחנן אמר לא קנה לוקח וריש לקיש אמר קנה לוקח ר' האב ומת הבן בחיי האב ר

ל אמר קנה לוקח קנין פירות לאו כקנין "ר לא קנה לוקח קנין פירות כקנין הגוף דמי וראמ

תנא משום רבי אליעזר אמרו יוציא בגט אמר רבא  : 'אין הולד של קיימא כו : הגוף דמי

מ דתניא לא ישא אדם "אליעזר אמרו דבר אחד רבי אליעזר הא דאמרן ר' מאיר ור' ר

מאיר וחכמים ' ואם נשא יוציא ולא יחזיר עולמית דברי רמעוברת חבירו ומינקת חבירו 

ל אביי ממאי דלמא לא היא עד כאן לא "אומרים יוציא ולכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס א

אליעזר הכא אלא משום דקפגע באיסור אשת אח דאורייתא אבל התם דרבנן ' קאמר ר

דרבנן וחכמים  כרבנן סבירא ליה אי נמי עד כאן לא קאמר רבי מאיר התם אלא משום



עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה אבל הכא מדאורייתא מפרש פרשי מינה אמר רבא 

מ "ולדברי חכמים יוציאה בגט אמר מר זוטרא דיקא נמי דקתני יוציא ולא קתני יפריש ש

יום ' ג אומר כל ששהא באדם ל"ל רב אשי לרב הושעיא בריה דרב אידי התם תנן רשב"א

יום ועמדה ונתקדשה רבינא משמיה ' א ספיקא הוי ואיתמר מת בתוך לאינו נפל הא לא שה

דרבא אמר אם אשת ישראל היא חולצת ואם אשת כהן היא אינה חולצת רב משרשיא 

משמיה דרבא אמר אחת זו ואחת זו חולצת אמר ליה רבינא לרב משרשיא 

דתשתרו  ל שריתו יהא רעוא"באורתא אמר רבא הכי ובצפרא הדר ביה א  א גמרא,דף לז

אף תרבא הכא גבי מעוברת חבירו ומינקת חבירו הנשואה לכהן מאי מי עבוד רבנן תקנתא 

ג "לכהן או לא אמר ליה הכי השתא בשלמא התם כיון דאיכא רבנן דפליגי עליה דרשב

ג דלא שהא ולד מעליא הוי גבי אשת כהן כיון דלא אפשר עבדינן כרבנן אבל "דאמרי אע

מאיר הא אמר יוציא ולא יחזיר עולמית ואי כרבנן האמרי בגט ' הכא כמאן נעביד אי כר

איתמר קדשה בתוך שלשה וברח פליגי בה רב אחא ורפרם חד אמר משמתינן ליה וחד 

 : 'ספק בן תשע וכו : אמר עירוקיה מסתייה הוה עובדא ואמר להו רפרם עירוקיה מסתייה

לתשעה ילדן אמר ליה נשי  אמר ליה רבא לרב נחמן לימא הלך אחר רוב נשים ורוב נשים

ל הכי קאמינא רוב נשים ילדן "ל נשי דידכו הוו רובא דעלמא א"דידן לשבעה ילדן א

לתשעה ומיעוט לשבעה וכל היולדת לתשעה עוברה ניכר לשליש ימיה וזו הואיל ולא 

הוכר עוברה לשליש ימיה איתרע ליה רובא אי כל היולדת לתשעה עוברה ניכר לשליש 

הוכר לשליש ימיה עוברה ודאי בר שבעה לבתראה הוא אלא אימא רוב ימיה הא מדלא 

היולדת לתשעה עוברה ניכר לשליש ימיה והאי מדלא הוכר לשליש ימיה איתרע ליה 

ר ראשון ראוי להיות כהן גדול ושני ממזר מספק רבי אליעזר בן יעקב אומר אין "רובא ת

להיות כהן גדול ושני ספק ממזר מספק מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר ראשון ראוי 

אליעזר אומר אינו ספק ממזר אלא ודאי ממזר ומותר בממזרת ' ממזר ואסור בממזרת ר

רבא אמר הכי קאמר ראשון ראוי להיות כהן גדול ושני ממזר ודאי מספק ומותר בממזרת 

ורבי אליעזר בן יעקב אומר אין ודאי ממזר מספק אלא ספק ממזר ואסור בממזרת 

בי אלעזר דתנן רבי אלעזר אומר ודאן בודאן מותר ודאן בספקן וספקן וקמיפלגי בדר

בודאן וספקן בספקן אסור ואלו הן ספקן שתוקי ואסופי וכותי ואמר רב יהודה אמר רב 

אלעזר כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי הלל שנה עשרה יוחסין עלו מבבל ' הלכה כר

שתוקי ואסופי וכולן מותרין לבא זה בזה  כהני לויי וישראלי חללי גירי חרורי ממזרי נתיני

ואת אמרת הלכה כרבי אלעזר אביי סבר לה כשמואל דאמר הלכה כהלל ומוקי לה רבי 

אליעזר בן יעקב אליבא דהלכתא כי היכי דלא תקשי הלכתא אהלכתא רבא סבר לה כרב 

א אלעזר ומוקי לה לדרבי אליעזר בן יעקב אליבא דהלכתא כי היכי דל' דאמר הלכה כר

תקשי 

אליעזר בן ' הלכתא אהלכתא אמר אביי מנא אמינא לה דכל ספיקא לר  ב גמרא,דף לז

אליעזר בן יעקב אומר הרי שבא על נשים הרבה ואין ' יעקב כודאי משוי ליה דתניא ר

יודע על איזהו מהן בא וכן היא שבאו עליה אנשים הרבה ואינה יודעת מאיזה מהן קבלה 

נושא את אחותו ונתמלא כל העולם כולו ממזרין ועל זה נמצא אב נושא את בתו ואח 

ומלאה הארץ זמה ורבא אמר לך הכי קאמר זו מה היא יתר על כן אמר ( ויקרא יט)נאמר 

אליעזר בן יעקב לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך וישא אשה במדינה אחרת שמא ' ר

ואמר [ מכריז]לדרדשיר  יזדווגו זה לזה ונמצא אח נושא את אחותו איני והא רב כי איקלע



ואמר מאן הויא ליומא שאני רבנן [ מכריז]מאן הויא ליומא ורב נחמן כי איקלע לשכנציב 

דפקיע שמייהו והאמר רבא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים רבנן 

שלוחייהו הוו משדרי ומודעי להו ואיבעית אימא לרבנן יחודי בעלמא הוא דמייחדי להו 

אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו תנא רבי אליעזר בן יעקב  דאמר מר

אל תחרש על רעך רעה ( משלי ג)אומר לא ישא אדם אשתו ודעתו לגרשה משום שנאמר 

ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא  : והוא יושב לבטח אתך

די את ולית לך ולא מידי בנכסי הוי ממון הוא ונכסי דידי הוא ויבם אמר את בראי די

המוטל בספק וממון המוטל בספק חולקין ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק 

אמר ההוא גברא בר מיתנא הוא ונכסי דידי הוא בני יבם אמרי את אחינו את ומנתא הוא 

אינו יורש דאית לך בהדן סבור רבנן קמיה דרב משרשיא למימר מתניתין היא דתנן הוא 

אותם והם יורשין אותו והכא איפכא התם אמרי ליה אייתי ראיה ושקול הכא אמר להו 

אייתו ראיה ושקולו אמר להו רב משרשיא מי דמי התם אינהו ודאי ואיהו ספק הכא אידי 

דמיא לספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם [ להא]' ואידי ספק אלא אי דמיא למתני

אייתי ראיה דאחונא את ושקול ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי גופיה דהתם אמרי ליה 

יבם לבתר דפלג יבם בנכסי מיתנא בני יבם אמרי אייתי ראיה דאחונא את ושקול אמר להו 

ספק מה נפשייכו אי אחוכון אנא הבו לי מנתא בהדייכו ואי בר מיתנא אנא הבו לי פלגא 

ירמיה אמר הדר דינא לימא בפלוגתא ' אבא אמר רב קם דינא ר' דפלג אבוכון בהדאי ר

דאדמון ורבנן קמיפלגי דתנן מי שהלך למדינת הים ואבדה לו דרך שדהו אדמון אמר ילך 

א יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר והוינן בה לרבנן שפיר קאמר "בקצרה וחכ

 אדמון ואמר רב יהודה אמר רב הכא במאי עסקינן כגון שהקיפוה ארבעה בני אדם מארבע

ט דאדמון ואמר רבא בארבעה דאתו מכח ארבעה וארבעה דאתו מכח חד "ה מ"רוחות א

כולי עלמא לא פליגי דמצו מדחי ליה כי פליגי בחד דאתי מכח ארבעה אדמון סבר מצי 

ל אי שתקת שתקת ואי לא מהדרנא שטרא "ל מכל מקום דרכי גבך הוא ורבנן סברי דא"א

ירמיה דאמר ' אבא דאמר כרבנן ור' יהו לימא רלמרייהו ולא מצית לאשתעויי דינא בהדי

אבא אנא דאמרי אפילו כאדמון עד כאן לא קאמר אדמון התם אלא ' כאדמון אמר לך ר

ל ממה נפשך "משום דא

דרכי חד גבך הוא אבל הכא מי איכא למימר הכי ורבי ירמיה אמר לך   א גמרא,דף לח

ל אי שתקת שתקת "א משום דאלרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם אל' אנא דאמרי אפי

ואי לא מהדרנא שטרא למרייהו ולא מצית לאשתעויי דינא בהדייהו אבל הכא מי איכא 

למימר הכי ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי סבא ספק אמר האי גברא בר מיתנא הוא ופלגא 

דידי הוא יבם אמר את בראי דידי את ולית לך ולא מידי הוי יבם ודאי וספק ספק ואין ספק 

מוציא מידי ודאי ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי סבא ספק אמר ההוא גברא בר מיתנא 

הוא ופלגא דידי הוא ובני יבם אמרי אחונא את ומנתא אית לך בהדן פלגא דקמודי להו 

שקלי תילתא דקא מודו ליה שקל פש להו דנקא הוי ממון המוטל בספק וחולקין סבא ויבם 

: י יבם הוי ממון המוטל בספק וחולקיןבנכסי ספק או סבא וספק בנכס

ה שמוכרת ונותנת וקיים "ש וב"שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים ב  א משנה,דף לח

ש אומרים יחלוקו יורשי "מתה מה יעשה בכתובתה ובנכסים הנכנסים ויוצאין עמה ב

ה אומרים נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל נכסים "הבעל עם יורשי האב וב



נסים ויוצאין עמה בחזקת יורשי האב כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא הנכ

: כתובה על נכסי בעלה הראשון

ש סיפא דפליגי אמר עולא רישא דנפלה "ש רישא דלא פליגי ומ"מ  א גמרא,דף לח

כשהיא ארוסה וסיפא דנפלה כשהיא נשואה וקסבר עולא זיקת ארוסה עושה ספק ארוסה 

ד "יקת נשואה עושה ספק נשואה זיקת ארוסה עושה ספק ארוסה דאי סז  ב גמרא,דף לח

ש "ה שמוכרת ונותנת וקיים והתנן נפלו לה נכסים משנתארסה ב"ודאי ארוסה מודים ב

ה אומרים לא תמכור אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים אלא "אומרים תמכור וב

ד ודאי נשואה "נשואה דאי סמ זיקת ארוסה עושה ספק ארוסה זיקת נשואה עושה ספק "ש

ש אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב והתנן נפלו לה נכסים משנישאת אלו "ב

ואלו מודים שאם מכרה ונתנה שהבעל מוציא מיד הלקוחות אלא שמע מינה זיקת נשואה 

עושה ספק נשואה אמר ליה רבה אדמפלגי בגופה ולאחר מיתה לפלגו בחייה ולפירות אלא 

אידי ואידי דנפלה כשהיא נשואה וזיקת נשואה עושה ספק נשואה רישא דאיהי  אמר רבה

קיימא הוה לה איהי ודאי ואינהו ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי סיפא דמתה הללו באין 

ש אין ספק מוציא מידי ודאי והתנן "לירש והללו באין לירש ויחלוקו איתיביה אביי ולב

ח יורשי האב "מורישיו והיו עליו כתובת אשה וב נפל הבית עליו ועל אביו עליו ועל

כ מת הבן "ח אומר האב מת ראשון ואח"אומרים הבן מת ראשון ואחר כך מת האב וב

ח ספק "ה אומרים נכסים בחזקתן והא הכא יורשי האב ודאי וב"ש אומרים יחלוקו וב"ב

א תימרא ש שטר העומד לגבות כגבוי דמי ומנ"וקאתי ספק ומוציא מידי ודאי קסברי ב

ה אומרים "ש אומרים נוטלות כתובתן ואינן שותות וב"דתנן מתו בעליהן עד שלא שתו ב

והביא האיש את אשתו אמר ( במדבר ה)או שותות או לא נוטלות כתובתן או שותות 

רחמנא וליכא אלא מתוך שלא שותות לא נוטלות כתובתן והא הכא דספק הוא ספק זנאי 

מ שטר העומד לגבות כגבוי דמי ואביי "א מידי ודאי אלא שספק לא זנאי וקאתי ספק ומוצי

לותביה מהא דלמא כתובת אשה שאני משום חינא ולותביה כתובה דמתניתין לא פליגי 

ש אומרים "ולא והא קתני מתה מה יעשה בכתובתה ובנכסים הנכנסים ויוצאין עמה ב

קאמר מתה מה  ה אומרים נכסים בחזקתן הכי"יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב

ש אומרים יחלוקו יורשי הבעל "יעשה בכתובתה ושבקה נכסים הנכנסים והיוצאים עמה ב

נמי דיקא דקתני יחלוקו ' ה אומרים נכסים בחזקתן אמר רב אשי מתני"עם יורשי האב וב

מ אביי אמר רישא "יורשי הבעל עם יורשי האב ולא קתני יורשי האב עם יורשי הבעל ש

ומרת יבם סיפא דנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל דנפלו לה כשהיא ש

ע "ל רבא אי דנפלי לה כשהיא תחתיו דבעל דכ"וקסבר אביי ידו כידה א  א גמרא,דף לט

לא פליגי דידו עדיפא מידה אלא אידי ואידי דנפלו לה כשהיא שומרת יבם רישא דלא עבד 

וספק ש עושה ודאי ארוסה "בה מאמר סיפא דעבד בה מאמר וקסבר רבא מאמר לב

אלעזר ' נשואה ודאי ארוסה לדחות בצרה וספק נשואה לחלוק בנכסים איתמר משמיה דר

כוותיה דרבא ואיתמר משמיה דרבי יוסי ברבי חנינא כוותיה דאביי ומי אמר רבי אלעזר 

ש אינה קונה אלא לדחות בצרה בלבד איפוך ואי "הכי והא אמר רבי אלעזר מאמר לב

לך רבי אלעזר כי אמרי אנא דלא סגי לה בגט אלא  בעית אימא לעולם לא תיפוך אמר

דבעי נמי חליצה לחלוק בנכסים דלא קני מי אמרי אמר רב פפא דיוקא דמתניתין כוותיה 

ג דקשיא מתה דקתני נכסים הנכנסים ויוצאים עמה מאי נכנסין ומאי יוצאין "דאביי ואע

דקשיא מתה ג "לאו נכנסין לרשות הבעל ויוצאים מרשות הבעל לרשות האב ואע



 : 'כנסה הרי היא כו : אדמפלגי בגופה ולאחר מיתה לפלגו בחייה ולפירות ותו לא מידי

א "ר יוסי בר חנינא לומר שמגרשה בגט ומחזירה מגרשה בגט פשיטא סד"למאי הלכתא א

ולקחה לו לאשה ויבמה אמר רחמנא ועדיין יבומי הראשון עליה ( דברים כה)הואיל וכתיב 

א מצוה דרמיא רחמנא עליה עבדה השתא "ל מחזירה פשיטא סד"א קמבחליצה אין בגט ל

ל ואימא הכי נמי אמר קרא ולקחה לו לאשה כיון "תיקום עליה באיסור אשת אח קמ

ט אשה הקנו לו מן "מ : 'ובלבד שתהא כתובתה כו : שלקחה הרי היא כאשתו לכל דבר

: ה בעיניו להוציאההשמים ואי לית לה מן הראשון תקינו לה משני כדי שלא תהא קל

מצוה בגדול לייבם לא רצה מהלכין על כל האחין לא רצו חוזרין אצל   א משנה,דף לט

גדול ואומרים לו עליך מצוה או חלוץ או ייבם תלה בקטן עד שיגדיל או בגדול עד שיבא 

ממדינת הים או חרש או שוטה אין שומעין לו אלא אומרים לו עליך מצוה או חלוץ או 

: ייבם

יהושע בן לוי חד ' יוחנן ור' איתמר ביאת קטן וחליצת גדול פליגי בה ר  א גמרא,טדף ל

אמר ביאת קטן עדיפא וחד אמר חליצת גדול עדיפא מאן דאמר ביאת קטן עדיפא דהא 

מצוה בייבום ומאן דאמר חליצת גדול עדיפא במקום גדול ביאת קטן לאו כלום היא תנן 

ו לא רצה לייבם אלא לחלוץ וקתני מהלכין אצל לא רצה מחזירין על כל האחין מאי לא

האחין שמע מינה ביאת קטן עדיפא לא לא רצה לחלוץ ולא לייבם דכוותה גבי האחין לא 

רצו לא לחלוץ ולא לייבם אמאי חוזרים אצל הגדול למיכפייה לכפייה לדידהו כיון דמצוה 

ומעין לו ואי ביאת קטן עליה דידיה רמיא לדידיה כייפינן תנן תלה בקטן עד שיגדיל אין ש

עדיפא אמאי אין שומעין לו נינטר דלמא גדיל ומייבם וליטעמיך ובגדול עד שיבא ממדינת 

הים אין שומעין לו אמאי נינטר דלמא אתי וחליץ אלא כל שהויי מצוה לא משהינן 

אית דאמרי בביאה כולי עלמא לא פליגי דביאת קטן עדיפא כי פליגי   ב גמרא,דף לט

יהושע בן לוי חד ' יוחנן ור' בחליצת קטן והכי איתמר חליצת קטן וחליצת גדול פליגי בה ר

אמר חליצת גדול עדיפא וחד אמר כי הדדי נינהו מאן דאמר חליצת גדול עדיפא דהא מצוה 

ענין יבום אבל לענין חליצה כהדדי נינהו תנן לא בגדול ואידך כי אמרינן מצוה בגדול ל

מ "רצו חוזרין אצל גדול מאי לאו לא רצו לייבם אלא לחלוץ וקתני חוזרין אצל גדול וש

חליצת גדול עדיפא לא לא רצו לא לחלוץ ולא לייבם דכוותיה גבי גדול לא רצה לא 

דהו כיון דמצוה עליה לחלוץ ולא לייבם אלא אמאי חוזרין אצל גדול למכפייה לכפייהו לדי

ש תלה בגדול עד שיבא ממדינת הים אין שומעין לו ואי "דידיה רמיא לדידיה כייפינן ת

ד חליצת גדול עדיפא אמאי אין שומעין לו נינטר דלמא אתי וחליץ ולטעמיך בקטן עד "ס

אלא > אי נמי אתי איהו ומייבמה>שיגדיל אין שומעין לו אמאי נינטר דלמא גדיל ומייבם 

שהויי מצוה לא שהינן תנן התם מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו כל 

מתכוונין לשם מצוה עכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות 

יבום אמר רב אין כופין כי אתו לקמיה דרב אמר להו אי בעית חלוץ אי בעית ייבם בדידך 

האיש הא אם חפץ אי בעי חליץ אי בעי ייבם ואף  ואם לא יחפוץ( דברים כה)תלא רחמנא 

רב יהודה סבר אין כופין מדאתקין רב יהודה בגיטא דחליצה איך פלונית בת פלוני אקרבת 

ית פלוני יבמה קדמנא לבי דינא ואשתמודעינהו דאחוה דמיתנא מאבא ניהו ואמרי ליה אי 

לא דימינא ושרת סיניה צבית ליבם יבם ואי לא איטלע לה רגליך דימינא ואיטלע לה רג

מעל רגלוהי וירקת באנפוהי רוקא דמתחזיא לבי דינא על ארעא ורבי חייא בר אויא מסיים 

בה משמיה דרב יהודה ואקרינהו מה דכתיב בספר אורייתא דמשה אשתמודעינהו פליגי 



בה רב אחא ורבינא חד אמר בעדים וחד אמר אפילו קרוב אפילו אשה והלכתא גלויי 

בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה  : הוא ואפילו קרוב ואפילו אשה מילתא בעלמא

מצות יבום קודמת למצות חליצה ועכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה אמרו מצות חליצה 

ר יצחק חזרו לומר מצות יבום קודמת למצות "קודמת למצות יבום אמר רמי בר חמא א

לה כאבא שאול ולבסוף סברי ל רב נחמן בר יצחק אכשור דרי מעיקרא סברי "חליצה א

לה כרבנן דתניא אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם נוי ולשום אישות ולשום דבר 

( דברים כה)אחר כאילו פוגע בערוה וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר וחכמים אומרים 

יבמה יבא עליה מכל מקום מאן תנא להא דתנו רבנן יבמה יבא עליה מצוה שבתחלה היתה 

ל יבמה יבא "ו בכלל היתר נאסרה וחזרה והותרה יכול תחזור להתירה הראשון תעלי

ק יבמה יבא עליה "עליה מצוה מאן תנא אמר רבי יצחק בר אבדימי אבא שאול היא וה

מצוה שבתחלה היתה עליו בכלל היתר רצה לשם נוי כונסה רצה לשום אישות כונסה 

ל יבמה יבא עליה למצוה רבא אמר "תנאסרה חזרה והותרה יכול תחזור להתירה הראשון 

תימא רבנן והכי קאמר יבמה יבא עליה מצוה שבתחלה היתה בכלל היתר רצה כונסה ' אפי

רצה אינו כונסה נאסרה חזרה והותרה יכול תחזור להתירה הראשון רצה כונסה רצה אינו 

ץ לה כונסה רצה אינו כונסה הא אגידה ביה בכדי תיפוק אלא אימא רצה כונסה רצה חול

מצות תאכל במקום קדוש מצוה ( ויקרא ו)ל יבמה יבא עליה מצוה אימא רישא "ת

שבתחלה היתה עליו בכלל היתר נאסרה וחזרה והותרה יכול תחזור   א גמרא,דף מ

ל מצות תאכל במקום קדוש מצוה בשלמא לרבא דאמר הא מני רבנן "להיתירה הראשון ת

צוה שבתחלה היתה עליו בכלל היתר היא הכא הכי קאמר מצות תאכל במקום קדוש מ

רצה > נאסרה חזרה והותרה יכול תחזור להיתירה הראשון>רצה אוכלה רצה אינו אוכלה 

ואכלו אותם אשר כופר ( שמות כט)אוכלה רצה אינו אוכלה רצה אינו אוכלה והכתיב 

בהם מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרין אלא רצה הוא אוכלה רצה כהן אחר 

ל מצות תאכל במקום קדוש מצוה אלא לרב יצחק בר אבדימי דאמר אבא שאול "אוכלה ת

היא הכא מאי תרי גווני איכא וכי תימא רצה לתאבון אוכלה רצה אכילה גסה אוכלה 

כ פטור מלא תעונה אלא "ל האוכל אכילה גסה ביוה"אכילה גסה מי שמה אכילה והאמר ר

לא תאפה חמץ חלקם ואמר ריש ( ויקרא ו)רצה מצה אוכלה רצה חמץ אוכלה והכתיב 

לקיש ואפילו חלקם לא תאפה חמץ אלא רצה מצה אוכלה רצה חלוט אוכלה האי חלוט 

היכי דמי אי מצה היא הא מצה היא ואי לא מצה היא מצות אמר רחמנא לא לעולם אימא 

לך מצה היא ולהכי תנא ביה קרא לעכב אלא חלוט מצה היא דקאמרינן למאי הלכתא 

פ דחלטיה מעיקרא כיון דהדר אפייה בתנור "וצא בה ידי חובתו בפסח אעלומר שאדם י

: לחם עוני קרינא ביה ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח

החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן האחין לנחלה ואם יש שם אב נכסים   א משנה,דף מ

יש שם יהודה אומר בין כך ובין כך אם ' של אב הכונס את יבמתו זכה בנכסים של אחיו ר

: אב נכסים של אב

ל אי הכי "א חליצה במקום יבום קיימא ונשקול כולהו נכסי קמ"פשיטא סד  א גמרא,דף מ

א הואיל ואפסדה "הרי הוא כאחד מן האחים אינו אלא כאחד מן האחים מיבעי ליה אלא סד

הכונס את  : דאמר מר אב קודם לכל יוצאי ירכו : אם יש שם אב : ל"מיבום לקנסיה קמ

יהודה אומר ' ר : יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם( דברים כה)ט "מ : 'ו וכויבמת

יהודה ואמר עולא ' ר יצחק נפחא הלכה כר"יהודה וכן א' אמר עולא הלכה כר : 'וכו



והיה הבכור אשר תלד כבכור ( דברים כה)יהודה דכתיב ' ט דר"יצחק נפחא מ' ואיתימא ר

נמי אין לו בחיי האב אי מה בכור נוטל פי שנים לאחר מה בכור אין לו בחיי האב אף האי 

מיתת האב אף האי נוטל פי שנים לאחר מיתת האב מידי יקום על שם אביו כתיב יקום על 

שם אחיו כתיב ולא על שם אביו אימא היכא דליכא אב דלשקול נחלה תתקיים מצות יבום 

יבום בנחלה תלה רחמנא  שקיל נחלה לא תתקיים מצות יבום מידי[ דלא]היכא דאיכא אב 

ינאי ' חנינא קרא קמיה דר' יבומי מיבמי ואי איכא נחלה שקולי ואי לא לא שקיל יתיב ר

יהודה תני תנא ' ל פוק קרי קרייך לברא אין הלכה כר"יהודה א' ויתיב וקאמר הלכה כר

ל אלא כמאן כרבנן פשיטא יחיד ורבים הלכה "יהודה א' קמיה דרב נחמן אין הלכה כר

ל לא את הלכה אתנייך ומוקשה הוא דאקשי לך ואפכת ולמאי "ל אסמייה א"ם אכרבי

: דאפכת שפיר אפכת

החולץ ליבמתו הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו   א משנה,דף מ

הוא אסור באמה ובאם אמה ובאם אביה ובבתה ובבת בתה ובבת בנה   ב משנה,דף מ

והיא אסורה באביו ובאבי אביו ובבנו ובבן ובאחותה בזמן שהיא קיימת והאחין מותרין 

: בנו באחיו ובבן אחיו מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו ואסור בצרת קרובת חלוצתו

איבעיא להו גזרו שניות בחלוצה או לא בערוה דאורייתא גזרו בהו רבנן   ב גמרא,דף מ

ם אמה ש הוא אסור באמה ובא"שניות בחלוצה לא גזרו רבנן שניות או דלמא לא שנא ת

ואילו אם אם אמה לא קתני דלמא היינו טעמא דלא תני משום דקבעי למיתני סיפא והאחין 

א האחין מותרין דוקא באם אם אמה אבל באם אמה "מותרין ואי תנא אם אם אמה ה

ש היא אסורה באביו "ובאמה לא וליתני אם אם אמה וליתני האחין מותרין בכולן קשיא ת

אביו מאי לאו משום חולץ דהויא לה כלת בנו לא משום ובאבי אביו קתני מיהא אבי 

אשת > משום>ש ובבן בנו מאי לאו משום חולץ דהויא לה "מיתנא דהויא לה כלת בנו ת

אבי אביו לא משום מיתנא והויא לה אשת אחי אבי אביו הא אמימר מכשר באשת אחי 

תנא אחיו מן האב  אבי אביו אמימר מוקי לה בבר ברא דסבא אי הכי היינו אחיו ובן אחיו

חייא ארבע מדברי תורה וארבע מדברי סופרים אב ובנו ' ש דתני ר"וקתני אחיו מן האם ת

ס קתני מיהא אבי אביו "אחיו ובן אחיו מדברי תורה אבי אביו ואבי אמו בן בנו ובן בתו מד

ש אבי "מאי לאו משום חולץ והויא לה כלת בנו לא משום מיתנא דהויא לה כלת בנו ת

ש "אי לאו משום חולץ דהויא לה כלת בתו לא משום מיתנא דהויא לה כלת בתו תאמו מ

ובן בנו מאי לאו משום חולץ דהויא לה אשת אבי אביו לא משום מיתנא דהויא לה אשת 

אחי אבי אביו והא אמימר מכשיר באשת אחי אבי אביו אמימר מוקים לה משום חולץ 

לאו משום חולץ דהויא לה אשת אבי אמו  ש ובבן בתו מאי"וקסבר גזרו שניות בחלוצה ת

לא משום מיתנא דהויא לה אשת אחי אבי אמו והא גבי שניות דערוה לא גזרו אלא לאו 

אמר רב טובי  : 'מותר אדם וכו : משום חולץ ושמע מינה גזרו שניות בחלוצה שמע מינה

אמר  בר קיסנא אמר שמואל הבא על צרת חלוצה הולד ממזר מאי טעמא באיסורה קיימא

רב יוסף אף אנן נמי תנינא מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו אי אמרת בשלמא צרה 

אבראי משום הכי מותר באחותה אלא אי אמרת צרה כחלוצה דמיא אמאי מותר לימא 

תיהוי תיובתא דרבי יוחנן דאמר בין הוא בין אחין אין חייבין לא על החלוצה כרת ולא על 

ל כאן שנה רבי "רא אחות חלוצה דאורייתא והאמר רצרתה כרת אמר לך רבי יוחנן ותסב

אחות גרושה מדברי תורה אחות חלוצה מדברי סופרים מאי שנא האי ומאי שנא האי 



הך דאזלא בהדה לבי דינא גזרו בהו רבנן האי דלא אזלא בהדה לבי דינא   א גמרא,דף מא

: לא גזרו בהו רבנן

ה ומת חולצת ולא מתיבמת וכן החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחות  א משנה,דף מא

המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת הרי זו פטורה שומרת יבם שקידש אחיו את 

אחותה משום רבי יהודה בן בתירא אמרו אומרים לו המתן עד שיעשה אחיך מעשה חלץ 

לה אחיו או כנסה יכנוס את אשתו מתה היבמה יכנוס את אשתו מת יבם יוציא את אשתו 

: ת אחיו בחליצהבגט ואש

מאי וכן אימא אבל המגרש אמר ריש לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה   א גמרא,דף מא

אמר שמואל הלכה  : 'שומרת יבם שקידש וכו : מדברי תורה אחות חלוצה מדברי סופרים

כדברי רבי יהודה בן בתירא איבעיא להו מתה אשתו מהו ביבמתו רב ורבי חנינא דאמרי 

מותר ביבמתו שמואל ורב אסי דאמרי תרוייהו מתה אשתו אסור תרוייהו מתה אשתו 

ביבמתו אמר רבא מאי טעמא דרב משום דהואי יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה 

אחיות ואחד מופנה מת ' נשואין ב' אחין ב' תחזור להיתירה הראשון מתיב רב המנונא ג

י ואחר כך מתה אשתו אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר ואחר כך מת אחיו השנ

אחריו אותה יבמה חולצת ולא מתיבמת ואמאי תיהוי כיבמה שהותרה ונאסרה וחזרה 

והותרה תחזור להיתירה הראשון אישתיק לבתר דנפק אמר אמאי לא אמרת ליה רבי 

אלעזר היא דאמר כיון שעמדה עליו שעה אחת באיסור נאסרה עליו עולמית הדר אמר 

א חזיא בשעת נפילה אבל היכא דחזיא בשעת נפילה מי אמר ר אלעזר היכא דל"אימור דא

הדר אמר אין והתניא רבי אלעזר אומר מתה יבמתו מותר באשתו מתה אשתו אותה יבמה 

תימא כרבנן עד כאן ' אלעזר אפי' חולצת ולא מתיבמת לימא שמואל ורב אסי דאמרי כר

א מיתסר עלייהו אבל לא קמיפלגי רבנן עליה דרבי אלעזר אלא משום דמנפילה ואילך ל

: הכא דאיתסר אפילו רבנן מודו

היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיש לה שלשה חדשים וכן כל שאר   א משנה,דף מא

הנשים לא יתארסו ולא ינשאו עד שיהו להן שלשה חדשים אחד בתולות ואחד בעולות 

הנשואות יתארסו אחד גרושות ואחד אלמנות אחד נשואות ואחד ארוסות רבי יהודה אומר 

יוסי אומר כל הנשים ' והארוסות ינשאו חוץ מן הארוסות שביהודה מפני שלבו גס בה ר

יתארסו חוץ מן האלמנה 

: מפני האיבול  ב משנה,דף מא

בשלמא לא תתייבם שמא יהיה הולד בן קיימא וקא פגע באיסור אשת   ב גמרא,דף מא

י דאמר חליצת מעוברת "תא דראח דאורייתא אלא לא תחלוץ אמאי לימא תיהוי תיוב

יוחנן חדא זימנא לימא מהא נמי תיהוי תיובתא לא ' שמה חליצה ולאו מי אותביניה לר

הכא היינו טעמא שמא יהא ולד בן קיימא ונמצאת אתה מצריכה כרוז לכהונה ונצרכה 

דלמא איכא דהואי בחליצה ולא הוי בהכרזה ומפסלוה מן הכהונה תינח אלמנה גרושה מאי 

למימר משום דמפסיד לה מזונות תינח נשואה ארוסה גרושה מאי איכא למימר אלא  איכא

' ל מהו לחלוץ בתוך ג"משום דרבי יוסי דתניא מעשה באדם אחד שבא לפני רבי יוסי א

אם לא יחפוץ הא אם ( דברים כה)ל לא תחלוץ ותחלוץ ומה בכך קרא עליו מקרא זה "א

מתיב רב חיננא הספקות חולצות ולא ' כוחפץ יבם כל העולה לייבום עולה לחליצה 

מתיבמות מאי ספקות אילימא ספק קדושין אמאי לא מתיבמות תתייבם ואין בכך כלום 

אלא לאו ספק שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו מהן קידש וקתני חולצת הכי 



 השתא התם אם יבא אליהו ויאמר דהא קידש בת חליצה וייבום היא הכא אם יבא אליהו

ה "ויאמר דהא לא איעברה מי משגח ביה ויבמינן לה הא קטנה דלאו בת איעבורי היא ואפ

ר יבמה שלשה חדשים הראשונים נזונת משל בעל מכאן "חדשים ת' צריכה להמתין ג

ואילך אינה נזונת לא משל בעל ולא משל יבם עמד בדין וברח נזונת משל יבם נפלה לפני 

מאי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר אית לה וחד  מיבם לית לה מבעל> מאי>יבם קטן 

ר יבמה שחלצו לה אחים בתוך שלשה "אמר לית לה והלכתא לית לה משמיא קנסוה ת

צריכה להמתין שלשה חדשים 

חדשים שאמרו משעת ' חדשים הוי הג' אין צריכה להמתין ג' לאחר ג  א גמרא,דף מב

מר משעת נתינה ושמואל אמר ש מגט דרב א"מיתת הבעל ולא משעת חליצת היבם מ

וכן שאר כל  : ש"ו איסור כרת התרת איסור לאו לא כ"משעת כתיבה אמר רבא ק

בשלמא יבמה כדאמרן אלא שאר כל הנשים אמאי אמר רב נחמן אמר שמואל  : הנשים

להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך להבחין בין זרעו של ( בראשית יז)משום דאמר קרא 

חדשים הכא מאי ' מתיב רבא לפיכך גר וגיורת צריכין להמתין גראשון לזרעו של שני 

נ איכא להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שלא נזרע בקדושה רבא "להבחין איכא ה

אמר גזירה שמא ישא את אחותו מאביו וייבם אשת אחיו מאמו ויוציא את אמו לשוק 

משום תקנת ערוה וכאן ויפטור את יבמתו לשוק מתיב רב חנניה בכולן אני קורא בהן 

משום תקנת ולד ואם איתא כולהו משום תקנת ערוה האי משום תקנת ולד דלא לפגע בהו 

חדשים ותנשא לא דהיינו ספיקא אי בר תשעה לקמא אי בר ' ערוה בשלמא תמתין ב

שבעה לבתרא אלא תמתין חדש אחד ותנשא ואי לשבעה ילדה האי בר שבעה לבתרא הוא 

בר תשעה לקמא הוא אי נמי לתמניא ילדה איכא למימר דבתרא  ואי לתמניא ילדה האי

הוא דלמא אישתהויי אישתהא חדש אחד ואיעבר ותמתין שני חדשים ומחצה ותנשא דאי 

לשבעה ילדה האי בר שבעה לבתרא הוא ואי לשיתא ופלגא ילדה האי בר תשעה לקמא 

לדה איכא למימר נ לשיתא ופלגא י"הוא דאי בר בתרא הוא בר שיתא ופלגא לא חיי א

אינה יולדת למקוטעין ילדה ' דבתרא הוא דאמר מר זוטרא אפילו למאן דאמר יולדת לט

מיעוט ' ויהי לתקופות הימים מיעוט תקופות ב( א אשמואל )יולדת למקוטעין שנאמר ' לז

ותמתין משהו ותנשא וכי מלו שלשה חדשים לבדקה אמר רב ספרא אין בודקין ' ימים ב

יתגנו על בעליהן ונבדקה בהלוכה אמר רמי בר חמא אשה מחפה עצמה  את הנשואות שלא

כדי שיירש בנה בנכסי בעלה היכא דקים לן דמעוברת היא תנשא אלמה תניא לא ישא 

אדם מעוברת חברו ומינקת חברו ואם נשא יוציא ולא יחזיר עולמית גזרה שמא תעשה 

ד מן השמים ירחמו מן "מד במוך במוך ואי ל"עוברה סנדל אי הכי דידיה נמי אי למ

השמים ירחמו הכא נמי אי למאן דאמר במוך במוך אי למאן דאמר מן השמים ירחמו מן 

השמים ירחמו אלא משום דחסה אי הכי דידיה נמי דידיה חייס עילויה הכא נמי חייס 

עילויה אלא סתם מעוברת למניקה קיימא 

כי דידיה נמי דידיה דלמא איעברה ומעכר חלבה וקטלה ליה אי ה  ב גמרא,דף מב

ממסמסא ליה בביצים וחלב דידה נמי ממסמסא ליה בבצים וחלב לא יהב לה בעל 

אחת בתולות  : וליתבעיניה ליורשים אמר אביי אשה בושה לבא לבית דין והורגת את בנה

ר "הי ניהו בתולות והי ניהו ארוסות הי ניהו בעולות והי ניהו נשואות א : ואחת בעולות

מר אחת בתולות ואחת בעולות שנתארמלו או שנתגרשו בין מן האירוסין יהודה הכי קא

אסי אמר ליה מאי אמור רבנן ' אלעזר לא על לבי מדרשא אשכחיה לר' בין מן הנשואין ר



יוסי מכלל דיחידאה פליג עליה אין ' ר יוחנן הלכה כר"בבי מדרשא אמר ליה הכי א

ה לה כעס בבית בעלה או שהיה והתניא הרי שהיתה רדופה לילך לבית אביה או שהי

בעלה חבוש בבית האסורין או שהיה בעלה זקן או חולה או שהיתה היא חולה או שהפילה 

אחר מיתת בעלה או שהיתה עקרה או זקנה או קטנה או אילונית או שאינה ראויה לילד 

 יהודה מתיר ליארס ולינשא מיד אמר רבי חייא' מאיר ר' חדשים דברי ר' צריכה להמתין ג

דכרמא הדר ביה דתניא אמר ' בר אבא חזר בו רבי יוחנן אמר רב יוסף אי הדר ביה ממתני

יוחנן בן ברוקה שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כולן צריכות ' ישמעאל בנו של ר' ר

אבהו רמי ליה ' זריקא כי עיילת לקמיה דר' ירמיה לר' להמתין שלשה חדשים אמר ליה ר

יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן כל הנשים לא ' יוסי והאמר ר מי אמר רבי יוחנן הלכה כרבי

ינשאו ולא יתארסו עד שיהו להם שלשה חדשים אחת בתולות ואחת בעולות אמר ליה 

כ מחלוקת היא ואין הלכה כסתם דאמר רב פפא "דרמא לך הא לא חש לקמחיה סתם ואח

לוקת אין הלכה יוחנן מחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם סתם ואחר כך מח' ואיתימא ר

אבהו אכתפיה דרבי נחום שמעיה מנקיט ואזיל הלכתא מיניה בעא ' כסתם מסתמיך ואזיל ר

ל הלכה כסתם סתם ואחר כך מחלוקת מאי אמר ליה "מיניה מחלוקת ואחר כך סתם מאי א

' ל הלכה כסתם מחלוקת במתני"ומחלוקת בברייתא מאי א' אין הלכה כסתם סתמא דמתני

ל "א וסתמא בברייתא מאי

חייא מנין לו אמר ליה והא תנן מסרק של פשתן ' וכי רבי לא שנאה ר  א גמרא,דף מג

שניטלו שיניו ונשתיירו בו שתים טמאות ואחת טהורה וכולן שניטלו אחת אחת בפני עצמן 

במקום אחד טמא היתה ' טמאות של צמר שניטלו שיניו אחת מבינתים טהור נשתיירו בו ג

ועשאן למלקט טמאות אחת והתקינה לנר או למיתוח ' יטלו בהחיצונה אחת מהן טהור נ

ל דאמרי "יוחנן ור' ל דאין הלכה כאותה משנה אמר ליה בר מינה דההיא דר"טמאה וקי

ט אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב אידי בריה דרב איקא "תרוייהו זו אינה משנה מ

נתים טהור הא משום דקשיא רישא לסיפא דקתני של צמר שניטלו שיניו אחת מבי

אין שתים לא ומאי ' טמא ג' נשתיירו בו שתים במקום אחד טמא והדר תני נשתיירו בו ג

קושיא דלמא הא בגווייתא הא בברייתא אלא מהכא דקתני וכולן שניטלו אחת אחת בפני 

ג דלא התקינה אימא סיפא אחת והתקינה לנר או למיתוח טמאה "עצמן טמאות ואע

א אמר אביי ומאי קושיא דלמא הא בקתייהו הא בלא קתייהו התקינה אין לא התקינה ל

ר פפא ומאי קושיא ודלמא הא בקטינתא הא באלימתא אלא משום דמסיימי בה דווקני "א

אלעזר ' וכן עושים מעשה וכן היה ר' חייא בר אבין מארסין תוך ג' ש שלח ר"זו דברי ר

לישי ואמצעי שלם אמימר מלמדנו משום רבי חנינא הגדול רובו של ראשון ורובו של ש

שרא ליארס ביום תשעים אמר ליה רב אשי לאמימר והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו 

חדשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה בו ההוא לענין מינקת ' צריכה להמתין ג

ד חודש חוץ מיום שנולד בו וחוץ "איתמר דרב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין כ

ה בו והא ההוא דעבד סעודת אירוסין ביום תשעים ואפסדיה רבא מיום שנתארס

ד חודש חוץ מיום שנולד "לסעודתיה ההיא סעודת נשואין הואי והלכתא צריכה להמתין כ

חדשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום ' בו וחוץ מיום שנתארסה בו וצריכה להמתין ג

מה במקום שאסור לכבס מותר ו ו"אמר רב חסדא ק : 'חוץ מן האלמנה וכו : שנתארסה בו

ליארס מקום שמותר לכבס אינו דין שמותר ליארס מאי היא דתנן שבת שחל תשעה באב 

בתוכה אסור לספר ולכבס ובחמישי מותר מפני כבוד השבת ותניא קודם הזמן הזה העם 



ממעטין בעסקיהם מלישא ומליתן מלבנות ולנטוע ומארסין אבל לא כונסין ואין עושין 

ו ומה "אמר רבא וקודם דקודם נמי ק> תניא>וסין כי תניא ההיא קודם דקודם סעודת איר

במקום שאסור לישא וליתן מותר ליארס מקום שמותר לישא וליתן אינו דין שמותר 

ליארס לא תימא דרבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו אלא אימא כל הנשים ינשאו 

ואיבעית אימא לעולם אית ליה ולית ליה לרבי יוסי להבחין לית ליה   ב גמרא,דף מג

יהודה איכא בינייהו ' ואימא רבי יוסי אומר כל ארוסות גרושות ינשאו אי הכי היינו ר

נשואה ליארס רבי יהודה סבר נשואה מותרת ליארס ורבי יוסי סבר נשואה אסורה ליארס 

יוסי נשואה אסורה ליארס והתניא רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו חוץ מן ' וסבר ר

' האלמנה מפני האיבול וכמה איבול שלה שלשים יום וכולן לא ינשאו עד שיהו להן ג

חדשים האי מאי קושיא אילימא דקתני רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו מי אלימא 

נ כל ארוסות גרושות ינשאו אלא מסיפא "דאוקימנא בארוסות גרושות ינשאו ה' ממתני

חדשים אינסובי הוא דלא הא איתרוסי שפיר דמי ' דקתני וכולן לא ינשאו עד שיהו להן ג

יוסי אומר כל ארוסות גרושות ינשאו חוץ מן האלמנה מפני ' אמר רבא תריץ ואימא הכי ר

האיבול וכמה איבול שלה שלשים יום ונשואות לא יתארסו עד שיהא להן שלשה חדשים 

רוסה לא אונן ולא ואלמנה מן האירוסין מי אית לה איבול והתני רבי חייא בר אמי אשתו א

מיטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מיטמאה לו מתה אינו יורשה מת הוא גובה כתובתה 

אלא תנאי היא דתניא מראש חדש ועד התענית העם ממעטין מעסקיהן מלישא ומליתן 

מלבנות ולנטוע ומליארס ומלישא שבת שחל תשעה באב בתוכה אסור לספר ולכבס 

אסור מתקיף לה רב אשי ממאי דליארס ליארס ממש  א כל החדש"וי> ואסור ליארס>

דלמא למיעבד סעודת אירוסין הוא דאסור הא ליארס שפיר דמי אי הכי מלישא לינשא נמי 

למיעבד סעודת נשואין הוא דאסור הא לישא שפיר דמי הכי השתא בשלמא נשואין בלא 

אשי שאני סעודה איכא שמחה אלא אירוסין בלא סעודה מי איכא שמחה אלא אמר רב 

: אבילות חדשה מאבילות ישנה ושאני אבילות דרבים מאבילות דיחיד

ארבעה אחין נשואין ארבע נשים ומתו אם רצה הגדול שבהם לייבם את   ב משנה,דף מג

כולן הרשות בידו מי שהיה נשוי לשתי נשים ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת 

צרתה 

פסולה אם היה חולץ חולץ לפסולה ואם היה היתה אחת כשרה ואחת   א משנה,דף מד

: מייבם מייבם לכשרה

ושבקי ליה  : הרשות בידו : ד אלא אימא ארבעה מאחין"ארבעה אחין ס  א גמרא,דף מד

וקראו לו זקני עירו הן ולא שלוחן ודברו אליו מלמד שמשיאין לו ( דברים כה)והתניא 

והיא ילדה אומרין לו מה לך אצל עצה הוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן 

ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תשים קטטה בביתך לא צריכא דאפשר 

 : אין טפי לא כי היכי דנמטייה עונה בחדש' ל ד"ה אפילו טובא נמי עצה טובה קמ"ליה א

( כהדברים )ר יוחנן אמר קרא "ר חייא בר אבא א"ונייבם לתרוייהו א : 'מי שהיה נשוי וכו

אשר לא יבנה את בית אחיו בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים ונחלוץ לתרוייהו 

בית חלוץ הנעל בית אחד הוא חולץ ואין ( דברים כה)אמר מר זוטרא בר טוביה אמר קרא 

אם לא יחפוץ הא חפץ ( דברים כה)חולץ שני בתים ונייבם לחדא ונחלוץ לחדא אמר קרא 

ה לחליצה כל שאין עולה לייבום אין עולה לחליצה ועוד שלא ייבם כל העולה ליבום עול

[ דלמא]יאמרו בית מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ ויאמרו אי דמייבם והדר חליץ הכי נמי אלא 



חליץ והדר מייבם וקם ליה בלא יבנה ואימא כי איכא חדא תתקיים מצות יבום כי איכא 

בעלמא ' א למה לי השתא בכ צרת ערוה דאסר רחמנ"תרתי לא תתקיים מצות יבום א

א ערוה "אמרת לאו בני חליצה ויבום נינהו צרת ערוה מיבעיא אלמה לא אצטריך סד

היתה אחת  : ל דאסירא אלא יבמתו יבמתו ריבה"אבראי קיימא ותתייבם צרתה קמ

: אמר רב יוסף כאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם : כשרה

גרושתו והנושא חלוצתו והנושא קרובת חלוצתו יוציא והולד המחזיר   א משנה,דף מד

: א אין הולד ממזר ומודים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר"ע וחכ"ממזר דברי ר

עקיבא הנושא קרובת חלוצתו הולד ממזר והאמר ריש לקיש ' וסבר ר  א גמרא,דף מד

ני קרובת גרושתו כאן שנה רבי אחות גרושה מדברי תורה אחות חלוצה מדברי סופרים ת

הכי נמי מסתברא דקתני סיפא ומודים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר אי אמרת 

בשלמא איירי בה היינו דקתני ומודים אלא אי אמרת לא איירי בה מאי ומודים ודלמא הא 

קא משמע לן דיש ממזר מחייבי כריתות הא קתני לה לקמן איזהו ממזר כל שאר בשר 

ש התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים והלכה "ע ר"שהוא בלא יבא דברי ר

כ ליתני שאר חייבי כריתות קרובת "ש התימני א"כדבריו ודלמא קסתים לן תנא כר

לעולם לא איירי בה ואיידי דתנא מחזיר [ ודלמא]מ איירי בה "גרושתו למה לי אלא ש

אלא קרובת חלוצתו לרבי גרושתו ונושא חלוצתו וקרובת חלוצתו תני נמי קרובת גרושתו 

ע דאמר קרא בית חלוץ "ר יוחנן היינו טעמא דר"חייא בר אבא א' עקיבא הוי ממזר אמר ר

ר הכל מודים במחזיר גרושתו "ש ב"הנעל הכתוב קראו ביתו אמר רב יוסף אמר ר

ג דאמר שמעון "שהולד פגום לכהונה מאן הכל מודים שמעון התימני דאע  ב גמרא,דף מד

ו מאלמנה ומה "ממזר מחייבי לאוין נהי דממזר לא הוי פגום מיהא הוי מקהתימני אין 

ג שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה בכל אינו דין שבנה פגום "אלמנה לכ

איכא למיפרך מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת ועוד היא תועבה כתיב ואין בניה 

ע אומר אין "צתו והנושא קרובת חלוצתו רתועבין ועוד תניא המחזיר גרושתו והנושא חלו

א "לו בה קדושין ואינה צריכה הימנו גט והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו להוציא וחכ

יש לו בה קדושין וצריכה הימנו גט והיא כשרה וולדה כשר למאן לאו לכהונה לא לקהל 

לא לאו אי הכי היא כשרה למאן אילימא לקהל פשיטא משום דזניא אפסלה לקהל א

לכהונה ומדהיא לכהונה ולדה נמי לכהונה מידי איריא הא כדאיתא והא כדאיתא הכי נמי 

מסתברא דקתני רישא היא פסולה וולדה פסול היא פסולה למאן אילימא לקהל משום 

דזניא אפסלה ליה לקהל אלא לאו לכהונה וולדה פסול למאן אילימא לכהונה הא לקהל 

ר אלא פשיטא לקהל ומדרישא הא כדאיתא והא כדאיתא כשר האמר רבי עקיבא הולד ממז

סיפא נמי הא כדאיתא והא כדאיתא והיא תועבה נמי היא תועבה ואין צרתה תועבה אבל 

בניה תועבין אלא אלמנה קשיא מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת אלא אי אתמר הכי 

ות שהולד פגום שמעון ברבי הכל מודים בבא על חייבי כרית' אתמר אמר רב יוסף אמר ר

יהושע אין ממזר מחייבי כריתות נהי דממזר ' ג דאמר ר"מאן הכל מודים רבי יהושע דאע

ג שאין איסורה שוה בכל בנה פגום "ו מאלמנה ומה אלמנה לכ"לא הוי פגום מיהא הוי מק

ת מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת "זו שאיסורה שוה בכל אינו דין שבנה פגום וכ

ר יוחנן הכל מודים בעבד "עלה עשאה זונה אמר רבה בר בר חנה אהכא נמי כיון שב

הבא על בת ישראל שהולד ממזר מאן הכל מודים שמעון התימני { וגוי> }ועובד כוכבים>

מ "ג דאמר שמעון התימני אין ממזר מחייבי לאוין ה"דאע



עבד ו{ גוי> }עובד כוכבים>מחייבי לאוין דתפסי בהו קדושין אבל הכא   א גמרא,דף מה

ועבד הבא { גוי> }עובד כוכבים>כיון דלא תפסי בהו קדושין כחייבי כריתות דמי מיתיבי 

על בת ישראל הולד ממזר רבי שמעון בן יהודה אומר אין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור 

ערוה וענוש כרת אלא אמר רב יוסף מאן הכל מודים רבי אף על גב דרבי אומר אין 

ע שהיה עושה חלוצה כערוה וליה לא סבירא ליה "דברי רהדברים הללו אמורים אלא ל

ועבד מודה דכי אתא רב דימי אמר רב יצחק בר אבודימי משום { בגוי> }בעובד כוכבים>

ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר רבי אחא שר הבירה { גוי> }עובד כוכבים>רבינו 

תו מארמון לטבריא הוה תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו פרוק הנהו שבוייתא דא' ור

' יוחנן ור' אמי אמר להו ר' ואתו לקמיה דר{ מגוי> }מעובד כוכבים>חדא דאעברא 

ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר { גוי> }עובד כוכבים>חנינא דאמרי ' אלעזר ור

אמר רב יוסף רבותא למחשב גברי הא רב ושמואל בבבל ורבי יהושע בן לוי ובר קפרא 

{ גוי> }עובד כוכבים>י לה חלופי בר קפרא ועיילי זקני דרום דאמרי בארץ ישראל ואמר

ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר אלא אמר רב יוסף רבי היא דכי אתא רב דימי אמר 

ועבד הבא על בת { גוי> }עובד כוכבים>רבי יצחק בר אבודימי משום רבינו אמרו 

למאן אילימא לקהל הא אמר  ישראל הולד ממזר רבי יהושע בן לוי אומר הולד מקולקל

רבי יהושע הולד כשר אלא לכהונה דכולהו אמוראי דמכשרי מודו שהולד פגום לכהונה 

ו מאלמנה מה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שוה בכל בנה פגום זו שאיסורה שוה "מק

בכל אינו דין שבנה פגום מה לאלמנה לכהן גדול שכן היא עצמה מתחללת הכא נמי כיון 

ועבד { לגוי> }לעובד כוכבים>פסלה דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון מנין  שנבעלה

ובת כהן כי תהיה ( ויקרא כב)הבא על הכהנת ועל הלויה ועל הישראלית שפסלוה שנאמר 

ועבד שאין { גוי> }עובד כוכבים>אלמנה וגרושה מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו 

מאי חזית דסמכת אדרב דימי סמוך אדרבין דכי  להם אלמנות וגירושין בה אמר ליה אביי

אתא רבין אמר רבי נתן ורבי יהודה הנשיא מורים בה להיתירא ומאן רבי יהודה הנשיא 

{ גוי> }עובד כוכבים>רבי ואף רב מורה בה היתירא דההוא דאתא לקמיה דרב אמר ליה 

יהיבנא לך ועבד הבא על בת ישראל מהו אמר לו הולד כשר אמר ליה הב לי ברתך לא 

אמר שימי בר חייא לרב אמרי אינשי גמלא במדי אקבא רקדא הא קבא והא גמלא והא 

ל אי הוה כיהושע בן "ל אי ניהוי כיהושע בן נון לא יהיבנא ליה ברתי א"מדי ולא רקדא א

נון אי מר לא יהיב ליה אחריני יהבי ליה האי אי מר לא יהיב ליה אחריני לא יהבי ליה לא 

מיה יהיב ביה עיניה ושכיב ואף רב מתנה מורה בה להיתירא ואף רב יהודה הוה קאזיל מק

ל זיל איטמר או נסיב בת מינך וכי אתא "מורה בה להיתירא דכי אתא לקמיה דרב יהודה א

ל או גלי או נסיב בת מינך שלחו ליה בני בי מיכסי לרבה מי שחציו עבד "לקמיה דרבא א

כשר חציו מיבעיא ' ל השתא עבד כולו אמרי"א וחציו בן חורין הבא על בת ישראל מהו

אמר רב יוסף מרא דשמעתא 

מנו רב יהודה והא אמר רב יהודה מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על   ב גמרא,דף מה

בת ישראל אותו ולד אין לו תקנה כי איתמר דרב יהודה כגון דקדיש בת ישראל דנמצא 

דעי משמיה דרבי יעקב לדברי הפוסל צד עבדות שבו משתמש באשת איש והאמרי נהר

באשת איש ושניהם לא למדוה אלא ' פוסל אפילו בפנויה לדברי המכשיר מכשיר אפי

אף כל דלא [ הולד ממזר]מאשת אב מאן דפסיל סבר מה אשת אב דלא תפסי בה קדושין 

תפסי בה קדושין הולד ממזר ומאן דמכשר סבר מה אשת אב דלדידיה לא תפסי בה 



ועבד דלא תפסי בהו { גוי> }עובד כוכבים>יני תפסי בה קדושין לאפוקי קדושין לאחר

קדושין כלל אלא כי איתמר דרב יהודה כגון שבא על אשת איש ונמצא צד חירות שבו 

יוסי בר אבין לאתרין והוה ' משתמש באשת איש אמר רבינא אמר לי רב גזא איקלע ר

יוסי בר ' י אמר לי רב גזא לא רר ששת לדיד"עובדא בפנויה ואכשר באשת איש ופסיל א

ל רב אחא "אבין הוה אלא רבי יוסי ברבי זבידא הוה ואכשר בין בפנויה בין באשת איש א

בריה דרבה לרבינא איקלע אמימר לאתרין ואכשר בין בפנויה בין באשת איש והלכתא 

ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר בין בפנויה בין באשת איש { גוי> }עובד כוכבים>

שום ( דברים יז)ג דאמר מר "בא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל ואער

תשים עליך מלך כל משימות שאתה משים אל יהו אלא מקרב אחיך האי כיון דאמו 

עובדת >מישראל מקרב אחיך קרינן ביה עבדיה דרבי חייא בר אמי אטבלה לההיא 

אכשורי בה ובברתה בה כדרב אסי לשם אנתתא אמר רב יוסף יכילנא ל{ גויה> }כוכבים

ועבד הבא על בת { גוי> }עובד כוכבים>דאמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה בברתה 

ישראל הולד כשר ההוא דהוו קרו ליה בר ארמייתא אמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה 

ל מי לא טבל לקריו אמר רב חמא בר גוריא "ההוא דהוו קרו ליה בר ארמאה אמר ריב

וקדם וטבל לשם בן חורין קנה עצמו { הגוי> }העובד כוכבים>קח עבד מן אמר רב הלו

בן חורין מאי טעמא 

גופא לא קני ליה מאי דקני ליה הוא דמקני ליה { גוי> }עובד כוכבים>  א גמרא,דף מו

לישראל וכיון דקדם וטבל לשם בן חורין אפקעיה לשעבודיה כדרבא דאמר רבא הקדש 

עבוד מתיב רב חסדא מעשה בבלוריא הגיורת שקדמו חמץ ושחרור מפקיעין מידי ש

עבדיה וטבלו לפניה ובא מעשה לפני חכמים ואמרו קנו עצמן בני חורין לפניה אין 

לאחריה לא אמר רבא לפניה בין בסתם בין במפורש לאחריה במפורש אין בסתם לא אמר 

{ גוי> }םעובד כוכבי>אבל { הגוי> }העובד כוכבים>רב אויא לא שנו אלא בלוקח מן 

וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו אתם קונים ( ויקרא כה)גופיה קני דכתיב 

מהם ולא הם קונים מכם ולא הם קונים זה מזה ולא הם קונים מכם למאי אילימא למעשה 

או ( ויקרא כה)לא קני ליה לישראל למעשה ידיו והכתיב { גוי> }עובד כוכבים>ידיו אטו 

אלא לאו לגופיה { הגוי> }העובד כוכבים>מר משפחת גר זה  לעקר משפחת גר ואמר

וקאמר רחמנא אתם קונין מהם אפילו גופיה פריך רב אחא אימא בכספא ובטבילה קשיא 

אמר שמואל וצריך לתקפו במים כי האי דמנימין עבדיה דרב אשי בעא לאטבולי מסריה 

קבעית ליה רמו ליה  דרבא אמר להו חזו דמינייכו' ניהלייהו לרבינא ולרב אחא ברי

ארויסא בצואריה ארפו ליה וצמצמו ליה ארפו ליה כי היכי דלא להוי חציצה צמצמו ליה 

כי היכי דלא לקדים ולימא להו לשם בן חורין אני טובל בהדי דדלי רישיה ממיא אנחו ליה 

ל רב פפא לרבא חזי מר הני דבי "זולטא דטינא ארישיה ואמרו ליה זיל אמטי לבי מרך א

בר אבא דיהבי זוזי לאינשי לכרגייהו ומשעבדי בהו כי נפקי צריכי גיטא דחירותא או  פפא

ר ששת מוהרקייהו דהני בטפסא "ל איכו שכיבי לא אמרי לכו הא מילתא הכי א"לא א

חייא בר ' דמלכא מנח ומלכא אמר מאן דלא יהיב כרגא משתעבד למאן דיהיב כרגא ר

רן מגרים שמלו ולא טבלו וחזא חמרא אבא איקלע לגבלא חזא בנות ישראל דמעב

עובדי >ושתו ישראל וחזא תורמוסין דשלקי { גוים> }עובדי כוכבים>דישראל דמזגי 

ל צא "יוחנן א' ואכלי ישראל ולא אמר להו ולא מידי אתא לקמיה דר{ גוים> }כוכבים

והכרז על בניהם שהם ממזרים ועל יינם משום יין נסך ועל תורמוסן משום בישולי 



יוחנן לטעמיה ' לפי שאינן בני תורה על בניהן שהם ממזרים ר{ גוים> }בדי כוכביםעו>

יוחנן לעולם אין גר עד שימול ויטבול וכיון דלא טביל ' חייא בר אבא אמר ר' דאמר ר

{ גוי> }עובד כוכבים>ר יוחנן "הוא ואמר רבה בר בר חנה א{ גוי> }עובד כוכבים>

על יינם משום יין נסך משום לך לך אמרין נזירא ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר ו

לפי { גוים> }עובדי כוכבים>סחור סחור לכרמא לא תקרב ועל תורמוסן משום בשולי 

דרב כל הנאכל ' שאינן בני תורה הא בני תורה שרי והאמר רב שמואל בר רב יצחק משמי

אינו נאכל  והא תורמוס{ גוים> }עובדי כוכבים>כמות שהוא חי אין בו משום בשולי 

יוחנן כאידך לישנא ' ר{ גוים> }עובדי כוכבים>כמות שהוא חי ויש בו משום בשולי 

דרב כל שאין עולה על שולחן מלכים ' סבירא ליה דאמר רב שמואל בר רב יצחק משמי

וטעמא דאינן בני תורה { גוים> }עובדי כוכבים>לאכול בו את הפת אין בו משום בשולי 

א אומר הרי זה גר שכן מצינו באבותינו "ר שמל ולא טבל רר ג"הא בני תורה שרי ת

יהושע אומר הרי זה גר שכן מצינו באמהות שטבלו ולא ' שמלו ולא טבלו טבל ולא מל ר

מלו וחכמים אומרים טבל ולא מל מל ולא טבל אין גר עד שימול ויטבול ורבי יהושע נמי 

א "אפשר משאי אפשר והתניא רא נמי נילף מאמהות וכי תימא אין דנין "נילף מאבות ור

אומר מנין לפסח דורות שאין בא אלא מן החולין נאמר פסח במצרים ונאמר פסח בדורות 

מה פסח האמור במצרים אין בא אלא מן החולין אף פסח האמור לדורות אין בא אלא מן 

פ שאי אפשר ראיה גדולה "ל אע"עקיבא וכי דנין אפשר משאי אפשר א' ל ר"החולין א

למד הימנה אלא היא ונ

בטבל ולא מל כולי עלמא לא פליגי דמהני כי פליגי במל ולא טבל רבי   ב גמרא,דף מו

שמות )אליעזר יליף מאבות ורבי יהושע באבות נמי טבילה הוה מנא ליה אילימא מדכתיב 

לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם ומה במקום שאין טעון כבוס טעון ( יט

שמות )ן כבוס אינו דין שטעון טבילה ודלמא נקיות בעלמא אלא מהכא טבילה מקום שטעו

ויקח משה את הדם ויזרוק על העם וגמירי דאין הזאה בלא טבילה ורבי יהושע טבילה ( כד

ר "ר חייא בר אבא א"באמהות מנלן סברא הוא דאם כן במה נכנסו תחת כנפי השכינה א

חיד ורבים הלכה כרבים מאן חכמים רבי יוחנן לעולם אינו גר עד שימול ויטבול פשיטא י

יהודה רבי ' יוסי דתניא הרי שבא ואמר מלתי ולא טבלתי מטבילין אותו ומה בכך דברי ר

יוסי אומר אין ' יהודה ור' יוסי אומר אין מטבילין לפיכך מטבילין גר בשבת דברי ר

א היכא ר יהודה בחדא סגי"מטבילין אמר מר לפיכך מטבילין גר בשבת פשיטא כיון דא

דמל לפנינו מטבילין מאי לפיכך מהו דתימא לרבי יהודה טבילה עיקר וטבילה בשבת לא 

יוסי אומר אין מטבילין פשיטא ' יהודה או הא או הא בעי ר' ל דר"דקא מתקן גברא קמ

יוסי ' דכיון דאמר רבי יוסי תרתי בעינן תקוני גברא בשבת לא מתקנינן מהו דתימא לר

לא הואי מילה בפנינו אבל היכא דהויא מילה בפנינו אימא ליטבל מילה עיקר והתם הוא ד

ל דרבי יוסי תרתי בעי אמר רבה עובדא הוה בי רבי חייא בר רבי ורב "זה בשבתא קמ

חייא דאתא לקמיה גר ' אושעיא בר' יוסף מתני רבי אושעיא בר רבי ורב ספרא מתני ר

מ "מ גר צריך שלשה וש"שמ תלת "ל שהי כאן עד למחר ונטבלינך ש"שמל ולא טבל א

מ נמי בעינן מומחין "מ אין מטבילין גר בלילה ונימא ש"אינו גר עד שימול ויטבול וש

ר "משפט כתיב ביה ת' דלמא דאיקלעו אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן גר צריך ג

ויקרא )ל "ל אתך במוחזק לך בא ועדיו עמו מנין ת"מי שבא ואמר גר אני יכול נקבלנו ת

וכי יגור אתך גר בארצכם  (יט



ל מנין תלמוד לומר אתך בכל מקום שאתך אם כן "אין לי אלא בארץ בח  א גמרא,דף מז

יהודה ' ל אין צריך להביא ראיה דברי ר"ל בארץ בארץ צריך להביא ראיה בח"מה ת

וחכמים אומרים בין בארץ בין בחוצה לארץ צריך להביא ראיה בא הוא ועדיו עמו קרא 

ל "א לא ליהמנייהו קמ"ד של פלוני סד"רב ששת דאמרי שמענו שנתגייר בב למה לי אמר

ל אתך בכל מקום שאתך והא אפיקתיה חדא מאתך "ל מנין ת"בארץ אין לי אלא בארץ בח

ל צריך להביא ראיה ואלא הא כתיב בארץ ההוא "א בין בארץ בין בח"וחדא מעמך וחכ

טיבותא דארץ ישראל קמגיירי  א משום"מיבעי ליה דאפילו בארץ מקבלים גרים דסד

ר חייא בר אבא "ל א"והשתא נמי דליכא טיבותא איכא לקט שכחה ופאה ומעשר עני קמ

ל צריך להביא ראיה פשיטא יחיד ורבים הלכה "יוחנן הלכה בין בארץ בין בח' אמר ר

( דברים א)ר "ל ת"כרבים מהו דתימא מסתבר טעמא דרבי יהודה דקמסייעי ליה קראי קמ

ד הרי זה גר "ר יהודה גר שנתגייר בב"צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו מכאן אושפטתם 

בינו לבין עצמו אינו גר מעשה באחד שבא לפני רבי יהודה ואמר לו נתגיירתי ביני לבין 

ל נאמן אתה "ל הן א"ל רבי יהודה יש לך עדים אמר ליה לאו יש לך בנים א"עצמי א

ר יהודה אבנים לא מהימן "א[ ומי]את בניך  לפסול את עצמך ואי אתה נאמן לפסול

ר יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור "יכיר יכירנו לאחרים מכאן א( דברים כא)והתניא 

וכשם שנאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר בני זה בן גרושה הוא או בן חלוצה הוא 

אתה ואין { גוי} >עובד כוכבים>ק ליה לדבריך "ר נחמן בר יצחק ה"א אינו נאמן א"וחכ

רבינא אמר הכי קאמר ליה יש לך בנים הן יש לך בני { לגוי> }לעובד כוכבים>עדות 

' ל נאמן אתה לפסול בניך ואי אתה נאמן לפסול בני בניך תניא נמי הכי ר"בנים הן א

חייא בר אבא ' יהודה אומר נאמן אדם לומר על בנו קטן ואין נאמן על בנו גדול ואמר ר

קטן קטן ממש ולא גדול גדול ממש אלא קטן ויש לו בנים זהו גדול גדול  ר יוחנן לא"א

ואין לו בנים זהו קטן והלכתא כוותיה דרב נחמן בר יצחק והתניא כוותיה דרבינא ההוא 

לענין יכיר איתמר תנו רבנן גר שבא להתגייר בזמן הזה אומרים לו מה ראית שבאת 

ים דחופים סחופים ומטורפין ויסורין באין להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דווי

עליהם אם אומר יודע אני ואיני כדאי מקבלין אותו מיד ומודיעין אותו מקצת מצות קלות 

ומקצת מצות חמורות ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופאה ומעשר עני ומודיעין אותו ענשן 

אתה ענוש כרת של מצות אומרים לו הוי יודע שעד שלא באת למדה זו אכלת חלב אי 

חללת שבת אי אתה ענוש סקילה ועכשיו אכלת חלב ענוש כרת חללת שבת ענוש סקילה 

וכשם שמודיעין אותו ענשן של מצות כך מודיעין אותו מתן שכרן אומרים לו הוי יודע 

שהעולם הבא אינו עשוי אלא לצדיקים וישראל בזמן הזה אינם יכולים לקבל 

רוב פורענות ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו קיבל  לא רוב טובה ולא  ב גמרא,דף מז

מלין אותו מיד נשתיירו בו ציצין המעכבין את המילה חוזרים ומלין אותו שניה נתרפא 

ח עומדים על גביו ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת "מטבילין אותו מיד ושני ת

שים מושיבות אותה במים מצות חמורות טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו אשה נ

ח עומדים לה מבחוץ ומודיעין אותה מקצת מצות קלות ומקצת מצות "עד צוארה ושני ת

חמורות אחד גר ואחד עבד משוחרר ובמקום שנדה טובלת שם גר ועבד משוחרר טובלין 

וכל דבר שחוצץ בטבילה חוצץ בגר ובעבד משוחרר ובנדה אמר מר גר שבא להתגייר 

ת שבאת להתגייר ומודיעים אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות אומרים לו מה ראי

ישעיהו )ר חלבו קשים גרים לישראל כספחת דכתיב "ט דאי פריש נפרוש דא"חמורות מ



ומודיעים אותו עון לקט שכחה ופאה ומעשר  : ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב( יד

פחות משוה פרוטה ולא ניתן  ר יוחנן בן נח נהרג על"ר חייא בר אבא א"ט א"מ : עני

אמר  : ואין מרבים עליו ואין מדקדקים עליו : >ומודיעים אותו עון שכחה ופאה>להשבון 

ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר ( רות א)רבי אלעזר מאי קראה דכתיב 

( רות א)באשר תלכי אלך אסיר לן יחוד ( רות א)אליה אמרה לה אסיר לן תחום שבת 

עבודת >עמך עמי אסיר לן ( רות א)ג מצות "ליני אלין מפקדינן שש מאות ויבאשר ת

באשר ( רות א)ד "ואלהיך אלהי ארבע מיתות נמסרו לב( רות א){ עבודה זרה> }כוכבים

 : 'ושם אקבר מיד ותרא כי מתאמצת היא וגו( רות א)ד "קברים נמסרו לב' תמותי אמות ב

נשתיירו בו ציצין המעכבין המילה  : לא משהינןט שהויי מצוה "מ : קיבל מלין אותו מיד

כדתנן אלו הן ציצין המעכבין המילה בשר החופה את רוב העטרה ואינו אוכל  : 'וכו

נתרפא  : ר ירמיה בר אבא אמר רב בשר החופה רוב גובהה של עטרה"בתרומה וא

ושני  : נתרפא אין לא נתרפא לא מאי טעמא משום דמיא מרזו מכה : מטבילין אותו מיד

ר יוחנן לתנא תני "ר יוחנן גר צריך שלשה הא א"ר חייא א"והא א : ח עומדים על גביו"ת

למאי הלכתא דאי הדר ביה ומקדש בת  : טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו : שלשה

קסלקא  : אחד גר ואחד עבד משוחרר : ישראל ישראל מומר קרינא ביה וקידושיו קידושין

צות ורמינהו במה דברים אמורים בגר אבל בעבד משוחרר אין דעתך לקבל עליו עול מ

( דברים כא)ש בן אלעזר הא רבנן דתניא "צריך לקבל אמר רב ששת לא קשיא הא ר

א שלא קבלה עליה אבל קבלה עליה מטבילה ומותר "בד' ובכתה את אביה ואת אמה וגו

שפחות וחוזר  פ שלא קבלה עליה כופה ומטבילה לשם"ש בן אלעזר אומר אע"בה מיד ר

ומטבילה לשם שחרור ומשחררה 

ומותר בה מיד אמר רבא מאי טעמא דרבי שמעון בן אלעזר דכתיב   א גמרא,דף מח

כל עבד איש מקנת כסף עבד איש ולא עבד אשה אלא עבד איש אתה מל בעל ( שמות יב)

כרחו ואי אתה מל בן איש בעל כרחו ורבנן אמר עולא כשם שאי אתה מל בן איש בעל 

רחו כך אי אתה מל עבד איש בעל כרחו ואלא הכתיב כל עבד איש ההוא מיבעי ליה כ

לכדשמואל דאמר שמואל המפקיר עבדו יצא לחירות ואין צריך גט שחרור שנאמר כל 

עבד איש מקנת כסף עבד איש ולא עבד אשה אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו קרוי 

ף לה רב פפא אימור דשמעת להו לרבנן עבד ושאין רשות לרבו עליו אין קרוי עבד מתקי

רבנן מודו דתניא ' ביפת תואר דלא שייכא במצות אבל עבד דשייך במצות הכי נמי דאפי

צריך לקבל הא לוקח מישראל אין { הגוי> }העובד כוכבים>אחד גר ואחד לוקח עבד מן 

נמי { הגוי> }העובד כוכבים>צריך לקבל מני אי רבי שמעון בן אלעזר האמר לוקח מן 

צריך לקבל { הגוי> }העובד כוכבים>מ דלוקח מן "אין צריך לקבל אלא לאו רבנן וש

אבל לוקח מישראל אין צריך לקבל ואלא קשיא אחד גר ואחד עבד משוחרר כי תניא 

וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה רבי ( דברים כא)ההיא לענין טבילה תניא תנו רבנן 

תגדיל אמר רבי אליעזר נאמרה עשיה בראש אליעזר אומר תקוץ רבי עקיבא אומר 

ונאמרה עשיה בצפרנים מה להלן העברה אף כאן העברה רבי עקיבא אומר נאמר עשיה 

בראש ונאמר עשיה בצפרנים מה להלן ניוול אף כאן ניוול וראיה לדברי רבי אליעזר 

י ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך לא עשה רגליו ולא עשה שפמו מא( ב יטשמואל )

ובכתה את אביה ואת אמה ( דברים כא)ר "עשיה העברה ת



ע אומר אביה ואמה "אליעזר אומר אביה אביה ממש אמה אמה ממש ר' ר  ב גמרא,דף מח

' אומרים לעץ אבי אתה וגו( ירמיהו ב)וכן הוא אומר { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>זו 

שלשים ימים שלשים  ש בן אלעזר אומר תשעים יום ירח"ירח ימים ירח שלשים יום ר

ואחר כן שלשים מתקיף לה רבינא אימא ירח שלשים ימים שלשים ואחר כן כי הני קשיא 

ר מקיימין עבדים שאינם מלין דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אין מקיימין אמר "ת

ל בלוקח עבד בין השמשות "וינפש בן אמתך א( שמות כג)ישמעאל הרי הוא אומר ' ליה ר

ע מיהת וינפש בן אמתך בעבד ערל כתיב מאי משמע "מולו הכתוב מדבר דכולא הספיק ל

דתניא וינפש בן אמתך בעבד ערל הכתוב מדבר אתה אומר בעבד ערל או אינו אלא בעבד 

למען ינוח עבדך ואמתך כמוך הרי עבד מהול אמור הא מה ( דברים ה)מהול כשהוא אומר 

ר תושב אתה אומר זה גר תושב או אינו אני מקיים וינפש בן אמתך בעבד ערל והגר זה ג

אלא גר צדק כשהוא אומר וגרך אשר בשעריך הרי גר צדק אמור הא מה אני מקיים והגר 

ולא רצה { הגוי> }העובד כוכבים>זה גר תושב אמר רבי יהושע בן לוי הלוקח עבד מן 

וה אמר{ לגוים> }לעובדי כוכבים>ב חדש לא מל חוזר ומוכרו "למול מגלגל עמו עד י

ע האמר אין מקיימין אמר להו רב פפא "עקיבא דאי ר' רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כר

עקיבא הני מילי היכא דלא פסקא למילתיה אבל היכא דפסקא למילתיה ' אפילו תימא ר

פסקא אמר רב כהנא אמריתא לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא אמר לי אי הכי כי אמר 

לישני ליה הא חדא מתרי טעמי קאמר שלח רבין  ע בלוקח עבד בין השמשות"ליה ר

משמיה דרבי אילעאי וכל רבותי אמרו לי משמו איזהו עבד ערל שמותר לקיימו זה 

שלקחו רבו על מנת שלא למולו אמרוה רבנן קמיה דרב פפא כמאן דלא כרבי עקיבא דאי 

א אתני מ היכא דל"ע האמר אין מקיימין אמר להו רב פפא אפילו תימא רבי עקיבא ה"ר

בהדיה אבל היכא דאתני אתני אמר רב כהנא אמריתא לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא 

ל אי הכי כי קאמר ליה רבי עקיבא בלוקח עבד בין השמשות ולא הספיק למולו לישני "וא

ליה הא וליטעמיך לישני ליה הך אלא חד מתרי ותלת טעמי קאמר יתיב רבי חנינא בר פפי 

חא אקילעא דרבי יצחק נפחא ויתבי וקאמרי עיר אחת היתה בארץ יצחק נפ' ורבי אמי ור

לעובדי >ישראל ולא רצו עבדיה למול וגלגלו עמהם עד שנים עשר חדש וחזרו ומכרום 

ולא { הגוי> }העובד כוכבים>כמאן כי האי תנא דתניא הלוקח עבד מן { לגוים> }כוכבים

> לעובדי כוכבים>כרו רצה למול מגלגל עמו עד שנים עשר חדש לא מל חוזר ומו

שמעון בן אלעזר אומר אין משהין אותו בארץ ישראל מפני הפסד טהרות ' ר{ לגוים}

ובעיר הסמוכה לספר אין משהין אותו כל עיקר שמא ישמע דבר וילך ויאמר לחברו 

תניא רבי חנניא בנו של רבן גמליאל אומר מפני מה גרים בזמן { גוי> }עובד כוכבים>

ין באין עליהן מפני שלא קיימו שבע מצות בני נח רבי יוסי אומר גר הזה מעונין ויסור

שנתגייר כקטן שנולד דמי אלא מפני מה מעונין לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות כישראל 

אלעזר לפי שאין עושין מאהבה אלא מיראה אחרים אומרים מפני ' אבא חנן אומר משום ר

רות )חנינא מאי קראה ' בהו ואיתימא רא' ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינה אמר ר

: אלהי ישראל אשר באת לחסות וגומר' פעלך ותהי משכורתך שלמה מעם ה' ישלם ה( ב

ע שמעון התימני "איזהו ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי ר  א משנה,דף מט

אומר כל שחייבים עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו ורבי יהושע אומר כל שחייבין 

יו מיתת בית דין אמר רבי שמעון בן עזאי מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה על

איש פלוני ממזר מאשת איש לקיים דברי רבי יהושע אשתו שמתה מותר באחותה גרשה 



ומתה מותר באחותה נשאת לאחר ומתה מותר באחותה יבמתו שמתה מותר באחותה חלץ 

: באחותה לה ומתה מותר באחותה נשאת לאחר ומתה מותר

לא יקח איש את אשת אביו ולא ( דברים כג)ט דרבי עקיבא דכתיב "מ  א גמרא,דף מט

יהודה דאמר באנוסת אביו הכתוב ' יגלה כנף אביו כנף שראה אביו לא יגלה וסבר לה כר

אלמא מהני ' לא יבא ממזר בקהל ה( דברים כג)מדבר דהויא לה חייבי לאוין וסמיך ליה 

דמרבה שאר חייבי לאוין דלאו דשאר ולרבי ישבב דמרבה אפילו  הוי ממזר ולרבי סימאי

חייבי עשה נפקא להו מולא ושמעון התימני סבר לה כרבנן דאמרי בשומרת יבם של אביו 

הכתוב מדבר דהויא לה חייבי כריתות וסמיך ליה לא יבא ממזר אלמא מחייבי כריתות הוי 

למה לי אלא לאו הכי > א יגלהול>ממזר ורבי יהושע לכתוב רחמנא לא יגלה לא יקח 

קאמר מלא יקח עד לא יגלה הוי ממזר טפי לא הוי ממזר אמר אביי הכל מודים בבא על 

הנדה 

ויקרא )ועל הסוטה שאין הולד ממזר נדה דהא תפסי בה קידושין שנאמר   ב גמרא,דף מט

דושין בשעת נדתה תפסי בה קידושין סוטה נמי דהא תפסי בה קי' ותהי נדתה עליו אפי( טו

תניא נמי הכי הכל מודים בבא על הנדה ועל הסוטה ועל שומרת יבם שאין הולד ממזר 

תני שמעון  : 'ר שמעון בן עזאי כו"א : ואביי שומרת יבם מספקא ליה אי כרב אי כשמואל

בן עזאי אומר מצאתי מגלת יוחסין בירושלים וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש 

בן יעקב קב ונקי וכתוב בה מנשה הרג את ישעיה אמר רבא אליעזר ' וכתוב בה משנת ר

כי לא יראני האדם וחי ואת ( שמות לג)מידן דייניה וקטליה אמר ליה משה רבך אמר 

מי ( דברים ד)יושב על כסא רם ונשא משה רבך אמר ' ואראה את ה( ישעיהו ו)אמרת 

צאו משה רבך אמר בהמ' דרשו ה( ישעיהו נה)אלהינו בכל קראנו אליו ואת אמרת ' כה

והוספתי על ימיך חמש עשרה ( ב כמלכים )את מספר ימיך אמלא ואת אמרת ( שמות כג)

שנה אמר ישעיה ידענא ביה דלא מקבל מה דאימא ליה ואי אימא ליה אישוייה מזיד אמר 

שם איבלע בארזא אתיוה לארזא ונסרוה כי מטא להדי פומא נח נפשיה משום דאמר 

' טמא שפתים אנכי יושב מכל מקום קשו קראי אהדדי ואראה את הובתוך עם ( ישעיהו ו)

כדתניא כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה משה רבינו נסתכל באספקלריא 

בהמצאו הא ביחיד הא בצבור ויחיד אימת אמר רב נחמן אמר רבה בר ' המאירה דרשו ה

ימיך אמלא תנאי היא  אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים את מספר

דתניא את מספר ימיך אמלא 

עקיבא וחכמים ' אלו שני דורות זכה משלימין לו לא זכה פוחתין לו דברי ר  א גמרא,דף נ

אומרים זכה מוסיפים לו לא זכה פוחתין לו אמרו לו לרבי עקיבא הרי הוא אומר והוספתי 

נביא עומד ומתנבא על ימיך חמש עשרה שנה אמר להם משלו הוסיפו לו תדע שהרי 

הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו ועדיין לא נולד מנשה ורבנן מי כתיב ( א יגמלכים )

יבמתו ' אשתו שמתה וכו : מחזקיה לבית דוד כתיב אי מחזקיה נולד אי מאינש אחרינא

:  אמר רב יוסף כאן שנה רבי משנה שאינה צריכה : 'שמתה וכו

  

מסכת יבמות פרק ה 



רבן גמליאל אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר   א משנה,דף נ

בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכמים אומרים יש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר 

אבל לא אחר בעילה ולא אחר חליצה כלום כיצד עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה 

מאמר ובעל הרי זו כמצותה נתן הימנו חליצה עשה מאמר וחליצה צריכה הימנו גט עשה 

גט ועשה מאמר צריכה גט וחליצה נתן גט ובעל צריכה גט וחליצה נתן גט וחלץ אין אחר 

חליצה כלום חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל או בעל ועשה מאמר נתן גט וחלץ אין אחר 

חליצה כלום 

ה מאמר אחת יבמה אחת ליבם אחד ואחת שתי יבמות ליבם אחד כיצד עש  ב משנה,דף נ

בזו ומאמר בזו צריכות שני גיטין וחליצה מאמר בזו וגט לזו צריכה גט וחליצה מאמר בזו 

גיטין וחליצה מאמר בזו וחלץ לזו הראשונה צריכה גט גט לזו וגט ' ובעל את זו צריכות ב

לזו צריכות הימנו חליצה גט לזו ובעל את זו צריכה גט וחליצה גט לזו ומאמר בזו צריכה 

גט לזו וחלץ לזו אין אחר חליצה כלום חלץ וחלץ או חלץ ועשה מאמר נתן גט  גט וחליצה

ובעל או בעל ובעל או בעל ועשה מאמר נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום בין יבם אחד 

לשתי יבמות בין שני יבמין ליבמה אחת חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל או בעל ועשה 

בין בתחלה בין באמצע בין בסוף והבעילה מאמר ונתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום 

בזמן שהיא בתחלה אין אחריה כלום באמצע ובסוף יש אחריה כלום רבי נחמיה אומר 

: אחת בעילה ואחת חליצה בין בתחלה בין באמצע בין בסוף אין אחריה כלום

עד כאן לא פליגי אלא בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר אבל גט אחד ביבמה   ב גמרא,דף נ

ט אמור רבנן גט ביבמה מהני משום דמהני בעלמא דאי "מהני מ[ ר אחד ביבמהומאמ]

אמרת לא מהני אמרי גט להוציאה וחליצה להוציאה ומדגט לא מהני חליצה נמי לא מהני 

ואתי למיבעל אחר חליצה ומאי טעמא אמור רבנן מאמר ביבמה מהני משום דמהני בעלמא 

לקנות ומדמאמר לא מהני ביאה נמי לא  דאי אמרת לא מהני אמרי מאמר לקנות וביאה

ט אמור רבנן ביאה פסולה יש אחריה כלום אמרי אי "מהניא ואתי למיבעל אחר ביאה ומ

ביאה אחר הגט היא גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה ואי ביאה אחר מאמר 

ה ט אמור רבנן האי חליצה פסול"היא גזירה ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה ומ

אין אחריה כלום אמרי מאי לגזור נגזור חליצה אחר הגט משום חליצה אחר חליצה כל כי 

הני תחלוץ ותיזיל ליגזור חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביאה אטו חליצה אחר 

מאמר מי לא בעיא גט למאמרו חליצה אחר ביאה נמי בעיא גט לביאתו אמר רבא 

אי דחי אי לא דחי מאמר אי קני אי לא קני גט  ג דמספקא ליה גט"ט דר"מ  א גמרא,דף נא

אי דחי אי לא דחי אי קמא דחי בתרא מאי קעביד אי קמא לא דחי בתרא נמי לא דחי 

מאמר אי קני אי לא קני אי קמא קני בתרא מאי קעביד ואי קמא לא קני בתרא נמי לא קני 

ביאה ומאמר ג שיש גט אחר מאמר ומאמר אחר הגט וגט אחר "איתיביה אביי ומודה ר

ג תהוי כביאה דלכתחלה ותקני דהא תנן "ומאמר אחר ביאה וגט ואי מספקא ליה לר

ג "הבעילה בזמן שהיא בתחלה אין אחריה כלום אלא אמר אביי לעולם פשיטא ליה לר

בגט דדחי ומאמר דקני מיהו אמור רבנן הא יבמה בחד צד מהני בה גט ובחד צד מהני בה 

דחה ליה קמא ומאמר אחר מאמר לא קני דהא קני ליה  מאמר גט אחר גט לא דחי דהא

קמא גט אחר מאמר ומאמר אחר הגט האי מילתא קא דחי והאי מילתא קא קני ורבנן כל 

חד וחד תקינו ליה רבנן גט ומאמר ביבמה והאי ביאה פסולה עדיפא ממאמר וגריעא 

מר מהני ממאמר עדיפא ממאמר דאילו מאמר אחר מאמר לא מהני ואילו ביאה אחר מא



וגריעא ממאמר דאילו מאמר אחר הגט קני לכוליה שיורא דגט ואילו ביאה אחר הגט לא 

ג אין גט אחר גט שתי יבמות שנפלו לפני יבם "ר כיצד אר"קניא ליה לכוליה שיורא דגט ת

ג אומר חולץ לראשונה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות "אחד ונתן גט לזו וגט לזו ר

נתן גט לזו וגט לזו אסור בקרובות שתיהן וחליצה לאחת מהן וכן  שניה וחכמים אומרים

ג אין מאמר אחר מאמר שתי יבמות "אתה אומר בשני יבמים ויבמה אחת כיצד אמר ר

שנפלו לפני יבם אחד ועשה מאמר בזו ומאמר בזו רבן גמליאל אומר נותן גט לראשונה 

אומרים נותן גט לשתיהן וחולץ לה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה וחכמים 

ואסור בקרובות שתיהן וחליצה לאחת מהן וכן אתה אומר בשני יבמים ויבמה אחת אמר 

ג אומר חולץ לראשונה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות "מר נותן גט לזו וגט לזו ר

שניה לימא תיהוי תיובתא דשמואל דאמר שמואל חלץ לבעלת הגט לא נפטרה צרה אמר 

ג סבר אין "ג סבר אין זיקה ומדר"מרי אנא אליבא דמאן דאמר יש זיקה ורלך שמואל כי א

זיקה 

רבנן סברי יש זיקה וקתני סיפא וכן אתה אומר בשני יבמין ויבמה אחת   ב גמרא,דף נא

לימא תיהוי תיובתא דרבה בר רב הונא אמר רב דאמר רבה בר רב הונא אמר רב חליצה 

ג בין לרבנן סברי "ך רבה בר רב הונא בין לרפסולה צריכה לחזור על כל האחין אמר ל

אין זיקה והכא בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר קמיפלגי אמר מר עשה מאמר בזו ומאמר 

בזו רבן גמליאל אומר נותן גט לראשונה וחולץ לה ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות 

ה דלמא שניה מכדי קסבר רבן גמליאל אין מאמר אחר מאמר ראשונה נמי תתייבם גזיר

ש ובן עזאי ורבי נחמיה כולהו "ש ור"אתי לייבומי לשניה אמר רבי יוחנן רבן גמליאל וב

ש דתנן שלשה אחין שנים "סבירא להו מאמר קונה קנין גמור רבן גמליאל הא דאמרן ב

מהם נשואין לשתי אחיות ואחד מופנה מת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר 

ש דתניא "מרים אשתו עמו והלזו תצא משום אחות אשה רש או"כ מת אחיו השני ב"ואח

ש לחכמים אם ביאת ראשון ביאה ביאת שני אינה ביאה אם ביאת ראשון "אמר להו ר

' אינה ביאה ביאת שני נמי אינה ביאה והא ביאת בן תשע דכמאמר שויוה רבנן וקאמר ר

שני יבמין ויבמה שמעון אינה ביאה בן עזאי דתניא בן עזאי אומר יש מאמר אחר מאמר ב

נחמיה אומר אחת ' נחמיה דתנן ר' אחת ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד ר

בעילה ואחת חליצה בין בתחלה בין באמצע בין בסוף אין אחריה כלום והא ביאה פסולה 

: 'כיצד עשה מאמר כו : דכמאמר שויוה רבנן וקתני אין אחריה כלום

וא אמר רב יהודה הכי קאמר גט אחר הגט ומאמר אחר האי גט אחר גט ה  א גמרא,דף נב

מאמר כדאמרן יבם אחד ויבמה אחת כיצד התרתן עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה 

לימא מסייע ליה לרב הונא דאמר רב  : עשה מאמר ובעל הרי זו כמצותה : הימנו חליצה

כיון דאמר מר א "כ בועל אימא אף זה כמצותה פשיטא סד"הונא מצות יבמה מקדש ואח

העושה מאמר ביבמתו פרחה הימנו זיקת יבמין וחלה עליו זיקת ארוסין ונשואין אימא לאו 

ל גופא אמר רב הונא מצות יבמין מקדש ואחר כך בועל ואם בעל ועשה "מצוה קעביד קמ

מאמר קנה אם בעל ועשה מאמר פשיטא דהא קניה בביאה אלא אימא אם בעל בלא מאמר 

כת מרדות מדרבנן דרב מנגיד מאן דמקדש בביאה ומאן דמקדש קנה והתניא לוקה מ

בשוקא ומאן דמקדש בלא שדוכי ומאן דמבטל גיטא ומאן דמסר מודעא אגיטא ומאן 

דפקיר שליחא דרבנן ומאן דשהי שמתא דרבנן עליה תלתין יומין ולא אתי לבי דינא ותבע 

ההוא דחליף אבבא דבי לשמתיה ועל חתנא דדאיר בבי חמוהי דדאיר אין דחליף לא והא 



חמוהי ונגדיה רב ששת ההוא מידם הוה דיים מחמתיה נהרדעי אמרי בכולהו לא מנגיד רב 

ר "אלא למקדש בביאה ובלא שדוכי ואיכא דאמרי אפילו בשדוכי נמי משום פריצותא ת

כיצד מאמר נתן לה כסף או שוה כסף ובשטר כיצד בשטר כיצד כדאמרן כתב לה על 

ק שטר "פ שאין בו שוה פרוטה הרי את מקודשת לי אמר אביי ה"אע הנייר או על החרס

כתובת יבמין כיצד כתב לה אנא פלוני בר פלוני קבילית ית פלונית יבמתי עלי לזון 

ולפרנסה כראוי ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואי לית לה מראשון תקינו 

מיניה אביי מרבה נתן לה גט  לה רבנן משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה בעא

ואמר הרי את מגורשת הימני ואי את מותרת לכל אדם מהו גט יבמה דרבנן הוא גט דמהני 

באשת איש מהני ביבמה גט דלא מהני באשת איש לא מהני ביבמה או דלמא אתי לאחלופי 

מתקיף לה רבה בר חנן אלא מעתה יהיב [ ל חיישינן דלמא אתי לאחלופי בגיטא"א]בגיטא 

ל התם לא פסיל בכהונה הכא קפסיל בכהונה דתניא "נ דפסלה א"לה ניירא בעלמא ה

ואשה גרושה מאישה לא יקחו אפילו לא נתגרשה אלא מאישה לא יקחו ( ויקרא כא)

והיינו ריח הגט שפוסל בכהונה אמר רמי בר חמא הרי אמרו אמר אחד ללבלר כתוב גט 

בידו לגרשה לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה הרי זה גט מפני ש

ולאשה בעלמא אין גט מפני שאין בידו לגרשה בעי רמי בר חמא ליבמתו   ב גמרא,דף נב

מהו כיון דאגידא ביה כארוסתו דמיא או דלמא כיון דלא עבד בה מאמר לא תיקו בעי רב 

חנניה כתב גט לזיקתו ולא למאמרו למאמרו ולא לזיקתו מהו מאמר עילוי זיקה קא רמי 

צי אשה והמגרש חצי אשה לא עשה ולא כלום או דלמא האי לחודיה והוה ליה כמגרש ח

קאי והאי לחודיה קאי ותפשוט ליה מדרבא דאמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה 

אמר רב יהודה  : חלץ ועשה מאמר : לרבא פשיטא ליה לרב חנניה מיבעיא ליה מאי תיקו

א יש אחר "י לאוין אבל חכעקיבא דאמר אין קדושין תופסין בחייב' אמר רב זו דברי ר

חליצה כלום ומי מצית מוקמת לה כרבי עקיבא והא קתני רישא נתן גט ועשה מאמר 

צריכה גט וחליצה ואי רבי עקיבא כיון דיהב לה גט מי מהני בה מאמר והתניא רבי עקיבא 

לא יוכל בעלה ( דברים כד)אומר מנין לנותן גט ליבמתו שנאסרה עליו עולמית שנאמר 

אשר שלחה אחר שילוח אמר רב אשי גט יבמין מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא הראשון 

עקיבא שהיה עושה ' תניא נמי הכי אמר רבי אין הדברים הללו אמורים אלא לדברי ר

חלוצה כערוה אבל חכמים אומרים יש אחר חליצה כלום ואני אומר אימתי בזמן שקדשה 

כלום תניא אידך החולץ ליבמתו לשום אישות אבל קדשה לשום יבמות אין אחר חליצה 

וחזר וקדשה רבי אומר אם קדשה לשום אישות צריכה הימנו גט לשום יבמות אין צריכה 

הימנו גט וחכמים אומרים בין שקדשה לשום אישות בין שקדשה לשום יבמות צריכה 

ל "ט דרבי עשאוה כעודר בנכסי הגר וכסבור שלו הן דלא קני א"הימנו גט אמר רב יוסף מ

מי דמי התם לא קא מכוין למיקני הכא קא מכוין למיקני הא לא דמיא אלא לעודר  אביי

בנכסי גר זה וכסבור של גר אחר הוא דקני אלא אמר אביי הכא במאי עסקינן כגון דאמר 

לה התקדשי לי במאמר יבמין רבי סבר מאמר עילוי זיקה קא רמי ואתאי חליצה אפקעתה 

והאי לחודיה קאי מעיקרא אילו אמר לה התקדשי לי לזיקה ורבנן סברי האי לחודיה קאי 

במאמר יבמין מי לא מהני השתא נמי מהני רבא אמר אי דאמר לה במאמר יבמין כולי 

עלמא לא פליגי דמהניא והכא במאי עסקינן כגון דאמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין רבי 

סבר 



י אין זיקה מעיקרא יש זיקה ואתאי חליצה אפקעתיה לזיקה ורבנן סבר  א גמרא,דף נג

אילו אמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין מי לא מהני השתא נמי מהני רב שרביא אמר 

ע לא פליגי דלא מהני והכא "בחליצה כשירה אי דאמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין כ

בחליצה פסולה קמיפלגי מר סבר חליצה פסולה פוטרת ומר סבר חליצה פסולה אינה 

חליצה פסולה אינה פוטרת והכא ביש תנאי בחליצה קמיפלגי ע "פוטרת רב אשי אמר דכ

ע יש תנאי בחליצה "מר סבר יש תנאי בחליצה ומר סבר אין תנאי בחליצה רבינא אמר דכ

 : והכא בתנאי כפול קמיפלגי מר סבר בעינן תנאי כפול ומר סבר לא בעינן תנאי כפול

ביאה כלום אביי ורבא דאמרי  וניתני נמי אין אחר : 'חלץ ועשה מאמר ונתן גט ובעל וכו

אחד יבמה  : תרוייהו תני אין אחר ביאה כלום ותנא דידן התרת יבמה לשוק עדיפא ליה

דלא כבן עזאי דתניא בן עזאי אומר יש מאמר אחר מאמר ' מתני : אחת אחד שתי יבמות

כיצד מאמר לזו  : בשני יבמין ויבמה אחת ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד

לימא מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרתה  : 'ווכ

לימא מסייע ליה  : 'גט לזו וגט לזו כו : ותיובתא דרב יוסף מי קתני חולץ חלץ קתני דיעבד

לרבה בר רב הונא דאמר רבה בר רב הונא חליצה פסולה צריכה לחזר על כל האחין מאי 

לימא מסייע ליה לשמואל ותהוי תיובתא דרב  : לץ לזוגט לזו וח : צריכות צריכות דעלמא

וליתני נמי אין אחר ביאה  : 'חלץ וחלץ או חלץ וכו : יוסף מי קתני חולץ חלץ קתני דיעבד

כלום אביי ורבא דאמרי תרוייהו תני אין אחר ביאה כלום ותנא דידן התרת יבמה לשוק 

י יוחנן דאמר כולה ביתא בלאו בשלמא לרב : 'בין יבם אחד לשתי יבמות כו : עדיפא ליה

ל דאמר כולה ביתא "קאי איצטריך לאשמועינן דאין קדושין תופסין בחייבי לאוין אלא לר

ל "בכרת קאי איצטריך לאשמועינן דאין קדושין תופסין בחייבי כריתות אמר לך ר

וליטעמיך סיפא דקתני בעל ועשה מאמר איצטריך לאשמועינן דאין קדושין תופסין באשת 

אלא איידי דתנא התרת יבם אחד ויבמה אחת תנא נמי שתי יבמות ויבם אחד ואיידי  איש

: דתנא שתי יבמות ויבם אחד תנא נמי שתי יבמין ויבמה אחת

א "בשלמא חלץ ועשה מאמר איצטריך סד : 'חלץ ועשה מאמר ונתן וכו  ב גמרא,דף נג

אלא חלץ ונתן גט  ל דלא גזרינן"נגזור מאמר דבתר חליצה אטו מאמר דקמי חליצה קמ

למה לי ולטעמיך אימא סיפא בעל ועשה מאמר בעל ונתן גט בשלמא בעל ונתן גט 

ל דלא גזרינן אבל בעל "א נגזור גט דבתר בעילה אטו גט דקמי בעילה קמ"איצטריך סד

ועשה מאמר למה לי אלא איידי דתנא חלץ ועשה מאמר תנא נמי בעל ועשה מאמר ואיידי 

מתניתין דלא כי האי  : 'בזמן שהיא וכו : גט תנא נמי חלץ ונתן גט דבעי למיתני בעל ונתן

תנא דתניא אבא יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר משום רבי מאיר אחת בעילה ואחת 

חליצה בתחלה אין אחריה כלום באמצע ובסוף יש אחריה כלום ושלש מחלוקת בדבר תנא 

נחמיה סבר ' מיגזר לא גזרינן ורקמא סבר ביאה דאיכא למיגזר גזרינן חליצה דליכא ל

ביאה נמי ליכא למיגזר ודקאמרת ליגזור ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה כיון 

דחליצה דאורייתא מידע ידעי ודקאמרת ליגזור ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה 

זר כיון דביאה דאורייתא הא מידע ידיעי ואבא יוסי בן חנן סבר לה כרבנן דגזרי בביאה וג

:  חליצה משום ביאה

  

מסכת יבמות פרק ו 



הוא שוגג ' הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפי  ב משנה,דף נג

והיא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוסה והוא לא אנוס 

על אחת מכל העריות אחד המערה ואחד הגומר קנה ולא חילק בין ביאה לביאה וכן הבא 

ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל "שבתורה או פסולות כגון אלמנה לכ

: בת ישראל לממזר ולנתין פסלה ולא חילק בין ביאה לביאה

לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא הוא שוגג והיא קמכוונה למצוה ' מאי אפי  ב גמרא,דף נג

הוא שוגג והיא מזידה דתרוייהו לא ' ה אלא אפיאי נמי הוא מזיד והיא קמכוונה למצו

שניהם שוגגים שניהם מזידים שניהם ' חייא אפי' קמכווני לשם מצוה אפילו הכי קנה תני ר

ובא עליה { גוים> }עובדי כוכבים>אנוסים אנוס דמתניתין היכי דמי אילימא כשאנסוהו 

ן והאמר רב יהודה והאמר רבא אין אונס לערוה לפי שאין קישוי אלא לדעת אלא ביש

ישן לא קנה ביבמתו אלא בנתקע והא אמר רבה נפל מן הגג ונתקע חייב   א גמרא,דף נד

בארבעה דברים וביבמתו לא קנה אלא כגון שנתכוון לאשתו ותקפתו יבמתו ובא עליה 

> עובדי כוכבים>שניהם אנוסים דבי רבי חייא היכי דמי כגון שנתכוון לאשתו ותקפוהו 

יבמה יבא עליה ( דברים כה)זה בזה ובא עליה מנא הני מילי דתנו רבנן  ודבקום{ גוים}

מצוה דבר אחר יבמה יבא עליה בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון והא אפיקתיה 

מואם לא יחפוץ האיש נפקא הא חפץ יבם וכי אתא קרא בין ( דברים כה)למצוה למצוה 

יא אידך יבמה יבא עליה כדרכה ולקחה שלא בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון תנ

א יבמה יבא "כדרכה ויבם ביאה גומרת בה ואין כסף ושטר גומרין בה ויבמה בעל כרחה ד

מלהקים לאחיו שם נפקא ( דברים כה)לכדרכה ההוא ' והא אפיקתי' עליה בין בשוגג כו

גופא אמר  במקום שמקים שם וכי אתא קרא בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון

רב יהודה ישן לא קנה ביבמתו דאמר קרא יבמה יבא עליה עד דמכוין לה לשם ביאה 

הוא בין ישן הוא בין [ בין ישן אימא בין ערה בין ישנה והתניא בין ער]והתניא בין ער 

ד מתנמנם אמר רב אשי נים ולא "ערה היא בין ישנה היא הכא במאי עסקינן במתנמנם ה

ן דקרו ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא וכי מדכרו ליה מדכר גופא נים תיר ולא תיר כגו

אמר רבה נפל מן הגג ונתקע חייב בארבעה דברים וביבמתו לא קנה בנזק בצער בשבת 

ברפוי אבל בושת לא מיחייב דאמר מר אין חייב על הבושת עד שיתכוון אמר רבא נתכוון 

הטיח ביבמה קנה דהא קמכוין לשם להטיח בכותל והטיח ביבמתו לא קנה להטיח בבהמה ו

ואיש ( ויקרא כ)אמר עולא מנין להעראה מן התורה שנאמר  : אחד המערה : ביאה בעולם

אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה מכאן להעראה מן התורה 

ת נילף מנדה מה לנדה שכן מטמאה את בועלה אלא "אשכחן נדה שאר עריות מנין וכ

ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה היא וכי אשת אחיו ( ויקרא כ)אח דכתיב אתיא מאשת 

נדה היא אלא כנדה מה נדה בהעראה אף אשת אח בהעראה מה לאשת אח שכן [ לעולם]

בידו לרבות דאי בעי מקדש ואזיל כי אלפא אלא אתיא מאחות אב ואחות אם דכתיב 

שארו הערה איכא למיפרך מה  וערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי את( ויקרא כ)

מתרתי מהי [ חדא]לאחות אב ואחות אם שכן איסור הבא מאליו מחדא לא אתיא תיתי 

תיתי תיתי מאשת אח ואחות אב ואחות אם מה להנך שכן אסורין משום שאר אלא תיתי 

מנדה ואחות אב ואחות אם מה להנך שכן איסור הבא מאליו אלא תיתי מנדה ואשת אח 

קיף לה רב אחא בריה דרב איקא מה לנדה ואשת אח שכן אין להם היתר דמאי פרכת מת

בחיי אוסרן תאמר באשת איש שכן יש לה היתר בחיי אוסרה אמר ליה רב אחא מדפתי 



לרבינא אטו נדה ואשת אח בחיי אוסרן הוא דאין להם היתר אבל לאחר מכאן יש להם 

היתר נדה 

ים תליא רחמנא אלא פריך הכי מה לנדה ביומי תליא מילתא אשת אח בבנ  ב גמרא,דף נד

יונה ' ואשת אח שכן אין אוסרן מתירן תאמר באשת איש שאוסרה מתירה אלא אמר ר

כי כל אשר יעשה מכל ( ויקרא יח)ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע אמר קרא 

התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות הוקשו כל העריות כולן לנדה מה נדה בהעראה 

העראה ואלא נדה דכתיבא גבי אשת אח למה לי לכדרב הונא דאמר רב הונא רמז אף כל ב

ליבמה מן התורה מנין מנין הא כתיב יבמה יבא עליה אלא רמז ליבמה שאסורה בחיי 

בעלה מנין האי סברא היא מדאמר רחמנא לאחר מיתת בעלה שריא מכלל דבחיי בעלה 

ות אי נמי לאחר מיתת בעלה אין אסורה ודלמא לאחר מיתת בעלה מצוה בחיי בעלה רש

ואיש אשר יקח את אשת ( ויקרא כ)בחיי בעלה לא ולאו הבא מכלל עשה עשה אמר קרא 

אחיו נדה היא וכי אשת אחיו נדה היא אלא כנדה מה נדה אף על פי שיש לה היתר לאחר 

אף על פי שיש לה היתר לאחר מכאן בחיי [ נמי]מכאן בשעת איסורא בכרת אף אשת אח 

בכרת אלא העראה דכתיבא גבי אחות אב ואחות אם למה לי לכדבעא מיניה רבינא  בעלה

מרבא המערה בזכור מהו בזכור משכבי אשה כתיבא אלא המערה בבהמה מהו אמר ליה 

אם אינו ענין להעראה דכתיבא גבי אחות אב ואחות אם דאתיא בהקישא מדרבי יונה תנהו 

ת בית דין היא מאי טעמא כתיב להעראה ענין להעראה דבהמה מכדי בהמה חייבי מיתו

ד איידי "ד ממיתת ב"דידה גבי חייבי כריתות לכתוב גבי מיתת בית דין ונילף מיתת ב

( ויקרא יח)דכוליה קרא לדרשא אתי כתיב ביה נמי הא מילתא לדרשא מאי דרשא דתניא 

ן האם או ערות אחות אביך לא תגלה בין מן האב בין מן האם אתה אומר בין מן האב בין מ

אינו אלא מן האב ולא מן האם ודין הוא חייב כאן וחייב באחותו מה אחותו בין מן האב 

בין מן האם אף כאן בין מן האב בין מן האם או כלך לדרך זו חייב כאן וחייב בדודתו מה 

דודתו מן האב ולא מן האם אף כאן מן האב ולא מן האם נראה למי דומה דנין איסור הבא 

ר הבא מאליו ואל תוכיח דודתו שאין איסור הבא מאליו או כלך לדרך זה מאליו מאיסו

דנין קרובי האב מקרובי האב ואל תוכיח אחותו שקרובי עצמו תלמוד לומר ערות אחות 

אביך לא תגלה בין מן האב בין מן האם ערות אחות אמך לא תגלה בין מן האב בין מן 

אחות אם אמר רבי אבהו צריכי דאי האם למה לי למכתבא באחות אב למה לי למכתבא ב

כתב רחמנא באחות אב שכן יש לה חייס אבל אחות אם אימא לא ואי כתב רחמנא באחות 

אם שכן ודאית אבל אחות אב אימא לא צריכא ודודתו דפשיטא ליה לתנא דמן האב ולא 

ערות דודו גלה וכתיב ( ויקרא כ)מן האם מנא ליה אמר רבא אתיא דודו דודו כתיב הכא 

או דודו או בן דודו יגאלנו מה להלן מן האב ולא מן האם אף כאן מן ( ויקרא כה)התם 

האב ולא מן האם והתם מנלן אמר קרא ממשפחתו יגאלנו משפחת אב קרויה משפחה 

משפחת אם אינה קרויה משפחה והדתנן אמרו לו מתה אשתך ונשא אחותה מאביה מתה 

ה ונשא אחותה מאמה מותר בראשונה ונשא אחותה מאמה מתה ונשא אחותה מאביה מת

ובשלישית ובחמישית ופוטרות צרותיהן ואסור בשניה וברביעית ואין ביאת אחת מהן 

פוטרת צרתה ואם בא על השניה לאחר מיתת הראשונה מותר בשניה וברביעית ופוטרות 

צרותיהן ואסור בשלישית ובחמישית 

אם אסורות מנלן יליף מאחותו אלמא אחות אשתו בין מן האב בין מן ה  א גמרא,דף נה

מה אחותו בין מן האב בין מן האם אף כאן בין מן האב בין מן האם ולילף מדודתו מה 



דודתו מן האב ולא מן האם אף כאן מן האב ולא מן האם מסתברא מאחותו הוה ליה 

למילף שכן קרובי עצמו מקרובי עצמו אדרבה מדודתו הוה ליה למילף שכן דבר על ידי 

מדבר שעל ידי קדושין אלא מאשת אח ילפינן דשכן דבר על ידי קדושין וקרובי קדושין 

ערות אשת אחיך לא תגלה בין מן האב בין ( ויקרא יח)ל דתניא "עצמו ואשת אח גופה מנ

מן האם אתה אומר בין מן האב בין מן האם או אינו אלא מן האב ולא מן האם ודין הוא 

ן מן האב בין מן האם אף כאן בין מן האב בין מן חייב כאן וחייב באחותו מה אחותו בי

האם או כלך לדרך זו חייב כאן וחייב בדודתו מה דודתו מן האב ולא מן האם אף כאן מן 

האב ולא מן האם נראה למי דומה דנין קרובי עצמו מקרובי עצמו ואל תוכיח דודתו 

די קדושין ואל שקרובי האב או כלך לדרך זו דנין דבר שעל ידי קדושין מדבר שעל י

ל ערות אחיך היא בין מן האב בין מן האם ואימא "תוכיח אחותו שאיסור הבא מאליו ת

אידי ואידי באשת אח מן האב חדא דיש לה בנים בחיי בעלה וחדא דאין לה בנים בחיי 

בעלה אין לה בנים בחיי בעלה מדרב הונא נפקא ואימא אידי ואידי באשת אח מן האב 

יי בעלה וחדא דיש לה בנים לאחר מיתת בעלה יש לה בנים לאחר חדא דיש לה בנים בח

מיתת בעלה לא צריכא קרא מדאמר רחמנא שאין לה בנים מותרת הא יש לה בנים אסורה 

ודלמא אין לה בנים אסורה לעלמא ושריא ליבם יש לה בנים שריא לעלמא ושריא ליבם 

ה בנים אין יש לה בנים לא ולאו אי נמי אין לה בנים מצוה יש לה בנים רשות אי נמי אין ל

ערות אחיו גלה ואימא אשת אח מן ( ויקרא כ)הבא מכלל עשה עשה כתב קרא אחרינא 

האם כאשת אח מן האב מה אשת אח מן האב לאחר מיתת בעלה שריא אף אשת אח מן 

האם לאחר מיתת בעלה שריא אמר קרא היא בהוייתה תהא אחותו דכתב בה כרת למה לי 

יוחנן שאם עשאן כולם בהעלם אחת חייב על כל אחת ואחת ולרבי ' דאמר ר לכדרבי יוחנן

יצחק דאמר כל חייבי כריתות בכלל היו ולמה יצתה כרת באחותו לדונו בכרת ולא 

מואל אשה בנדת טומאתה לחייב על כל אשה ( ויקרא יח)במלקות לחלק מנלן נפקא ליה 

( ויקרא כ)ה דרבה רמי כתיב ל לכדרב"ואשה דודתו דכתב בה רחמנא ערירים יהיו ל

ערירים ימותו הא כיצד יש לו בנים קוברן אין לו בנים ( ויקרא כ)ערירים יהיו וכתיב 

הולך ערירי ואיצטריך למכתב ערירים יהיו ואיצטריך למכתב ערירים ימותו דאי כתב 

א עד חטאיה אבל מחטאיה ואילך לא כתב רחמנא ערירים ימותו "רחמנא ערירים יהיו ה

העראה  : א מחטאיה ואילך אבל מעיקרא לא צריכא"כתב רחמנא ערירים ימותו הואי 

שכבת זרע גבי שפחה חרופה מכלל דחייבי ( ויקרא יט)דחייבי לאוין מנלן מדגלי רחמנא 

לאוין בהעראה אדרבה מדגלי רחמנא העראה בחייבי כריתות מכלל דחייבי לאוין בגמר 

חרופה העראה דחייבי לאוין דכהונה מנלן  ביאה אמר רב אשי אם כן לשתוק קרא משפחה

קיחה דחייבי עשה מנלן ( ויקרא כא)קיחה ( ויקרא כ)אתיא 

אתיא ביאה ביאה יבמה לשוק מנלן אי למאן דאמר לאו לאו אי למאן   ב גמרא,דף נה

דאמר עשה עשה אלא יבמה ליבם מנלן אתיא ביאה ביאה אשה לבעלה מנלן אתיא קיחה 

כתב רחמנא שכבת זרע בשפחה חרופה שכבת זרע באשת איש קיחה אמר רבא למה לי ד

שכבת זרע בסוטה דשפחה חרופה כדאמרן דאשת איש פרט למשמש מת הניחא למאן 

ד חייב מאי איכא למימר אלא פרט למשמש מתה "דאמר משמש מת בעריות פטור אלא למ

דסוטה  ל"לאחר מיתה נמי איקרי שארו אימא ליחייב עלה באשת איש קמ[ הואיל]א "דסד

למה לי לכדתניא שכבת זרע פרט לדבר אחר מאי דבר אחר אמר רב ששת פרט לשקינא 

ל רבא משכבי אשה כתיב אלא אמר רבא פרט לשקינא לה דרך אברים "לה שלא כדרכה א



ד "ל אביי פריצותא אסר רחמנא אלא אמר אביי פרט לשקינא לה בנשיקה הניחא למ"א

יקה מאי איכא למימר אלא לעולם לשקינא לה ד זו נש"העראה זו הכנסת עטרה אלא למ

ל אמר שמואל "א בקפידא דבעל תלה רחמנא והא קא קפיד קמ"דרך אברים ואיצטריך סד

העראה זו נשיקה משל לאדם שמניח אצבעו על פיו אי אפשר שלא ידחוק הבשר כי אתא 

רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן גמר ביאה בשפחה חרופה זו הכנסת עטרה מתיב רב 

ששת שכבת זרע אינו חייב אלא על ביאת המירוק מאי לאו מירוק גיד לא מירוק עטרה כי 

ר יוחנן העראה זו הכנסת עטרה אמרו ליה והא רבה בר בר חנה לא אמר "אתא רב דימי א

ר יוחנן העראה זו הכנסת "הכי אמר להו או איהו שקראי או אנא שקרי כי אתא רבין א

יג אדשמואל מי לימא פליג לא מנשיקה ועד הכנסת עטרה אדרבה בר בר חנה ודאי פל

ר יוחנן העראה זו הכנסת עטרה "עטרה העראה קרי לה כי אתא רב שמואל בר יהודה א

גמר ביאה גמר ביאה ממש 

אחד המערה  : מכאן ואילך אינו אלא נשיקה ופטור עליה ופליג אדשמואל  א גמרא,דף נו

ושמואל אמר לא קנה אלא לדברים מאי קנה רב אמר קנה לכל  : ואחד הגומר קנה

ה אכלה דהא "האמורים בפרשה לירש בנכסי אחיו ולפוטרה מן הייבום מן הנשואין לד

הות קאכלה מעיקרא כי פליגי מן האירוסין רב אמר אוכלת דהא רבי רחמנא ביאת שוגג 

כמזיד ושמואל אמר כי רבי רחמנא לאוקמיה במקום בעל לאלומי מבעל לא ואזדא שמואל 

יה דאמר רב נחמן אמר שמואל כל שהבעל מאכיל יבם מאכיל וכל שאין הבעל לטעמ

מאכיל יבם אינו מאכיל מיתיבי בת ישראל פקחת שנתארסה לכהן פקח ולא הספיק 

לכונסה עד שנתחרש אינה אוכלת מת ונפלה לפני יבם חרש אוכלת ובזו יפה כח היבם 

ואל אימא הכי ולא הספיק מכח הבעל בשלמא לרב ניחא אלא לשמואל קשיא אמר לך שמ

כ נתחרש אוכלת מת ונפלה לפני יבם "לכונסה עד שנתחרש אינה אוכלת בתרומה כנס ואח

חרש אוכלת ומאי בזו דאילו בעל חרש מעיקרא לא אוכלת ואילו יבם חרש מעיקרא אכלה 

ה לא אכלה דהא לא אכלה בחיי בעל כי פליגי מן הנשואין "ואיכא דאמרי מן האירוסין ד

אוכלת דהא הות אכלה מעיקרא ושמואל אמר אינה אוכלת כי רבי רחמנא ביאת  רב אמר

שוגג כמזיד לדברים האמורים בפרשה אבל לכל מילי לא והאמר רב נחמן אמר שמואל כל 

שהבעל מאכיל יבם מאכיל אימא כל ביאה שהבעל מאכיל בה יבם מאכיל בה וכל ביאה 

י בת ישראל פקחת שנתארסה לכהן שאין הבעל מאכיל בה אין היבם מאכיל בה מיתיב

פקח ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש אינה אוכלת מת ונפלה לפני יבם חרש אוכלת ובזו 

 : יפה כח יבם מכח בעל בשלמא לרב מתרץ כדתריץ מעיקרא אלא לשמואל קשיא קשיא

ר בת ישראל פקחת שנתארסה לכהן פקח ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש אינה "ת

בן אוכלת מת הבן רבי נתן אומר אוכלת וחכמים אומרים אינה אוכלת מאי אוכלת נולד לה 

ל אביי אלא מעתה בת ישראל שניסת "טעמא דרבי נתן אמר רבה הואיל שכבר אכלה א

לכהן ומית ליה תיכול שכבר אכלה אלא כיון דמית ליה פקע ליה קדושתיה מינה הכא נמי 

נתן נשואי חרש מאכילין ' סף קסבר רכיון דמית ליה פקע קדושתיה מינה אלא אמר רב יו

ל אביי אי הכי נולד לה בן למה לי "בתרומה ולא גזרינן נשואי חרש אטו קדושי חרש א

משום רבנן וליפלוג רבי נתן עלייהו ברישא שביק להו לרבנן עד דמסיימי מילתייהו והדר 

וכן הבא על  : פליג עלייהו אי הכי ליתני מת הבן אינה אוכלת רבי נתן אומר אוכלת קשיא

אמר רב עמרם הא מלתא אמר לן רב ששת  : אחת מכל העריות



פ שמותרת לבעלה "ואנהרינהו לעיינין ממתניתין אשת ישראל שנאנסה אע  ב גמרא,דף נו

פסולה לכהונה ותנא תונא וכן הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה או פסולות מאי 

לא שנא באונס ולא שנא ברצון וקתני פסלה וכן מאי לאו לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד ו

מיבמה אדרבה ' לא מאי וכן אהעראה העראה דמאן אילימא דעריות למימרא דעריות ילפי

יבמה ילפינן מעריות דעיקר העראה בעריות כתיב אלא מאי וכן אשלא כדרכה דעריות 

מר אדרבה עיקר משכבי אשה בעריות כתיב אלא מאי וכן אשלא כדרכה דחייבי לאוין א

רבא אשת כהן שנאנסה בעלה לוקה עליה משום זונה משום זונה אין משום טומאה לא 

והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה ( במדבר ה)אימא אף משום זונה מתיב רבי זירא 

פ שנתפשה אסורה ואי זו זו אשת כהן ולאו הבא מכלל עשה "מותרת ויש לך אחרת שאע

ך הכתוב גבי אשת ישראל והיא לא נתפשה עשה אמר רבה הכל היו בכלל זונה כשפרט ל

אסורה הא נתפשה מותרת מכלל דאשת כהן כדקיימא קיימא ואיכא דאמרי אמר רבה אשת 

כהן שנאנסה בעלה לוקה עליה משום טומאה משום טומאה אין משום זונה לא אלמא 

באונס לא קרינא ביה זונה מתיב רבי זירא והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש 

לך אחרת שאף על פי שנתפשה אסורה ואיזו זו אשת כהן ולאו הבא מכלל עשה עשה אמר 

אחרי אשר הוטמאה כשפרט לך הכתוב גבי אשת ישראל ( דברים כד)רבא הכל היו בכלל 

: והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת מכלל דאשת כהן כדקיימא קיימא

הן הדיוט מן האירוסין לא יאכלו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכ  ב משנה,דף נו

בתרומה רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירין נתארמלו או נתגרשו מן הנשואין פסולות מן 

: האירוסין כשרות

ש "ו ומה קדושי רשות אין מאכילין קדושי עבירה לא כ"מ ק"תניא אמר ר  ב גמרא,דף נו

ר תאמר בקדושי אמרו לו לא אם אמרת בקידושי רשות שכן אין לו להאכיל במקום אח

ר אושעיא פצוע דכא כהן שקדש "ר אלעזר א"עבירה שכן יש לו להאכיל במקום אחר א

מ דאמר משתמרת לביאה פסולה "ש לר"מ ורבי אלעזר ור"בת ישראל באנו למחלוקת ר

שמעון דאמרי משתמרת לביאה ' אלעזר ור' דאורייתא לא אכלה הא נמי לא אכלה לר

פסולה דאורייתא אכלה 

הא נמי אכלה ממאי דלמא עד כאן לא קאמרי רבי אלעזר ורבי שמעון   גמראא ,דף נז

התם אלא דיש לו להאכיל במקום אחר אבל הכא דאין לו להאכיל במקום אחר לא וכי 

תימא הכא נמי יש לו להאכיל בבת גרים והא מיבעיא בעי לה רבי יוחנן מרבי אושעיא ולא 

א ידעה רבא אמר הואיל ומאכילה בעבדיו פשיט ליה איתמר אביי אמר הואיל ומאכילה בל

ושפחותיו הכנענים אביי לא אמר כרבא קנין דאישות מקנין דאישות ילפינן ולא ילפינן 

קנין דאישות מקנין דעבדים ורבא לא אמר כאביי שאני התם שכבר אכלה ואביי שכבר 

ה אכלה לא אמרינן דאי לא תימא הכי בת ישראל שניסת לכהן ומית תיכול שכבר אכל

ורבא התם פקע קניניה הכא לא פקע קניניה גופא בעא מיניה רבי יוחנן מרבי אושעיא 

פצוע דכא כהן שנשא בת גרים מהו שיאכילנה בתרומה אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי 

ופשט ליה ומנו ריש לקיש [ אחריתא]לסוף אתא גברא רבה אחרינא ובעא מיניה מילתא 

יוחנן לאו גברא רבה הוא אמר ליה דקבעי ' אטו ראושעיא ' ל רבי יהודה נשיאה לר"א

מינאי מילתא דלית לה פתרי למאן אי לרבי יהודה בין בקדושתיה קאי בין לאו בקדושתיה 

קאי לא אכלה אי בקדושתיה קאי לא אכלה דהא אמר מר בת גר זכר כבת חלל זכר אי לאו 

יוסי בין בקדושתיה  'בקדושתיה קאי לא אכלה דהא אמרינן קהל גרים איקרי קהל ואי לר



קאי בין לאו בקדושתיה קאי אכלה בקדושתיה קאי אכלה דהא אמר אף גר שנשא גיורת 

בתו כשרה לכהונה אי לאו בקדושתיה קאי אכלה דהא אמר קהל גרים לא איקרי קהל אלא 

אליבא דהאי תנא דתנן רבי אליעזר בן יעקב אומר אשה בת גרים לא תנשא לכהונה עד 

והכי קמיבעיא ליה כשרות מיתוספא בה ואכלה או דלמא קדושה  שתהא אמה מישראל

מיתוספא בה ולא אכלה תא שמע כי אתא רבי אחא בר חיננא מדרומא אתא ואייתי 

ויקרא )מתניתא בידיה מנין לפצוע דכא כהן שנשא בת גרים שמאכילה בתרומה שנאמר 

י יהודה האמר בין יאכל בו למאן אילימא לרב' וכהן כי יקנה נפש קנין כספו וגו( כב

ל קרא האמר בין "בקדושתיה קאי בין לאו בקדושתיה קאי לא אכלה ואי לרבי יוסי ל

מ "בקדושתיה קאי בין לאו בקדושתיה קאי אכלה אלא לאו לרבי אליעזר בן יעקב וש

מ איתמר רב אמר "כשרות איתוספא בה ואכלה ש

לות אמר שמואל ומודה לי יש חופה לפסולות ושמואל אמר אין חופה לפסו  ב גמרא,דף נז

אבא בתינוקת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד הואיל ואין לה ביאה אין לה חופה אמר 

רבא אף אנן נמי תנינא בת שלש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה ואם בא עליה יבם קנאה 

וחייבין עליה משום אשת איש ומטמאה את בועלה לטמא משכב תחתון כעליון נשאת 

תרומה בא עליה אחד מכל הפסולין פסלה בת שלש שנים ויום אחד הוא לכהן אוכלת ב

דמפסלה בביאה מפסלה בחופה הא פחותה מבת שלש שנים ויום אחד דלא מפסלה בביאה 

לא מפסלה נמי בחופה שמע מינה אמר רמי בר חמא יש חופה לפסולות באנו למחלוקת 

רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון 

שמעון ' אלעזר ור' לרבי מאיר דאמר קדושין פסלי חופה נמי פסלה לר  א גמרא,דף נח

מ התם "דאמרי קדושין לא פסלי חופה נמי לא פסלה וממאי דלמא עד כאן לא קאמר ר

נ עד כאן לא קאמרי רבי אלעזר "אלא בקדושין דקני לה אבל חופה דלא קנה לה לא א

ופה דקריבא לביאה הכי נמי ורבי שמעון התם אלא בקדושין דלא קריבי לביאה אבל ח

דפסלה אלא אי איכא למימר בפלוגתא דהני תנאי דתניא נישאו זו וזו כשרות ופסולות או 

שנכנסו לחופה ולא נבעלו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה נכנסו מכלל דנישאו נישאו 

ממש אלא לאו כגון שנכנסו לחופה ולא נבעלו וקתני אוכלות משלו ואוכלות בתרומה רבי 

יוחנן בן ברוקה אומר כל שביאתה מאכילתה חופתה מאכילתה וכל ' מעאל בנו של ריש

שאין ביאתה מאכילתה אין חופתה מאכילתה ממאי דלמא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן 

מאיר סבירא ליה דאמר קדושין לא אכלה האי כל שאין ביאתה מאכילתה ' בן ברוקה כר

לתה אין כספה מאכילתה מיבעי ליה דלמא אין חופתה מאכילתה כל שאין ביאתה מאכי

ק חופה אמר איהו נמי חופה אמר רב עמרם הא מילתא אמר לן רב ששת "איידי דאמר ת

ואנהרינהו לעיינין ממתניתין יש חופה לפסולות ותנא תונא אמן שלא שטיתי ארוסה 

ונשואה שומרת יבם וכנוסה האי ארוסה היכי דמי אילימא דקני לה כשהיא ארוסה וקא 

משקה לה כשהיא ארוסה ארוסה בת משתיא היא והא תנן ארוסה ושומרת יבם לא שותות 

ולא נוטלות כתובה אלא דקני לה כשהיא ארוסה ואיסתתרה וקמשקה לה כשהיא נשואה 

ונקה האיש מעון בזמן שהאיש מנוקה מעון המים ( במדבר ה)מי בדקי לה מיא והתניא 

ן המים בודקין את אשתו אלא דקני לה כשהיא בודקין את אשתו אין האיש מנוקה מעון אי

ארוסה ואיסתתרה ונכנסה לחופה ולא נבעלה ושמע מינה יש חופה לפסולות אמר רבא 

ותסברא דהא מתרצתא היא והא כי אתא רבי אחא בר חנינא מדרומא אתא ואייתי מתניתא 

מבלעדי אישך מי שקדמה שכיבת בעל לבועל ולא שקדמה שכיבת ( במדבר ה)בידיה 



בועל לבעל אמר רמי בר חמא משכחת לה כגון שבא עליה ארוסה בבית אביה דכוותה גבי 

שומרת יבם שבא עליה יבם בבית חמיה 

שומרת יבם קרית לה אשתו מעליא היא דהא אמר רב קנה לכל כשמואל   ב גמרא,דף נח

דאמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה מידי הוא טעמא אלא לרב הא אמר רב קנה 

ש היא דאמרי מאמר קונה קנין גמור אי "ל הכא במאי עסקינן כגון דעבד בה מאמר ובלכ

הכי היינו ארוסה ולטעמיך נשואה וכנוסה לאו חדא מילתא היא אלא נשואה דידיה וכנוסה 

דחבריה הכא נמי ארוסה דידיה ושומרת יבם דחבריה רב פפא אמר האי תנא הוא דתניא 

היא ארוסה אבל מקנין אותה להשקותה כשהיא אין מקנין לה לארוסה להשקותה כש

נשואה רב נחמן בר יצחק אמר על ידי גלגול שלח רב חנינא משמיה דרבי יוחנן העושה 

אפילו הוא כהן והיא כהנת פסלה מן התרומה למאן אילימא [ ויש לו אח]מאמר ביבמתו 

רבנן לרבי מאיר אימר דאמר רבי מאיר משתמרת לביאה פסולה לא אכלה מדאורייתא ד

מי אמר ואלא לרבי אלעזר ורבי שמעון השתא משתמרת לביאה פסולה דאורייתא אכלה 

דרבנן מיבעיא אלא כי אתא רבין אמר עשה בה מאמר ביבמתו דברי הכל אכלה יש לו אח 

חלל דברי הכל אינה אוכלת לא נחלקו אלא שנתן לה גט רבי יוחנן אמר אוכלת ריש לקיש 

ר אוכלת אפילו לרבי מאיר דאמר אינה אוכלת הני מילי אמר אינה אוכלת רבי יוחנן אמ

משתמרת לביאה פסולה דאורייתא אבל דרבנן אכלה וריש לקיש אמר אינה אוכלת אפילו 

א ורבי שמעון דאמרי אוכלת הני מילי דיש לו להאכיל במקום אחר אבל הכא כיון "לר

בחוזרת חוזרת פסקה דאין לו להאכיל במקום אחר לא וכי תימא הכא נמי יש לו להאכילה 

בעא מיניה רבי  : 'נתארמלו או נתגרשו וכו : מיניה וקרובה לבי נשא אבל הא אגידא ביה

חייא בר יוסף משמואל כהן גדול שקדש את הקטנה ובגרה תחתיו 

ל תניתוה נתארמלו "מהו בתר נישואין אזלינן או בתר אירוסין אזלינן א  א גמרא,דף נט

ת מן האירוסין כשרות אמר ליה לשוויה חללה לא קמיבעיא או נתגרשו מן הנשואין פסולו

והוא אשה בבתוליה יקח מאי ( ויקרא כא)לי דביאה היא דמשוויה חללה כי קמיבעיא לי 

קיחה דקדושין בעינן או קיחה דנישואין בעינן אמר ליה הא נמי תניתוה אירס את האלמנה 

יקח אשה הכא נמי כתיב ( כאויקרא )ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס שאני התם דכתיב 

: אשה אחת ולא שתים ומה ראית הא אישתני גופה והא לא אישתני גופה

כהן גדול לא ישא אלמנה בין אלמנה מן האירוסין בין אלמנה מן   א משנה,דף נט

ולא ישא את מוכת ]שמעון מכשירין בבוגרת ' אלעזר ור' הנישואין ולא ישא את הבוגרת ר

[: עץ

אלמנה לא יקח בין אלמנה מן האירוסין בין אלמנה ( ויקרא כא)ו רבנן תנ  א גמרא,דף נט

מן הנישואין פשיטא מהו דתימא לילף אלמנה אלמנה מתמר מה להלן מן הנישואין אף כאן 

ל ואימא הכי נמי דומיא דגרושה מה גרושה בין מן הנישואין בין מן "מן הנישואין קמ

תנו רבנן  : ולא ישא את הבוגרת : הנישואין האירוסין אף אלמנה בין מן האירוסין בין מן

' אלעזר ור' מאיר ר' והוא אשה בבתוליה יקח פרט לבוגרת שכלו לה בתוליה דברי ר

שמעון מכשירין בבוגרת במאי קא מיפלגי רבי מאיר סבר בתולה אפילו מקצת בתולים 

אלעזר משמע בתוליה עד דאיכא כל הבתולים בבתוליה בכדרכה אין שלא כדרכה לא ורבי 

מקצת בתולים בבתוליה עד ' ורבי שמעון סברי בתולה בתולה שלימה משמע בתוליה ואפי

שיהיו כל בתוליה קיימין בין בכדרכה בין שלא כדרכה אמר רב יהודה אמר רב נבעלה 

ולו תהיה לאשה באשה הראויה לו ( דברים כב)שלא כדרכה פסולה לכהונה מתיב רבא 



לוצה לכהן הדיוט היכי דמי אלימא בכדרכה מאי איריא פרט לאלמנה לכהן גדול גרושה וח

משום אלמנה תיפוק ליה משום דהויא לה בעולה אלא לאו שלא כדרכה ומשום אלמנה אין 

משום בעולה לא 

אלעזר אי כרבי אלעזר מאי איריא ' מאיר היא ורב דאמר כר' הא מני ר  ב גמרא,דף נט

אלעזר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם ר "משום בעולה תיפוק ליה דהויא לה זונה דהא א

אישות עשאה זונה אמר רב יוסף כגון שנבעלה לבהמה דהתם משום בעולה איכא משום 

זונה ליכא אמר ליה אביי ממה נפשך אי בעולה הויא זונה נמי הויא ואי זונה לא הויא 

בעולה נמי לא הויא וכי תימא מידי דהויא אמוכת עץ שלא כדרכה אם כן אין לך אשה 

שכשרה לכהונה שלא נעשית מוכת עץ על ידי צרור אלא אמר רבי זירא בממאנת אמר רב 

פ "שימי בר חייא נבעלה לבהמה כשרה לכהונה תניא נמי הכי נבעלה למי שאינו איש אע

שבסקילה כשרה לכהונה כי אתא רב דימי אמר מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה 

שירה רבי לכהונה אמר שמואל ולכהן מכבדת את הבית ורבעה כלב כופרי מאחריה והכ

ל רבא מפרקין לרב אשי מנא "גדול בימי רבי כהן גדול מי הוה אלא ראויה לכהן גדול א

לא תביא אתנן זונה ומחיר ( דברים כג)הא מילתא דאמור רבנן אין זנות לבהמה דכתיב 

ים גם שניהם שנ( דברים כג)שנאמר > משום>כלב ותנן אתנן כלב ומחיר זונה מותרין 

ר אנוסת עצמו ומפותת עצמו לא ישא ואם נשא נשוי אנוסת חבירו ומפותת "ולא ארבעה ת

אליעזר בן יעקב אומר הולד חלל וחכמים אומרים הולד ' חבירו לא ישא ואם נשא ר

אמר רב הונא אמר רב ומוציא בגט ואלא הא דקתני אם נשא נשוי  : אם נשא נשוי : כשר

אמר רב אחא בר יעקב לומר 

שאין משלם קנס במפותה אזל רב גביהה מבי כתיל אמרה לשמעתא קמיה   א גמרא,דף ס

יוחנן דאמרי תרוייהו בוגרת ומוכת עץ לא ישא ואם נשא ' דרב אשי אמר ליה והא רב ור

נשוי אלמא סופה להיות בוגרת תחתיו סופה להיות מוכת עץ תחתיו הכא נמי סופה להיות 

אלעזר בן יעקב ' ותת חבירו לא ישא ואם נשא ראנוסת חבירו ומפ : בעולה תחתיו קשיא

אליעזר ' אמר רב הונא אמר רב הלכה כר : אומר הולד חלל וחכמים אומרים הולד כשר

בן יעקב וכן אמר רב גידל אמר רב הלכה כרבי אליעזר בן יעקב איכא דאמרי אמר רב 

לה כותיה  הונא אמר רב מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב סבר לה כרבי אלעזר ומי סבר

אליעזר בן יעקב קב ונקי ואילו בהא אמר רב עמרם אמר רב אין ' והא קיימא לן משנת ר

הלכה כרבי אלעזר קשיא רב אשי אמר ביש חלל מחייבי עשה קמיפלגי רבי אליעזר בן 

י דכתיב "ט דראב"יעקב סבר יש חלל מחייבי עשה ורבנן סברי אין חלל מחייבי עשה מ

וכתיב ולא ' ה וחללה זונה את אלה לא יקח כי אם בתולה וגואלמנה וגרוש( ויקרא כא)

יחלל זרעו בעמיו אכולהו ורבנן אלה הפסיק הענין ורבי אליעזר בן יעקב אמר אלה 

למעוטי נדה כמאן אזלא הא דתניא מאלה אתה עושה חלל ואי אתה עושה חלל מנדה כמאן 

סוף קשיא תנו רבנן אחותו כרבי אליעזר בן יעקב ורבי אליעזר בן יעקב נכתביה לאלה לב

יהודה אומרים מטמא לה רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אין מטמא ' ארוסה רבי מאיר ור

' שמעון שהיה ר' ה אין מטמא לה ומוכת עץ אין מטמא לה דברי ר"לה אנוסה ומפותה ד

ג אין מטמא לה ובוגרת מטמא לה "ג מטמא לה שאין ראויה לכ"שמעון אומר ראויה לכ

ולאחותו הבתולה פרט ( ויקרא כא)יהודה דדרשי הכי ' מ ור"אדם מאי טעמא דרדברי כל 

אשר לא היתה לאיש מי ( ויקרא כא)ל "לאנוסה ומפותה יכול שאני מוציא אף מוכת עץ ת

שהוייתה על ידי איש יצאה זו שאין הוייתה על ידי איש הקרובה לרבות הארוסה אליו 



מאיר בתולה אפילו מקצת בתולה משמע לרבות הבוגרת הא למה לי קרא והאמר רבי 

איצטריך סלקא דעתך אמינא נילף בתולה בתולה מהתם מה להלן נערה אף כאן נמי נערה 

קא משמע לן ורבי יוסי ורבי שמעון מאי טעמייהו דרשי הכי ולאחותו הבתולה פרט 

לאנוסה ומפותה ומוכת עץ אשר לא היתה פרט לארוסה הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה 

ו לרבות את הבוגרת הקרובה לרבות ארוסה שנתגרשה אלי

והא אמר רבי שמעון ראויה לכהן גדול מטמא לה שאין ראויה לכהן גדול   ב גמרא,דף ס

קרובה אחת ולא [ רבי]ה מוכת עץ נמי "אין מטמא לה שאני התם דרבי רחמנא קרובה א

י מדשבקיה שתים ומה ראית הא אתעביד בה מעשה הא לא אתעביד בה מעשה ורבי יוס

לבר זוגיה מכלל דבמוכת עץ כרבי מאיר סבירא ליה מנא ליה מלא היתה לאיש והא 

שמעון בתולה ' אפיקתיה חד מלא היתה וחד מלאיש אליו לרבות הבוגרת והא אמר ר

בתולה שלימה משמע טעמא דידיה נמי התם מהכא דדריש הכי מדאליו לרבות הבוגרת 

שמעון בן יוחי אומר גיורת פחותה מבת ' ר מכלל דבתולה בתולה שלימה משמע תניא

וכל הטף בנשים אשר לא ידעו ( במדבר לא)שלש שנים ויום אחד כשירה לכהונה שנאמר 

משכב זכר החיו לכם והרי פנחס עמהם ורבנן לעבדים ולשפחות אי הכי בת שלש שנים 

משכב כל אשה יודעת איש ל( במדבר לא)ויום אחד נמי כדרב הונא דרב הונא רמי כתיב 

במדבר )זכר הרוגו הא אינה יודעת קיימו מכלל דהטף בין ידעו בין לא ידעו קיימו וכתיב 

וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם הא ידעי הרוגו הוי אומר בראויה ( לא

ליבעל הכתוב מדבר תניא נמי הכי וכל אשה יודעת איש בראויה ליבעל הכתוב מדבר אתה 

או אינו אלא נבעלה ממש כשהוא אומר וכל הטף בנשים אשר לא  אומר בראויה ליבעל

ידעו משכב זכר הוי אומר בראויה ליבעל הכתוב מדבר מנא ידעי אמר רב הונא בר ביזנא 

שמעון חסידא העבירום לפני הציץ כל שפניה מוריקות בידוע שהיא ראויה ליבעל ' אמר ר

ר רב נחמן סימן לעבירה הדרוקן כל שאין פניה מוריקות בידוע שאינה ראויה ליבעל אמ

וימצאו מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה ( שופטים כא)כיוצא בדבר אתה אומר 

בתולה אשר לא ידעו איש למשכב זכר מנא ידעי אמר רב כהנא הושיבום על פי חבית של 

יין בעולה ריחה נודף בתולה אין ריחה נודף ונעברינהו לפני ציץ אמר רב כהנא בריה דרב 

לרצון להם כתיב לרצון ולא לפורענות אי הכי במדין נמי אמר רב אשי ( שמות כח)ן נת

אפילו לפורענות { ולנכרים> }ולעובדי כוכבים>להם כתיב להם לרצון ולא לפורענות 

אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון בן יוחאי אמר ליה רבי 

' שמיע לך או מכללא שמיע לך מאי כללא דאמר ר זירא לרבי יעקב בר אידי בפירוש

יהושע בן לוי עיר אחת היתה בארץ ישראל שקרא עליה ערער ושגר רבי את רבי רומנוס 

ובדקה ומצא בה בת גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד והכשירה רבי לכהונה אמר 

ב דהא רב ליה בפירוש שמיע לי ואי מכללא מאי דלמא שאני התם הואיל ואנסיב אנסי

ורבי יוחנן דאמרי תרוייהו בוגרת ומוכת עץ לא ישא ואם נשא נשוי הכי השתא בשלמא 

התם סופה להיות בוגרת תחתיו סופה להיות בעולה תחתיו הכא סופה להיות זונה תחתיו 

רב ספרא מתני לה מכללא וקשיא ליה ומשני ליה הכי ההוא כהנא דאנסיב גיורת פחותה 

נ בר יצחק מאי האי אמר ליה דאמר רבי יעקב בר "אמר ליה ר מבת שלש שנים ויום אחד

' ש בן יוחאי אמר ליה זיל אפיק ואי לא מפיקנא לך ר"יהושע בן לוי הלכה כר' אידי אמר ר

ש בן יוחאי אומר "יעקב בר אידי מאונך תניא וכן היה ר



( לדיחזקאל )' אינן מטמאין באהל שנא{ גוים> }עובדי כוכבים>קברי   א גמרא,דף סא

{ הנכרים> }העובדי כוכבים>ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אתם קרויין אדם ואין 

אשר ( יונה ד)ונפש אדם ששה עשר אלף משום בהמה ( במדבר לא)קרויין אדם מיתיבי 

> ובהמה רבה>יש בה הרבה משתים עשרה רבוא אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו 

כל נוגע בחלל תתחטאו דלמא איקטיל חד כל הורג נפש ו( במדבר לא)משום בהמה 

שמעון בן יוחי לא נפקד ממנו איש לעבירה רבינא ' מישראל ורבנן לא נפקד ממנו איש ור

אדם כי ימות באהל ממגע ( במדבר יט)אמר נהי דמעטינהו קרא מאטמויי באהל דכתיב 

: ומשא מי מעטינהו קרא

ל יכנוס ומעשה ביהושע בן אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדו  א משנה,דף סא

ג וכנסה שומרת יבם שנפלה "גמלא שקדש את מרתא בת ביתוס ומנהו המלך להיות כה

: פ שעשה בה מאמר הרי זה לא יכנוס"ג אע"לפני כהן הדיוט ונתמנה להיות כה

ל "ר מנין שאם אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול שיכנוס ת"ת  א גמרא,דף סא

מנהו  : 'מעשה ביהושע וכו : ה שומרת יבם נמי אשה ולא יבמה"א יקח אשה( ויקרא כא)

אין נתמנה לא אמר רב יוסף קטיר קחזינא הכא דאמר רב אסי תרקבא דדינרי עיילה ליה 

: מרתא בת ביתוס לינאי מלכא עד דמוקי ליה ליהושע בן גמלא בכהני רברבי

: כהן גדול שמת אחיו חולץ ולא מייבם  א משנה,דף סא

קא פסיק ותני לא שנא מן האירוסין ולא שנא מן הנשואין בשלמא מן   גמראא ,דף סא

ת ועשה אלא מן האירוסין יבא עשה "הנשואין עשה ולא תעשה הוא ואין עשה דוחה ל

: וידחה את לא תעשה גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שניה

הודה כ יש לו אשה ובנים רבי י"כהן הדיוט לא ישא אילונית אלא א  א משנה,דף סא

פ שיש לו אשה ובנים לא ישא אילונית שהיא זונה האמורה בתורה וחכמים "אומר אע

: אומרים אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות

ט משום פריה ורביה אפריה ורביה כהנים "ל ריש גלותא לרב הונא מ"א  א גמרא,דף סא

מיתני סיפא רבי יהודה אומר הוא דמפקדי וישראל לא מפקדי אמר ליה משום דקא בעי ל

פ שיש לו אשה "אע

ויש לו בנים לא ישא אילונית שהיא זונה האמורה בתורה דאזונה כהנים   ב גמרא,דף סא

יהודה ' הוא דמפקדי וישראל לא מפקדי משום הכי קתני כהן אמר רב הונא מאי טעמא דר

פירצה אינה אלא  אכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרוצו כל ביאה שאין בה( הושע ד)דכתיב 

בעילת זנות תניא רבי אליעזר אומר כהן לא ישא את הקטנה אמר ליה רב חסדא לרבה 

פוק עיין בה דלאורתא בעי לה רב הונא מינך נפק עיין בה רבי אליעזר סבר לה כרבי 

מאיר וסבר לה כרבי יהודה סבר לה כרבי מאיר דחייש למיעוטא וסבר לה כרבי יהודה 

הויא וכרבי מאיר מי סבר לה והתניא קטן וקטנה לא חולצין ולא דאמר אילונית זונה 

איש ( דברים כה)מיבמין דברי רבי מאיר אמרו לו לרבי מאיר יפה אמרת שאין חולצין 

קטן שמא ימצא [ ל"א]כתיב בפרשה ומקשינן אשה לאיש אלא מאי טעמא אין מיבמין 

קטנה מתייבמת ואינה סריס קטנה שמא תמצא אילונית ונמצאו פוגעין בערוה ותניא 

חולצת דברי רבי אליעזר וכרבי יהודה מי סבר לה והתניא זונה זונה כשמה דברי רבי 

הלך בעלה ' אליעזר רבי עקיבא אומר זונה זו מופקרת רבי מתיא בן חרש אומר אפי

להשקותה ובא עליה בדרך עשאה זונה רבי יהודה אומר זונה זו אילונית וחכמים אומרים 

אליעזר אומר פנוי הבא על ' גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות ראין זונה אלא 



ג עסקינן "הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה אלא אמר רב אדא בר אהבה הכא בכ

לאימת קני לה לכי גדלה בעולה היא אמר רבא מכלי לב אי דקדשה אבוה מההיא שעתא 

ן אלא אמר רבא לעולם הוא דקני לה ואי דקדשה נפשה הא רבי אליעזר היא ולא רבנ

ה ישראל נמי פתויי קטנה אונס הוא ואונס "בכהן הדיוט וחיישינן שמא תתפתה עליו א

בתולה יכול ( ויקרא כא)ג והאי תנא הוא דתניא "בישראל מישרא שרי רב פפא אמר בכ

ל בתולה הא כיצד יצתה מכלל קטנות ולכלל "ל אשה אי אשה יכול בוגרת ת"קטנה ת

נחמן בר יצחק אמר האי תנא הוא דתניא בתולה אין בתולה אלא  בגרות לא באתה רב

אלעזר אומר פנוי ' והנערה טובת מראה מאד בתולה ר( בראשית כד)נערה וכן הוא אומר 

: הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה אמר רב עמרם אין הלכה כרבי אלעזר

ש אומרים שני "נים בכ יש לו ב"לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא א  ב משנה,דף סא

: זכר ונקבה בראם( בראשית ה)ה אומרים זכר ונקבה שנאמר "זכרים וב

הא יש לו בנים מפריה ורביה בטיל מאשה לא בטיל מסייעא ליה לרב   ב גמרא,דף סא

פ שיש לו לאדם כמה בנים אסור לעמוד בלא אשה שנאמר "נחמן אמר שמואל דאמר אע

ואיכא דאמרי הא יש לו בנים בטיל מפריה ורביה  לא טוב היות האדם לבדו( בראשית ב)

ובטיל נמי מאשה נימא תיהוי תיובתא דרב נחמן אמר שמואל לא אין לו בנים נושא אשה 

בת בנים יש לו בנים נושא אשה דלאו בת בנים נפקא מינה למכור ספר תורה בשביל 

ממשה דכתיב מאי טעמייהו דבית שמאי ילפינן  : בית שמאי אומרים שני זכרים : בנים

בני משה גרשום ואליעזר ובית הלל ילפינן מברייתו של עולם ובית ( א כגדברי הימים )

שמאי לילפי מברייתו של עולם אין דנין אפשר 

משאי אפשר ובית הלל נמי לילפו ממשה אמרי לך משה מדעתיה הוא   א גמרא,דף סב

קום פירש מן דעבד דתניא שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המ

האשה ושיבר הלוחות והוסיף יום אחד פירש מן האשה מאי דרש אמר ומה ישראל שלא 

אל תגשו אל ( שמות יט)דברה עמהם שכינה אלא לפי שעה וקבע להם זמן אמרה תורה 

אשה אני שמיוחד לדבור בכל שעה ושעה ולא קבע לי זמן על אחת כמה וכמה והסכימה 

לך אמור להם שובו לכם לאהליכם ואתה פה עמוד ( ם הדברי)דעתו לדעת המקום שנאמר 

עמדי שיבר את הלוחות מאי דרש אמר ומה פסח שהוא אחד משש מאות ושלש עשרה 

כל בן נכר לא יאכל בו התורה כולה וישראל מומרים על ( שמות יב)מצות אמרה תורה 

ריש אשר שברת ואמר ( שמות לד)אחת כמה וכמה והסכימה דעתו לדעת המקום דכתיב 

ה למשה יישר כחך ששברת הוסיף יום אחד מדעתו מאי דרש דכתיב "לקיש אמר ליה הקב

וקדשתם היום ומחר היום כמחר מה מחר לילו עמו אף היום לילו עמו ולילה ( שמות יט)

מ תרי יומי לבר מהאידנא והסכימה דעתו לדעת המקום דלא שריא "דהאידנא נפק ליה ש

א זכר "ש אומרים שני זכרים ושתי נקבות ובה"מר בשכינה עד שבתא תניא רבי נתן או

ותוסף ללדת את אחיו ( בראשית ד)ש דכתיב "ט דרבי נתן אליבא דב"ר הונא מ"ונקבה א

כי שת לי אלהים זרע אחר תחת ( בראשית ד)את הבל הבל ואחותו קין ואחותו וכתיב 

ש אומרים זכר "ר בנתן אומ' הבל כי הרגו קין ורבנן אודויי הוא דקא מודית תניא אידך ר

לא ( ישעיהו מה)' ה שנא"נתן אליבא דב' ט דר"א או זכר או נקבה אמר רבא מ"ונקבה ובה

> עובד כוכבים>תהו בראה לשבת יצרה והא עבד לה שבת איתמר היו לו בנים בהיותו 

יוחנן אמר קיים פריה ורביה וריש לקיש אמר לא קיים פריה ורביה רבי ' ונתגייר ר{ גוי}

ר קיים פריה ורביה דהא הוו ליה וריש לקיש אמר לא קיים פריה ורביה גר יוחנן אמ



> עובד כוכבים>שנתגייר כקטן שנולד דמי ואזדו לטעמייהו דאיתמר היו לו בנים בהיותו 

ונתגייר רבי יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה דהא הוה ליה ראשית אונו וריש לקיש { גוי}

קטן שנולד דמי וצריכא דאי אשמעינן בההיא אמר יש לו בכור לנחלה גר שנתגייר כ

קמייתא בההיא קאמר רבי יוחנן משום דמעיקרא נמי בני פריה ורביה נינהו אבל לענין 

נחלה דלאו בני נחלה נינהו אימא מודי ליה לריש לקיש ואי איתמר בהא בהא קאמר ריש 

( ב כמלכים )ל "יוחנן לר' יוחנן צריכא איתיביה ר' לקיש אבל בההיא אימא מודה ליה לר

> עובדי כוכבים>ל בהיותן "א' בעת ההיא שלח בראדך בלאדן בן בלאדן מלך בבל וגו

אית להו חייס נתגיירו לית להו חייס אמר רב הכל מודין בעבד שאין לו חייס { גוים}

( ב טשמואל )שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור מיתיבי ( בראשית כב)דכתיב 

נ "ה ה"ועשרים עבדים אמר רב אחא בר יעקב כפר בן בקר אולציבא חמשה עשר בנים 

שאני התם דיחסינהו בשמייהו ובשמא דאבוהון והכא לא מפרש ואיבעית אימא יחסינהו 

וישלחם המלך אסא אל ( א טומלכים )בדוכתא אחריתי באבוהון ובאבא דאבוהון דכתיב 

היו לו בנים ומתו רב  בן הדד בן טברימון בן חזיון מלך ארם היושב בדמשק לאמר איתמר

הונא אמר קיים פריה ורביה רבי יוחנן אמר לא קיים רב הונא אמר קיים משום דרב אסי 

כי רוח ( ישעיהו נז)דאמר רב אסי אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף שנאמר 

ורבי יוחנן אמר לא קיים פריה ורביה לשבת יצרה בעינן והא ליכא ' מלפני יעטוף וגו

מיתיבי 

בני בנים הרי הן כבנים כי תניא ההיא להשלים מיתיבי בני בנים הרי הם   ב גמרא,דף סב

 : כבנים מת אחד מהם או שנמצא סריס לא קיים פריה ורביה תיובתא דרב הונא תיובתא

ש ברא לברתא "סבר אביי למימר ברא לברא וברתא לברתא וכ : בני בנים הרי הם כבנים

בת יצרה בעיא והא איכא דכולי עלמא מיהת תרי מחד ל רבא לש"אבל ברתא לברא לא א

לא ולא והא אמרי ליה רבנן לרב ששת נסיב איתתא ואוליד בני ואמר להו בני ברתי בני 

נינהו התם דחויי קמדחי להו דרב ששת איעקר מפירקיה דרב הונא אמר ליה רבה לרבא 

בראשית )א מדכתיב בר מארי מנא הא מילתא דאמור רבנן בני בנים הרי הן כבנים אילימ

הבנות בנותי והבנים בני אלא מעתה והצאן צאני הכי נמי אלא דקנית מינאי הכא נמי ( לא

ואחר בא חצרון אל בת מכיר אבי גלעד ותלד ( א בדברי הימים )דקנית מינאי אלא מהכא 

( תהילים קח; תהילים ס)מני מכיר ירדו מחוקקים וכתיב ( שופטים ה)לו את שגוב וכתיב 

מחוקקי מתניתין דלאו כרבי יהושע דתניא רבי יהושע אומר נשא אדם אשה  יהודה

( קוהלת יא)' בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו שנא

בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם 

דותו ילמוד תורה בזקנותו היו לו תלמידים בילדותו ע אומר למד תורה ביל"כאחד טובים ר

אמרו שנים עשר אלף זוגים ' בבקר זרע את זרעך וגו' יהיו לו תלמידים בזקנותו שנא

תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו 

' מ ור"נאה להם רע אצל רבותינו שבדרום וש"כבוד זה לזה והיה העולם שמם עד שבא ר

יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה תנא ' יהודה ור

חייא בר אבין כולם מתו ' כולם מתו מפסח ועד עצרת אמר רב חמא בר אבא ואיתימא ר

ר מתנא הלכה כרבי יהושע אמר רבי תנחום "ר נחמן אסכרה א"מיתה רעה מאי היא א

שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא שמחה ר חנילאי כל אדם "א

להניח ברכה אל ( יחזקאל מד)ושמחת אתה וביתך בלא ברכה דכתיב ( דברים יד)דכתיב 



לא טוב היות האדם לבדו במערבא אמרי בלא תורה ( בראשית ב)ביתך בלא טובה דכתיב 

ה נדחה ממני בלא חומה האם אין עזרתי בי ותושי( איוב ו)בלא חומה בלא תורה דכתיב 

( איוב ה)נקבה תסובב גבר רבא בר עולא אמר בלא שלום דכתיב ( ירמיהו לא)דכתיב 

ל כל היודע באשתו שהיא יראת "וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא אמר ריב

ל חייב אדם "ואמר ריב' שמים ואינו פוקדה נקרא חוטא שנאמר וידעת כי שלום אהלך וגו

הא מהכא נפקא ' וידעת כי שלום אהלך וגו' ו בשעה שהוא יוצא לדרך שנאלפקוד את אשת

מהתם נפקא ואל אישך תשוקתך מלמד שהאשה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא 

ר יוסף לא נצרכה אלא סמוך לווסתה וכמה אמר רבא עונה והני מילי לדבר "לדרך א

והמכבדה יותר מגופו ר האוהב את אשתו כגופו "הרשות אבל לדבר מצוה מיטרידי ת

והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי 

שלום אהלך האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותו 

אז תקרא ( ישעיהו נח)והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר   א גמרא,דף סג

י "ת תגר"י הברכו"ת שת"ר זא"ע עז"ה וקרק"אש' סי : ייענה תשוע ויאמר הננ' וה

זכר ונקבה ( בראשית ה)ר אלעזר כל אדם שאין לו אשה אינו אדם שנאמר "א : י"פחת

' בראם ויקרא את שמם אדם ואמר רבי אלעזר כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם שנא

אי דכתיב והארץ נתן לבני אדם ואמר רבי אלעזר מ' השמים שמים לה( תהילים קטז)

אלעזר רמי ' אעשה לו עזר כנגדו זכה עוזרתו לא זכה כנגדו ואיכא דאמרי ר( בראשית ב)

ל כתיב "כתיב כנגדו וקרינן כניגדו זכה כנגדו לא זכה מנגדתו אשכחיה רבי יוסי לאליהו א

ל אדם מביא חיטין חיטין כוסס פשתן פשתן "אעשה לו עזר במה אשה עוזרתו לאדם א

( בראשית ב)ר אלעזר מאי דכתיב "ירה עיניו ומעמידתו על רגליו ואלובש לא נמצאת מא

זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה 

ונברכו בך כל משפחות ( בראשית יב)אלעזר מאי דכתיב ' דעתו עד שבא על חוה ואמר ר

בריך בך רות המואביה ה לאברהם שתי ברכות טובות יש לי לה"האדמה אמר ליה הקב

ונעמה העמונית כל משפחות האדמה אפילו משפחות הדרות באדמה אין מתברכות אלא 

כל גויי הארץ אפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיא אינן ( בראשית יח)בשביל ישראל 

מתברכות אלא בשביל ישראל ואמר רבי אלעזר עתידים כל בעלי אומניות שיעמדו על 

וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט מלחים כל חובלי הים על ( ל כזיחזקא)הקרקע שנאמר 

אלעזר אין לך אומנות פחותה מן הקרקע שנאמר וירדו רבי אלעזר ' הארץ יעמדו ואמר ר

ל אי תשדייה לאורכיך הפוכי בעיסקא טב "חזיא לההיא ארעא דשדי ביה כרבא לפותיא א

אי נייפת איתנופי הפוכי בעיסקא טב מינך רב על לביני שיבלי חזנהו דקא נייפן אמר להו 

מינך אמר רבא מאה זוזי בעיסקא כל יומא בשרא וחמרא מאה זוזי בארעא מילחא וחפורה 

ג "ולא עוד אלא מגניא ליה אארעא ומרמיא ליה תיגרי אמר רב פפא זרע ולא תזבין אע

תרמיא דכי הדדי נינהו הני מברכן זבין ולא תיזול הני מילי ביסתרקי אבל גלימא לא מי

ליה טום ולא תשפיץ שפוץ ולא תיבני שכל העוסק בבנין מתמסכן קפוץ זבין ארעא מתון 

ר אלעזר בר אבינא אין "נסיב איתתא נחית דרגא נסיב איתתא סק דרגא בחר שושבינא א

הכרתי גוים נשמו פנותם ( צפניה ג)פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל שנאמר 

אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר רב הוה מיפטר ( גצפניה )החרבתי חוצותם וכתיב 

מרבי חייא אמר ליה רחמנא ליצלך ממידי דקשה ממותא ומי איכא מידי דקשה ממותא נפק 

רב הוה קא מצערא ליה דביתהו ' ומוצא אני מר ממות את האשה וגו( קוהלת ז)דק ואשכח 



לופחי כי גדל חייא כי אמר לה עבידי לי טלופחי עבדא ליה חימצי חימצי עבדא ליה ט

בריה אפיך לה אמר ליה איעליא לך אמך אמר ליה אנא הוא דקא אפיכנא לה אמר ליה 

( ירמיהו ט)היינו דקא אמרי אינשי דנפיק מינך טעמא מלפך את לא תעביד הכי שנאמר 

רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו כי הוה משכח ' למדו לשונם דבר שקר העוה וגו

ל דיינו "ודריה ומייתי ניהלה אמר ליה רב והא קא מצערא ליה למר אמידי צייר ליה בס

שמגדלות בנינו ומצילות אותנו 

ומוצא אני מר ( קוהלת ז)מן החטא מקרי ליה רב יהודה לרב יצחק בריה   ב גמרא,דף סג

ל כגון מאן כגון אמך והא מתני ליה רב יהודה לרב יצחק בריה אין "ממות את האשה א

יהי מקורך ברוך ושמח ( משלי ה)אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה שנאמר 

ועבורי מיעברא במלה היכי דמי  ל כגון מאן כגון אמך מתקיף תקיפא"מאשת נעוריך וא

אשה רעה אמר אביי מקשטא ליה תכא ומקשטא ליה פומא רבא אמר מקשטא ליה תכא 

ומהדרא ליה גבא אמר רבי חמא בר חנינא כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקין שנאמר 

במערבא כי נסיב אינש איתתא אמרי ליה ' מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה( משלי יח)

או מוצא מצא דכתיב מצא אשה מצא טוב מוצא דכתיב ומוצא אני מר ממות את  הכי מצא

גרש לץ ויצא מדון וישבות ( משלי כב)האשה אמר רבא אשה רעה מצוה לגרשה דכתיב 

דין וקלון ואמר רבא אשה רעה וכתובתה מרובה צרתה בצדה דאמרי אינשי בחברתה ולא 

דלף טורד ביום ( משלי כז)ר בסילתא ואמר רבא קשה אשה רעה כיום סגריר שנאמ

סגריר ואשת מדינים נשתוה ואמר רבא בא וראה כמה טובה אשה טובה וכמה רעה אשה 

רעה כמה טובה אשה טובה דכתיב מצא אשה מצא טוב אי בגוה משתעי קרא כמה טובה 

אשה טובה שהכתוב משבחה אי בתורה משתעי קרא כמה טובה אשה טובה שהתורה 

רעה דכתיב ומוצא אני מר ממות את האשה אי בגוה משתעי נמשלה בה כמה רעה אשה 

קרא כמה רעה אשה רעה שהכתוב מגנה אי בגיהנם משתעי קרא כמה רעה אשה רעה 

הנני מביא רעה אשר לא יוכלו לצאת ממנה אמר רב ( ירמיהו יא)שגיהנם נמשלה בה 

די לא אוכל בי' נתנני ה( איכה א)נחמן אמר רבה בר אבוה זו אשה רעה וכתובתה מרובה 

קום אמר רב חסדא אמר מר עוקבא בר חייא זו אשה רעה וכתובתה מרובה במערבא 

בניך ובנותיך נתונים לעם אחר אמר רב חנן ( דברים כח)אמרו זה שמזונותיו תלוין בכספו 

בגוי נבל אכעיסם אמר רב חנן בר רבא אמר ( דברים לב)בר רבא אמר רב זו אשת האב 

תהילים )מרובה רבי אליעזר אומר אלו הצדוקים וכן הוא אומר רב זו אשה רעה וכתובתה 

במתניתא תנא אלו אנשי ברבריא ואנשי מרטנאי ' אמר נבל בלבו אין אלהים וגו( יד

שמהלכין ערומים בשוק שאין לך משוקץ ומתועב לפני המקום יותר ממי שמהלך בשוק 

לבבל שגא נפל אמרו ליה  יוחנן אתו חברי' ערום רבי יוחנן אמר אלו חברים אמרו ליה לר

גזרו על הבשר מפני המתנות גזרו על ' מפני ג' מקבלי שוחדא תריץ יתיב גזרו על ג

א שמואל )המרחצאות מפני הטבילה קא מחטטי שכבי מפני ששמחים ביום אידם שנאמר 

בכם ובאבותיכם אמר רבה בר שמואל זו חטוטי שכבי דאמר מר בעון ' והיתה יד ה( יב

לא יאספו ולא יקברו ( ירמיהו ח)ל רבא לרבה בר מארי כתיב "טטין אחיים מתים מתח

ונבחר מות מחיים אמר ליה נבחר מות ( ירמיהו ח)לדומן על פני האדמה יהיו וכתיב 

לרשעים שלא יחיו בעולם הזה ויחטאו ויפלו בגיהנם כתוב בספר בן סירא אשה טובה 

שה רעה צרעת לבעלה מאי מתנה טובה לבעלה וכתיב טובה בחיק ירא אלהים תנתן א

תקנתיה יגרשנה ויתרפא מצרעתו אשה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפלים העלם עיניך 



מאשת חן פן תלכד במצודתה אל תט אצל בעלה למסוך עמו יין ושכר כי בתואר אשה יפה 

רבים הושחתו ועצומים כל הרוגיה רבים היו פצעי רוכל המרגילים לדבר ערוה כניצוץ 

ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה מבעיר גחלת 

ילד יום שמא מחר בא ואיננו נמצא מצטער על העולם שאין שלו מנע רבים מתוך ביתך 

ולא הכל תביא ביתך רבים יהיו דורשי שלומך גלה סוד לאחד מאלף אמר רבי אסי אין בן 

כי רוח מלפני יעטוף ונשמות ( הו נזישעי)דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף שנאמר 

אני עשיתי תניא רבי אליעזר אומר כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים 

שופך דם האדם באדם דמו ישפך וכתיב בתריה ואתם פרו ורבו רבי ( בראשית ט)שנאמר 

כי בצלם אלהים עשה את האדם ( בראשית ט)יעקב אומר כאילו ממעט הדמות שנאמר 

בן עזאי אומר כאילו שופך דמים וממעט הדמות שנאמר ' ב בתריה ואתם פרו וגווכתי

ואתם פרו ורבו אמרו לו לבן עזאי יש נאה דורש ונאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש 

ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים אמר להן בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה 

ידך רבי אליעזר אומר כל מי שאין עוסק אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים תניא א

רבי ' בפריה ורביה כאילו שופך דמים שנאמר שופך דם האדם וסמיך ליה ואתם פרו וגו

אמרו לו לבן עזאי יש נאה ' אלעזר בן עזריה אומר כאילו ממעט הדמות בן עזאי אומר וכו

רבבות אלפי ישראל ' ובנחה יאמר שובה ה( במדבר י)ר "ת' דורש וכו

מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל   א גמרא,דף סד

הרי שהיו ישראל שני אלפים ושני רבבות חסר אחד וזה לא עסק בפריה ורביה לא נמצא 

זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל אבא חנן אמר משום רבי אליעזר חייב מיתה שנאמר 

ם לא מתו אחרים אומרים גורם לשכינה ובנים לא היו להם הא היו להם בני( במדבר ג)

להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך בזמן שזרעך ( בראשית יז)שתסתלק מישראל שנאמר 

: אחריך שכינה שורה אין זרעך אחריך על מי שורה על העצים ועל האבנים

נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי לבטל גירשה   א משנה,דף סד

: שנים ואם הפילה מונה משעה שהפילה' ורשאי השני לשהות עמה י מותרת לינשא לאחר

ר נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה יוציא ויתן כתובה שמא "ת  א גמרא,דף סד

מקץ עשר שנים ( בראשית טז)פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר "לא זכה להבנות ממנה אע

ן המנין לפיכך חלה הוא או ל עולה לו מ"לשבת אברם בארץ כנען ללמדך שאין ישיבת חו

ל רבא לרב נחמן "שחלתה היא או שניהם חבושים בבית האסורים אין עולין לו מן המנין א

' ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה וגו( בראשית כה)ולילף מיצחק דכתיב 

ה אברהם "ל יצחק עקור היה א"ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם א( בראשית כה)וכתיב 

ר יוחנן למה "ר חייא בר אבא א"חייא בר אבא דא' ור היה ההוא מיבעי ליה לכדרנמי עק

נמנו שנותיו של ישמעאל כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב אמר רבי יצחק יצחק אבינו 

לנכח אשתו על אשתו לא נאמר אלא ' ויעתר יצחק לה( בראשית כה)עקור היה שנאמר 

לו ויעתר להם מיבעי ליה לפי שאינו דומה  ה ויעתר"לנוכח מלמד ששניהם עקורים היו א

ר יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים מפני "תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע א

ר יצחק למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר "ה מתאוה לתפלתן של צדיקים א"שהקב

מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של 

ה ממדת רגזנות למדת רחמנות אמר רבי אמי אברהם ושרה טומטמין היו שנאמר "קבה

הביטו אל צור ( ישעיהו נא)



הביטו אל אברהם ( ישעיהו נא)חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם וכתיב   ב גמרא,דף סד

אביכם ואל שרה תחוללכם אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שרה אמנו אילונית היתה 

בית ולד אין לה אמר רב יהודה ' ותהי שרי עקרה אין לה ולד אפי( אבראשית י)שנאמר 

בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב לא שנו אלא בדורות הראשונים ששנותיהן 

מרובות אבל בדורות האחרונים ששנותיהן מועטות שתי שנים ומחצה כנגד שלשה 

ה נפקדו שרה "רעיבורים רבה אמר רב נחמן שלש שנים כנגד שלש פקידות דאמר מר ב

מאן תקין רבי והא בימי דוד אימעוט ' רחל וחנה אמר רבה ליתנהו להני כללי מכדי מתני

ימי שנותינו בהם שבעים שנה והאי שמא לא זכה להבנות הימנה ( תהילים צ)שני דכתיב 

ודלמא איהי דלא זכיא איהי כיון דלא מפקדא אפריה ורביה לא מיענשה איני והא אמרו 

אבא בר זבדא נסיב איתתא ואוליד בני ואמר להו אי זכאי הוו לי מקמייתא  'ליה רבנן לר

אבא בר זבדא איעקר מפרקיה דרב הונא רב גידל ' התם דחוי קא מדחי להו לרבנן דר

איעקר מפרקיה דרב הונא רבי חלבו איעקר מפרקיה דרב הונא רב ששת איעקר מפרקיה 

וה בארזא דבי רב ונפק מיניה כהוצא דרב הונא רב אחא בר יעקב אחדתיה סוסכינתא תלי

ירקא אמר רב אחא בר יעקב שיתין סבי הוינא וכולהו איעקור מפרקיה דרב הונא לבר 

שני אין  : 'גירשה מותרת וכו : החכמה תחיה בעליה( קוהלת ז)מאנא דקיימי בנפשאי 

רי שלישי לא מתניתין מני רבי היא דתניא מלה הראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דב

רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול רביעי לא תמול והתניא איפכא הי מינייהו 

ר יוחנן מעשה בארבע אחיות בצפורי שמלה "חייא בר אבא א' ש דאמר ר"אחריניתא ת

ראשונה ומת שניה ומת שלישית ומת רביעית באת לפני רבן שמעון בן גמליאל אמר לה 

חייא בר ' כ מאי אסהדותיה דר"נמי הוה אמר לה א אל תמולי ודלמא אי אתיא שלישית

ל דאחיות מחזקות אמר רבא השתא דאמרת אחיות מחזקות לא ישא "אבא ודלמא הא קמ

אדם אשה לא ממשפחת נכפין ולא ממשפחת מצורעים והוא דאתחזק תלתא זימני מאי הוה 

כ "עון ביוהיוחנן בכנישתא דמ' עלה כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר עובדא הוה קמיה דר

שחל להיות בשבת ומלה ראשונה ומת שניה ומת שלישית באה לפניו אמר לה לכי ומולי 

ל אביי חזי דקשרית איסורא וסכנתא סמך עלה אביי ואזל נסבה לחומה ברתא דאיסי "א

בריה דרב יצחק בריה דרב יהודה דנסבה רחבא דפומבדיתא ושכיב רב יצחק בריה דרבה 

וא ושכיב אמר רבא ומי איכא דעביד עובדא בנפשיה כי האי בר בר חנה ושכיב ונסבה ה

והא איהו דאמר אבין דסמכא יצחק סומקא לאו בר סמכא אבין ישנו בחזרה יצחק סומקא 

אינו בחזרה ועוד אימר דפליגי לענין מילה בנישואין מי פליגי אין והתניא ניסת לראשון 

גמליאל אומר לשלישי תנשא  ומת לשני ומת לשלישי לא תנשא דברי רבי רבן שמעון בן

לרביעי לא תנשא בשלמא גבי מילה איכא משפחה דרפי דמא ואיכא משפחה דקמיט דמא 

ל רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרב הונא "ט א"אלא נישואין מ

מעין גורם ורב אשי אמר מזל גורם מאי בינייהו איכא בינייהו דאירסה ומית אי נמי דנפל 

ל רב יוסף בריה דרבא לרבא בעי מיניה מרב יוסף הלכה כרבי ואמר לי "לא ומית אמדיק

ל לא סתמי היא ופשיט "אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ואמר לי אין אחוכי אחיך בי א

לך נישואין ומלקיות כרבי וסתות ושור המועד כרבן שמעון בן גמליאל נישואין הא דאמרן 

ד כונסין אותו לכיפה ומאכילין אותו שעורים עד שתהא "מלקיות דתנן מי שלקה ושנה ב

כריסו נבקעת וסתות דתנן אין האשה 



קובעת לה וסת עד שתקבענה שלש פעמים ואין מטהרת מן הוסת עד   א גמרא,דף סה

שתעקר ממנה שלש פעמים ושור המועד דתנן אין השור נעשה מועד עד שיעידו בו שלשה 

לה בנים לשני ולא היו לה בנים לשלישי לא תנשא  ר ניסת לראשון ולא היו"ת : פעמים

אלא למי שיש לו בנים נישאת למי שאין לו בנים תצא בלא כתובה איבעיא להו נישאת 

לשלישי ולא היו לה בנים מהו דליתבעוה הנך קמאי מי מצו אמרי לה איגלאי מילתא דאת 

מרה להו הוא דגרמת או דלמא מצית אמרה להו השתא הוא דכחשי מסתברא מצית א

השתא הוא דכחשי איבעיא להו נישאת לרביעי והיו לה בנים מהו דתיתבעיה לשלישי 

אמרינן לה שתיקותיך יפה מדיבוריך דמצי אמר לה אנא אדעתא דהכי לא גרשתיך מתקיף 

לה רב פפא אי איהי שתקא אנן מי שתקינן נמצא גט בטל ובניה ממזרין אלא אמרינן 

ינה והיא אמרה מיניה אמר רבי אמי דברים שבינו הוא אמר מ : השתא הוא דברייתא

לבינה נאמנת וטעמא מאי היא קיימא לה ביורה כחץ הוא לא קים ליה ביורה כחץ אמר 

איהו איזיל אינסיב איתתא ואיבדוק נפשאי אמר רבי אמי אף בזו יוציא ויתן כתובה שאני 

כמה נשים על  אומר כל הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובה רבא אמר נושא אדם

אשתו והוא דאית ליה למיזיינינהי 

ר אמי אף בזו היא "הוא אמר אפלת בגו עשר והיא אמרה לא אפלית א  ב גמרא,דף סה

נאמנת דאם איתא דהפילה נפשה בעקרתה לא מחזקה הפילה וחזרה והפילה וחזרה והפילה 

עזר עובדא הוחזקה לנפלים הוא אמר אפילה תרי והיא אמרה תלת אמר רבי יצחק בן אל

: הוה בי מדרשא ואמרו היא מהימנא דאם איתא דלא אפלה נפשה בניפלי לא מחזקה

האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה רבי יוחנן בן ברוקה אומר   ב משנה,דף סה

: פרו ורבו[ אלהים]ויברך אותם אלהים ויאמר להם ( בראשית א)על שניהם הוא אומר 

שמעון אמר קרא ' אלעזר בר' אילעא משום ר' אמר רמנא הני מילי   ב גמרא,דף סה

ומלאו את הארץ וכבשוה איש דרכו לכבש ואין אשה דרכה לכבש אדרבה ( בראשית א)

בראשית )וכבשוה תרתי משמע אמר רב נחמן בר יצחק וכבשה כתיב רב יוסף אמר מהכא 

' עזר בראל' אני אל שדי פרה ורבה ולא קאמר פרו ורבו ואמר רבי אילעא משום ר( לה

שמעון כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו 

אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך ( משלי ט)נשמע רבי אבא אומר חובה שנאמר 

שמעון מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום שנאמר ' ר אילעא משום רבי אלעזר בר"וא

נתן אומר מצוה שנאמר ' ר' אמרו ליוסף אנא שא נא וגוכה ת' אביך צוה וגו( בראשית נ)

דבי רבי ישמעאל תנא ' ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני וגו( א טזשמואל )

ואדוני זקן ( בראשית יח)גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו דמעיקרא כתיב 

יהושע בן לוי ' יוחנן ור אתמר רבי : רבי יוחנן בן ברוקה אומר : ולבסוף כתיב ואני זקנתי

חד אמר הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה וחד אמר אין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה תסתיים 

אבהו וקאמר משמיה דרבי יוחנן הלכה ' דרבי יוחנן הוא דאמר אין הלכה דיתיב ר

ואהדרינהו רבי אמי ורבי אסי לאפייהו ואיכא דאמרי רבי חייא בר אבא אמר ואהדרינהו 

ורבי אסי לאפייהו אמר רב פפא בשלמא למאן דאמר רבי אבהו אמרה משום רבי אמי 

כבוד בי קיסר לא אמרו ליה ולא מידי אלא למאן דאמר רבי חייא בר אבא אמרה לימרו 

אבהו אמר ' אחא בר חנינא אמר ר' ש דאמר ר"ליה לא אמר רבי יוחנן הכי מאי הוה עלה ת

ד "דקיסרי ואמר יוציא ויתן כתובה ואי ס אסי עובדא הוה קמיה דרבי יוחנן בכנישתא' ר

אמי ' לא מפקדה כתובה מאי עבידתה דלמא בבאה מחמת טענה כי ההיא דאתאי לקמיה דר



אמרה ליה הב לי כתובה אמר לה זיל לא מיפקדת אמרה ליה מסיבו דילה מאי תיהוי עלה 

פקדת דהך אתתא אמר כי הא ודאי כפינן ההיא דאתאי לקמיה דרב נחמן אמר לה לא מי

אמרה ליה לא בעיא הך אתתא חוטרא לידה ומרה לקבורה אמר כי הא ודאי כפינן יהודה 

וחזקיה תאומים היו אחד נגמרה צורתו לסוף תשעה ואחד נגמרה צורתו לתחלת שבעה 

חייא אמרה ' חייא הוה לה צער לידה שנאי מנא ואתיא לקמיה דר' יהודית דביתהו דר

לא אזלא אשתיא סמא דעקרתא לסוף איגלאי מילתא אתתא מפקדא אפריה ורביה אמר לה 

אמר לה איכו ילדת לי חדא כרסא אחריתא דאמר מר יהודה וחזקיה אחי פזי וטוי 

ר יצחק מעשה "אחוותא ולא מיפקדי והאמר רב אחא בר רב קטינא א  א גמרא,דף סו

ן באשה אחת שחציה שפחה וחציה בת חורין וכפו את רבה ועשאה בת חורין אמר רב נחמ

:  בר יצחק מנהג הפקר נהגו בה

  

מסכת יבמות פרק ז 

אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט הכניסה לו עבדי מלוג   א משנה,דף סו

ועבדי צאן ברזל עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה עבדי צאן ברזל יאכלו ואלו הן עבדי מלוג 

נותן הרי אלו לא יאכלו פ שהוא חייב במזו"אם מתו מתו לה ואם הותירו הותירו לה אע

בתרומה ואלו הן עבדי צאן ברזל אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו הואיל והוא חייב 

באחריותן הרי אלו יאכלו בתרומה בת ישראל שניסת לכהן והכניסה לו עבדים בין עבדי 

מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אלו יאכלו בתרומה ובת כהן שניסת לישראל והכניסה לו 

: דים בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אלו לא יאכלו בתרומהעב

ועבדי מלוג לא יאכלו בתרומה אמאי להוי כקנינו שקנה קנין דתניא מנין   א גמרא,דף סו

וכהן כי יקנה נפש ( ויקרא כב)לכהן שנשא אשה וקנה עבדים שיאכלו בתרומה שנאמר 

ם ועבדיו שקנו עבדים שיאכלו בתרומה קנין כספו הוא יאכל בו ומנין לאשה שקנתה עבדי

שנאמר וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו קנינו שקנה קנין אוכל כל האוכל 

מאכיל כל שאין אוכל אינו מאכיל ולא והרי ערל וכל הטמאים שאינן אוכלין ומאכילין 

ר קנין התם פומייהו כאיב להו והרי ממזר שאין אוכל ומאכיל אמר רבינא קנין אוכל קאמ

אוכל מאכיל שאינו אוכל אינו מאכיל ורבא אמר מדאורייתא מיכל אכלי ורבנן הוא דגזרי 

בהו כדי שתאמר אני איני אוכלת עבדי אינן אוכלין זונה היא אצלו הלכך אתי לאפוקה רב 

אשי אמר גזירה שמא תאכיל לאחר מיתה אלא מעתה בת ישראל שנשאת לכהן לא תאכיל 

מיתה אלא אמר רב אשי באלמנה כהנת דאתיא לאורויי מעיקרא  גזירה שמא תאכיל לאחר

אכלי בתרומה דבי נשא אינסבי ליה להאי אכלי בתרומה דגבראי והשתא הדרי לי 

למילתיה קמייתא ולא ידעה דמעיקרא לא שויתה לנפשה חללה השתא שויתה לנפשה 

ליגי רבנן חללה תינח אלמנה כהנת אלמנה בת ישראל מאי איכא למימר באלמנותה לא פ

איתמר המכנסת שום לבעלה היא אומרת כלי אני נוטלת והוא אומר דמים אני נותן הדין 

עם מי רב יהודה אמר 

אמי אמר הדין עמו רב יהודה אמר הדין עמה משום שבח ' הדין עמה ור  ב גמרא,דף סו

אמי אמר הדין עמו כיון דאמר מר אם מתו מתו לו ואם הותירו ' בית אביה דידה הוי ר



הותירו לו הואיל וחייב באחריותן יאכלו אמר רב ספרא מי קתני והן שלו הואיל וחייב 

באחריותן קתני ולעולם לאו דידיה נינהו וכל היכא דחייב באחריותן אכלי בתרומה והתנן 

פ "ישראל ששכר פרה מכהן הרי זה יאכילנה כרשיני תרומה כהן ששכר פרה מישראל אע

רשיני תרומה ותסברא נהי נמי דמחייב בגנבה ואבדה שמזונותיה עליו לא יאכילנה כ

באונסיה בכחשה ובנפחת דמיה מי מיחייב הא לא דמיא אלא לסיפא ישראל ששם פרה 

מכהן לא יאכילנה כרשיני תרומה אבל כהן ששם פרה מישראל יאכילנה כרשיני תרומה 

ב יהודה יתיב רבה ורב יוסף בשילהי פרקיה דרב נחמן ויתבי וקאמרי תניא כותיה דר

אמי עבדי צאן ברזל יוצאין בשן ועין לאיש אבל ' ותניא כותיה דרבי אמי תניא כותיה דר

לא לאשה תניא כותיה דרב יהודה המכנסת שום לבעלה אם רצה הבעל למכור לא ימכור 

ולא עוד אלא אפילו הכניס לה שום משלו אם רצה הבעל למכור לא ימכור מכרו שניהם 

ג ואמר הבעל מוציא מיד הלקוחות אמר רבא אמר רב "י רשבלפרנסה זה היה מעשה לפנ

' ג דתניא כותיה דר"אמי אע' ל רבא לרב נחמן והתניא כותיה דר"נחמן הלכה כרב יהודה א

אמי מסתברא טעמא דרב יהודה משום שבח בית אביה ההיא איתתא דעיילה ליה לגברא 

ר רבא קנייה מיתנא איצטלא דמילתא בכתובתה שכיב שקלוה יתמי ופרסוה אמיתנא אמ

אמר ליה נאנאי בריה דרב יוסף בריה דרבא לרב כהנא והאמר רבא אמר רב נחמן הלכה 

כרב יהודה אמר ליה מי לא מודה רב יהודה דמחוסר גוביינא וכיון דמחוסר גוביינא 

ברשותיה קאי רבא לטעמיה דאמר רבא הקדש חמץ 

הכניסה לו שני כלים באלף זוז  ר יהודה"ושחרור מפקיעין מידי שעבוד א  א גמרא,דף סז

ושבחו ועמדו על שני אלפים אחד נוטלתו בכתובתה ואחד נותנת דמים ונוטלתו מפני שבח 

בית אביה מאי קא משמע לן שבח בית אביה דידה הוי הא אמרה רב יהודה חדא זימנא מהו 

: ל"מ היכא דמטיא למשקל בכתובתה אבל מיתן דמי ומישקל לא קמ"דתימא ה

בת ישראל שניסת לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה   שנהא מ,דף סז

יוסי אמרו לו מאחר שהעדת לנו ' מפני חלקו של עובר שהעובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר

על בת ישראל לכהן אף בת כהן לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה 

: מפני חלקו של עובר

הו טעמא דרבי יוסי משום דקסבר עובר במעי זרה זר הוא או איבעיא ל  א גמרא,דף סז

דלמא ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל למאי נפקא מינה לעובר במעי כהנת מאי אמר 

רבה היינו טעמא דרבי יוסי דקסבר עובר במעי זרה זר הוא רב יוסף אמר ילוד מאכיל 

העדת לנו על בת ישראל לכהן יוסי מאחר ש' שאין ילוד אינו מאכיל מיתיבי אמרו לו לר

בת כהן לכהן מהו אמר להם זו שמעתי וזו לא שמעתי אי אמרת בשלמא עובר במעי זרה 

ל זו שמעתי וזו לא שמעתי אלא אי אמרת ילוד מאכיל שאין ילוד אין "זר הוא היינו דקא

מאכיל מאי זו שמעתי וזו לא שמעתי איהי היא קשיא אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי 

יוסי אבל חכמים אומרים יש לו בנים אוכלים משום בנים אין לו בנים אוכלים משום ' ר

ל שמואל לרב חנא "ל הא א"אחים אין לו אחים אוכלים משום משפחה כולה זו ולא ס

ל מאי "בגדתאה פוק אייתי לי בי עשרה דאימא לך באנפייהו המזכה לעובר קנה אלא זו וס

יוסי מפי ' י ומי פליגי מתיב רבי זכאי זו עדות העיד רל דפליגי רבנן עליה דרבי יוס"קמ

שמעיה ואבטליון והודו לו אמר רב אשי מי קתני וקבלו והודו לו קתני דמסתבר טעמיה 

ר הניח בנים אלו ואלו אוכלים הניחה מעוברת אלו ואלו אין אוכלים הניח בנים והניחה "ת

ברזל לא יאכלו מפני חלקו של מעוברת עבדי מלוג אוכלים כדרך שהיא אוכלת עבדי צאן 



יוסי רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו ' עובר שהעובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר

ש בן יוחי אומר זכרים יאכלו כולן נקבות לא יאכלו שמא "הבת מאכלת הבן אינו מאכיל ר

ליה  ימצא עובר זכר ואין לבנות במקום הבן כלום מאי איריא שמא ימצא עובר זכר תיפוק

דנקבה נמי פסלה חדא ועוד קאמר חדא דנקבה נמי פסלה ועוד שמא ימצא עובר זכר ואין 

לבנות במקום הבן כלום זכרים יאכלו והאיכא עובר קסבר 

אין חוששין למיעוטא ואיבעית אימא לעולם קסבר חוששין למיעוטא   ב גמרא,דף סז

שמואל יתומים שבאו  דעבדינן ליה תקנתא כרב נחמן אמר שמואל דאמר רב נחמן אמר

ד מעמידין להם אפוטרופוס ובורר להם חלק יפה הגדילו יכולין "לחלוק בנכסי אביהם ב

ד יפה לימא דרב "כ מה כח ב"למחות ורב נחמן דידיה אומר הגדילו אין יכולין למחות דא

' ע אית להו דרב נחמן והכא בחוששין למיעוטא קמיפלגי ר"נחמן תנאי היא לא דכ

ש בן דלא מאכיל "וסי אומר משום אביו הבת מאכיל הבן אינו מאכיל מי' ישמעאל בר

משום חלקו של עובר בת נמי לא תאכיל מפני חלקו של עובר אמר אביי הכא בנכסים 

מועטים עסקינן וכגון דאיכא בן בהדי בת מה נפשך אי האי דמעברא בן הוא לא עדיף 

א נפק לאויר העולם לא תקינו מהאי דקאי אי בת היא אמאי אכלה בתקנתא דרבנן כמה דל

רבנן במאי אוקימתא בנכסים מועטים אימא סיפא שמא ימצא העובר זכר ואין לבנות 

במקום בן כלום אדרבה נכסים מועטים דבנות נינהו סיפא אתאן לנכסים מרובין ונכסים 

ר יוחנן יתומין שקדמו ומכרו בנכסים מועטים מה "מועטים דבנות נינהו והאמר רבי אסי א

יוסי קתני ' ישמעאל בר' יוסי כולה ר' ה היינו ר"כרו מכרו ואלא מאי בת דקתני אם אשמ

: לה

העובר והיבם והאירוסין והחרש ובן תשע שנים ויום אחד פוסלין ולא   ב משנה,דף סז

שערות וספק שלא ' שנים ויום אחד ספק שאינו ספק הביא ב' מאכילין ספק שהוא בן ט

אחיו ואין ידוע אי זה מת ראשון צרתה חולצת ולא הביא נפל הבית עליו ועל בת 

: מתייבמת

כנעוריה פרט ( ויקרא כב)אי בת כהן לישראל היא פסיל לה  : העובר  ב גמרא,דף סז

 : למעוברת אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל

אל בית אביה פרט לשומרת ושבה ( ויקרא כב)אי בת כהן לישראל היא פסיל לה  : היבם

קנין כספו אמר רחמנא והא קנין ( ויקרא כב)יבם אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה 

אי בת כהן לישראל היא פסיל לה  : והאירוסין : דאחיו הוא

 : דהא קניה בהויה ואי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה משום דעולא  א גמרא,דף סח

א פסיל לה דהא קניה בתקנתא דרבנן ואי בת ישראל אי בת כהן לישראל הי : והחרש

 : 'ובן תשע שנים וכו : לכהן היא לא מאכיל קנין כספו אמר רחמנא והאי לאו בר קנין הוא

ד בשומרת יבם לבן תשע ויום אחד למאי אי למיפסל קטן נמי מיפסל פסיל אי לאכולי "קס

אחד הבא על יבמתו עסקינן גדול נמי לא מאכיל אמר אביי הכא ביבם בן תשע שנים ויום 

א הואיל ומדאורייתא קניא ליה וביאתו ביאה אימא לוכיל "דמדאורייתא קניא ליה סד

ל רבא אי הכי סיפא דקתני ספק "שנים ויום אחד כמאמר בגדול א' ל עשו ביאת בן ט"קמ

לא מאכיל ספק מיבעיא אלא אמר ' שנים ויום אחד ספק שאינו השתא ודאי בן ט' בן ט

תשע שנים ויום אחד דהנך פסולים קתני דפסלי בביאתן וכדתניא בן תשע שנים רבא בבן 

ויום אחד גר עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי נתין חלל וממזר שבאו על כהנת לויה 

וישראלית פסלוה והא מדקתני סיפא אם אינן ראוין לבא בישראל הרי אלו פוסלים מכלל 



שנים ויום ' גופא בן ט : הל סיפא פסולי כהונהדרישא לאו בפסולים עסקינן רישא פסולי ק

גר עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי נתין חלל וממזר שבאו על כהנת לויה וישראלית ' א

ג אומר "פסלן רבי יוסי אומר כל שזרעו פסול פוסל כל שאין זרעו פסול אינו פוסל רשב

 : אתה נושא אלמנתוכל שאתה נושא בתו אתה נושא אלמנתו וכל שאין אתה נושא בתו אי 

ובת כהן כי תהיה לאיש זר ( ויקרא כב)מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא 

כיון שנבעלה לפסול לה פסלה האי מיבעי ליה דקאמר רחמנא בת כהן דמינסבא לזר לא 

מושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל נפקא מדקאמר ( ויקרא כב)תיכול ההיא 

בית אביה תאכל מכלל דמעיקרא לא אכלה אי מההיא הוה אמינא לאו  רחמנא ושבה אל

מוכל זר לא יאכל קדש ( ויקרא כב[ )לאו]הבא מכלל עשה עשה כתב רחמנא האי ללאו 

נפקא 

יוסי ' ההוא מיבעי ליה לגופיה תרי וכל זר כתיבי ואכתי מיבעי ליה לכדר  ב גמרא,דף סח

רות אמרתי לך ולא אנינות דרבי יוסי ברבי ר יוסי ברבי חנינא וכל זר ז"חנינא דא' בר

חנינא מן זר וכל זר נפקא ואכתי מיבעי ליה לכדתניא כשהיא חוזרת חוזרת לתרומה ואינה 

( ויקרא כב)חוזרת לחזה ושוק ואמר רב חסדא אמר רבינא בר רב שילא מאי קרא דכתיב 

מן הקדשים  ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל לא תאכל במורם

כ לכתוב קרא היא בקדשים לא תאכל מאי בתרומת הקדשים שמעת מינה תרתי אשכחן "א

ע "ר אבא אמר רב בת ובת הכא נמי בת ובת כמאן כר"כהנת לויה וישראלית מנלן כדא

דדריש ווין אפילו תימא רבנן כוליה ובת קרא יתירא הוא אשכחן לתרומה לכהונה מנלן 

ונה מרבינן להו דאי לתרומה בנות מיכל תרומה נינהו אלמה אטו לויה וישראלית לא לכה

ו ומה כהנת דבקדושה דנפשה אכלה "לא משכחת לה דקאכלה בשביל בנה בשביל בנה ק

ש והיא הנותנת כהנת דקדיש "פסיל לה לויה וישראלית דלא אכלה אלא בשביל בנה לא כ

גרושה ומה גרושה ו מ"גופה פסיל לה הא דלא קדיש גופה לא פסיל לה אלא לכהונה ק

שמותרת בתרומה אסורה לכהונה זו שאסורה בתרומה אינו דין שפסולה לכהונה וכי 

מזהירין מן הדין גלוי מילתא בעלמא הוא ואימא נבעלה לפסול לה חייבי כריתות כי תהיה 

> עובד כוכבים>אמר רחמנא הנך דאית בהו הויה חייבי כריתות לאו בני הויה אי הכי 

ר יוחנן משום רבי ישמעאל מנין "יפסלו הנך פסלי מדרבי ישמעאל דאועבד לא ל{ גוי}

ועבד שבא על בת ישראל ועל כהנת ולויה שפסלוה שנאמר { לגוי> }לעובד כוכבים>

' ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וגו( ויקרא כב)

ועבד שאין { גוי> }עובד כוכבים>מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו   א גמרא,דף סט

אבא אמר רב בת ' אלמנות וגירושין אשכחן כהנת לויה וישראלית מנא לן כדאמר ר לו

נ בת ובת כמאן כרבי עקיבא דדריש ווי אפילו תימא רבנן כולה ובת קרא יתירא "ובת ה

הוא ואימא מי שיש לו אלמנות וגירושין בה כי לית ליה זרע קאכלה כי אית ליה זרע לא 

ג דאית ליה זרע נמי תיכול אם כן רבויי לויה "ן בה אעאכלה מי שאין לו אלמנות וגירושי

וישראלית למה לי ולרבי עקיבא דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין ומאי כי תהיה 

לאיש זר כי תיבעל אלמנה וגרושה למה לי אלמנה להחמיר עליה וגרושה להקל עליה 

ום דחזיא לכהונה וצריכא דאי אשמעינן אלמנה אלמנה הוא דכי לית לה זרע אכלה מש

ג דלית לה זרע לא אכלה ואי אשמעינן גרושה "אבל גרושה דלא חזיא לכהונה אימא אע

גרושה הוא דכי אית לה זרע לא אכלה משום דלא חזיא לכהונה אבל אלמנה דחזיא 

ג דאית לה זרע נמי תיכול צריכא ואימא נבעלה לפסול לה אף מחזיר "לכהונה אימא אע



מנא מי שזר אצלה מעיקרא לאפוקי האי דלא זר אצלה מעיקרא גרושתו לאיש זר אמר רח

לא יחלל זרעו ( ויקרא כא)הוא אי הכי חלל דלאו זר הוא מעיקרא לא לפסול אמר קרא 

בעמיו מקיש זרעו לו מה הוא פוסל אף זרעו נמי פוסל ואימא משעת הויה דומיא דכהן 

ואימא עד דאיכא הויה  גדול באלמנה מה כהן גדול באלמנה בביאה אף האי נמי בביאה

ג באלמנה מה כהן גדול באלמנה בביאה לחודה אף האי נמי בביאה "וביאה דומיא דכ

לחודה ורבי יוסי אומר כל שזרעו פסול פוסל וכל שאין זרעו פסול אינו פוסל מאי איכא 

יוחנן מצרי שני ואדומי שני איכא בינייהו ושניהם לא למדוה ' ק לרבי יוסי אמר ר"בין ת

ג באלמנה שביאתו בעבירה ופוסל אף האי נמי "ק סבר מה כ"כהן גדול באלמנה תאלא מ

פוסל ורבי יוסי סבר ככהן גדול מה כהן גדול שזרעו פסול ופוסל אף כל שזרעו פסול 

בנים אשר יולדו להם דור ( דברים כג)פוסל לאפוקי מצרי שני דאין זרעו פסול דכתיב 

 : 'ל שאתה נושא בתו אתה נושא אלמנתו וכוג אומר כ"רשב : 'שלישי יבא להם בקהל ה

יוסי לרבן שמעון בן גמליאל אמר עולא גר עמוני ומואבי איכא בינייהו ' מאי איכא בין ר

ושניהם לא למדוה אלא מכהן גדול באלמנה רבי יוסי סבר מה כהן גדול באלמנה שזרעו 

שכל זרעו פסול ג סבר מה כהן גדול באלמנה "פסול ופוסל אף כל שזרעו פסול פוסל רשב

ופוסל אף שכל זרעו פסול ופוסל לאפוקי עמוני ומואבי דאין כל זרעו פסול דאמר מר 

: עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית

האונס והמפתה והשוטה לא פוסלין ולא מאכילין ואם אינן ראויין לבא   א משנה,דף סט

ל בתרומה ישראל שבא על בת כהן תאכ> היה>בישראל הרי אלו פוסלין כיצד 

עיברה לא תאכל בתרומה נחתך העובר במעיה תאכל היה כהן שבא על   ב משנה,דף סט

בת ישראל לא תאכל בתרומה עיברה לא תאכל ילדה תאכל נמצא כחו של בן גדול משל 

אב העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום זרע כיצד בת ישראל לכהן בת כהן לישראל 

בש על השפחה וילדה הימנו בן הרי זה עבד היתה אם אביו וילדה הימנו בן והלך הבן ונכ

בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה ממזר פוסל ומאכיל 

כיצד בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל וילדה הימנו בת והלכה הבת ונישאת לעבד או 

מו בת ישראל לכהן וילדה הימנו בן הרי זה ממזר היתה אם א{ לנכרי> }לעובד כוכבים>

תאכל בתרומה בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה כהן גדול פעמים שהוא פוסל כיצד בת 

ז ראוי להיות "כהן לישראל וילדה הימנו בת והלכה הבת וניסת לכהן וילדה הימנו בן ה

כהן גדול עומד ומשמש על גבי המזבח מאכיל את אמו ופוסל אם אמו זאת אומרת לא כבני 

: סלני מן התרומהג שהוא פו"כ

ר שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן "תנינא להא דת  ב גמרא,דף סט

כיצד היה ישראל שבא על בת כהן תאכל בתרומה עיברה לא  : החליצה ומן הייבום

חדשים ' כיון דעיברה לא תאכל ליחוש שמא עיברה מי לא תנן מפרישין אותן ג : תאכל

ומה לא חששו ולתרומה לא שמא מעוברות הן אמר רבה בר רב הונא ליוחסין חששו לתר

חששו והתניא הרי זה גיטיך שעה אחת קודם למיתתי אסורה לאכול בתרומה מיד אלא 

אמר רבה בר רב הונא בנישואין חששו בזנות לא חששו ובנישואין מי חששו והתניא בת 

כהן שנישאת לישראל ומת טובלת ואוכלת בתרומה לערב אמר רב חסדא טובלת ואוכלת 

לא מיעברא הא לא מיעברא ואי מיעברא עד ארבעים מיא בעלמא היא עד ארבעים דאי 

אמר ליה אביי אי הכי אימא סיפא הוכר עוברה במעיה תהא מקולקלת למפרע מאי 

מקולקלת עד ארבעים איתמר הבא על ארוסתו בבית חמיו רב אמר הולד ממזר ושמואל 



לא דיימא מעלמא  אמר הולד שתוקי אמר רבא מסתברא מילתיה דרב דדיימא מעלמא אבל

בתרא דידיה שדינן ליה אמר רבא מנא אמינא לה דקתני ילדה תאכל היכי דמי אילימא 

דדיימא מעלמא ילדה אמאי תאכל אלא לאו מיניה דיימא ולא דיימא מעלמא ומה התם 

דלהאי איסורא ולהאי איסורא בתרא דידיה שדינן ליה הכא דלהאי איסורא ולהאי היתירא 

ג דלא דיימא מעלמא "י לעולם אימא לך כל היכא דדיימא מיניה אעל אבי"לא כל שכן א

ט דאמרינן מדאפקרא נפשה לגבי ארוס אפקרא נפשה לעלמא "אמר רב הולד ממזר מ

ע לא פליגי "שהיו שניהם חבושים בבית האסורין איכא דאמרי בבא עליה כ' ומתני

ממזר ושמואל אמר  דבתריה דידיה שדינן ליה והכי איתמר ארוסה שעיברה רב אמר הולד

הולד שתוקי אמר רבא מסתברא מילתיה דרב דלא דיימא מיניה ודיימא מעלמא 

ג דדיימא מעלמא בתריה דידיה שדינן ליה אמר רבא "אבל דיימא מניה אע  א גמרא,דף ע

מנא אמינא לה דקתני ילדה תאכל היכי דמי אילימא דדיימא מניה ולא דיימא מעלמא 

או דדיימא נמי מעלמא ומה התם דלהאי איסורא ולהאי צריכא למימר דתיכול אלא ל

ל אביי "איסורא בתריה דידיה שדינן ליה הכא דלהאי איסורא ולהאי היתירא לא כל שכן א

' ג דדיימא מניה אמר רב הולד ממזר ומתני"לעולם אימא לך כל היכא דדיימא מעלמא אע

האשה ( שמות כא)ט אמר קרא "מ : 'העבד פוסל משום ביאה כו : בדלא דיימא כלל

ר וזרע אין לה אין לי אלא זרעה זרע זרעה "ת : ממזר פוסל ומאכיל : 'וילדיה תהיה וגו

ל וזרע אין לה "ל וזרע אין לה מכל מקום אין לי אלא זרע כשר זרע פסול מנין ת"מנין ת

עיין עלה והא אפיקתיה לזרע זרעה זרע זרעה לא איצטריך קרא בני בנים הרי הן כבנים 

ע דאמר יש ממזר מחייבי "ל לרבי יוחנן כמאן כר"ל ר"טריך קרא לזרע פסול אכי איצ

ר "ועבד מודו דכי אתא רב דימי א{ בגוי> }בעובד כוכבים>לאוין אפילו תימא רבנן 

ועבד הבא על בת ישראל הולד { גוי> }עובד כוכבים>יצחק בר אבדימי משום רבינו 

בתי כוזא שמאכילני בתרומה ואיני  ר הריני כפרת בן"ת : ג פעמים שפוסל"כ : ממזר

:  כפרת בן בתי כדא שפוסלני מן התרומה

  

מסכת יבמות פרק ח 

הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה נשיהן ועבדיהן יאכלו בתרומה   א משנה,דף ע

פצוע דכא וכרות שפכה הן ועבדיהן יאכלו ונשיהן לא יאכלו ואם לא ידעה משנעשה פצוע 

אלו יאכלו ואי זהו פצוע דכא כל שנפצעו הביצים שלו ואפילו אחת דכא וכרות שפכה הרי 

: כחוט השערה כשר' מהן וכרות שפכה כל שנכרת הגיד ואם נשתייר מעטרה אפי

תושב ( שמות יב)ר אלעזר מנין לערל שאין אוכל בתרומה נאמר "תניא א  א גמרא,דף ע

שכיר האמור בפסח תושב ושכיר בתרומה מה תושב ו( ויקרא כב)ושכיר בפסח ונאמר 

ערל אסור בו אף תושב ושכיר האמור בתרומה ערל אסור בו רבי עקיבא אומר אינו צריך 

א אומר נאמר תושב ושכיר "איש איש לרבות הערל אמר מר ר( ויקרא כב)הרי הוא אומר 

בפסח ונאמר תושב ושכיר בתרומה מה תושב ושכיר האמור בפסח ערל אסור בו אף 

ומה ערל אסור בו מופנה דאי לאו מופנה איכא למיפרך מה תושב ושכיר האמור בתר

לפסח שכן חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא לאיי אפנויי מופנה הי מופנה אי דתרומה 



מצרך צריכי דתניא תושב זה קנוי קנין עולם שכיר זה קנוי קנין שנים ויאמר תושב ואל 

וי קנין שנים לא כל שכן אילו כן יאמר שכיר ואני אומר קנוי קנין עולם אינו אוכל קנ

הייתי אומר תושב זה קנוי קנין שנים אבל קנוי קנין עולם אוכל בא שכיר ולימד על תושב 

שאף על פי שקנוי קנין עולם אין אוכל אלא דפסח מופני האי תושב ושכיר דכתב רחמנא 

יה בפסח מאי ניהו אי נימא תושב ושכיר ממש משום דהוה ליה תושב ושכיר איפטר ל

מפסח והא קיימא לן גבי תרומה דלא אכיל 

אלמא לא קני ליה רביה הכא נמי לא קני ליה רביה אלא לאפנויי ואכתי   ב גמרא,דף ע

אלעזר דאמר מופנה מצד אחד למדין ומשיבין כיון ' מופנה מצד אחד הוא ושמעינן ליה לר

ופנה משני צדדין דלגופיה לא צריך שדי חד אלמד ושדי חד אמלמד והוה ליה גזירה שוה מ

> זר>ר יוסי בר חנינא אמר קרא "אי מה פסח אונן אסור בו אף תרומה אונן אסור בה א

( ויקרא כב)וכל זר זרות אמרתי לך ולא אנינות אימא ולא ערלות הא כתיב ( ויקרא כב)

ר "ם בדב"ם כרותי"מעשי>ל לרבויי שכן "תושב ושכיר ומה ראית מסתברא ערלות הו

ה ומעשה בגופו וענוש כרת וישנו לפני הדבור ומילת זכריו ועבדיו מחוסר מעש> ד"העב

מעכבת אדרבה אנינות הוה ליה לרבויי שכן ישנה בכל שעה ונוהגת באנשים ונשים ואין 

בידו לתקן את עצמו הנך נפישן רבא אמר בלא הנך נפישן נמי לא מצית אמרת שבקינן 

סח גופיה ממעשר גמרינן אי מה פסח ערלות דכתיב בגופיה דפסח וילפינן אנינות מפסח דפ

( שמות יב)מילת זכריו ועבדיו מעכבת אף תרומה מילת זכריו ועבדיו מעכבת אמר קרא 

ומלתה אותו אז יאכל בו מילת זכריו ועבדיו מעכבת בו מלאכול בפסח ואין מילת זכריו 

אבל  כל ערל לא יאכל בו בו אינו אוכל( שמות יב)ועבדיו מעכבת בתרומה אי הכי אימא 

אוכל הוא בתרומה הא כתיב תושב ושכיר ומה ראית מסתברא ערלות דגופיה הוה ליה 

לרבויי שכן מעשה בגופו וענוש כרת אדרבה מילת זכריו ועבדיו הוה ליה לרבויי שכן 

נפישן נמי לא מצית אמרת מי איכא מידי [ הנך]א בלא "ישנה בכל שעה הנך נפישן ואב

לות דאחריני מעכבא ביה השתא דאמרת בו לדרשה דערלות דגופיה לא מעכבא ביה ער

כל בן נכר לא יאכל בו למה לי בו ( שמות יב)הוא דאתא 

המרת דת פוסלת ואין המרת דת פוסלת במעשר כל ערל לא יאכל בו   א גמרא,דף עא

למה לי בו אינו אוכל אבל אוכל הוא במצה ומרור ואיצטריך למכתב ערל ואיצטריך 

תב רחמנא ערל משום דמאיס אבל בן נכר דלא מאיס אימא לא למכתב כל בן נכר דאי כ

ואי כתב רחמנא כל בן נכר משום דאין לבו לשמים אבל ערל דלבו לשמים אימא לא 

ע אומר אינו צריך "ר יצחק אמר מר ר"ממנו ממנו למה לי לכדרבה א( שמות יב)צריכא 

ר יוסי "את האונן אאיש איש לרבות את הערל ואימא לרבות ( ויקרא כב)הרי הוא אומר 

וכל זר זרות אמרתי לך ולא אנינות אימא ולא ערלות הא ( ויקרא כב)חנינא אמר קרא ' בר

ם "ם כרותי"כתיב איש איש ומה ראית מסתברא ערלות הוה ליה לרבויי שכן מעשי

ד מחוסר מעשה ומעשה בגופו וענוש כרת וישנו לפני הדבור ומילת זכריו "ר העב"בדב

בה אנינות הוה ליה לרבויי שכן ישנה בכל שעה ונוהגת באנשים ועבדיו מעכבת אדר

ונשים ואין בידו לתקן עצמו הנך נפישן רבא אמר בלא הנך נפישן נמי לא מצית אמרת 

אמר קרא איש איש איזהו דבר שישנו באיש ואינו באשה הוי אומר זה ערלות ורבי עקיבא 

ערבי מהול וגבעוני מהול והני האי תושב ושכיר מאי עביד ליה אמר רב שמעיא לאתויי 

עובדי >מולין נינהו והא תנן קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי 

{ האומות> }עובדי כוכבים>קונם שאני נהנה למולין מותר במולי { האומות> }כוכבים



ואסור בערלי ישראל אלא לאתויי גר שמל ולא טבל וקטן שנולד כשהוא מהול וקסבר 

אליעזר לטעמיה דאמר גר שמל ולא טבל גר מעליא הוא ' להטיף ממנו דם ברית ור צריך

אליעזר האי איש איש מאי ' וקסבר קטן כשנולד מהול אין צריך להטיף ממנו דם ברית ור

עביד ליה דברה תורה כלשון בני אדם בעי רב חמא בר עוקבא קטן ערל מהו לסוכו בשמן 

ש אין לי אלא מילת "ר זירא ת"ו לא מעכבא אשל תרומה ערלות שלא בזמנה מעכבא א

זכריו בשעת עשיה ועבדיו בשעת אכילה מנין ליתן את האמור של זה בזה ואת האמור של 

אז אז לגזירה שוה בשלמא עבדיו משכחת לה דאיתנהו בשעת ( שמות יב)ל "זה בזה ת

עת אכילה אכילה וליתנהו בשעת עשיה כגון דזבנינהו ביני ביני אלא זכריו דאיתנהו בש

מ ערלות שלא "וליתנהו בשעת עשיה היכי משכחת לה לאו דאתילוד בין עשיה לאכילה ש

המול לו כל זכר אמר רחמנא ואז יקרב ( שמות יב)בזמנה הויא ערלות אמר רבא ותסברא 

לעשותו והאי לאו בר מהילא הוא אלא הכא במאי עסקינן כגון שחלצתו חמה וניתוב ליה 

דיהבינן ליה כל שבעה > לצתו חמה נותנין לו כל שבעהדאמר שמואל ח>כל שבעה 

ונימהליה מצפרא בעינן 

מעת לעת והתני לודאה יום הבראתו כיום הולדו מאי לאו מה יום הולדו   ב גמרא,דף עא

לא בעינן מעת לעת אף יום הבראתו לא בעינן מעת לעת לא עדיף יום הבראתו מיום 

ואילו יום הבראתו בעינן מעת לעת רב פפא  הולדו דאילו יום הולדו לא בעינן מעת לעת

אמר כגון דכאיב ליה עיניה לינוקא ואיתפח ביני וביני רבא אמר כגון שהיו אביו ואמו 

חבושין בבית האסורין רב כהנא בריה דרב נחמיה אמר כגון טומטום שנקרע ונמצא זכר 

תניא כיון שיצא ביני וביני רב שרביא אמר כגון שהוציא ראשו חוץ לפרוזדור ומי חיי וה

לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח שאלמלא כן אין יכול לחיות אפילו שעה אחת 

הכא במאי עסקינן כגון דזנתיה אישתא אישתא דמאן אילימא אישתא דידיה אי הכי כל 

מ היכא דלא מעוי אבל היכא "שבעה בעי אלא דזנתיה אישתא דאימיה ואיבעית אימא ה

יוחנן משום רבי בנאה ערל מקבל הזאה שכן מצינו באבותינו ' רדמעוי מחייא חיי אמר 

והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש ( יהושוע ד)שקבלו הזאה כשהן ערלים שנאמר 

הראשון בעשרה לא מהילי משום חולשא דאורחא הזאה אימת עביד להו לאו כשהן ערלים 

ח מתקיף לה מר ויעשו את הפס( יהושוע ה)ד דכתיב "ודלמא לא עבוד פסח כלל לא ס

ל רב אשי תניא בהדיא מלו וטבלו ועשו פסחיהן "זוטרא ודלמא פסח הבא בטומאה היה א

בטהרה אמר רבה בר יצחק אמר רב לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו שנאמר 

ודלמא הנך דלא ' אל יהושע עשה לך חרבות צורים וגו' בעת ההיא אמר ה( יהושוע ה)

כ מאי "א' מולים היו כל העם היוצאים וכל העם הילודים וגוכי ( יהושוע ה)מהול דכתיב 

שוב אלא לאו לפריעה ומאי שנית לאקושי סוף מילה לתחלת מילה מה תחלת מילה 

מעכבת אף סוף מילה מעכבין בו דתנן אלו הן ציצין המעכבין את המילה בשר החופה את 

ר אבא אמר רב בשר העטרה ואין אוכל בתרומה אמר רבינא ואיתימא רב ירמיה ב[ רוב]

החופה את רוב גובהה של עטרה ובמדבר מאי טעמא לא מהול איבעית אימא משום 

חולשא דאורחא 

ואיבעית אימא משום דלא נשיב להו רוח צפונית דתניא כל אותן   א גמרא,דף עב

ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא נשבה להם רוח צפונית מאי טעמא איבעית אימא 

ר פפא הלכך יומא דעיבא "ואי בעית אימא דלא נבדור ענני כבוד א משום דנזופים הוו

( תהילים קטז)ויומא דשותא לא מהלינן ביה ולא מסוכרינן ביה והאידנא דדשו בה רבים 



ר כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא היה יום שלא "ת : 'שומר פתאים ה

הכה כל בכור ' בחצי הלילה וה ויהי( שמות יב)' נשבה בו רוח צפונית בחצי הלילה שנא

ר הונא דבר תורה משוך אוכל "ל דעת רצון מילתא היא א"מאי תלמודא הא קמ' וגו

בתרומה ומדבריהם גזרו עליו מפני שנראה כערל מיתיבי משוך צריך שימול מדרבנן 

יהודה אומר לא ימול מפני ' ודקארי לה מאי קארי לה הא צריך קתני קטעי בסיפא ר

אמרו לו והלא הרבה מלו בימי בן כוזיבא והולידו בנים ובנות שנאמר  שסכנה היא לו

את בריתי הפר לרבות את ( בראשית יז)מאה פעמים ואומר ' המול ימול אפי( בראשית יז)

ש את "המשוך מאי ואומר וכי תימא האי המול ימול לרבות ציצין המעכבים את המילה ת

ס קרא דאורייתא היא ולא "ב לה השבריתי הפר לרבות את המשוך הוא סבר מדקא נסי

היא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא מיתיבי טומטום אין אוכל בתרומה נשיו ועבדיו 

אוכלין משוך ונולד כשהוא מהול הרי אלו אוכלים אנדרוגינוס אוכל בתרומה ואין אוכל 

בקדשים טומטום אינו אוכל לא בתרומה ולא בקדשים קתני מיהת משוך ונולד כשהוא 

הרי אלו אוכלין תיובתא דרב הונא תיובתא אמר מר טומטום אינו אוכל בתרומה מהול 

נשיו ועבדיו אוכלים נשיו לטומטום מנא ליה אילימא דקדיש דתניא טומטום שקידש 

קדושיו קדושין נתקדש קדושיו קדושין אימר דאמר לחומרא לקולא מי אמרינן ספק אשה 

ניכרות מבחוץ רבא אמר מאי נשיו אמו הוא ואין אשה מקדשת אשה אמר אביי כשביציו 

ש טומטום אינו "ל ת"אמו פשיטא מהו דתימא מוליד מאכיל שאין מוליד אינו מאכיל קמ

אוכל לא בתרומה ולא בקדשים בשלמא לאביי תנא רישא ערל ודאי וקתני סיפא ספק ערל 

ל מאי טומטום ערל השתא ספק ערל לא אכיל ודאי ערל "אלא לרבא טומטום דסיפא ל

כיל מה טעם קאמר מה טעם טומטום אינו אוכל בתרומה מפני שספק ערל הוא וערל אינו א

וגר שנתגייר > ונולד כשהוא מהול>אוכל לא בתרומה ולא בקדשים לימא כתנאי משוך 

כשהוא מהול וקטן שעבר זמנו ושאר כל הנימולים לאיתויי מי שיש לו שתי ערלות אינן 

מעון אומר בזמנו ש' נימולין אלא ביום רבי אלעזר בר

אין נימולין אלא ביום שלא בזמנו נימולין ביום ובלילה מאי לאו בהא   ב גמרא,דף עב

קמיפלגי דמר סבר משוך דאורייתא ומר סבר משוך דרבנן ותסברא קטן שעבר זמנו מי 

ד דרבנן אלא דכולי עלמא משוך דרבנן וקטן שעבר זמנו דאורייתא והכא בהא "איכא למ

דרשינן וביום ומר סבר לא דרשינן וביום כי הא דיתיב רבי יוחנן קמיפלגי מר סבר 

וקדריש נותר בזמנו אינו נשרף אלא ביום שלא בזמנו נשרף בין ביום בין בלילה ואיתיביה 

רבי אלעזר לרבי יוחנן אין לי אלא נימול לשמיני שאין נימול אלא ביום מנין לרבות 

וד לומר וביום ואפילו למאן דלא תלמ> מנין>לתשעה לעשרה לאחד עשר לשנים עשר 

ל ראיתי לבן פדת "ל רבי יוחנן לר"י דריש אישתיק בתר דנפק א"ו וה"ו וא"דריש וא

ל דידיה היא מתניתא היא היכא תנא ליה בתורת "ל ר"שיושב ודורש כמשה מפי הגבורה א

כהנים נפק תנייה בתלתא יומי וסברה בתלתא ירחי אמר רבי אלעזר ערל שהזה הזאתו 

פ שאסור בתרומה כשר בפרה מה לטבול יום שכן "ה מידי דהוה אטבול יום שאעכשר

מותר במעשר אטו אנן לאכילה קאמרינן אנן לנגיעה קאמרינן ומה טבול יום שאסור 

בנגיעה דתרומה מותר בפרה ערל שמותר בנגיעה אינו דין שמותר בפרה תניא נמי הכי 

הזאתו מיתיבי טומטום שקידש  ערל שהזה הזאתו כשרה ומעשה היה והכשירו חכמים

קידושו פסול מפני שהוא ספק ערל וערל פסול לקדש ואנדרוגינוס שקידש קידושו כשר 

רבי יהודה אומר אף אנדרוגינוס שקידש קדושיו פסולים מפני שספק אשה ואשה פסולה 



מלקדש קתני מיהא ערל וספק ערל פסול מלקדש אמר רב יוסף האי תנא תנא דבי רבי 

איש איש לרבות הערל ( ויקרא כב)ע אומר "דמרבי ליה לערל כטמא דתניא ר עקיבא הוא

אמר רבא הוה יתיבנא קמיה דרב יוסף וקשיא לי לא לישתמיט תנא וליתני הערל והטמא 

עקיבא היא ולא והא קתני הערל והטמא פטורים מן הראייה התם משום דמאיס ' ולימא ר

מחרש שוטה וקטן רבי יהודה מכשיר ואזדו לטעמייהו דתניא הכל כשרים לקדש חוץ 

ולקחו לטמא ( במדבר יט)בקטן ופוסל באשה ובאנדרוגינוס מאי טעמא דרבנן דכתיב 

מעפר שריפת החטאת הנך דפסלי באסיפה פסולין בקידוש הנך דכשרין באסיפה כשרים 

הנך דפסולין התם ' כ נימא קרא ולקח מאי ולקחו דאפי"בקידוש ורבי יהודה אמר לך א

הכא אי הכי אשה נמי ונתן ולא ונתנה ורבנן אי כתיב ולקח ונתן הוה אמינא שקיל כשרים 

א דשקלי תרי ויהבי תרי "חד ויהיב חד כתב רחמנא ולקחו ואי כתב רחמנא ולקחו ונתנו ה

: שקלי תרי ויהיב חד' כתב רחמנא ולקחו ונתן דאפי

טמא לימד על והזה הטהור על הטמא טהור מכלל שהוא ( במדבר יט)  א גמרא,דף עג

טבול יום שכשר בפרה בעו מיניה מרב ששת ערל מהו במעשר כי היכי דיליף פסח 

ממעשר לענין אנינות יליף נמי מעשר מפסח לענין ערלות או דלמא חמור מקל יליף קל 

מחמור לא יליף אמר להו תניתוה התרומה והבכורים חייבים עליהן מיתה וחומש ואסורין 

ין באחד ומאה וטעונין רחיצת ידים והערב שמש הרי אלו לזרים והן נכסי כהן ועול

בתרומה ובבכורים מה שאין כן במעשר ואם איתא ניתני ערל אסור בהן מה שאין כן 

במעשר תנא ושייר ומאי שייר דהאי שייר שייר דקא תני סיפא יש במעשר ובבכורים מה 

וי ואסור לאונן ורבי שאין כן בתרומה שהמעשר והבכורים טעונין הבאת מקום וטעונין ויד

ש פוטר ואילו אסור לבער מהן בטומאה "שמעון מתיר וחייבין בביעור ור

ואוכלן בטומאת עצמן לוקה מה שאין כן בתרומה לא קתני אלמא תני   ב גמרא,דף עג

לא תוכל לאכול בשעריך ( דברים יב)ש מתיר מנא להו דכתיב "ואסורין לאונן ור : ושייר

ותרומת ידך ואמר מר תרומת ידך אלו בכורים ואיתקש ' רך וגומעשר דגנך ותירושך ויצה

ש תרומה קרינהו "בכורים למעשר מה מעשר אסור לאונן אף בכורים אסור לאונן ור

ש פוטר מר "רחמנא מה תרומה מותרת לאונן אף בכורים מותר לאונן וחייבין בביעור ור

צמן לוקה מנלן דתניא מקיש ומר לא מקיש ואסור לבער מהן בטומאה ואוכלן בטומאת ע

לא בערתי ממנו בטמא בין שאני טמא והוא טהור בין שאני ( דברים כו)שמעון אומר ' ר

ויקרא )טהור והוא טמא והיכא מוזהר על אכילתו איני יודע טומאת הגוף בהדיא כתיב ביה 

נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים ( כב

ל לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ולהלן "יא ליה טומאת עצמו מנין תהכי קמיבע

בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדו כצבי וכאיל ותנא דבי רבי ( דברים טו)הוא אומר 

טמא וטהור אוכלין על שולחן אחד בקערה אחת ואינן חוששין וקאמר ' ישמעאל אפי

כ בתרומה מנא לן "משא : יכולרחמנא ההוא דאמרי לך התם בשעריך תאכלנו הכא לא ת

ר יוחנן דאמר קרא לא בערתי ממנו בטמא ממנו אי אתה מבעיר אבל אתה "אבהו א' אמר ר

מבעיר שמן של תרומה שנטמא ואימא ממנו אי אתה מבעיר אבל אתה מבעיר שמן של 

קדש שנטמא לאו קל וחומר הוא ומה מעשר הקל אמרה תורה לא בערתי ממנו בטמא קדש 

ו הוא הא כתיב ממנו ומה ראית מסתברא קדש לא "ש אי הכי תרומה נמי ק"חמור לא כ

ס פגול נותר קרבן מעילה כרת ואסור לאונן אדרבה תרומה לא "ממעיטנא שכן פנקעכ

ז מיתה וחומש ואין לה פדיון ואסורה לזרים הנך נפישן ואיבעית "ממעיטנא שכן מחפ



ן כן בתרומה מילקא הוא דלא לקי ואוכלן בטומאת עצמן לוקה מה שאי : אימא כרת עדיפא

הא איסורא איכא מנלן אמר קרא בשעריך תאכלנו לזה ולא לאחר ולאו הבא מכלל עשה 

עשה אמר רב אשי מרישא נמי שמעת מינה דתנא ושייר מדלא קתני 

ש "מ ת"ונוהגין בשאר שני שבוע ואין להם פדיון מה שאין כן במעשר ש  א גמרא,דף עד

בין את המילה הרי זה אינו אוכל לא בתרומה ולא בפסח ולא נשתיירו בו ציצין המעכ

בקדשים ולא במעשר מאי לאו מעשר דגן לא מעשר בהמה מעשר בהמה היינו קדשים 

וליטעמיך מי לא תנן פסח וקתני קדשים בשלמא פסח וקדשים צריכי דאי תנא פסח משום 

דשים פסח אלא א מאי ק"דערלות בפסח כתיבא אבל קדשים אימא לא ואי תנא קדשים ה

מאיר היא דאמר מעשר ראשון אסור לזרים ' מעשר בהמה למה לי אלא מעשר ראשון ור

חייא בר רב מדפתי ערל אסור בשתי מעשרות מאי לאו אחד מעשר דגן ' ש מדתני ר"ת

ש אונן אסור במעשר ומותר "מאיר ת' ואחד מעשר בהמה הכא נמי מעשר ראשון ור

ומה ומותר בפרה ובמעשר מחוסר כפורים אסור בתרומה ובפרה טבול יום אסור בתר

בפרה ומותר בתרומה ובמעשר ואם איתא ניתני ערל אסור בתרומה ומותר בפרה ובמעשר 

ויקרא )האי תנא דבי רבי עקיבא היא דמרבי ליה לערל כטמא דתניא רבי עקיבא אומר 

סף הבבלי איש איש לרבות את הערל ומאן תנא דפליג עליה דרבי עקיבא תנא דרבי יו( כב

היא דתניא שרפת אונן ומחוסר כפורים כשרה רבי יוסף הבבלי אומר אונן כשרה מחוסר 

ר יצחק מנין לערל שאסור "יצחק סבר ערל אסור במעשר דא' כפורים פסולה ואף ר

במעשר נאמר ממנו במעשר ונאמר ממנו בפסח מה ממנו האמור בפסח ערל אסור בו אף 

ופני דאי לא מופני איכא למיפרך מה לפסח שכן ממנו האמור במעשר ערל אסור בו מ

ר יצחק "חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא לאיי אפנויי מופני מאי מופני אמר רבא א

ממנו כתיבי בפסח חד לגופיה וחד לגזירה שוה וחד למאן דאמר בא ( שמות יב)תלתא 

למאן דאמר ליתן הכתוב ליתן לך עשה אחר לא תעשה איידי דכתיב נותר כתיב נמי ממנו ו

לו בקר שני לשריפתו איידי דכתיב עד בקר כתיב נמי ממנו תלתא ממנו כתיבי במעשר חד 

ר סמיא מנין "ר יוחנן וחד לדריש לקיש דאמר ריש לקיש א"לגופיה וחד לדרבי אבהו א

ולא נתתי ממנו למת למת הוא ( דברים כו)למעשר שני שנטמא שמותר לסוכו שנאמר 

מיא דמת נתתי איזה דבר ששוה בחיים ובמתים הוי אומר זו סיכה דלא נתתי הא לחי דו

מתקיף לה מר זוטרא ואימא ליקח לו ארון ותכריכים אמר רב הונא בריה דרב יהושע 

ממנו מגופו רב אשי אמר לא נתתי דומיא דלא אכלתי מה להלן מגופו אף כאן מגופו 

ד למדין "יבין אלא למואכתי מופנה מצד אחד הוא הניחא למאן דאמר למדין ואין מש

ומשיבין מאי איכא למימר הך דרבי אבהו מדרב נחמן אמר רבה בר אבוה נפקא דאמר רב 

ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי ( במדבר יח)נחמן אמר רבה בר אבוה מאי דכתיב 

בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה ואמר רחמנא לך 

' ר יוחנן משום ר"מנא הני מילי א : 'וכל הטמאים כו : ת תבשילךשלך תהא להסקה תח

אי זהו דבר ' איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב וגו( ויקרא כב)ישמעאל אמר קרא 

ששוה 

בזרעו של אהרן הוי אומר זו תרומה ואימא בחזה ושוק אינה בחוזרת   ב גמרא,דף עד

יא וממאי דהאי עד אשר יטהר עד תרומה נמי אינה בחללה חללה לאו זרעו דאהרן ה

ישמעאל בזב בעל שתי ' ד דתנא דבי ר"דאיכא הערב שמש אימא עד דמייתי כפרה לא ס

ראיות ובמצורע מוסגר הכתוב מדבר דומיא דטמא נפש מה טמא נפש דלאו בר כפרה הוא 



הני נמי דלאו בני כפרה נינהו ואימא הני מילי דלאו בר כפרה אבל דבר כפרה עד דמייתי 

פרה ותו הא דתנן טבל ועלה אוכל במעשר העריב שמשו אוכל בתרומה הביא כפרה כ

ולא ( ויקרא כב)אוכל בקדשים מנא לן אמר רבא אמר רב חסדא תלתא קראי כתיבי כתיב 

ובא השמש ( ויקרא כב)יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים הא רחץ טהור וכתיב 

וכפר עליה הכהן וטהרה הא כיצד כאן ( בויקרא י)וטהר ואחר יאכל מן הקדשים וכתיב 

ז "למעשר כאן לתרומה כאן לקדשים ואיפוך אנא מסתברא תרומה עדיפא שכן מחפ

הכי מיתה עדיפא רבא אמר בלא מיתה עדיפא ' ב אפי"ס ט"אדרבה מעשר עדיפא שכן הד

נמי לא מצית אמרת אמר קרא נפש איזהו דבר ששוה בכל נפש הוי אומר זה מעשר ואכתי 

מילי היכא דלאו בר כפרה אבל היכא דבר כפרה עד דמייתי כפרה אמר אביי תרי הני 

עד מלאת ימי טהרה כיון שמלאו ימיה טהרה וכתיב ( ויקרא יב)קראי כתיבי ביולדת כתיב 

וכפר עליה הכהן וטהרה הא כיצד כאן לתרומה כאן לקדשים ואיפוך אנא מסתברא קדש 

ז הנך נפישן רבא אמר בלא הנך "כן מחפס אדרבה תרומה חמורה ש"חמור שכן פנקעכ

ד "נפישן לא מצית אמרת אמר קרא וכפר עליה הכהן וטהרה מכלל שהיא טמאה ואי ס

והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל אלא שמע מינה ( ויקרא ז)בקדשים איקרי כאן 

בתרומה מתקיף לה רב שישא בריה דרב אידי ומי מצית אמרת תרומה כתיבא הכא 

דבר אל בני ישראל אין לי אלא בני ישראל גיורת ושפחה משוחררת ( א יבויקר)והתניא 

מנין תלמוד לומר אשה ואי סלקא דעתך בתרומה גיורת ושפחה בנות מיכל תרומה נינהו 

אמר רבא ולא 

בכל קדש לא תגע לרבות התרומה אלא קרא מילי ( ויקרא יב)והכתיב   א גמרא,דף עה

מה לי צריכי דאי מעד אשר יטהר לא הוה ידענא מילי קא חשיב ותלתא קראי בתרומה ל

מ דלאו בר כפרה אבל "במאי כתב רחמנא ובא השמש וטהר ואי כתב רחמנא ובא השמש ה

דבר כפרה אימא עד דמייתי כפרה כתב רחמנא עד מלאת ואי כתב רחמנא עד מלאת הוה 

' דבי ר אמינא אפילו בלא טבילה כתב רחמנא עד אשר יטהר ולהך תנא דפליג עליה דתנא

ראיות ובמצורע מוחלט הכתוב מדבר והאי עד אשר יטהר עד ' ישמעאל דאמר בזב בעל ג

ל צריכי דאי כתב רחמנא ביולדת משום דמרובה "דמייתי כפרה תרי קראי בקדשים ל

טומאתה אבל בזב אימא לא ואי כתב רחמנא בזב דלא הותר מכללו אבל יולדת אימא לא 

ר זירא לנגיעה דתניא וטמא יכול "מא עד הערב למה לי אבמים יובא וט( ויקרא יא)צריכא 

ל וטמא הא כיצד כאן למעשר כאן לתרומה ואיפוך "ל וטהר אי וטהר יכול לכל ת"לכל ת

נ חמירא נגיעה "אנא מסתברא כי היכי דחמירא אכילה דתרומה מאכילה דמעשר ה

בכל קדש ( יבויקרא )דתרומה מנגיעה דמעשר ואיבעית אימא נגיעה דתרומה מהכא נפקא 

ל בכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא "לא תגע אזהרה לאוכל או אינו אלא לנוגע ת

מקיש קדש למקדש מה מקדש דבר שיש בו נטילת נשמה אף קדש דבר שיש בו נטילת 

 : נשמה ובנגיעה נטילת נשמה ליכא והאי דאפקיה בלשון נגיעה הכי קאמר נגיעה כאכילה

ר אלעזר במחלוקת "שתמרת לביאה פסולה דאורייתא אכלה אמאן תנא מ : 'פצוע דכא וכו

מאיר שאני הכא שכבר ' תימא ר' יוחנן אמר אפי' שנויה ורבי אלעזר ורבי שמעון היא ר

אלעזר שכבר אכלה לא אמרינן דאי לא תימא הכי בת ישראל שנשאת לכהן ומת ' אכלה ור

איזהו  : פקע קנייניהבעלה תאכל שכבר אכלה ורבי יוחנן התם פקע קנייניה הכא לא 

ניקבו ' תנו רבנן איזהו פצוע דכא כל שנפצעו ביצים שלו ואפילו אחת מהן ואפי : פצוע

יוחנן בן ברוקה שמעתי מפי ' ואפילו נמוקו ואפילו חסרו אמר רבי ישמעאל בנו של ר



חכמים בכרם ביבנה כל שאין לו אלא ביצה אחת אינו אלא סריס חמה וכשר סריס חמה 

י הוא כסריס חמה וכשר וניקב לא מוליד והא ההוא גברא דסליק לדיקלא ד אלא הר"ס

וחרזיה סילוא בביצים ונפק מיניה כחוט דמוגלא ואוליד הא שלח שמואל   ב גמרא,דף עה

לקמיה דרב ואמר ליה צא וחזר על בניו מאין הם אמר רב יהודה אמר שמואל פצוע דכא 

לא קרינן הפצוע במתניתא תנא נאמר בידי שמים כשר אמר רבא היינו דקרינן פצוע ו

לא יבא ממזר מה להלן בידי אדם אף כאן ( דברים כג)לא יבא פצוע ונאמר ( דברים כג)

בידי אדם אמר רבא פצוע בכולן דך בכולן כרות בכולן פצוע בכולן בין שנפצע הגיד בין 

ביצים בין שנפצעו ביצים בין שנפצעו חוטי ביצים דך בכולן בין שנידך הגיד בין שנידכו 

בין שנכרת הגיד בין שנכרתו ביצים בין שנכרתו חוטי [ בכולן]שנידכו חוטי ביצים כרות 

ביצים אמר ליה ההוא מרבנן לרבא ממאי דהאי פצוע דכא באותו מקום אימא מראשו אמר 

מ באותו מקום ודלמא האי דלא מנה בו דורות דאיהו הוא "ליה מדלא מנה ביה דורות ש

יה כשר דומיא דכרות שפכה מה כרות שפכה באותו מקום אף האי דאסור בריה ובר בר

נמי באותו מקום וכרות שפכה גופיה ממאי דבאותו מקום הוא אימא משפתיה שפכה כתיב 

במקום ששופך ואימא מחוטמו מי כתיב בשפוך כרות שפכה כתיב מי שעל ידי כריתה 

די ואידי שופך הוא שופך שלא על ידי כריתה אינו שופך אלא מקלח לאפוקי האי דאי

במתניתא תנא נאמר לא יבא פצוע דכא ונאמר לא יבא ממזר מה להלן באותו מקום אף 

כאן באותו מקום ניקב למטה מעטרה שכנגדו למעלה מעטרה סבר רבי חייא בר אבא 

ואם נשתייר מעטרה  : ל עטרה כל שהיא מעכבת"ל רבי אסי הכי אמר ריב"לאכשורי א

יא ליה מלא החוט שאמרו על פני כולה או על פני רובה אמר ליה יתיב רבינא וקמיבע : 'כו

ר הונא כקולמוס כשרה "רבא תוספאה לרבינא מלא החוט על פני רובה וכלפי רישא א

כמרזב פסולה האי שליט בה אוירא והאי לא שליט בה אוירא ורב חסדא אמר כמרזב 

דרב הונא מסתברא האי כשרה כקולמוס פסולה האי גריד והאי לא גריד אמר רבא כוותיה 

לא שליט בה אוירא והאי שליט בה אוירא אי משום גרידותא מידי דהוה אברזא דחביתא 

אמר ליה רבינא למרימר הכי אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא הלכתא בין כקולמוס בין 

כמרזב כשרה מיהו מיבעיא ליה למטה מעטרה או למעלה פשיטא דלמעלה מעטרה דאי 

ילו נכרת הגיד נמי ורבינא לשבושי למרימר הוא דבעי ההוא עובדא ד למטה מעטרה אפ"ס

דהוה במתא מחסיא שפייה מר בר רב אשי כקולמוס ואכשריה ההוא עובדא דהוה 

בפומבדיתא איסתתים גובתא דשכבת זרע ואפיק במקום קטנים סבר רב ביבי בר אביי 

לאכשורי אמר רב פפי משום דאתו 

ילי מוליתא במקומה מבשלה שלא במקומה לא מבשלה ממולאי אמריתו מ  א גמרא,דף עו

אמר רב יהודה אמר שמואל ניקב ונסתם כל שאילו נקרי ונקרע פסול ואי לאו כשר הוי 

נכרת נמי אלא בעטרה עצמה איתמר נמי אמר ' בה רבא היכא אילימא למטה מעטרה אפי

לו נקרי רב מרי בר מר אמר מר עוקבא אמר שמואל ניקב בעטרה עצמה ונסתם כל שאי

ונקרע פסול ואי לאו כשר שלח ליה רבא בריה דרבה לרב יוסף ילמדנו רבינו היכי עבדינן 

ל מייתינן נהמא חמימא דשערי ומנחינן ליה אבי פוקרי ומקרי וחזינן ליה אמר אביי אטו "א

כחי וראשית אוני שלא ראה קרי מימיו ( בראשית מט)ע יעקב אבינו הואי דכתיב ביה "כ

ע ברזילי הגלעדי הוא אלא "מעברינן קמיה בגדי צבעונין אמר רבא אטו כ אלא אמר אביי

ר ניקב פסול מפני שהוא שותת נסתם כשר מפני שהוא "מחוורתא כדשנין מעיקרא ת

מוליד וזהו פסול שחוזר להכשירו זהו למעוטי מאי למעוטי קרום שעלה מחמת מכה 



י עבדינן מייתינן שערתא בריאה דאינו קרום שלח ליה רב אידי בר אבין לאביי היכ

ומסרטינן ליה ומייתינן תרבא ושייפינן ומייתינן שומשנא גמלא ומנכתינן ליה ופסקינן ליה 

מ קטן אבל גדול מיקפולי מיקפל אמר "לרישיה ודוקא שערתא אבל פרזלא מזרף זריף וה

רבה בר רב הונא המטיל מים משתי מקומות פסול אמר רבא לית הלכתא לא כברא ולא 

ר הונא נשים המסוללות זו בזו פסולות לכהונה ואפילו "ברא הא דאמרן אבא דא כאבא

מ איש אבל "לרבי אלעזר דאמר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה ה

: אשה פריצותא בעלמא

פצוע דכא וכרות שפכה מותרין בגיורת ומשוחררת ואינן אסורין אלא   א משנה,דף עו

: 'לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה( כג דברים)מלבא בקהל שנאמר 

בעו מיניה מרב ששת פצוע דכא כהן מהו בגיורת ומשוחררת בקדושתיה   א גמרא,דף עו

ל רב ששת תניתוה פצוע דכא ישראל "קאי ואסיר או דלמא לאו בקדושתיה קאי ושרי א

רבא אטו לא תתחתן בם אמר ( דברים ז)ד בקדושתיה קאי אקרי כאן "מותר בנתינה ואי ס

> לעבודת כוכבים>התם משום קדושה ולאו קדושה הוא דלמא מוליד בן ואזיל פלח 

כי מגיירי בישראל שרו ורבנן הוא { גוים> }עובדי כוכבים>מ בהיותן "וה{ לעבודה זרה}

דגזרו בהו וכי גזרו בהו רבנן בהנך דבני אולודי אבל האי דלאו בר אולודי לא גזרו ביה 

בר אולודי הכי נמי דאסיר והא תנן ממזרים ונתינים מותרים לבא רבנן אלא מעתה ממזר ד

זה בזה אלא כי גזור רבנן בכשרים בפסולים לא גזור רבנן הדר אמר רבא לאו מילתא היא 

לית להו חתנות נתגיירו אית להו חתנות מתיב רב { בגיותן> }עובדי כוכבים>בהיותן 

צרים גייורי גיירה והא לא קבלו ויתחתן שלמה את בת פרעה מלך מ( א גמלכים )יוסף 

גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה מידי הוא טעמא אלא לשולחן מלכים 

דהא מצרית ראשונה היא וכי תימא הנך [ ותיפוק ליה]הא לא צריכא ליה   ב גמרא,דף עו

ר יהודה מנימין גר מצרי היה לי חבר "אזלי לעלמא והני אחריני נינהו והא תניא א

מר אני מצרי ראשון ונשאתי מצרית ראשונה אשיא לבני מצרית שניה כדי ע א"מתלמידי ר

שיהא בן בני ראוי לבא בקהל אמר רב פפא אנן משלמה ליקו ונתיב שלמה לא נסיב מידי 

אל בני ישראל לא תבואו בהם והם לא ' מן הגוים אשר אמר ה( א יאמלכים )דכתיב ביה 

ם דבק שלמה לאהבה אלא קשיא ויתחתן יבואו בכם אכן יטו את לבבכם אחרי אלהיהם בה

ל רבינא לרב אשי והא "מתוך אהבה יתירה שאהבה מעלה עליו הכתוב כאילו נתחתן בה א

ל "אנן תנן פצוע דכא וכרות שפכה מותרים בגיורת ומשוחררת הא בנתינה אסירי א

וליטעמיך אימא סיפא ואינן אסורין אלא מלבא בקהל הא בנתינה שרו אלא מהא ליכא 

: ע מינהלמשמ

עמוני ומואבי אסורים ואיסורן איסור עולם אבל נקבותיהם מותרות מיד   ב משנה,דף עו

ש מתיר את "מצרי ואדומי אינם אסורים אלא עד שלשה דורות אחד זכרים ואחד נקבות ר

ו הדברים ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם "ר שמעון ק"הנקבות מיד א

שלא אסר את הזכרים אלא עד שלשה דורות אינו דין שנתיר התיר את הנקבות מיד מקום 

את הנקבות מיד אמרו לו אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה אמר להם לא כי הלכה אני 

: אומר

וכראות שאול את דוד ( א יזשמואל )ר יוחנן דאמר קרא "מ א"מנא ה  ב גמרא,דף עו

ר אבנר ויאמר אבנר חי יוצא לקראת הפלשתי אמר אל אבנר שר הצבא בן מי זה הנע

ויאהבהו מאד ויהי לו נושא ( א טזשמואל )נפשך המלך אם ידעתי ולא ידע ליה והכתיב 



והאיש בימי שאול ( א יזשמואל )כלים אלא אאבוה קא משאיל ואביו לא ידע ליה והכתיב 

זקן בא באנשים ואמר רב ואיתימא רבי אבא זה ישי אבי דוד שנכנס באוכלוסא ויצא 

ק שאול אי מפרץ אתי אי מזרח אתי אי מפרץ אתי מלכא הוי שהמלך פורץ "הבאוכלוסא 

ט אמר ליה שאל עליה "לעשות דרך ואין ממחין בידו אי מזרח אתי חשיבא בעלמא הוי מ

( א טשמואל )וילבש שאול את דוד מדיו כמדתו וכתיב ביה בשאול ( א יזשמואל )דכתיב 

עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא  ל דואג האדומי"משכמו ומעלה גבוה מכל העם א

ל "ט דקאתי מרות המואביה א"למלכות אם לאו שאל עליו אם ראוי לבא בקהל אם לאו מ

אבנר תנינא עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית אלא מעתה ממזר ולא ממזרת ממזר 

על אשר לא ( דברים כג)כתיב מום זר מצרי ולא מצרית שאני הכא דמפרש טעמא דקרא 

ו אתכם בלחם ובמים דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אשה לקדם היה להם לקדם קדמ

אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים אישתיק מיד ויאמר המלך שאל אתה בן מי זה 

העלם התם קרי ליה נער הכא קרי ליה עלם הכי קא אמר ליה הלכה נתעלמה ממך צא 

נית מואבי ולא מואבית ושאל בבית המדרש שאל אמרו ליה עמוני ולא עמו

אקשי להו דואג כל הני קושייתא אישתיקו בעי לאכרוזי עליה מיד   א גמרא,דף עז

ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש וכתיב ( ב יזשמואל )

יתר הישמעאלי אמר רבא מלמד שחגר חרבו כישמעאל ואמר כל מי ( א בדברי הימים )

ו ידקר בחרב כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי עמוני ולא שאינו שומע הלכה ז

עמונית מואבי ולא מואבית ומי מהימן והאמר רבי אבא אמר רב כל תלמיד חכם שמורה 

הלכה ובא אם קודם מעשה אמרה שומעין לו ואם לאו אין שומעין לו שאני הכא דהא 

כל כבודה בת מלך ( מה תהילים)שמואל ובית דינו קיים מכל מקום קשיא הכא תרגמו 

ויאמרו אליו איה שרה ( בראשית יח)יצחק אמר קרא ' פנימה במערבא אמרי ואיתימא ר

כתנאי עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר ' אשתך וגו

דרש ' על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים דרכו של איש לקדם וכו( דברים כג)

ה רבונו של עולם שני "פתחת למוסרי אמר דוד לפני הקב( תהילים קטז)כתיב רבא מאי ד

תהילים )מוסרות שהיו עלי פתחתם רות המואביה ונעמה העמונית דרש רבא מאי דכתיב 

אלהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אלי לא נאמר אלא אלינו מלמד ' רבות עשית אתה ה( מ

י ועליך נאמרו שתי מקראות הללו דרש שהיה רחבעם יושב בחיקו של דוד אמר לו על

אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי אמר דוד אני ( תהילים מ)רבא מאי דכתיב 

( בראשית יט)אמרתי עתה באתי ולא ידעתי שבמגילת ספר כתוב עלי התם כתיב 

ר "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו אמר עולא א( תהילים פט)הנמצאות הכא כתיב 

יהודה הא אמר ' ל רבא בר עולא לעולא כמאן אי כר"בת גר עמוני כשרה לכהונה איוחנן 

בת גר זכר כבת חלל זכר ואי כרבי יוסי פשיטא הא אמר אף גר שנשא גיורת בתו כשרה 

ת בהנך דראוין לבא בקהל אבל האי דאין ראוי לבא בקהל לא מנא ליה דיליף "לכהונה וכ

אתו בעבירה חלל יוכיח מה לחלל שכן יצירתו ג באלמנה שכן בי"ג באלמנה מה לכ"מכ

ג יוכיח וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן "בעבירה כ

שאינו ברוב קהל ובתו פסולה אף כאן שאינו ברוב קהל ובתו פסולה מה להצד השוה 

דביאתו  ג"שבהן שכן יש בהן צד עבירה דלמא ודאי בעמוני שנשא בת ישראל קאמרת אע

ר יוחנן בת גר עמוני ובת מצרי שני רבי "ל אין דכי אתא רבין א"בעבירה בתו כשרה א



יוחנן ' ג באלמנה ר"ל אמר פסולה דיליף לה מכ"ל אמר פסולה ר"יוחנן אמר כשרה ור

אמר כשרה 

כי אם בתולה מעמיו יקח ( ויקרא כא)יוחנן ' דתני רבי זכאי קמיה דר  ב גמרא,דף עז

רת מכנה שהיא כשרה לכהונה ואמר ליה אני שונה עמיו מעמיו להביא אשה להביא גיו

עממין ואת אמרת גיורת מכנה ותו לא מאי שני עממין אילימא עמוני ' בתולה הבאה מב

שנשא עמונית ומאי משני עממין דזכרים אסורין ונקבות מותרות היינו גיורת מכנה אלא 

שונה עמיו מעמיו להביא בתולה  בעמוני שנשא בת ישראל ואיכא דאמרי אמר ליה אני

הבאה משני עממין ומעם שיש בו שני עממין ואת אמרת גיורת מכנה ותו לא ולהך לישנא 

בת מצרי שני דכשרה לכהונה מנא ליה וכי תימא דיליף מעמוני שנשא בת ישראל מה 

לעמוני שנשא בת ישראל שכן נקבות מותרות מצרי שני שנשא מצרית שניה יוכיח מה 

ני שנשא מצרית שניה שכן אין ביאתו בעבירה עמוני שנשא בת ישראל יוכיח למצרי ש

אמר רב יוסף היינו דשמענא ליה לרב יהודה דאמר עמיו מעמיו ולא ידענא ' וחזר הדין וכו

מאי קאמר כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר הכי תנא קמיה אשה עמונית כשרה בנה 

אמורים בעמוני ועמונית שנתגיירו אבל מעמוני פסול ובתה מעמוני כשרה במה דברים 

בתה מעמוני פסולה אמר ליה פוק תני לברא מאי דאמרת אשה עמונית כשרה עמוני ולא 

עמונית בנה מעמוני פסול דהא עמוני הוא ובתה מעמוני כשרה למאי אילימא לבא בקהל 

השתא אמה כשרה היא מיבעיא אלא לכהונה במה דברים אמורים בעמוני ועמונית 

יירו אבל בתה מעמוני פסולה מאי בתה מעמוני אילימא עמוני שנשא עמונית היינו שנתג

מצרי ואדומי אינן אסורין  : ל פוק תני לברא"גיורת מכנה אלא עמוני שנשא בת ישראל א

ר יוחנן משום דאיכא למימר עריות יוכיחו "מאי תשובה אמר רבה בר בר חנה א : 'וכו

חד זכרים ואחד נקבות מה לעריות שכן כרת ממזר שלא אסר בהן אלא עד שלשה דורות א

יוכיח מה לממזר שכן אינו ראוי לבא בקהל לעולם עריות יוכיחו וחזר הדין לא ראי זה 

כראי זה ולא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן שאסורין ואחד זכרים ואחד נקבות אף אני 

השוה שבהן שכן יש  אביא מצרי ומצרית שיהיו אסורין אחד זכרים ואחד נקבות מה להצד

אליעזר בן יעקב ומאי לא כי הכי קאמר להו ' בהן צד כרת ורבנן מחלל דחייבי עשה וכר

א בן יעקב הלכה אני "אליעזר בן יעקב לדידכו דסבירא לכו כר' לדידי לא סבירא לי דר

ר בנים "ש הלכה אני אומר ועוד מקרא מסייעני בנים ולא בנות ת"אומר תניא אמר להן ר

בנים אשר יולדו להם דור ( דברים כג)יהודה הרי הוא אומר ' ש אמר ר"ת דברי רולא בנו

יהודה הכתוב תלאן בלידה לא ' ר יוחנן אי לאו דאמר ר"שלישי הכתוב תלאן בלידה א

מצא ידיו ורגליו בבית המדרש כיון דאמר מר קהל גרים איקרי קהל 

דאי לא כתיב קרא הרי מצרי שני במאי יטהר דלמא דאי עבר ונסיב   א גמרא,דף עח

ממזר דאי וכתביה קרא דאי לאיסורא כתב דאי להיתרא לא כתב הרי מחזיר גרושתו דאי 

ר אם נאמר בנים למה נאמר "להיתרא וכתביה התם משום עיקר איסורא הוא דכתביה ת

דורות ואם נאמר דורות למה נאמר בנים אם נאמר בנים ולא נאמר דורות הייתי אומר בן 

סור שלישי מותר לכך נאמר דורות ואם נאמר דורות ולא נאמר בנים הייתי ראשון ושני א

אומר לאותן העומדים על הר סיני לכך נאמר בנים להם מהם מנה להם הלך אחר פסולן 

א "ואיצטריך למיכתב להם ואיצטריך למיכתב אשר יולדו דאי כתב רחמנא אשר יולדו ה

א מצרית מעוברת שנתגיירה היא "המבניהם מנה כתב רחמנא להם ואי כתב רחמנא להם 

ובנה חד כתב רחמנא אשר יולדו ואיצטריך למיכתב להם הכא ואיצטריך למיכתב לו גבי 



ממזר דאי כתב רחמנא הכא משום דבא מטיפה פסולה אבל ממזר דבא מטיפה כשרה אימא 

לא ואי כתב רחמנא גבי ממזר משום דאין ראוי לבא בקהל לעולם אבל הכא אימא לא 

ר יוחנן מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שלישי "אמר רבה בר בר חנה אצריכא 

הואי אלמא קסבר בתר דידיה שדינן ליה מתיב רב יוסף רבי טרפון אומר יכולין ממזרים 

ליטהר כיצד ממזר נשא שפחה הולד עבד שחררו נמצא בן חורין אלמא בתר דידה שדינן 

' דיה תהיה לאדוניה מתיב רבא אמר רהאשה ויל( שמות כא)ליה שאני התם דאמר קרא 

יהודה מנימין גר מצרי היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא ואמר אני מצרי ראשון ונשאתי 

ד "מצרית ראשונה אשיא לבני מצרית שניה כדי שיהא בן בני ראוי לבא בקהל ואי ס

ה כי בתריה דידיה שדינן ליה אפילו ראשונה נמי הא אמר ליה רבי יוחנן לתנא תני ראשונ

אתא רב דימי אמר רבי יוחנן מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שני הואי אלמא בתר 

יוחנן הפריש חטאת מעוברת וילדה ' אימיה שדינן ליה אמר ליה אביי אלא הא דאמר ר

רצה מתכפר בה רצה מתכפר בולדה אי אמרת בשלמא עובר לאו ירך אמו הוא הוה ליה 

רב אושעיא הפריש שתי חטאות לאחריות מתכפר כמפריש שתי חטאות לאחריות ואמר 

באחת מהן והשניה תרעה אלא אי אמרת עובר ירך אמו הוא הוה ליה ולד חטאת וולד 

ל דלמא שאני התם דכתיב אשר יולדו הכתוב תלאו בלידה "חטאת למיתה אזיל אישתיק א

יב ל קרקפנא חזיתיה לרישך ביני עמודי כי אמר רבי יוחנן להא שמעתא טעמא דכת"א

אשר יולדו הא בעלמא בתר אבוה שדינן ליה אלא הא דאמר רבא נכרית מעוברת 

שנתגיירה בנה אין צריך טבילה אמאי אין צריך טבילה וכי תימא משום דרבי יצחק דאמר 

רבי יצחק דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ רובו שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ 

אלא רובו אבל כולו חוצץ שאני עובר דהיינו והא אמר רב כהנא לא שנו   ב גמרא,דף עח

ר יוחנן באומות הלך אחר הזכר נתגיירו הלך אחר פגום "רביתיה כי אתא רבינא א

שבשניהם באומות הלך אחר הזכר כדתניא מנין לאחד מן האומות שבא על הכנענית 

וגם מבני התושבים הגרים ( ויקרא כה)והוליד בן שאתה רשאי לקנותו בעבד שנאמר 

אחד מן הכנענים שבא על אחת מן האומות והוליד בן שאתה ' ם מהם תקנו יכול אפיעמכ

ל אשר הולידו בארצכם מן הנולדים בארצכם ולא מן הגרים "רשאי לקנותו בעבד ת

במאי אילימא במצרי שנשא עמונית מאי  : נתגיירו הלך אחר פגום שבשניהם : בארצכם

בעמוני שנשא מצרית אי זכר הוי שדייה  פגום שבשניהם אית בה עמוני ולא עמונית אלא

: בתר עמוני אי נקבה הוי שדייה בתר מצרית

: ממזרין ונתינין אסורין ואיסורן איסור עולם אחד זכרים ואחד נקבות  ב משנה,דף עח

אמר ריש לקיש ממזרת לאחר עשרה דורות מותרת יליף עשירי עשירי   ב גמרא,דף עח

ות אף כאן נקבות מותרות אי מה להלן מיד אף כאן מעמוני ומואבי מה להלן נקבות מותר

מיד כי אהני גזירה שוה מעשירי ואילך והאנן תנן ממזרים ונתינין אסורין ואיסורן איסור 

עולם אחד זכרים ואחד נקבות לא קשיא הא כמאן דאמר דון מינה ומינה הא כמאן דאמר 

דרי מהו אמר להם מי  דון מינה ואוקי באתרא שאלו את רבי אליעזר ממזרת לאחר עשרה

יתן לי דור שלישי ואטהרנו אלמא קסבר ממזרא לא חיי וכן אמר רב הונא ממזרא לא חיי 

והא אנן תנן ממזרין אסורין ואיסורן איסור עולם אמר רבי זירא לדידי מפרשא לי מיניה 

דרב יהודה דידיע חיי דלא ידיע לא חיי דידיע ולא ידיע עד תלתא דרי חיי טפי לא חיי 

אמי אכריז עליה דממזרא הוה בכי ואזיל אמר ליה חיים נתתי ' וא דהוי בשבבותיה דרהה

ויקרא המלך ( ב כאשמואל )לך אמר רב חנא בר אדא נתינים דוד גזר עליהם שנאמר 



מאי טעמא גזר עלייהו ' לגבעונים ויאמר אליהם והגבעונים לא מבני ישראל המה וגו

ד שלש שנים שנה אחר שנה שנה ראשונה אמר ויהי רעב בימי דו( ב כאשמואל )דכתיב 

ועבדתם ( דברים יא)יש בכם דכתיב { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>להם שמא עובדי 

בדקו ולא מצאו ' אלהים אחרים והשתחויתם להם ועצר את השמים ולא יהיה מטר וגו

לא וימנעו רביבים ומלקוש ( ירמיהו ג)שניה אמר להם שמא עוברי עבירה יש בכם דכתיב 

בדקו ולא מצאו שלישית אמר להם שמא פוסקי צדקה ' היה ומצח אשה זונה היה לך וגו

נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת ( משלי כה)ברבים יש בכם ואין נותנין דכתיב 

מאי היא ' שקר בדקו ולא מצאו אמר אין הדבר תלוי אלא בי מיד ויבקש דוד את פני ה

ר אלעזר אתיא פני פני כתיב הכא "ומים מאי משמע אאמר ריש לקיש ששאל באורים ות

' ויאמר ה' ושאל לו במשפט האורים לפני ה( במדבר כז)וכתיב התם ' ויבקש דוד את פני ה

אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים אל שאול שלא נספד כהלכה ואל בית 

עונים אלא מתוך הדמים על אשר המית הגבעונים וכי היכן מצינו בשאול שהמית הגב

שהרג נוב עיר הכהנים שהיו מספיקין להם מים ומזון מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן קא 

תבע אל שאול שלא נספד כהלכה וקא תבע על אשר המית הגבעונים אין דאמר ריש לקיש 

כל ענוי ארץ אשר משפטו פעלו באשר משפטו שם ' בקשו את ה( צפניה ב)מאי דכתיב 

נפקו להו פעלו אמר דוד שאול 

תריסר ירחי שתא ולא דרכיה למספדיה נתינים ניקרינהו ונפייסינהו   א גמרא,דף עט

ויקרא המלך לגבעונים ויאמר אליהם מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו ( ב כאשמואל )

' ויאמרו לו הגבעונים אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו ואין לנו איש וגו' את נחלת ה

מיפייס ולא פייסינהו אמר שלשה סימנים ' וגו' ם מבניו והוקענום להיותן לנו שבעה אנשי

ונתן לך ( דברים יג)יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים רחמנים דכתיב 

בעבור תהיה יראתו על פניכם גומלי ( שמות כ)רחמים ורחמך והרבך ביישנין דכתיב 

כל שיש בו שלשה ' ואת ביתו וגולמען אשר יצוה את בניו ( בראשית יח)חסדים דכתיב 

ויקח המלך את שני בני רצפה בת ( ב כאשמואל )סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו 

איה אשר ילדה לשאול את ארמוני ואת מפיבושת ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר 

ילדה לעדריאל בן ברזילי המחולתי מאי שנא הני אמר רב הונא העבירום לפני ארון כל 

( ב כאשמואל )קולטו למיתה כל שאין ארון קולטו לחיים מתיב רב חנא בר קטינא שארון 

ויחמול המלך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול שלא העבירו וכי משוא פנים יש בדבר 

אלא שהעבירו וקלטו ובקש עליו רחמים ופלטו ואכתי משוא פנים יש בדבר אלא שבקש 

אמר רבי ' לא יומתו אבות על בנים וגו( כד דברים)רחמים שלא יקלטנו הארון והא כתיב 

חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמים 

ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה אל הצור מתחלת קציר ( ב כאשמואל )בפרהסיא 

לילה עד נתך מים עליהם מן השמים ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם וחית השדה 

לא תלין נבלתו על העץ אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן ( דברים כא)והא כתיב 

יהוצדק מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ויתקדש שם שמים בפרהסיא שהיו עוברים 

ושבים אומרים מה טיבן של אלו הללו בני מלכים הם ומה עשו פשטו ידיהם בגרים 

בה כזו ומה בני מלכים כך בני הדיוטות על גרורים אמרו אין לך אומה שראויה להדבק 

אחת כמה וכמה ומה גרים גרורים כך ישראל על אחת כמה וכמה מיד נתוספו על ישראל 

ויהי לשלמה שבעים אלף נושא סבל ושמנים ( א המלכים )מאה וחמשים אלף שנאמר 



א ומבני ישראל ל( א טמלכים )אלף חוצב בהר ודלמא ישראל הוו לא סלקא דעתך דכתיב 

ויספר שלמה כל ( ב בדברי הימים )נתן שלמה עבד ודלמא דוגזר בעלמא אלא מהכא 

ויעש מהם [ 'וגו]וימצאו מאה וחמשים אלף [ 'וגו]האנשים הגרים אשר בארץ ישראל 

סבל ושמונים אלף חוצב בהר ונתינים דוד גזר עליהם משה גזר > נושא>שבעים אלף 

ואב מימיך משה גזר לההוא דרא דוד גזר מחוטב עציך עד ש( דברים כט)עליהם דכתיב 

ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי ( יהושוע ט)לכולי דרא ואכתי יהושע גזר עלייהו דכתיב 

יהושע גזר בזמן שבית המקדש קיים דוד גזר בזמן ' עצים ושואבי מים לעדה ולמזבח ה

שאין בית המקדש קיים 

ם רבי חלקנו נתיר חלק מזבח מי בימי רבי בקשו להתיר נתינים אמר לה  ב גמרא,דף עט

יוחנן חלק עדה לעולם ' חייא בר אבא אמר ר' חייא בר אבא דאמר ר' יתיר ופליגא דר

: אסור חלק מזבח בזמן שבית המקדש קיים אסור אין בית המקדש קיים שרי

אמר רבי יהושע שמעתי שהסריס חולץ וחולצין לאשתו והסריס לא   ב משנה,דף עט

ר עקיבא אני אפרש סריס אדם חולץ וחולצין "שתו ואין לי לפרש אחולץ ולא חולצין לא

לאשתו מפני שהיתה לו שעת הכושר סריס חמה לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שלא 

אליעזר אומר לא כי אלא סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו מפני ' היתה לו שעת הכושר ר

' ני שאין לו רפואה העיד רשיש לו רפואה סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפ

יהושע בן בתירא על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם ויבמו את אשתו לקיים דברי 

ע הסריס לא חולץ ולא מייבם וכן איילונית לא חולצת ולא מתייבמת הסריס שחלץ "ר

ליבמתו לא פסלה בעלה פסלה מפני שהיא בעילת זנות וכן איילונית שחלצו לה אחין לא 

: עלוה פסלוה מפני שבעילתה בעילת זנותפסלוה ב

ע דאמר חייבי לאוין כחייבי כריתות דמו וחייבי "מכדי שמעינן לר  ב גמרא,דף עט

אמי הכא במאי עסקינן כגון שנשא אחיו ' כריתות לאו בני חליצה וייבום נינהו אמר ר

ייבם אין יוסי דאמר קהל גרים לא אקרי קהל אי הכי יבומי נמי מ' ע סבר לה כר"גיורת ור

יהושע ' יהושע חולץ אמר איהו נמי חולץ דיקא נמי דקתני העיד ר' הכי נמי ואיידי דאמר ר

ע "בן בתירא על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם ויבמו את אשתו לקיים דברי ר

מ מתיב רבה פצוע דכא וכרות שפכה סריס אדם והזקן או חולצין או מייבמין כיצד מתו "ש

אחין ועמדו אחין ועשו מאמר בנשותיהן ונתנו גט או שחלצו מה שעשו ולהם נשים ולהם 

עשו ואם בעלו קנו מתו אחין ועמדו הן ועשו מאמר בנשותיהן ונתנו גט או חלצו מה שעשו 

לא יבא פצוע דכא וכרות ( דברים כג)עשו ואם בעלו קנו ואסור לקיימן משום שנאמר 

כגון שנפלה לו ולבסוף נפצע אמר אלמא בקהל עסקינן אלא אמר רבה ' שפכה בקהל ה

ג אומר אם מיאנה מיאנה "ליה אביי וליתי איסור פצוע ונידחי עשה דייבום מי לא תנן ר

ואם לאו תמתין עד שתגדיל ותצא הלזו משום אחות אשה אלמא אתי איסור אחות אשה 

ודחי הכא נמי ניתי איסור פצוע ונידחי אלא אמר רב יוסף האי תנא הך תנא דבי רבי 

קיבא היא דאמר מחייבי לאוין דשאר הוי ממזר מחייבי לאוין גרידי לא הוי ממזר איקרי ע

להקים לאחיו שם והא לאו בר הכי הוא אמר רבא אם כן אין לך אשה ( דברים כה)כאן 

אליעזר פירוקא ' שכשרה ליבם שלא נעשה בעלה סריס חמה שעה אחת קודם למיתתו לר

לה ביה היכי דמי סריס חמה אמר רב יצחק בר דרבא פירכא היא התם כחישותא דאתחי

יוסף אמר רבי יוחנן כל 



שלא ראה שעה אחת בכשרותו מנא ידעינן אמר אביי כל המטיל מים ואינו   א גמרא,דף פ

עושה כיפה ממאי הואי דאפיה אימיה בטיהרא ושתיא שיכרא מרקא אמר רב יוסף היינו 

מאי ניהו וליחוש שמא הבריא  דשמענא לאמי דאמר כל שממעי אמו לקוי ולא ידענא

בינתים כיון דתחלתו וסופו לקוי לא חיישינן מתיב רב מרי רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר 

 : בודקין אותו שלש פעמים בתוך שמונים יום לחד אבר חיישינן לכוליה גופא לא חיישינן

ביאו ורמינהו בן עשרים שנה ולא הביא שתי שערות י : 'רבי אליעזר אומר לא כי וכו

ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מייבם בת עשרים ולא הביאה שתי 

שערות יביאו ראיה שהיא בת עשרים והיא האילונית לא חולצת ולא מתייבמת דברי בית 

ה "הלל ובית שמאי אומרים זה וזה בני שמנה עשרה רבי אליעזר אומר הזכר כדברי ב

לבא לפני האיש אמר רמי בר דיקולי אמר  ש מפני שהאשה ממהרת"ונקבה כדברי ב

אליעזר איבעיא להו מהי הדר ביה תא שמע דתניא רבי אליעזר אומר ' שמואל חזר בו ר

סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו שכן במינן מתרפאין באלכסנדריא של מצרים רבי 

אלעזר אומר לעולם לא הדר ביה וכי תנן ההיא לעונשין איתמר אכל חלב מבן שתים 

עד בן שמנה עשרה ונולדו בו סימני סריס ולאחר מכאן הביא שתי [ ויום אחד]רה עש

שערות רב אמר נעשה סריס למפרע ושמואל אמר קטן היה באותה שעה מתקיף לה רב 

ל כל "יוסף לרב אילונית לרבי מאיר יהא לה קנס אמר ליה אביי מקטנותה יצתה לבגר א

אין הסריס נידון כבן סורר ומורה לפי שאין כי הני מילי מעלייתא יתאמרו משמאי דתניא 

בן סורר ומורה נידון אלא בחתימת זקן התחתון ואין אילונית נידונית כנערה המאורסה 

שמקטנותה יצתה לבגר אמר רבי אבהו סימני סריס ואילונית ובן שמנה אין עושין בהן 

בן ואסור מעשה עד שיהו בן עשרים ובן שמנה מי קחיי והתניא בן שמנה הרי הוא כא

לטלטלו אבל אמו שוחה עליו ומניקתו 

מפני הסכנה הכא במאי עסקינן כשגמרו סימניו דתניא איזהו בן שמנה כל   ב גמרא,דף פ

שלא כלו לו חדשיו רבי אומר סימנין מוכיחין עליו שערו וצפרניו שלא גמרו טעמא דלא 

הא דעבד רבא הוא ואישתהויי הוא דאישתהי אלא ' גמרו הא גמרו אמרינן האי בר ז

תוספאה עובדא באשה שהלך בעלה למדינת הים ואישתהי עד תריסר ירחי שתא ואכשריה 

כמאן כרבי דאמר משתהא כיון דאיכא רבן שמעון בן גמליאל דאמר משתהי כרבים עבד 

ר איזהו סריס חמה כל שהוא בן "יום באדם אינו נפל ת' ג אומר כל ששהה ל"דתניא רשב

ות ואפילו הביא לאחר מכאן הרי הוא כסריס לכל דבריו ואלו עשרים ולא הביא שתי שער

ג אומר משום רבי יהודה בן "הן סימניו כל שאין לו זקן ושערו לקוי ובשרו מחליק רשב

יאיר כל שאין מימיו מעלין רתיחות ויש אומרים כל המטיל מים ואין עושה כיפה ויש 

רגליו מחמיצין אחרים אומרים אומרים כל ששכבת זרעו דוחה ויש אומרים כל שאין מימי 

כל שרוחץ בימות הגשמים ואין בשרו מעלה הבל רבי שמעון בן אלעזר אומר כל שקולו 

' לקוי ואין ניכר בין איש לאשה ואיזו היא אילונית כל שהיא בת עשרים ולא הביאה ב

הביאה לאחר מכאן הרי היא כאילונית לכל דבריה ואלו הן סימניה כל שאין ' שערות ואפי

ה דדים ומתקשה בשעת תשמיש רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שאין לה שיפולי מעים ל

כנשים רבי שמעון בן אלעזר אומר כל שקולה עבה ואינה ניכרת בין אשה לאיש איתמר 

באחד מהן היכא דהביא ' סימני סריס רב הונא אמר עד שיהו כולם רבי יוחנן אמר אפי

דעד שיהו כולן כי פליגי בשלא הביא אלא הא שתי שערות בזקן כולי עלמא לא פליגי 

דאמר להו רבה בר אבוה לרבנן עיינו ביה ברב נחמן אי בשרו מעלה הבל איתיב ליה ברת 



הסריס לא חולץ ולא מייבם וכן  : כמאן כרב הונא לא רב נחמן סיכי דיקנא הויא ליה

סריס בידי שמים קתני סריס דומיא דאילונית מה אילונית בידי שמים אף  : 'אילונית וכו

הסריס שחלץ ליבמתו לא פסלה  : וסתמא כרבי עקיבא דאמר בידי אדם אין בידי שמים לא

טעמא דבעלה הוא הא אחר לא  : 'כו

לימא תיהוי תיובתא דרב המנונא דאמר שומרת יבם שזינתה פסולה   א גמרא,דף פא

 : י סיפא בדידיהליבמה לא הוא הדין אפילו לאחר נמי ואיידי דתנא רישא בדידיה תנא נמ

טעמא דבעלוה הא לא בעלוה לא כמאן דלא כרבי  : 'וכן איילונית שחלצו לה אחין כו

: יהודה דאי רבי יהודה האמר איילונית זונה היא

ש "סריס חמה כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה רבי יוסי ור  א משנה,דף פא

יהודה אומר טומטום ' אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה ר

' שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ מפני שהוא כסריס אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא ר

: אליעזר אומר אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה כזכר

רבי  : ל"פשיטא מהו דתימא מוליד מאכיל שאינו מוליד אינו מאכיל קמ  א גמרא,דף פא

מאכילה בתרומה ואין מאכילה בחזה  ל"אמר ר : יוסי ורבי שמעון אומרים אנדרוגינוס

ושוק רבי יוחנן אומר אף מאכילה בחזה ושוק ולריש לקיש מאי שנא חזה ושוק דאורייתא 

ק "תרומה נמי דאורייתא הכא במאי עסקינן בתרומה בזמן הזה דרבנן אבל בזמן שבהמ

נן א בתרומה דרב"קיים מאי לא אדתני אין מאכילה בחזה ושוק ליפלוג וליתני בדידה בד

ז דרבנן "אבל בתרומה דאורייתא לא הכי נמי קאמר כשהוא מאכילה מאכילה בתרומה בזה

ואין מאכילה בזמן חזה ושוק ואפילו בתרומה דרבנן דלמא אתי לאוכלה בתרומה 

ל מי סברת תרומה "יוחנן לר' ל ר"יוחנן אמר אף מאכילה בחזה ושוק א' דאורייתא ור

ל בעגולים עולה אמר ליה והלא אני שונה חתיכה ל אין שאני שונה עיגו"ז דרבנן א"בזה

בחתיכות עולה מי סברת כל שדרכו לימנות שנינו את שדרכו לימנות שנינו מאי היא דתנן 

מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם ידלקו נתערבו באחרות 

מ אומר "א יעלו באחד ומאתים שהיה ר"מאיר וחכ' כולן ידלקו דברי ר  ב גמרא,דף פא

ע אומר שבעה "א אינו מקדש אלא ששה דברים בלבד ר"רכו לימנות מקדש וחככל שד

אלו הן אגוזי פרך ורמוני בדן וחביות סתומות וחלפי תרדין וקולחי כרוב ודלעת יונית 

' ב הראוין לערלה ערלה לכלאי הכרם כלאי הכרם ר"ע מוסיף אף ככרות של בעה"ור

סבר כל שדרכו לימנות שנינו מאי חתיכה יוחנן סבר את שדרכו לימנות שנינו וריש לקיש 

דתניא חתיכה של חטאת טמאה שנתערבה במאה חתיכות של חטאות טהורות וכן פרוסה 

של לחם הפנים טמאה שנתערבה במאה פרוסות של לחם הפנים טהורות תעלה רבי יהודה 

אומר לא תעלה אבל חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין 

פרוסה של לחם הפנים טהורה שנתערבה במאה פרוסות של חולין טהורות  טהורות וכן

דברי הכל לא תעלה קתני מיהת רישא תעלה אמר רבי חייא בריה דרב הונא בנימוחה אי 

יהודה ' הכי מאי טעמא דר

רבי יהודה לטעמיה דאמר מין במינו לא בטיל אבל לא נימוח מאי לא   א גמרא,דף פב

ל חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות תעלה אדתני אבל חתיכה ש

א בשנימוחה אבל לא נימוחה לא תעלה טהורות "לא תעלה ניפלוג וניתני בדידה בד

ר שישא בריה דרב אידי רישא "ש סיפא א"ל מאי שנא רישא ומ"בטהורות עדיף ליה ולר

ני סיפא אבל בטומאת משקין דרבנן סיפא דאורייתא אבל טומאת שרץ מאי לא תעלה אדת



חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות לא תעלה ניפלוג 

וליתני בדידה במה דברים אמורים בטומאת משקין אבל בטומאת שרץ לא טהורה 

בטהורות עדיף ליה רבה אמר רישא איסור לאו סיפא איסור כרת והא רבה הוא דאמר כל 

שנא איסור כרת קשיא רב אשי אמר סיפא משום בדאורייתא לא שנא איסור לאו ולא 

דהוי ליה דבר שיש לו מתירין וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל והא דרב 

אשי בדותא היא למאן אי לכהן מישרא שרי אי לישראל לעולם אסור אלא הא דרב אשי 

ת של חולין יוחנן תרומה בזמן הזה דאורייתא והתניא שתי קופות אח' בדותא היא וסבר ר

ואחת של תרומה ולפניהם שתי סאין אחת של חולין ואחת של תרומה ונפלו אלו בתוך 

אלו הרי אלו מותרים שאני אומר תרומה לתוך תרומה נפלה וחולין בתוך חולין נפלו 

פ שלא רבו חולין על "יוחנן אמר אע' ואמר ריש לקיש והוא שרבו חולין על התרומה ור

קסבר בדרבנן נמי רבויא הוא דבעינן אלא לרבי יוחנן קשיא  התרומה בשלמא לריש לקיש

הא מני רבנן היא 

אשר ירשו אבותיך ( דברים ל)ואנא דאמרי כרבי יוסי דתניא בסדר עולם   ב גמרא,דף פב

ר יוחנן מאן תנא סדר עולם "וירשתה ירושה ראשונה ושניה יש להן ושלישית אין להן וא

א בעינן רבויא והא תנן מקוה שיש בו ארבעים סאה רבי יוסי וסבר רבי יוחנן בדרבנן ל

ר יוחנן עד רובו "אסי א' ר יהודה בר שילא אמר ר"מכוונות נתן סאה ונטל סאה כשר וא

מאי לאו דנשתייר רובו לא דלא נשקול רובו ואיבעית אימא שאני הכא דאיכא למימר 

יך מאי אבל לא שאני אומר תנן אנדרוגינוס נושא תני אם נשא והא נושא קתני וליטעמ

נישא אלא מאי נישא דיעבד נושא נמי דיעבד אמרי לא נושא לכתחלה משמע אבל לא 

נישא דיעבד נמי לא והא מדקתני סיפא רבי אליעזר אומר אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה 

ק ספוקי מספקא ליה בין למר בין למר מפשט פשיטא ליה איכא בינייהו "כזכר מכלל דת

דמר סבר חייבין עליו סקילה משני מקומות ומר סבר כזכר אמר רב  סקילה משני מקומות

ליתא למתניתין מקמי ברייתא דתניא רבי יוסי אומר אנדרוגינוס בריה   א גמרא,דף פג

בפני עצמה הוא ולא הכריעו בו חכמים אם זכר אם נקבה אדרבה ליתא לברייתא מקמי 

שמואל אמר ליתא לברייתא מקמי מ הדר ביה ו"מתניתין מדשבקיה רבי יוסי לבר זוגיה ש

מתניתין אדרבה ליתא למתניתין מקמי ברייתא דהא שמעינן ליה לשמואל דחייש ליחידאה 

הני מילי כי לא מתעקרא מתניתין אבל כי מתעקרא מתניתין לא חייש אמרי בי רב משמיה 

דרב הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה ושמואל אמר בקושי ובקידוש אנדרוגינוס 

הא דאמרן הרכבה דתנן אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות 

משלשים יום לפני ראש השנה ואם נטע והבריך והרכיב יעקור רבי יהודה אומר כל 

שמעון אומרים שתי ' הרכבה שאינה קולטת בשלשה ימים שוב אינה קולטת רבי יוסי ור

אומר שלשים צריך שלשים ושלשים נ אמר רבה בר אבוה לדברי ה"שבתות ואמר ר

לדברי האומר שלשה צריך שלשה ושלשים לדברי האומר שתי שבתות צריך שתי שבתות 

מ אומר או ארבעים "ושלשים ושמואל אמר בקושי וקידוש קושי דתנן כמה יהא קישויה ר

שמעון אומרים אין קישוי יותר ' או חמשים יום רבי יהודה אומר דייה חדשה רבי יוסי ור

תי שבתות קידוש דתנן המסכך גפנו על גבי תבואתו של חברו הרי זה קדש וחייב מש

באחריותו דברי רבי מאיר רבי יוסי ורבי שמעון אומרים 

אין אדם אוסר דבר שאינו שלו איבעיא להו באנדרוגינוס מה לי אמר   ב גמרא,דף פג

הרכבה מה לי אמר ' ש דאמר שמואל לרב ענן ליתא לברייתא מקמי מתני"שמואל ת



ל שמואל לרב ענן תני כמאן דאמר שלשה ושלשים קושי מה לי אמר "שמואל תא שמע דא

ונא אמר רב אין הלכה ש דאמר רב ה"רב תיקו קידוש מה לי אמר רב אמר רב יוסף ת

כרבי יוסי אמר ליה אביי מאי חזית דסמכת אהא סמוך אהא דאמר רב אדא אמר רב הלכה 

רבי יהודה אומר טומטום  : כרבי יוסי אמרי בי רב מנו רב הונא ורב הונא אמר אין הלכה

ר אמי מאי עביד ליה רבי יהודה לטומטום דבירי דאותבוה אבי כורסיה ואיקרע "א : 'וכו

יהודה אומר ' יוסי בר' ל חזר על בניו מאין הם תניא ר"יהודה א' יד שבע בנין ורואול

טומטום לא יחלוץ שמא יקרע ונמצא סריס חמה אטו כל דמקרע זכר הוי הכי קאמר שמא 

יקרע ונמצא נקבה ואפילו נמצא זכר שמא ימצא סריס חמה מאי בינייהו אמר רבא לפסול 

ר אבא "איכא בינייהו אמר רב שמואל בר יהודה א במקום אחין ולחלוץ שלא במקום אחין

יהודה בר זבדי אמר רב יהודה אמר רב אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה משתי ' אחוה דר

א בזכרות "מקומות מיתיבי רבי אליעזר אמר אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה כבזכר בד

אומר אנדרוגינוס  שלו אבל בנקבות שלו פטור הוא דאמר כי האי תנא דתניא רבי סימאי

ט דרבי סימאי אמר רבא בר המדורי אסברא לי "חייבין עליו סקילה משתי מקומות מ

ואת זכר לא תשכב משכבי אשה אי זהו זכר שיש בו שני משכבות הוי אומר ( ויקרא יח)

ג דאית ביה שני משכבות את זכר כתיב ורבנן זכר גרידא מנא "זה אנדרוגינוס ורבנן אע

לא כדרכה מנא להו מואשה אמר רב שזבי אמר רב חסדא לא לכל להו מאשה באשה ש

ר אליעזר אנדרוגינוס זכר מעליא הוא שאם אתה אומר כן במוקדשין יקדש ומנלן דלא "א

ר הנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן ומחיר וטומטום ואנדרוגינוס מטמאין בגדים "קדש דת

מטמאין בגדים אבית הבליעה  אבית הבליעה רבי אליעזר אומר טומטום ואנדרוגינוס אין

א אומר כל מקום שנאמר זכר ונקבה אתה מוציא טומטום ואנדרוגינוס מביניהם "שהיה ר

נ "אר : ועוף הואיל ולא נאמר בו זכר ונקבה אי אתה מוציא טומטום ואנדרוגינוס מביניהם

בר יצחק אף אנן נמי תנינא רבי אליעזר אומר 

ופן טומטום ואנדרוגינוס לא קדושין ולא מקדשין הכלאים וטרפה ויוצא ד  א גמרא,דף פד

אליעזר אומר ' ר : מ"ואמר שמואל לא קדושין בתמורה ולא מקדשין בעושה תמורה ש

אלעזר בן שמוע ' ר כשהלכתי ללמוד תורה אצל ר"תניא א : חייבין עליו סקילה כזכר

אחד חברו עלי תלמידיו כתרנגולים של בית בוקיא ולא הניחוני ללמוד אלא דבר 

:  במשנתינו רבי אליעזר אומר אנדרוגינוס חייבין עליו סקילה כזכר

  

מסכת יבמות פרק ט 

יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן מותרות ליבמיהן ואסורות   א משנה,דף פד

לבעליהן מותרות לאלו ולאלו ואסורות לאלו ולאלו ואלו מותרות לבעליהן ואסורות 

ג חלל שנשא כשרה ויש לו אח כשר "למנה ויש לו אח כליבמיהן כהן הדיוט שנשא את הא

ישראל שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר ממזר שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל 

ג שקידש "מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן ואלו מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן כ

נשא את האלמנה ויש לו אח כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח חלל ישראל ש

ממזרת ויש לו אח ממזר ממזר שנשא בת ישראל ויש לו אח ישראל מותרות ליבמיהן 



ואסורות לבעליהן ואלו אסורות לאלו ולאלו כהן גדול שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן 

גדול או כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח כשר ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח 

אח ממזר אסורות לאלו ולאלו ושאר כל הנשים  ישראל ממזר שנשא בת ישראל ויש לו

ס שנייה לבעל ולא שנייה ליבם אסורה לבעל "מותרות לבעליהן וליבמיהן שניות מד

ומותרת ליבם שנייה ליבם ולא שנייה לבעל אסורה ליבם ומותרת לבעל שנייה לזה ולזה 

כשר וכופין  אסורה לזה ולזה אין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והולד

ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל "אותו להוציא אלמנה לכ

: לנתין ולממזר יש להן כתובה

ת טעמא דנשא דהוה ליה עשה ולא "מאי איריא דתני נשא ליתני קידש וכ  א גמרא,דף פד

הוא ולא תעשה אבל קידש אתי עשה ודוחה לא תעשה והא כולה פירקין עשה ולא תעשה 

ג שנשא את האלמנה דוקא נשא "אתי עשה ודחי לא תעשה משום דקבעי למיתני סיפא כ

דשוייה חללה אבל קידש שריא ליה תנא נמי רישא נשא ואדתני משום סיפא ליתני משום 

ג שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן הדיוט אלא משום בת בוקתא דקבעי "מציעתא כ

דשוייה חללה אבל קידש שריא ליה משום הכי  למיתני חלל שנשא כשרה טעמא דנשא

קתני נשא ומאי איריא דקתני אלמנה ליתני בתולה 

וכי תימא קסבר האי תנא נישואין הראשונים מפילין הרי חלל שנשא   ב גמרא,דף פד

כשרה ולא אמרינן נישואין הראשונים מפילין הא ודאי משום סיפא משום דקבעי למיתנא 

ג או כהן הדיוט דוקא אלמנה אבל בתולה חזיא "ויש לו אח כ ג שנשא את האלמנה"סיפא כ

' ליה משום הכי קתני אלמנה מתקיף לה רב פפא אם איתא להא דכי אתא רב דימי אמר ר

יוחנן מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שני הוי לתני נמי מצרי שני שנשא שתי 

ה אי נסוב כי אורחייהו מצריות אחת ראשונה ואחת שנייה והיו לו בנים מראשונה ושניי

מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן ואי איפוך ונסוב מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן 

מותרות לאלו ולאלו גיורות אסורות לאלו ולאלו אילוניות תנא ושייר מאי שייר דהאי 

שייר שייר פצוע דכא אי משום פצוע דכא לאו שיורא דהא תנא ליה חייבי לאוין אטו 

לאוין מי לא קתני והדר תני והא קתני כהן הדיוט שנשא אלמנה וחלל שנשא כשרה חייבי 

ההוא איצטריכא ליה לאשמועינן כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב לא 

הוזהרו כשרות להנשא לפסולין והא קתני חלל שנשא כשרה וישראל שנשא בת ישראל 

ועינן לאו שאין שוה בכל וקמשמע לן ויש לו אח ממזר הא נמי לא מהדר מיתנא היא דאשמ

וממזר שנשא ממזרת >לאו השוה בכל הא קתני ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל 

גופא אמר רב יהודה אמר רב  : מ"אלא לאו שמע מינה תנא ושייר ש> ויש לו אח ישראל

לא הוזהרו כשרות להנשא לפסולין לימא מסייע ליה חלל שנשא כשרה מאי לאו כהנת 

ומאי כשרה כשרה לכהונה לא ישראלית ומאי כשרה כשרה לקהל אי הכי יש [ ויה לוהרא]

לו אח כשר נמי כשר לקהל מכלל דהוא פסול לקהל אלא לאו כהן ומדהוא כהן היא כהנת 

מידי איריא הא כדאיתא והא כדאיתא מתיב רבין בר נחמן לא יקחו לא יקחו מלמד 

א דהוא מוזהר היא מוזהרת וכל היכא שהאשה מוזהרת על ידי האיש אמר רבא כל היכ

דהוא לא מוזהר היא לא מזדהרא והא מהכא נפקא מדרב יהודה אמר רב נפקא דאמר רב 

איש או אשה כי יעשו מכל חטאות ( במדבר ה)יהודה אמר רב וכן תנא דבי רבי ישמעאל 

האדם השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה אי מההיא הוה אמינא לאו השוה 

אבל לאו שאינו שוה בכל לא בכל 



והרי טומאה דלאו שאין שוה בכל וטעמא דכתב רחמנא בני אהרן ולא   א גמרא,דף פה

א נשים חייבות מאי טעמא לאו משום דרב יהודה אמר רב לא "בנות אהרן הא לאו הכי ה

ד אמינא ליגמר מטומאה קמשמע "דגמרינן מלא יקחו איכא דאמרי קיחה איצטריכא ליה ס

א ורב הונא בריה דרב יהושע איקלעו להינצבו לאתריה דרב אידי בר אבין בעו לן רב פפ

מינייהו הוזהרו כשרות להנשא לפסולין או לא אמר להו רב פפא תניתוה עשרה יוחסין 

עלו מבבל כהנים לוים וישראלים חללים גרים וחרורים וממזרים נתינים שתוקי ואסופי 

לוים ישראלים חללים גרים חרורים מותרין  כהנים לוים ישראלים מותרין לבא זה בזה

לבא זה בזה גירי חרורי וממזרי נתיני שתוקי ואסופי מותרים לבא זה בזה ואילו כהנות 

ל רב הונא בריה דרב יהושע כל היכא דהני נסבי מהני והני נסבי מהני "לחלל לא קתני א

יה דרב אידי בר קתני כהן כיון דאילו בעי למינסב חללה אסירא ליה לא קתני אתו לקמ

 : אבין אמר להו דרדקי הכי אמר רב יהודה אמר רב לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולים

בעו מיניה בני בירי מרב ששת שניה לבעל ולא שניה ליבם  : 'שניות מדברי סופרים וכו

יש לה כתובה מיבם או לא כיון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון לית לה או 

לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני אית לה אמר להו רב ששת דלמא כיון דאילו 

מיבם אין לה מכלל ' תניתוה כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואם היתה שניה לבעל אפי

דאיכא דאית לה מיבם חסורי מיחסרא והכי קתני כתובתה על נכסי בעלה הראשון ואי לית 

בעא מיניה רבי  : יבם אין להמ' לה מראשון תקינו לה משני ואם היתה שניה לבעל אפי

ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש להן מזונות או אין להן "אלעזר מרבי יוחנן אלמנה לכ

מזונות היכי דמי אילימא דיתבה תותיה בעמוד והוצא קאי מזונות אית לה לא צריכא 

שהלך הוא למדינת הים ולותה ואכלה מאי מזוני תנאי כתובה נינהו מדאית לה כתובה אית 

ל "לה מזוני או דלמא כתובה דלמשקל ומיפק אית לה מזוני דלמא תיעכב גביה לית לה א

לית לה והתניא יש לה כי תניא ההיא לאחר מיתה אית דאמר אמר ליה תניא יש לה הא 

ר אלמנה לכהן גדול "בעמוד והוצא קאי ואלא התניא יש לה כי תניא ההיא לאחר מיתה ת

כתובה פירות מזונות בלאות והיא פסולה וולדה פסול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה 

וכופין אותו להוציא שניות מדברי סופרים אין לה כתובה לא פירות לא מזונות ולא בלאות 

ש בן אלעזר מפני מה אמרו אלמנה "והיא כשירה וולדה כשר וכופין אותו להוציא אמר ר

פסול והיא פסולה מ שהוא "ג יש לה כתובה מפני שהוא פסול והיא פסולה וכ"לכ

קנסו אותו כתובה ומפני מה אמרו שניות מדברי סופרים אין להן כתובה   ב גמרא,דף פה

מפני שהוא כשר והיא כשרה וכל מקום שהוא כשר והיא כשרה קנסו אותה כתובה רבי 

אומר הללו דברי תורה ודברי תורה אין צריכין חיזוק והללו דברי סופרים ודברי סופרים 

דבר אחר זהו מרגילה וזו היא מרגילתו דבר אחר מאן קתני לה איכא דאמר  צריכין חיזוק

ש בן אלעזר קתני לה ומה טעם קאמר מה טעם אמרו הוא פסול והיא פסולה קנסו אותו "ר

כתובה מפני שהוא מרגילה ומה טעם הוא כשר והיא כשרה קנסו אותה כתובה מפני שהיא 

קשיא ליה והא חלוצה דרבנן ואית לה  מרגילתו איכא דאמר רבי קתני לה וחלוצה קא

כתובה הדר אמר כיון דפסיל לה מדרבנן זהו מרגילה וזו היא מרגילתו מאי איכא בין רבי 

ד "לרבי שמעון בן אלעזר אמר רב חסדא ממזרת ונתינה לישראל איכא בינייהו מ

ר ד מפני שהוא מרגילה הא היא מרגלא ליה ולרבי אליעז"דאורייתא הא נמי דאורייתא מ

דאמר הרי זה עבד וממזר הא לא מרגלא ליה ולא מידי אלא אמר רב יוסף מחזיר גרושה 

משניסת איכא בינייהו מאן דאמר דאורייתא הא נמי דאורייתא ומאן דאמר מפני שהוא 



מרגילה הא היא מרגלא ליה ולרבי עקיבא דאמר יש ממזר מחייבי לאוין הא לא מרגלא 

ג איכא בינייהו מאן דאמר דאורייתא הא נמי "לה לכליה ולא מידי אלא אמר רב פפא בעו

אליעזר בן יעקב ' דאורייתא ומאן דאמר מפני שהוא מרגילה הא היא מרגלא ליה ולר

דאמר יש חלל מחייבי עשה הא לא מרגלא ליה ולא מידי אלא אמר רב אשי מחזיר ספק 

רגילה הא היא ד מפני שהוא מ"ד דאורייתא הא נמי דאורייתא ומ"סוטתו איכא בינייהו מ

הלך בעלה להשקותה ובא עליה בדרך עשאה ' מתיא בן חרש דאמר אפי' מרגלא ליה ולר

: זונה הא לא מרגלא ליה ולא מידי אלא אמר מר בר רב אשי סוטה ודאי איכא בינייהו

בת ישראל מאורסת לכהן מעוברת מכהן שומרת יבם לכהן וכן בת כהן   ב משנה,דף פה

בת ישראל מאורסת ללוי מעוברת מלוי שומרת יבם ללוי וכן לישראל לא תאכל בתרומה 

בת לוי לישראל לא תאכל במעשר בת לוי מאורסת לכהן מעוברת מכהן שומרת יבם לכהן 

: וכן בת כהן ללוי לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר

ותהא זרה זרה מי לא אכלה במעשר אמר רב נחמן אמר שמואל הא מני   ב גמרא,דף פה

מעשר ראשון אסור לזרים דתניא  מ היא דאמר"ר

תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי דברי רבי מאיר רבי אלעזר בן עזריה   א גמרא,דף פו

מאיר אמר ' ט דר"מתירו לכהן מתירו מכלל דאיכא מאן דאסר אלא אימא נותנו אף לכהן מ

' כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה( במדבר יח)רב אחא בריה דרבה משמיה דגמרא 

תרומה מה תרומה אסורה לזרים אף מעשר ראשון אסור לזרים אי מה תרומה חייבין עליו 

ומתו בו כי ( ויקרא כב)מיתה וחומש אף מעשר חייבין עליו מיתה וחומש אמר קרא 

יחללוהו ויסף חמישיתו עליו בו ולא במעשר עליו ולא על מעשר ורבנן מה תרומה טובלת 

רבי יוסי אומר יכול לא יהא חייב אלא על טבל שלא אף מעשר ראשון נמי טובל וכדתניא 

הורם ממנו כל עיקר הורם ממנו תרומה גדולה ולא הורם ממנו מעשר ראשון מעשר 

לא תוכל לאכול בשעריך ( דברים יב)ל "מעשר עני מנין ת' ראשון ולא מעשר שני ואפי

מעשר עני ואכלו בשעריך ושבעו מה שעריך האמור להלן ( דברים כו)ולהלן הוא אומר 

אף שעריך האמור כאן מעשר עני ואמר רחמנא לא תוכל ואי מהתם הוה אמינא ללאו אבל 

א "ל לישנא אחרינא מעשר ראשון דטביל מדרבי יוסי נפקא אי מההיא ה"מיתה לא קמ

מאיר אימא סיפא בת לוי מאורסת לכהן ' ל במאי אוקימתא כר"ללאו אבל מיתה לא קמ

ומה ולא במעשר הכא מאי זרות איכא אמר רב ששת מאי ובת כהן ללוי לא תאכל לא בתר

אינה אוכלת דקתני אינה נותנת רשות לתרום מכלל דנשואה נותנת רשות אין והתניא 

ואכלתם אותו בכל מקום אתם וביתכם לימד על נשואה בת ישראל שנותנת ( במדבר יח)

רה אוכלת רשות לתרום אתה אומר רשות לתרום או אינו אלא לאכול אמרת תרומה חמו

מעשר הקל לא כל שכן אלא לימד על נשואה בת ישראל שנותנת רשות לתרום מר בריה 

דרבנא אמר לומר שאין חולקין לה מעשר בבית הגרנות הניחא למאן דאמר משום ייחוד 

לוי מי לא אכלה במעשר וליטעמיך גרושה >אלא למאן דאמר משום גרושה גרושה בת 

כהן מי לא אכלה בתרומה וליטעמיך גרושה בת לוי בת ]> בת כהן מי לא אכלה בתרומה

אלא גזירה משום גרושה בת ישראל אי הכי מאי איריא מאורסת [ מי לא אכלה במעשר

נשואה נמי איידי דתנא רישא מאורסת תנא נמי סיפא מאורסת תנו רבנן תרומה לכהן ' אפי

ומעשר ראשון ללוי דברי רבי עקיבא רבי אלעזר בן עזריה אומר 

עקיבא דכתיב ' לכהן לכהן ולא ללוי אימא אף לכהן מאי טעמא דר  ב גמרא,דף פו

יהושע ' ואל הלוים תדבר ואמרת אליהם בלוים קא משתעי קרא ואידך כדר( במדבר יח)



ל בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לוים וזה אחד מהם "יהושע ב' ל דאמר ר"ב

( במדבר יח)א מצית אמרת דכתיב ע הכא ל"והכהנים הלוים בני צדוק ור( יחזקאל מד)

ואכלתם אותו בכל מקום מי שיכול לאוכלו בכל מקום יצא כהן שאין יכול לאוכלו בבית 

הקברות ואידך כל היכא דבעי דלא בעי חומה ואי אכיל ליה בטומאת הגוף לא לקי ההיא 

 ע אהדריה לפתחא לבי"גינתא דהוה שקיל רבי אלעזר בן עזריה מעשר ראשון מינה אזל ר

קברי אמר עקיבא בתרמילו ואנא חיי איתמר מפני מה קנסו לוים במעשר פליגי בה רבי 

א כדי שיסמכו כהנים עליו בימי טומאתן "יונתן וסביא חד אמר שלא עלו בימי עזרא וח

ד כדי שיסמכו עליו כהנים "בשלמא למאן דאמר שלא עלו משום הכי קנסינהו אלא למ

לוים אלא כולי עלמא קנסא שלא עלו בימי עזרא בימי טומאתן משום כהנים קנסינהו ל

והכא בהא קמיפלגי מר סבר קנסא לעניים ומר סבר כהנים בימי טומאתן עניים נינהו 

ע לפתחא לבי קברי אלא למאן "בשלמא למאן דאמר קנסא לעניים משום הכי אהדריה ר>

פתחא ט אהדריה ל"אלא רבי עקיבא מ]> דאמר לכהנים אמאי אהדריה לפתחא לבי קברי

הכי קאמר ליה אי דקא אתית בתורת קנסא אית לך ואי קא אתית בתורת [ לבי קברא

ואקבצם אל הנהר הבא ( עזרא ח)חלוקה לית לך ומנא לן דלא סליקו בימי עזרא דכתיב 

על אהוא ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא מצאתי שם אמר רב 

( ב יטדברי הימים )אלא מן הלוים שנאמר ' יחסדא בתחלה לא היו מעמידים שוטר

ושוטרים הלוים לפניכם עכשיו אין מעמידין שוטרים אלא מישראל שנאמר ושוטרים 

: הרבים בראשיכם

בת ישראל שניסת לכהן תאכל בתרומה מת ולה הימנו בן תאכל בתרומה   ב משנה,דף פו

ראל לא תאכל לא ניסת ללוי תאכל במעשר מת ולה הימנו בן תאכל במעשר ניסת ליש

בתרומה ולא במעשר מת ולה הימנו בן לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר מת בנה 

מישראל תאכל במעשר מת בנה מלוי תאכל בתרומה מת בנה מכהן לא תאכל לא בתרומה 

ולא במעשר 

בת כהן שניסת לישראל לא תאכל בתרומה מת ולה הימנו בן לא תאכל   א משנה,דף פז

תאכל במעשר מת ולה הימנו בן תאכל במעשר ניסת לכהן תאכל בתרומה ניסת ללוי 

בתרומה מת ולה הימנו בן תאכל בתרומה מת בנה מכהן לא תאכל בתרומה מת בנה מלוי 

ושבה אל ( ויקרא כב)לא תאכל במעשר מת בנה מישראל חוזרת לבית אביה ועל זו נאמר 

: בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל

אבא ' מלוי תאכל בתרומה דהדרא אכלה משום בנה מנלן אמר רמת בנה   א גמרא,דף פז

ע דדריש ווי אפילו תימא רבנן כולא ובת קרא יתירא הוא תנו "אמר רב בת ובת כמאן כר

רבנן כשהיא חוזרת חוזרת לתרומה ואינה חוזרת לחזה ושוק אמר רב חסדא אמר רבינא 

במורם מן הקדשים לא  היא בתרומת הקדשים לא תאכל( ויקרא כב)בר שילא מאי קרא 

תאכל רב נחמן אמר רבה בר אבוה מלחם ולא כל לחם פרט לחזה ושוק מתקיף לה רמי 

בר חמא אימא פרט להפרת נדרים אמר רבא כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי 

ל והלא מוצאה מכלל אב "ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה מה ת( במדבר ל)ישמעאל ' ר

לא הרי שמסר האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי ומוצאה מכלל בעל א

הבעל ונתארמלה או נתגרשה בדרך היאך אני קורא בה בית אביה של זו או בית בעלה של 

זו אלא לומר לך כיון שיצאה שעה אחת מרשות האב שוב אינו יכול להפר רב ספרא אמר 

ל לחם הקנוי לאביה פרט מלחם אביה תאכל לחם ולא בשר רב פפא אמר מלחם אביה תאכ



ואת חזה התנופה ואת שוק ( ויקרא י)לחזה ושוק דמשלחן גבוה קא זכו ורבא אמר 

התרומה תאכלו אתה ובניך ובנותיך אתך בזמן שאתך אמר רב אדא בר אהבה תנא כשהיא 

חוזרת לבית אביה חוזרת לתרומה ואינה חוזרת לחזה ושוק בשביל בנה חוזרת אף לחזה 

דכי אמרה לשמעתא קמיה דרב אשי אמר מהיכא קא מתרביא מובת מי ושוק אזל רב מר

בת כהן שניסת לישראל  : עדיפא לה מינה התם כתיבי מיעוטי הכא לא כתיבי מיעוטי

ר ושבה אל בית אביה פרט לשומרת יבם כנעוריה פרט למעוברת והלא דין הוא "ת : 'וכו

ה מן הייבום עשה עובר ומה במקום שלא עשה ולד מן הראשון כולד מן השני לפוטר

כילוד מקום שעשה ולד מן הראשון כולד מן השני לפוסלה מן התרומה אינו דין שנעשה 

עובר כילוד לא מה לי עשה עובר כילוד לענין ייבום שהרי עשה מתים כחיים נעשה עובר 

ל כנעוריה פרט למעוברת ואיצטריך "כילוד לענין תרומה שלא עשה מתים כחיים ת

ואיצטריך למכתב וזרע אין לה דאי כתב רחמנא וזרע אין לה מעיקרא חד למכתב מעוברת 

גופא והשתא תרי גופי אבל מעוברת דמעיקרא חד גופא והשתא חד גופא אימא תיכול 

צריכא ואי כתב רחמנא מעוברת דמעיקרא גופא 

סריקא והשתא גופא מליא אבל זרע אין לה דמעיקרא גופא סריקא   ב גמרא,דף פז

ה "ה במית"ה מעשי"ן אמר ליה לא נעש"סימ : סריקא אימא לא צריכאוהשתא גופא 

אמר ליה רב יהודה  : ן"ה ולא נעשה בולד יבם ותרומה יבום ותרומה סימ"נעש

מדאסקרתא לרבא לא נעשה מתים כחיים לענין יבום מקל וחומר ומה במקום שעשה ולד 

ם מקום שלא עשה ולד מן הראשון כולד מן השני לפוסלה מן התרומה לא עשה מתים כחיי

ל "מן הראשון כולד מן השני לפוטרה מן הייבום אינו דין שלא נעשה מתים כחיים ת

ו "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ונעשה מתים כחיים לענין תרומה מק( משלי ג)

ומה במקום שלא עשה ולד מן הראשון כולד מן השני לפוטרה מן הייבום עשה מתים 

ולד מן הראשון כולד מן השני לפוסלה מן התרומה אינו דין שנעשה כחיים מקום שעשה 

וזרע אין לה והא אין לה ונעשה ולד מן הראשון כולד מן ( ויקרא כב)ל "מתים כחיים ת

ו ומה במקום שלא עשה מתים כחיים לענין תרומה עשה ולד מן "השני לענין יבום מק

יבום אינו דין שנעשה ולד מן הראשון כולד מן השני מקום שעשה מתים כחיים לענין 

ובן אין לו והא אין לו ולא נעשה ולד מן הראשון ( דברים כה)ל "הראשון כולד מן השני ת

ו מה במקום שעשה מתים כחיים לפוטרה מן הייבום לא עשה "כולד מן השני לתרומה מק

 ולד מן הראשון כולד מן השני מקום שלא עשה מתים כחיים לענין תרומה אינו דין שלא

:  נעשה ולד מן הראשון כולד מן השני תלמוד לומר אין לה והא יש לה

  

מסכת יבמות פרק י 

כ "האשה שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך וניסת ואח  ב משנה,דף פז

בא בעלה תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא 

ל זה ואם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר מזה ומזה ולא זה וזה בלאות לא על זה ולא ע

מטמא לה ולא זה וזה זכאים לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה היתה בת 

ישראל נפסלה מן הכהונה ובת לוי מן המעשר ובת כהן מן התרומה ואין יורשין של זה 



זה ואחיו של זה חולצין ולא  ויורשין של זה יורשין את כתובתה ואם מתו אחיו של

יוסי אומר כתובתה על נכסי בעלה הראשון רבי אלעזר אומר הראשון זכאי ' מייבמין ר

במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה רבי שמעון אומר ביאתה או חליצתה מאחיו של 

ראשון פוטרת צרתה ואין הולד ממנו ממזר ואם ניסת שלא ברשות מותרת לחזור לו ניסת 

ד "ד תצא וחייבת בקרבן יפה כח ב"ד תצא ופטורה מן הקרבן לא ניסת על פי ב"ב על פי

ד לינשא והלכה וקלקלה חייבת בקרבן שלא התירוה אלא "שפוטרה מן הקרבן הורוה ב

: לינשא

ד "מדקתני סיפא נשאת שלא ברשות מותרת לחזור לו שלא ברשות ב  ב גמרא,דף פז

אחד אלמא עד אחד נאמן ותנן נמי הוחזקו ד ובעד "אלא בעדים מכלל דרישא ברשות ב

להיות משיאין עד מפי עד ואשה מפי אשה ואשה מפי עבד ומפי שפחה אלמא עד אחד 

מהימן ותנן נמי עד אחד אומר אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי פטור טעמא דאמר לא 

 או( ויקרא ד)אכלתי הא אישתיק מהימן אלמא עד אחד מהימן מדאורייתא מנא לן דתניא 

פ שאינו מכחישו יהא פטור תלמוד "הודע אליו חטאתו ולא שיודיעוהו אחרים יכול אע

מ היכי דמי אילימא דאתו תרי ולא קא מכחיש להו קרא למה לי "לומר או הודע אליו מ

מ עד אחד נאמן וממאי דמשום דמהימן "אלא לאו חד וכי לא קא מכחיש ליה מהימן ש

מיא תדע דקתני סיפא אמרו שנים אכלת חלב דלמא משום דקא שתיק ושתיקה כהודאה ד

מאיר קל וחומר אם הביאוהו שנים ' והוא אומר לא אכלתי פטור רבי מאיר מחייב אמר ר

לידי מיתה חמורה לא יביאוהו לידי קרבן הקל אמרו לו מה אם ירצה לומר מזיד הייתי 

רישא 

ג "עלמא דאעט קא מחייבי רבנן אילימא משום דמהימן והא תרי ב"מ  א גמרא,דף פח

דקא מכחיש להו אינהו מהימני וקא פטרי רבנן אלא לאו משום דאישתיק ושתיקה כהודאה 

דמיא אלא סברא היא מידי דהוה אחתיכה ספק של חלב ספק של שומן ואתא עד אחד 

ואמר ברי לי דשומן הוא דמהימן מי דמי התם לא איתחזק איסורא הכא איתחזק איסורא 

פחות משנים הא לא דמיא אלא לחתיכה דודאי חלב ואתא  דאשת איש ואין דבר שבערוה

אתו בי מאה לא מהימני ' עד אחד ואמר ברי לי דשומן הוה דלא מהימן מי דמי התם אפי

הכא כיון דכי אתו בי תרי מהימני חד נמי להימניה מידי דהוה אטבל הקדש וקונמות האי 

סבר אי קא סבר תורם טבל היכי דמי אי דידיה משום דבידו לתקנו אלא דאחר מאי ק

משלו על של חברו אינו צריך דעת בעלים משום דבידו לתקנו ואי קסבר צריך דעת 

בעלים ואמר אנא ידענא ביה דמתקן היא גופה מנלן הקדש נמי אי קדושת דמים משום 

דבידו לפדותו אי קדושת הגוף אי דידיה משום דבידו לאיתשולי עליה אלא דאחר ואמר 

מריה עליה היא גופה מנלן קונמות נמי אי קסבר יש מעילה בקונמות ידענא ביה דאיתשיל 

וקדושת דמים נחתא להו משום דבידו לפדותו ואי קסבר אין מעילה בקונמות ואיסור 

בעלמא הוא דרכיב להו אכתפיה אי דידיה משום דבידו לאיתשולי עליה אלא דאחר ואמר 

זירא מתוך חומר שהחמרת עליה  'אנא ידענא דאיתשיל מריה עליה היא גופה מנלן אמר ר

תצא  : בסופה הקלת עליה בתחלה לא ליחמיר ולא ליקיל משום עיגונא אקילו בה רבנן

אמר רב לא שנו אלא שניסת בעד אחד אבל ניסת על פי שני עדים לא  : 'מזה ומזה וכו

תצא מחכו עליה במערבא אתא גברא וקאי ואת אמרת לא תצא לא צריכא דלא ידעינן ליה 

לא ידעינן ליה בעד אחד אמאי תצא לא צריכא דאתו בי תרי ואמרי אנן הוינן בהדיה אי ד

ויכר יוסף את אחיו ( בראשית מב)מכי נפק ועד השתא ואתון הוא דלא ידעיתו ליה דכתיב 



והם לא הכירוהו ואמר רב חסדא מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן סוף סוף 

תרי ותרי נינהו 

והבא עליה באשם תלוי קאי אמר רב ששת כגון שניסת לאחד מעדיה   ב גמרא,דף פח

רבי מנחם ברבי ' היא גופה באשם תלוי קיימא באומרת ברי לי אי הכי מאי למימרא אפי

כ באו עדים לא אמר דתניא "כ ניסת אבל ניסת ואח"יוסי לא קאמר אלא כשבאו עדים ואח

תגרשה ושנים אומרים לא שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת שנים אומרים נ

' ר מנחם בר"מנחם ברבי יוסי אמר תצא א' נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם ניסת לא תצא ר

כ באו עדים הרי "כ ניסת אבל ניסת ואח"יוסי אימת אני אומר תצא בזמן שבאו עדים ואח

יוסי ' מנחם בר' זו לא תצא כי קאמר רב נמי בזמן שבאו עדים ואחר כך ניסת לאפוקי מדר

' כ ניסת תצא כמאן כר"איכא דאמר טעמא דניסת ואחר כך באו עדים אבל באו עדים ואחו

וקדשתו בעל כרחו ( ויקרא כא)ל "יוסי מתיב רבא מנין שאם לא רצה דפנו ת' מנחם בר

היכי דמי אילימא דלא ניסת לאחד מעדיה ולא קאמרה ברי לי צריכא למימר דדפנו אלא 

לי וקתני דפנו אלמא מפקינן לה מיניה איסור כהונה  לאו דניסת לאחד מעדיה וקאמרה ברי

' כ ניסת ור"שאני ואיבעית אימא מאי דפנו דפנו בעדים ואבעית אימא כשבאו עדים ואח

יוסי היא רב אשי אומר מאי לא תצא דקאמר רב לא תצא מהיתירה הראשון הא ' מנחם בר

רב הונא אמר רב  אמרה רב חדא זימנא דתנן ניסת שלא ברשות מותרת לחזור לו ואמר

הכי הלכתא חדא מכללא דחברתה איתמר אמר שמואל לא שנו אלא שלא מכחשתו אבל 

מכחשתו לא תצא במאי עסקינן אילימא בבי תרי כי מכחשתא ליה מאי הוי אלא בחד 

טעמא דמכחשתו הא שתקה תצא והאמר עולא כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן 

נחמיה ' שנים הכא במאי עסקינן בפסולי עדות וכדר שנים ואין דבריו של אחד במקום

נחמיה אומר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי ' דתניא ר

נשים באיש אחד כשני אנשים באיש אחד ואיבעית אימא כל היכא דאתא עד אחד כשר 

ה מעיקרא מעיקרא אפילו מאה נשים כעד אחד דמיין הכא במאי עסקינן כגון דאתיא אש

נחמיה אומר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב ' נחמיה הכי ר' ותרצה לדר

דעות ועשו שתי נשים באשה אחת כשני אנשים באיש אחד אבל שתי נשים באיש אחד 

בשלמא מראשון תבעי גט אלא משני אמאי זנות  : צריכה גט מזה ומזה : כפלגא ופלגא דמי

ירה שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ונמצאת אשת איש יוצאה בעלמא הוא אמר רב הונא גז

כ בא בעלה מותרת לחזור "בלא גט אי הכי סיפא דקתני אמרו לה מת בעלך ונתקדשה ואח

לו התם נמי נימא גירש זה וקדש זה ונמצאת אשת איש יוצאה שלא בגט לעולם בעיא גט 

אמר מן הנשואין אסורה יוסי בן כיפר ד' אי הכי נמצא זה מחזיר גרושתו משנתארסה כר

פ "מן האירוסין מותרת הא מדקתני סיפא אע

שנתן לה אחרון גט לא פסלה מן הכהונה מכלל דלא בעיא גט דאי בעיא   א גמרא,דף פט

גט אמאי לא פסלה מן הכהונה אלא סיפא אמרי קידושי טעות הוו רישא נמי אמרי נישואי 

דא איסורא קנסוה סיפא דלא עבדא טעות הוו קנסוה רבנן סיפא נמי ליקנסוה רישא דעב

מאי טעמא תקינו לה רבנן כתובה כדי שלא  : אין לה כתובה : איסורא לא קנסוה רבנן

אין לה פירות ולא מזונות ולא  : תהא קלה בעיניו להוציאה הא תהא קלה בעיניו להוציאה

שה לא פשיטא מהו דתימא כיון דתפ : נטלה מזה ומזה : תנאי כתובה ככתובה דמי : בלאות

תנן התם אין תורמין מן הטמא על הטהור ואם תרם  : הולד ממזר : ל"מפקינן מינה קמ

ר חסדא לא "בשוגג תרומתו תרומה במזיד לא עשה ולא כלום מאי לא עשה ולא כלום א



עשה ולא כלום כל עיקר דאפילו ההיא גריוא הדר לטיבליה רב נתן ברבי אושעיא אמר לא 

' ים אבל תרומה הוי רב חסדא לא אמר כרב נתן ברעשה ולא כלום לתקן את השיר

אושעיא דאי אמרת הוי תרומה זימנין דפשע ולא מפריש מאי שנא מהא דתנן התורם 

קישות ונמצאת מרה אבטיח ונמצאת סרוח תרומה ויחזור ויתרום שוגג אמזיד קרמית 

ומתו שוגג לא עבד איסורא מזיד קעבד איסורא ורמי שוגג אשוגג הכא קתני בשוגג תר

תרומה התם קתני תרומה ויחזור ויתרום התם שוגג קרוב למזיד דאיבעי ליה למיטעמיה 

ורמי מזיד אמזיד הכא קתני במזיד לא עשה כלום התם תנן התורם משאין נקוב על נקוב 

תרומה ויחזור ויתרום בתרי מאני ציית בחד מנא לא ציית ולרב נתן ברבי אושעיא דאמר 

רים אבל תרומה הוי לא עשה ולא כלום לתקן שי

מאי שנא מהא דתנן מן הנקוב על שאין נקוב תרומתו תרומה ולא תאכל   ב גמרא,דף פט

עד שיוציא עליה תרומה ומעשר ממקום אחר שאני הכא דמדאורייתא תרומה מעלייתא 

ר אלעאי מנין לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה דכתיב "היא כדרבי אלעאי דא

ו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו ואם אין קדוש נשיאות חטא ולא תשא( במדבר יח)

ל רבה לרב חסדא לדידך "למה מיכן לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה א

ט גזירה דלמא "ההוא גריוא הדר לטיבליה מ' דאמרת לא עשה ולא כלום כל עיקר דאפי

פשע אפקוה רבנן  פשע ולא מפריש מי איכא מידי דמדאורייתא הוי תרומה ומשום דלמא

ל ואת לא תסברא והתנן הולד ממזר מזה "ד מתנין לעקור דבר מן התורה א"לחולין וכי ב

ומזה בשלמא משני ממזר אלא מראשון אמאי אשתו היא וישראל מעליא הוא וקא שרינן 

ר יוחנן אסור "ל הכי אמר שמואל אסור בממזרת וכן כי אתא רבין א"ליה בממזרת א

יה ממזר לאוסרו בבת ישראל שלח ליה רב חסדא לרבה ביד רב בממזרת ואמאי קרי ל

ד מתנין לעקור דבר מן התורה והתניא מאימתי אדם יורש את "אחא בר רב הונא ואין ב

ה אומרים משתכנס לחופה רבי אליעזר "ש אומרים משתעמוד בקומתה וב"אשתו קטנה ב

ים משתעמוד ש אומר"אומר משתבעל ויורשה ומיטמא לה ואוכלת בגינו תרומה ב

ג דלא נכנסה לחופה אימא משתעמוד בקומתה ותכנס לחופה והכי קאמרו "בקומתה אע

ה דקאמריתו משתכנס לחופה אי עמדה בקומתה מהניא לה חופה ואי לא לא "ש לב"ליה ב

אליעזר אין מעשה קטנה כלום אימא ' אליעזר אומר משתבעל והאמר ר' מהניא לה חופה ר

יורשה והא הכא דמדאורייתא אבוה ירית לה ומדרבנן ירית משתגדיל ותבעל קתני מיהת 

( עזרא י)' ד היה הפקר שנא"יצחק מנין שהפקר ב' ד היה הפקר דאמר ר"לה בעל הפקר ב

כל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל 

אלעזר הכהן ויהושע בן  אלה הנחלות אשר נחלו( יהושוע יט)אלעזר אמר מהכא ' הגולה ר

נון וראשי האבות למטות בני ישראל וכי מה ענין ראשים אצל אבות אלא לומר לך מה 

אבות מנחילין בניהם כל מה שירצו אף ראשים מנחילין את העם כל מה שירצו ומיטמא 

לה והא הכא דמדאורייתא אביה מיטמא לה ומדרבנן מיטמא לה בעל משום דהויא לה מת 

מת מצוה והתניא אי זהו מת מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין  מצוה ומי הוי

אותו אין זה מת מצוה הכא נמי כיון דלא ירתי לה קריא ולא ענו לה 

ש אכל תרומה טמאה משלם חולין "ואוכלת בגינו תרומה בתרומה דרבנן ת  א גמרא,דף צ

ג תשלומיו תשלומין במזיד מאיר בשוג' טהורים שילם חולין טמאים סומכוס אומר משום ר

אין תשלומיו תשלומין וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה תשלומיו תשלומין וחוזר ומשלם 

חולין טהורין והוינן בה במזיד אין תשלומיו תשלומין תבא עליו ברכה דאכל מיניה מידי 



דלא קחזי ליה בימי טומאתו וקא משלם מידי דקחזי ליה בימי טומאתו ואמר רבא ואמרי 

לה כדי חסורי מיחסרא והכי קתני אכל תרומה טמאה משלם כל דהו אכל תרומה טהורה 

מאיר בשוגג תשלומיו ' משלם חולין טהורין שילם חולין טמאים סומכוס אומר משום ר

א בין בשוגג בין במזיד תשלומיו תשלומין "תשלומין במזיד אין תשלומיו תשלומין וחכ

דמדאורייתא תשלומי מעליא הוי דאי מקדש בהו וחוזר ומשלם חולין טהורין והא הכא 

כהן אשה תפסו לה קידושי ואמור רבנן אין תשלומיו תשלומין וקשרינן אשת איש לעלמא 

מאי אין תשלומיו תשלומין דקאמר רבי מאיר דבעי למיהדר שלומי חולין טהורין אי הכי 

איכא בינייהו תא סומכוס היינו רבנן אמר רב אחא בריה דרב איקא קנסו שוגג אטו מזיד 

שמע דם שנטמא וזרקו בשוגג הורצה במזיד לא הורצה והא הכא דמדאורייתא ארצויי 

מרצה דתניא על מה הציץ מרצה על הדם ועל הבשר ועל החלב שנטמא בין בשוגג בין 

במזיד בין באונס בין ברצון בין ביחיד בין בצבור ואמרי רבנן לא הורצה וקא הדר מעייל 

רבי יוסי בר חנינא מאי לא הורצה דקאמר להתיר בשר באכילה אבל חולין לעזרה אמר 

ואכלו אתם אשר ( שמות כט)בעלים נתכפרו בו סוף סוף קמתעקרא אכילת בשר וכתיב 

ל שב ואל תעשה שאני "כפר בהם מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים א

כבשי עצרת אמר ליה בעאי לאותובך ערל הזאה ואזמל סדין בציצית ו  ב גמרא,דף צ

ושופר ולולב השתא דשנית לן שב ואל תעשה לא מיעקר הוא כולהו נמי שב ואל תעשה 

אליו תשמעון אפילו אומר לך עבור על אחת מכל מצות שבתורה ( דברים יח)ש "נינהו ת

כגון אליהו בהר הכרמל הכל לפי שעה שמע לו שאני התם דכתיב אליו תשמעון וליגמר 

ש בטלו מבוטל דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו "ת : מיניה מיגדר מילתא שאני

ד יפה והא הכא דמדאורייתא בטל גט "כ מה כח ב"יכול לא לבטלו ולא להוסיף על תנאו א

ומשום מה כח בית דין קא שרינן אשת איש לעלמא מאן דמקדש אדעתא דרבנן מקדש 

בכספא קדיש בביאה מאי ל רבינא לרב אשי התינח דקדיש "ואפקעינהו רבנן לקידושין א

ד "ר אלעזר בן יעקב שמעתי שב"ש א"איכא למימר שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות ת

מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה ומעשה 

ד וסקלוהו לא מפני שראוי לכך "באדם אחד שרכב על סוס בשבת בימי יונים והביאוהו לב

ה צריכה לכך ושוב מעשה באדם אחד שהטיח באשתו תחת התאנה והביאוהו אלא שהשע

 : לבית דין והלקוהו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך מיגדר מילתא שאני

כי אם לשארו הקרוב אליו ואמר מר ( ויקרא כא)מנלן דכתיב  : ולא זה וזה מטמאין לה

מיו להחלו יש בעל שמיטמא ויש בעל לא יטמא בעל בע( ויקרא כא)שארו זו אשתו וכתיב 

ולא זה  : שאין מיטמא הא כיצד מיטמא הוא לאשתו כשרה ואינו מיטמא לאשתו פסולה

טעמא מאי אמור רבנן מציאת אשה לבעלה כי היכי דלא תיהוי  : 'וזה זכאין במציאתה וכו

 טעמא מאי אמרי רבנן מעשה : ובמעשה ידיה : ליה איבה הכא תיהוי ליה איבה ואיבה

ולא  : ידיה לבעלה משום דקאכלה מזוני הכא כיון דמזוני לית לה מעשה ידיה לאו דידיה

 : טעמא מאי אמר רחמנא בעל מיפר כדי שלא תתגנה הכא תתגנה ותתגנה : מיפר נדריה

: 'היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה וכו

י פשיטא בת לוי מן המעשר איצטריכא ליה ובת לוי מן המעשר מ  א גמרא,דף צא

לויה שנשבית או שנבעלה בעילת זנות נותנין לה מעשר ואוכלת ' מיפסלא בזנות והתני

ואין יורשיו של זה  : בתרומה דרבנן' אפי : בת כהן מן התרומה : אמר רב ששת קנסא

כתובה מאי עבידתה אמר רב פפא כתובת בנין  : 'ויורשיו של זה יורשין כתובתה וכו



עבדא איסורא קנסוה רבנן לזרעה לא קנסו רבנן דיכרין פשיטא מהו דתימא לדידה ד

אחיו של ראשון חולץ מדאורייתא  : אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מייבמין : ל"קמ

 : ולא מייבם מדרבנן אחיו של שני חולץ מדרבנן ולא מייבם לא מדאורייתא ולא מדרבנן

מודו לקמאי קמאי לא  אמר רב הונא בתראי : 'יוסי אומר כתובתה על נכסי בעלה וכו' ר

ש "אלעזר דמה ביאה דעיקר איסורא לא קניס וכ' שמעון מודי ליה לר' מודו לבתראי ר

שמעון מציאתה ומעשה ' אלעזר לא מודי ליה לר' מציאתה ומעשה ידיה דממונא הוא ור

יוסי הני ' ידיה דממונא הוא לא קניס אבל ביאה דאיסורא הוא קניס ותרוייהו מודו ליה לר

תותיה לא קניס וכל שכן כתובה דלמשקל ומיפק קאי ורבי יוסי לא מודי להו דיתבא 

כתובה דלמשקל ומיפק הוא דלא קניס אבל הני דיתבא תותיה קניס רבי יוחנן אמר קמאי 

אלעזר כתובה דמדידיה לדידה ' יוסי מודי ליה לר' מודו לבתראי בתראי לא מודו לקמאי ר

אלעזר לא מודי ליה מציאתה ' ידה לדידיה ורש מציאתה ומעשה ידיה דמד"לא קניס וכ

ומעשה ידיה הוא דמדידה לדידיה לא קניס אבל כתובה דמדידיה לדידה קניס ותרוייהו 

שמעון לא ' ש ור"שמעון ומה הני דמחיים לא קנסי ביאה דלאחר מיתה לא כ' מודו ליה לר

שלא ברשות  נשאת : מודי להו ביאה הוא דלאחר מיתה לא קניס אבל הני דמחיים קניס

ל רב נחמן גנבא גנובי למה לך אי סבירא לך "אמר רב הונא אמר רב הכי הלכתא א : 'וכו

כרבי שמעון אימא הלכה כרבי שמעון דשמעתיך כרבי שמעון קאזלה וכי תימא אי אמינא 

ר "שמעון באחרונה קשיא א' הלכה כרבי שמעון משמע אפילו בקמייתא אימא הלכה כר

כיב רב אמרה להא שמעתתא הלכה מכלל דפליגי מאי הוה לה ששת אמינא כי ניים וש

למיעבד מיאנס אנסה ועוד תניא כל עריות שבתורה אין צריכות הימנו גט חוץ מאשת איש 

ד על פי בית דין הוא דבעיא גיטא על פי עדים לא בעיא גיטא מני אילימא "שניסת על פי ב

ד בהוראתן כזדון "ון אומר עשו בשמע' רבי שמעון על פי בית דין מי בעיא גט והתניא ר

איש באשה על פי עדים כשגגת איש באשה אידי ואידי לא בעיא גט אלא לאו רבנן היא 

ד בהוראתן ככוונת איש באשה "ש אומר עשו ב"לעולם רבי שמעון היא ותריץ הכי ר

רב אשי אמר לענין [ ולא בעיא גט]על פי עדים כשלא בכוונת איש באשה [ ובעיא גט]

ד בהוראתן כזדון איש באשה ומיתסרא על בעלה על פי "קתני והכי קאמר עשו באיסורא 

עדים כשגגת איש באשה ולא מיתסרא על בעלה 

רבינא אמר לענין קרבן קתני עשו בית דין בהוראתן כזדון איש באשה   ב גמרא,דף צא

ולא מתיא קרבן על פי עדים כשגגת איש באשה ומתיא קרבן ואיבעית אימא הא קמייתא 

ד מתיב עולא מי אמרינן מאי הוה "פ ב"רבנן היא ותריץ הכי חוץ מאשת איש ושניסת ע

ם מלכות מדי לשם מלכות יון לבנין לה למיעבד והתנן כתב לשם מלכות שאינה הוגנת לש

הבית לחורבן הבית היה במזרח וכתב במערב במערב וכתב במזרח תצא מזה ומזה וכל 

הדרכים האלו בה ואמאי לימא מאי הוה לה למיעבד איבעי לה לאקרויי לגיטא אמר רב 

שימי בר אשי תא שמע הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונשאת ונמצאת זו אילונית תצא 

מזה וכל הדרכים האלו בה ואמאי נימא מאי הוה לה למיעבד איבעי לה לאמתוני אמר מזה ו

אביי תא שמע כל עריות שאמרו פוטרות צרותיהן הלכו צרות ונישאו ונמצאו אלו אילונית 

תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה ואמאי נימא מאי הוה לה למיעבד איבעי לה לאמתוני 

לאיש ושובר לאשה וטעה ונתן גט לאשה ושובר לאיש אמר רבא תא שמע כתב סופר גט 

ונתנו זה לזה וזה לזה ולאחר זמן הרי הגט יוצא מתחת ידי האיש ושובר מתחת ידי האשה 

תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה ואמאי נימא מאי הוה לה למיעבד איבעי לה לאקרויי 



תצא מזה ומזה וכל לגיטא אמר רב אשי תא שמע שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה 

הדרכים האלו בה ואמאי נימא מאי הוה לה למיעבד איבעי לה לאקרויי לגיטא אמר רבינא 

איבעי לה לאקרויי לגיטא רב פפא סבר ' תא שמע כנסה בגט קרח תצא מזה ומזה כו

למיעבד עובדא במאי הוה לה למיעבד אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא 

> ופסק>א אמר ליה ולאו שנינהו אמר ליה ואשינויי ליקו וליסמוך והתניא כל הני מתניית

אמר רב אשי ולקלא לא חיישינן הי קלא אילימא קלא דבתר נשואין הא אמרה רב אשי 

חדא זימנא דאמר רב אשי 

כל קלא דבתר נשואין לא חיישינן מהו דתימא הואיל ואתאי לבי דינא   א גמרא,דף צב

אמר זעירי  : 'ד תצא וכו"פ ב"ניסת ע : ל"ותיתסר קמ ושרינן כקלא דקמי נשואין דמי

מדתני בי מדרשא דתני בי מדרשא הורו בית דין ששקעה חמה ולבסוף זרחה ' ליתא למתני

ר נחמן תדע דהוראה היא דבכל "אין זו הוראה אלא טעות ורב נחמן אמר הוראה היא א

היא אמר רבא תדע  ט לאו משום דהוראה"התורה כולה עד אחד לא מהימן והכא מהימן מ

ד בחלב ובדם להיתירא והדר חזו טעמא לאיסורא כי הדרי "דטעות הוא דאילו הורו ב

ואמרי להיתירא לא משגחינן להו ואילו היכא דאתא עד אחד שרינא אתו תרי אסרנא כי 

אליעזר סבר דטעות ' ט לאו משום דטעות הוא ואף ר"הדר אתא עד אחרינא שרינן לה מ

זר אומר יקוב הדין את ההר ותביא חטאת שמינה אי אמרת בשלמא אליע' הוא דתניא ר

דטעות הוא משום הכי מתיא קרבן אלא אי אמרת דהוראה היא אמאי מתיא קרבן ודלמא 

ד "הורוה ב : כ מה יקוב הדין את ההר"ד חייב א"אליעזר יחיד שעשה בהוראת ב' קסבר ר

ן אמר אלמנה לכהן גדול גרושה יוחנ' אליעזר אומר זינתה ר' מאי קלקלה ר : 'להנשא כו

וחלוצה לכהן הדיוט מאן דאמר זינתה כל שכן אלמנה לכהן גדול מאן דאמר אלמנה לכהן 

יוחנן הורוה ' אתון הוא דשויתין פנויה תניא כוותיה דר[ דאמרה]ט "גדול אבל זינתה לא מ

בת ד להנשא והלכה וקלקלה כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט חיי"ב

' א קרבן אחד על הכל ומודים חכמים לר"אלעזר וחכ' בקרבן על כל ביאה וביאה דברי ר

אלעזר שאם נשאת לחמשה בני אדם שחייבת בקרבן על כל אחד ואחד הואיל וגופין 

: מוחלקין

כ "האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואח  א משנה,דף צב

ו לה חילוף היו הדברים תצא והולד ראשון ואחרון ממזר מת בנך ונשאת ואחר כך אמר

כ אמרו לה חילוף היו הדברים תצא "כ מת בעליך ונתייבמה ואח"אמרו לה מת בנך ואח

כ אמרו לה קיים היה ומת "אמרו לה מת בעליך וניסת ואח : והולד ראשון ואחרון ממזר

ך ונתקדשה ואחר כך בא אמרו לה מת בעלי : תצא והולד ראשון ממזר והאחרון אינו ממזר

פ שנתן לה אחרון גט לא פסלה מן הכהונה את זו דרש רבי "בעלה מותרת לחזור לו אע

: ואשה גרושה מאישה ולא מאיש שאינו אישה( ויקרא כא)אלעזר בן מתיא 

מאי ראשון ומאי אחרון אילימא ראשון לפני שמועה ואחרון לאחר   א גמרא,דף צב

כ "דקבעי למיתני סיפא אמרו לה מת בעליך ונשאת ואחשמועה ליתני הולד ממזר משום 

ל קיים היה ומת הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר תנא נמי רישא ראשון ואחרון ממזר "א

ע שהיה אומר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין אבל חכמים אומרים אין "ר זו דברי ר"ת

ע הוא דאמר מחייבי "דר ממזר מיבמה ולימא אין ממזר מחייבי לאוין האי תנא הך תנא

לאוין דשאר הוי ממזר מחייבי לאוין גרידי לא הוי ממזר אמר רב יהודה 



לא תהיה ( דברים כה)אמר רב מנין שאין קדושין תופסין ביבמה שנאמר   ב גמרא,דף צב

אשת המת החוצה לאיש זר לא תהא בה הויה לזר ושמואל אמר בעניותינו צריכה גט 

תהיה אשת המת אי ללאו הוא דאתא אי דלא תפסי בה  מספקא ליה לשמואל האי לא

קדושין הוא דאתא אמר ליה רב מרי בר רחל לרב אשי הכי אמר אמימר הלכה כוותיה 

דשמואל אמר רב אשי השתא דאמר אמימר הלכתא כוותיה דשמואל אם היה יבמה כהן 

ישראל כ מצינו חוטא נשכר אלא אם היה יבמה "חולץ לה ושריא ליה איתגורי איתגר א

נותן לה שני גט והותרה לו אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב יבמה קדושין 

אין בה נשואין יש בה אי קדושין אין בה נשואין נמי אין בה אימא קדושין ונשואין אין בה 

ר המנונא שומרת יבם שזינתה "ואיבעית אימא מאי נשואין יש בה בזנות כדרב המנונא דא

בעית אימא לעולם כדאמרן מעיקרא קדושין אין בה נשואין יש בה  אסורה ליבמה ואי

ר ינאי בחבורה נמנו וגמרו אין קדושין "דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת הים א

תופסין ביבמה אמר ליה רבי יוחנן רבי לא משנתנו היא זו דתנן האומר לאשה הרי את 

אחר שתשתחררי לאחר מקודשת לי לאחר שאתגייר לאחר שתתגיירי לאחר שאשתחרר ל

ל אי "שימות בעליך לאחר שתמות אחותיך או לאחר שיחלוץ ליך יבמיך אינה מקודשת א

ל ריש לקיש אי לאו דקלסך גברא "לאו דדלאי לך חספא מי משכחת מרגניתא תותיה א

רבה הוה אמינא לך אנא מתניתין רבי עקיבא היא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין 

מר לה לאחר שיחלוץ ליך יבמיך ליתפסי בה קידושי דהא שמעינן ליה לרבי ע כי א"ואי ר

עקיבא דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם דתנן 

ע אומר יפר שמא תעדיף עליו "קונם שאני עושה לפיך אין צריך להפר ר  א גמרא,דף צג

ר הונא בריה דרב יהושע באומרת יקדשו ידי "יותר מן הראוי לו הא איתמר עלה א

ושיהם דידים איתנהו בעלמא ופליגא דרב נחמן בר יצחק דאמר רב נחמן בר יצחק רב לע

מ כרבי "חייא כרבי ורבי כרבי מאיר ור' הונא כרב ורב כרבי ינאי ורבי ינאי כרבי חייא ור

עקיבא דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ' אליעזר בן יעקב כר' אליעזר בן יעקב ור

כר פירות דקל לחברו אמר רב הונא עד שלא באו לעולם רב הונא מאי היא דאיתמר המו

נ אמר אף משבאו לעולם יכול לחזור "יכול לחזור בו משבאו לעולם אין יכול לחזור בו ור

בו אמר רב נחמן מודינא דאי שמיט ואכיל לא מפקינן מיניה רב דאמר רב הונא אמר רב 

קנה רבי ינאי כרבי חייא  האומר לחברו שדה זו שאני לוקח לכשאקחנה קנויה לך מעכשיו

דרבי ינאי הוה ליה אריסא דהוה מייתי ליה כנתא דפירי כל מעלי שבתא ההוא יומא נגה 

ל שפיר עבדת "ליה ולא אתא שקל עשר מפירי דביתיה עלייהו אתא לקמיה דרבי חייא א

ט למאי "אלהיך כל הימים אלו שבתות ויו' למען תלמד ליראה את ה( דברים יד)דתניא 

אילימא לעשורי ומיכל איצטריך קרא למישרי טלטול דרבנן הלכתא 

אלא לאו כי האי גוונא אמר ליה והא אקריון בחלמא קנה רצוץ מאי לאו   ב גמרא,דף צג

הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה לא הכי קאמרי ( ב יחמלכים )הכי קאמרי לי 

לא ( דברים כג)בי דתניא קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה ר( ישעיהו מב)לך 

ר "אומר בלוקח עבד על מנת לשחררו הכתוב מדבר היכי דמי א' תסגיר עבד אל אדוניו ר

מאיר דתנן האומר ' נחמן בר יצחק דכתב ליה לכשאקחך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו ר

לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר לאחר שתתגיירי לאחר שאשתחרר לאחר 

ות בעליך לאחר שתמות אחותיך לאחר שיחלוץ לך יבמיך אינה שתשתחררי לאחר שימ

אליעזר בן ' אליעזר בן יעקב דתניא יתר על כן אמר ר' מ אומר מקודשת ר"מקודשת ר



אם אמר פירות ערוגה זו תלושים יהו תרומה על פירות ערוגה מחוברים או ' יעקב אפי

יתלשו והביאו שליש פירות ערוגה מחוברים על פירות זו תלושין לכשיביאו שליש ו

ע אומר "עקיבא דתנן קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפר ר' ונתלשו דבריו קיימין ר

יפר שמא תעדיף עליו יתר מן הראוי לו בעו מיניה מרב ששת עד אחד ביבמה מהו טעמא 

דעד אחד משום דמילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר והכא נמי לא משקר או דלמא טעמא 

ם דאיהי דייקא ומינסבא והכא כיון דזימנין דרחמא ליה לא דייקא ומינסבא דעד אחד משו

כ מת בעליך ונתייבמה ואחר כך אמרו "אמר להו רב ששת תניתוה אמרו לה מת בנך ואח

לה חילוף הדברים תצא והולד ראשון ואחרון ממזר היכי דמי אילימא תרי ותרי מאי חזית 

ת לא דק והא מדקתני סיפא "זר הוא וכדסמכת אהני סמוך אהני ועוד ממזר ספק ממ

מ חד וטעמא דאתו בי "מ דוקא קתני אלא לאו ש"הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר ש

תרי אכחשוה הא לאו הכי מהימן ואיכא דאמר הא לא תיבעי לך דאפילו איהי נמי מהימנא 

א דתנן האשה שאמרה מת בעלי תנשא מת בעלי תתייבם כי תיבעי לך למישרי יבמה לעלמ

ט דעד אחד משום דמילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר הכא נמי לא משקר או דלמא "מ

טעמא דעד אחד משום דאיהי דייקא ומינסבא והא לא דייקא ומינסבא דמיסנא הוא 

כ מת "דסניא ליה אמר להו רב ששת תניתוה אמרו לה מת בעליך ואח  א גמרא,דף צד

תצא והולד ראשון ואחרון ממזר היכי דמי  כ אמרו לה חילוף היו הדברים"בנך ונשאת ואח

ת לא "אילימא תרי ותרי מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני ועוד ממזר ספק ממזר הוא וכ

מ דדוקא קתני אלא לאו חד "דק הא מדקתני סיפא הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר ש

אחא בר וטעמא דאתו בי תרי אכחשוה הא לאו הכי מהימן לעולם תרי ותרי וכדאמר רב 

ל רב מרדכי לרב אשי ואמרי ליה רב אחא לרב "מניומי בעדי הזמה הכא נמי בעדי הזמה א

ש אין האשה נאמנת לומר מת יבמי שאנשא ולא מתה אחותי שאכנס לביתה היא "אשי ת

ניהי דלא מהימנא הא עד אחד מהימן וליטעמיך אימא סיפא אין האיש נאמן לומר מת אחי 

אשתי שאשא את אחותה הוא ניהו דלא מהימן הא עד אחד שאייבם את אשתו ולא מתה 

מהימן בשלמא גבי אשה משום עיגונא אקילו בה רבנן אלא גבי איש מאי איכא למימר 

ר עקיבא יש ממזר מחייבי לאוין אימא "א הואיל וא"ע איצטריך סד"אלא כי איצטריך לר

א דזרעא לא דאקלקולא דידה חיישא אקלקול>ל "חיישא אקלקולא דזרעא ודייקא קמ

ו לאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא כל "רבא אמר עד אחד נאמן ביבמה מק> חיישא

ל ההוא מרבנן לרבא היא עצמה תוכיח דלאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא "שכן א

ט לא מהימנא דכיון דזימנין דסניא ליה לא דייקא ומינסבא עד אחד "התרת ואלא איהי מ

זה מדרש דרש רבי אלעזר בן מתיא  : לא דייקא ומינסבאנמי דכיון דזמנין דסניא ליה 

אלעזר למדרש ביה מרגניתא ודרש ביה חספא ' אמר רב יהודה אמר רב הוה ליה לר : 'וכו

ואשה גרושה מאישה אפילו לא נתגרשה אלא מאישה ( ויקרא כא)מאי מרגניתא דתניא 

: פסולה לכהונה והיינו ריח הגט דפוסל בכהונה

י באו ואמרו לו מתה אשתך ונשא את אחותה "שהלכה אשתו למדה מי  א משנה,דף צד

כ באת אשתו מותרת לחזור "ואח

לו ומותר בקרובות שניה ושניה מותרת בקרוביו ואם מתה ראשונה   ב משנה,דף צד

מותר בשניה אמרו לו מתה אשתו ונשא את אחותה ואחר כך אמרו לו קיימת היתה ומתה 

י עצמו "י אחרים פוסל ע"יוסי אומר כל שפוסל ע' מזר רהולד ראשון ממזר והאחרון אין מ

: י עצמו"י אחרים אינו פוסל ע"וכל שאין פוסל ע



ג דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים דאהני הני נשואים דקמיתסרא "ואע  ב גמרא,דף צד

ה אשת גיסו אסירא אשתו שריא ולא אמרינן מתוך שנאסרה אשת "אשת גיסו אגיסו אפ

ע הויא לה אחות גרושתו "ע דאי ר"אשתו עליו לימא מתניתין דלא כר גיסו אגיסו תיאסר

ע "ד ור"דתניא כל עריות שבתורה אין צריכות הימנו גט חוץ מאשת איש שנשאת על פי ב

ע בעיא גט ממילא איתסרא עליה דהויא לה "מוסיף אף אשת אח ואחות אשה וכיון דאמר ר

א בר יוסף אמר רב האי אשת אח היכי ר חיי"ר גידל א"אחות גרושתו ולאו איתמר עלה א

דמי כגון שקדש אחיו את האשה והלך למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד ונשא את 

אשתו דאמרי אינשי הך קמא תנאה הוה ליה בקידושין והאי שפיר נסיב והאי אחות אשה 

נמי היכי דמי כגון שקידש את אשה והלכה למדינת הים ושמע שמתה עמד ונשא את 

מרי אינשי הך קמייתא תנאי הוה ליה בקדושיה והא שפיר נסיב אלא נשואין מי אחותה דא

עקיבא ליתני נמי ' איכא למימר תנאה הוה ליה בנשואין אמר ליה רב אשי לרב כהנא אי ר

( ויקרא כ)ע דאמר חמותו לאחר מיתה לאו בשרפה דתניא "חמותו דהא שמעינן ליה לר

ע אומר אותו ואת "ישמעאל ר' ן דברי רבאש ישרפו אותו ואתהן אותו ואת אחת מה

ישמעאל סבר חדא כתיב ' שתיהן בשלמא לאביי דאמר משמעות דורשין איכא בינייהו דר

עקיבא סבר תרתי כתיב שפיר אלא לרבא דאמר חמותו לאחר מיתה איכא בינייהו ' ור

ליתני נמי חמותו אמר ליה נהי דמיעטה קרא משרפה מאיסורא מי מיעטה קרא ותאסר 

ה לא דמי אשתו דבמזיד אסירא "יבה דאחותה מידי דהוה אאשה שהלך בעלה למבשכ

בשוגג גזרו בה רבנן ' מדאוריי

אחות אשה דבמזיד לא אסירא מדאורייתא בשוגג לא גזרו בה רבנן   א גמרא,דף צה

אותה אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה ( במדבר ח)ומנלן דלא אסירא דתניא 

דין הוא ומה במקום שבא על איסור קל נאסר האוסר מקום שבא על אוסרתה שיכול והלא 

ר יהודה לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בבא על "איסור חמור אינו דין שנאסר האוסר א

ה "ש אומרים פוסל וב"חמותו שפוסל את אשתו על מה נחלקו בבא על אחות אשתו שב

ת אשתו שלא פוסל את ה בבא על אחו"ש וב"ר יוסי לא נחלקו ב"אומרים לא פוסל א

ה אומרים לא פוסל לפי "ש אומרים פוסל וב"אשתו על מה נחלקו בבא על חמותו שב

שבתחלה הוא מותר בכל הנשים שבעולם והיא מותרת בכל האנשים שבעולם קדשה הוא 

' אוסרה והיא אסרתו מרובה איסור שאסרה מאיסור שאסרתהו שהוא אסרה בכל אנשי

בקרובותיה והלא דין הוא ומה הוא שאסרה בכל אנשים  שבעולם והיא לא אסרתהו אלא

שבעולם שגגה באסור לה אינה נאסרת במותר לה היא שלא אסרתהו אלא בקרובותיה 

ל אותה "שגג באסור לו אינו דין שלא נאסר לו במותר לו וזה הדין לשוגג למזיד מנין ת

יש לקיש מאי אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתה אמר רבי אמי אמר ר

באש ישרפו אותו ואתהן וכי כל הבית כולו בשרפה ( ויקרא כ)טעמא דרבי יהודה דכתיב 

אם אינו ענין לשרפה תנהו ענין לאיסורא אמר רב יהודה אמר שמואל אין הלכה כרבי 

יהודה ההוא דעבד איסורא בחמתיה אתייה רב יהודה נגדיה אמר ליה אי לאו דאמר 

מאי איסור קל אמר רב  : דה אסריתה עלך איסורא דעלםשמואל אין הלכה כרבי יהו

חסדא מחזיר גרושתו משנשאת בא עליה האי אסרה עליה דהאי בא עליה אידך אסרה 

עליה דהאי מה למחזיר גרושתו משנשאת שכן נטמא הגוף ואיסורה ברוב ואיסורה איסור 

ב המנונא ל יבמה יבמה למאן אילימא לאחר וכדרב המנונא דאמר ר"עולם אלא אמר ר

שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה מה ליבמה שכן נטמא הגוף ואיסורה ברוב אלא יבמה 



לאחין עבד בה מאמר האי אסרה עליה דהאי בא עליה אידך אסרה עליה דהאי מאי איריא 

ג דאמר אין מאמר אחר מאמר "עבד בה נמי מאמר הא לא קשיא כר' שבא עליה שני אפי

ו חלץ לה אלא אמר רבי יוחנן סוטה סוטה למאן אילימא אלא אפילו נתן לה גט ואפיל

לבעל בא עליה בעל אסרה עליה דבועל מאי איריא בא עליה אפילו נתן לה גט ואפילו 

אמר אין אני משקה אלא סוטה לבועל האי איסור קל הוא איסור חמור הוא דהיינו אשת 

איש 

יוחנן אשת איש ומאי ר "אלא אמר רבא אשת איש וכן כי אתא רבין א  ב גמרא,דף צה

קרי לה איסור קל שאין האוסרה אוסרה כל ימיו תניא נמי הכי אבא חנן אמר משום רבי 

אלעזר אשת איש ומה במקום הבא על איסור קל שאין האוסרה אוסרה כל ימיו נאסר 

ל "האוסר הבא על איסור חמור שהאוסרה אוסרה כל ימיו אינו דין שנאסר האוסרה ת

רבי יוסי אומר כל שפוסל  : וסרתה ואין שכיבת אחותה אוסרתהאותה אותה שכיבתה א

יוסי אילימא דקאמר תנא קמא דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים אשת ' מאי קאמר ר : 'וכו

ל רבי יוסי כי היכי דאשתו שריא אשת גיסו נמי שריא אי "גיסו אסירא ואשתו שריא וקא

י עצמו אינו פוסל "שאין פוסל ע י עצמו כל"י אחרים אין פוסל ע"הכי כל שאין פוסל ע

י אחרים מיבעיא ליה ואלא כי היכי דאשת גיסו אסירא אשתו נמי אסירא התינח כל "ע

ד תצא ופטורה מן "פ ב"ר אמי ארישא ניסת ע"שפוסל כל שאינו פוסל מאי עבידתיה א

ק "ד שפטרה מן הקרבן וקאמר ת"הקרבן על פי עדים תצא וחייבת בקרבן יפה כחו של ב

פ בית דין דאשת גיסו אסירא וקאמר ליה רבי "ש ע"ל פי עדים דאשת גיסו שריא ולש ע"ל

יוסי על פי בית דין דפוסל על ידי אחרים פוסל על ידי עצמו על פי עדים דאינו פוסל על 

הא דנסיב אשת >ידי אחרים אינו פוסל על ידי עצמו רבי יצחק נפחא אמר לעולם אסיפא 

א דאזלי ארוסתו וגיסו הא דאזלי אשתו וגיסו וקאמר תנא ה> גיסו והא דנסיב ארוסת גיסו

קמא לא שנא אשתו וגיסו ולא שנא ארוסתו וגיסו אשת גיסו אסירא ואשתו שריא וקאמר 

ליה רבי יוסי אשתו וגיסו דליכא למימר תנאה הוה ליה בנשואין דאינו פוסל על ידי אחר 

הוה ליה בקידושין ופוסל על  אינו פוסל על ידי עצמו ארוסתו וגיסו דאיכא למימר תנאה

ידי אחרים אף פוסל על ידי עצמו אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי מתקיף לה 

רב יוסף ומי אמר שמואל הכי והאתמר יבמה רב אמר הרי היא כאשת איש ושמואל אמר 

אינה כאשת איש ואמר רב הונא כגון שקדש אחיו את האשה והלך לו למדינת הים ושמע 

חיו ועמד ונשא את אשתו דרב אמר הרי היא כאשת איש ואסורה ליבם ושמואל שמת א

ל אביי וממאי דכי אמר שמואל הלכה כרבי יוסי "אמר אינה כאשת איש ושריא ליה א

אדרבי יצחק נפחא קאמר דלמא אדרבי אמי קאמר ואי נמי אדרבי יצחק נפחא ממאי 

דאפוסל 

י דאיתא לדרב הונא דלמא ליתא דרב ודלמא אאינו פוסל אי נמי ממא  א גמרא,דף צו

הונא כלל ובדרב המנונא קמיפלגי דאמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה 

דרב אמר הרי היא כאשת איש ומיפסלא בזנות ושמואל אמר אינה כאשת איש ולא 

נ בקדושין תופסין ביבמה קמיפלגי דרב אמר הרי היא כאשת איש ולא "מיפסלא בזנות וא

ה קדושין ושמואל אמר אינה כאשת איש ותפסי בה קדושין והא אפליגו בה חדא תפסי ב

: זימנא חדא מכלל דחברתה איתמר

אמרו לו מתה אשתך ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מתה   א משנה,דף צו

ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה ונמצאו כולן קיימות מותר בראשונה 



ופוטרות צרותיהן ואסור בשניה וברביעית ואין ביאת אחת מהן ובשלישית ובחמישית 

פוטרת צרתה ואם בא על השניה לאחר מיתת הראשונה מותר בשניה וברביעית ופוטרות 

בן תשע שנים  : צרותיהן ואסור בשלישית ובחמישית ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה

א פוסל תחלה והאחין פוסלין י אחין והאחין פוסלין על ידו אלא הו"ויום אחד הוא פוסל ע

י אחין באו עליה אחין "תחלה וסוף כיצד בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו פסל ע

: ועשו בה מאמר נתנו גט או חלצו פוסלין על ידו

אטו כולהו לאו לאחר מיתת ראשונה נינהו אמר רב ששת לאחר מיתת   א גמרא,דף צו

ע שנים ויום אחד תחלה פסיל בסוף לא פסיל בן תש : 'בן תשע שנים וכו : ראשונה ודאי

שנים ' כ בא אחיו שהוא בן ט"ר אושעיא העושה מאמר ביבמתו ואח"והתני רב זביד ב

ויום אחד עליה פסלה אמרי ביאה פסיל אפילו בסוף מאמר תחלה פסיל בסוף לא פסיל 

תשע  וביאה אפילו בסוף פסיל והא קתני אלא שהוא פוסל תחלה והן תחלה וסוף כיצד בן

חסורי מיחסרא והכי קתני בן תשע שנים ויום אחד ' שנים ויום אחד שבא על יבמתו וכו

בסוף כיצד ' א במאמר אבל ביאה פוסלת אפי"הוא פוסל תחלה והן פוסלין תחלה וסוף בד

י אחין "י אחין ומי אית ליה מאמר כלל ע"שנים ויום אחד הבא על יבמתו פסל ע' בן ט

אחד הוא פוסל בדבר אחד והאחין פוסלין על ידו בארבעה דברים שנים ויום ' והתניא בן ט

י אחין בביאה והאחין פוסלין על ידו בביאה במאמר בגט בחליצה ביאה "הוא פוסל ע

דפסלה בין בתחלה בין בסוף פסיקא ליה מאמר דבתחילה פסיל בסוף לא פסיל לא פסיקא 

ר רב תחליפא בר אבימי יש ליה איתמר נמי אמר רב יהודה אמר שמואל יש לו גט וכן אמ

מ יש לו גט והתניא "מ וסבר ר"לו מאמר תניא נמי הכי יש לו גט ויש לו מאמר דברי ר

מ אומר עשו חליצת בן תשע כגט בגדול ואם איתא "עשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול ר

ג דאמר אין גט אחר גט "ליתני כגיטו אמר רב הונא בריה דרב יהושע אית ליה וזוטר לר

דול אחר גדול וקטן אחר קטן אבל גדול אחר קטן מהני לרבנן דאמרי יש גט אחר מ בג"ה

: מ בגדול אחר גדול או בקטן אחר קטן אבל קטן אחר גדול לא מהני"גט ה

' כ בא עליה אחיו שהוא בן ט"שנים ויום אחד שבא על יבמתו ואח' בן ט  ב משנה,דף צו

שנים ויום אחד שבא על יבמתו ' ט ש אומר לא פוסל בן"שנים ויום אחד פוסל על ידו ר

: כ בא על צרתה פוסל על ידי עצמו רבי שמעון אומר לא פוסל"ואח

תניא אמר להם רבי שמעון לחכמים אם ביאה ראשונה ביאה ביאה שנייה   ב גמרא,דף צו

אינה ביאה ואם ביאה ראשונה אינה ביאה ביאה שנייה נמי אינה ביאה מתניתין דלא כבן 

זאי אומר יש מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת ואין מאמר אחר עזאי דתניא בן ע

: מאמר בשתי יבמות ויבם אחד

בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתייבמת נשא   ב משנה,דף צו

אשה ומת הרי זו פטורה בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומשהגדיל נשא אשה 

ראשונה משהגדיל הראשונה חולצת ולא מתייבמת והשנייה אחרת ומת אם לא ידע את ה

או חולצת או מתייבמת רבי שמעון אומר מייבם לאי זו שירצה וחולץ לשנייה אחד שהוא 

: שנים ויום אחד ואחד שהוא בן עשרים שלא הביא שתי שערות' בן ט

יבמה אמר רבא הא דאמור רבנן זיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מ  ב גמרא,דף צו

לא תימא היכא דאיכא צרה דאיכא למגזר משום צרה דהא הכא ליכא צרה מיחלץ חלצה 

תנינא להא דתנו רבנן שוטה וקטן שנשאו ומתו  : 'נשא אשה ומת כו : יבומי לא מיבמה

' ויעשו ביאת בן ט : 'משהגדיל וכו' בן תשע וכו : נשותיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום



כמאמר בגדול ושמואל ' מיבום אמר רב לא עשו ביאת בן ט כמאמר בגדול ותדחה צרה

ר יוחנן עשו ועשו ויעשו תנאי היא הך תנא דארבעה אחין גזר "אמר עשו ועשו וכן א

ה בקטן והאי דאמר גדול משום דבגדול קאי והאי תנא "משום צרה ואשמעינן בגדול וה

ין בגדול והאי דקאמר דהכא סבירא ליה עשו ולא גזר משום צרה ואשמעינן בקטן והוא הד

יוחנן ' אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא ולא אמרה משמיה דר' בקטן דבקטן קאי אזל ר

אסי אמרו ליה לא כך היה המעשה בבית ' שמע רבי יוחנן איקפד עול לגביה רבי אמי ור

הכנסת של טבריא בנגר שיש בראשו גלוסטרא שנחלקו בו רבי אלעזר ורבי יוסי עד 

ת בחמתן והיה שם רבי יוסי בן "ד אלא אימא שנקרע ס"חמתן קרעו סשקרעו ספר תורה ב

וכן { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>קיסמא אמר תמיה אני אם לא יהיה בית הכנסת זו 

( יהושוע יא)ל "יעקב בר אידי א' הוה הדר איקפד טפי אמר חברותא נמי עול לגביה ר

עשה יהושע לא הסיר דבר מכל את משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכן ' כאשר צוה ה

את משה וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר להם כך אמר לי משה אלא ' אשר צוה ה

אלעזר תלמידך יושב ' יהושע יושב ודורש סתם והכל יודעין שתורתו של משה היא אף ר

ודורש סתם והכל יודעין כי שלך היא אמר להם מפני מה אי אתם יודעין לפייס כבן אידי 

( תהילים סא)ט קפיד כולי האי דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב "ינו ורבי יוחנן מחבר

אגורה באהלך עולמים וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים אלא אמר דוד לפני הקדוש 

ברוך הוא רבונו של עולם יהי רצון 

בן ז דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון "שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה  א גמרא,דף צז

' ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר אמר ר"יוחי כל ת

וחכך כיין הטוב הולך ( שיר השירים ז)יצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נזירא מאי קראה 

לדודי למישרים דובב שפתי ישנים ככומר של ענבים מה כומר של ענבים כיון שמניח 

ז "ידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעוהאדם אצבעו עליו מיד דובב אף תלמ

ורמינהו בן עשרים שנה שלא הביא  : 'שנים וכו' אחד בן ט : שפתותיהם דובבות בקבר

שתי שערות יביאו ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מייבם בת עשרים 

לא חולצת  שנה שלא הביאה שתי שערות יביאו ראיה שהיא בת עשרים והיא האילונית

ר שמואל בר יצחק אמר רב והוא שנולדו לו סימני סריס "ולא מתייבמת הא אתמר עלה א

אמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס שמע מינה וכי לא נולדו לו סימני סריס עד כמה 

תני דבי רבי חייא עד רוב שנותיו כי אתו לקמיה דרבא אי כחוש אמר להו זילו אבריוהו 

זילו אכחשוהו דהני סימנין זמנין דנתרי מחמת כחישותא וזמנין דנתרי  ואי בריא אמר להו

:  מחמת בריותא

  

מסכת יבמות פרק יא 

נושאין על האנוסה ועל המפותה האונס והמפתה על הנשואה חייב נושא   א משנה,דף צז

אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו ומפותת בנו רבי יהודה אוסר באנוסת אביו 

: אביוומפותת 



ר אנס אשה מותר לישא בתה נשא אשה אסור לישא בתה "תנינא להא דת  א גמרא,דף צז

ורמינהו הנטען מן האשה אסור באמה ובבתה ובאחותה מדרבנן וכל היכא דאיכא איסורא 

ר בכולן נאמר "מדרבנן תני נושאין לכתחלה כי תנן מתניתין לאחר מיתה מנא הני מילי דת

ל רב פפא לאביי אלא "מר לך דרך ליקוחין אסרה תורה אשכיבה וכאן נאמר קיחה לו

איש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו הכי נמי ( ויקרא כ)מעתה גבי אחותו דכתיב 

ל ליקוחין כתיבי בתורה סתם הראוי לקיחה "דרך קיחה הוא דאסור דרך שכיבה שרי א

ויקרא )כא כתיב קיחה הראוי לשכיבה שכיבה רבא אמר אנס אשה מותר לישא בתה מה

ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה הא בת בנה דידה ובת בתה דידה גלי וכתיב ערות ( יח

אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח הא כיצד כאן באונסין כאן 

רבי  : בנשואין איפוך אנא עריות שאר כתיב בהו בנשואין איכא שאר באונסין ליכא שאר

אמר רב גידל אמר רב מאי טעמא דרבי יהודה דכתיב  : 'אביו וכויהודה אוסר באנוסת 

לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו כנף שראה אביו לא יגלה ( דברים כג)

ונתן האיש השוכב עמה לאבי ( דברים כב)וממאי דבאנוסה כתיב דכתיב מעילויה דקרא 

דלא סמיך ליה מיבעי ליה הנערה חמשים כסף ורבנן אי הוה סמיך ליה כדקאמרת השתא 

לכדרב ענן דאמר רב ענן אמר שמואל בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר ומאי כנף אביו 

כנף הראוי לאביו לא יגלה ותיפוק ליה משום דודתו לעבור עליה בשני לאוין ותיפוק ליה 

משום יבמה לשוק לעבור עליה בשלשה לאוין ואיבעית אימא לאחר מיתה 

מאב ולא מאם והוא בעלה דאם ואנא ברתה דאנתתיה אמר רמי בר אח   ב גמרא,דף צז

אח הוא וברי הוא אחתיה אנא דהאי דדרינא אכתפאי משכחת ' יהודה דמתני' חמא דלא כר

הבא על בתו שלמא לך ברי בת אחתיך אנא משכחת לה { בגוי> }בעובד כוכבים>לה 

ול בכו סתר פתר דהאי הבא על בת בתו דלאי דדלו דוולא ליפ{ בגוי> }בעובד כוכבים>

הבא על בת בנו { בגוי> }בעובד כוכבים>דדרינא הוא בר ואנא ברת אחוה משכחת לה 

בייא בייא מאח והוא אב והוא בעל והוא בר בעל והוא בעלה דאם ואנא ברתה דאיתתיה 

הבא על { בגוי> }בעובד כוכבים>ולא יהיב פיתא לאחוה יתמי בני ברתיה משכחת לה 

בת וחזר ובא על אותה בת וחזר זקן ובא עליה והוליד ממנה בנים אנא  אמו והוליד ממנה

הבא על { בגוי> }בעובד כוכבים>ואת אחי אנא ואבוך אחי אנא ואמך אחי משכחת לה 

אמו והוליד ממנה שתי בנות וחזר ובא על אחת מהן והוליד ממנה בן וקריא ליה אחתיה 

וך בני אחי אנא ואמך בני אחי הא דאימא וקאמרה ליה הכי אנא ואת בני אחי אנא ואב

בהיתירא נמי משכחת לה כגון ראובן שיש לו שתי בנות ואתא שמעון ונסב חדא מינייהו 

: ואתא בר לוי ונסב חד מינייהו וקאמר ליה בריה דשמעון לבר בריה דלוי

הגיורת שנתגיירו בניה עמה לא חולצין ולא מייבמין אפילו הורתו של   ב משנה,דף צז

א בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה וכן שפחה ראשון של

: שנשתחררו בניה עמה

בני יודן אמתא אשתחרור שרא להו רב אחא בר יעקב למינסב נשי דהדדי   ב גמרא,דף צז

ע "ל הוא אסר ואנא שרינא מן האב ולא מן האם כ"אמר ליה רבא והא רב ששת אסר א

ע לא פליגי דאסיר כי פליגי מן האב ומן האם מאן "כ לא פליגי דשרי מן האם ולא מן האב

דשרי בתר אבא שדינן דהא בני פלניא קרו להו ורב ששת קרו להו נמי בני פלונית ואיכא 

ט גר שנתגייר כקטן שנולד דמי "דאמר פליג רב אחא בר יעקב אפילו באחין מן האם ומ

לאו משום דאסירי לא ט "תנן הגיורת שנתגיירו בניה עמה לא חולצין ולא מייבמין מ



דאינה בתורת חליצה וייבום ושריא לעלמא ואינהו נמי שרו והא קתני אפילו אי אמרת 

ג דראשון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה "בשלמא אסירי היינו דקתני אפילו דאע

והשני הורתו ולידתו בקדושה וכשתי אמהות דמו אפילו הכי אסירי אלא אי אמרת שרו 

ה שרי איכא "ג דתרוייהו לידתן בקדושה ואתי לאיחלופי בישראל אפ"מאי אפילו דאע

דאמרי הכי נמי מסתברא דשרו דקתני אפילו אי אמרת בשלמא שרו היינו דקתני אפילו 

ה שרו אלא אי אמרת "ג דתרוייהו לידתן בקדושה דאתי לאיחלופי בישראל אפ"דאע

קדושה והשני הורתו ג דראשון הורתו שלא בקדושה ולידתו ב"דאע' אסירי מאי אפי

ש שני אחים תאומים גרים וכן "ולידתו בקדושה דכשתי אמהות דמי אפילו הכי אסירי ת

משוחררים לא חולצין ולא מייבמין ואין חייבין משום אשת אח היתה הורתן שלא 

בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מייבמין אבל חייבין משום אשת אח היתה הורתן 

י הן כישראלים לכל דבריהן קתני מיהת אין חייבין משום אשת אח ולידתן בקדושה הר

חיובא ליכא 

ה דאפילו איסורא נמי ליכא ואיידי דבעי למיתני "הא איסורא איכא ה  א גמרא,דף צח

סיפא אבל חייבין תנא נמי רישא אין חייבין אמר רבא הא דאמור רבנן אין אב למצרי לא 

ידיע חיישינן אלא אפילו דידיע נמי לא חיישינן  תימא משום דשטופי בזמה דלא ידיע אבל

דהא שני אחין תאומים דטפה אחת היה ונחלקה לשתים וקתני סיפא לא חולצין ולא 

בשר חמורים בשרם ( יחזקאל כג)מ אפקורי אפקריה רחמנא לזרעיה דכתיב "מייבמין ש

מאמו  ש דאמר רבי יוסי מעשה בניפטיים הגר שנשא אשת אחיו"וזרמת סוסים זרמתם ת

נ לא תפסי בה קדושין "ובא מעשה לפני חכמים ואמרו אין אישות לגר ואלא גר דקדיש ה

אלא אימא אין איסור אשת אח לגר מאי לאו דנסבא אח כשהוא גר לא דנסבא כשהוא 

מאי למימרא מהו דתימא ליגזור { גוי> }עובד כוכבים>כשהוא { גוי> }עובד כוכבים>

ש דאמר בן יאסיין כשהלכתי "ל ת"כשהוא גר קמ אטו{ גוי> }עובד כוכבים>כשהוא 

לכרכי הים מצאתי גר אחד שנשא אשת אחיו מאמו אמרתי לו בני מי הרשך אמר לי הרי 

עקיבא ואמר שני דברים גר נושא אשת אחיו מאמו ' אשה ושבעה בניה על ספסל זה ישב ר

שלישית לא אל יונה שנית לאמר שנית דברה עמו שכינה ' ויהי דבר ה( יונה ג)ואמר 

דברה עמו שכינה קתני מיהת גר נושא אשת אחיו מאמו מאי לאו דנסבא אחיו כשהוא גר 

עובד >מאי למימרא מהו דתימא נגזור כשהוא { גוי> }עובד כוכבים>לא דנסבא כשהוא 

אבא אמר רב הונא אמר רב ' ל ומי מהימן והאמר ר"אטו כשהוא גר קמ{ גוי> }כוכבים

ובא אם קודם מעשה אמרה שומעין לו ואם לאו אין שומעין  כל תלמיד חכם שמורה הלכה

לו איבעית אימא מורה ובא היה ואיבעית אימא משום דקאמר הרי אשה ושבעה בניה 

אל יונה ' ואיבעית אימא שאני הכא דקאמר מעשה אחרינא בהדה אמר מר ויהי דבר ה

הוא ( ב ידכים מל)שנית לאמר שנית דברה עמו שכינה שלישית לא דברה עמו והא כתיב 

אשר דבר ביד עבדו יונה בן ' גבול ישראל מלבא חמת עד ים הערבה כדבר ה[ את]השיב 

' אמתי הנביא אמר רבינא על עסקי נינוה קאמר רב נחמן בר יצחק אמר הכי קאמר כדבר ה

אשר דבר ביד עבדו הנביא כשם שנהפך לנינוה מרעה לטובה כך בימי ירבעם בן יואש 

ש גר שהיה לידתו בקדושה והורתו שלא בקדושה יש "רעה לטובה תנהפך להם לישראל מ

לו שאר האם ואין לו שאר האב כיצד נשא אחותו מן האם יוציא מן האב יקיים אחות האב 

מן האם יוציא 



מן האב יקיים אחות האם מן האם יוציא מן האב רבי מאיר אומר יוציא   ב גמרא,דף צח

אומר כל ערוה שהיא משום שאר האם יוציא וחכמים אומרים יקיים שהיה רבי מאיר 

משום האב יקיים ומותר באשת אחיו מאמו ובאשת אחי אביו ושאר כל העריות מותרות 

לו לאיתויי אשת האב נשא אשה ובתה כונס אחת ומוציא אחת לכתחלה לא יכנוס מתה 

אשתו מותר בחמותו ואיכא דתני אסור בחמותו קתני מיהת מותר באשת אחיו מאי לאו 

מאי למימרא מהו { גוי> }עובד כוכבים>נסבה אחיו כשהוא גר לא דנסבה כשהוא ד

ל אמר מר נשא אשה "אטו כשהוא גר קמ{ גוי> }עובד כוכבים>דתימא ליגזור כשהוא 

ובתה כונס אחת ומוציא אחת לכתחלה לא יכנוס השתא אפוקי מפיק לכתחלה מיבעיא 

לא יכנוס מתה אשתו מותר בחמותו  התם קאי והכי קאמר הך דאמור רבנן יקיים לכתחלה

ישמעאל ' עקיבא מאן דאסר כר' ישמעאל וחדא כר' ואיכא דתני אסור בחמותו חדא כר

דאמר חמותו לאחר מיתה באיסורא קיימא וגבי גר גזרו ביה רבנן ומאן דשרי כרבי עקיבא 

: דאמר חמותו לאחר מיתה קלש ליה איסורא וגבי גר לא גזרו ביה רבנן

חמש נשים שנתערבו ולדותיהן הגדילו התערובות ונשאו נשים ומתו   ב משנה,דף צח

ארבעה חולצין לאחת ואחד מייבם אותה הוא ושלשה חולצין לאחת ואחד מייבם נמצאו 

: ארבע חליצות וייבום לכל אחת ואחת

ודוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקפגע ביבמה לשוק   ב גמרא,דף צח

צין לאחת דלא תימא ליבמינהו חד לכולהו אלא כל חד וחד מייבם מאי הוא ושלשה חול

חדא דלמא מתרמיא ליה דידיה מקצתן אחין ומקצתן שאין אחין האחין חולצין ושאין אחין 

מייבמין מאי קאמר אמר רב ספרא הכי קאמר מקצתן אחין מן האב ומקצתן אחין מן האם 

כהנים ומקצתן שאינן כהנים כהנים אחין מן האם חולצין ואחין מן האב מייבמין מקצתן 

חולצין שאינן כהנים מייבמין מקצתן כהנים ומקצתן אחין מן האם אלו ואלו חולצין ולא 

מייבמין 

תנו רבנן יש חולץ לאמו מספק לאחותו מספק לבתו מספק כיצד אמו   א גמרא,דף צט

ונשא אמו ואשה אחרת ולהן שני זכרים וחזרו וילדו שני זכרים במחבא ובא בנה של זו 

של זה ובנה של זו נשא אמו של זה ומתו בלא בנים זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן 

נמצא כל אחד ואחד חולץ לאמו מספק לאחותו מספק כיצד אמו ואשה אחרת שילדו שתי 

נקבות במחבא ובאו אחיהן שלא מאותה האם ונשאום ומתו בלא בנים חולץ לשתיהן נמצא 

ספק כיצד אשתו ואשה אחרת שילדו שתי נקבות במחבא חולץ לאחותו מספק לבתו מ

ובאו אחיהן ונשאום ומתו בלא בנים זה חולץ לבתו מספק וזה חולץ לבתו מספק תניא היה 

מ אומר איש ואשה פעמים שמולידין חמש אומות כיצד ישראל שלקח עבד ושפחה מן "ר

{ גוי> }כביםעובד כו>השוק ולהן שני בנים ונתגייר אחד מהן נמצא אחד גר ואחד 

ועבד שחרר את { וגוי> }ועובד כוכבים>הטבילן לשם עבדות ונזקקו זה לזה הרי כאן גר 

ועבד וממזר שחרר שניהם { וגוי> }ועובד כוכבים>השפחה ובא עליה העבד הרי כאן גר 

ל "ועבד וממזר וישראל מאי קמ{ וגוי> }ועובד כוכבים>והשיאן זה לזה הרי כאן גר 

ר יש מוכר את אביו "ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר ת{ גוי> }עובד כוכבים>

להגבות אמו כתובתה כיצד ישראל לקח עבד ושפחה מן השוק ולהם בן ושחרר את 

השפחה ונשאה ועמד וכתב כל נכסיו לבנה נמצא זה מוכר את אביו להגבות לאמו כתובתה 

די לכתובה מאי קא משמע לן כולה רבי מאיר היא ועבדא מטלטלי ומטלטלי משתעב

: ואיבעית אימא הא קמשמע לן עבדא כמקרקע דמי



האשה שנתערב ולדה בולד כלתה הגדילו התערובות ונשאו נשים ומתו   א משנה,דף צט

בני הכלה חולצין ולא מייבמין שהוא ספק אשת אחיו ספק אשת אחי אביו בני הזקנה או 

התערובות לבני הזקנה  חולצין או מייבמין שספק אשת אחיו ואשת בן אחיו מתו הכשרים

חולצין ולא מייבמין שהוא ספק אשת אחיו ואשת אחי אביו לבני הכלה אחד חולץ ואחד 

מייבם כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתה הרי אלו אוכלים בתרומה וחולקין חלק אחד 

בגורן 

ואינן מטמאין למתים ואינן נושאין נשים בין כשרות בין פסולות הגדילו   ב משנה,דף צט

התערובות ושחררו זה את זה נושאין נשים ראויות לכהונה ואינן מטמאין למתים ואם 

נטמאו אינן סופגין הארבעים ואינן אוכלין בתרומה ואם אכלו אינן משלמין קרן וחומש 

ואינן חולקין על הגורן ומוכרין את התרומה והדמים שלהן ואינן חולקין בקדשי המקדש 

וציאין שלהם מידיהם ופטורין מן הזרוע ומן הלחיים ומן ואין נותנים להם קדשים ואין מ

: הקיבה ובכורו יהא רועה עד שיסתאב ונותנין עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים

ר "אלא הנך משום דאיערוב להו הוו להו פסולין א : 'מתו הכשרים וכו  ב גמרא,דף צט

מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי דוקא  : 'לבני הכלה אחד חולץ וכו : פפא אימא ומתו הודאין

חלק אחד פשיטא אימא חלק כאחד  : 'כהנת שנתערב וכו : ברישא לא דקפגע ביבמה לשוק

כ "כ רבו עמו דתניא אין חולקין תרומה לעבד אא"ד אין חולקין תרומה לעבד אא"תנן כמ

ם יוסי אומר יכול שיאמר אם כהן אני תנו לי בשביל עצמי וא' יהודה ר' רבו עמו דברי ר

יהודה היו מעלין מתרומה ליוחסין במקומו ' עבד כהן אני תנו לי בשביל רבי במקומו של ר

יוסי לא היו מעלין מתרומה ליוחסין תניא אמר רבי אלעזר בר צדוק מימי לא ' של ר

ד השתא בהמתן של צדיקים אין "העדתי אלא עדות אחד והעלו עבד לכהונה על פי העלו ס

ש אלא אימא בקשו להעלות עבד לכהונה "דיקים עצמן לא כה מביא תקלה על ידן צ"הקב

ר עשרה אין חולקין "יוסי ואזל ואסהיד באתריה דרבי יהודה ת' על פי חזא באתריה דר

להם תרומה בבית הגרנות ואלו הן חרש שוטה וקטן טומטום ואנדרוגינוס והעבד והאשה 

בתיהם חוץ מטמא ונושא והערל והטמא ונושא אשה שאינה הוגנת לו וכולן משגרין להם ל

אשה שאינה הוגנת לו בשלמא חרש שוטה וקטן לאו בני דיעה נינהו טומטום ואנדרוגינוס 

נמי 

בריה בפני עצמה נינהו עבד נמי דלמא אתי לאסוקי מתרומה ליוחסין ערל   א גמרא,דף ק

וטמא משום דמאיסי נושא אשה שאינה הוגנת לו משום קנסא אלא אשה מאי טעמא לא 

בה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע חד אמר משום גרושה וחד אמר משום יחוד פליגי 

מאי בינייהו איכא בינייהו בי דרי דמקרב למתא ולא שכיחי בהו אינשי אי נמי דמרחק 

ושכיחי בה אינשי וכולן משגרין להם לבתיהן חוץ מטמא ונושא אשה שאינה הוגנת לו 

ניס טמא נמי הא אניס האי נפיש אונסיה והאי אבל ערל משגרינן ליה מאי טעמא משום דא

לא נפיש אונסיה תנו רבנן העבד והאשה אין חולקין להם תרומה בבית הגרנות ובמקום 

שחולקין נותנין לאשה תחלה ופוטרין אותה מיד מאי קאמר הכי קאמר במקום שחולקין 

גברא  ט משום זילותא אמר רבא מרישא כי הוו אתו"מעשר עני נותנין לאשה תחלה מ

ואתתא לדינא קמאי הוה שרינא תיגרא דגברא ברישא אמינא דמיחייב במצות כיון 

 : 'הגדילו התערובות וכו : ט משום זילותא"דשמענא להא שרינא תיגרא דאתתא ברישא מ

שיחררו אי בעי אין אי לא בעי לא ואמאי לישא שפחה אינו יכול בת חורין אינו יכול אמר 

למאי הלכתא  : 'נותנין עליהם חומרי וכו : ררין זה את זהרבא אימא כופין אותן ומשח



אמר רב פפא למנחתם נקמצת כמנחת ישראל ואינה נאכלת כמנחת כהנים הא כיצד הקומץ 

קרב בעצמו והשירים קריבין בעצמן איקרי כאן כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו 

אלעזר דתניא רבי ' כרר יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי דמסיק להו לשום עצים "א

אלעזר ' אלעזר אומר לריח ניחוח אי אתה מעלה אבל אתה מעלה לשום עצים הניחא לר

' אלעזר בר' אלעזר ברבי שמעון דתניא ר' אלא לרבנן מאי איכא למימר דעביד לה כר

שמעון אומר הקומץ קרב לעצמו והשירים מתפזרין על בית הדשן ואפילו רבנן לא פליגי 

זר ברבי שמעון אלא במנחת חוטא של כהנים דבת הקרבה היא אבל הכא עליה דרבי אלע

: רבנן מודו' אפי

מי שלא שהתה אחר בעלה שלשה חדשים ונשאת וילדה ואין ידוע אם בן   א משנה,דף ק

תשעה לראשון אם בן שבעה לאחרון היו לה בנים מן הראשון ובנים מן השני חולצין ולא 

ייבם מייבמין וכן הוא להם חולץ ולא מ

היו לו אחים מן הראשון ואחים מן השני שלא מאותה האם הוא חולץ   ב משנה,דף ק

ומייבם והם אחד חולץ ואחד מייבם היה אחד ישראל ואחד כהן נושא אשה ראויה לכהן 

ואין מטמא למתים ואם נטמא אינו סופג את הארבעים אינו אוכל בתרומה ואם אכל אינו 

הגורן ומוכר התרומה והדמים שלו ואינו חולק בקדשי משלם קרן וחומש ואינו חולק על 

הקדשים ואין נותנין לו את הקדשים ואין מוציאין את שלו מידו ופטור מן הזרוע והלחיים 

והקיבה ובכורו יהא רועה עד שיסתאב ונותנין עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים היו 

מטמא להם והם אינן מטמאים שניהם כהנים הוא אונן עליהם והם אוננים עליו הוא אינו 

לו הוא אינו יורש אותן אבל הם יורשין אותו ופטור על מכתו ועל קללתו של זה ושל זה 

: עולה במשמרו של זה ושל זה ואינו חולק אם היו שניהם במשמר אחד נוטל חלק אחד

דוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי ברישא לא דקא פגע ביבמה לשוק   ב גמרא,דף ק

אל עשרה כהנים עומדים ופירש אחד מהם ובעל הולד שתוקי מאי שתוקי אמר שמו

אילימא שמשתקים אותו מנכסי אביו פשיטא מי ידעינן אבוה מנו אלא שמשתקין אותו 

והיתה לו ולזרעו אחריו בעינן זרעו מיוחס ( במדבר כה)מדין כהונה מאי טעמא אמר קרא 

להיות לך ( בראשית יז)הם דכתיב אחריו וליכא מתקיף לה רב פפא אלא מעתה גבי אבר

עובדת >לאלהים ולזרעך אחריך התם מאי קא מזהר ליה רחמנא הכי קאמר ליה לא תנסב 

ושפחה דלא ליזיל זרעך בתרה מיתיבי ראשון ראוי להיות כהן גדול והא { גויה> }כוכבים

גזור בעינן זרעו מיוחס אחריו וליכא זרעו מיוחס אחריו דרבנן וקרא אסמכתא בעלמא וכי 

רבנן בזנות בנשואין לא גזור רבנן ובזנות מי גזור רבנן והתנן מי שלא שהתה אחר בעלה 

שלשה חדשים ונשאת וילדה מאי אחר בעלה אילימא אחר מיתת בעלה אימא סיפא הוא 

אונן עליהם והם אוננים עליו בשלמא הוא אונן עליהם משכחת לה בנשואין דשני וליקוט 

עליו היכי משכחת לה קמא הא מית ליה ואלא בגרושה ומאי  עצמות דקמא אלא הם אוננים

אחר בעלה אחר גט בעלה אימא סיפא הוא אין מטמא להם והם אינן מטמאין לו בשלמא הן 

אין מטמאין לו לחומרא דכל חד וחד דלמא לאו בריה הוא אלא הוא אין מטמא להם אמאי 

ך אי בריה הוא שפיר קא בשלמא לשני לא ליטמי ליה אלא לראשון ליטמי ליה ממה נפש

מטמא ליה ואי בר בתרא הוא שפיר קא מטמא ליה דחלל הוא אלא לאו בזנות ומאי אחר 

בעלה אחר בועלה וקתני סיפא עולה במשמר של זה ושל זה ותיובתא דשמואל אמר רב 

שמעיא בממאנת ממאנת מי קא ילדה והתני רב ביבי קמיה דרב נחמן שלש נשים משמשות 

רת ומניקה קטנה שמא תתעבר ותמות מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל במוך קטנה מעוב



מניקה שמא תגמול את בנה וימות ואיזו היא קטנה מבת אחת עשרה שנה ויום אחד עד בת 

שתים עשרה שנה ויום אחד פחות מיכן או יתר על כן משמשת כדרכה והולכת דברי רבי 

ולכת ומן השמים ירחמו שנאמר מאיר וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה וה

משכחת לה בקידושי טעות וכדרב יהודה אמר שמואל ' שומר פתאים ה( תהילים קטז)

והיא לא נתפשה אסורה הא ( במדבר ה)דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל 

נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאף על פי שלא נתפשה מותרת ואי זו זו שקדושיה קידושי 

: ו בנה מורכב לה על כתפה ממאנת והולכת להטעות שאפיל

תנו רבנן הכה זה וחזר והכה זה קלל זה וחזר  : 'היו שניהם כהנים וכו  א גמרא,דף קא

וקלל זה קלל שניהם בבת אחת הכה שניהם בבת אחת חייב רבי יהודה אומר בבת אחת 

ליבא דרבי חייב בזה אחר זה פטור והתניא רבי יהודה אומר פטור בבת אחת תרי תנאי א

יהודה מאי טעמא דמאן דפטר אמר רבי חנינא נאמר ברכה למטה ונאמר ברכה למעלה מה 

ועולה  : למעלה שאין בה שותפות אף למטה שאין בה שותפות ואיתקש הכאה לקללה

וכי מאחר דאינו חולק למה עולה למה עולה האמר בעינא דניעביד מצוה  : 'במשמרו וכו

על כרחו אמר רב אחא בר חנינא אמר אביי אמר רבי אסי אלא עלה לא קתני אלא עולה ב

מאי שנא שני משמרות  : 'ואם היו שניהם במשמר כו : יוחנן משום פגם משפחה' אמר ר

דלא דאזיל להא משמרה ומדחו ליה ואזיל להא משמרה ומדחו ליה משמר אחד נמי אזיל 

ר אחד ובית אב להאי בית אב ומדחו ליה אמר רב פפא הכי קאמר אם היו שניהם משמ

:  אחד נוטל חלק אחד

  

מסכת יבמות פרק יב 

מצות חליצה בשלשה דיינין ואפילו שלשתן הדיוטות חלצה במנעל   א משנה,דף קא

חליצתה כשרה באנפיליא חליצתה פסולה בסנדל שיש לו עקב כשר ושאין לו עקב פסול 

צה בסנדל שאין מן הארכובה ולמטה חליצה כשרה מן הארכובה ולמעלה חליצה פסולה חל

שלו או בסנדל של עץ או בשל שמאל בימין חליצה כשרה חלצה בגדול שהוא יכול להלוך 

: בו או בקטן שהוא חופה את רוב רגלו חליצתה כשרה

ל דבעינן בשלשה "ומאחר דאפילו שלשה הדיוטות דיינין למה לי הא קמ  א גמרא,דף קא

מצות חליצה בשלשה שיודעין  שיודעים להקרות כעין דיינים תנינא להא דתנו רבנן

ק דתניא זקנים שנים ואין בית דין "ט דת"להקרות כעין דיינים רבי יהודה אומר בחמשה מ

יהודה זקני שנים זקנים שנים ואין בית ' שקול מוסיפין עליהן עוד אחד הרי כאן שלשה ור

בעי ליה ק האי זקני מאי עביד ליה מי"ות' דין שקול מוסיפין עליהן עוד אחד הרי כאן ה

לרבויי אפילו שלשה הדיוטות ורבי יהודה הדיוטות מנא ליה נפקא ליה מלעיני דאמר מר 

מ דאפילו הדיוטות דאי סלקא "לעיני פרט לסומים ומדאיצטריך לעיני למעוטי סומים ש

דעתך סנהדרין בעינן למה לי למעוטי סומין מדתני רב יוסף נפקא דתני רב יוסף כשם 

ד מנוקים מכל מום "ד מנוקים בצדק כך ב"שב

כולך יפה רעיתי ומום אין בך ואידך ההוא ( שיר השירים ד)שנאמר   ב גמרא,דף קא

לעיני מאי עביד ליה ההוא לכדרבא הוא דאתא דאמר רבא צריכי דייני למיחזי רוקא דקא 



נ "נפיק מפומא דיבמה דכתיב לעיני הזקנים וירקה ואידך נמי מיבעי ליה לכדרבא אין ה

מנא ליה נפקא מבישראל ישראל כל דהו ואידך האי ישראל מאי עביד ליה ' ואלא הדיוטו

ד של גרים "ד של ישראל ולא בב"מיבעי ליה לכדתני רב שמואל בר יהודה בישראל בב

ר יהודה פעם אחת היינו "ואידך בישראל אחרינא כתיב ואידך מיבעי ליה לכדתניא א

ו ענו כולכם חלוץ הנעל ואידך יושבין לפני רבי טרפון ובאה יבמה לחלוץ ואמר לנ

יהודה הרי כאן תשעה ' מונקרא נפקא אלא מעתה וקראו שנים ודברו שנים הכי נמי לר

לרבנן הרי כאן שבעה ההוא מיבעי ליה לכדתניא וקראו לו ולא שלוחם ודברו אליו מלמד 

ו שמשיאין לו עצה ההוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרים ל

מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה לתוך ביתך אמר 

נ אי הכי "ל רבא לר"נ הלכה חליצה בשלשה הואיל וסתם לן תנא כוותיה א"רבא אר

ת הכי נמי והתניא מיאון בית שמאי אומרים "מיאון נמי דתנן המיאון והחליצה בשלשה וכ

' יוסי בר' ד אלו ואלו מודים שצריך שלשה ר"א בבד ושל"ה אומרים בב"ד מומחין וב"ב

אלעזר ברבי יוסי מכשירין בשנים ואמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ' יהודה ור

הלכה כאותו הזוג התם חד סתמא והכא תרי סתמי התם נמי תרי סתמי נינהו דתנן מיאנה 

א סתמי מכדי ד אלא התם תרי סתמי הכא תלת"או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא בב

הא סתמא והא סתמא מה לי חד סתם מה לי תרי סתם מה לי תלתא אלא אמר רב נחמן בר 

יוסי ' יצחק הואיל וסתם במקום מחלוקת דתנן סמיכת זקנים ועגלה ערופה בשלשה דברי ר

' מ הדר ביה ר"יהודה ש' יהודה אומר בחמשה החליצה והמיאונין בשלשה ולא קפליג ר' ר

ועלתה יבמתו ( דברים כה)רבא צריכי דייני למיקבע דוכתא דכתיב אמר  : מ"יהודה ש

' השערה אל הזקנים רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי עובדא בחמשה כמאן כר

יהודה והא הדר ביה לפרסומי מילתא רב אשי איקלע לבי רב כהנא אמר ליה סליק מר 

יהודה ואמר לי תא סק לגבן למלויי בי חמשה אמר רב כהנא הוה קאימנא קמיה דרב 

לזירזא דקני לאיצטרופי בי חמשה אמרו לו למה לי חמשה אמר להו כי היכי דליפרסם 

מילתא רב שמואל בר יהודה הוה קאי קמיה דרב יהודה אמר ליה סק תא לזירזא דקני 

ד "ד ישראל ולא בב"לאצטרופי בי חמשה לפרסומי מילתא אמר ליה תנינא בישראל בב

נא אמר רב יהודה כגון רב שמואל בר יהודה מפיקנא ממונא אפומיה של גרים ואנא גר א

פ שנים עדים אמר רחמנא אלא מרענא שטרא אפומיה אמר רבא "ד והא ע"מפיקנא ס

שום תשים עליך מלך ( דברים יז)גר דן את חבירו דבר תורה שנאמר   א גמרא,דף קב

בעינן מקרב אחיך אבל אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך עליך הוא ד' אשר יבחר ה

ישראל ולענין חליצה עד שיהא אביו ' גר דן את חבירו גר ואם היתה אמו מישראל דן אפי

ואמו מישראל שנאמר ונקרא שמו בישראל אמר רבה אמר רב כהנא אמר רב אם יבא 

אליהו ויאמר חולצין במנעל שומעין לו אין חולצין בסנדל אין שומעין לו שכבר נהגו העם 

יוסף אמר רב כהנא אמר רב אם יבא אליהו ויאמר אין חולצין במנעל שומעין  בסנדל ורב

לו אין חולצין בסנדל אין שומעין לו שכבר נהגו העם בסנדל מאי בינייהו איכא בינייהו 

לכתחלה והתנן חלצה במנעל חליצתה כשרה דיעבד אין ' ד אפי"מנעל לכתחלה ולמ

למיתני סיפא באנפיליא חליצתה פסולה ה דאפילו לכתחלה ואיידי דבעי "לכתחלה לא ה

ר יוסי פעם אחת "דאפילו דיעבד תנא נמי רישא דיעבד ומנעל לכתחלה תנאי היא דתניא א

יהודה בן בתירא אמר לי הן ' הלכתי לנציבין מצאתי זקן אחד אמרתי לו כלום אתה בקי בר

מים ועל שולחני הוא תדיר כלום ראית שחלץ ביבמה אמר לי ראיתי שחלץ הרבה פע



אמרתי לו > והתורה אמרה נעלו ולא מנעלו>במנעל או בסנדל אמר לי וכי חולצין במנעל 

מאיר לומר חלצה במנעל חליצתה כשירה רבי יעקב אומר משמו חולצין ' כ מה ראה ר"א

במנעל לכתחלה ומאן דאמר לכתחלה לא מאי טעמא אילימא משום דהויא פנתא מעל 

ולא מעל דמעל אי הכי אפילו דיעבד נמי לא וארקתא מעל דמעל והתורה אמרה מעל 

גזירה משום מנעל מרופט אי נמי משום חצי מנעל אמר רב אי לאו דחמיתיה לחביבי דחלץ 

בסנדל דאית לה שינצין אנא לא הואי חליצנא אלא בסנדלא דטייעא דמיהדק טפי והאי 

סימן  : לייתאג דאית ביה חומרתא קטרינן ביה מיתנא כי היכי דתהוי חליצתה מע"דידן אע

אמר רב יהודה אמר רב התרת יבמה לשוק בשמיטת רוב העקב  : התרת יבמה סנדל

מיתיבי הותרו רצועות מנעל וסנדל או ששמט רוב הרגל חליצתה פסולה טעמא דשמט הוא 

הא שמטה היא חליצתה כשרה רוב הרגל אין רוב העקב לא לא היינו רוב הרגל היינו רוב 

ינאי ' הרגל דכולא חיילא דכרעא עליה דחיס מסייע ליה לרהעקב ואמאי קרו ליה רוב 

ינאי בין שהתיר הוא ושמטה היא בין שהתירה היא ושמט הוא חליצתה פסולה ' דאמר ר

ינאי קרעתהו מהו שרפתהו מהו גלויי כרעא בעינן ' עד שתתיר היא ותשמיט היא בעי ר

יה מרבה שני מנעלים זה והאיכא או דלמא חליצה בעינן וליכא תיקו בעא מיניה רבי נחמ

ד אילימא דשלפתיה לעילאי וקאי תתאי מעל אמר רחמנא ולא מעל דמעל "על גב זה מהו ה

לא צריכא דקרעתיה לעילאי ושלפתיה לתתאי וקאי עילאי מאי חליצה בעינן והא איכא או 

דלמא גלויי כרעא בעינן וליכא 

רב יהודה דנפק בחמשא זוזי ומי איכא כי האי גוונא אין דחזיוה רבנן ל  ב גמרא,דף קב

מוקי לשוקא אמר רב יהודה אמר רב יבמה שהגדילה בין האחין מותרת לינשא לאחד מן 

האחין ואין חוששין שמא חלצה סנדל לאחד מהן טעמא דלא חזינן הא חזינן חיישינן והא 

תניא בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה 

ג דחזינן אין חוששין שמא כוונו ואיכא "ה עד שיתכוונו שניהם כאחד הכי קאמר אעפסול

דאמרי טעמא דלא חזינן הא חזינן חוששין ודקא תנא בעי כוונה הני מילי לאישתרויי 

לעלמא אבל לאחין מיפסלא אמר רב יהודה אמר רב סנדל התפור בפשתן אין חולצין בו 

תחש אין מידי אחרינא לא נעל נעל ריבה אי  ואנעלך תחש ואימא( יחזקאל טז)שנאמר 

כל מילי נמי אם כן תחש מאי אהני ליה בעא מיניה רבי אלעזר מרב ' נעל נעל ריבה אפי

הוא של עור ותריסיותיו של שער מהו אמר ליה מי לא קרינן ביה ואנעלך תחש אי הכי 

וחלצה נעלו כולו של שער נמי ההוא קרקא מקרי אמר ליה רב כהנא לשמואל ממאי דהאי 

וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע ואימא זרוזי ( ויקרא יד)מעל רגלו מישלף הוא דכתיב 

החלצו מאתכם אנשים לצבא התם נמי שלופי מביתא לקרבא ( במדבר לא)הוא דכתיב 

יחלץ עני בעניו בשכר עניו יחלצו מדינה של גיהנם אלא הא דכתיב ( איוב לו)והכתיב 

סביב ליראיו ויחלצם בשכר יראיו יחלצם מדינה של גיהנם ' החונה מלאך ( תהילים לד)

ועצמותיך יחליץ ואמר רבי אלעזר זו מעולה שבברכות ואמר ( ישעיהו נח)אלא הא דכתיב 

כ לכתוב רחמנא "ד זרוזי הוא א"רבא זרוזי גרמי אין משמע הכי ומשמע הכי דהכא אי ס

בשוקו לא כתב רחמנא מעל  א ברגלו אין"וחלצה נעלו ברגלו אי כתב רחמנא ברגלו ה

מ מישלף הוא אמר "כ לכתוב רחמנא במעל רגלו מאי מעל רגלו ש"רגלו דאפילו בשוקו א

בצאנם ובבקרם ילכו ( הושע ה)ג עמא דחלץ ליה מריה מיניה דכתיב "ליה ההוא מינא לר

ולא ימצאו חלץ מהם אמר ליה שוטה מי כתיב חלץ להם חלץ מהם כתיב ' לבקש את ה

 : 'באנפיליא חליצתה פסולה כו : דחלצו לה אחין מידי מששא אית ביה ואילו יבמה



למימרא דאנפיליא לאו מנעל הוא ותנן נמי אין התורם נכנס לא בפרגוד חפות ולא 

באנפיליא ואין צריך לומר במנעל וסנדל לפי שאין נכנסין במנעל וסנדל לעזרה ורמינהו 

ת לבית ולא ממטה למטה אמר אביי אחד מנעל וסנדל ואנפיליא לא יטייל בהן לא מבי

דאית ביה כתיתי ומשום תענוג אמר ליה רבא ומשום תענוג בלא מנעל ביום הכפורים מי 

אסירי והא רבה בר רב הונא כריך סודרא אכרעיה ונפיק אלא אמר רבא לא קשיא כאן 

נ מסתברא דאי לא תימא הכי קשיא יום "באנפיליא של עור כאן באנפיליא של בגד ה

ים איום הכפורים דתניא לא יטייל אדם בקורדקיסין בתוך ביתו אבל מטייל הוא הכפור

מ "מ כאן באנפיליא של עור כאן באנפיליא של בגד ש"באנפילין בתוך ביתו אלא לאו ש

תניא כוותיה דרבא חלצה במנעל הנפרם שחופה את רוב הרגל בסנדל הנפחת שמקבל את 

ע במוק בסמיכת הרגלים באנפיליא של רוב הרגל בסנדל של שעם ושל סיב בקב הקיט

עור והחולצת מן הגדול 

בין עומד בין יושב בין מוטה והחולצת מן הסומא חליצתה כשרה אבל   א גמרא,דף קג

במנעל הנפרם שאין חופה את רוב הרגל בסנדל הנפחת שאינו מקבל את רוב הרגל 

קב הקיטע מני רבי ובסמיכת הידים ובאנפיליא של בגד וחולצת מן הקטן חליצתה פסולה 

יוסי אוסר באנפיליא של בגד ' מאיר היא דתנן הקיטע יוצא בקב שלו דברי רבי מאיר ר

אתאן לרבנן אמר אביי מדסיפא רבנן רישא נמי רבנן ורישא במחופה עור אמר ליה רבא 

אבל אין מחופה עור מאי פסול אי הכי אדתני סיפא באנפיליא של בגד ליפלוג בדידה 

ר אבל אין מחופה עור פסול אלא אמר רבא מדרישא רבי מאיר סיפא א במחופה עו"בד

נמי רבי מאיר האי מגין והאי לא מגין אמר אמימר האי מאן דחליץ צריך למדחסיה 

לכרעיה אמר ליה רב אשי לאמימר והתניא בין עומד בין יושב בין מוטה אימא ולעולם 

יה לא חליץ אמר ליה רב דדחיס לכרעיה ואמר אמימר האי מאן דמסגי על ליחתא דכרע

אשי לאמימר והתניא סמוכות הרגלים לאו דחליץ בה איהו לא דיהיב ליה לאחר וחליץ 

מן  : אמר רב אשי למאי דקאמר אמימר לאו בר אובא חליץ ולאו בר קיפוף חליץ

( דברים כה)ורמינהי רגלים פרט לבעלי קבין שאני הכא דכתיב  : 'הארכובה ולמטה כו

למעלה מן הארכובה נמי מעל ולא מעל דמעל אמר רב פפא שמע מינה מעל רגלו אי הכי 

האי איסתוירא עד ארעא נחית דאי סלקא דעתך מיפסק פסיק הוה ליה איהו מעל ושוקא 

מן  : מעל דמעל אמר רב אשי אפילו תימא מיפסק פסיק כל דבהדי כרעא ככרעא דמי

את מבין רגליה אמר אביי ובשליתה היוצ( דברים כח)מתיב רב כהנא  : הארכובה ולמעלה

לא עשה רגליו ( ב יטשמואל )ש "בשעה שכורעת לילד נועצת עקביה בירכותיה ויולדת ת

ויבא שאול להסך את רגליו ( א כדשמואל )ולא עשה שפמו לישנא מעליא תא שמע 

אך מסיך הוא רגליו בחדר המקירה לישנא מעליא בין ( שופטים ג)ש "לישנא מעליא ת

מעליא אמר רבי יוחנן שבע בעילות בעל אותו רשע באותו היום שנאמר לישנא ' רגליה כו

בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד והא ( שופטים ה)

ש בן יוחי כל טובתן של רשעים "קא מתהניא מעבירה אמר רבי יוחנן משום ר

השמר לך פן תדבר עם יעקב ( בראשית לא)' רעה היא אצל צדיקים שנא  ב גמרא,דף קג

מ טובתן של רשעים רעה היא "מטוב עד רע בשלמא רע לחיי אלא טוב אמאי לא אלא ש

אלא { דעבודה זרה> }דעבודת כוכבים>אצל צדיקים בשלמא התם דלמא מדכר ליה שמא 

שבא נחש על חוה הטיל בה ר יוחנן בשעה "הכא מאי רעה איכא דקא שדי בה זוהמא דא

שלא עמדו { גוים> }עובדי כוכבים>זוהמא ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן 



תנו רבנן נעלו אין לי אלא  : 'חלצה במנעל שאינו שלו וכו : בהר סיני לא פסקה זוהמתן

ל נעלו נעלו הראוי לו "כ מה ת"ל נעל נעל מכל מקום א"נעלו נעל של כל אדם מנין ת

ול שאין יכול להלוך בו ופרט לקטן שאינו חופה רוב רגלו ופרט לסנדל המסוליים פרט לגד

שאין לו עקב אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף אתאי יבמה לחלוץ אמר ליה הב ליה סנדלך 

ל אי הכי "ל אימר דאמור רבנן דיעבד לכתחלה מי אמר א"יהיב ליה סנדלא דשמאלא א

ל הכי קאמינא לך הב "יעבד לכתחלה מי אמור אסנדל שאין שלו נמי אימר דאמור רבנן ד

מ היא דתנן הקיטע יוצא בקב "מאן תנא אמר שמואל ר : סנדל של עץ : ליה ואקני ליה

אמר רב פפי  : יוסי אוסר אבוה דשמואל אומר במחופה עור ודברי הכל' מ ר"שלו דברי ר

וחלט לא משמיה דרבא סנדל המוסגר לא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה כשרה סנדל המ

תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה פסולה רב פפא משמיה דרבא אמר אחד סנדל המוסגר 

ואחד סנדל המוחלט לא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה כשרה מיתיבי בית המוסגר מטמא 

ד כדמכתת דמי והא בעינן "מתוכו מוחלט מתוכו ומאחוריו וזה וזה מטמאין בביאה ואי ס

ונתץ את הבית אפילו ( ויקרא יד)שאני התם דאמר קרא  והבא אל הבית וליכא( ויקרא יד)

ש מטלית שיש בו שלש על שלש אף על פי שאין בו כזית כיון "בשעת נתיצה קרוי בית ת

שנכנס רובה לבית טהור טמאתהו מאי לאו מוחלטת לא מוסגרת אי הכי אימא סיפא היו 

בשלמא מוחלטת  בה כמה זיתים כיון שנכנס ממנה כזית לבית טהור טמאתהו אי אמרת

היינו דאיתקש למת אלא אי אמרת מוסגרת אמאי איתקש למת שאני התם דאמר קרא 

ושרף את הבגד אפילו בשעת שריפה קרוי בגד וליגמר מיניה איסור מטומאה ( ויקרא יג)

לא גמרינן אמר רבא הלכתא אחד סנדל המוסגר ואחד סנדל שמוחלט ואחד סנדל של 

לא תחלוץ ואם חלצה חליצתה כשרה של תקרובת { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>

{ עבודה זרה> }עבודת כוכבים>

ושל עיר הנדחת ושל זקן העשוי לכבודו לא תחלוץ ואם חלצה חליצתה   א גמרא,דף קד

ל רבינא לרב אשי מאי שנא זקן העשוי לכבודו דלאו להילוכא עביד דבי דינא "פסולה א

: שלוחא דבי דינא מי קפיד עליה דיינאל אילו מסגי ביה "נמי לאו להילוכא עביד א

חלצה בלילה חליצתה כשרה ורבי אלעזר פוסל בשמאל חליצתה פסולה   א משנה,דף קד

: אלעזר מכשיר' ור

לימא בהא קמיפלגי דמר סבר מקשינן ריבים לנגעים ומר סבר לא   א גמרא,דף קד

אפילו גמר דין ע לא מקשינן ריבים לנגעים דאי מקשינן "מקשינן ריבים לנגעים לא דכ

בלילה נמי לא והכא בהא קמיפלגי מר סבר חליצה כתחלת דין דמיא ומר סבר חליצה 

כגמר דין דמיא רבה בר חייא קטוספאה עבד עובדא במוק וביחידי ובלילה אמר שמואל 

כמה רב גובריה דעביד כיחידאה מאי קשיא אי מוק סתמא תניא אי לילה סתמא תניא אלא 

כי עביד ביחידי דיחידאה קתני לה דתנן חלצה בשנים או בשלשה יחידי קא קשיא ליה הי

ש ורבי יוחנן הסנדלר מכשירים "ונמצא אחד מהן קרוב או פסול חליצתה פסולה ור

ע והכשיר ואמר רב "ומעשה באחד שחלץ בינו לבינה בבית האסורים ובא מעשה לפני ר

ולהו נמי יחידאה קתני להו א כ"אין הלכה כאותו הזוג ואב[ אמר רב נחמן]יוסף בר מניומי 

יוסי אני ראיתי את רבי ישמעאל בן אלישע שחלץ במוק ביחידי ' ר ישמעאל בר"דתניא א

רגל ( ויקרא יד)ט דרבנן אמר עולא ילפינן רגל "מ : 'בשמאל חליצתה כו : ובלילה

א "ממצורע מה להלן דימין אף כאן דימין ורבי אלעזר לא יליף רגל רגל ממצורע והתניא ר

ר מנין לרציעה שהיא באזן הימנית נאמר כאן אזן ונאמר להלן אזן מה להלן ימין אף אומ



יוחנן מוחלפת השיטה רבא אמר לעולם לא ' כאן ימין אמר רב יצחק בר יוסף אמר ר

תיפוך אזן אזן מופני רגל רגל לא מופני וכי לא מופני מאי פירכא איכא איכא למיפרך מה 

: ושני תולעתלמצורע שכן טעון עץ ארז ואזוב 

חלצה ורקקה אבל לא קראה חליצתה כשרה קראה ורקקה אבל לא   א משנה,דף קד

ע "חלצה חליצתה פסולה חלצה וקראה אבל לא רקקה רבי אלעזר אומר חליצתה פסולה ר

אומר חליצתה כשרה 

ככה יעשה כל דבר שהוא מעשה ( דברים כה)אמר ליה רבי אלעזר   ב משנה,דף קד

משם ראיה ככה יעשה לאיש כל דבר שהוא מעשה באיש החרש  ל רבי עקיבא"מעכב א

שנחלץ והחרשת שחלצה וחולצת לקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל 

ואם לא חלצה חליצתה פסולה חלצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהן קרוב או פסול 

בינו לבינה  חליצתה פסולה רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירין ומעשה באחד שחלץ

: בבית האסורים ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר

אמר רבא השתא דאמרת קריאה לא מיעכבא לפיכך אלם ואלמת שחלצו   ב גמרא,דף קד

חליצתן כשירה תנן חרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה 

אי הכי אלם ואלמת  ט לאו משום דלא בני קרייה נינהו לא משום דלאו בני דעה נינהו"מ

נמי אמר רבא אלם ואלמת בני דעה נינהו ופומייהו הוא דכאיב להו והא אמרי דבי רבי 

ינאי לפי שאינו באמר ואמרה אלא כי אתמר דרבא אסיפא אתמר חרש שנחלץ והחרשת 

שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה אמר רבא השתא דאמרת קרייה מעכבא לפיכך 

זירא כל הראוי לבילה ' זירא דאמר ר' צתן פסולה ומתניתין כראלם ואלמת שחלצו חלי

אין בילה מעכבת בו וכל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה 

עקיבא השתא ומה במקום מצוה ' שרקקה תחלוץ מכלל דאיפסלא לה מאחין מני אילימא ר

ע "וכי איתנהו מעכבי אמר ר דאיכא למימר מידי דהוה אאימורים דכי ליתנהו לא מעכבי

אלעזר והא שני דברים המתירין נינהו ושני דברים ' לא מעכבא מאחין איפסלא ואלא לר

המתירין אין מעלין זה בלא זה אלא כרבי דתניא כבשי עצרת אין מקדשין הלחם אלא 

בשחיטה כיצד שחטן לשמן וזרק דמן לשמן קדש הלחם שחט שלא לשמן וזרק לשמן לא 

אלעזר ' חטן לשמן וזרק דמן שלא לשמן קדוש ואינו קדוש דברי רבי רקדש הלחם ש

עקיבא ' ש אומר לעולם אינו קדוש עד שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן ומי אמר ר"בר

רקיקה לא פסלה והתניא חלצה ולא 

רקקה ולא קראה חליצתה כשירה רקקה ולא חלצה ולא קראה חליצתה   א גמרא,דף קה

ולא חלצה אין כאן בית מיחוש מני אילימא רבי אליעזר חלצה פסולה קראה ולא רקקה 

ככה יעשה דבר ( דברים כה)ולא רקקה ולא קראה חליצתה כשירה והא אמר רבי אליעזר 

שהוא מעשה מעכב אלא פשיטא רבי עקיבא וקתני רקקה ולא חלצה ולא קראה חליצתה 

א אלא לאו לאחין פסולה למאן אילימא לעלמא פשיטא מי הויא חליצה דאישתריא לעלמ

ע מאי שנא רקיקה ומאי שנא קרייה קרייה דאיתא בין בתחלה בין בסוף "שמע מינה ולר

לא מיחלפא ליה רקיקה דבתחלה ליתא ולבסוף איתא מיחלפא ליה ואתו למישרי חלוצה 

לאחין ואיכא דאמרי הכי שלחו ליה יבמה שרקקה תחלוץ ואינה צריכה לרוק פעם אחרת 

ה דרבי אמי הוה יתיב רבי אבא בר ממל קמיה רקקה מקמי דתחלוץ כי ההיא דאתיא לקמי

אבא והא בעינן מירק הא רקקה ' אמר ליה רבי אמי חלוץ לה ושרי לה תיגרא אמר ליה ר

לה ותירוק ומה בכך נפיק מיניה חורבא דאי אמרת תיהדר ותירוק אמרי רקיקה קמייתא 



דרן כסדרן לא מעכבא הוא סבר לית בה מששא ואתי למישרי חלוצה לאחין והא בעינן כס

דחויי קא מדחי ליה נפק דק ואשכח דתניא בין שהקדים חליצה לרקיקה בין שהקדים 

רקיקה לחליצה מה שעשה עשוי לוי נפק לקרייתא בעו מינה גידמת מהו שתחלוץ יבמה 

אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת מכלל דאיכא כתב שאינו ( דנייאל י)שרקקה דם מהו 

ה בידיה אתא שאיל בי מדרשא אמרו ליה מי כתיב וחלצה ביד ומי כתיב וירקה אמת לא הו

רוק אבל אגיד לך הרשום בכתב אמת וכי יש כתב שאינו אמת לא קשיא כאן בגזר דין 

שיש עמו שבועה כאן בגזר דין שאין עמו שבועה כדרב שמואל בר אמי דאמר רב שמואל 

( א גשמואל )' ו שבועה שאינו מתקרע שנאבר אמי אמר רבי יונתן מנין לגזר דין שיש עמ

לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם אמר רבה בזבח 

ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בדברי תורה אביי אמר בזבח ובמנחה אינו מתכפר 

בעין אבל מתכפר בגמילות חסדים רבה ואביי מדבית עלי קאתו רבה דעסק בתורה חיה אר

ר משפחה אחת היתה "שנין אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שנין ת

בירושלים שהיו מתים כבן שמנה עשרה שנה באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי אמר 

וכל מרבית ביתך ימותו אנשים לכו ( א בשמואל )' להם שמא ממשפחת עלי אתם שנא

חיו והיו קורין אותן משפחת יוחנן על שמו אמר ועסקו בתורה ותחיו הלכו ועסקו בתורה ו

רב שמואל בר אוניא אמר רב מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתם אינו נחתם והא כתיב 

נחתם ' כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית נכתם עונך לפני אלא מנין שאפי( ירמיהו ב)

' דרשו ה( ישעיהו נה)אלהינו בכל קראנו אליו והכתיב ' מי כה( דברים ד)מתקרע שנאמר 

בהמצאו לא קשיא הא ביחיד הא בציבור יחיד אימת אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה 

כ שלחו ליה לאבוה דשמואל יבמה שרקקה דם תחלוץ "ה ליוה"אלו עשרה ימים שבין ר

לפי שאי אפשר לדם בלא צחצוח רוק מיתיבי יכול יהא דם היוצא מפיו ומפי האמה טמא 

ק כאן "בו טמא ואין דם היוצא מפיו ומפי האמה טמא אלא טהור לזו( ויקרא טו)ל "ת

: 'חרש שנחלץ וכו : במוצצת כאן בשותת

מאיר אבל חכמים אומרים אין חליצת ' אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר  ב גמרא,דף קה

מ דאמר איש כתוב "אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר : 'קטנה שחלצה וכו : קטן כלום

ן אשה לאיש אבל חכמים אומרים איש כתיב בפרשה אשה בין גדולה בין בפרשה ומקשינ

שמעון בר רבי הוו יתבי פתח חד מינייהו ' חייא ור' קטנה מאן חכמים רבי יוסי היא דר

והיו עיני ולבי שם כל הימים ( א טמלכים )ואמר המתפלל צריך שיתן עיניו למטה שנאמר 

' ישמעאל בר' לבבנו אל כפים אדהכי אתא רנשא ( איכה ג)וחד אמר עיניו למעלה שנאמר 

יוסי לגבייהו אמר להו במאי עסקיתו אמרו ליה בתפלה אמר להו כך אמר אבא המתפלל 

צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה כדי שיתקיימו שני מקראות הללו אדהכי אתא רבי 

ריה הוה למתיבתא אינהו דהוו קלילי יתיבו בדוכתייהו רבי ישמעאל ברבי יוסי אגב יוק

מפסע ואזיל אמר ליה אבדן מי הוא זה שמפסע על ראשי עם קדוש אמר ליה אני ישמעאל 

יוסי שבאתי ללמוד תורה מרבי אמר ליה וכי אתה הגון ללמוד תורה מרבי אמר ליה ' בר

וכי משה היה הגון ללמוד תורה מפי הגבורה אמר ליה וכי משה אתה אמר ליה וכי רבך 

שקליה רבי למטרפסיה דקאמר ליה רבך ולא רבי אדהכי אתיא אלהים הוא אמר רב יוסף 

ישמעאל כך ' יבמה לקמיה דרבי אמר ליה רבי לאבדן פוק בדקה לבתר דנפק אמר ליה ר

אמר אבא איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין קטנה אמר ליה תא לא צריכת כבר 

שצריך לו עם קדוש יפסע יוסי מי ' הורה זקן קמפסע אבדן ואתי אמר ליה רבי ישמעאל בר



על ראשי עם קדוש מי שאין צריך לו עם קדוש היאך יפסע על ראשי עם קדוש אמר ליה 

רבי לאבדן קום בדוכתיך תאנא באותה שעה נצטרע אבדן וטבעו שני בניו ומאנו שתי 

אמי ' כלותיו אמר רב נחמן בר יצחק בריך רחמנא דכספיה לאבדן בהאי עלמא אמר ר

נלמוד קטנה חולצת בפעוטות רבא אמר עד שתגיע לעונת נדרים מדבריו של ברבי 

אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב  : 'חלצה בשנים וכו : והלכתא עד שתביא שתי שערות

נ חדא זימנא דאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב "נחמן אין הלכה כאותו הזוג והא אמר ר

מ לכתחילה אבל דיעבד "נא הנחמן חליצה בשלשה צריכי דאי איתמר הך קמייתא הוה אמי

ל אין הלכה כאותו הזוג ואי אשמועינן אין הלכה כאותו הזוג אלא כתנא קמא "תרי קמ' אפי

בינו לבינה מי ידענא  : 'מעשה שחלצו כו : א דיעבד אבל לכתחילה ליבעי חמשה צריכא"ה

אמר רב יהודה אמר שמואל ועדים רואין אותו מבחוץ איבעיא להו מעשה שחלצו בינו 

ע בבית האסורין או דלמא מעשה שחלצו בינו לבינה "לבינה אבראי ובא מעשה לפני ר

בבית האסורין אמר רב יהודה אמר רב בבית האסורין היה מעשה ולבית האסורין בא 

מעשה 

ל כל "תנו רבנן חליצה מוטעת כשרה אי זו היא חליצה מוטעת אמר ר  א גמרא,דף קו

ר ליה רבי יוחנן אני שונה בין שנתכוון הוא ולא שאומרים לו חלוץ ובכך אתה כונסה אמ

נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהם 

מ שתתן לך מאתים "כאחד ואת אמרת חליצתה כשירה אלא כל שאומרים לו חלוץ לה ע

ים חלוץ לה זוז תניא נמי הכי חליצה מוטעת כשירה אי זו היא חליצה מוטעת כל שאומר

על מנת שתתן לך מאתים זוז ומעשה באשה אחת שנפלה לפני יבם שאין הגון לה ואמרו 

לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז ובא מעשה לפני רבי חייא והכשירה ההוא 

דאתא לקמיה דרבי חייא בר אבא אמר לה בתי עמודי אמרה ליה אימא ישיבתה זו היא 

ה ליה אין ממונא הוא דחזא לה וקבעי למיכליה מינה אמר עמידתה אמר לה ידעת ליה אמר

לה לא ניחא לך אמרה ליה לא אמר ליה חלוץ לה ובכך אתה כונסה לבתר דחלץ לה אמר 

ליה השתא מינך אפסלא לה חלוץ לה חליצה מעלייתא כי היכי דתישתרי לעלמא בת חמוה 

יה חלוץ לה ובכך אתה דרב פפא נפלה לפני יבם שאין הגון לה אתא לקמיה דאביי אמר ל

כונסה אמר ליה רב פפא לא סבר לה מר להא דאמר רבי יוחנן ואלא היכי אימא ליה אמר 

מ שתתן לך מאתים זוז לבתר דחלץ לה אמר לה זיל הב ליה אמר ליה "ליה חלוץ לה ע

משטה אני בך עבדה ליה מי לא תניא הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעברא לפניו 

ול דינר והעבירני אין לו אלא שכרו אלמא אמר ליה משטה אני בך הכא נמי ואמר ליה ט

ל במתא יהיב בהו עיניה "ל במתא אימך היכא א"משטה אני בך אמר ליה אבוך היכא א

ר חליצה מוטעת כשרה גט מוטעה פסול חליצה מעושית פסולה גט מעושה "ת : ושכיבן

ואי לא אמר רוצה אני גט נמי לא הכי חליצה נמי ' כשר היכי דמי אי דאמר רוצה אני אפי

קאמר חליצה מוטעת לעולם כשר וגט מוטעה לעולם פסול חליצה מעושית וגט מעושה 

( ויקרא כב)זימנין כשר וזימנין פסול הא דאמר רוצה אני הא דלא אמר רוצה אני דתניא 

ד ל לרצונו הא כיצד כופין אותו ע"יקריב אותו מלמד שכופין אותו יכול בעל כרחו ת

שיאמר רוצה אני וכן אתה מוצא בגיטי נשים כופין אותו עד שיאמר רוצה אני אמר רבא 

פ שאין מכירין "פ שאין מכירין ממאנין אע"אמר רב סחורה אמר רב הונא חולצין אע

לפיכך אין כותבין גט חליצה אלא אם כן מכירין ואין כותבין גט מיאון אלא אם כן מכירין 

ורבא דידיה אומר אין חולצין אלא אם כן מכירין ואין ממאנין דחיישינן לבית דין טועין 



כ מכירין לפיכך כותבין גט חליצה אף על פי שאין מכירין וכותבין גט מיאון אף על פי "אא

: שאין מכירין ולא חיישינן לבית דין טועין

מצות חליצה בא הוא ויבמתו לבית דין והן משיאין לו עצה ההוגנת לו   ב משנה,דף קו

וקראו לו זקני עירו ודברו אליו והיא אומרת מאן יבמי להקים לאחיו ( דברים כה)מר שנא

שם בישראל לא אבה יבמי והוא אומר לא חפצתי לקחתה ובלשון הקדש היו אומרים 

ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו רוק הנראה לדיינים 

לא יבנה את בית אחיו עד כאן היו מקרין וכשהקרא וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר 

רבי הורקנוס תחת האלה בכפר עיטם וגמר את כל הפרשה הוחזקו להיות גומרין כל 

הפרשה ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל מצוה בדיינין ולא מצוה בתלמידים רבי 

: יהודה אומר מצוה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל

אמר רב יהודה מצות חליצה קוראה וקורא וחולצת ורוקקה וקוראה מאי   ב גמרא,דף קו

היא הא קמשמע לן מצוה הכי ואי אפיך לית לן בה תניא נמי הכי בין ' קמשמע לן מתני

שהקדים חליצה לרקיקה ובין שהקדים רקיקה לחליצה מה שעשה עשוי אמר אביי האי 

בה יבמי לחודיה דמשמע אבה יבמי מאן דמקרי גט חליצה לא ליקרי לדידה לא לחודיה וא

אלא לא אבה יבמי ולא ליקרי לדידיה לא לחודיה חפצתי לחודיה דמשמע חפצתי לקחתה 

אלא לא חפצתי לקחתה רבא אמר אפסוקי מילתא היא ואפסוקי מילתא לית לן בה רב אשי 

אשכחיה לרב כהנא דקמצטער ומקרי לה לא אבה יבמי אמר ליה לא סבר ליה מר להא 

מר ליה מודה רבא בלא אבה יבמי אמר אביי האי מאן דכתב גיטא דחליצתא דרבא א

ליכתוב הכי אקרינוה לדידה מן מאן יבמי עד אבה יבמי ואקרינוהו לדידיה מן לא עד 

לקחתה ואקרינוה לדידה מן ככה ועד חלוץ הנעל מר זוטרא משרטט וכתיב לכולא פרשה 

א כוותיה דמר זוטרא אמר אביי רקקה מתקיף לה מר בר אידי והא לא ניתן ליכתב והלכת

וקלטתו הרוח לא עשתה ולא כלום מאי טעמא וירקה בפניו בעינן הלכך הוא ארוך והיא 

גוצה קלטתהו הרוח איכא בפניו היא ארוכה והוא גוץ בעינן עד דמטי להדי אפיה והדר 

אזיל אמר רבא אכלה תומא ורקתה אכלה גרגישתא ורקתה לא עשתה ולא כלום מאי 

א וירקה מעצמה בעינן וליכא ואמר רבא צריכי דייני למיחזי רוקא כי נפיק מפומא טעמ

ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל מצוה בדיינין  : דיבמה דכתיב לעיני הזקנים וירקה

ר יהודה פעם אחת היינו יושבים לפני רבי טרפון ובאתה יבמה "תניא א : ולא בתלמידים

:  הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל לחלוץ ואמר לנו ענו כולכם חלוץ

  

מסכת יבמות פרק יג 

בית שמאי אומרים אין ממאנין אלא ארוסות ובית הלל אומרים ארוסות   א משנה,דף קז

ש אומרים בפניו "ה אומרים בבעל וביבם ב"ש אומרים בבעל ולא ביבם וב"ונשואות ב

ד "ד ושלא בב"בב ה אומרים"ד וב"ש אומרים בב"ובית הלל אומרים בפניו ושלא בפניו ב

ש אין "פעמים אמרו להם ב' וה' ה לבית שמאי ממאנת והיא קטנה אפילו ד"אמרו להם ב

: בנות ישראל הפקר אלא ממאנת וממתנת עד שתגדיל ותמאן ותנשא



אמר רב יהודה אמר שמואל מאי טעמא דבית שמאי לפי שאין תנאי   א גמרא,דף קז

י בנשואין נכנסה לחופה ולא נבעלה מאי בנשואין ואי נשואה תמאן אתי למימר יש תנא

איכא למימר לפי שאין תנאי בחופה מסר האב לשלוחי הבעל מאי איכא למימר לא פלוג 

רבנן ובית הלל מידע ידעי דנישואי קטנה דרבנן נינהו רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו 

לה טעמא דבית שמאי לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות נכנסה לחופה ולא נבע

מאי איכא למימר לא ניחא ליה דתיהוי חופה דאיסורא מסר האב לשלוחי הבעל מאי איכא 

למימר לא פלוג רבנן ובית הלל כיון דאיכא קדושין וכתובה לא אתו למימר דבעילתו 

ש "ה משום פירי טעמא דב"ש משום פירי טעמא דב"בעילת זנות רב פפא אמר טעמא דב

מיט ואכיל להו מינה דסוף סוף למיפק קיימא ובית משום פירי דאי אמרת נשואה תמאן ש

הלל אדרבה כיון דאמרת תמאן אשבוחי משבח להו סבר דאי לא עייצי לה קרוביה ומפקי 

ה תרוייהו "ש שאין אדם טורח בסעודה ומפסידה וב"לה מיניה רבא אמר היינו טעמא דב

אמר רבי אושעיא  : 'ש אומרים בבעל וכו"ב : ניחא להו כדי דליפוק עלייהו קלא דאישות

ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו אמר רב חסדא מאי טעמא דרבי אושעיא מאמר 

דמדעתה מציא עקרא זיקה דבעל כרחה לא מציא עקרא והרי ביאה דבעל כרחה 

ומציא עקרא אלא ביאה ומאמר דהוא קעביד מציא עקרא זיקה דרחמנא   ב גמרא,דף קז

מאנת אף לזיקתו מאי טעמא נישואי קמאי קא רמא עלה לא מציא עקרא עולא אמר מ

עקרא איתיביה רבא לעולא כל שיכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת 

ואמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנישואי קמאי ותתייבם צרתה צרת ערוה שאני דתני רמי 

 בר יחזקאל מיאנה בבעל מותרת לאביו ביבם אסורה לאביו אלמא בשעת נפילה נראית

ככלתו הכא נמי בשעת נפילה נראית כצרת בתו אמר רב מיאנה בזה אסורה לזה מידי 

דהוה אבעלת הגט בעלת הגט לאו כיון דאיתסרא לה לחד איתסרא להו לכולהו הכא נמי 

לא שנא ושמואל אמר מיאנה בזה מותרת לזה ולא דמיא לבעלת הגט בעלת הגט הוא דקא 

רעינא בך ולא צבינא בך בך הוא דלא רעינא עביד בה הכא היא קעבדא ביה דאמרה לא 

הא בחברך רעינא רב אסי אמר מיאנה בזה מותרת אפילו לו לימא כרבי אושעיא סבירא 

ליה דאמר אינה ממאנת לזיקתו בחד יבם הכי נמי דמציא עקרא הכא בשני יבמין עסקינן 

ן ולא הודו לו דאין מיאון לחצי זיקה כי אתא רבין אמר רבי יוחנן מיאנה בזה מותרת לאחי

בית שמאי  : מאן לא הודו לו אמר אביי רב רבא אמר רבי אושעיא ואמרי לה רב אסי

תניא אמרו להן בית הלל לבית שמאי והלא פישון הגמל מיאנה אשתו  : 'אומרים בפניו וכו

ש לבית הלל פישון הגמל במדה כפושה מדד לפיכך מדדו לו "שלא בפניו אמרו להן ב

ש נשואה לא ממאנה תרי "יל פירי פשיטא נשואה היא והאמרי בבמדה כפושה מדקא אכ

תנן התם החליצה והמיאונין  : 'בית שמאי אומרים בפני בית דין וכו : קיטרי עבדו ביה

תימא בית הלל עד כאן לא ' בשלשה מאן תנא אמר רבה בית שמאי היא אביי אמר אפי

תניא בית שמאי אומרים קאמרי בית הלל אלא דלא בעינן מומחין אבל שלשה בעינן כד

ה אומרים בפני בית דין ושלא בפני בית דין ואלו ואלו מודים שצריך "בפני בית דין וב

שלשה רבי יוסי בר יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון מכשירין בשנים אמר רב יוסף בר 

והא מיאנה חדא  : 'בית שמאי אומרים תמאן וכו : מניומי אמר רב נחמן הלכה כאותו הזוג

א אמר שמואל עד שתגדיל ותאמר רוצה אני במיאונים הראשונים עולא אמר תרתי זימנ

קתני או שתמאן ותגדיל ותיארס או שתמאן ותנשא לאלתר בשלמא עולא היינו דקתני עד 

: שתגדיל ותנשא אלא לשמואל עד שתגדיל ותאמר מיבעי ליה קשיא



ואחיה לדעתה השיאוה אי זו היא קטנה שצריכה למאן כל שהשיאוה אמה   ב משנה,דף קז

שלא לדעתה אינה צריכה למאן רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כל תינוקת שאינה יכולה 

אלעזר אומר אין מעשה קטנה כלום אלא כמפותה ' לשמור קידושיה אינה צריכה למאן ר

בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה רבי אליעזר בן יעקב 

היא מן האיש כאילו היא אשתו כל עכבה שאינה מן האיש כאילו אינה אומר כל עכבה ש

: אשתו

אמר רב יהודה ואמרי לה במתניתא תנא בראשונה היו כותבין גט מיאון   ב גמרא,דף קז

לא רעינא ביה ולא צבינא ביה ולית אנא בעיא להתנסבא ליה כיון דחזו דנפיש דיבורא 

אמרי 

תקינו הכי ביום פלוני מיאנה פלונית בת פלוני אתי לאיחלופי בגיטא   א גמרא,דף קח

באנפנא תנו רבנן אי זהו מיאון אמרה אי אפשי בפלוני בעלי אי אפשי בקידושין שקידשוני 

יהודה אפילו יושבת באפריון והולכת מבית אביה לבית בעלה ' אמי ואחי יתר על כן אמר ר

היו אורחין ' יהודה אפיואמרה אי אפשי בפלוני בעלי זהו מיאון יתר על כן אמר רבי 

מסובין בבית בעלה והיא עומדת ומשקה עליהם ואמרה להם אי אפשי בפלוני בעלי הרי 

הוא מיאון יתר על כן אמר רבי יוסי בר יהודה אפילו שיגרה בעלה אצל חנוני להביא לו 

רבי חנינא בן אנטיגנוס  : חפץ משלו ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי אין לך מיאון גדול מזה

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס תנא  : 'ומר כל תינוקת וכוא

קטנה שלא מיאנה ועמדה ונשאת משום רבי יהודה בן בתירה אמרו נישואיה הן הן 

' מיאוניה איבעיא להו נתקדשה מהו תא שמע קטנה שלא מיאנה ועמדה ונתקדשה משום ר

אוניה איבעיא להו פליגי רבנן עליה דרבי יהודה יהודה בן בתירה אמרו קידושיה הן הן מי

בנישואין ואם תימצי לומר ' בן בתירה או לא אם תימצי לומר פליגי בקידושין או אפי

פליגי אפילו בנישואין הלכה כמותו או אין הלכה כמותו ואם תימצי לומר הלכה כמותו 

יהודה בן ' ה כרבנישואין או אפילו בקידושין תא שמע אמר רב יהודה אמר שמואל הלכ

ש "בתירה הלכה מכלל דפליגי ואכתי תיבעי לך דהוה נסיבא מעיקרא או דלמא מיקדשא ת

דכלתיה דאבדן אימרוד שדר רבי זוגי דרבנן למיבדקינהו אמרי להו נשי חזו גברייכו 

דקאתו אמרי להו ניהוו גברייכו דידכו אמר רבי אין לך מיאון גדול מזה מאי לאו דהוה 

 : בנישואין דקמא' מיקדשא קידושי והלכה כרבי יהודה בן בתירה ואפי נסיבא לא דהוה

אמר רב יהודה אמר שמואל חוזרני על כל צדדי חכמים ולא  : 'רבי אלעזר אומר וכו

מצאתי אדם שהשוה מדותיו בקטנה כרבי אלעזר שעשאה רבי אלעזר כמטיילת עמו בחצר 

אליעזר אומר אין מעשה קטנה  ועומדת מחיקו וטובלת ואוכלת בתרומה לערב תניא רבי

כלום ואין בעלה זכאי לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה ואינו יורשה 

ואין מיטמא לה כללו של דבר אינה כאשתו לכל דבר אלא שצריכה מיאון רבי יהושע 

אומר בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומיטמא לה כללו של 

א כאשתו לכל דבר אלא שיוצאה במיאון אמר רבי נראין דברי רבי אליעזר דבר הרי הי

מדברי רבי יהושע שרבי אליעזר השוה מדותיו בקטנה ורבי יהושע חלק מאי חלק אי 

אשתו היא תיבעי גט לרבי אליעזר נמי אי לאו אשתו היא מיאון נמי לא תיבעי אלא בכדי 

ר "היא מן האיש ועכבה שאינה מן האיש אד עכבה ש"ה : 'א בן יעקב אומר וכו"ר : תיפוק

יהודה אמר שמואל תבעוה לינשא ואמרה מחמת פלוני בעלי זו היא עכבה שהיא מן האיש 

מחמת בני אדם שאינם מהוגנין לי זו היא עכבה שאינה מן האיש אביי בר אבין ורב חנינא 



בקרובותיה  בר אבין דאמרי תרוייהו נתן לה גט זו היא עכבה שהיא מן האיש והוא אסור

והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה מיאנה בו זו היא עכבה שאינה מן האיש והוא 

מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה הא קתני לקמן הממאנת 

באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא 

: סורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה פרושי קמפרשאסור בקרובותיה והיא א

הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה   א משנה,דף קח

מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה נתן 

ר לו מיאנה בו לה גט והחזירה מיאנה בו ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה מותרת לחזו

והחזירה נתן לה גט ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה אסורה לחזור לו 

זה הכלל גט אחר מיאון אסורה לחזור לו מיאון אחר גט מותרת לחזור   ב משנה,דף קח

לו הממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו לאחר וגירשה זה הכלל כל 

: מיאון מותרת לחזור לושיוצאה הימנו בגט אסורה לחזור לו ב

אלמא אתי מיאון ומבטל גט ורמינהי הממאנת באיש ונשאת לאחר   ב גמרא,דף קח

וגירשה לאחר ומיאנה בו לאחר וגירשה זה הכלל כל שיצתה הימנו בגט אסורה לחזור לו 

במיאון מותרת לחזור לו אלמא לא אתי מיאון דחבריה ובטיל גיטא דידיה אמר רב יהודה 

רא מי ששנה זו לא שנה זו אמר רבא ומאי קושיא ודלמא מיאון דידיה אמר שמואל תב

מבטל גט דידיה מיאון דחבריה לא מבטל גיטא דידיה ומאי שנא מיאון דחבריה דלא מבטל 

גיטא דידיה איידי דמכרת ברמיזותיו וקריצותיו אזל משבש ומייתי לה מיאון דידיה נמי לא 

יו וקריצותיו אזיל משבש ומייתי לה הא כבר ליבטל גיטא דידיה דאיידי דמכרת ברמיזות

שבשא ולא אישבשא אלא אי קשיא דחבריה אדחבריה קשיא מיאנה בו והחזירה נתן לה 

גט ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה אסורה לחזור לו טעמא דנתארמלה או נתגרשה 

הא מיאנה מותרת לחזור לו אלמא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה ורמינהי 

ממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו זה הכלל כל שיצתה ממנו בגט ה

אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו אלמא לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא 

דידיה אמר רבי אלעזר תברא מי ששנה זו לא שנה זו עולא אמר כגון ששלשה בגיטין 

מימינו בכסף ( איכה ה)רב מאי דכתיב דמיחזיא כגדולה מאן תנא אמר רב יהודה אמר 

שתינו עצינו במחיר יבאו בשעת הסכנה נתבקשה הלכה זו הרי שיצאה מראשון בגט 

' ומשני במיאון מהו שתחזור לראשון שכרו אדם אחד בארבע מאות זוז ושאלו את ר

עקיבא בבית האסורין ואסר את רבי יהודה בן בתירה בנציבין ואסר אמר רבי ישמעאל 

י לזו לא הוצרכנו לאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא כל שכן ברם כך שאלו הרי יוס' בר

היתה אשת אחי אמו שהיא שנייה לו ונשאה אחיו מאביו ומת מהו שתמאן השתא 

יש מיאון לאחר מיתה במקום מצוה או לא > צרתה>ותעקרינהו לנישואין קמאי ותתייבם 

ת רבי עקיבא בבית האסורין ואסר את שכרו שני בני אדם בארבע מאות זוז ובאו ושאלו א

רבי יהודה בן בתירה בנציבין ואסר אמר רב יצחק בר אשיאן ומודה רב שמותרת לאחיו 

של זה שנאסרה עליו פשיטא הוא ניהו דמכרת ברמיזותיו וקריצותיו אבל אחיו לא מהו 

ל ואיכא דאמרי אמר רב יצחק בר אשיאן כשם שאסורה "דתימא ליגזר האי אטו האי קמ

: לו כך אסורה לאחין והא אינה מכרת בקריצותיהם ורמיזותיהם גזירה אחיו אטו הוא

המגרש את האשה והחזירה מותרת ליבם   ב משנה,דף קח



ורבי אלעזר אוסר וכן המגרש את היתומה והחזירה מותרת ליבם ורבי   א משנה,דף קט

ברי הכל אלעזר אוסר קטנה שהשיאה אביה ונתגרשה כיתומה בחיי האב והחזירה ד

: אסורה ליבם

אמר עיפה מאי טעמא דרבי אלעזר הואיל ועמדה עליו שעה אחת   א גמרא,דף קט

באיסורא אמרו ליה רבנן לעיפה אי הכי חליצה נמי לא תיבעי וכי תימא הכי נמי והתניא 

אלעזר לא ידענא מאי טעמא אמר אביי ' משום רבי אלעזר אמרו חולצת אלא אמר עיפה ר

אלעזר מספקא ליה אי מיתה מפלת אי נשואין הראשונים מפילים אי  היינו טעמא דרבי

מיתה מפלת הא רמיא קמיה לייבום אי נשואין הראשונים מפילים הא עמדה עליו שעה 

אחת באיסור רבא אמר לעולם פשיטא לרבי אלעזר דמיתה מפלת ומיהו הכל בקיאין 

ותיה אית ליה קלא מי לא בגירושין ואין הכל בקיאין בחזרה אדרבה חזרה כיון דיתבא ת

עסקינן דאהדרה באורתא ושכיב בצפרא רב אשי אמר היינו טעמא דרבי אלעזר דגזר הני 

משום יתומה בחיי האב והחזירה הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא קטנה שהשיאה אביה 

ונתגרשה כיתומה בחיי האב והחזירה דברי הכל שאסורה ליבם האי מאי למימרא פשיטא 

אלעזר דגזר הנך משום האי שמע מינה תניא כוותיה דרב ' ל טעמא דר"מאלא לאו הא ק

אלעזר בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה הרי היא כיתומה בחיי ' אשי מודים חכמים לר

האב והחזירה שאסורה ליבם מפני שגירושיה גירושין גמורין ואין חזרתה חזרה גמורה 

ירשה כשהיא קטנה והחזירה א שגירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא קטנה אבל ג"בד

כשהיא גדולה אי נמי החזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו ומת או חולצת או מתייבמת 

משום רבי אלעזר אמרו חולצת ולא מתייבמת בעא מיניה רבא מרב נחמן צרתה מהו אמר 

ליה היא גופה גזירה ואנן ניקום וניגזור גזירה לגזירה והא תניא משום רבי אלעזר אמרו 

רתה חולצת היא וצרתה סלקא דעתך אלא לאו או היא או צרתה חולצת לאו תרוצי היא וצ

: קמתרצת תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת או מתייבמת

שני אחין נשואין לשתי אחיות קטנות ומת בעלה של אחת מהן הלזו   א משנה,דף קט

הקטנה  תצא משום אחות אשה וכן שתי חרשות גדולה וקטנה מת בעלה של קטנה תצא

משום אחות אשה מת בעלה של גדולה רבי אליעזר אומר מלמדין את הקטנה שתמאן בו 

רבן גמליאל אומר אם מיאנה מיאנה ואם לאו תמתין עד שתגדיל ותצא הלזו משום אחות 

אשה רבי יהושע אומר אי לו על אשתו אי לו על אשת אחיו מוציא את אשתו בגט ואשת 

: אחיו בחליצה

מי שרי והתני בר קפרא לעולם ידבק אדם בשלשה דברים ויתרחק ו  א גמרא,דף קט

משלשה דברים ידבק בשלשה דברים בחליצה ובהבאת שלום ובהפרת נדרים ויתרחק 

גופא תני בר  : משלשה דברים מן המיאון ומן הפקדונות ומן הערבונות מיאון דמצוה שאני

אבא שאול אומר  קפרא לעולם ידבק אדם בשלשה דברים בחליצה כאבא שאול דתניא

הכונס את יבמתו לשם נוי לשם אישות לשם דבר אחר כאילו פוגע בערוה וקרוב בעיני 

בקש שלום ורדפהו ( תהילים לד)להיות הולד ממזר בהבאת שלום דכתיב 

בקש שלום ( תהילים לד)ואמר רבי אבהו אתיא רדיפה רדיפה כתיב הכא   ב גמרא,דף קט

בהפרת נדרים  : צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד רודף( משלי כא)ורדפהו וכתיב התם 

כרבי נתן דתניא רבי נתן אומר הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן 

ויתרחק משלשה דברים מן המיאונין דלמא גדלה ומיחרטא בה מן הפקדונות בבר מתא 

רע ( משלי יא)דכתיב ר יצחק מאי "דבייתיה כי בייתיה דמי מן הערבון בערבי שלציון דא



ירוע כי ערב זר רעה אחר רעה תבא למקבלי גרים ולערבי שלציון ולתוקע עצמו לדבר 

חלבו קשים גרים לישראל כספחת בעור ערבי ' חלבו דאמר ר' הלכה מקבלי גרים כר

שלציון דעבדי שלוף דוץ תוקע עצמו לדבר הלכה דתניא רבי יוסי אומר כל האומר אין לו 

רה פשיטא אלא כל האומר אין לו אלא תורה אין לו אלא תורה הא נמי תורה אין לו תו

ולמדתם ( דברים ה)פשיטא אלא דאפילו תורה אין לו מאי טעמא אמר רב פפא אמר קרא 

ועשיתם כל שישנו בעשיה ישנו בלמידה כל שאינו בעשיה אינו בלמידה ואיבעית אימא 

אין לו אלא תורה לא צריכא דקא לעולם כדאמריתו מעיקרא כל האומר אין לו אלא תורה 

ל ואיבעית אימא תוקע "מגמר לאחריני ואזלי ועבדי מהו דתימא אית ליה אגרא לדידיה קמ

עצמו לדבר הלכה בדיינא דאתי דינא לקמיה וגמר הלכה ומדמי מילתא למילתא ואית ליה 

עצמו רבה ולא אזיל משאיל דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן לעולם יראה דיין 

( שיר השירים ג)כאילו חרב מונחת לו בין יריכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו שנאמר 

מפחד בלילות מפחד של ' הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל וגו

בעא מיניה רבי אלעזר מרב מאי טעמא  : 'ג אומר אם מיאנה וכו"ר : גיהנם שדומה ללילה

ג דלא בעל או "קטנה מיתלא תלו וכי גדלה גדלי בהדה אעג משום דקסבר קידושי "דר

דלמא משום דקסבר המקדש אחות יבמה נפטרה יבמה והלכה לה אי בעל אין אי לא בעל 

ג משום דקסבר המקדש אחות יבמה נפטרה יבמה והלכה לה "לא אמר ליה היינו טעמא דר

מר להא שמעתא אי בעל אין אי לא בעל לא אמר רב ששת אמינא כי ניים ושכיב רב א

ג "דתניא המקדש את הקטנה קידושיה תלויין מאי תלויין לאו כי גדלה גדלי בהדה ואע

דלא בעל אמר ליה רבין בריה דרב נחמן הא מילתא דקטנה מיתלא תליא וקיימא אי בעל 

אין אי לא בעל לא דאמרה הוא עדיף מינאי ואנא עדיפנא מיניה וסבר רב אי בעל אין אי 

יתמר קטנה שלא מיאנה והגדילה ועמדה ונשאת רב אמר אינה צריכה לא בעל לא והא א

גט משני ושמואל אמר צריכה גט משני 

מאי לאו דלא בעל לא דבעל אי דבעל מאי טעמא דשמואל קסבר כל   א גמרא,דף קי

הבועל על דעת קדושין הראשונים הוא בועל והא פליגי בה חדא זימנא דאיתמר קדשה על 

מר צריכה הימנו גט ושמואל אמר אינה צריכה הימנו גט רב אמר תנאי וכנסה סתם רב א

צריכה הימנו גט כיון דנסבה אחולי אחליה לתנאיה ושמואל אמר אינה צריכה הימנו גט כל 

הבועל על דעת קדושין הראשונים הוא בועל צריכא דאי איתמר ההיא בההיא קאמר רב 

אימא מודה ליה לשמואל ואי משום דאיכא תנאה וכיון דבעל אחליה לתנאיה אבל בהא 

איתמר בהא בהך קאמר שמואל אבל בהך אימא מודה ליה לרב צריכא ומי אמר רב כי 

בעל אין אי לא בעל לא והא ההיא עובדא דהוה בנרש ואיקדישה כשהיא קטנה וגדלה 

ואותביה אבי כורסייא ואתא אחרינא וחטפה מיניה ורב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו 

צריכוה גיטא מבתרא אמר רב פפא בנרש מינסב נסיבי והדר מותבי אבי התם ולא ה

כורסייא רב אשי אמר הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו בו שלא כהוגן ואפקעינהו רבנן 

לקידושי מיניה אמר ליה רבינא לרב אשי תינח דקדיש בכספא קדיש בביאה מאי שויוה 

הלכה כרבי אליעזר וכן אמר רבי  רבנן לבעילתו בעילת זנות אמר רב יהודה אמר שמואל

: אלעזר הלכה כרבי אליעזר

מי שהיה נשוי לשתי יתומות קטנות ומת ביאתה או חליצתה של אחת   א משנה,דף קי

מהם פוטרת צרתה וכן שתי חרשות קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה פקחת 



חת גדולה וקטנה וחרשת ביאת הפקחת פוטרת החרשת ואין ביאת החרשת פוטרת את הפק

: ביאת הגדולה פוטרת הקטנה ואין ביאת הקטנה פוטרת הגדולה

וחרשת בת חליצה היא והתנן חרש שנחלץ וחרשת שחלצה וחולצת מן   א גמרא,דף קי

הקטן חליצתה פסולה אמר רב גידל אמר רב אביאה רבא אמר אפילו תימא אחליצה כאן 

יקרא כי היכי דעל הכי נפק כ נתחרשה חרשת מע"בחרשת מעיקרא כאן בפקחת ואח

פקחת ואחר כך נתחרשה לא דמעכבא בה קרייה איתיביה אביי וחרשת מעיקרא בת 

חליצה היא והתנן שני אחין אחד פקח ואחד חרש נשואין לשתי נכריות אחת פקחת ואחת 

חרשת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת 

עשה חרש בעל חרשת כונס ואינו מוציא לעולם מאי לאו בחרשת פקח בעל פקחת מה י

מעיקרא וקתני כונס אין 

חולץ לא לא בפקחת ואחר כך נתחרשה תא שמע שני אחין פקחין נשואין   ב גמרא,דף קי

שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת פקח בעל החרשת מה יעשה פקח בעל פקחת 

פקחת מה יעשה פקח בעל חרשת או חולץ או  כונס ואם רוצה להוציא יוציא מת פקח בעל

מייבם מאי לאו מדהוא פקח מעיקרא היא נמי חרשת מעיקרא וקתני כונס אין חולץ לא 

מידי איריא הא כדאיתא והא כדאיתא איתיביה שני אחין אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי 

אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא 

שום אחות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת מוציא את אשתו בגט מ

נ בפקח ואחר כך נתחרש מי מצי מפיק והתנן "ואשת אחיו אסורה לעולם וכי תימא ה

נתחרשה יוציא נשתטית לא יוציא נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית אלא לאו 

עיקרא ומדאחיות חרשות מעיקרא בחרש מעיקרא ומדהוא חרש מעיקרא היא נמי חרשת מ

נכריות נמי חרשות מעיקרא ותנן גבי נכריות כונס אין חולץ לא אישתיק כי אתא לקמיה 

ט תותביה מהא דיכול לשנויי לך אחיות חרשות מעיקרא נכריות פקחות "ל מ"דרב יוסף א

 כ נתחרשו אלא איבעי לך לאותביה מהא שני אחין חרשין נשואין שתי אחיות פקחות"ואח

או שתי אחיות חרשות או שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת וכן שתי אחיות חרשות 

נשואות לשני אחין פקחין או לשני אחין חרשין או לשני אחין אחד פקח ואחד חרש הרי 

אלו פטורות מן החליצה ומן הייבום ואם היו נכריות יכנוסו ואם רצו להוציא יוציאו היכי 

חרשו מי מצי מפקי והתנן נשתטית לא יוציא נתחרש הוא דמי אילימא בפקחים ולבסוף נת

או נשתטה לא יוציא עולמית אלא לאו אחרשין מעיקרא ומדהן חרשין מעיקרא אינהו נמי 

חרשות מעיקרא וקתני אם היו נכריות יכנוסו יכנוסו אין יחלצו לא תיובתא דרבה 

הבה ולרב חנא אמר רב נחמן אשכחתיה לרב אדא בר א : 'קטנה וחרשת וכו : תיובתא

חתניה דיתבי וקמקוו אקוותא בשוקא דפומבדיתא ואמרי הא דתנן קטנה וחרשת אין ביאת 

אחת מהן פוטרת צרתה הני מילי דנפלה ליה מאחיו פקח דלא ידעינן אי בקטנה ניחא ליה 

אי בחרשת ניחא ליה אי בקטנה ניחא ליה דאתיא לכלל דיעה אי בחרשת ניחא דגדולה היא 

אבל נפלה מאחיו חרש ודאי בחרשת ניחא ליה דבת ביאה היא ובת מיניה ובת ביאה היא 

היא ואמינא להו אנא אפילו נפלה ליה מאחיו חרש נמי מספקא ליה כיצד תקנתן אמר רב 

חסדא אמר רב כונס החרשת ומוציאה בגט וקטנה תמתין עד שתגדיל ותחלוץ אמר רב 

ד חרשת "ואינה קנויה דאי ס מ קסבר רב חרשת קנויה ומשויירת קטנה קנויה"חסדא ש

קנויה ואינה קנויה קטנה קנויה ומשויירת חרשת אמאי כונס ומוציאה בגט 



תיתיב גביה ממה נפשך אי קנויה היא הא קנויה היא ואי לאו קנויה היא   א גמרא,דף קיא

הא נכרית בעלמא היא וכי תימא קטנה אמאי תמתין עד שתגדיל ותחלוץ תיתיב גביה אי 

א קנויה היא אי לאו קנויה היא נוכריתא בעלמא היא אם כן חרשת במה קנויה היא ה

תיפוק אמר רב ששת הכי נמי מיסתברא כדקא מתרץ רב חסדא אליבא דרב דתניא שני 

אחין נשואין שתי אחיות יתומות קטנה וחרשת מת בעלה של קטנה חרשת יוצאה בגט 

צאה בגט וחרשת אסורה וקטנה תמתין עד שתגדיל ותחלוץ מת בעלה של חרשת קטנה יו

לעולם ואם בא על החרשת נותן לה גט והותרה אי אמרת בשלמא חרשת קנויה ומשויירת 

קטנה קנויה ואינה קנויה משום הכי דכי בא על החרשת נותן לה גט והותרה דאמרת ממה 

נפשך אי קטנה קנויה היא הא נפקא משום אחות אשה אי לאו קנויה שפיר מיבם אלא אי 

נויה ואינה קנויה קטנה קנויה ומשויירת כי בא על חרשת אמאי נותן גט אמרת חרשת ק

והותרה הויא ליה ביאה פסולה וביאה פסולה לא פטרה הא מני רבי נחמיה היא דאמר 

ביאה פסולה פוטרת מחליצה אי רבי נחמיה אימא סיפא מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנה 

או שבא אחיו על החרשת נאסרו  וחרשת ומת בא יבם על הקטנה וחזר ובא על החרשת

שתיהן עליו כיצד תקנתן חרשת יוצאת בגט וקטנה תמתין עד שתגדיל ותחלוץ אי אמרת 

בשלמא חרשת קנויה ומשויירת קטנה קנויה ואינה קנויה ורבנן היא משום הכי תמתין עד 

שתגדיל ותחלוץ דדלמא קדים ובעיל חרשת ברישא והויא ליה ביאה דקטנה ביאה פסולה 

מ "אי אמרת רבי נחמיה הא אמר ביאה פסולה פטרה אלא שמע מינה רבנן היא ש אלא

אמר רב אשי מרישא נמי שמע מינה דרבנן היא דקתני אם בא על החרשת נותן לה גט 

והותרה ולא קתני אם בא על הקטנה נותן לה גט והותרה אי משום הא לא איריא חרשת 

טנה דאית לה תקנתא דהיתירא לא תני דלית לה תקנתא דהיתירא קתני תקנתא דאיסורא ק

: תקנתא דאיסורא

קטנות ומת ובא יבם על הראשונה וחזר ' מי שהיה נשוי לשתי יתומו  א משנה,דף קיא

ובא על השניה או שבא אחיו על השניה 

חרשות קטנה וחרשת בא יבם על הקטנה ' לא פסל את הראשונה וכן ב  ב משנה,דף קיא

אחיו על החרשת פסל את הקטנה בא יבם על החרשת וחזר וחזר ובא על החרשת או שבא 

ובא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנה פסל את החרשת פקחת וחרשת בא יבם על 

הפקחת וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על החרשת לא פסל את הפקחת בא יבם על 

בא  החרשת וחזר ובא על הפקחת או שבא אחיו על הפקחת פסל את החרשת גדולה וקטנה

יבם על הגדולה וחזר ובא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנה לא פסל את הגדולה בא 

אלעזר ' יבם על הקטנה וחזר ובא על הגדולה או שבא אחיו על הגדולה פסל את הקטנה ר

: אומר מלמדין הקטנה שתמאן בו

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אלעזר וכן אמר רבי אלעזר   ב גמרא,דף קיא

ה כרבי אלעזר וצריכא דאי איתמר בהא קמייתא בהך קאמר שמואל הלכה כרבי הלכ

אליעזר משום דלא קיים מצות ייבום אבל בהא דאיקיים מצות ייבום אימא תרוייהו לפקו 

: בגט ואי אשמעינן בהא משום דגדולה רמיא קמיה אבל אידך לא צריכא

יבם קטן שבא על יבמה קטנה יגדלו זה עם זה בא על יבמה גדולה   ב משנה,דף קיא

תגדלנו היבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר 

שלשים יום מבקשין הימנו שיחלוץ לה ובזמן שהוא מודה אפילו לאחר שנים עשר חדש 

אותו שיחלוץ לה לאחר  כופין אותו שיחלוץ לה הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה כופין



בחיי בעלה מבקשין הימנו ' מיתת בעלה מבקשין הימנו שיחלוץ לה ואם נתכוונה לכך אפי

: שיחלוץ לה

לימא מתניתין דלא כרבי מאיר דתניא קטן וקטנה לא חולצין ולא   ב גמרא,דף קיא

מאיר גדולה לקטן וקטנה ' מתייבמין דברי רבי מאיר אפילו תימא רבי מאיר כי אמר ר

לגדול דחד מינייהו ביאה דאיסורא הוא אבל קטן הבא על הקטנה דתרוייהו כי הדדי נינהו 

לא אמר והא קתני בא על יבמה גדולה תגדלנו אמר רבי חנינא חוזאה בא שאני והא 

תגדלנו קאמר דכל ביאה וביאה דאיסורא הוא אלא מחוורתא מתניתין דלא כרבי מאיר 

ם והאי לאו בר הכי הוא אמר אביי אמר קרא יבמה להקים לאחיו ש( דברים כה)קרי כאן 

יבא עליה כל דהו רבא אמר בלאו הכי נמי לא מצית אמרת מי איכא מידי דהשתא אסירא 

ליה ולבתר שעתא שריא והא אמר רב יהודה אמר רב כל יבמה שאין אני קורא בשעת 

מי אמר קרא נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח שיש לו בנים ואסורה ואימא הכי נ

יבמה שאמרה בתוך שלשים יום  : כי ישבו אחים יחדו אפילו בן יום אחד( דברים כה)

מאן תנא דעד תלתין יומין מוקים איניש אנפשיה אמר רבי יוחנן רבי מאיר היא  : 'וכו

דתניא טענת בתולים כל שלשים יום דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר נסתרה לאלתר לא 

יוסי התם ' יוסי עד כאן לא קאמר ר' תימא ר' ים רבה אמר אפינסתרה אף לאחר כמה שנ

אלא בארוסתו דגיס בה אבל אשת אחיו 

מיבזז בזיז מינה עד שכופין אותו לחלוץ ניכפנו לייבם אמר רב בשגיטה   א גמרא,דף קיב

יוצא מתחת ידה מיתיבי יבמה שאמרה בתוך שלשים יום לא נבעלתי בין שהוא אומר 

מר לא בעלתי כופין אותו שיחלוץ לה לאחר שלשים יום מבקשין בעלתי בין שהוא או

הימנו שיחלוץ לה היא אומרת נבעלתי והוא אומר לא בעלתי הרי זה יוציא בגט הוא אומר 

פ שחזר ואמר לא בעלתי צריך גט וחליצה אמר רבי "בעלתי והיא אומרת לא נבעלתי אע

הכא גט לביאתו הנהו שניהם אמי צריכה חליצה עם גיטה רב אשי אמר התם גט לזיקתו 

מודים דאתו לקמיה דרבא אמר להו רבא חלוצו לה ושרו לה תיגרא אמר ליה רב שרביא 

לרבא והתניא צריכה גט וחליצה אמר ליה אי תניא תניא בעא מיניה הון בריה דרב נחמן 

הנודרת  : מדרב נחמן צרתה מהו אמר ליה וכי מפני שאנו כופין ומבקשין תיאסר צרה

תנן התם בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת  : 'כוהנאה ו

טמאה אני לך השמים ביני לבינך נטולה אני מן היהודים חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת 

עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא האומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה השמים 

מן היהודים יפר חלקו ומשמשתו ותהא נטולה מן ביני לבינך יעשו דרך בקשה נטולה אני 

היהודים איבעיא להו נטולה אני מן היהודים ליבם מהו מי מסקה אדעתה דמיית בעלה 

ונפלה קמי יבם או לא רב אמר יבם אינו כבעל ושמואל אמר יבם הרי הוא כבעל אמר 

שיחלוץ אביי כוותיה דרב מסתברא דתנן הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה כופין אותו 

ואם איתא דמסקה אדעתה 

מבקשין מיבעי ליה הכא במאי עסקינן באשה שיש לה בנים דכולי האי   ב גמרא,דף קיב

לא מסקה אדעתה אבל אין לה בנים מאי מבקשין אדתני אם נתכוונה לכך אפילו בחיי 

בעלה מבקשין ממנו שיחלוץ לה ליפלוג וליתני בדידה במה דברים אמורים בשיש לה 

אין לה בנים מבקשין אלא שמע מינה לא שנא יש לה בנים ולא שנא אין לה  בנים אבל

:  בנים כופין אותו כרב שמע מינה

  



מסכת יבמות פרק יד 

חרש שנשא פקחת ופקח שנשא חרשת אם רצה להוציא יוציא ואם רצה   ב משנה,דף קיב

ונתחרשה לקיים יקיים כשם שהוא כונס ברמיזה כך הוא מוציא ברמיזה פקח שנשא פקחת 

אם רצה יוציא ואם רצה יקיים נשתטית לא יוציא נתחרש הוא או נשתטה אינו מוציאה 

עולמית אמר רבי יוחנן בן נורי מפני מה האשה שנתחרשה יוצאה והאיש שנתחרש אינו 

מוציא אמרו לו אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת שהאשה יוצאה לרצונה ושלא 

לרצונו העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה לרצונה והאיש אינו מוציא אלא 

אחיות ' אחין חרשין נשואין לב' אביה שהיא יוצאה בגט אמרו לו אף זו כיוצא בה ב

אחיות ' חרשות או לשתי אחיות פקחות או לשתי אחיות אחת חרשת ואחת פקחת או ב

ד חרש ואחד פקח חרשות נשואין לשני אחין פקחין או לשני אחין חרשין או לשני אחין אח

הרי אלו פטורין מן החליצה ומן הייבום ואם היו נכריות יכנוסו ואם רצו להוציא יוציאו 

שני אחין אחד חרש ואחד פקח נשואין לשתי אחיות פקחות מת חרש בעל הפקחת מה 

יעשה פקח בעל הפקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל הפקחת מה יעשה חרש בעל 

אשת אחיו אסורה לעולם שני אחין פקחין נשואין לשתי אחיות פקחת מוציא אשתו בגט ו

אחת חרשת ואחת פקחת מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא משום אחות 

אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה פקח בעל החרשת מוציא את אשתו בגט ואת אשת 

ואחת  אחיו בחליצה שני אחין אחד חרש ואחד פקח נשואין לשתי אחיות אחת חרשת

פקחת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח 

בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם 

שני אחין אחד חרש ואחד פקח נשואין לשתי נכריות פקחות מת חרש בעל פקחת מה 

על פקחת מה יעשה חרש בעל פקחת יעשה פקח בעל פקחת או חולץ או מייבם מת פקח ב

נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת ' כונס ואינו מוציא לעולם שני אחין פקחין נשואין לב

פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פקח בעל 

פקחת מה יעשה פקח בעל חרשת או חולץ או מייבם שני אחין אחד חרש ואחד פקח 

נכריות אחת חרשת ואחת פקחת מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל ' נשואים לב

פקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת כונס 

: ואינו מוציא לעולם

אמר רמי בר חמא מאי שנא חרש וחרשת דתקינו להו רבנן נשואין   ב גמרא,דף קיב

נן נשואין דתניא שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו ש דשוטה ושוטה דלא תקינו להו רב"ומ

נשותיהן פטורות מן החליצה ומן היבום חרש וחרשת דקיימא תקנתא דרבנן תקינו להו 

רבנן נשואין שוטה ושוטה דלא קיימא תקנתא דרבנן דאין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת 

ו ליה רבנן לא תקינו רבנן נשואין ומאי שנא קטן דלא תקינו רבנן נשואין וחרש תקינ

נשואין חרש דלא אתי לכלל נשואין תקינו רבנן נשואין קטן דאתי לכלל נשואין לא תקינו 

[ בה]רבנן נשואין והרי קטנה דאתיא לכלל נשואין ותקינו רבנן נשואין התם שלא ינהגו 

כ "ש חרשת דלא ממאנה דא"ש קטנה דממאנה ומ"מנהג הפקר ומ

אי שנא קטנה דאכלה בתרומה ומאי שנא חרשת מימנעי ולא נסבי לה ומ  א גמרא,דף קיג

דלא אכלה בתרומה דתנן העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שיוצאה 

בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה ואילו חרשת לא אכלה גזירה 



 שמא יאכיל חרש בחרשת וליכול קטן אוכל נבלות הוא גזירה שמא יאכיל חרש בפקחת

וחרש בפקחת נמי ליכול בתרומה דרבנן גזירה דלמא אתי לאוכלה בתרומה דאורייתא 

כ מימנעי ולא "ומאי שנא קטנה דאית לה כתובה ומאי שנא חרשת דלית לה כתובה דא

נסבי לה וקטנה מנלן דאית לה כתובה דתנן הממאנת והשנייה ואיילונית אין להן כתובה 

רשת מנלן דלית לה כתובה דתניא חרש ושוטה אבל יוצאה בגט וקטנה יש לה כתובה וח

פ שנתפקח החרש ונשתפה השוטה אין להם עליהם כלום רצו לקיימן "שנשאו פקחות אע

כתב לה מאה מנה כתובתה קיימת מפני ' יש להם כתובה ופקח שנשא חרשת או שוטה אפי

הכי כ מימנעי ולא נסבי לה אי "שרצה לזוק בנכסיו טעמא דרצה הא לא רצה אין לה דא

כ מימנעי ולא מינסבי יותר משהאיש רוצה לישא אשה "פקחת לחרש ליתקן לה כתובה דא

רוצה להנשא ההוא חרש דהוה בשבבותיה דרב מלכיו אנסביה איתתא וכתב לה ארבע 

מאה זוזי מנכסיה אמר רבא מאן חכים כרב מלכיו דגברא רבה הוא קסבר אילו רצה 

איכא תרתי אמר רב חייא בר אשי אמר ש הכא ד"שפחה לשמשו מי לא זבנינן ליה כ

שמואל אשת חרש אין חייבין עליה אשם תלוי לימא מסייע ליה חמשה לא יתרומו ואם 

ועובד >תרמו אין תרומתן תרומה ואלו הן חרש שוטה וקטן והתורם את שאינו שלו 

שתרם של ישראל אפילו ברשות ישראל אין תרומתו תרומה הוא דאמר { וגוי> }כוכבים

יצחק אומר משום רבי אלעזר תרומת חרש לא תצא לחולין מפני ' לעזר דתניא רכרבי א

שהוא ספק אי סבירא כרבי אלעזר אשם תלוי נמי ליחייב בעינן חתיכה משתי חתיכות ומי 

בעי רבי אלעזר חתיכה משתי חתיכות והתניא רבי אלעזר אומר כוי חייבין על חלבו אשם 

ג עליה בחדא ואיכא דאמרי אמר רב חייא בר אלעזר בחדא ופלי' תלוי שמואל סבר כר

אשי אמר שמואל אשת חרש חייבין עליה אשם תלוי מיתיבי חמשה לא יתרומו סבר לה 

דחרש דעתא קלישתא הוא ' אלעזר מיפשט פשיטא לי' ט דר"כרבי אלעזר בעא רב אשי מ

אי דעתא צילותא ' ומיהו מספקא לי

חדא דעתא הוא או דלמא פשיטא ליה אי לאו דעתא צילותא ולעולם   ב גמרא,דף קיג

דדעתיה קלישתא ולאו דעתא צילותא הוא והכא היינו טעמא כיון דעתים חלים ועתים 

שוטה למאי נפקא מינה להוציא אשתו בגט אי אמרת חדא דעתא הוא כקדושין כך גירושין 

 : ואי אמרת עתים חלים ועתים שוטה קדושי מצי מקדש גרושי לא מצי מגרש מאי תיקו

ר יצחק דבר תורה שוטה מתגרשת מידי דהוה אפקחת בעל כרחה ומה "א : 'תטית וכונש

טעם אמרו אינה מגורשת שלא ינהגו בה מנהג הפקר היכי דמי אילימא דיודעת לשמור 

גיטה ויודעת לשמור עצמה מי נהגי בה מנהג הפקר אלא דאין יודעת לשמור לא גיטה ולא 

ונתן בידה מי שיש ( דברים כד)בי רבי ינאי עצמה דבר תורה שוטה מתגרשת והא אמר ד

( דברים כד)לה יד לגרש עצמה יצתה זו שאין לה יד לגרש עצמה ותנא דבי רבי ישמעאל 

ושלחה מביתו מי שמשלחה ואינה חוזרת יצתה זו שמשלחה וחוזרת לא צריכא דיודעת 

ור לשמור גיטה ואינה יודעת לשמור עצמה דבר תורה שוטה מתגרשת דהא יודעת לשמ

גיטה ואמור רבנן לא ליפקא שלא ינהגו בה מנהג הפקר אמר אביי דיקא נמי דקתני גבי 

דידה נשתטית לא יוציא וגבי דידיה לא יוציא עולמית מאי שנא הכא דקתני עולמית ומאי 

ר יוחנן בן נורי "א : שנא התם דלא קתני עולמית אלא שמע מינה הא דאורייתא הא דרבנן

יוחנן בן נורי איש פשיטא ליה ואשה קמיבעיא ליה או דלמא אשה  איבעיא להו רבי : 'וכו

ש מדקאמרו ליה אינו דומה האיש המגרש לאשה "פשיטא ליה ואיש קמיבעיא ליה ת

מ "המתגרשת שהאשה יוצאת לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו ש



' א ליה אלא רמ אשה קמיבעי"ל אף זו כיוצא בה ש"איש קמיבעיא ליה אדרבה מדקא

יוחנן בן נורי לדבריהם קאמר להו לדידי כי היכי דאיש לא מצי מגרש אשה נמי לא 

מיגרשא אלא לדידכו מאי שנא אשה ומאי שנא איש אמרו ליה אינו דומה האיש המגרש 

אמר רבא מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדא אמר  : 'העיד רבי יוחנן וכו : לאשה המתגרשת

ני נותן ואמר לה כנסי שטר חוב זה הרי זו מגורשת מי לא אמר רבי לעדים ראו גט זה שא

ל כנסי "יוחנן בן גודגדא לא בעינן דעתה הכא נמי לא בעינן דעתה פשיטא מהו דתימא מדא

ל אי איתא דבטליה לעדים הוה קאמר להו ומדלא אמר "שטר חוב זה בטולי בטליה קמ

יסופא הוא דקאמר להו רב יצחק בר לעדים לא בטליה ולא מידי והאי דקאמר הכי מחמת כ

ביסנא אירכסו ליה מפתחי דבי מדרשא ברשות הרבים בשבתא אתא לקמיה דרבי פדת 

אמר ליה זיל 

דבר טלי וטליא וליטיילו התם דאי משכחי להו מייתי להו אלמא קסבר   א גמרא,דף קיד

ינוק הבא לי ד מצווין להפרישו לימא מסייע ליה לא יאמר אדם לת"קטן אוכל נבלות אין ב

מפתח הבא לי חותם אלא מניחו תולש מניחו זורק אמר אביי תולש בעציץ שאינו נקוב 

שבא לכבות אין אומרים לו כבה { נכרי> }עובד כוכבים>ש "ת : זורק בכרמלית דרבנן

ואל תכבה מפני שאין שביתתו עליהם קטן הבא לכבות אומרים לו אל תכבה ששביתתו 

דעושה על { גוי> }עובד כוכבים>דעת אביו דכוותיה גבי  ר יוחנן בעושה על"עליהם א

ש בן חבר שרגיל "אדעתא דנפשיה עביד ת{ גוי> }עובד כוכבים>דעת ישראל מי שרי 

לילך אצל אבי אמו עם הארץ אין חוששין שמא יאכילנו דברים שאינם מתוקנים מצא 

אי הא ודאי בעא בידו פירות אין זקוק לו אמר רבי יוחנן בדמאי הקילו אלא טעמא דדמ

יוחנן בעושה על דעת אביו אלא רבי יוחנן ספוקי מספקא ליה קאי הכא ' לעשורי והאמר ר

ש בן חבר כהן שרגיל לילך אצל אבי אמו כהן עם הארץ אין "מדחי קאי הכא מדחי ת

חוששין שמא יאכילנו תרומה טמאה מצא בידו פירות אין זקוק לו בתרומה דרבנן תא 

ומבהמה טמאה ואין חוששין ביונק { מגויה> }מעובדת כוכבים>לך שמע יונק תינוק והו

שקץ ולא יאכילנו נבלות וטרפות שקצים ורמשים ומכולן יונק מהם ואפילו בשבת ובגדול 

אסור אבא שאול אומר נוהגין היינו שיונקים מבהמה טהורה ביום טוב קתני מיהא אין 

גדול בעי אומדנא קטן נמי ליבעי חוששין ביונק שקץ התם משום סכנה אי הכי גדול נמי 

אבא שאול אומר  : אומדנא אמר רב הונא בריה דרב יהושע סתם תינוק מסוכן אצל חלב

היכי דמי אי דאיכא סכנה אפילו בשבת  : נוהגין היינו שיונקים מבהמה טהורה ביום טוב

ר נמי ואי דליכא סכנה אפילו ביום טוב אסור לא צריכא דאיכא צערא וקסבר מפרק כלאח

ויקרא )ש "ט דאיסור לאו לא גזרו ביה רבנן ת"יד הוא שבת דאיסור סקילה גזרו רבנן יו

לא תאכלום כי שקץ הם לא תאכילום להזהיר הגדולים על הקטנים מאי לאו דאמר ( יא

כל נפש מכם לא תאכל דם ( ויקרא יז)להו לא תאכלו לא דלא ליספו ליה בידים תא שמע 

י לאו דאמרי להו לא תאכלו לא דלא ליספו להו בידים להזהיר הגדולים על הקטנים מא

אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים מאי לאו דאמר להו לא תיטמו ( ויקרא כא)ש "ת

לא דלא ליטמו להו בידים וצריכי דאי אשמעינן שקצים 

משום דאיסורן במשהו אבל דם דעד דאיכא רביעית אימא לא ואי   ב גמרא,דף קיד

ם דאיכא כרת אבל שרצים אימא לא ואי אשמעינן הני תרתי משום אשמעינן דם משו

דאיסורן שוה בכל אבל טומאה אימא לא ואי אשמעינן טומאה כהנים שאני משום דריבה 

בהן מצות יתרות אבל הני אימא לא צריכא תא שמע שני אחין אחד פקח ואחד חרש 



קחת תצא משום נשואין שתי אחיות פקחות מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פ

אחות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחת מוציא את אשתו בגט ואשת 

אחיו אסורה לעולם אמאי מוציא את אשתו בגט תיתיב גביה קטן אוכל נבלות הוא משום 

איסורא דידה תא שמע שני אחין פקחין נשואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת 

על פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח בעל פקחת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח ב

מה יעשה פקח בעל חרשת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה ואמאי מוציא את 

אשתו בגט תיתיב גביה קטן אוכל נבלות הוא משום איסורא דידיה אמר רבא תא שמע שני 

על אחין אחד חרש ואחד פקח נשואין לשתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת מת חרש ב

חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשתו מת פקח בעל פקחת מה יעשה 

חרש בעל חרשת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם והא הכא דלאו איסורא 

דידה איכא ולאו איסורא דידיה איכא וקתני מוציא את אשתו בגט אמר רב שמעיה גזירה 

:  משום התרת יבמה לשוק

  

פרק טו מסכת יבמות 

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים שלום בינו לבינה ושלום בעולם   ב משנה,דף קיד

ובאה ואמרה מת בעלי תנשא מת בעלי תתייבם שלום בינו לבינה ומלחמה בעולם קטטה 

בינו לבינה ושלום בעולם ובאתה ואמרה מת בעלי אינה נאמנת רבי יהודה אומר לעולם 

: בוכה ובגדיה קרועין אמרו לו אחת זו ואחת זו תנשאאינה נאמנת אלא אם כן באתה 

תנא שלום בינו לבינה משום דקבעי למיתני קטטה בינו לבינה תנא   ב גמרא,דף קיד

שלום בעולם משום דקבעי למיתני מלחמה בעולם אמר רבא מאי טעמא דמלחמה משום 

דשלום  דאמרה בדדמי סלקא דעתא בכל הני דאיקטול הוא פליט אם תימצא לומר כיון

בינו לבינה נטרא עד דחזיא זימנין דמחו ליה בגירא או ברומחא וסברא ודאי מת ואיכא 

דעבד סמתרי וחיה סבר רבא למימר רעבון אינו כמלחמה דלא אמרה בדדמי הדר אמר 

רבא רעבון הרי הוא כמלחמה דההיא דאתת לקמיה דרבא אמרה ליה בעלי מת ברעב אמר 

ד דבההוא פורתא דנפפיתא דשבקת ליה הוה חיי אמרה "לה שפיר עבדת דשיזבת נפשיך ס

ליה מר נמי ידע דכי האי גוונא לא חיי הדר אמר רבא רעבון גריעה ממלחמה דאילו 

מלחמה כי אמרה מת בעלי במלחמה הוא דלא מהימנא הא מת על מטתו מהימנא ואילו גבי 

וח נחשים רעבון עד דאמרה מת וקברתיו מפולת הרי הוא כמלחמה דאמרה בדדמי שיל

ועקרבים הרי הן כמלחמה דאמרה בדדמי דבר אמרי לה הרי הוא כמלחמה ואמרי לה אינו 

כמלחמה אמרי לה הרי הוא כמלחמה דאמרי בדדמי ואמרי לה אינו כמלחמה דסמכי 

אדאמרי אינשי שב שנין הוה מותנא ואינש בלא שני לא אזיל איבעיא להו החזיקה היא 

לה לשקר  מלחמה בעולם מהו מי אמרינן מה

דאי בעיא אמרה שלום בעולם או דלמא כיון דאיחזקה אמרה בדדמי ולא   א גמרא,דף קטו

ש עישינו עלינו בית עישינו עלינו מערה הוא מת ואני "אתי מה לי לשקר ומרע חזקתיה ת

נצלתי אינה נאמנת שאני התם דאמר לה כי היכי דלדידך איתרחיש ניסא לדידיה נמי 

נפלו עלינו ליסטים הוא מת { גוים> }עובדי כוכבים>ו עלינו ש נפל"איתרחיש ניסא ת



ר אידי אשה כלי זיינה עליה ההוא גברא דבשילהי "ונצלתי נאמנת התם כדרב אידי דא

הלוליה איתלי נורא בי גנני אמרה להו דביתהו חזו גבראי חזו גבראי אתו חזו גברא 

ר היינו עישינו עלינו בית חרוכא דשדי ופסתא דידא דשדיא סבר רב חייא בר אבין למימ

עישינו עלינו מערה אמר רבא מי דמי התם לא קאמרה חזו גבראי חזו גבראי ועוד גברא 

חרוכא דשדי ופסתא דידא דשדיא ורב חייא בר אבין גברא חרוכא דשדיא אימא איניש 

אחרינא אתא לאצולי ואכילתיה נורא ופסתא דידא דשדיא נורא איתליא ואתיליד ביה 

ת כיסופא אזל וערק לעלמא איבעיא להו עד אחד במלחמה מהו טעמא דעד מומא ומחמ

נ לא משקר או דלמא "אחד מהימן משום דמילתא דעבידא לאיגלויי הוא לא משקר ה

לא [ כיון דזימנין דסניא ליה]טעמא דעד אחד משום דהיא גופא דייקא ומינסבא והכא 

ירדתי לנהרדעא לעבר השנה ש אמר רבי עקיבא כש"דייקא ומינסבא אמר רמי בר חמא ת

מצאתי נחמיה איש בית דלי ואמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראל על פי 

עד אחד אלא רבי יהודה בן בבא ונמתי לו כן הדברים אמר לי אמור להם משמי אתם 

ג הזקן שמשיאין האשה על פי עד "יודעים המדינה הזו משובשת בגייסות כך מקובלני מר

ג דמדינה זו משובשת כך מקובלני שמשיאין "דינה משובשת בגייסות לאו אעאחד מאי מ

על פי עד אחד אלמא עד אחד מהימן אמר רבא אי הכי מאי שנא מדינה זו כל מקום שיש 

ק אתם יודעים שמדינה זו משובשת בגייסות ולא "גייסות מיבעי ליה אלא אמר רבא ה

מקובלני מרבן גמליאל שמשיאין  אפשר לי למשבק אינשי ביתי ומייתי קמי רבנן כך

ש מעשה בשני תלמידי חכמים שהיו באין עם אבא יוסי בן סימאי "פ עד אחד ת"האשה ע

מאה ' פ נשים והא מים כמלחמה דמו ונשים אפי"בספינה וטבעה והשיא רבי נשותיהן ע

דמו וקתני השיא ותסברא מים שאין להם סוף נינהו ומים שאין להם סוף אשתו ' כעד א

ד דאמרי אסקינהו קמן "ה אלא האסור

וחזינהו לאלתר וקאמרי סימנין דלאו עלייהו סמכינן אלא אסימנים ההוא   ב גמרא,דף קטו

גברא דאפקיד שומשמי גבי חבריה אמר ליה הב לי שומשמי אמר ליה שקילתינהו והא כן 

ימר ל דידך שקלתינהו והני אחריני נינהו סבר רב חסדא למ"וכן הויין ובחביתא רמיין א

היינו שני תלמידי חכמים ולא אמרינן הנך אזלו לעלמא והני אחריני נינהו אמר ליה רבא 

מי דמי התם קאמרי סימנים הכא שומשמי מאי סימנא אית להו ודקאמר כן וכן הויין אימר 

ל מר קשישא בר רב חסדא לרב אשי ומי חיישינן שמא פינן והתנן "חושבנא איתרמי א

ו תרומה שבשעת "ת טבל תי"ת דמוע טי"ם מעשר דל"ף קרבן מ"מצא כלי וכתוב עליו קו

ל רבינא לרב אשי ולא חיישינן שמא פינן אימא "ו תחת תרומה א"הסכנה היו כותבין תי

יוסי אומר אפילו מצא חבית וכתוב עליה תרומה הרי אלו חולין שאני אומר ' סיפא ר

ינן והכא בהא קמיפלגי אשתקד הוה מלא תרומה ופינה אלא דכולי עלמא חיישינן שמא פ

מר סבר אם איתא דפינהו מיכפר הוה כפר ואידך אימר אישתלויי אישתלי אי נמי לפנחיא 

יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב  : שבקיה

שלחו מהתם יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא 

לתרי יצחק או לא אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן אמר אביי  ושכיב מי חיישינן

מנא אמינא לה דההוא גיטא דאשתכח בנהרדעא וכתיב בצד קלוניא מתא אנא אנדרולינאי 

נהרדעא פטרית ותרכית ית פלונית אנתתי ושלחה אבוה דשמואל לקמיה דרבי יהודה 

א יבדק כל העולם מיבעי ליה נשיאה ושלח ליה תיבדק נהרדעא כולה ורבא אמר אם אית

אלא משום כבודו דאבוה דשמואל הוא דשלח הכי אמר רבא מנא אמינא לה דהנהו תרי 



שטרי דנפקי במחוזא וכתיב בהו חבי בר ננאי וננאי בר חבי ואגבי בהו רבא בר אבוה זוזי 

והא חבי בר ננאי וננאי בר חבי במחוזא שכיחי טובא ואביי 

לה אי לנפילה מזהר זהיר ביה אי לפקדון כיון דשמיה  למאי ניחוש  א גמרא,דף קטז

כשמיה לא מפקיד גביה מאי אמרת דלמא מסר ליה אותיות נקנות במסירה ההוא גיטא 

דאשתכח בסורא וכתיב ביה הכי בסורא מתא אנא ענן בר חייא נהרדעא פטרית ותרכית 

חרינא לבר מענן פלונית אנתתי ובדקו רבנן מסורא ועד נהרדעא ולא הוה ענן בר חייא א

בר חייא מחגרא דהוה בנהרדעא ואתו סהדי ואמור דההוא יומא כי איכתב ההוא גיטא ענן 

בר חייא מחגרא גבן הוה אמר אביי אף לדידי דאמינא חיישינן הכא לא חיישינן דהא 

קאמרי סהדי דבנהרדעא הוה מאי בעא בסורא אמר רבא אף לדידי דלא חיישינן הכא 

פרחא אזל אי נמי בקפיצה אי נמי מילי מסר כדאמר להו רב לספרי חיישינן דלמא בגמלא 

ג דמימסרן מילי בהיני "וכן אמר להו רב הונא לספרי כי איתנכו בשילי כתובו בשילי אע

ג דמימסרן מילי בשילי מאי הוה עלייהו דשומשמי רב "וכי איתנכו בהיני כתובו בהיני אע

 : 'קטטה בינו לבינה וכו : כתא חיישינןיימר אמר לא חיישינן רבינא אמר חיישינן והל

היכי דמי קטטה בינו לבינה אמר רב יהודה אמר שמואל באומרת לבעלה גרשיני כולהו 

נמי אמרו הכי אלא באומרת לבעלה גירשתני וליהמנה מדרב המנונא דאמר רב המנונא 

אשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה באומרת 

ט דקטטה רב חנינא "ירשתני בפני פלוני ופלוני ושאילנא ואמרו לא היו דברים מעולם מג

אמר משום דמשקרא רב שימי בר אשי אמר משום דאמרה בדדמי מאי בינייהו 

ט "איכא בינייהו דארגיל הוא קטטה איבעיא להו עד אחד בקטטה מהו מ  ב גמרא,דף קטז

יי לא משקר הכא נמי לא משקר או דלמא דעד אחד מהימן משום דמילתא דעבידא לאיגלו

טעמא דעד אחד מהימן משום דהיא דייקא ומינסבא והכא כיון דאית ליה קטטה לא דייקא 

תניא אמרו לו לרבי יהודה לדבריך  : 'רבי יהודה אומר לעולם אינה וכו : ומינסבא תיקו

דרבי  פקחת תנשא שוטה לא תנשא אלא אחת זו ואחת זו תנשא ההיא דאתיא לבי דינא

יהודה אמרי לה ספדי בעלך קרעי מאניך סתרי מזייך אלפוה שיקרא אינהו כרבנן סבירא 

: להו אמרי תעביד הכי כי היכי דלישריה

בית הלל אומרים לא שמענו אלא בבאה מן הקציר ובאותה מדינה   ב משנה,דף קטז

ואחת וכמעשה שהיה אמרו להם בית שמאי אחת הבאה מן הקציר ואחת הבאה מן הזיתים 

הבאה מן הבציר ואחת הבאה ממדינה למדינה לא דברו חכמים בקציר אלא בהווה חזרו 

: בית הלל להורות כבית שמאי

תניא אמרו להם בית שמאי לבית הלל לדבריכם אין לי אלא קציר חטים   ב גמרא,דף קטז

קציר שעורים מנין ואין לי אלא קוצר בוצר מוסק גודר עודר מנין אלא מעשה שהיה 

יר והוא הדין לכולהו הכא נמי מעשה שהיה באותה מדינה והוא הדין לכולהו ובית בקצ

הלל באותה מדינה דשכיחי אינשי מירתת ממדינה למדינה אחרת דלא שכיחי אינשי לא 

מירתת ובית שמאי הכא נמי שכיחי שיירתא מאי מעשה שהיה דאמר רב יהודה אמר 

דם לקצור חטין נשכו נחש לאחד מהן שמואל שילפי קציר חטין היו והלכו עשרה בני א

ומת ובאת אשתו והודיעה לבית דין ושלחו ומצאו כדבריה באותה שעה אמרו האשה 

שאמרה מת בעלי תנשא מת בעלי תתייבם נימא רבי חנניא בן עקיבא ורבנן בפלוגתא 

ה קמיפלגי דתניא לא ישא אדם מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם בירדן "דבית שמאי וב

א יעמוד בצד זה ויזרק לצד אחר ולא ישיטם על פני המים ולא ירכיבם לא על ובספינה ול



גבי בהמה ולא על גבי חברו אלא אם כן היו רגליו נוגעות בקרקע אבל מעבירם על הגשר 

אחד ירדן ואחד שאר נהרות רבי חנניא בן עקיבא אומר לא אמרו אלא ירדן ובספינה 

ה אמרי לך רבנן "נניא בן עקיבא דאמר כבח' ש ור"וכמעשה שהיה לימא רבנן דאמרי כב

ה עד כאן לא קאמר בית הלל התם אלא משום דמירתת במקום קרוב "אנן דאמרינן אף כב

מירתת במקום רחוק לא מירתת הכא מה לי ירדן מה לי שאר נהרות רבי חנניא בן עקיבא 

 ש התם אלא משום דאיהי דייקא"ש עד כאן לא קאמרי ב"אמר לך אנא דאמרי אף לב

ומינסבא מה לי מקום קרוב מה לי מקום רחוק הכא משום מעשה שהיה בירדן ובספינה 

דהוה מעשה גזור רבנן בשאר נהרות דלא הוה מעשה לא גזור רבנן מאי מעשה שהיה 

דאמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם שהיה מעביר מי חטאת ואפר חטאת בירדן 

נה באותה שעה אמרו לא ישא אדם ובספינה ונמצא כזית מן המת תחוב בקרקעית של ספי

: מי חטאת ואפר חטאת ויעבירם בירדן ובספינה

בית שמאי אומרים תנשא ותטול כתובתה בית הלל אומרים תנשא ולא   ב משנה,דף קטז

תטול כתובתה אמרו להם בית שמאי התרתם ערוה חמורה ולא נתיר ממון הקל אמרו להם 

בית הלל מצינו 

נכנסין לנחלה על פיה אמרו להם בית שמאי והלא מספר  שאין האחין  א משנה,דף קיז

כתובה נלמוד שהוא כותב לה שאם תנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי וחזרו בית הלל 

: ש"להורות כדברי ב

אמר רב חסדא נתייבמה יבמה נכנס לנחלה על פיה הם דרשו מדרש   א גמרא,דף קיז

על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם יקום ( דברים כה)כתובה אנו לא נדרוש מדרש תורה 

אמר רב נחמן באת לבית דין ואמרה מת בעלי התירוני להנשא מתירין אותה להנשא 

ונותנין לה כתובתה תנו לי כתובתי אף להנשא אין מתירין אותה מאי טעמא אדעתא 

דכתובה אתאי איבעיא להו התירוני להנשא ותנו לי כתובתי מהו כיון דאמרה כתובתה 

ל כל "ואת]בה אתאי או דלמא כל מילי דאית ליה לאיניש אמר להו לבי דינא אדעתא דכתו

תנו לי כתובתי והתירוני להנשא מהו הכא [ מילי דאית ליה לאיניש אמר להו לבי דינא

: ודאי אדעתא דכתובה אתאי או דלמא הואיל דלא ידעה במאי משתריא תיקו

מותה וצרתה ויבמתה ובת הכל נאמנין להעידה חוץ מחמותה ובת ח  א משנה,דף קיז

: בעלה מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח

איבעיא להו בת חמיה מהו טעמא דבת חמותה משום דאיכא אימא דסניא   א גמרא,דף קיז

לה היא נמי סניא לה והכא ליכא אימא דסניא לה או דלמא טעמא דבת חמותה דאמרה 

אי תא שמע הכל נאמנין קאכלה לגירסנא דאימא הכא נמי קאמרה אכלה לגירסנא דבי נש

להעידה חוץ מחמש נשים ואם איתא שית הויין דלמא טעמא דבת חמותה דאמרה קאכלה 

לגירסנא דבי נשאי לא שנא בת חמותה ולא שנא בת חמיה והאנן תנן חוץ משבע נשים 

יהודה היא דתנן רבי יהודה מוסיף אף אשת אב והכלה אמרו לו אשת אב הרי היא ' ההיא ר

יהודה בשלמא חמותה סניא לה לכלה דאמרה ' כלה הרי בכלל חמותה ור בכלל בת הבעל

קאכלה לגירסני אלא כלה מאי טעמא סניא לחמותה בשלמא בת הבעל דסניא לאשת האב 

דאמרה קאכלה לגירסני דאם אלא אשת האב מאי טעמא סניא לבת הבעל אלא מאי מוסיף 

שת אב נמי סניא לבת הבעל ט סניא לחמותה דמגלה לבנה כל דעבדה א"תרתי אלא כלה מ

כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם ורבי ( משלי כז)דמגלה לאביה כל דעבדה ורבנן 



יהודה ההיא בדברי תורה כתיב אמר רב אחא בר עויא בעי במערבא חמותה הבאה לאחר 

מיכן מהו מי מסקה אדעתה דמית בעל ונפלה קמי יבם וסניא לה או לא 

כ מת חמי תנשא ותטול כתובה וחמותה "מת בעלי ואח ש אמרה"ת  ב גמרא,דף קיז

ט חמותה אסורה לאו משום דאמרינן לא בעלה מיית ולא חמיה מיית והא "אסורה מ

דקאמרה הכי לקלקולא לחמותה הוא דקמיכוונא סברה לבתר שעתא לא תיתי תצטערן 

: דלמא שאני התם דרגיש לה צערא

אמר לא מת הרי זו לא תצא עד אומר מת עד אומר מת ונשאת ובא אחד ו  ב משנה,דף קיז

פ שלא "פ שנשאת תצא שנים אומרים מת ועד אומר לא מת אע"ושנים אומרים לא מת אע

: נשאת תנשא

מ שהאמינה תורה "טעמא דנשאת הא לא נשאת לא תנשא והאמר עולא כ  ב גמרא,דף קיז

אומר מת  עד אחד הרי כאן שנים ואין דבריו של אחד במקום שנים הכי קאמר עד אחד

 : עד אומר מת : והתירוה להנשא ובא אחד ואמר לא מת לא תצא מהיתירה הראשון

נחמיה דתניא ' פשיטא דאין דבריו של אחד במקום שנים לא צריכא בפסולי עדות וכדר

רבי נחמיה אומר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים 

ואיבעית אימא כל היכא דאתא עד אחד כשר מעיקרא באיש אחד כשני אנשים באיש אחד 

מאה נשים כעד אחד דמיין אלא כגון דאתאי אשה מעיקרא ותרצה לדרבי נחמיה הכי ' אפי

רבי נחמיה אומר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים 

שנים  : דמי באשה אחת כשני אנשים באיש אחד אבל שתי נשים באיש אחד כפלגא ופלגא

נחמיה דאזיל בתר רוב דעות היינו ' מאי קמשמע לן בפסולי עדות וכדר : 'אומרים מת וכו

: ל"הך מהו דתימא כי אזלינן בתר רוב דעות לחומרא אבל לקולא לא קמ

אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת זו שאומרת מת תנשא ותטול   ב משנה,דף קיז

א תטול כתובתה אחת אומרת מת ואחת אומרת כתובתה וזו שאומרת לא מת לא תנשא ול

שמעון ' יהודה ור' מ אומר הואיל ומכחישות זו את זו הרי אלו לא ינשאו ר"נהרג ר

אומרים הואיל וזו וזו מודות שאין קיים ינשאו עד אומר מת ועד אומר לא מת 

: אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת הרי זו לא תנשא  א משנה,דף קיח

טעמא דאמרה לא מת הא אישתיקא תנשא הא אין צרה מעידה לחברתה   א גמרא,דף קיח

א הא מיית והא דקאמרה לא מת לקלקולה לצרה היא "לא מת איצטריכא ליה סד

אחת אומרת מת  : ותמות נפשה עם פלשתים קאמרה קמשמע לן( שופטים טז)דקמיכוונא 

בי יהודה ורבי שמעון וליפלוג רבי מאיר ברישא אמר רבי אלעזר במחלוקת שנויה ור : 'כו

היא ורבי יוחנן אמר אפילו תימא רבי מאיר בהא אפילו רבי מאיר מודה דכל לא מת 

בעדות אשה לאו הכחשה היא תנן עד אומר מת ועד אומר לא מת אשה אומרת מת ואשה 

מאיר אלא לרבי יוחנן ' אומרת לא מת הרי זו לא תנשא בשלמא לרבי אלעזר סתמא כר

: קשיא קשיא

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי תנשא   א משנה,דף קיח

ותטול כתובתה וצרתה אסורה היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון רבי 

עקיבא אומר אין זו דרך מוציאתו מידי עבירה עד שתהא אסורה לינשא ואסורה מלאכול 

שא ותטול כתובתה וחמותה אסורה בעלי ואחר כך מת חמי תנ> לי>בתרומה אמרה מת 

היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון רבי עקיבא אומר אין זו דרך 

: מוציאה מידי עבירה עד שתהא אסורה לינשא ואסורה מלאכול בתרומה



ר טרפון משום דצערא דגופה "וצריכא דאי איתמר הך קמייתא בהא קא  א גמרא,דף קיח

דעלמא אימא מודי ליה לרבי עקיבא ואי איתמר בהא בהא קאמר אבל חמותה דצערא מילי 

ר יהודה אמר שמואל הלכה "רבי עקיבא אבל בהך אימא מודה ליה לרבי טרפון צריכא א

כ בעלי "כרבי טרפון אמר אביי אף אנן נמי תנינא ניתן לי בן במדינת הים מת בני ואח

ולצת ולא מתייבמת לדבריה נאמנת בעלי ואחר כך בני אינה נאמנת וחוששין לדבריה וח

: מ"הוא דחוששין הא לדברי צרה אין חוששין ש

קידש אחת מחמש נשים ואין יודע אי זו קידש כל אחת אומרת אותי   ב משנה,דף קיח

קידש נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהן ומסתלק דברי רבי טרפון רבי עקיבא 

גט וכתובה לכל אחת ואחת גזל אחד אומר אין זו דרך מוציא מידי עבירה עד שיתן 

מחמשה ואין יודע מאיזה גזל כל אחד אומר אותי גזל מניח גזילה ביניהן ומסתלק דברי 

: רבי טרפון רבי עקיבא אומר אין זו דרך מוציא מידי עבירה עד שישלם לכל אחד ואחד

נא לא ת' קידש קתני בעל לא קתני גזל קתני לקח לא קתני מני מתני  ב גמרא,דף קיח

א אומר לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על "קמא ולא רבי שמעון בן אלעזר דתניא רשב

שקידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו קידש שמניח כתובה ביניהן ומסתלק על מה 

נחלקו על שבעל רבי טרפון אומר מניח כתובה ביניהן ומסתלק רבי עקיבא אומר עד 

טרפון ורבי עקיבא על שלקח מקח מחמשה בני  שישלם לכל אחת ואחת לא נחלקו רבי

אדם ואין יודע מאיזה מהן לקח שמניח דמי מקח ביניהן ומסתלק לא נחלקו אלא שגזל 

טרפון מניח גזילה ביניהם ומסתלק ורבי עקיבא אומר עד שישלם גזילה ' מחמשה שאמר ר

נא קמא לכל אחד ואחד מדקאמר רבי שמעון בן אלעזר בקידש ולקח לא פליגי מכלל דת

סבר פליגי מני אי תנא קמא ליתני קידש ולקח אי רבי שמעון בן אלעזר ליתני בעל וגזל 

לעולם רבי שמעון בן אלעזר ומאי קידש קידש בביאה תנא קידש להודיעך כחו דרבי 

ג "ג דאיסורא דרבנן עבד קניס תנא גזל להודיעך כחו דרבי טרפון דאע"עקיבא דאע

: סדאיסורא דאורייתא עבד לא קני

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובנה עמהם ובאת ואמרה מת   ב משנה,דף קיח

בעלי ואחר כך מת בני נאמנת מת בני ואחר כך מת בעלי אינה נאמנת וחוששין לדבריה 

וחולצת ולא מתייבמת ניתן לי בן במדינת הים ואמרה מת בני ואחר כך מת בעלי נאמנת 

נת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת ניתן לי מת בעלי ואחר כך מת בני אינה נאמ

יבם במדינת הים אמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי יבמי ואחר כך בעלי נאמנת הלכה היא 

ובעלה ויבמה למדינת הים אמרה מת בעלי ואחר כך יבמי יבמי ואחר כך בעלי אינה 

ביתו ואין נאמנת שאין האשה נאמנת לומר מת יבמי שתנשא ולא מתה אחותה שתכנס ל

: האיש נאמן לומר מת אחי שייבם אשתו ולא מתה אשתו שישא אחותה

בעא מיניה רבא מרב נחמן המזכה גט לאשתו במקום יבם מהו כיון   ב גמרא,דף קיח

דסניא ליה זכות הוא לה וזכין לאדם שלא בפניו או דלמא כיון דזימנין דרחמא ליה חוב 

ה תנינא וחוששין לדבריה וחולצת ולא הוא לה ואין חבין לאדם שלא בפניו אמר לי

מתייבמת אמר ליה רבינא לרבא המזכה גט לאשתו במקום קטטה מהו כיון דאית לה קטטה 

בהדיה זכות הוא לה או דלמא ניחא דגופא עדיף לה תא שמע דאמר ריש לקיש טב למיתב 

מר טן דו מלמיתב ארמלו אביי אמר דשומשמנא גברא כורסיה בי חרתא רמו לה רב פפא א

דנפצא גברא תיקרי בסיפי בבא ותיתיב רב אשי אומר דקולסא גברא לא בעיא טלפחי 



:  לקידרא תנא וכולן מזנות ותולות בבעליהן

  

מסכת יבמות פרק טז 

האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך לא   א משנה,דף קיט

לה חמות אינה חוששת  תנשא ולא תתייבם עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה היתה

: יצתה מליאה חוששת רבי יהושע אומר אינה חוששת

ל להא צרה הוא דחיישינן אבל לצרה אחריתי "מאי היא צרתה הא קמ  א גמרא,דף קיט

בשלמא יבומי לא דדלמא מיעברא וקפגעה  : 'לא תנשא ולא תתייבם וכו : לא חיישינן

נשים ורוב נשים מתעברות  באשת אח דאורייתא אלא לא תנשא אמאי הלך אחר רוב

מ היא דחייש למיעוטא אפילו תימא רבנן כי אזלי רבנן בתר רובא רובא "ויולדות לימא ר

דאיתיה קמן כגון תשע חנויות וסנהדרי אבל רובא דליתיה קמן לא אזלי רבנן בתר רובא 

והרי קטן וקטנה דרובא דליתא קמן היא ואזלי רבנן בתר רובא דתניא קטן וקטנה לא 

מאיר יפה אמרת שאין חולצין איש כתיב ' מאיר אמרו לו לר' צין ולא מייבמין דברי רחול

בפרשה ומקשינן אשה לאיש אלא מה טעם אין מייבמין אמר להם קטן שמא ימצא סריס 

קטנה שמא תמצא אילונית ונמצאו פוגעים בערוה ורבנן סברי זיל בתר רובא דקטנים ורוב 

רוב קטנות ורוב קטנות לאו אילונית נינהו אלא מחוורתא קטנים לאו סריסי נינהו זיל בתר 

מאיר אימא סיפא היתה לה חמות אינה ' מתניתין רבי מאיר היא במאי אוקימתא כר

חוששת אמאי הלך אחר רוב נשים ורוב נשים מתעברות ויולדות מיעוט מפילות וכל 

והוו ליה היולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות סמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות 

זכרים מיעוטא וליחוש דלמא כיון דאיחזקה לשוק לא חייש רישא דאיחזק לייבום תייבם 

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה רישא דאיסור כרת חששו סיפא דאיסור לאו לא חששו 

אמר רבא מכדי הא דאורייתא והא דאורייתא מה לי איסור כרת מה לי איסור לאו אלא 

אמר רבא 

ישא חזקה לייבום ורובא לשוק וחזקה לא עדיף כי רובא ואייתי ר  ב גמרא,דף קיט

מיעוטא דמפילות סמוך לחזקה והוה ליה פלגא ופלגא לא תנשא ולא תתייבם סיפא חזקה 

לשוק ורובא לשוק והוי ליה זכרים מיעוטא דמיעוטא ומיעוטא דמיעוטא לא חייש רבי 

עצמה שלשה חדשים לחברתה ולעולם אמר זעירי ל : 'לא תנשא ולא תתייבם וכו : מאיר

תשעה וחולצת ממה נפשך רבי חנינא אמר לעצמה שלשה לחברתה לעולם ותחלוץ ממה 

נפשך אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין אמרי תרוייהו גזירה שמא יהא ולד בן קיימא 

ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה וליצרכה דלמא איכא דהוי בחליצה ולא הוי בהכרזה 

לוצה לכהן תנן ניתן לי בן במדינת הים ואמרה מת בני ואחר כך בעלי ואמרי קשרו ח

נאמנת מת בעלי ואחר כך בני אינה נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתייבמת 

וליחוש דלמא אתו עדים ואמרי כדקאמרה ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה אמר רב פפא 

: נחבאנו במערהבגרושה רב חייא בריה דרב הונא אמר באמרה אני והוא 

שתי יבמות זו אומרת מת בעלי וזו אומרת מת בעלי זו אסורה מפני   ב משנה,דף קיט

בעלה של זו וזו אסורה מפני בעלה של זו לזו עדים ולזו אין עדים את שיש לה עדים 



אסורה ואת שאין לה עדים מותרת לזו בנים ולזו אין בנים את שיש לה בנים מותרת ואת 

אלעזר אומר הואיל ' רה נתייבמו ומתו היבמין אסורות להנשא רשאין לה בנים אסו

: והותרו ליבמין הותרו לכל אדם

תנא לזו עדים ובנים ולזו לא עדים ולא בנים שתיהן מותרות נתייבמו   ב גמרא,דף קיט

ומתו היבמין אסורין להנשא רבי אלעזר אומר הואיל והותרו ליבמין הותרו לכל אדם בעי 

דרבי אלעזר משום דקסבר צרה מעידה לחברתה או דלמא משום דהיא רבא מאי טעמא 

לא מקלקלא נפשה למאי נפקא מינה 

לאנסובי לצרה מקמי דידה אי אמרת צרה מעידה לחברתה אף על גב   א גמרא,דף קכ

דלא אינסיב מנסבינן לה לצרה אי אמרת משום דהיא לא מקלקלא נפשה אינסיב מנסבינן 

אלעזר אומר הואיל והותרו ' מנסבינן לה מאי תא שמע ר לה לצרה אי לא אינסיב לא

ליבמין הותרו לכל אדם אי אמרת בשלמא דהיא לא מקלקלא נפשה היינו דכי אינסיב 

מנסבינן לה אלא אי אמרת משום דצרה מעידה לחברתה אף על גב דלא אינסיב נמי אלא 

י אלעזר שמע מינה טעמא דרבי אלעזר משום דאינסיב הוא ולא מקלקלא נפשה רב

לדבריהם קאמר להו לדידי צרה מעידה לחברתה ואף על גב דלא אינסיב מנסבינן לה אלא 

לדידכו אודו לי מיהת דהיכא דאינסיב מנסבינן לה משום דהיא לא מקלקלא נפשה ורבנן 

ש האשה שהלכה היא ובעלה "תמות נפשי עם פלשתים הוא דקעבדה ת( שופטים טז)

אלעזר אומר ' י תנשא ותטול כתובתה וצרתה אסורה רלמדינת הים ובאה ואמרה מת בעל

הואיל והותרה היא הותרה נמי צרתה אימא הואיל והותרה ונשאת וליחוש דלמא בגיטא 

אתאי והאי דקאמרה הכי לקלקלא לצרה היא מיכוונה אי דאינסיב לישראל הכי נמי הכא 

: דאינסיב לכהן' במאי עסקי

פ שיש סימנין בגופו "ף פנים עם החוטם אעאין מעידין אלא על פרצו  א משנה,דף קכ

ראוהו מגוייד וצלוב והחיה אוכלת בו אין ' ובכליו אין מעידין אלא עד שתצא נפשו ואפי

יהודה בן בבא אומר לא כל האדם ולא כל המקום ולא כל ' ימים ר' מעידין אלא עד ג

: השעות שוין

ולא פדחת אין מעידין עד  תנו רבנן פדחת ולא פרצוף פנים פרצוף פנים  א גמרא,דף קכ

הכרת פניהם ( ישעיהו ג)שיהו שניהם עם החוטם אמר אביי ואיתימא רב כהנא מאי קרא 

ענתה בם אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוה מסקי ביה דבי רישא גלותא זוזי אייתי 

 : 'פ שיש סימנין וכו"אע : קירא דבק בבלייתא דבק באפותיה חלף קמייהו ולא בשקרוה

מרא דסימנין לאו דאורייתא ורמינהי מצאו קשור בכיס ובארנקי ובטבעת או שנמצא למי

בין כליו אפילו לזמן מרובה כשר אמר אביי לא קשיא הא רבי אליעזר בן מהבאי הא רבנן 

אליעזר בן מהבאי אומר מעידין מאי לאו בהא קמיפלגי ' דתניא אין מעידין על השומא ר

בר סימנין דרבנן אמר רבא דכולי עלמא סימנין דמר סבר סימנין דאורייתא ומר ס

דאורייתא הכא בשומא מצויה בבן גילו קמיפלגי מר סבר שומא מצויה בבן גילו ומר סבר 

אינה מצויה בבן גילו ואיכא דאמרי הכא בשומא העשויה להשתנות לאחר מיתה קמיפלגי 

מיתה ואיכא  מר סבר עשויה להשתנות לאחר מיתה ומר סבר אינה עשויה להשתנות לאחר

דאמרי אמר רבא דכולי עלמא סימנין דרבנן והכא בשומא 

סימן מובהק קא מיפלגי מר סבר סימן מובהק ומר סבר לאו סימן מובהק   ב גמרא,דף קכ

ולהך לישנא דאמר רבא סימנין דאורייתא הא קתני אף על פי שיש סימנין בגופו ובכליו 

ישינן לשאלה חמור בסימני אוכף היכי גופו דארוך וגוץ כליו דחיישינן לשאלה ואי חי



מהדרינן לא שיילי אינשי אוכפא דמסקיב ליה לחמרא מצאו קשור בכיס ובארנקי ובטבעת 

היכי מהדרינן טבעת חייש לזיופי כיס וארנקי מנחשי אינשי ולא מושלי ואיבעית אימא 

ינהי אדם אינו למימרא דמגוייד חיי ורמ : 'ואפילו ראוהו מגוייד וכו : כליו בחיורי וסומקי

גוסס טמויי לא מטמא הא מיחייא לא חיי אמר ' מטמא עד שתצא נפשו אפילו מגוייד ואפי

ש בן אלעזר הא רבנן דתניא מעידין על המגוייד ואין מעידין על "אביי לא קשיא הא ר

הצלוב רבי שמעון בן אלעזר אומר אף על המגוייד אין מעידין מפני שיכול לכוות ולחיות 

ש בן אלעזר והא קתני סיפא מעשה בעסיא באחד ששילשלוהו לים "אוקומי כרומי מצית ל

ולא עלתה בידם אלא רגלו ואמרו חכמים מן הארכובה ולמעלה תנשא מן הארכובה 

ולמטה לא תנשא שאני מיא דמרזו מכה והאמר רבה בר בר חנה לדידי חזי לי ההוא טייעא 

ותיה אמר אביי ההיא כחישא הויא דשקיל ספסירא וגיידיה לגמליה ולא אפסיקתיה לנער

אמר רב יהודה אמר שמואל לא  : 'והחיה אוכלת וכו : רבא אמר בסכין מלובנת ודברי הכל

ר יהודה אמר "שנו אלא ממקום שאין נפשו יוצאה אבל ממקום שנפשו יוצאה מעידין וא

ט שמואל שחט בו שנים או רוב שנים וברח מעידין איני והאמר רב יהודה אמר שמואל שח

בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו חי הוא וסופו 

למות אלא מעתה יהא גולה על ידו אלמה תניא שחט שנים או רוב שנים הרי זה אינו גולה 

הא איתמר עלה אמר רב הושעיא חיישינן שמא הרוח בלבלתו אי נמי שמא איהו 

נייהו דשחטיה בביתא דשישא ופרכיס אי נמי קירב מיתתו מאי בי  א גמרא,דף קכא

איבעיא להו רבי יהודה בן בבא  : 'רבי יהודה אומר לא כל וכו : דשחטיה בברא ולא פרכיס

לקולא פליג או לחומרא פליג תא שמע דההוא גברא דטבע בכרמי ואסקוהו אבי הדיא 

ע בדגלת לבתר תלתא יומין ואנסבה רב דימי מנהרדעא לדביתהו ותו ההוא גברא דאטב

ואסקוהו אגישרא דשביסתנא ואנסבה רבא לדביתהו אפומא דשושביני לבתר חמשה יומי 

אי אמרת בשלמא לקולא פליג אינהו דעביד כרבי יהודה בן בבא אלא אי אמרת לחומרא 

מ היכא דאיכא מכה "פליג אינהו דעביד כמאן שאני מיא דצמתי והאמרת מיא מרזו מכה ה

צמית והני מילי דכי אסקיה חזייה בשעתיה אבל אישתהי אבל היכא דליכא מכה מיצמת 

: מיתפח תפח

נפל למים בין שיש להן סוף בין שאין להן סוף אשתו אסורה אמר רבי   א משנה,דף קכא

מאיר מעשה באחד שנפל לבור הגדול ועלה לאחר שלשה ימים אמר רבי יוסי מעשה 

צא נפשם והשיאו את בסומא שירד לטבול במערה וירד מושכו אחריו ושהו כדי שת

נשותיהם ושוב מעשה בעסיא באחד ששלשלוהו לים ולא עלתה בידם אלא רגלו אמרו 

: חכמים מן הארכובה ולמעלה תנשא מן הארכובה ולמטה לא תנשא

תנו רבנן נפל למים בין שיש להם סוף בין שאין להם סוף אשתו אסורה   א גמרא,דף קכא

אשתו מותרת ושאין להם סוף אשתו אסורה א מים שיש להם סוף "דברי רבי מאיר וחכ

היכי דמי מים שיש להם סוף אמר אביי כל שעומד ורואה מארבע רוחותיו ההוא גברא 

דטבע באגמא דסמקי אנסבה רב שילא לדביתהו אמר ליה רב לשמואל תא נשמתיה אמר 

ליה נשלח ליה ברישא שלחו ליה מים שאין להם סוף אשתו אסורה או מותרת שלח להו 

ו אסורה ואגמא דסמקי מים שיש להם סוף או מים שאין להם סוף שלח להו מים אשת

שאין להם סוף הוא ומר מאי טעמא עבד הכי מיטעא טעינא אנא סברי כיון דקוו וקיימי 

כמים שיש להם סוף דמי ולא היא כיון דאיכא גלי אימור גלי אשפלו קרי שמואל עליה 

ותשועה ברוב ( משלי יא)רי רב עליה דשמואל לא יאונה לצדיק כל און ק( משלי יב)דרב 



יועץ תניא אמר רבי מעשה בשני בני אדם מכמרין מכמורין בירדן ונכנס אחד מהם 

למחילה של דגים ושקעה חמה ולא ראה פתחה של מחילה ושהה חברו כדי שתצא נפשו 

ובא והודיע בתוך ביתו למחר זרחה חמה והכיר פתחה של מחילה ובא ומצא הספד גדול 

בתוך ביתו אמר רבי כמה גדולים דברי חכמים שאמרו מים שיש להם סוף אשתו מותרת 

שאין להם סוף אשתו אסורה אי הכי מים שיש להם סוף נמי ליחוש למחילה של דגים 

במים שיש להם סוף מחילה של דגים לא שכיחא אמר רב אשי הא דאמרו רבנן מים שאין 

למא אבל צורבא מרבנן לא אי דסליק קלא להם סוף אשתו אסורה הני מילי באיניש דע

אית ליה ולא היא לא שנא איניש דעלמא ולא שנא צורבא מרבנן דיעבד אין לכתחלה לא 

ג פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה והייתי מצטער "תניא אר

רתי על תלמיד חכם שבה ומנו רבי עקיבא וכשעליתי ביבשה בא וישב ודן לפני בהלכה אמ

לו בני מי העלך אמר לי דף של ספינה נזדמן לי וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי 

מכאן אמרו חכמים אם יבואו רשעים על אדם ינענע לו ראשו אמרתי באותה שעה כמה 

גדולים דברי חכמים שאמרו מים שיש להם סוף מותרת מים שאין להם סוף אסורה תניא 

בספינה וראיתי ספינה אחת שמטרפת בים והייתי ר עקיבא פעם אחת הייתי מהלך "א

מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי מאיר כשעליתי למדינת קפוטקיא בא וישב ודן 

לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך אמר לי גל טרדני לחברו וחברו לחברו עד שהקיאני 

אשתו  ליבשה אמרתי באותה שעה כמה גדולים דברי חכמים שאמרו מים שיש להם סוף

מותרת מים שאין להם סוף אשתו אסורה תנו רבנן נפל לגוב אריות אין מעידין עליו 

לחפורה מלאה נחשים ועקרבים מעידין עליו רבי יהודה בן בתירא אומר אף לחפורה 

מלאה נחשים ועקרבים אין מעידין עליו חיישינן 

נפל לתוך כבשן ק אגב איצצא מזקי ליה תנו רבנן "שמא חבר הוא ות  ב גמרא,דף קכא

האש מעידין עליו ליורה מלאה יין ושמן מעידין עליו משום רבי אחא אמרו של שמן 

מעידין עליו מפני שהוא מבעיר של יין אין מעידין עליו מפני שהוא מכבה אמרו לו תחלתו 

תניא אמרו לו  : 'ר מאיר מעשה באחד שנפל לבור הגדול וכו"א : מכבה וסופו מבעיר

זכירין מעשה נסים מאי מעשה נסים אילימא דלא אכיל ולא אישתי לרבי מאיר אין מ

וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו אלא דלא ניים דאמר רבי יוחנן ( אסתר ד)והכתיב 

שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו ויישן לאלתר ורבי מאיר מאי טעמא אמר רב 

ר "דלא מסריך וניים פורתא תא "מ א"כהנא כיפין על גב כיפין הוו ורבנן דשישא הוו ור

מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור הגדול ובאו והודיעו לרבי חנינא בן 

דוסא שעה ראשונה אמר להם שלום שניה אמר להם שלום שלישית אמר להם עלתה אמר 

לה בתי מי העלך אמרה לו זכר של רחלים נזדמן לי וזקן מנהיגו אמרו לו נביא אתה אמר 

נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא דבר שהצדיק מתעסק בו יכשל בו זרעו אמר  להם לא

וסביביו נשערה מאד מלמד שהקדוש ( תהילים נ)פ כן מת בנו בצמא שנאמר "רבי אבא אע

אל נערץ ( תהילים פט)חנינא אמר מהכא ' ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה ר

: בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו

' יהודה אומר אפי' אפילו שמע מן הנשים אומרות מת איש פלוני דיו ר  ב משנה,קכא דף

שמע מן התינוקות אומרים הרי אנו הולכין לספוד ולקבור את איש פלוני בין שהוא 

ובעובד >פ שהוא מתכוין "יהודה בן בבא אומר בישראל אע' מתכוין ובין שאינו מתכוין ר

: אין עדותו עדותאם היה מתכוין { ובגוי> }כוכבים



ודלמא לא אזלי אמר רב יהודה אמר שמואל דקאמרי הרינו באין   ב גמרא,דף קכא

מלספוד ומלקבור את איש פלוני ודלמא קמצא בעלמא שכיב ליה ואסיקו ליה על שמיה 

אם { ובגוי> }ובעובד כוכבים> : דקאמרי כן וכן רבנן הוו התם כן וכן ספדני הוו התם

ר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא שנתכוין להתיר אבל נתכוין אמ : 'היה מתכוין וכו

להעיד עדותו עדות היכי ידעינן אמר רב יוסף בא לבית דין ואמר איש פלוני מת השיאו 

את אשתו זהו נתכוין להתיר מת סתם זהו נתכוין לעדות איתמר נמי אמר ריש לקיש לא 

יוחנן לא כך היה ' ות אמר ליה רשנו אלא שנתכוין להתיר אבל נתכוין להעיד עדותו עד

מעשה באושעיא ברבי שהתירם עם שמנים וחמשה זקנים אמר להם לא שנו אלא שנתכוין 

ובעובד >להתיר אבל נתכוין להעיד עדותו עדות ולא הודו לו חכמים אלא מתניתין דקתני 

י אם היה מתכוין אין עדותו עדות היכי משכחת לה במסיח לפי תומו כ{ ובגוי> }כוכבים

ההוא דהוה קאמר ואזיל מאן איכא בי חיואי מאן איכא בי חיואי שכיב חיואי ואנסבה רב 

יוסף לדביתהו ההוא דהוה קאמר ואזיל ווי ליה לפרשא זריזא דהוה בפומבדיתא דשכיב 

ואנסבה רב יוסף ואיתימא רבא לדביתהו ההוא דהוה קאמר ואזיל מאן איכא בי חסא טבע 

לו כוורי לחסא מדיבוריה דרב נחמן אזלא דביתהו דחסא חסא אמר רב נחמן האלקים אכ

ואינסבא ולא אמרו לה ולא מידי אמר רב אשי שמע מינה הא דאמור רבנן מים שאין להם 

סוף אשתו אסורה הני מילי לכתחלה אבל אי נסיב לא מפקינן לה מיניה איכא דאמרי 

קלא אית ליה  אנסבה רב נחמן לדביתהו אמר חסא גברא רבה איתיה אם איתא דסליק

 : למילתא ולא היא לא שנא גברא רבה לא שנא לאו גברא רבה דיעבד אין לכתחלה לא

דהוה קאמר ליה לישראל קטול אספסתא ושדי לחיואי { גוי> }עובד כוכבים>ההוא 

בשבתא ואי לא קטילנא לך כדקטילנא לפלוני בר ישראל דאמרי ליה בשיל לי קדירה 

עה דביתהו ואתאי לקמיה דאביי שהיתא בשבת ולא בשיל לי וקטילתיה שמ

תלתא ריגלי אמר לה רב אדא בר אהבה זיל לקמיה דרב יוסף דחריף   א גמרא,דף קכב

שהיה מוכר פירות בשוק { גוי> }עובד כוכבים>סכינא אזלה קמיה פשט מהא מתניתין 

ואמר פירות הללו של ערלה הן של עזיקה הן של נטע רבעי הן לא אמר כלום לא נתכוון 

{ וגוי> }ועובד כוכבים>אלא להשביח מקחו אבא יודן איש ציידן אמר מעשה בישראל 

ואמר חבל על יהודי שהיה עמי בדרך שמת { גוי> }עובד כוכבים>שהלכו בדרך ובא 

בדרך וקברתיו והשיאו אשתו ושוב מעשה בקולר של בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא 

קולר של בני אדם שמתו וקברתים  אחד ואמר חבל על{ גוי> }עובד כוכבים>ובא 

והשיאו את נשותיהם ושוב מעשה בששים בני אדם שהיו מהלכין לכרכום ביתר ובא 

ואמר חבל על ששים בני אדם שהיו מהלכין בדרך ביתר שמתו { גוי> }עובד כוכבים>

: וקברתים והשיאו את נשותיהם

בת קול מעשה באחד מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין על פי   א משנה,דף קכב

שעמד על ראש ההר ואמר איש פלוני בן פלוני ממקום פלוני מת הלכו ולא מצאו שם אדם 

והשיאו את אשתו ושוב מעשה בצלמון באחד שאמר אני איש פלוני בן איש פלוני נשכני 

: נחש והרי אני מת והלכו ולא הכירוהו והלכו והשיאו את אשתו

תנא בית שמאי אומרים אין משיאין על פי בת אמר רבה בר שמואל   א גמרא,דף קכב

ל דאי משתכחת "היא הא קמ' ל מתני"ה אומרים משיאין על פי בת קול מאי קמ"קול וב

ר יהודה אמר "ודלמא שד הוה א : והלכו ולא מצאו : סתמא דאין משיאין בית שמאי היא

ו בבואה דחזו רב שראו לו דמות אדם אינהו נמי דמו דחזו ליה בבואה ואינהו נמי אית לה



ליה בבואה דבבואה ודלמא לדידהו אית להו בבואה דבבואה אמר רבי חנינא אמר לי יונתן 

שידא בבואה אית להו בבואה דבבואה לית להו ודלמא צרה הואי תנא דבי רבי ישמעאל 

: בשעת הסכנה כותבין ונותנין אף על פי שאין מכירין

א לעבר השנה מצאתי נחמיה איש אמר רבי עקיבא כשירדתי לנהרדע  א משנה,דף קכב

בית דלי אמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראל על פי עד אחד אלא יהודה 

בן בבא ונומיתי לו כן הדברים אמר לי אמור להם משמי אתם יודעים שהמדינה משובשת 

ג הזקן שמשיאין את האשה על פי עד אחד וכשבאתי והרציתי "בגייסות מקובלני מר

ג שמח לדברי ואמר מצאנו חבר לרבי יהודה בן בבא מתוך הדבר נזכר "לפני רהדברים 

ג נשותיהן על פי עד אחד והוחזקו להיות "ג שנהרגו הרוגים בתל ארזא והשיא ר"ר

אליעזר ורבי יהושע אומרים אין ' משיאין עד מפי עד מפי עבד מפי אשה מפי שפחה ר

פ אשה ולא על פי עבד ולא על פי "א עעקיבא אומר ל' משיאין את האשה על פי עד אחד ר

: שפחה ולא על פי קרובים

פ אשה לא והתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר "וסבר רבי עקיבא ע  א גמרא,דף קכב

ו ומה נשים שאמרו חכמים אין נאמנות "משום רבי עקיבא אשה נאמנת להביא גיטה מק

ה אינו דין שנאמנת לומר מת בעלה נאמנות להביא גיטיהן זו שנאמנת לומר מת בעל

להביא גיטה נשים שאמרו חכמים הוא דלא מהימני אשה בעלמא מהימנא לא קשיא כאן 

: קודם שהחזיקו כאן לאחר שהחזיקו

אמרו לו מעשה בבני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה אחד מהם   א משנה,דף קכב

קברתיו והשיאו והביאוהו בפונדק ובחזרתם אמרו לפונדקית איה חברנו נומית להם מת ו

את אשתו ולא תהא כהנת כפונדקית אמר להו לכשתהא כפונדקית נאמנת הפונדקית 

: הוציאה להם מקלו ותרמילו וספר תורה שהיה בידו

> עובדת כוכבים>מאי גריעותא דפונדקית אמר רב כהנא פונדקית   ב גמרא,דף קכב

בר שקברתיו בו וכן תני היתה ומסיחה לפי תומה היתה זה מקלו וזה תרמילו וזה ק{ גויה}

היתה ומסיחה לפי { גויה> }עובדת כוכבים>אבא בריה דרב מניומי בר חייא פונדקית 

תומה היתה זה מקלו וזה תרמילו וזה קבר שקברתיו בו והא איה חברנו קאמרי לה כיון 

דחזיתינהו בכיא אמרו לה איה חברנו אמרה להם מת וקברתיו תנו רבנן מעשה באדם אחד 

ד על האשה לפני רבי טרפון אמר לו בני היאך אתה יודע בעדות אשה זו אמר שבא להעי

אני והוא היינו הולכים בדרך ורדף אחרינו גייס ונתלה בייחור של זית ופשחו והחזיר את 

הגייס לאחוריו אמרתי לו אריה יישר כחך אמר לי מנין אתה יודע שאריה שמי כך קורין 

ה דמכפר שיחיא לימים חלה ומת והשיא רבי טרפון את אותי בעירי יוחנן ברבי יהונתן ארי

אשתו ורבי טרפון לא בעי דרישה וחקירה והתניא מעשה באדם אחד שבא לפני רבי טרפון 

להעיד עדות אשה אמר לו בני היאך אתה יודע עדות זו אמר לי אני והוא היינו הולכין 

הגייס לאחוריו אמרתי לו בדרך ורדף אחרינו גייס ונתלה בייחור תאנה ופשחו והחזיר את 

יישר כחך אריה אמר לי יפה כוונת לשמי שכך קורין אותי בעירי יוחנן בן יונתן אריה 

דמכפר שיחיא לימים חלה ומת אמר לו לא כך אמרת לי יוחנן בן יונתן דמכפר שיחיא 

אריה אמר ליה לא אלא כך אמרתי לך יוחנן בן יונתן אריה דמכפר שיחיא ודקדק עליו 

לשה פעמים וכיון את דבריו והשיא רבי טרפון את אשתו תנאי היא דתניא אין שנים וש

' ע רבי טרפון אומר בודקין וקמיפלגי בדר"בודקין עדי נשים בדרישה וחקירה דברי ר

חנינא דאמר רבי חנינא דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה 



ה טעם אמרו דיני ממונות אין צריכין דרישה משפט אחד יהיה לכם ומ( ויקרא כד)שנאמר 

וחקירה שלא תנעול דלת בפני לוין ובמאי קמיפלגי מר סבר כיון דאיכא כתובה למשקל 

כדיני ממונות דמי ומר סבר כיון דקא שרינן אשת איש לעלמא כדיני נפשות דמי אמר רבי 

וכל בניך ( נד ישעיהו)אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר 

: ורב שלום בניך' למודי ה

 

 

 מסכת כתובות פרק א

בתולה נשאת ליום הרביעי ואלמנה ליום החמישי שפעמים בשבת בתי   א משנה,דף ב

דינין יושבין בעיירות ביום השני וביום החמישי שאם היה לו טענת בתולים היה משכים 

: לבית דין

אמר שמואל מפני מה אמרו בתולה נשאת אמר רב יוסף אמר רב יהודה   א גמרא,דף ב

ליום הרביעי לפי ששנינו הגיע זמן ולא נישאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה יכול הגיע 

זמן באחד בשבת יהא מעלה לה מזונות לכך שנינו בתולה נשאת ליום הרביעי אמר רב 

יא אלא יוסף מריה דאברהם תלי תניא בדלא תניא הי תניא והי לא תניא הא תניא והא תנ

תלי תניא דמפרש טעמא בדתניא דלא מפרש טעמא אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב 

יהודה אמר שמואל מפני מה אמרו בתולה נשאת ליום הרביעי שאם היה לו טענת בתולים 

ד ותינשא באחד בשבת שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין "היה משכים לב

שיהא טורח בסעודה שלשה ימים אחד בשבת ושני  שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל

בשבת ושלישי בשבת וברביעי כונסה ועכשיו ששנינו שקדו אותה ששנינו הגיע זמן ולא 

נישאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה הגיע זמן באחד בשבת מתוך שאינו יכול לכנוס 

מעלה לה  אינו מעלה לה מזונות לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נדה אינו

מזונות ואיכא דבעי לה מיבעיא חלה הוא מהו התם טעמא מאי משום דאניס והכא נמי הא 

אניס או דלמא התם אניס בתקנתא דתקינו ליה רבנן הכא לא ואם תמצי לומר חלה הוא 

מעלה לה מזונות חלתה היא מהו מצי אמר לה אנא הא קאימנא או דלמא מציא אמרה ליה 

ומר אמרה ליה נסתחפה שדהו פירסה נדה מהו בשעת ווסתה נסתחפה שדהו ואם תמצי ל

לא תיבעי לך 

דלא מציא אמרה ליה נסתחפה שדהו כי תיבעי לך שלא בשעת ווסתה מאי   ב גמרא,דף ב

כיון דלא בשעת ווסתה הויא מציא אמרה ליה נסתחפה שדהו או דלמא כיון דאיכא נשי 

י הגיע זמן ולא נישאו אוכלות דקא משנייא ווסתייהו כשעת ווסתה דמי פשיט רב אחא

משלו ואוכלות בתרומה לא נשאו לא קתני אלא לא נישאו היכי דמי אי דקא מעכבן אינהי 

אמאי אוכלות משלו ואוכלות בתרומה אלא לאו דאיתניס כי האי גוונא וקתני אוכלות 

משלו ואוכלות בתרומה אמר רב אשי לעולם אימא לך כל אונסא לא אכלה ודקא מעכבי 

ו ובדין הוא דאיבעי ליה למיתני לא נשאו ואיידי דתנא רישא בדידהי תנא נמי סיפא אינה

אמר רבא ולענין גיטין אינו כן אלמא קסבר רבא אין אונס בגיטין מנא ליה לרבא  : בדידהי



הא אילימא מהא דתנן הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש ומת בתוך 

א דאינו גט הא חלה הרי זה גט ודלמא לעולם אימא לך שנים עשר חדש אינו גט מת הו

ל דאין גט לאחר מיתה אין גט לאחר מיתה הא תנא ליה "חלה נמי אינו גט והיא גופא קמ

רישא הרי זה גיטיך אם מתי הרי זה גיטיך מחולי זה הרי זה גיטיך לאחר מיתה לא אמר 

ואמרינן מאן רבותינו  כלום דלמא לאפוקי מדרבותינו דתניא ורבותינו התירוה להנשא

אמר רב יהודה אמר שמואל בי דינא דשרו משחא סברי לה כרבי יוסי דאמר זמנו של 

ב חדש ומת בתוך שנים "שטר מוכיח עליו ואלא מסיפא מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י

עשר חדש הרי זה גט מת והוא הדין לחלה דלמא מת דוקא דלא ניחא ליה דתפול קמי יבם 

א דאמר להו אי לא אתינא מיכן ועד תלתין יומין ליהוי גיטא אתא בסוף אלא מהא דההו

תלתין יומין ופסקיה מברא אמר להו חזו דאתאי חזו דאתאי אמר שמואל לאו שמיה מתיא 

ודלמא אונסא דשכיח שאני דכיון דאיבעי ליה לאתנויי ולא אתני איהו דאפסיד אנפשיה 

ום פרוצות משום צנועות דאי אמרת אלא רבא סברא דנפשיה קאמר משום צנועות ומש

לא להוי גט 

זימנין דלא אניס וסברה דאניס ומיעגנא ויתבה ומשום פרוצות דאי אמרת   א גמרא,דף ג

לא ליהוי גיטא זימנין דאניס ואמרה לא אניס ואזלא ומינסבא ונמצא גט בטל ובניה 

רוצות שרינן ממזרים ומי איכא מידי דמדאורייתא לא להוי גט ומשום צנועות ומשום פ

אשת איש לעלמא אין כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושי מיניה 

אמר ליה רבינא לרב אשי תינח קדיש בכספא קדיש בביאה מאי איכא למימר שויוה רבנן 

לבעילתו בעילת זנות איכא דאמרי אמר רבא וכן לענין גיטין אלמא קסבר רבא יש אונס 

גיטיך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש ומת בתוך שנים  בגיטין מיתיבי הרי זה

עשר חדש אינו גט מת הוא דאינו גט הא חלה הרי זה גט לעולם אימא לך חלה נמי אינו גט 

ל דאין גט לאחר מיתה אין גט לאחר מיתה הא תנא ליה רישא דלמא "והיא גופה קמ

עשר חדש ומת בתוך שנים  ש מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד שנים"לאפוקי מדרבותינו ת

עשר חדש הרי זה גט מאי לאו הוא הדין לחלה לא מת דוקא דלא ניחא ליה דתפול קמי 

ש מההוא דאמר להו אי לא אתינא מכאן ועד שלשים יום ליהוי גיטא אתא בסוף "יבם ת

תלתין יומין ופסקיה מברא ואמר להו חזו דאתאי חזו דאתאי ואמר שמואל לא שמיה מתיא 

כיח שאני דכיון דאיבעי ליה לאתנויי ולא אתני איהו הוא דאפסיד אנפשיה אמר אונסא דש

רב שמואל בר יצחק לא שנו אלא מתקנת עזרא ואילך שאין בתי דינין קבועין אלא בשני 

ובחמישי אבל קודם תקנת עזרא שבתי דינין קבועין בכל יום אשה נשאת בכל יום קודם 

איכא בתי דינין דקבועין האידנא כקודם תקנת תקנת עזרא מאי דהוה הוה הכי קאמר אי 

עזרא אשה נשאת בכל יום הא בעינן שקדו דטריח ליה 

מאי שקדו דתניא מפני מה אמרו בתולה נשאת ליום הרביעי שאם היה לו   ב גמרא,דף ג

ד ותנשא באחד בשבת ואם היה לו טענת בתולים היה "טענת בתולים היה משכים לב

תקנת בנות ישראל שיהא אדם טורח בסעודה שלשה ימים  ד שקדו חכמים על"משכים לב

אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת וברביעי כונסה ומסכנה ואילך נהגו העם לכנוס 

בשלישי ולא מיחו בידם חכמים ובשני לא יכנוס ואם מחמת האונס מותר ומפרישין את 

מא דאמרי החתן מן הכלה לילי שבת תחלה מפני שהוא עושה חבורה מאי סכנה אילי

בתולה הנשאת ליום הרביעי תיהרג נהגו לגמרי ניעקריה אמר רבה דאמרי בתולה הנשאת 

ביום הרביעי תיבעל להגמון תחלה האי סכנה אונס הוא משום דאיכא צנועות דמסרן 



נפשייהו לקטלא ואתיין לידי סכנה ולידרוש להו דאונס שרי איכא פרוצות ואיכא נמי 

> גזירה>עבידא דבטלא ותקנתא דרבנן מקמי { מדאש> }גזירה>כהנות וליעקריה 

לא עקרינן אי הכי בשלישי נמי אתי ובעיל מספיקא לא עקר נפשיה ובשני לא { שמדא}

יכנוס ואם מחמת האונס מותר מאי אונס אילימא הא דאמרן התם קרי ליה סכנה והכא קא 

ד אי דאתי "ה קרי ליה אונס ותו התם נהגו הכא מותר אמר רבא דאמרי שר צבא בא לעיר

קאתו ואיבעית ' מיהא לכנוס אספרווא דידיה בג' וחליף ליעכב לא צריכא דאתי וקבע בג

הרי שהיה פתו אפוי וטבחו טבוח ויינו מזוג ומת אביו של ' אימא מאי מחמת האונס כדתני

חתן או אמה של כלה מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה 

מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי המשתה ואחר כך נוהג שבעת ובועל בעילת   א גמרא,דף ד

ימי אבילות וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים ואין מונעין 

תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום ודוקא אביו של חתן או אמה של כלה דליכא איניש 

אלא שנתן מים על  דטרח להו אבל איפכא לא אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא לא שנו

פ שנתן מים על גבי "גבי בשר אבל לא נתן מים על גבי בשר מזדבן אמר רבא ובכרך אע

פ שלא נתן מים על גבי בשר לא מזדבן ואלא דרב "בשר מזדבן אמר רב פפא ובכפר אע

חסדא היכי משכחת לה אמר רב אשי כגון מתא מחסיא דמפקא מכרך ומפקא מכפר תניא 

שהיה פתו אפויה וטבחו טבוח ויינו מזוג ונתן מים על גבי בשר  כוותיה דרב חסדא הרי

ומת אביו של חתן או אמה של כלה מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה 

כ נוהג שבעת ימי אבילות וכל "ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי המשתה ואח

ם וכן מי שפירסה אשתו נדה הוא אותן הימים הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשי

יום בין כך ' ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל ל

ש אמר מר הוא ישן בין האנשים והיא ישנה "ובין כך לא יבעול לא בערב שבת ולא במוצ

עד אבל פ שאמרו אין אבילות במו"בין הנשים מסייע ליה לרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן אע

ש אלא שלא בעל אבל "דברים של צינעא נוהג דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא ל

בעל אשתו ישנה עמו והא הכא דבבעל עסקינן וקתני הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין 

הנשים כי קאמר אפירסה אשתו נדה הא וכן קתני 

ישן בין האנשים  הכי קאמר וכן מי שפירסה אשתו נדה ולא בעל הוא  ב גמרא,דף ד

ואשתו ישנה בין הנשים למימרא דאבילות קילא ליה מנדה והאמר רבי יצחק בר חנינא 

אמר רב הונא כל מלאכות שאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס 

פ שאמרו אין אדם "והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו ואילו גבי אבילות תניא אע

ות כוחלת ולהיות פוקסת באמת אמרו מוזגת לו הכוס ומצעת לו רשאי לכוף את אשתו להי

המטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו לא קשיא כאן באבילות דידיה כאן באבילות דידה והא 

אביו של חתן או אמה של כלה קתני כי קתני אשארא ומי שאני בין אבילות דידיה 

לכוף את אשתו להיות כוחלת לאבילות דידה והתניא מי שמת חמיו או חמותו אינו יכול 

ולהיות פוקסת אלא כופה מטתו ונוהג עמה אבילות וכן היא שמת חמיה או חמותה אינה 

רשאה להיות כוחלת ולהיות פוקסת אלא כופה מטתה ונוהגת עמו אבילות תני באבילות 

דידיה הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים הא וכן קתני כי קתני אכיחול 

והא עמו קתני מאי לאו עמו במטה לא עמו בבית וכדאמר ליה רב לחייא בריה ואפירכוס 

באפה נהוג אבילותא דלא באפה לא תנהוג אבילותא רב אשי אמר מי קמדמית אבילותא 

דהכא לאבילותא דעלמא אבילותא דעלמא חמיר ולא אתי לזלזולי ביה אבילות דהכא כיון 



ימא דקתני בועל בעילת מצוה ופורש התם דאקילו רבנן אתי לזלזולי ביה מאי קולא איל

משום דלא חל עליו אבילותא אי לרבי אליעזר עד שיצא מפתח הבית אי לרבי יהושע עד 

כ נוהג שבעת ימי אבילות אמר "שיסתם הגולל אלא דקתני נוהג שבעת ימי המשתה ואח

ש בשלמא בערב שבת משום "מר בין כך ובין כך לא יבעול לא בערב שבת ולא במוצ

ורה אלא במוצאי שבת אמאי לא אמר רבי זירא חב

משום חשבונות אמר ליה אביי וחשבונות של מצוה מי אסירי והא רב   א גמרא,דף ה

ר אלעזר "חסדא ורב המנונא דאמרי תרוייהו חשבונות של מצוה מותר לחשבן בשבת וא

בתי יוחנן הולכין לבתי כנסיות ול' יעקב אמר ר' פוסקין צדקה לעניים בשבת ואמר ר

מדרשות לפקח על עסקי רבים בשבת ואמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יוחנן מפקחין 

פיקוח נפש בשבת ואמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן הולכין לטרטייאות 

ולקרקייאות לפקח על עסקי רבים בשבת ותנא דבי מנשיא משדכין על התינוקת ליארס 

ות אלא אמר רבי זירא גזירה שמא ישחוט בן בשבת ועל התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנ

ל אביי אלא מעתה יום הכפורים שחל להיות בשני בשבת ידחה גזירה שמא ישחוט "עוף א

בן עוף התם דלנפשיה לא טריד הכא דלאחרים טריד אי נמי התם אית ליה רווחא הכא לית 

יא להו ליה רווחא השתא דאתית להכי ערב שבת נמי גזירה שמא ישחוט בן עוף איבע

בתולה נשאת ברביעי ונבעלת ברביעי ולא חיישינן לאיקרורי דעתא או דלמא בתולה 

ש דתני בר קפרא בתולה "נשאת ברביעי ונבעלת בחמישי דחיישינן לאיקרורי דעתא ת

נשאת ברביעי ונבעלת בחמישי הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים אלמנה נשאת בחמישי 

אדם טעמא משום ברכה אבל משום איקרורי ונבעלת בששי הואיל ונאמרה בו ברכה ל

דעתא לא חיישינן אי הכי אלמנה נמי תיבעל בחמישי הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים 

ברכה דאדם עדיפא ליה ואי נמי משום שקדו דתניא מפני מה אמרו אלמנה נשאת בחמישי 

ונבעלת בששי שאם אתה אומר תיבעל בחמישי למחר משכים לאומנתו והולך לו שקדו 

כמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה שלשה ימים חמישי בשבת וערב שבת ח

ושבת מאי איכא בין ברכה לשקדו איכא בינייהו אדם בטל אי נמי יום טוב שחל להיות 

בערב שבת דרש בר קפרא גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ דאילו 

ץ וימיני טפחה שמים ואילו אף ידי יסדה אר( ישעיהו מח)במעשה שמים וארץ כתיב 

מקדש אדני כוננו ידיך ' מכון לשבתך פעלת ה( שמות טו)במעשה ידיהם של צדיקים כתיב 

ר "ויבשת ידיו יצרו ידו כתיב והכתיב יצרו א( תהילים צה)חייא שמו ' השיב בבלי אחד ור

ח כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך יר( תהילים ח)נחמן בר יצחק יצרו אצבעותיו כדכתיב 

השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד ( תהילים יט)וכוכבים אשר כוננת מיתיבי 

הרקיע הכי קאמר מעשה ידיהם של צדיקים מי מגיד הרקיע ומאי ניהו מטר דרש בר 

ויתד תהיה לך על אזנך אל תקרי אזנך אלא על אוזנך שאם ( דברים כג)קפרא מאי דכתיב 

ישמע אדם דבר שאינו הגון 

אלעזר מפני מה אצבעותיו של אדם ' יניח אצבעו באזניו והיינו דאמר ר  מראב ג,דף ה

דומות ליתידות מאי טעמא אילימא משום דמחלקן כל חדא וחדא למילתיה עבידא דאמר 

מר זו זרת זו קמיצה זו אמה זו אצבע זה גודל אלא מה טעם משופות כיתידות שאם ישמע 

ו תנא דבי רבי ישמעאל מפני מה אוזן כולה אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעותיו באזני

ר אל ישמיע "קשה והאליה רכה שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יכוף אליה לתוכה ת

אדם לאזניו דברים בטלים מפני שהן נכוות תחלה לאיברים איבעיא להו מהו לבעול 



בתחלה בשבת דם מיפקד פקיד או חבורי מיחבר ואם תימצי לומר דם מיפקד פקיד לדם 

הוא צריך ושרי או דלמא לפתח הוא צריך ואסיר ואם תימצי לומר לדם הוא צריך ופתח 

ש דאמר דבר שאין מתכוין מותר או הלכה כרבי יהודה דאמר דבר "ממילא קאתי הלכה כר

יהודה מקלקל הוא אצל הפתח או מתקן ' שאין מתכוין אסור ואם תימצי לומר הלכה כר

י לומר דם חבורי מיחבר לדם הוא צריך ואסור או הוא אצל הפתח איכא דאמרי ואם תימצ

דלמא להנאת עצמו הוא צריך ושרי ואם תימצי לומר להנאת עצמו הוא צריך ודם ממילא 

יהודה מקלקל ' ש ואם תימצי לומר הלכה כר"קאתי הלכה כרבי יהודה או הלכה כר

כה בחבורה או מתקן בחבורה הוא ואם תימצי לומר מקלקל בחבורה הוא במקלקל הל

כרבי יהודה 

בבי רב אמרי רב שרי ושמואל אסר בנהרדעא > איתמר>ש "או הלכה כר  א גמרא,דף ו

אמרי רב אסר ושמואל שרי אמר רב נחמן בר יצחק וסימניך אלו מקילין לעצמן ואלו 

מקילין לעצמן ורב שרי והאמר רב שימי בר חזקיה משמיה דרב האי מסוכריא דנזייתא 

ש מודה דאביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה "ההוא אפילו ראסור להדוקה ביומא טבא ב

ש בפסיק רישיה ולא ימות והא אמר רב חייא בר אשי אמר רב הלכה כרבי יהודה ורב "ר

חנן בר אמי אמר שמואל הלכה כרבי שמעון ורב חייא בר אבין מתני לה בלא גברי רב 

בי יהודה סבירא ליה יהודה ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון לעולם רב כר' אמר הלכה כר

להך לישנא דאמר דם מיפקד פקיד מקלקל הוא אצל הפתח להך לישנא דאמר דם חבורי 

ש "מיחבר מקלקל בחבורה הוא מתיב רב חסדא תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונשאת ב

ה אומרים עד שתחיה המכה הגיע זמנה לראות "אומרים נותנין לה ארבעה לילות וב

לילה הראשון ובית הלל אומרים עד מוצאי שבת ארבעה לילות א נותנין לה "ונשאת בש

מאי לאו דאי לא בעל מצי בעיל אפילו בשבת אמר רבא לא לבר משבת   ב גמרא,דף ו

אמר ליה אביי והא עד מוצאי שבת ארבעה לילות קתני אלא אמר רבא כשבעל אי כשבעל 

דחוקה מותר ל דשרי למיבעל בשבת כדשמואל דאמר שמואל פירצה "ל קמ"מאי קמ

פ שמשיר צרורות מתיב רב יוסף חתן פטור מקרית שמע לילה "ליכנס בה בשבת ואע

הראשון עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה מאי לאו דטריד דבעי למיבעל אמר ליה אביי 

לא דטריד דלא בעיל אמר ליה רבא ומשום טירדא פטור אלא מעתה טבעה ספינתו בים 

אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב אבל חייב בכל המצות נ וה"הכי נמי דפטור וכי תימא ה

פאר אלא אמר רבא תנאי היא ( יחזקאל כד)בהן ' האמורות בתורה חוץ מן התפילין שנא

דתנא חדא אם לא עשה מעשה בראשון פטור אף בשני בשני פטור אף בשלישי ותניא 

נאי כי הני תנאי אידך ראשון ושני פטור שלישי חייב ואביי התם נמי בטירדא פליגי והני ת

דתניא הכונס את הבתולה לא יבעול בתחלה בשבת וחכמים מתירין מאן חכמים אמר רבה 

שמעון בפסיק ' רבי שמעון היא דאמר דבר שאין מתכוין מותר אמר ליה אביי והא מודה ר

רישיה ולא ימות אמר ליה לא כהללו בבליים שאין בקיאין בהטייה אלא יש בקיאין 

מה לשאינו בקי יאמרו בקי מותר שאינו בקי אסור רוב בקיאין הן כ טורד ל"בהטייה א

ל התם שמא "אמר ליה רבא בר רב חנן לאביי אלא מעתה שושבינין למה מפה למה א

יראה ויאבד מתיב רבי אמי המפיס מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב ואם להוציא 

ממנה ליחה 

עקיר רבי אמי שרא למיבעל פטור התם פקיד ועקיר הכא פקיד ולא   א גמרא,דף ז

בתחלה בשבת אמרי ליה רבנן והא לא כתיבא כתובתה אמר להו אתפסוה מטלטלין רב 



זביד שרא למיבעל בתחלה בשבת איכא דאמרי רב זביד גופיה בעל בתחלה בשבת רב 

ט דשרי הא "ט אמר רב פפי משמיה דרבא לא תימא ביו"יהודה שרא למיבעל בתחלה ביו

ן דאפילו בשבת נמי שרי ומעשה שהיה כך היה רב פפא משמיה בשבת אסור דהוא הדי

ל רב פפי לרב פפא מאי דעתיך מתוך שהותרה "ט שרי בשבת אסור א"דרבא אמר ביו

ט דמתוך "חבורה לצורך הותרה נמי שלא לצורך אלא מעתה מותר לעשות מוגמר ביו

אך ( ות יבשמ)שהותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך אמר ליה עליך אמר קרא 

אשר יאכל לכל נפש דבר השוה לכל נפש אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי אלא 

נ דאסור למשחטיה אמר ליה אנא "ט הואיל ואינו שוה לכל נפש ה"מעתה נזדמן לו צבי ביו

דבר הצורך לכל נפש קאמינא צבי צריך לכל נפש הוא אמר רבי יעקב בר אידי הורה רבי 

ול בתחלה בשבת ומי איכא הוראה לאיסור אין והתנן הורוה בית יוחנן בציידן אסור לבע

הלל שתהא נזירה עוד שבע שנים אחרות ואי נמי כי הא דתניא חוט השדרה שנפסק ברובו 

יעקב ' יעקב אמר רב הונא אין הלכה כר' ניקב הורה רבי כר' יעקב אומר אפי' דברי רבי ר

ישמעאל בן יעקב דמן צור את רבי ' אבהו שאל ר' רב נחמן בר יצחק מתני הכי אמר ר

יוחנן בציידן ואנא שמעי מהו לבעול בתחלה בשבת ואמר ליה אסור והלכתא מותר לבעול 

ר אבא בר זבדא אמר רב אחת בתולה "אמר רבי חלבו אמר רב הונא א : בתחלה בשבת

ואחת אלמנה טעונה ברכה ומי אמר רב הונא הכי והאמר רב הונא אלמנה אינה טעונה 

א קשיא כאן בבחור שנשא אלמנה כאן באלמון שנשא אלמנה ואלמון שנשא ברכה ל

אלמנה לא והאמר רב נחמן אמר לי הונא בר נתן תנא מנין לברכת חתנים בעשרה שנאמר 

ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו ובועז אלמון שנשא אלמנה ( רות ד)

אבל יום אחד טעונה ' טעונה ברכה כל זהוה מאי אינה טעונה ברכה דאמר רב הונא אינה 

ימים במאי ' ברכה אלא הא דתניא שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה ג

אי בבחור האמרת שבעה אי באלמון האמרת יום אחד איבעית אימא באלמון יום אחד 

לברכה ושלשה לשמחה ואיבעית אימא בבחור שבעה לברכה ושלשה לשמחה 

יבי מברכין לבתולה שבעה ולאלמנה יום אחד מאי לאו אפילו אלמנה מית  ב גמרא,דף ז

שנשאת לבחור לא לאלמון אבל לבחור מאי שבעה אי הכי ליתני מברכין לבתולה שבעה 

ולאלמנה שנשאת לבחור שבעה ולאלמנה יום אחד מילתא פסיקתא קתני דליכא בתולה 

נחמן אמר לי הונא בר גופא אמר רב  : דבצרה משבעה וליכא אלמנה דבצרה מיום אחד

ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ( רות ד)נתן תנא מנין לברכת חתנים בעשרה שנאמר 

ממקור ' במקהלות ברכו אלהים ה( תהילים סח)ויאמר שבו פה ורבי אבהו אמר מהכא 

מ "ישראל ורב נחמן בהאי קרא דרבי אבהו מאי דריש ביה מיבעי ליה לכדתניא היה ר

ברים שבמעי אמן אמרו שירה על הים שנאמר במקהלות ברכו אומר מנין שאפילו עו

ממקור ישראל ואידך אם כן לימא קרא מבטן מאי ממקור על עסקי מקור ורבי ' אלהים ה

אבהו בהאי קרא דרב נחמן מאי דריש ביה ההוא מיבעי ליה למידרש עמוני ולא עמונית 

ואידך אי סלקא דעתך  מואבי ולא מואבית דאי סלקא דעתך לברכה לא סגיא דלאו זקנים

למידרש לא סגיא דלאו עשרה אין לפרסומי מילתא וכדאמר ליה שמואל לרב חנא 

בגדתאה פוק ואייתי לי בי עשרה ואימא לך באנפייהו המזכה לעובר קנה והלכתא המזכה 

יהודה אומר אף בבית ' תנו רבנן מברכין ברכת חתנים בבית חתנים ר : לעובר לא קנה

ותה אמר אביי וביהודה שנו מפני שמתייחד עמה תניא אידך מברכין האירוסין מברכין א

ברכת חתנים בבית חתנים וברכת אירוסין בבית האירוסין ברכת האירוסין מאי מברך 



ה אשר "י אמ"רבין בר רב אדא ורבה בר רב אדא תרוייהו משמיה דרב יהודה אמרי בא

התיר לנו את הנשואות על ידי קדשנו במצותיו וצונו על העריות ואסר לנו את הארוסות ו

י מקדש ישראל על "חופה וקדושין רב אחא בריה דרבא מסיים בה משמיה דרב יהודה בא

ידי חופה וקדושין מאן דלא חתים מידי דהוה אברכת פירות ואברכת מצות ומאן דחתים 

ר מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה אמר רב יהודה והוא "ת : מידי דהוה אקידושא

ה "י אמ"נים חדשות מאי מברך אמר רב יהודה באשבאו פ

שהכל ברא לכבודו ויוצר האדם ואשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות   א גמרא,דף ח

יוצר האדם שוש תשיש ותגל העקרה ' תבניתו והתקין לו ממנו בנין עדי עד ברוך אתה ה

האהובים  משמח ציון בבניה שמח תשמח ריעים' בקבוץ בניה לתוכה בשמחה ברוך אתה ה

ה אשר "אמ' משמח חתן וכלה ברוך אתה ה' כשמחך יצירך בגן עדן מקדם ברוך אתה ה

' ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רינה דיצה חדוה אהבה ואחוה ושלום וריעות מהרה ה

אלהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה 

י משמח חתן עם הכלה לוי "ונערים ממשתה נגינתם באקול מצהלות חתנים מחופתם 

ש בריה בריך חמש רב אסי איקלע לבי רב אשי בהלוליה "איקלע לבי רבי בהלוליה דר

ס שתי יצירות הואי "ס חדא יצירה הואי ומ"דמר בריה בריך שית לימא בהא קמיפלגי דמ

ינן כי הא דרב ס בתר מעשה אזל"ס בתר מחשבה אזלינן ומ"ע חדא יצירה הואי מ"לא דכ

זכר ( בראשית ה)ויברא אלהים את האדם בצלמו וכתיב ( בראשית א)יהודה רמי כתיב 

ונקבה בראם הא כיצד בתחלה עלה במחשבה לבראות שנים ולבסוף נברא אחד רב אשי 

איקלע לבי רב כהנא יומא קמא בריך כולהו מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות בריך 

עלמא הוא מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא משבעה ועד כולהו ואי לא אפושי שמחה ב

שלשים בין אמר להו מחמת הלולא ובין לא אמר להו מחמת הלולא מברך שהשמחה 

במעונו מכאן ואילך אי אמר להו מחמת הלולא מברך שהשמחה במעונו ואי לא לא וכי 

רא ל מחמת הלולא עד אימת אמר רב פפי משמיה דרבא עד תריסר ירחי שתא ומעיק"א

מאימת אמר רב פפא מכי רמו שערי באסינתא איני והא רב פפא איעסק לאבא מר בריה 

ובריך משעת אירוסין שאני רב פפא דהוה טריח ליה רבינא איעסק ליה לבריה בי רב 

חביבא ובריך משעת אירוסין אמר קים לי בגוייהו דלא הדרי בהו לא אסתייע מילתא 

לבבל בריך שית אריכתא ולית הלכתא כוותיה  והדרי בהו רב תחליפא בר מערבא איקלע

רב חביבא איקלע לבי מהולא בריך שהשמחה במעונו ולית הלכתא כוותיה משום דטרידי 

ר נחמן אמר רב חתנים מן המנין ואין אבלים מן המנין מיתיבי "דאית ליה צערא לינוקא א

' איתמר אמר רחתנים ואבלים מן המנין מתניתא קא רמית עליה דרב רב תנא הוא ופליג 

ר יוחנן חתנים מן המנין ואין אבלים מן המנין מיתיבי חתנים ואבלים מן המנין "יצחק א

כי תניא ההיא בברכת המזון כי קאמר רבי יוחנן בשורה ואלא הא דאמר   ב גמרא,דף ח

רבי יצחק אמר רבי יוחנן מברכים ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין וברכת אבלים 

ים מן המנין ברכה בשורה מי איכא אלא כי קאמר רבי יוחנן ברחבה בעשרה ואין אבל

ואלא הא דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה וחתנים 

מן המנין וברכת אבלים בעשרה כל שבעה ואין אבלים מן המנין ברכת רחבה כל שבעה 

א מקרי בניה דריש לקיש הוה מי איכא משכחת לה בפנים חדשות כי הא דרב חייא בר אב

ואמרי לה מתני בריה דריש לקיש הוה שכיב ליה ינוקא יומא קמא לא אזל לגביה למחר 

דבריה ליהודה בר נחמני מתורגמניה אמר ליה קום אימא מלתא כל קביל ינוקא פתח ואמר 



ה כועס על "וינאץ מכעס בניו ובנותיו דור שאבות מנאצים להקב' וירא ה( דברים לב)

הם ועל בנותיהם ומתים כשהם קטנים ואיכא דאמרי בחור הוה והכי קאמר ליה בני

ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם כי כולו ' על כן על בחוריו לא ישמח ה( ישעיהו ט)

חנף ומרע וכל פה דובר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה מאי ועוד ידו נטויה 

מה נכנסה לחופה אלא כל המנבל פיו ומוציא דבר אמר רב חנן בר רב הכל יודעין כלה ל

נבלה מפיו אפילו נחתם לו גזר דינו של שבעים שנה לטובה נהפך עליו לרעה אתא לנחומי 

צעורי קמצער ליה הכי קאמר ליה חשיב את לאתפוסי אדרא אמר ליה קום אימא מלתא 

נוראות מחיה ה פתח ואמר האל הגדול ברוב גדלו אדיר וחזק ברוב "כנגד שבחו של הקב

ל "י מחיה המתים א"מתים במאמרו עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר בא

קום אימא מלתא כנגד אבלים פתח ואמר אחינו המיוגעים המדוכאין באבל הזה תנו 

לבבכם לחקור את זאת זאת היא עומדת לעד נתיב הוא מששת ימי בראשית רבים שתו 

משתה אחרונים אחינו בעל נחמות ינחם אתכם ברוך רבים ישתו כמשתה ראשונים כך 

מנחם אבלים אמר אביי רבים שתו לימא רבים ישתו לא לימא משתה ראשונים לימא 

יוסי לעולם אל יפתח אדם ' ש בן לקיש וכן תנא משמיה דר"משתה אחרונים לא לימא דאר

אי אהדר ליה כסדום היינו לעמורה דמינו מ( ישעיהו א)פיו לשטן אמר רב יוסף מאי קרא 

ל קום אימא מלתא כנגד מנחמי אבלים פתח ואמר אחינו "א' קציני סדום וגו' שמעו דבר ה

בראשית )שנאמר >גומלי חסדים בני גומלי חסדים המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו 

אחינו בעל הגמול ישלם לכם גמולכם ברוך '> כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו( יח

ל קום אימא מלתא כנגד כל ישראל פתח ואמר רבון העולמים פדה "ל אאתה משלם הגמו

והצל מלט הושע עמך ישראל מן הדבר ומן החרב ומן הביזה ומן השדפון ומן הירקון ומכל 

מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולם טרם נקרא ואתה תענה ברוך אתה עוצר המגפה 

ו חכמים בבית האבל שלשה קודם אמר עולא ואמרי לה במתניתא תנא עשרה כוסות תקנ

אכילה כדי לפתוח את בני מעיו שלשה בתוך אכילה כדי לשרות אכילה שבמעיו וארבעה 

לאחר אכילה אחד כנגד הזן ואחד כנגד ברכת הארץ ואחד כנגד בונה ירושלים ואחד כנגד 

הטוב והמטיב הוסיפו עליהם ארבעה אחד כנגד חזני העיר ואחד כנגד פרנסי העיר ואחד 

נגד בית המקדש ואחד כנגד רבן גמליאל התחילו היו שותין ומשתכרין החזירו הדבר כ

ליושנה מאי רבן גמליאל דתניא בראשונה היתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו 

עד שהיו מניחים אותו ובורחין עד שבא רבן גמליאל ונהג קלות בעצמו והוציאוהו בכלי 

בכלי פשתן אמר רב פפא והאידנא נהוג עלמא אפילו פשתן ונהגו כל העם אחריו להוציא 

אמר רבי אלעזר  : בצרדא בר זוזא

האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו ואמאי ספק ספיקא הוא ספק   א גמרא,דף ט

תחתיו ספק אין תחתיו ואם תמצא לומר תחתיו ספק באונס ספק ברצון לא צריכא באשת 

שנים ' ן דקביל בה אבוה קידושין פחותה מבת גכהן ואיבעית אימא באשת ישראל וכגו

ל תנינא האומר לאשה קדשתיך והיא אומרת לא קדשתני היא מותרת "ויום אחד מאי קמ

בקרוביו והוא אסור בקרובותיה מהו דתימא התם דודאי קים ליה אבל הכא מיקם הוא 

ת על ל ומי אמר רבי אלעזר הכי והאמר רבי אלעזר אין האשה נאסר"דלא קים ליה קמ

בעלה אלא על עסקי קינוי וסתירה וכמעשה שהיה ותסברא מעשה שהיה בקינוי וסתירה 

הוה ועוד מי אסרוה הא לא קשיא הכי קאמר אין האשה נאסרת על בעלה אלא על עסקי 

קינוי וסתירה ממעשה שהיה דלא הוה קינוי וסתירה ולא איתסרא מכל מקום קשיא קינוי 



ך קינוי וסתירה אין עדים לא אלא הכי קאמר אין וסתירה אין פתח פתוח לא ולטעמי

האשה נאסרת על בעלה בעד אחד אלא בשני עדים וקינוי וסתירה אפילו בעד אחד נמי 

ופתח פתוח כשני עדים דמי וכי תימא מעשה שהיה מפני מה לא אסרוה התם אונס הוה 

ואיבעית אימא כי הא דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן 

א שמואל )כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו דכתיב   ראב גמ,דף ט

ואת אחיך תפקד לשלום ואת ערובתם תקח מאי ואת ערובתם תקח תני רב יוסף דברים ( יז

המעורבין בינו לבינה אמר אביי אף אנן נמי תנינא בתולה נשאת ליום הרביעי ליום רביעי 

ורי דעתא ולמאי אי למיתב לה כתובה ניתיב אין ליום חמישי לא מאי טעמא משום איקר

לה אלא לאוסרה עליו ודקא טעין טענה מאי לאו דקטעין טענת פתח פתוח לא דקטעין 

טענת דמים אמר רב יהודה אמר שמואל האומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה 

ל תנינא האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול "כתובתה אמר רב יוסף מאי קמ

טעון טענת בתולים מפני שמתייחד עמה ביהודה הוא דלא מצי טעין הא בגליל מצי טעין ל

ולמאי אי לאוסרה עליו ביהודה אמאי לא אלא לאו להפסידה כתובתה ודקא טעין טענה 

מאי לאו דקא טעין טענת פתח פתוח לא דקא טעין טענת דמים 

ון בן אלעזר חכמים איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל משום רבי שמע  א גמרא,דף י

תקנו להם לבנות ישראל לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והם האמינוהו שאם אמר פתח 

כ מה הועילו חכמים בתקנתם אמר רבא חזקה אין אדם טורח "פתוח מצאתי נאמן א

בסעודה ומפסידה תנא הואיל וקנס חכמים הוא לא תגבה אלא מן הזיבורית קנסא מאי 

חכמים הוא לא תגבה אלא מן הזיבורית רבן שמעון בן  קנסא אלא אימא הואיל ותקנת

שמות )גמליאל אומר כתובת אשה מן התורה ומי אמר רבן שמעון בן גמליאל הכי והתניא 

כסף ישקול כמוהר הבתולות שיהא זה כמוהר הבתולות ומוהר הבתולות כזה מכאן ( כב

בת אשה אינה סמכו חכמים לכתובת אשה מן התורה רבן שמעון בן גמליאל אומר כתו

מדברי תורה אלא מדברי סופרים איפוך ומאי חזית דאפכת בתרייתא איפוך קמייתא הא 

שמעינא ליה לרבן שמעון בן גמליאל דאמר כתובת אשה מדאורייתא דתנן רבן שמעון בן 

גמליאל אומר נותן לה ממעות קפוטקיא ואי בעית אימא כולה רבן שמעון בן גמליאל היא 

קתני מכאן סמכו חכמים לכתובת אשה מן התורה כתובת אלמנה  וחסורי מיחסרא והכי

אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים שרבן שמעון בן גמליאל אומר כתובת אלמנה אינה 

מדברי תורה אלא מדברי סופרים ההוא דאתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה פתח פתוח 

רב נחמן הוא דאמר מצאתי אמר ליה רב נחמן אסבוהו כופרי מברכתא חביטא ליה והא 

מהימן מהימן ומסבינן ליה כופרי רב אחאי משני כאן בבחור כאן בנשוי ההוא דאתא 

לקמיה דרבן גמליאל אמר ליה פתח פתוח מצאתי אמר ליה שמא הטיתה אמשול לך משל 

למה הדבר דומה לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה היטה מצאו פתוח לא היטה 

י אמר ליה שמא במזיד הטיתה ועקרת לדשא ועברא אמשול מצאו נעול איכא דאמרי הכ

לך משל למה הדבר דומה לאדם שהוא מהלך באישון לילה ואפילה היטה במזיד מצאו 

פתוח לא היטה במזיד מצאו נעול ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל בר רבי אמר ליה רבי 

אותו סודר הביאו בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו רבי בתולה הייתי אמר להם הביאו לי 

לו הסודר ושראו במים וכבסו ומצא עליו כמה טיפי דמים אמר לו לך זכה במקחך אמר 

ליה הונא מר בריה דרבא מפרזקיא לרב אשי אנן נמי נעביד הכי אמר ליה 



גיהוץ שלנו ככיבוס שלהם ואי אמרת ניעבד גיהוץ מעברא ליה חומרתא   ב גמרא,דף י

ר אמר ליה רבי בעלתי ולא מצאתי דם אמרה ליה "בההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל 

רבי עדיין בתולה אני אמר להן הביאו לי שתי שפחות אחת בתולה ואחת בעולה הביאו לו 

והושיבן על פי חבית של יין בעולה ריחה נודף בתולה אין ריחה נודף אף זו הושיבה ולא 

רא הוה שמיע ליה היה ריחה נודף אמר לו לך זכה במקחך ונבדוק מעיקרא בגווה גמ

מעשה לא הוה חזי וסבר דלמא לא קים ליה בגווה דמלתא שפיר ולאו אורח ארעא לזלזולי 

בבנות ישראל ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל הזקן אמר לו רבי בעלתי ולא מצאתי דם 

אמרה לו רבי ממשפחת דורקטי אני שאין להן לא דם נדה ולא דם בתולים בדק רבן 

ומצא כדבריה אמר לו לך זכה במקחך אשריך שזכית למשפחת גמליאל בקרובותיה 

דורקטי מאי דורקטי דור קטוע אמר רבי חנינא תנחומים של הבל ניחמו רבן גמליאל 

לאותו האיש דתני רבי חייא כשם שהשאור יפה לעיסה כך דמים יפים לאשה ותנא משום 

אבא אמר זכה  רבי מאיר כל אשה שדמיה מרובין בניה מרובים אתמר רבי ירמיה בר

במקחך אמר ליה ורבי יוסי בר אבין אמר נתחייב במקחך אמר ליה בשלמא למאן דאמר 

נתחייב היינו דרבי חנינא אלא למאן דאמר זכה מאי זכותא דלא אתי לידי ספק נדה ההוא 

דאתא לקמיה דרבי אמר ליה רבי בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו רבי עדיין בתולה הייתי 

ראה רבי שפניהם שחורים צוה עליהן והכניסום למרחץ והאכילום ושני בצורת הוה 

( איכה ד)והשקום והכניסום לחדר בעל ומצא דם אמר לו לך זכה במקחך קרי רבי עליהם 

: צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ

בתולה כתובתה מאתים ואלמנה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן   ב משנה,דף י

: יש להן טענת בתוליםהאירוסין כתובתן מאתים ו

מאי אלמנה אמר רב חנא בגדתאה אלמנה על שם מנה אלמנה מן האירוסין   ב גמרא,דף י

מאי איכא למימר איידי דהא קרי לה אלמנה הא נמי קרי לה אלמנה אלמנה דכתיבא 

באורייתא מאי איכא למימר דעתידין רבנן דמתקני לה מנה ומי כתב קרא לעתיד אין 

ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההולך קדמת אשור ותנא רב יוסף ( בראשית ב)דכתיב 

אשור זו סליקא ומי הואי אלא דעתידה הכא נמי דעתידה ואמר רב חנא בגדתאה מטר 

משקה מרוה ומזבל ומעדן וממשיך אמר רבא בר רבי ישמעאל ואיתימא רב יימר בר 

נה צמחה תברך תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמוגג( תהילים סה)שלמיא מאי קרא 

אמר רבי אלעזר מזבח מזיח ומזין מחבב מכפר היינו מכפר היינו מזיח מזיח גזירות ומכפר 

עונות ואמר רב חנא בגדתאה תמרי משחנן משבען משלשלן מאשרן ולא מפנקן אמר רב 

אכל תמרים אל יורה מיתיבי תמרים שחרית וערבית יפות במנחה רעות בצהרים אין 

ברים מחשבה רעה וחולי מעים ותחתוניות מי אמרינן דלא מעלו כמותן ומבטלות שלשה ד

עלויי מעלו ולפי שעתא טרדא מידי דהוה אחמרא דאמר מר השותה רביעית יין אל יורה 

ואיבעית אימא לא קשיא הא מקמי נהמא הא לבתר נהמא דאמר אביי אמרה לי אם תמרי 

מר רבא דרך שם דרגא מקמי נהמא כי נרגא לדיקולא בתר נהמא כי עברא לדשא דשא א

ר פפא שפרין ורבין עליה אמר רב נחמן בר יצחק "אמר רבא דרך גג פוריא א

: אף אנו נאמר איילונית דוכרנית דלא ילדה  א גמרא,דף יא

הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות   א משנה,דף יא

: בתולין שלש שנים ויום אחד כתובתן מאתים ויש להן טענת



ל דזכות "אמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין מאי קמ  א גמרא,דף יא

הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו תנינא זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם שלא בפניו 

בהפקירא ניחא ליה דהא קיימא לן דעבד ודאי { גוי> }עובד כוכבים>מהו דתימא 

דהני מילי גדול דטעם טעם דאיסורא אבל קטן זכות הוא לו ל "בהפקירא ניחא ליה קמ

לימא מסייע ליה הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות 

שלש שנים ויום אחד מאי לאו דאטבלינהו על דעת בית דין לא הכא במאי עסקינן בגר 

אמר רב יוסף הגדילו יכולין שנתגיירו בניו ובנותיו עמו דניחא להו במאי דעביד אבוהון 

למחות איתיביה אביי הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות 

ד הגדילו יכולין למחות יהבינן לה "מבנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מאתים ואי ס

כתובה דאזלה ואכלה בגיותה לכי גדלה לכי גדלה נמי ממחייא ונפקא כיון שהגדילה שעה 

ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות מתיב רבא אלו נערות שיש להן קנס הבא על אחת 

הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית ועל הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו 

ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד יש להן קנס ואי אמרת הגדילו יכולין 

ותה לכי גדלה לכי גדלה נמי ממחייא ונפקא כיון למחות יהבינן לה קנס דאזלה ואכלה בגי

שהגדילה שעה אחת ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות אביי לא אמר כרבא התם קנסא 

היינו טעמא שלא יהא חוטא נשכר רבא לא אמר כאביי כתובה היינו טעמא שלא תהא קלה 

: בעיניו להוציאה

ולה ומוכת עץ כתובתן מאתים הגדול שבא על הקטנה וקטן שבא על הגד  א משנה,דף יא

א מוכת עץ כתובתה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן הנישואין "דברי רבי מאיר וחכ

כתובתן מנה 

ואין להן טענת בתולים הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו   ב משנה,דף יא

: בתוליןושנשתחררו יתירות על בנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מנה ואין להן טענת 

אמר רב יהודה אמר רב קטן הבא על הגדולה עשאה מוכת עץ כי אמריתה   ב גמרא,דף יא

קמיה דשמואל אמר אין מוכת עץ בבשר איכא דמתני לה להא שמעתא באפי נפשה קטן 

הבא על הגדולה רב אמר עשאה מוכת עץ ושמואל אמר אין מוכת עץ בבשר מתיב רב 

מ "א על הגדולה ומוכת עץ כתובתן מאתים דברי ראושעיא גדול שבא על הקטנה וקטן הב

וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה אמר רבא הכי קאמר גדול הבא על הקטנה ולא 

כלום דפחות מכאן כנותן אצבע בעין דמי וקטן הבא על הגדולה עשאה מוכת עץ ומוכת עץ 

לה לבוגרת  מ מדמי"מ ורבנן אמר רמי בר חמא מחלוקת כשהכיר בה דר"גופא פלוגתא דר

מ אמאי מדמי לה "ורבנן מדמו לה לבעולה אבל לא הכיר בה דברי הכל ולא כלום ור

לבוגרת נדמייה לבעולה בעולה איתעביד בה מעשה בידי אדם הא לא איתעביד בה מעשה 

בידי אדם ורבנן אדמדמו לה לבעולה נדמייה לבוגרת בוגרת לא איתעביד בה מעשה כלל 

א הכיר בה לדברי הכל ולא כלום מתיב רב נחמן היא הא איתעביד בה מעשה אבל ל

אליעזר אומרים ' ג ור"אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את ר

מ מאתים לרבנן הכיר בה מנה "נאמנת אלא אמר רבא בין הכיר בה ובין לא הכיר בה לר

ת דין ואמר לא הכיר בה ולא כלום והדר ביה רבא דתניא כיצד הוצאת שם רע בא לבי

פלוני לא מצאתי לבתך בתולים אם יש עדים שזינתה תחתיו יש לה כתובה מנה אם יש 

עדים שזינתה תחתיו בת סקילה היא הכי קאמר אם יש עדים שזינתה תחתיו בסקילה 

זינתה מעיקרא יש לה כתובה מנה ואמר רב חייא בר אבין אמר רב ששת זאת אומרת 



יש לה כתובה מנה ומתיב רב נחמן הנושא את האשה כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה 

ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי 

אלא עד שלא אירסתיך והיה מקחי מקח טעות ולית לה כלל ואמר להו רב חייא בר אבין 

הו ושני אפשר רב עמרם וכל גדולי הדור יתבי כי אמר רב ששת להא שמעתא וקשיא ל

מאי מקח טעות נמי ממאתים אבל מנה אית לה ואת אמרת לית לה כלל ואמר רבא מאן 

דקא מותיב שפיר קא מותיב מקח טעות לגמרי משמע ואלא קשיא הך תריץ ואימא הכי 

אם יש עדים שזינתה תחתיו בסקילה זינתה מעיקרא ולא כלום נמצאת מוכת עץ יש לה 

מ הדר ביה רבא "ן לא הכיר בה ולא כלום אלא שכתובה מנה והא רבא הוא דאמר לרבנ

ר כנסה ראשון לשום נישואין ויש לה עדים שלא נסתרה אי נמי נסתרה ולא "מההיא ת

שהתה כדי ביאה אין השני יכול לטעון טענת בתולים שהרי כנסה ראשון 

אמר רבה זאת אומרת כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה   א גמרא,דף יב

ב אשי אמר בעלמא לעולם אימא לך לית לה כלל ושאני הכא שהרי כנסה ראשון מנה ר

וניחוש שמא תחתיו זינתה אמר רב שרביא כגון שקידש ובעל לאלתר ואיכא דמתני לה 

אמתניתין בתולה אלמנה גרושה חלוצה מן הנישואין כתובתן מנה ואין להן טענת בתולין 

כנסה לחופה ולא נבעלה אמר רבה זאת בתולה מן הנישואין היכי משכחת לה כגון שנ

אומרת כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה כתובתה מנה רב אשי אמר לעולם אימא לך 

בעלמא לית לה כלל ושאני הכא שהרי נכנסה לחופה וליחוש שמא תחתיו זינתה אמר רב 

שרביא כגון שקידש ובעל לאלתר מאן דמתני לה אברייתא כל שכן אמתניתין ומאן דמתני 

: אבל אברייתא לא משום דמצי אמר לה אנא אעדים סמכי' ה אמתניל

האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים   א משנה,דף יב

: מפני שמתייחד עמה

מדקתני האוכל מכלל דאיכא דוכתא ביהודה נמי דלא אכיל אמר אביי   א גמרא,דף יב

ר יהודה ביהודה בראשונה היו מייחדין "תניא אמ ביהודה נמי מקומות מקומות יש כד"ש

את החתן ואת הכלה שעה אחת קודם כניסתן לחופה כדי שיהא לבו גס בה ובגליל לא היו 

עושין כן ביהודה בראשונה היו מעמידין להם שני שושבינין אחד לו ואחד לה כדי 

הודה למשמש את החתן ואת הכלה בשעת כניסתן לחופה ובגליל לא היו עושין כן בי

בראשונה היו שושבינין ישנים בבית שחתן וכלה ישנים בה ובגליל לא היו עושין כן וכל 

שלא נהג כמנהג הזה אינו יכול לטעון טענת בתולים אהייא אילימא ארישא כל שנהג 

מיבעי ליה אלא אסיפא כל שלא מושמש מיבעי ליה אמר אביי לעולם ארישא ותני כל 

נהג קתני אלא אמר רבא הכי קאמר כל שלא נהג מנהג שנהג אמר ליה רבא והא כל שלא 

גליל בגליל אלא מנהג יהודה בגליל אינו יכול לטעון טענת בתולים רב אשי אמר לעולם 

: אסיפא ותני כל שלא מושמש

אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהנים כתובתה מנה בית דין של   א משנה,דף יב

: א מיחו בידם חכמיםכהנים היו גובין לבתולה ארבע מאות זוז ול

תנא ואלמנת כהנים כתובתה מאתים והאנן תנן אחת אלמנת ישראל ואחת   א גמרא,דף יב

אלמנת כהנים כתובתן מנה אמר רב אשי שתי תקנות הוו מעיקרא תקינו לבתולה ארבע 

מאות זוז ולאלמנה מנה 

ין מינייהו כיון דחזו דמזלזלי בהו תקינו להו מאתן כיון דחזו דקא פרש  ב גמרא,דף יב

 : דאמרי עד דנסבינן אלמנת כהנים ניזיל ניסיב בתולה בת ישראל אהדרינהו למלתייהו



ד של כהנים בלבד אמרו אלא "אמר רב יהודה אמר שמואל לא ב : 'בית דין של כהנים כו

משפחות המיוחסות בישראל אם רצו לעשות כדרך שהכהנים עושין עושין מיתיבי ' אפי

הנים עושין כגון בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל עושין בת הרוצה לעשות כדרך שהכ

ישראל לכהן ובת כהן לישראל הוא דאיכא צד כהונה אבל בת ישראל לישראל לא לא 

מבעיא קאמר לא מבעיא בת ישראל לישראל דלא מצי אמר לה עלויי קא מעלינן ליך אבל 

: ל"בת ישראל לכהן דמצי אמר לה עלויי קא מעלינן ליך אימא לא קמ

הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי   ב משנה,דף יב

ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות רבן 

גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו 

: שתביא ראיה לדבריהבחזקת בעולה עד שלא תתארס והטעתו עד 

אתמר מנה לי בידך והלה אומר איני יודע רב יהודה ורב הונא אמרי חייב   ב גמרא,דף יב

ורב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור רב הונא ורב יהודה אמרי חייב ברי ושמא ברי עדיף רב 

ל אביי לרב יוסף הא דרב הונא "נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור אוקי ממונא בחזקת מריה א

רב יהודה דשמואל היא דתנן היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני ו

וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה 

כרבן גמליאל ואמר ליה רב שמואל בר יהודה לרב יהודה שיננא אמרת לן משמיה 

ג דאיכא למימר אוקי "י אף בראשונה אעדשמואל הלכה כרבן גמליאל אף בראשונה מא

ג "ממונא בחזקת מריה אמר רבן גמליאל ברי עדיף לימא רב יהודה ורב הונא דאמרי כר

ורב נחמן ורבי יוחנן דאמרי כרבי יהושע אמר לך רב נחמן אנא דאמרי אפילו כרבן 

ד ג התם אלא דאיכא מגו אבל הכא מאי מגו איכא אי נמי ע"גמליאל עד כאן לא קאמר ר

כאן לא קאמר רבן גמליאל התם אלא דאמרינן אוקמה אחזקה אבל הכא מאי חזקה אית 

ג "ליה להאי הכי נמי מסתברא כדקא משנינן דרב נחמן הוא דאמר כר

דאם כן קשיא הלכתא אהלכתא דקיימא לן הלכתא כרב נחמן בדיני ובהא   א גמרא,דף יג

: מ"מ כדמשנינן ש"שאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל אלא לאו 

היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את רבן   א משנה,דף יג

גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו 

: בחזקת דרוסת איש עד שתביא ראיה לדבריה

נה רבי אלעזר אמר במנה ולא טענתייהו במאי רבי יוחנן אמר במאתים ומ  א גמרא,דף יג

מ דאמר בין הכיר בה ובין לא הכיר בה "כלום רבי יוחנן אמר במאתים ומנה סבר לה כר

מאתים ורבי אלעזר אומר במנה ולא כלום סבר לה כרבנן דאמרי בין הכיר בה בין לא 

יוחנן דקא מוקי לה כרבנן אלא רבי יוחנן ' אלעזר לא קאמר כר' הכיר בה מנה בשלמא ר

אלעזר קסבר כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה ' לא אמר כר ט"מ

הכא הוא קאמר מנה והיא קאמרה מנה מאי איכא בין טענה דידיה לטענה דידה בשלמא 

אלעזר היינו דקתני תרתי חדא לאפוקי מדרמי בר חמא וחדא לאפוקי מדרב חייא בר ' לר

חדא להודיעך כחו דרבן גמליאל וחדא  יוחנן תרתי למה לי' ר ששת אלא לר"אבין א

להודיעך כחו דרבי יהושע קמייתא להודיעך כחו דרבי יהושע דאף על גב דאיכא למימר 

: ג דליכא למימר מיגו מהימנא"מיגו לא מהימנא בתרייתא להודיעך כחו דרבן גמליאל דאע

ראוה מדברת עם אחד ואמרו לה מה טיבו של איש זה איש פלוני וכהן   א משנה,דף יג

יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא ' הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ור



הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה היתה מעוברת ואמרו לה 

' מליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורמה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא רבן ג

יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת מעוברת לנתין ולממזר עד שתביא 

: ראיה לדבריה

מאי מדברת זעירי אמר נסתרה רב אסי אמר נבעלה בשלמא לזעירי היינו   א גמרא,דף יג

אכלה ומחתה ( ל משלי)דקתני מדברת אלא לרב אסי מאי מדברת לישנא מעליא כדכתיב 

פיה ואמרה לא פעלתי און בשלמא לזעירי היינו דקתני תרתי מדברת ומעוברת אלא לרב 

אסי תרתי למה לי חדא להכשיר בה וחדא להכשיר בבתה הניחא למאן דאמר לדברי 

ד לדברי המכשיר בה פוסל בבתה מאי איכא למימר "המכשיר בה מכשיר בבתה אלא למ

ל רב פפא לאביי לזעירי דאמר "יר בה מכשיר בבתה אד לדברי המכש"רב אסי סבר כמ

ר יהושע לא מהימנא האמר רב מלקין על היחוד ואין אוסרין על "מאי מדברת נסתרה וא

יהושע מעלה עשו ביוחסין מיתיבי ראוה שנכנסה עם ' תימא ר' י אפי"היחוד לימא דלא כר

אחד לסתר 

זה כהן הוא ובן אחי אבא הוא או לחורבה ואמרו לה מה טיבו של איש   ב גמרא,דף יג

א אומרים נאמנת רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת "רבן גמליאל ור

בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה בשלמא לזעירי היינו דקתני תרתי לסתר 

או לחורבה אלא לרב אסי דאמר נבעלה תרתי למה לי חדא קתני לסתר דחורבה והא 

ו לחורבה קתני חדא לחורבה דמתא וחדא לחורבה דדברא וצריכי דאי אשמעינן לסתר א

חורבה דמתא בהא קמכשר רבן גמליאל משום דרוב כשרים אצלה אבל לחורבה דדברא 

דרוב פסולין אצלה אימא מודה ליה לרבי יהושע ואי אשמעינן בההיא בההיא קאמר רבי 

עדות שהאשה כשרה לה ורבי יהושע  ג צריכא מיתיבי זו"יהושע אבל בהא אימא מודה לר

י אי אתם מודים בשבויה שנשבית ויש לה עדים שנשבית "אומר אינה נאמנת אמר להם ר

והיא אומרת טהורה אני שאינה נאמנת אמרו לו אבל ומה הפרש יש בין זו לזו לזו יש 

ב עדים ולזו אין לה עדים אמר להם אף לזו יש עדים שהרי כריסה בין שיניה אמרו לו רו

א "פרוצים בעריות הם אמר להן אין אפוטרופוס לעריות בד{ גוים> }עובדי כוכבים>

בעדות אשה בגופה אבל עדות אשה בבתה דברי הכל הולד שתוקי מאי קאמר להו ומאי 

קמהדרי ליה הכי קאמרי ליה השבתנו על המעוברת מה תשיבנו על המדברת אמר להם 

פרוצים { גוים> }עובדי כוכבים>רוב מדברת היינו שבויה אמרו לו שאני שבויה ד

בעריות הם אמר להם הא נמי כיון דאיסתתר אין אפוטרופוס לעריות קתני מיהת תרתי 

מדברת ומעוברת תיובתא דרב אסי תיובתא ותיפוק ליה דהתם רוב פסולין אצלה והכא 

ר רוב כשרין אצלה מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי לדברי המכשי

ר יוחנן לדברי "מכשיר אפילו ברוב פסולין לדברי הפוסל פוסל אפילו ברוב כשרים א

המכשיר בה מכשיר בבתה לדברי הפוסל בה פוסל בבתה ורבי אלעזר אומר לדברי 

א בשלמא איהי אית לה חזקה דכשרות בתה "ט דר"המכשיר בה פוסל בבתה אמר רבה מ

א בעדות אשה בגופה אבל עדות "בד א לרבי יוחנן"לית לה חזקה דכשרות איתיביה ר

אשה בבתה דברי הכל הולד שתוקי מאי לאו שתוקי ופסול לא שתוקי וכשר ומי איכא 

שתוקי כשר אין כדשמואל דאמר שמואל עשרה כהנים עומדים ופירש אחד מהם ובעל 

הולד שתוקי מאי שתוקי אילימא שמשתיקין אותו מנכסי אביו פשיטא ומי ידעינן אבוה 

והיתה לו ולזרעו אחריו ברית ( במדבר כה)שמשתיקין אותו מדין כהונה דכתיב מנו אלא 



כהונת עולם מי שזרעו מיוחס אחריו יצא זה שאין זרעו מיוחס אחריו ההוא ארוס וארוסתו 

דאתו לקמיה דרב יוסף היא אמרה מיניה והוא אמר 

ה ועוד הא אין מינאי אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא דהא קא מוד  א גמרא,דף יד

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל אמר ליה אביי ובהא כי לא מודה מכשר 

ג ואת לא תעביד עובדא עד "רבן גמליאל והאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא הלכה כר

דאיכא רוב כשרין אצלה והכא רוב פסולין אצלה וליטעמיך תקשי לך היא גופא הלכה ואת 

אי אית לך למימר הא לכתחלה הא דיעבד והא נמי כדיעבד דמי לא תעביד עובדא אלא מ

יהושע ורבי יהודה ' רמי ליה אביי לרבא ומי אמר רבי יהושע אינה נאמנת ורמינהו העיד ר

ל הכי השתא התם אשה נישאת "בן בתירא על אלמנת עיסה שהיא כשרה לכהונה א

ע אדרבי יהושע קשיא בודקת ונישאת הכא אשה מזנה בודקת ומזנה אמר רבא דרבי יהוש

דרבן גמליאל אדרבן גמליאל לא קשיא והא קתני סיפא אמר להן רבן גמליאל קבלנו 

עדותכם אבל מה נעשה שהרי גזר רבן יוחנן בן זכאי שלא להושיב בית דין על כך 

שהכהנים שומעין לכם לרחק אבל לא לקרב אלא אמר רבא דרבן גמליאל אדרבן גמליאל 

יהושע נמי לא קשיא התם חד ספיקא הכא ' יהושע אדר' מא דרלא קשיא התם ברי הכא ש

תרי ספיקי הלכך לרבן גמליאל אלים ליה ברי דאפילו בחד ספיקא נמי מכשיר וקיל ליה 

שמא דאפילו בספק ספיקא נמי פסיל לרבי יהושע אלים ליה חד ספיקא דאפילו בברי נמי 

בנן איזוהי אלמנת עיסה כל פסיל וקיל ליה ספק ספיקא דאפילו בשמא נמי מכשיר תנו ר

שאין בה לא משום ממזרות ולא משום נתינות ולא משום עבדי מלכים אמר רבי מאיר 

ש בן אלעזר אומר "שמעתי כל שאין בה אחד מכל אלו משיאין לכהונה ר  ב גמרא,דף יד

ש בן מנסיא אומר כדבריו איזוהי אלמנת עיסה כל שנטמע בה ספק "מ וכן היה ר"משום ר

ין ישראל ממזרים שביניהם ואין מכירין חללין שביניהם אמר מר איזוהי אלמנת חלל מכיר

עיסה כל שאין בה לא משום ממזרות ולא משום נתינות ולא משום עבדי מלכים הא חלל 

כשר מאי שנא הנך דאורייתא חלל נמי דאורייתא ותו אמר רבי מאיר שמעתי כל שאין בה 

מאיר ' ש בן אלעזר אומר משום ר"קמא ותו ראחד מכל אלו משיאין לכהונה היינו תנא 

ש בן מנסיא אומר כדבריו איזוהי אלמנת עיסה כל שנטמע בה ספק חלל מכירין "וכן היה ר

ר "ישראל ממזרים שביניהן ואין מכירין חללין שביניהן והא אמרת רישא חלל כשר א

ה ושתיק פסול יוחנן ממזר צווח וחלל שותק איכא בינייהו תנא קמא סבר כל פסול דקרו לי

ק איזוהי אלמנת עיסה כל שאין בה לא שתוק ממזרות ולא שתוק נתינות "והכי קאמר ת

מ הנך הוא דקא פסיל ליה בקהל "ולא שתוק עבדי מלכים ולא שתוק חלל וקאמר ליה ר

ש בן אלעזר "אבל שתוק חלל כשר והא דשתיק משום דלא איכפת ליה וקאמר ליה ר

מ בשתיקה לא דקרו ליה חלל ושתיק אלא "ך דמכשר רמאיר אי שמיע ל' לתנא קמא דר

דקרו ליה ממזר ושתיק והאי דשתיק סבר ממזר קלא אית ליה אבל ממזר וצווח חלל 

יוסי אומר ' ושותק פסול והאי דאשתיק סבר מיסתייה דלא מפקי ליה מקהל תני חדא ר

לא  שתוק ממזר כשר שתוק חלל פסול ותניא אידך שתוק חלל כשר שתוק ממזר פסול

: מ"ש בן אלעזר אליבא דר"מ הא דר"ק אליבא דר"קשיא הא ת

ר יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן העין ונאנסה אמר רבי "א  ב משנה,דף יד

: יוחנן בן נורי אם רוב אנשי העיר משיאין לכהונה הרי זו תינשא לכהונה



מאן אי כרבן גמליאל יוחנן בן נורי דאמר כ' אמר ליה רבא לרב נחמן ר  ב גמרא,דף יד

אפילו ברוב פסולין נמי מכשר אי כרבי יהושע אפילו ברוב כשרים נמי פסיל אמר ליה 

הכי אמר רב יהודה אמר רב 

בקרונות של ציפורי היה מעשה וכדרבי אמי דאמר רבי אמי והוא שהיתה   א גמרא,דף טו

בקרונות כשרה ינאי נבעלת ' ינאי דאמר ר' סיעה של בני אדם כשרין עוברת לשם וכדר

לכהונה בקרונות סלקא דעתך אלא נבעלת בשעת קרונות כשרה לכהונה אבל פירש אחד 

ר חנינא ואמרי לה "מציפורי ובעל הולד שתוקי כי הא דכי אתא רב דימי אמר זעירי א

חנינא הולכין אחר רוב העיר ואין הולכין אחר רוב סיעה כלפי לייא ' אמר זעירי אמר ר

עי וקיימי אלא הולכין אחר רוב העיר והוא דאיכא רוב סיעה בהדה ואין הני ניידי והני קבי

ט גזרה רוב סיעה אטו רוב "הולכין אחר רוב העיר גרידתא ולא אחר רוב סיעה גרידתא מ

העיר ורוב העיר נמי אי דקא אזלי אינהו לגבה כל דפריש מרובא פריש לא צריכא דקא 

א כל קבוע כמחצה על מחצה דמי ומי בעינן ר זיר"אזלא איהי לגבייהו דהוה ליה קבוע וא

תרי רובי והתניא תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה ולקח 

מאחת מהן ואינו יודע מאי זה מהן לקח ספיקו אסור ובנמצא הלך אחר הרוב וכי תימא 

ות פ שדלת"ר זירא אע"בשאין דלתות מדינה נעולות דקא אתי לה רובא מעלמא והא א

ר זירא כל קבוע כמחצה על מחצה דמי בין "מדינה נעולות מעלה עשו ביוחסין גופא א

זירא הא אילימא מתשע חנויות כולן מוכרות בשר ' לקולא בין לחומרא מנא ליה לר

שחוטה ואחת בשר נבלה ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח ספיקו אסור 

שעה צפרדעים ושרץ אחד ביניהם ונגע ובנמצא הלך אחר הרוב התם לחומרא אלא מת

באחד מהן ואינו יודע באיזה מהן נגע ספיקו טמא התם נמי לחומרא אלא מתשעה שרצים 

י ספיקו טמא ברשות "וצפרדע אחד ביניהם ונגע באחד מהן ואינו יודע באיזה מהן נגע ברה

ו עד וארב לו וקם עלי( דברים יט)ספיקו טהור ומדאורייתא מנא לן אמר קרא ' הרבי

ינאי פרט לזורק אבן לגו היכי דמי אילימא דאיכא תשעה ' שיתכוין לו ורבנן אמרי דבי ר

נינהו אי { גוים> }כנענים>ואחד ישראל ביניהם ותיפוק ליה דרובא { גוים> }כנענים>

{ וגוי> }וכנעני>נמי פלגא ופלגא ספק נפשות להקל לא צריכא דאיכא תשעה ישראלים 

קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי איתמר רב { גוי> }נעניכ>אחד ביניהם דהוה ליה 

חייא בר אשי אמר רב הלכה כרבי יוסי ורב חנן בר רבא אמר רב הוראת שעה היתה מתיב 

רבי ירמיה וליוחסין לא בעינן תרי רובי והתנן 

'> עובד כוכבי{ >גוים> }עובדי כוכבים>מצא בה תינוק מושלך אם רוב   ב גמרא,דף טו

רוב ישראל ישראל מחצה על מחצה ישראל ואמר רב לא שנו אלא להחיותו  אם{ גוי}

ר יהודה אמר רב "אבל ליוחסין לא ושמואל אמר לפקח עליו את הגל אשתמיטתיה הא דא

בקרונות של צפורי הוה מעשה ולרב חנן בר רבא דאמר הוראת שעה היתה קשיא הא מאן 

{ גוים> }עובדי כוכבים>ם רוב דמתני הא לא מתני הא גופא מצא בה תינוק מושלך א

אם רוב ישראל ישראל מחצה על מחצה ישראל אמר רב לא שנו { גוי> }עובד כוכבים>

אלא להחיותו אבל ליוחסין לא ושמואל אמר לפקח עליו את הגל ומי אמר שמואל הכי 

והאמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב אלא כי 

{ גוי> }עובד כוכבים{ >גוים> }עובדי כוכבים>מואל ארישא אתמר אם רוב איתמר דש

עובד { >גוים> }עובדי כוכבים>אמר שמואל ולפקח עליו את הגל אינו כן אם רוב 

למאי הלכתא אמר רב פפא להאכילו נבילות אם רוב ישראל ישראל למאי { גוי> }כוכבים



ישראל למאי הלכתא אמר ריש  הלכתא אמר רב פפא להחזיר לו אבידה מחצה על מחצה

ד אי נימא דנגחיה תורא דידן לתורא דידיה לימא ליה אייתי ראיה "לקיש לנזקין ה

דישראל את ושקול לא צריכא דנגחיה תורא דידיה לתורא דידן פלגא משלם ואידך פלגא 

:  אמר להו אייתי ראיה דלאו ישראל אנא ואתן לכון

  

מסכת כתובות פרק ב 

שה שנתארמלה או שנתגרשה היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר הא  ב משנה,דף טו

לא כי אלא אלמנה נשאתיך אם יש עדים שיצאת בהינומא וראשה פרוע כתובתה מאתים 

רבי יוחנן בן ברוקה אומר אף חילוק קליות ראיה ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה 

זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו שהוא נאמן 

שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיא של אביו והוא אומר   הא משנ,דף טז

: לקחתיה הימנו אינו נאמן

טעמא דאיכא עדים הא ליכא עדים בעל מהימן לימא תנן סתמא דלא   א גמרא,דף טז

ג הא אמר איהי מהימנא אפילו תימא רבן גמליאל עד כאן לא קאמר "כרבן גמליאל דאי ר

בל הכא בברי וברי לא אמר ודקארי לה מאי קארי לה הא ג התם אלא בברי ושמא א"ר

ברי וברי הוא כיון דרוב נשים בתולות נישאות כי ברי ושמא דמי והכי נמי מסתברא 

ג במודה שפיר אלא אי אמרת לא "מדקתני ומודה רבי יהושע אי אמרת בשלמא איירי ר

רקין קאי אמגו קאי יהושע אהאי פי' ג במודה רבי יהושע למאן מודה מי סברת ר"איירי ר

ואפירקין קמא קאי אהייא אילימא אהא היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה 

א אומרים נאמנת רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין התם "ג ור"מאיש פלוני וכהן הוא ר

מאי מגו איכא הרי כריסה בין שיניה אלא אהא ראוה מדברת עם אחד ואמרו לה מה טיבו 

א אומרים נאמנת רבי יהושע אומר לא מפיה אנו "ג ור"איש פלוני וכהן הוא רשל איש זה 

חיין התם מאי מגו איכא הניחא לזעירי דאמר מאי מדברת נסתרה מגו דאי בעיא אמרה לא 

נבעלתי וקאמרה נבעלתי מהימנא אלא לרב אסי דאמר מאי מדברת נבעלת מאי מגו איכא 

א "ג ור"ומר לא כי אלא דרוסת איש את רואלא אהא היא אומרת מוכת עץ אני והוא א

אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין התם מאי מגו איכא בשלמא לרבי 

אלעזר דאמר במנה ולא כלום מגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני תחתיך ואית לה מאתים 

מגו  יוחנן דאמר במאתים ומנה מאי' וקאמרה מעיקרא דלית לה אלא מנה מהימנא אלא לר

איכא אלא אהא הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי 

' א אומרים נאמנת ור"ג ור"ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא אירסתיך ר

יהושע אומר לא מפיה אנו חיין דמגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני תחתיך דלא קא פסלה 

ג דמהימנא "פסלה נפשה מכהונה משום הכי קאמר ר נפשה מכהונה וקאמרה נאנסתי דקא

ג בהאי מגו דהכא מודינא לך בההוא מגו דהתם פליגנא עילווך "וקאמר רבי יהושע לר

מכדי האי מגו והאי מגו מאי שנא האי מגו מהאי מגו הכא אין שור שחוט לפניך התם הרי 

מאי הוי אמר רבינא שור שחוט לפניך וכיון דרוב נשים בתולות נישאות כי לא אתו עדים 



משום דאיכא למימר רוב נשים בתולות נישאות ומיעוט אלמנות וכל הנשאת בתולה יש 

לה קול 

וזו הואיל ואין לה קול איתרע לה רובא אי כל הנשאת בתולה יש לה קול   ב גמרא,דף טז

כי אתו עדים מאי הוי הנך סהדי שקרי נינהו אלא אמר רבינא רוב הנשאת בתולה יש לה 

וליחוש  : 'אם יש עדים שיצתה בהינומא וכו : וזו הואיל ואין לה קול איתרע לה רובאקול 

ר "ד וגביא בה א"דלמא מפקא עדים בהאי בי דינא וגביא והדר מפקא לה לכתובה בהאי ב

אבהו זאת אומרת כותבין שובר רב פפא אמר במקום שאין כותבין כתובה עסקינן ואיכא 

ה הטמינה כתובתה נשרפה כתובתה רקדו לפניה שחקו דמתני לה אברייתא איבדה כתובת

לפניה העבירו לפניה כוס של בשורה או מפה של בתולים אם יש לה עדים באחד מכל אלו 

ד וגביא והדר מפקא לכתובתה בהאי "כתובתה מאתים וליחוש דלמא מפקא עדים בהאי ב

אין כותבין ר אבהו זאת אומרת כותבין שובר רב פפא אמר במקום ש"ד וגביא בה א"ב

כתובה עסקינן והא איבדה כתובתה קתני דכתב לה איהו סוף סוף מפקא לה וגביא בה מאי 

ה היינו נשרפה ועוד הטמינה מאי איכא למימר ותו איבדה למה לי "איבדה איבדה באור א

אלא כל איבדה כי הטמינה בפנינו דמי ולא יהבינן לה עד דאמרי עדים נשרפה כתובתה 

אבל אברייתא לא כי ' ומאן דמתני לה אמתני' ייתא כל שכן אמתנימאן דמתני לה אבר

ד וגביא והדר מפקא "וליחוש דלמא מפקא עדי הינומא בהאי ב : 'אם יש עדים כו : קושיא

העבירו  : עדי הינומא בבי דינא אחרינא וגביא במקום דלא אפשר ודאי כתבינן שובר

דא בר אהבה כוס יין של תרומה מאי כוס של בשורה אמר רב א : לפניה כוס של בשורה

מעבירין לפניה כלומר ראויה היתה זו לאכול בתרומה מתקיף לה רב פפא אטו אלמנה מי 

לא אכלה בתרומה אלא אמר רב פפא זו ראשית כתרומה ראשית תניא רבי יהודה אומר 

חבית של יין מעבירין לפניה אמר רב אדא בר אהבה בתולה מעבירין לפניה סתומה בעולה 

ירין לפניה פתוחה אמאי ניעבר קמי בתולה וקמי בעולה לא ניעבר כלל זימנין דתפסה מעב

מאתים ואמרה אנא בתולה הואי והאי דלא עברו קמאי אתנוסי הוא דאתניסו תנו רבנן 

כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי אומרים 

ש "כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה אמרו להן ב  א גמרא,דף יז

( שמות כג)לה כלה נאה וחסודה והתורה אמרה ' ה הרי שהיתה חיגרת או סומא אומרי"לב

ש לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו "ה לב"מדבר שקר תרחק אמרו להם ב

בעיניו או יגננו בעיניו הוי אומר ישבחנו בעיניו מכאן אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של 

רב דימי אמר הכי משרו קמי כלתא במערבא לא כחל  אדם מעורבת עם הבריות כי אתא

ולא שרק ולא פירכוס ויעלת חן כי סמכו רבנן לרבי זירא שרו ליה הכי לא כחל ולא שרק 

ולא פירכוס ויעלת חן כי סמכו רבנן לרבי אמי ולרבי אסי שרו להו הכי כל מן דין וכל מן 

טין ואמרי לה לא מן חמיסין דין סמוכו לנא לא תסמכו לנא לא מן סרמיסין ולא מן סרמי

אבהו כי הוה אתי ממתיבתא לבי קיסר נפקן אמהתא דבי קיסר לאפיה ' ולא מן טורמיסין ר

ומשרין ליה הכי רבא דעמיה ומדברנא דאומתיה בוצינא דנהורא בריך מתייך לשלם אמרו 

עליו על רבי יהודה בר אילעאי שהיה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה ואומר כלה 

ר זירא קא מכסיף לן סבא כי נח "ה וחסודה רב שמואל בר רב יצחק מרקד אתלת אנא

נפשיה איפסיק עמודא דנורא בין דידיה לכולי עלמא וגמירי דלא אפסיק עמודא דנורא 

ר זירא אהנייה ליה שוטיתיה לסבא ואמרי לה "אלא אי לחד בדרא אי לתרי בדרא א

מרכיב לה אכתפיה ומרקד אמרי ליה שטותיה לסבא ואמרי לה שיטתיה לסבא רב אחא 



ר "רבנן אנן מהו למיעבד הכי אמר להו אי דמיין עלייכו ככשורא לחיי ואי לא לא א

ר יונתן מותר להסתכל בפני כלה כל שבעה כדי לחבבה על בעלה "שמואל בר נחמני א

ר מעבירין את המת מלפני כלה וזה וזה מלפני מלך ישראל אמרו "ולית הלכתא כוותיה ת

ו על אגריפס המלך שעבר מלפני כלה ושבחוהו חכמים שבחוהו מכלל דשפיר עבד עלי

ד נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין "ר אשי אפילו למ"והא א

שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך פרשת דרכים ( דברים יז)כבודו מחול דאמר מר 

המת ולהכנסת כלה אמרו עליו על רבי  הואי תנו רבנן מבטלין תלמוד תורה להוצאת

יהודה ברבי אלעאי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה במה דברים 

אמורים כשאין עמו כל צרכו אבל יש עמו כל צרכו אין מבטלין וכמה כל צרכו אמר רב 

שמואל בר איני משמיה דרב תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ואמרי לה תליסר 

אלפי גברי ומינייהו שיתא אלפי שיפורי עולא אמר כגון דחייצי גברי מאבולא [ יסרתר]

ועד סיכרא רב ששת ואיתימא רבי יוחנן אמר נטילתה כנתינתה מה נתינתה בששים רבוא 

מ למאן דקרי ותני "אף נטילתה בששים רבוא וה

 : 'ינומא וכוואם יש עדים שיצתה בה : אבל למאן דמתני לית ליה שיעורא  ב גמרא,דף יז

מאי הינומא סורחב בר פפא משמיה דזעירי אמר תנורא דאסא רבי יוחנן אמר קריתא 

תנא ביהודה ראיה בבבל מאי אמר  : 'רבי יוחנן בן ברוקא אומר וכו : דמנמנה בה כלתא

רב דרדוגי דמשחא ארישא דרבנן אמר ליה רב פפא לאביי משחא דחפיפותא קאמר מר 

אמך דרדוגי משחא ארישא דרבנן בשעת מעשה כי הא  אמר ליה יתמא לא עבדא לך

דההוא מרבנן דאיעסק ליה לבריה בי רבה בר עולא ואמרי לה רבה בר עולא איעסק ליה 

לבריה בי ההוא מרבנן ודרדיג משחא ארישא דרבנן בשעת מעשה ארמלתא מאי תאני רב 

' ליתני מודה רו : 'ומודה רבי יהושע באומר לחבירו כו : יוסף ארמלתא לית לה כיסני

יהושע באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך משום דקא בעי למיתני סיפא אם 

יש עדים שהיא שלו והוא אומר לקחתיה ממנו אינו נאמן היכי דמי אי דאכלה שני חזקה 

אמאי לא מהימן ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דלא מהימן אי הכי גבי אביו נמי אי 

מאי לא מהימן ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דלא מהימן בשלמא דאכלה שני חזקה א

גבי אביו משכחת לה כגון שאכלה שתים בחיי האב ואחת בחיי בנו וכדרב הונא דאמר רב 

הונא אין מחזיקין בנכסי קטן אפילו הגדיל ורב הונא מתניתין אתא לאשמועינן איבעית 

ל וליתנייה בדידיה "ילו הגדיל קמקאמר ואיבעית אימא אפ' אימא רב הונא דיוקא דמתני

ולוקמה כגון שאכלה שתים בפניו ואחת שלא בפניו וכגון שברח ברח מחמת מאי אי דברח 

מחמת נפשות פשיטא דלא מהימן דלא מצי מחי ואי דברח מחמת ממון איבעי ליה למחויי 

ל ל מחאה שלא בפניו הויא מחאה דתנן שלש ארצות לחזקה יהודה ועבר הירדן והגלי"דקי

היה ביהודה והחזיק בגליל בגליל והחזיק ביהודה אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה והוינן 

בה מאי קסבר אי קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה אפילו ביהודה וגליל נמי ואי קסבר 

מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה אפילו יהודה ויהודה נמי לא אמר רבי אבא בר ממל 

ו הויא מחאה ומתניתין בשעת חירום שנו ומאי שנא יהודה לעולם קסבר מחאה שלא בפני

וגליל דנקט 

דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמו וליתני מודה רבי יהושע באומר   א גמרא,דף יח

לחבירו מנה לויתי ממך ופרעתיו לך שהוא נאמן משום דקא בעי למיתני סיפא אם יש 

עדים שהוא לוה ממנו והוא אומר פרעתיו אינו נאמן והא קיימא לן המלוה את חבירו 



ע באומר לחבירו מנה לאביך בידי יהוש' בעדים אינו צריך לפרעו בעדים וליתני מודה ר

והאכלתיו פרס שהוא נאמן אליבא דמאן אי אליבא דרבנן הא אמרי משיב אבידה הוי אי 

אליבא דרבי אליעזר בן יעקב הא אמר שבועה בעי דתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר 

פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו כיצד מנה לאביך בידי והאכלתיו פרס הרי זה נשבע 

אליעזר ' שנשבע על טענת עצמו וחכמים אומרים אינו אלא כמשיב אבידה ופטור ור וזהו

בן יעקב לית ליה משיב אבידה פטור אמר רב בטוענו קטן והאמר מר אין נשבעין על 

טענת חרש שוטה וקטן מאי קטן גדול ואמאי קרי ליה קטן דלגבי מילי דאביו קטן הוא אי 

אחרים והודאת עצמו כולהי טענתא טענת אחרים  הכי טענת עצמו טענת אחרים היא טענת

והודאת עצמו נינהו אלא הכא בדרבה קמיפלגי דאמר רבה מפני מה אמרה תורה מודה 

מקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו והאי בכולה בעי דלכפריה 

והאי דלא כפר ליה משום דאין אדם מעיז פניו הוא 

בעי דלודי ליה והאי דלא אודי ליה כי היכי דלישתמיט ליה וסבר ובכולה   ב גמרא,דף יח

עד דהוה לי זוזי ופרענא ליה ורחמנא אמר רמי שבועה עליה כי היכי דלודי ליה בכוליה 

רבי אליעזר בן יעקב סבר לא שנא בו ולא שנא בבנו אינו מעיז והלכך לאו משיב אבידה 

: עיז ומדלא העיז משיב אבידה הויהוי ורבנן סברי בו הוא דאינו מעיז אבל בבנו מ

העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי   ב משנה,דף יח

עדות היינו הרי אלו נאמנים ואם יש עדים שהוא כתב ידם או שהיה כתב ידם יוצא ממקום 

: אחר אינן נאמנין

היינו מחמת ממון אבל  אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסים  ב גמרא,דף יח

אנוסים היינו מחמת נפשות הרי אלו נאמנין אמר ליה רבא כל כמיניה כיון שהגיד שוב 

אינו חוזר ומגיד וכי תימא הני מילי על פה אבל בשטר לא והא אמר ריש לקיש עדים 

ד אלא כי אתמר ארישא אתמר הרי "החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב

רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסין היינו מחמת נפשות אבל אמרו אלו נאמנין אמר 

אנוסין היינו מחמת ממון אין נאמנין מאי טעמא אין אדם משים עצמו רשע תנו רבנן אין 

נאמנים לפוסלו דברי רבי מאיר וחכמים אומרים נאמנים בשלמא לרבנן כי טעמייהו 

א פסולי עדות מלוה גופיה ט בשלמ"מאיר מ' שהפה שאסר הוא הפה שהתיר אלא לר

ל דאמר ריש לקיש "מעיקרא מידק דייק ומחתם קטנים נמי כדרשב

ט "כ נעשה בגדול אלא אנוסין מ"חזקה אין העדים חותמין על השטר אא  א גמרא,דף יט

מ עדים שאמרו להם חתמו שקר ואל תהרגו יהרגו ואל יחתמו "אמר רב חסדא קסבר ר

קמן לאמלוכי אמרינן להו זילו חתומו ולא תתקטלון שקר אמר ליה רבא השתא אילו אתו ל

{ עבודה זרה> }עבודת כוכבים>דאמר מר אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא 

וגלוי עריות ושפיכות דמים בלבד השתא דחתמו אמרינן להו אמאי חתמיתו אלא טעמא 

יימו גופא ר הונא אמר רב מודה בשטר שכתבו אין צריך לק"מ כדרב הונא אמר רב דא"דר

ל רב נחמן גנובא גנובי "אמר רב הונא אמר רב מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו א

מ אמר ליה ומר היכי סבירא ליה אמר ליה "מ אימא הלכה כר"למה לך אי סבירא לך כר

ר יהודה אמר רב "כי אתו לקמן לדינא אמרינן להו זילו קיימו שטרייכו וחותו לדינא א

ה אינו נאמן דקאמר מאן אילימא דקאמר לוה פשיטא כל כמיניה האומר שטר אמנה הוא ז

ואלא דקאמר מלוה תבוא עליו ברכה אלא דקאמרי עדים אי דכתב ידם יוצא ממקום אחר 

> ש"סימן בא>פשיטא דלא מהימני ואי דאין כתב ידם יוצא ממקום אחר אמאי לא מהימני 



מודה בשטר שכתבו אין  ר הונא אמר רב"אמר רבא לעולם דקאמר לוה וכדרב הונא דא

צריך לקיימו אביי אמר לעולם דאמר מלוה וכגון שחב לאחרים וכדרבי נתן דתניא רבי 

נתן אומר מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה תלמוד 

ונתן לאשר אשם לו רב אשי אמר לעולם דקאמרי עדים ודאין כתב ידם ( במדבר ה)לומר 

ר כהנא אסור לו לאדם "ממקום אחר ודקאמרת אמאי לא מהימני כדרב כהנא דא יוצא

אל תשכן באהליך עולה ( איוב יא)שישהה שטר אמנה בתוך ביתו משום שנאמר 

מ מדרב כהנא עדים שאמרו אמנה היו "ואמר רב ששת בריה דרב אידי ש  ב גמרא,דף יט

א חתמי אמר רבי יהושע בן לוי דברינו אין נאמנין מאי טעמא כיון דעולה הוא אעולה ל

אל תשכן באהליך ( איוב יא)אסור לו לאדם שישהה שטר פרוע בתוך ביתו משום שנאמר 

אם און בידך הרחיקהו זה שטר אמנה ושטר ( איוב יא)עולה במערבא משמיה דרב אמרי 

פסים ואל תשכן באהלך עולה זה שטר פרוע מאן דאמר שטר פרוע כל שכן שטר אמנה 

שטר אמנה אבל שטר פרוע לא דזמנין דמשהי ליה אפשיטי דספרא אתמר  ומאן דאמר

יום מותר לשהותו מכאן ואילך אסור לשהותו משום ' ספר שאינו מוגה אמר רבי אמי עד ל

נ עדים שאמרו אמנה היו דברינו אין נאמנין מודעא היו "אל תשכן באהליך עולה אר' שנא

היו דברינו אין נאמנין מודעא היו דברינו דברינו אין נאמנין מר בר רב אשי אמר אמנה 

ט האי ניתן ליכתב והאי לא ניתן ליכתב בעא מיניה רבא מרב נחמן תנאי היו "נאמנין מ

דברינו מהו מודעא ואמנה היינו טעמא דקא עקרי ליה לשטרא והאי נמי קא עקר לשטרא 

לו קיימו ל כי אתו לקמן לדינא אמרינן להו זי"או דלמא תנאי מילתא אחריתי היא א

ר פפא תרוייהו בשטרא "תנאייכו וחותו לדינא עד אומר תנאי ועד אומר אינו תנאי א

מעליא קא מסהדי והאי דקאמר תנאי הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים 

תרוייהו נמי אלא אמרינן הני למיעקר ' מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע אי הכי אפי

מיעקר סהדותיה קאתי והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע סהדותייהו קאתו האי נמי ל

ר שנים חתומין על השטר ומתו ובאו שנים מן השוק ואמרו ידענו שכתב ידם הוא אבל "ת

אנוסים היו קטנים היו פסולי עדות היו הרי אלו נאמנים ואם יש עדים שכתב ידם הוא זה 

ד אין אלו "והוחזק בבאו שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו ערער 

נאמנין ומגבינן ביה כבשטרא מעליא ואמאי תרי ותרי נינהו אמר רב ששת זאת אומרת 

הכחשה תחלת הזמה היא 

וכשם שאין מזימין את העדים אלא בפניהם כך אין מכחישין את העדים   א גמרא,דף כ

וה אלא בפניהם אמר ליה רב נחמן אילו הוו קמן ומכחישין להו הוה הכחשה ולא ה

משגיחין בהו דהוי לה עדות מוכחשת השתא דליתנהו דאילו הוו לקמן דלמא הוו מודו להו 

מהימני אלא אמר רב נחמן אוקי תרי להדי תרי ואוקי ממונא בחזקת מריה מידי דהוה 

אנכסי דבר שטיא דבר שטיא זבין נכסי אתו בי תרי אמרי כשהוא שוטה זבין ואתו בי תרי 

מר רב אשי אוקי תרי להדי תרי ואוקי ממונא בחזקת בר שטיא ואמרי כשהוא חלים זבין א

ולא אמרן אלא דאית ליה חזקה דאבהתיה אבל לית ליה חזקה דאבהתיה אמרינן כשהוא 

ר אבהו אין מזימין את העדים אלא בפניהן ומכחישין את "שוטה זבן וכשהוא שוטה זבין א

הכחשה מיהא הויא אמר מר העדים שלא בפניהן והזמה שלא בפניהן נהי דהזמה לא הוי 

אם יש עדים שכתב ידם הוא זה או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו 

ד אין נאמנין קרא עליו ערער אין לא קרא עליו ערער לא מסייע ליה "ערער והוחזק בב

לרבי אסי דאמר רבי אסי אין מקיימין את השטר אלא משטר שקרא עליו ערער והוחזק 



משתי שדות והוא [ או]הרדעי אין מקיימין את השטר אלא משתי כתובות ד אמרי נ"בב

ר שימי בר אשי וביוצא מתחת יד אחר אבל מיד עצמו "שנים ובשופי א' שאכלום בעליהן ג

לא מאי שנא תחת יד עצמו דלא דלמא זיופי מזייף מתחת ידי אחר נמי דלמא אזל וחזא 

דם עדותו על השטר ומעיד עליה אפילו ר כותב א"אתא וזייף כולי האי לא מצי מכוין ת

פ שאין זוכרה "לאחר כמה שנים אמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו רבי יוחנן אמר אע

מ מדרבי יוחנן הני בי תרי דידעי סהדותא ומנשי חד מנייהו מדכר חד "מעצמו אמר רבה ש

 לחבריה איבעיא להו עצמו מאי רב חביבא אמר אפילו עצמו מר בריה דרב אשי אמר

עצמו לא והלכתא עצמו לא 

ואי צורבא מרבנן הוא אפילו עצמו כי הא דרב אשי הוה ידיע ליה   ב גמרא,דף כ

בסהדותא לרב כהנא אמר ליה מי דכיר מר האי סהדותא אמר ליה לא ולאו הכי והכי הוה 

ל מי "ל לא ידענא לסוף אידכר רב אשי אסהיד ליה חזייה לרב כהנא דהוה מחסם א"א

סמיכנא אנא הוא דרמאי אנפשאי ואדכרי תנן התם התלוליות הקרובות בין סברת עלך קא 

לעיר ובין לדרך אחד חדשות ואחד ישנות טמאות הרחוקות חדשות טהורות ישנות טמאות 

מ רבי יהודה אומר "איזוהי קרובה חמשים אמה ואיזו היא ישנה ששים שנה דברי ר

עיר ומאי דרך אילימא עיר עיר  קרובה שאין קרובה הימנה ישנה שאין אדם זוכרה מאי

ממש דרך דרך ממש מספיקא מי מחזקינן טומאה והאמר ריש לקיש עילה מצאו וטהרו 

ר זירא עיר עיר הסמוכה לבית הקברות ודרך דרך בית הקברות בשלמא "ארץ ישראל א

דרך בית הקברות דזמנין דמתרמי בין השמשות ומקרו קברו בתל אלא עיר הסמוכה לבית 

להי לבית הקברות אזלי אמר רבי חנינא מתוך שהנשים קוברות שם נפליהן הקברות כו

ומוכי שחין זרועותיהם עד חמשים אמה אזלא איהי לחודה טפי דברא איניש בהדה ולבית 

מ מרבי מאיר "הקברות אזלא הלכך טומאה בארץ ישראל לא מחזקינן אמר רב חסדא ש

לא היא התם הוא דלא רמיא עליה האי סהדותא עד שיתין שנין מידכר טפי לא מידכר ו

: אבל הכא כיון דרמי עליה אפילו טובא נמי

זה אומר כתב ידי וזה כתב ידו של חבירי וזה אומר זה כתב ידי וזה כתב   ב משנה,דף כ

ידו של חבירי הרי אלו נאמנין זה אומר זה כתב ידי וזה אומר זה כתב ידי צריכין לצרף 

אינם צריכין לצרף עמהן אחר אלא נאמן אדם  עמהם אחר דברי רבי וחכמים אומרים

: לומר זה כתב ידי

כשתימצי לומר לדברי רבי   ב גמרא,דף כ

על כתב ידן הם מעידים לדברי חכמים על מנה שבשטר הם מעידים   א גמרא,דף כא

פשיטא מהו דתימא לרבי ספוקי מספקא ליה אי על כתב ידם הם מעידים או על מנה 

מינה היכא דמית חד מינייהו לבעי שנים מן השוק להעיד עליו שבשטר הם מעידים ונפקא 

ל "דאם כן קנפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דחד סהדא והכא לחומרא והכא לחומרא קמ

דרבי מיפשט פשיטא ליה בין לקולא בין לחומרא דאמר רב יהודה אמר רב שנים החתומין 

בזו רבי לקולא ורבנן לחומרא על השטר ומת אחד מהן צריכין שנים מן השוק להעיד עליו 

ואי ליכא תרי אלא חד מאי אמר אביי לכתוב חתימת ידיה אחספא ושדי ליה בבי דינא 

ולא צריך איהו לאסהודי אחתימת ידיה ואזיל איהו והאי > וחזו ליה>ומחזקי ליה בי דינא 

ומסהדי אאידך ודוקא אחספא אבל אמגלתא לא דלמא משכח לה איניש דלא מעלי וכתב 

ר "ויה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין אעיל

יהודה אמר שמואל הלכה כדברי חכמים פשיטא יחיד ורבים הלכה כרבים מהו דתימא 



אמר ליה רב חננא  : סימן נח נד חד : הלכה כרבי מחבירו ואפילו מחביריו קא משמע לן

נא בר יהודה לרב יהודה ואמרי לה רב חייא בר בר חייא לרב יהודה ואמרי לה רב הו

יהודה לרב יהודה ומי אמר שמואל הכי והא ההוא שטרא דנפיק מבי דינא דמר שמואל 

והוה כתיב ביה מדאתא רב ענן בר חייא ואסהיד אחתימות ידיה ואדחד דעמיה ומנו רב חנן 

נו רב ענן בר בר רבה ומדאתא רב חנן בר רבה ואסהיד אחתימות ידיה ואדחד דעמיה ומ

ד טועין "ל ההוא שטרא דיתמי הוה וחש שמואל לב"חייא אשרנוהי וקימנוהי כדחזי א

וסבר שמואל דלמא איכא דסבירא ליה הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריו ובהא אפילו 

מחביריו סבר אעביד רווחא כי היכי דלא מפסדי יתמי אמר רב יהודה אמר שמואל עד 

חמא כמה מעליא הא שמעתא אמר רבא מאי מעליותא מאי ודיין מצטרפין אמר רמי בר 

דקא מסהיד סהדא לא קא מסהיד דיינא ומאי דקא מסהיד דיינא לא קא מסהיד סהדא אלא 

כי אתא רמי בר יחזקאל אמר לא תציתינהו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל 

שומשמי ואמר הכי אמר חייא בר אבא למזבן ' איקלע רבנאי אחוה דר  ב גמרא,דף כא

שמואל עד ודיין מצטרפין אמר אמימר כמה מעליא הא שמעתא אמר ליה רב אשי לאמימר 

אמר רב ספרא אמר רבי  : משום דקלסה אבוה דאמך את נמי מקלסת לה כבר פרכה רבא

אבא אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא אמר רב הונא ואמרי ליה אמר רב הונא אמר רב 

את השטר שנים מכירין חתימות ידי עדים ואחד אינו מכיר עד שלא  שלשה שישבו לקיים

חתמו מעידין בפניו וחותם משחתמו אין מעידין בפניו וחותם ומי כתבינן והאמר רב פפי 

משמיה דרבא האי אשרתא דדייני דניכתב מקמיה דניחוו סהדי אחתימת ידייהו פסולה 

לא כתבו מעידין בפניו וחותם דמתחזי כשקרא הכא נמי מתחזי כשקרא אלא אימא עד ש

מ דיינין המכירין "מ עד נעשה דיין וש"מ תלת ש"משכתבו אין מעידין בפניו וחותם ש

מ דיינין שאין מכירין חתימות ידי עדים "חתימות ידי עדים אינן צריכין להעיד בפניהם וש

ינה צריכין להעיד בפני כל אחד ואחד מתקיף לה רב אשי בשלמא עד נעשה דיין שמעינן מ

אלא דיינין המכירין חתימות ידי עדים אין צריכין להעיד בפניהם דלמא לעולם אימא לך 

צריכין ושאני הכא דקא מקיימא הגדה בחד ודיינין שאין מכירין חתימות ידי עדים צריכין 

להעיד בפני כל אחד ואחד דלמא לעולם אימא לך אין צריכין ושאני הכא דלא קא מקיימא 

אבא וקאמר לה להא שמעתא דעד נעשה דיין איתיביה רב ספרא לרבי ' הגדה כלל יתיב ר

אבא ראוהו שלשה והן בית דין יעמדו שנים ויושיבו מחבריהם אצל היחיד ויעידו בפניהם 

ויאמרו מקודש החדש מקודש שאין היחיד נאמן על ידי עצמו ואי סלקא דעתך דעד נעשה 

אמר ליה אף לדידי קשיא לי ושאילתיה דיין למה לי כולי האי ליתבו בדוכתייהו וליקדשי 

לרב יצחק בר שמואל בר מרתא ורב יצחק לרב הונא ורב הונא לחייא בר רב וחייא בר 

וקיום שטרות דרבנן אמר רבי אבא אמר ' רב לרב ואמר להו הנח לעדות החדש דאוריית

רב הונא אמר רב שלשה שישבו לקיים את השטר וקרא ערער על אחד מהן עד שלא 

עידין עליו וחותם משחתמו אין מעידין עליו וחותם ערער דמאי אי ערער חתמו מ

דגזלנותא 

תרי ותרי נינהו אי ערער דפגם משפחה גלוי מלתא בעלמא הוא לעולם   א גמרא,דף כב

ר זירא הא מלתא מרבי "אימא לך ערער דגזלנותא וקאמרי הני ידעינן ביה דעבד תשובה א

שישבו לקיים את השטר ומת אחד ' עכו שכחתה גאבא שמיע לי ואי לאו רבי אבא דמן 

מהם צריכין למיכתב במותב תלתא הוינא וחד ליתוהי אמר רב נחמן בר יצחק ואי כתב 

ביה שטרא דנן נפק לקדמנא בי דינא תו לא צריך ודלמא בית דין חצוף הוא וכדשמואל 



נא דרבנא ד חצוף דכתיב ביה בי די"דאמר שמואל שנים שדנו דיניהם דין אלא שנקרא ב

: אשי ודלמא רבנן דבי רב אשי כדשמואל סבירא להו דכתיב ביה ואמר לנא רבנא אשי

האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא   א משנה,דף כב

הפה שהתיר ואם יש עדים שהיתה אשת איש והיא אומרת גרושה אני אינה נאמנת אמרה 

סר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שנשבית והיא נשביתי וטהורה אני נאמנת שהפה שא

: אומרת טהורה אני אינה נאמנת ואם משנשאת באו עדים הרי זו לא תצא

דברים )ר אסי מנין להפה שאסר הוא הפה שהתיר מן התורה שנאמר "א  א גמרא,דף כב

ל קרא סברא היא הוא "את בתי נתתי לאיש הזה לאשה לאיש אסרה הזה התירה ל( כב

ר הונא אמר רב מנין "שרי לה אלא כי איצטריך קרא לכדרב הונא אמר רב דא אסרה והוא

לאב שנאמן לאסור את בתו מן התורה שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה למה לי מיבעי ליה 

ר האשה שאמרה "יונה את בתי נתתי לאיש הזה הזה ולא ליבם ת' יונה דתני ר' לכדתני ר

מנת והא שוויה לנפשה חתיכה דאיסורא אמר אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני נא

רבא בר רב הונא כגון שנתנה אמתלא לדבריה תניא נמי הכי אמרה אשת איש אני וחזרה 

ואמרה פנויה אני אינה נאמנת ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת ומעשה נמי באשה אחת 

לימים גדולה שהיתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם לקדשה ואמרה להם מקודשת אני 

עמדה וקידשה את עצמה אמרו לה חכמים מה ראית לעשות כן אמרה להם בתחלה שבאו 

עלי אנשים שאינם מהוגנים אמרתי מקודשת אני עכשיו שבאו עלי אנשים מהוגנים עמדתי 

באושא ואמרו אם נתנה ' וקדשתי את עצמי וזו הלכה העלה רב אחא שר הבירה לפני חכמי

ה שמואל מרב אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני לדבריה נאמנת בעא מיני' אמתל

מהו אמר ליה אף בזו אם נתנה 

ה לא עבד שמואל "אמתלא לדבריה נאמנת תנא מיניה ארבעים זימנין ואפ  ב גמרא,דף כב

ר שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת שנים אומרים נתגרשה "עובדא בנפשיה ת

שא ואם נשאת לא תצא רבי מנחם בר יוסי אומר ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנ

כ נשאת אבל "תצא אמר רבי מנחם בר יוסי אימתי אני אומר תצא בזמן שבאו עדים ואח

ר "כ באו עדים לא תצא מכדי תרי ותרי נינהו הבא עליה באשם תלוי קאי א"נשאת ואח

ר רבי ששת כגון שנשאת לאחד מעדיה היא גופה באשם תלוי קיימא באומרת ברי לי אמ

יוחנן שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא שנים 

אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא מאי שנא 

רישא ומאי שנא סיפא אמר אביי תרגמה בעד אחד עד אחד אומר מת הימנוהו רבנן כבי 

ום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים והאי דקאמר תרי וכדעולא דאמר עולא כל מק

לכתחלה נמי משום ' לא מת הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים אי הכי אפי

הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך סיפא עד ( משלי ד)ר אסי "דרב אסי דא

והאי דקאמר אחד אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה תרוייהו באשת איש קמסהדי 

נתגרשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים רבא אמר לעולם תרי ותרי נינהו 

ט מיתה אינה "מנחם בר יוסי בגרושין ולא ראה במיתה מ' יוחנן דבריו של ר' וראה ר

יכולה מכחשתו גרושין יכולה מכחשתו ומי חציפה כולי האי והאמר רב המנונא האשה 

מנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה הני מילי היכא שאמרה לבעלה גרשתני נא

דליכא עדים דקא מסייעי לה אבל היכא דאיכא עדים דקא מסייעי לה מעיזה ומעיזה רב 

אסי אמר כגון דאמרי עדים עכשיו מת עכשיו גירשה מיתה ליכא לברורה גירושין איכא 



בנן שנים אומרים נתקדשה לברורה דאמרינן לה אם איתא דהכי הוה אחזי לן גיטיך תנו ר

ושנים אומרים לא נתקדשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא שנים אומרים נתגרשה 

ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא 

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר אביי תרגמה בעד אחד עד אחד   א גמרא,דף כג

ייהו בפנויה קמסהדי והאי דקאמר אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה תרו

נתקדשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים סיפא עד אחד אומר נתגרשה ועד 

אחד אומר לא נתגרשה תרוייהו באשת איש קמסהדי והאי דקאמר נתגרשה הוה ליה חד 

ואין דבריו של אחד במקום שנים רב אשי אמר לעולם תרי ותרי ואיפוך שנים אומרים 

ה שנתקדשה ושנים אומרים לא ראינוה שנתקדשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא ראינו

פשיטא לא ראינוה אינה ראיה לא צריכא דדיירי בחצר אחד מהו דתימא אם איתא 

דנתקדשה קלא אית לה למילתא קא משמע לן דעבדי אינשי דמקדשי בצנעא סיפא שנים 

נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם אומרים ראינוה שנתגרשה ושנים אומרים לא ראינוה ש

ג דדיירי בחצר אחד היינו הך מהו דתימא גבי קדושין הוא "ל אע"נשאת לא תצא מאי קמ

דעבידי אינשי דמקדשי בצנעא אבל גבי גירושין אם איתא דאיגרשא קלא אית לה למילתא 

 : 'ואם משנשאת באו עדים לא תצא כו : ל דעבידי אינשי דמקדשי ודמגרשי בצנעא"קמ

ש "אושעיא מתני לה ארישא רבה בר אבין מתני לה אסיפא מאן דמתני לה ארישא כרבי 

אסיפא דבשבויה הקילו ומאן דמתני לה אסיפא אבל ארישא לא לימא בדרב המנונא 

קמיפלגי דמאן דמתני לה ארישא אית ליה דרב המנונא ומאן דמתני לה אסיפא לית ליה 

נא והכא בהא קמיפלגי דמר סבר כי דרב המנונא לא דכולי עלמא אית להו דרב המנו

 : איתמר דרב המנונא בפניו אבל שלא בפניו מעיזה ומר סבר שלא בפניו נמי אינה מעיזה

אמר אבוה דשמואל לא נשאת נשאת ממש אלא כיון  : 'ואם משנשאת באו עדים וכו

ר "פ שלא נשאת והא לא תצא קתני לא תצא מהתירה הראשון ת"שהתירוה לינשא אע

תי וטהורה אני ויש לי עדים שטהורה אני אין אומרים נמתין עד שיבאו עדים אמרה נשבי

אלא מתירין אותה מיד התירוה לינשא ואחר כך באו עדים ואמרו לא ידענו הרי זו לא 

יש לה כמה בנים תצא הני שבוייתא דאתיין לנהרדעא ' תצא ואם באו עדי טומאה אפי

ל אילו "ל ועד האידנא מאן נטרינהו אל שמוא"אותיב אבוה דשמואל נטורי בהדייהו א

כשגגה שיוצא מלפני השליט ( קוהלת י)בנתך הווין מי הוית מזלזל בהו כולי האי הואי 

ואישתביין בנתיה דמר שמואל ואסקינהו לארעא דישראל אוקמן לשבויינהו מאבראי 

ה חנינא הא אמרה נשביתי וטהורה אני והא אמרה נשביתי וטהור' ועיילי לבי מדרשא דר

אני שרינהו סוף עול אתו שבויינהו אמר רבי חנינא בנן דמוריין אינון איגלאי מילתא 

דבנתיה דמר שמואל הווין אמר ליה רבי חנינא לרב שמן בר אבא פוק איטפל בקרובותיך 

אמר ליה לרבי חנינא והאיכא עדים במדינת הים השתא מיהת ליתנהו קמן עדים בצד 

הא אתו עדים מיתסרא והאמר אבוה דשמואל כיון אסתן ותאסר טעמא דלא אתו עדים 

: שהתירוה לינשא אף על פי שלא נשאת אמר רב אשי עדי טומאה איתמר

שתי נשים שנשבו זאת אומרת נשביתי וטהורה אני וזאת אומרת נשביתי   ב משנה,דף כג

: וטהורה אני אינן נאמנות ובזמן שהן מעידות זו את זו הרי אלו נאמנות

ר אני טמאה וחברתי טהורה נאמנת אני טהורה וחברתי טמאה אינה "ת  ב גמרא,דף כג

נאמנת אני וחברתי טמאה נאמנת על עצמה ואינה נאמנת על חברתה אני וחברתי טהורה 

נאמנת על חברתה ואינה נאמנת על עצמה אמר מר אני טהורה וחברתי טמאה אינה נאמנת 



ביתי וטהורה אני קאמרה אלא היכי דמי אי דליכא עדים על עצמה אמאי לא מהימנא נש

פשיטא דאיכא עדים אימא מציעתא אני וחברתי טמאה נאמנת על עצמה ואינה נאמנת על 

חברתה ואי דאיכא עדים אמאי לא מהימנא אלא פשיטא דליכא עדים אימא סיפא אני 

וחברתי טהורה נאמנת על חברתה ואינה נאמנת על עצמה ואי דליכא עדים אעצמה אמאי 

לא פשיטא דאיכא עדים רישא וסיפא דאיכא עדים מציעתא דליכא עדים לא מהימנא א

אמר אביי אין רישא וסיפא דאיכא עדים מציעתא דליכא עדים רב פפא אמר כולה דאיכא 

עדים ואיכא עד אחד דקא אפיך אמרה אני טמאה וחברתי טהורה ואמר לה עד אחד את 

חברתה משתריא אפומא טהורה וחברתך טמאה איהי שויתא לנפשה חתיכה דאיסורא 

דידה אני טהורה וחברתי טמאה ואמר לה עד אחד את טמאה וחברתך טהורה איהי כיון 

דאיכא עדים לאו כל כמינה חברתה משתריא אפומא דעד אני וחברתי טמאה ואמר לה עד 

אחד את וחברתך טהורה איהי שויתא לנפשה חתיכה דאיסורא חברתא משתריא אפומא 

נו רישא מהו דתימא הני תרוייהו טהורות נינהו והאי דקאמרה הכי דעד הא תו למה לי היי

ל אני וחברתי טהורה ואמר לה "תמות נפשי עם פלשתים היא דקא עבדה קמ( שופטים טז)

עד אחד את וחברתך טמאה איהי כיון דאיכא עדים לאו כל כמינה חברתה משתריא אפומא 

מהימנא במקום דפסלה נפשה אבל  דידה הא תו למה לי היינו רישא דרישא מהו דתימא כי

: במקום דמכשרא נפשה אימא לא מהימנא קא משמע לן

וכן שני אנשים זה אומר כהן אני וזה אומר כהן אני אינן נאמנין ובזמן   ב משנה,דף כג

שהן מעידין זה את זה הרי אלו נאמנין רבי יהודה אומר אין מעלין לכהונה על פי עד אחד 

ום שיש עוררין אבל במקום שאין עוררין מעלין לכהונה על אמר רבי אלעזר אימתי במק

: ג אומר משום רבי שמעון בן הסגן מעלין לכהונה על פי עד אחד"פי עד אחד רשב

כל הני למה לי צריכי דאי תנא מודה רבי יהושע משום דאיכא דררא   ב גמרא,דף כג

דלעלמא אבל דממונא אבל עדים דליכא דררא דממונא אימא לא ואי תנא עדים משום 

איהו דלנפשיה 

אימא לא ואי אשמעינן הני תרתי משום דממונא אבל אשת איש דאיסורא   א גמרא,דף כד

אימא לא נשביתי וטהורה אני למה לי משום דקא בעי למיתני ואם משנשאת באו עדים 

הרי זו לא תצא הניחא למאן דמתני לה אסיפא אלא למאן דמתני לה ארישא מאי איכא 

דקא בעי למיתני שתי נשים שנשבו ושתי נשים שנשבו למה לי מהו דתימא למימר משום 

ניחוש לגומלין קמשמע לן וכן שני אנשים למה לי משום דקא בעי למיתני פלוגתא דרבי 

ר אני כהן וחברי כהן נאמן להאכילו בתרומה ואינו נאמן להשיאו אשה עד "יהודה ורבנן ת

על זה רבי יהודה אומר אף אינו נאמן להאכילו  שנים מעידין על זה ושנים מעידין' שיהו ג

בתרומה עד שיהו שלשה שנים מעידין על זה ושנים מעידין על זה למימרא דרבי יהודה 

חייש לגומלין ורבנן לא חיישי לגומלין והא איפכא שמעינן להו דתנן החמרין שנכנסו 

מתוקן אינו  לעיר ואמר אחד מהן שלי חדש ושל חברי ישן שלי אינו מתוקן ושל חברי

נאמן רבי יהודה אומר נאמן אמר רב אדא בר אהבה אמר רב מוחלפת השיטה אביי אמר 

לעולם לא תיפוך בדמאי הקילו רוב עמי הארץ מעשרין הן אמר רבא דרבי יהודה אדרבי 

יהודה קשיא דרבנן אדרבנן לא קשיא אלא דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא כדשנינן 

כדאמר רבי חמא בר עוקבא בשכלי אומנותו בידו דרבנן אדרבנן לא קשיא 

הכא נמי בשכלי אומנותו בידו והיכא אתמר דרבי חמא בר עוקבא אהא   ב גמרא,דף כד

הפנימיות טהורות והחיצונות > מים מן היאור>דתנן הקדר שהניח קדירותיו וירד לשתות 



בידו מפני שיד טמאות והתניא אלו ואלו טמאות אמר רבי חמא בר עוקבא בשכלי אומנותו 

ר חמא בר עוקבא בשאין כלי אומנותו "הכל ממשמשת בהן והתניא אלו ואלו טהורות א

בידו ואלא הא דתנן הפנימיות טהורות והחיצונות טמאות היכי משכחת לה דסמיכא 

יהודה ורבנן במעלין ' לרשות הרבים ומשום חיפופי רשות הרבים ואיבעית אימא ר

יא להו מהו להעלות משטרות ליוחסין היכי דמי אילימא מתרומה ליוחסין קמיפלגי איבע

דכתיב ביה אני פלוני כהן חתמתי עד מאן קא מסהיד עילויה לא צריכא דכתיב ביה אני 

פלוני כהן לויתי מנה מפלוני וחתימו סהדי מאי אמנה שבשטר קא מסהדי או דלמא אכולה 

ין מעלין איבעיא להו מילתא קא מסהדי רב הונא ורב חסדא חד אמר מעלין וחד אמר א

ד "ד מעלין מתרומה ליוחסין ותיבעי למ"מהו להעלות מנשיאות כפים ליוחסין תיבעי למ

ד מעלין הני מילי תרומה דעון מיתה היא אבל נשיאות כפים דאיסור "אין מעלין תיבעי למ

ד אין מעלין הני מילי תרומה דמיתאכלא בצנעא "עשה לא או דלמא לא שנא תיבעי למ

ות כפים דבפרהסיא אי לאו כהן הוא כולי האי לא מחציף אינש נפשיה או דלמא אבל נשיא

ל רב נחמן בר יצחק "לא שנא רב חסדא ורבי אבינא חד אמר מעלין וחד אמר אין מעלין א

ל פלוגתא דרב חסדא ורבי אבינא הלכתא "לרבא מהו להעלות מנשיאות כפים ליוחסין א

ומבני ( עזרא ב)סי אומר גדולה חזקה שנאמר יו' ל אנא מתניתא ידענא דתניא ר"מאי א

הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזילי אשר לקח מבנות ברזילי הגלעדי אשה ויקרא על 

שמם אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצאו ויגאלו מן הכהונה ויאמר התרשתא להם 

אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמוד כהן לאורים ותומים אמר להם הרי אתם 

חזקתכם במה הייתם אוכלים בגולה בקדשי הגבול אף כאן בקדשי הגבול ואי סלקא ב

דעתך מעלין מנשיאות כפים ליוחסין הני כיון דפרסי ידייהו אתי לאסוקינהו שאני הכא 

דריע חזקייהו דאי לא תימא הכי למאן דאמר מעלין מתרומה ליוחסין כיון דאכלי בתרומה 

חזקייהו  אתי לאסוקינהו אלא לאו משום דריע

ואלא מאי גדולה חזקה מעיקרא אכול בתרומה דרבנן השתא אכול   א גמרא,דף כה

בתרומה דאורייתא ואי בעית אימא השתא נמי בתרומה דרבנן אכול בתרומה דאורייתא 

לא אכול וכי מסקינן מתרומה ליוחסין בתרומה דאורייתא בתרומה דרבנן לא מסקינן ואלא 

למיגזר משום תרומה דאורייתא לא גזרינן ובתרומה ג דאיכא "מאי גדולה חזקה דאע

אשר לא יאכלו מקדש הקדשים מקדש הקדשים ( עזרא ב)דאורייתא לא אכול והא כתיב 

ויקרא )ק לא במידי דאיקרי קדש דכתיב "הוא דלא אכול הא בתרומה דאורייתא אכול ה

ת כהן כי וב( ויקרא כב)וכל זר לא יאכל קדש ולא במידי דאיקרי קדשים דכתיב ( כב

תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל ואמר מר במורם מן הקדשים לא תאכל 

ש חזקה לכהונה נשיאות כפים בבבל ואכילת חלה בסוריא וחילוק מתנות בכרכין קתני "ת

מיהת נשיאות כפים מאי לאו ליוחסין לא לתרומה והא דומיא דאכילת חלה קתני מה 

כפים ליוחסין לא אכילת חלה גופה לתרומה קסבר חלה אכילת חלה ליוחסין אף נשיאות 

בזמן הזה דרבנן ותרומה דאורייתא ומסקינן מחלה דרבנן לתרומה דאורייתא וכדאפיך להו 

י "ש חזקה לכהונה נשיאות כפים וחילוק גרנות בא"רב הונא בריה דרב יהושע לרבנן ת

ה אבל לא חילוק ובסוריא ובכל מקום ששלוחי ראש חודש מגיעין נשיאות כפים ראי

ג אומר אף אלכסנדריא של מצרים בראשונה מפני שבית דין "גרנות ובבל כסוריא רשב

קבועין שם קתני מיהת נשיאות כפים מאי לאו ליוחסין לא לחלה הא דומיא דחילוק גרנות 

קתני מה חילוק גרנות ליוחסין אף נשיאות כפים ליוחסין לא חילוק גרנות גופה לחלה 



ן הזה דרבנן וחלה דאורייתא ומסקינן מתרומה דרבנן לחלה דאורייתא קסבר תרומה בזמ

וכדאשכחינהו רב הונא בריה דרב יהושע לרבנן דאמר רב הונא בריה דרב יהושע 

אשכחתינהו לרבנן בבי רב דיתבי וקאמרי אפילו למאן דאמר תרומה בזמן הזה דרבנן חלה 

לא נתחייבו בתרומה ואמינא להו שחילקו נתחייבו בחלה ו' שכיבשו וז' דאורייתא שהרי ז

( במדבר טז)ד תרומה בזמן הזה דאורייתא חלה דרבנן דתניא "אנא אדרבה אפילו למ

ל בבואכם "בבואכם אל הארץ אי בבואכם יכול משנכנסו לה שנים ושלשה מרגלים ת

בביאת כולכם אמרתי ולא בביאת מקצתכם וכי אסקינהו עזרא 

חזקה לכהונה נשיאות כפים וחילוק גרנות ועדות ש "לאו כולהו סלוק ת  ב גמרא,דף כה

עדות חזקה היא אלא לאו הכי קאמר נשיאות כפים כי עדות מה עדות ליוחסין אף נשיאות 

ל "כפים ליוחסין לא עדות הבאה מכח חזקה כחזקה כי ההוא דאתא לקמיה דרבי אמי א

בחזקת שהוא ל מה ראית אמר ליה שקרא ראשון בבית הכנסת "מוחזקני בזה שהוא כהן א

אמי לכהונה על פיו ההוא דאתא ' כהן או בחזקת שהוא גדול שקרא אחריו לוי והעלהו ר

לקמיה דרבי יהושע בן לוי אמר ליה מוחזקני בזה שהוא לוי אמר ליה מה ראית אמר ליה 

שקרא שני בבית הכנסת בחזקת שהוא לוי או בחזקת שהוא גדול שקרא לפניו כהן והעלהו 

ללויה על פיו ההוא דאתא לקמיה דריש לקיש אמר ליה מוחזקני בזה  רבי יהושע בן לוי

ל ראיתיו שחילק על "שקרא ראשון בבית הכנסת א[ ל"א]ל מה ראית "שהוא כהן א

יוחנן ' אלעזר ואם אין שם גורן בטלה כהונה זימנין הוו יתבי קמיה דר' הגרנות אמר לו ר

יוחנן ואם אין ' ל ר"על הגורן א ל ריש לקיש ראיתיו שחילק"אתא כי הא מעשה לקמיה א

א בישות אמר שמעת מילי דבר נפחא ולא אמרת לן "שם גורן בטלה כהונה הדר חזייה לר

פ אחיו ללויה "פ אביו לכהונה וחד העלה אח ע"חייא חד העלה בן ע' משמיה רבי ור

פ אביו לכהונה דתניא הרי שבא ואמר בני זה וכהן הוא נאמן "העלה בן ע' תסתיים דר

חייא אם אתה מאמינו ' אכילו בתרומה ואינו נאמן להשיאו אשה דברי רבי אמר לו רלה

להאכילו בתרומה תאמינו להשיאו אשה ואם אי אתה מאמינו להשיאו אשה לא תאמינו 

ל אני מאמינו להאכילו בתרומה שבידו להאכילו בתרומה ואיני מאמינו "לאכול בתרומה א

' פ אביו לכהונה ר"תיים ומדרבי העלה בן עלהשיאו אשה שאין בידו להשיאו אשה תס

פ אחיו ללויה ורבי חייא מאי שנא בן דלא דקרוב הוא אצל אביו אח נמי "חייא העלה אח ע

קרוב הוא אצל אחיו 

במסיח לפי תומו כי הא דאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה באדם אחד   א גמרא,דף כו

כב על כתיפו של אבא והוציאוני שהיה מסיח לפי תומו ואמר זכורני כשאני תינוק ומור

חייא מסיים בה ' מבית הספר והפשיטוני את כותנתי והטבילוני לאכול בתרומה לערב ור

וחבירי בדילין ממני והיו קורין אותי יוחנן אוכל חלות והעלהו רבי לכהונה על פיו תניא 

ש בן אלעזר אומר כשם שתרומה חזקה לכהונה כך מעשר ראשון חזקה לכהונה "ר

א בן עזריה דתניא תרומה לכהן "ולק בבית דין אינה חזקה מעשר ראשון דלוי הוא כרוהח

א "א בן עזריה אומר מעשר ראשון אף לכהן אימור דאר"ע ר"מעשר ראשון ללוי דברי ר

בן עזריה אף לכהן לכהן ולא ללוי מי אמר אין בתר דקנסינהו עזרא ודלמא איקרו ויהבו 

ן כגון דמוחזק לן באבוה דהאי דכהן הוא ונפק עליה ליה אמר רב חסדא הכא במאי עסקינ

קלא דבן גרושה ובן חלוצה הוא וחלקו ליה לדידיה מעשר בבית הגרנות לוי דלאו לוי הוא 

מאי איכא למימר בן גרושה או בן חלוצה הוא לא מיבעיא למאן דאמר מעשר ראשון אסור 

לזרים הני מילי למיספק ד מעשר ראשון מותר "לזרים דלא הוו יהבי ליה אלא אפילו למ



להו אבל בתורת חלוקה לא יהבי ליה והחולק בבית דין אינה חזקה אי בבית דין לא הויא 

חזקה היכא הויא חזקה אמר רב ששת הכי קאמר החולק תרומה בנכסי אביו עם אחיו 

ל הנך "בבית דין אינה חזקה פשיטא מהו דתימא מדהנך לאכילה האי נמי לאכילה קמ

ג "רשב : 'רבי יהודה אומר אין מעלין לכהונה על פי עד אחד וכו : בונילאכילה האי לז

ג "היינו רבי אליעזר וכי תימא ערער חד איכא בינייהו דרבי אליעזר סבר ערער חד ורשב

סבר ערער תרי האמר רבי יוחנן דברי הכל אין ערער פחות משנים אלא הכא במאי 

ליה קלא דבן גרושה או בן חלוצה הוא עסקינן דמוחזק לן באבוה דהאי דכהן הוא ונפק ע

ואחתיניה ואתא עד אחד ואמר ידענא ביה דכהן הוא 

ואסקיניה ואתו בי תרי ואמרי בן גרושה ובן חלוצה הוא ואחתיניה ואתא   ב גמרא,דף כו

עד אחד ואמר ידענא ביה דכהן הוא ודכולי עלמא מצטרפין לעדות והכא במיחש לזילותא 

א סבר כיון דאחתיניה לא מסקינן ליה חיישינן לזילותא דבי דבי דינא קמיפלגי תנא קמ

ג סבר אנן אחתינן ליה ואנן מסקינן ליה ולזילותא דבי דינא לא חיישינן "דינא ורשב

תרי ותרי נמי אלא אמר רב אשי במצטרפין לעדות ' מתקיף לה רב אשי אי הכי אפי

' ראו שניהם כאחד רקמיפלגי ובפלוגתא דהני תנאי דתניא אין עדותן מצטרפת עד שי

ד עד שיעידו שניהם "בזה אחר זה ואין עדותן מתקיימת בב' יהושע בן קרחה אמר אפי

: נתן אומר שומעין דבריו של זה היום וכשיבא חבירו למחר שומעין דבריו' כאחד ר

על ידי ממון מותרת { גוים> }עובדי כוכבים>האשה שנחבשה בידי   ב משנה,דף כו

: סורה לבעלהלבעלה על ידי נפשות א

אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב לא שנו אלא שיד ישראל תקיפה   ב גמרא,דף כו

תקיפה על עצמן אפילו { גוים> }עובדי כוכבים>אבל יד { הגוים> }עובדי כוכבים>על 

זכריה בן הקצב על בת ' על ידי ממון אסורה לבעלה מתיב רבא העיד רבי יוסי הכהן ור

וריחקוה בני משפחתה ועדיה מעידים אותה שלא נסתרה  ישראל שהורהנה באשקלון

ושלא נטמאה ואמרו להם חכמים אם אתם מאמינים שהורהנה האמינו שלא נסתרה ושלא 

נטמאה ואם אי אתם מאמינים שלא נסתרה ושלא נטמאה אל תאמינו שהורהנה והא 

תקיפה על עצמן וקתני { גוים> }עובדי כוכבים>אשקלון דיד 

הורהנה אין נחבשה לא הוא הדין אפילו נחבשה ומעשה שהיה כך היה   א גמרא,דף כז

איכא דאמרי אמר רבא אף אנן נמי תנינא העיד רבי יוסי הכהן ורבי זכריה בן הקצב על 

בת ישראל שהורהנה באשקלון וריחקוה בני משפחתה ועדיה מעידים עליה שלא נסתרה 

מינו שלא נסתרה ושלא ושלא נטמאה ואמרו חכמים אם אתם מאמינים שהורהנה הא

נטמאה ואם אין אתם מאמינים שלא נסתרה ושלא נטמאה אל תאמינו שהורהנה והא 

אשקלון דעל ידי ממון הוה וטעמא דעדים מעידין אותה הא אין עדים מעידין אותה לא מאי 

לאו לא שנא הורהנה ולא שנא נחבשה לא הורהנה שאני איכא דרמי לה מירמא תנן על ידי 

י ממון וקתני טעמא "והא אשקלון דע' לבעלה ורמינהו העיד רבי יוסי כוממון מותרת 

דעדים מעידים אותה הא אין עדים מעידין אותה לא ומשני אמר רב שמואל בר רב יצחק 

עובדי >כאן שיד { הגוים> }עובדי כוכבים>לא קשיא כאן שיד ישראל תקיפה על 

אמר רב כגון נשי גנבי  : 'רה וכועל ידי נפשות אסו : תקיפה על עצמן{ הגוים> }כוכבים

ולוי אמר כגון אשתו של בן דונאי אמר חזקיה והוא שנגמר דינן להריגה ורבי יוחנן אמר 

: פ שלא נגמר דינן להריגה"אע



עיר שכבשוה כרכום כל כהנות שנמצאו בתוכה פסולות ואם יש להן   א משנה,דף כז

: ן אדם על ידי עצמושפחה הרי אלו נאמנין ואין נאמ' עדים אפילו עבד אפי

ורמינהו בלשת שבאה לעיר בשעת שלום חביות פתוחות אסורות סתומות   א גמרא,דף כז

מותרות בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי שאין פנאי לנסך אמר רב מרי לבעול יש 

פנאי לנסך אין פנאי רבי יצחק בר אלעזר משמיה דחזקיה אמר כאן בכרכום של אותה 

של מלכות אחרת של אותה מלכות נמי אי אפשר דלא ערק חד מלכות כאן בכרכום 

מינייהו אמר רב יהודה אמר שמואל כשמשמרות רואות זו את זו אי אפשר דלא ניימא 

פורתא אמר רבי לוי כגון דמהדר לה למתא שושילתא וכלבא וגווזא ואווזא אמר רבי אבא 

ם של אותה מלכות כאן בר זבדא פליגי בה רבי יהודה נשיאה ורבנן חד אמר כאן בכרכו

בכרכום של מלכות אחרת ולא קשיא ליה ולא מידי וחד קשיא ליה כל הני ומשני כגון 

יצחק ' דמהדר ליה למתא שושילתא וכלבא וגווזא ואווזא אמר רב אידי בר אבין אמר ר

בר אשיאן אם יש שם מחבואה אחת מצלת על הכהנות כולן בעי רבי ירמיה אינה מחזקת 

י אמרינן כל חדא וחדא היינו הא או דלמא לא אמרינן ומאי שנא משני אלא אחת מהו מ

שבילין אחד טמא ואחד טהור והלך באחד מהן ועשה טהרות ובא חבירו והלך בשני ועשה 

טהרות רבי יהודה אומר אם נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורות שניהם כאחת 

יוחנן בבת אחת דברי ' רבא ואיתימא ריוסי אומר בין כך ובין כך טמאין ואמר ' טמאות ר

הכל טמאין בזה אחר זה דברי הכל טהורים לא נחלקו אלא בבא לישאל עליו ועל חבירו 

מר מדמי ליה לבבת אחת ומר מדמי ליה לבזה אחר זה והכא נמי כיון דשרי להו לכולהו 

כבת אחת דמי הכי השתא התם ודאי איכא טומאה הכא מי יימר דאיטמי בעי רב אשי 

אמרה לא נחבאתי ולא נטמאתי מהו מי אמרינן 

מה לי לשקר או דלמא לא אמרינן ומאי שנא מההוא מעשה דההוא גברא   ב גמרא,דף כז

ל לא תיזיל באורחא דנהר פקוד דאיכא מיא זיל באורחא "דאגר ליה חמרא לחבריה א

אין  ל"דנרש דליכא מיא ואזל איהו באורחא דנהר פקוד ומית חמרא אתא לקמיה דרבא א

ל באורחא "באורחא דנהר פקוד אזלי מיהו לא הוו מיא אמר רבא מה לי לשקר אי בעי א

דנרש אזלי ואמר ליה אביי מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן הכי השתא התם ודאי 

אם יש  : איכא עדים דאיכא מיא הכא ודאי איטמי חששא הוא ובמקום חששא אמרינן

ואפילו שפחה דידה מהימנא ורמינהי לא תתייחד  : יןעדים אפילו עבד ואפילו שפחה נאמנ

פ שפחה חוץ משפחתה מפני שלבה גס בשפחתה "פ עבד וע"פ עדים ואפילו ע"עמו אלא ע

אמר רב פפי בשבויה הקילו רב פפא אמר הא בשפחה דידה הא בשפחה דידיה ושפחה 

חתה נמי דידה לא מהימנא הא קתני אין אדם מעיד על עצמו הא שפחה דידה מהימנא שפ

כעצמה דמי רב אשי אמר הא והא בשפחה דידה ושפחה מיחזא חזיא ושתקה התם 

דשתיקתה מתירתה לא מהימנא הכא דשתיקתה אוסרתה מהימנא השתא נמי אתיא 

ומשקרא תרתי לא עבדה כי הא דמרי בר איסק ואמרי לה חנא בר איסק אתא ליה אחא 

ל "לך אתא לקמיה דרב חסדא א ל לא ידענא"ל פלוג לי בנכסי דאבא א"מבי חוזאה א

ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירהו מלמד שיצא ( בראשית מב)שפיר קאמר לך דכתיב 

ל אית לי סהדי "ל זיל אייתי סהדי דאחוה את א"בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן א

ל "ל לדידיה זיל אייתינהו את דלאו אחוך הוא א"ומסתפינו מיניה דגברא אלמא הוא א

ל הכי דאיננא לך ולכולהו אלמי חברך השתא "המוציא מחבירו עליו הראיה א דינא הכי

נמי אתו ומשקרי תרתי לא עבדי לימא כתנאי זו עדות איש ואשה תינוק ותינוקת אביה 



ואמה ואחיה ואחותה אבל לא בנה ובתה לא עבדה ושפחתה ותניא אידך הכל נאמנין 

לימא תנאי היא [ מי]י היא דרב פפא להעיד חוץ מהימנה ובעלה דרב פפי ודרב אשי תנא

אמר לך רב פפא כי תניא ההיא במסיחה לפי תומה כי הא דכי אתא רב דימי אמר רב חנן 

קרטיגנאה משתעי מעשה בא לפני רבי יהושע בן לוי ואמרי לה רבי יהושע בן לוי מישתעי 

ן מעשה בא לפני רבי באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר אני ואמי נשבינו לבי

יצאתי לשאוב מים דעתי על אמי ללקט עצים דעתי על אמי { הגוים> }העובדי כוכבים>

: לכהונה על פיו' והשיאה ר

זכריה בן הקצב המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו ' אמר ר  ב משנה,דף כז

: לירושלים ועד שיצאו אמרו לו אין אדם מעיד על עצמו{ גוים> }עובדי כוכבים>

כ ייחד לה בית בחצרו וכשהיא יוצאה יוצאה בראש בניה "תנא ואעפ  גמרא ב,דף כז

וכשהיא נכנסת נכנסת בסוף בניה בעי אביי מהו לעשות בגרושה כן התם הוא דבשבויה 

ש דתניא המגרש את אשתו לא תנשא בשכונתו "הקילו אבל הכא לא או דלמא לא שנא ת

ם היה כפר קטן זה היה מעשה ואמרו ואם היה כהן לא תדור עמו במבוי א  א גמרא,דף כח

ש דתניא היא נדחית מפניו ואין הוא נדחה "כפר קטן נידון כשכונה מי נדחה מפני מי ת

ש "מפניה ואם היתה חצר שלה הוא נדחה מפניה איבעיא להו היתה חצר של שניהם מהו ת

ם היא נדחית מפניו במאי עסקינן אילימא בחצר שלו פשיטא ואלא בחצר שלה והתניא א

היתה חצר שלה הוא נדחה מפניה אלא לאו כי האי גוונא דלמא דאגיר מיגר מאי הוי עלה 

מטלטלך טלטלה גבר ואמר רב טלטולי דגברא קשין מדאיתתא ' הנה ה( ישעיהו כב)ש "ת

י אחר אמר רב ששת ואי אתו לקמן "ר לוה הימנה בנכסי אביה אינה נפרעת אלא ע"ת

ר שמותי משמתינן להו רב הונא בריה דרב יהושע לדינא לא מזדקקינן להו רב פפא אמ

א שנתגרשה מן הנשואין "אמר נגודי נמי מנגדינן להו אמר רב נחמן תנא באבל רבתי בד

י עצמה שאין לבו גס בה ההוא ארוס וארוסתו "אבל כשנתגרשה מן האירוסין נפרעת ע

ל רב אדא "א דאתו לקמיה דרבא יתיב רב אדא בר מתנא קמיה אוקי רבא שלוחא בינתייהו

ל קא חזינן דקא גייסי בהדדי איכא "א' בר מתנא והאמר רב נחמן תנא באבל רבתי כו

ל רב אדא בר מתנא ניקום מר שלוחא בינתייהו "דאמרי לא אוקי רבא שליח בינתייהו א

מ היכא דלא גייסי בהדדי אבל הני "ל ה"א' רב נחמן תנא באבל רבתי כו[ אמר]ל והא "א

: י בהדדיקא חזינא להו דגייס

ואלו נאמנין להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן נאמן אדם לומר זה כתב   א משנה,דף כח

ידו של אבא וזה כתב ידו של רבי וזה כתב ידו של אחי זכור הייתי בפלונית שיצאה 

בהינומא וראשה פרוע ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול לאכול בתרומה ושהיה 

ום הזה בית הפרס ועד כאן היינו באין בשבת אבל אין אדם חולק עמנו על הגורן והמק

: נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה

אמר רב הונא בריה דרב יהושע והוא שיש גדול עמו וצריכא דאי   א גמרא,דף כח

ליה אשמעינן אביו משום דשכיח גביה אבל רבו לא ואי אשמעינן רבו משום דאית 

אימתיה דרביה אבל אביו לא ואי אשמעינן הני תרתי אביו דשכיח גביה ורבו דאית ליה 

ל כיון דקיום שטרות מדרבנן "אימתיה אבל אחיו דלית ליה לא הא ולא הא אימא לא קמ

מאי טעמא  : זכור הייתי בפלונית שיצאה בהינומא וראשה פרוע : הימנוהו רבנן בדרבנן

ושהיה איש פלוני יוצא מבית  : שאות גלוי מלתא בעלמא הואכיון דרוב נשים בתולות ני

יהושע בן לוי דאמר ' ודלמא עבד כהן הוא מסייע ליה לר : הספר לטבול לאכול בתרומה



יהושע בן לוי אסור לאדם שילמד את עבדו תורה ולא והתניא לוה הימנו רבו או ' ר

שעשאו רבו 

רבו או שקרא שלשה פסוקים בבית  אפוטרופוס או שהניח תפילין בפני  ב גמרא,דף כח

הכנסת הרי זה לא יצא לחירות התם דאיקרי עבד מדעתו כי קאמרינן דקא נהיג ביה מנהג 

ודלמא  : ושהיה חולק עמנו על הגורן : בתרומה דרבנן : לטבול לאכול בתרומה : בנים

ין עבד כהן הוא תנן כמאן דאמר אין חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו דתניא א

חולקין תרומה לעבד אלא אם כן רבו עמו דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר יכול הוא 

שיאמר אם כהן אני תנו לי בשביל עצמי ואם עבד כהן אני תנו לי בשביל רבי במקומו של 

רבי יהודה היו מעלין מתרומה ליוחסין במקומו של רבי יוסי לא היו מעלין מתרומה 

יוסי מימי לא העדתי פעם אחת העדתי והעלו עבד לכהונה  ר אלעזר ברבי"ליוחסין תניא א

ה מביא תקלה על ידם "על פי העלו סלקא דעתך השתא ומה בהמתן של צדיקים אין הקב

ש אלא בקשו להעלות עבד לכהונה על פי חזא באתריה דרבי יוסי "צדיקים עצמם לא כ

ט בית הפרס "מ : ושהמקום הזה בית הפרס הוא : ואזל ואסהיד באתריה דרבי יהודה

דרבנן דאמר רב יהודה אמר שמואל מנפח אדם בית הפרס והולך ורב יהודה בר אמי 

משמיה דרב יהודה אמר בית הפרס שנידש טהור מאי טעמא אי אפשר לעצם כשעורה 

ואין נאמן לומר  : קסבר תחומין דרבנן : ועד כאן היינו באין בשבת : שלא נידש ברגל

מאי טעמא אפוקי  : עמד ומספד היה לפלוני במקום הזהדרך היה לפלוני במקום הזה מ

ממונא לא מפקינן תנו רבנן נאמן התינוק לומר כך אמר לי אבא משפחה זו טהורה משפחה 

זו טמאה טהורה וטמאה סלקא דעתך אלא משפחה זו כשרה ומשפחה זו פסולה ושאכלנו 

כהן על ידי עצמו אבל בקצצה של בת פלוני לפלוני ושהיינו מוליכים חלה ומתנות לפלוני 

ונתגייר עבד ונשתחרר אין נאמנים { גוי> }עובד כוכבים>לא על ידי אחר וכולן אם היה 

ואין נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה רבי 

יוחנן בן ברוקא אהייא אילימא אסיפא אפוקי ממונא הוא ' יוחנן בן ברוקא אומר נאמנים ר

' ונתגייר עבד ונשתחרר אין נאמנין ר{ גוי> }עובד כוכבים>א ארישא וכולם אם היה אל

הוא { דגוי> }דעובד כוכבים>ק סבר כיון "יוחנן בן ברוקא אומר נאמנין במאי קמיפלגי ת

לא הוה דייק ורבי יוחנן בן ברוקא סבר כיון דדעתיה לאיגיורי מידק הוה דייק מאי קצצה 

ד מן האחין שנשא אשה שאינה הוגנת לו באין בני משפחה דתנו רבנן כיצד קצצה אח

ומביאין חבית מליאה פירות ושוברין אותה באמצע רחבה ואומרים אחינו בית ישראל 

שמעו אחינו פלוני נשא אשה שאינה הוגנת לו ומתייראים אנו שמא יתערב זרעו בזרעינו 

א קצצה שהתינוק נאמן בואו וקחו לכם דוגמא לדורות שלא יתערב זרעו בזרעינו וזו הי

:  להעיד עליה

  

מסכת כתובות פרק ג 

אלו נערות שיש להן קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית   א משנה,דף כט

הבא על הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות 

שלש שנים ויום אחד הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל 



פ שהן בהכרת אין בהן מיתת "אעאשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה יש להם קנס 

: בית דין

הני נערות פסולות אית להו קנס כשירות לא הכי קאמר אלו נערות   א גמרא,דף כט

נערה אין קטנה לא  : פסולות שיש להם קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית

 מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב רבי מאיר היא דתניא קטנה מבת יום אחד ועד שתביא

שתי שערות יש לה מכר ואין לה קנס ומשתביא שתי שערות ועד שתיבגר יש לה קנס ואין 

לה מכר דברי רבי מאיר שהיה רבי מאיר אומר כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום 

שיש קנס אין מכר וחכמים אומרים קטנה מבת שלש שנים ויום אחד ועד שתיבגר יש לה 

קנס קנס אין מכר לא אימא 

( דברים כב)אף קנס במקום מכר והני בני קנסא נינהו ואמאי איקרי כאן   גמראב ,דף כט

נערה נערה הנערה חד ( דברים כב)ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו אמר ריש לקיש 

( שמות כב)לגופיה וחד לאתויי חייבי לאוין וחד לאתויי חייבי כריתות רב פפא אמר 

י חייבי לאוין וחד לאתויי חייבי כריתות בתולה בתולות הבתולות חד לגופיה וחד לאתוי

ל ההוא מיבעי ליה לכדאביי דאמר אביי בא עליה ומתה פטור "ט לא אמר כר"ורב פפא מ

ט לא "ונתן לאבי הנערה לאבי נערה ולא לאבי מתה וריש לקיש מ( דברים כב)שנאמר 

כסף ישקול כמוהר ( שמות כב)אמר כרב פפא ההוא מיבעי ליה לגזירה שוה דתניא 

הבתולות שיהא זה כמוהר הבתולות ומוהר הבתולות כזה וריש לקיש נמי מיבעי ליה 

לכדאביי ורב פפא נמי מיבעי ליה לגזירה שוה אלא שיתא קראי כתיבי נערה נערה הנערה 

בתולה בתולות הבתולות תרי לגופייהו חד לכדאביי וחד לגזירה שוה אייתרו ליה תרי חד 

חייבי כריתות ולאפוקי מהאי תנא דתניא ולו תהיה לאשה  לאתויי חייבי לאוין וחד לאתויי

שמעון התימני אומר אשה שיש בה הויה רבי שמעון בן מנסיא אומר אשה הראויה לקיימה 

זירא ממזרת ונתינה איכא בינייהו למאן דאמר יש בה הויה הא נמי יש ' מאי בינייהו אמר ר

ימה ולרבי עקיבא דאמר אין בה הויה למאן דאמר ראויה לקיימה הא אינה ראויה לקי

קידושין תופסין בחייבי לאוין מאי בינייהו איכא בינייהו אלמנה לכהן גדול כרבי סימאי 

דתניא רבי סימאי אומר מן הכל עושה רבי עקיבא ממזרין חוץ מאלמנה לכהן גדול שהרי 

י לא יקח ולא יחלל חילולין הוא עושה ואין עושה ממזרין ולרב( ויקרא כא)אמרה תורה 

ישבב דאמר בואו ונצוח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ביאה בישראל הולד 

ממזר מאי בינייהו איכא בינייהו 

סימאי ' ישבב אי לאפוקי מטעמא דר' חייבי עשה מצרי ואדומי הניחא לר  א גמרא,דף ל

 'קאתי שפיר אלא אי טעמא דנפשיה קאמר כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר ואפי

ש דהוה ליה עשה שאינו שוה בכל "ג ומ"חייבי עשה מאי בינייהו איכא בינייהו בעולה לכ

ד יש בה הויה הא נמי יש בה "אמר רב חסדא הכל מודים בבא על הנדה שמשלם קנס למ

ד ראויה לקיימה הא נמי ראויה לקיימה ולאפוקי מדרבי נחוניא בן הקנה דתניא "הויה למ

ה את יום הכפורים כשבת לתשלומין מה שבת מתחייב רבי נחוניא בן הקנה היה עוש

' ט דר"בנפשו ופטור מן התשלומין אף יום הכפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין מ

אסון ( בראשית מב)אסון בידי אדם ונאמר ( שמות כא)נחוניא בן הקנה אמר אביי נאמר 

האמור בידי שמים  בידי שמים מה אסון האמור בידי אדם פטור מן התשלומין אף אסון

פטור מן התשלומין מתקיף לה רב אדא בר אהבה ממאי דכי קא מזהר להו יעקב לבניה על 

צינים ופחים דבידי שמים נינהו דלמא על אריא וגנבי דבידי אדם נינהו אטו יעקב אהא 



אזהר אהא לא אזהר יעקב על כל מילי אזהר וצינים פחים בידי שמים נינהו והתניא הכל 

צינים פחים בדרך עיקש שומר נפשו ( משלי כב)חוץ מצינים פחים שנאמר  בידי שמים

ירחק מהם ותו אריא וגנבי בידי אדם נינהו והאמר רב יוסף וכן תני רבי חייא מיום שחרב 

בית המקדש אף על פי שבטלו סנהדרין ארבע מיתות לא בטלו לא בטלו הא בטלו להו 

אלא 

מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דין ארבע מיתות לא בטלו   ב גמרא,דף ל

דורסתו ומי שנתחייב שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישו ומי שנתחייב הריגה או 

נמסר למלכות או ליסטים באין עליו ומי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת בסרונכי 

י נחוניא אלא איפוך אריא וגנבי בידי שמים צינים ופחים בידי אדם רבא אמר טעמא דרב

ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו ( ויקרא כ)בן הקנה מהכא 

מזרעו למולך ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אותו אמרה תורה כרת 

שלי כמיתה שלכם מה מיתה שלכם פטור מן התשלומין אף כרת שלי פטור מן התשלומין 

כא בינייהו זר שאכל תרומה לאביי פטור ולרבא חייב ולאביי מאי איכא בין רבא לאביי אי

נחוניא בן הקנה בגונב חלבו של חבירו ואכלו שהוא חייב ' פטור והאמר רב חסדא מודה ר

שכבר נתחייב בגניבה קודם שבא לידי איסור חלב אלמא דמעידנא דאגביה קנייה מתחייב 

קנייה מתחייב בנפשו לא הוי עד בנפשו לא הוה עד דאכיל ליה הכא נמי בעידנא דאגביה 

דאכיל ליה הכא במאי עסקינן כגון שתחב לו חבירו לתוך פיו סוף סוף כיון דלעסיה קנייה 

מתחייב בנפשו לא הוי עד דבלעה כגון שתחב לו לתוך בית הבליעה היכי דמי אי דמצי 

רב  י הדחק"לאהדורה ניהדר אי לא מצי לאהדורה אמאי חייב לא צריכא דמצי לאהדורה ע

פפא אמר כגון שתחב לו חבירו משקין של תרומה לתוך פיו רב אשי אמר בזר שאכל 

תרומה משלו 

וקרע שיראין של חבירו גופא אמר רב חסדא מודה רבי נחוניא בן הקנה   א גמרא,דף לא

בגונב חלבו של חבירו ואכלו שהוא חייב שכבר נתחייב בגנבה קודם שיבא לידי איסור 

אבין דאמר רבי אבין הזורק חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע וקרע  חלב לימא פליגא דרבי

שיראין בהליכתו פטור שעקירה צורך הנחה היא הכא נמי הגבהה צורך אכילה היא הכי 

השתא התם אי אפשר להנחה בלא עקירה הכא אפשר לאכילה בלא הגבהה דאי בעי גחין 

מהדר לה מאי איכא בין  ואכיל אי נמי התם אי בעי לאהדורה לא מצי מהדר לה הכא מצי

ר וקרע שיראין בהליכתו להך "האי לישנא להאי לישנא איכא בינייהו המעביר סכין ברה

לישנא דאמרת אי אפשר להנחה בלא עקירה הכא נמי אי אפשר להנחה בלא עקירה להך 

לישנא דאמרת לא מצי מהדר לה הכא מצי מהדר לה גופא אמר רבי אבין הזורק חץ 

ארבע וקרע שיראין בהליכתו פטור שעקירה צורך הנחה היא מתיב מתחלת ארבע לסוף 

רב ביבי בר אביי הגונב כיס בשבת חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור 

סקילה היה מגרר ויוצא מגרר ויוצא פטור שהרי איסור שבת וגניבה באין כאחד ואמאי 

כגון שהגביהו על מנת להצניעו  הכא נמי לימא הגבהה צורך הוצאה היא הכא במאי עסקינן

ונמלך עליו והוציאו וכי האי גוונא מי חייב והאמר רב סימון אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן 

המפנה חפצים מזוית לזוית ונמלך עליהם והוציאן פטור שלא היתה עקירה משעה ראשונה 

ד מ להוציאו הכא במאי עסקינן כשעמד עמ"מ להצניעו אלא אימא ע"לכך לא תימא ע

למאי אי לכתף אורחיה הוא אלא בעומד לפוש אבל לכתף מאי 



פטור אדתני היה מגרר ויוצא מגרר ויוצא פטור נפלוג וניתני בדידה במה   ב גמרא,דף לא

אמורים בעומד לפוש אבל לכתף פטור אלא הא מני בן עזאי היא דאמר מהלך ' דברי

ה דברים אמורים במהלך אבל בדידה במ[ וניתני]כעומד דמי אבל זורק מאי פטור ניפלוג 

ל ובמאי אי "ד אמינא אין דרך הוצאה בכך קמ"זורק פטור מגרר ויוצא איצטריכא ליה ס

ברברבי אורחיה הוא אי בזוטרי לאו אורחיה הוא אלא במיצעי ודאפקיה להיכא אי 

ר איסור שבת איכא איסור גניבה ליכא אי דאפקיה לרשות היחיד איסור "דאפקיה לרה

' איסור שבת ליכא לא צריכא דאפקיה לצידי רשות הרבים וכמאן אי כרגניבה איכא 

ר דמו איסור שבת איכא איסור גניבה ליכא אי כרבנן "ר כרה"אליעזר דאמר צידי רה

' ר דמו איסור גניבה איכא איסור שבת ליכא לעולם כר"ר לאו כרה"דאמרי צידי רה

נין חיובא דשבת דזימנין דדחקי ר דמו הני מילי לע"ר כרה"א צידי רה"אליעזר וכי אמר ר

ט דהא לא שכיחי רבים רב אשי אמר כגון "רבים ועיילי להתם אבל לענין מיקנא קני מ

שצירף ידו למטה משלשה וקיבלו כדרבא דאמר רבא ידו של אדם חשובה לו כארבעה על 

ר נמי קנה ותרוייהו "ר וברה"ארבעה רב אחא מתני הכי רבינא מתני לעולם דאפקיה לרה

קמיפלגי דתנן היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים פטור הגביהו או ' וקא דהא מתניבדי

שהוציאו מרשות בעלים ומת חייב רבינא דייק מרישא רב אחא דייק מסיפא רבינא דייק 

מרישא היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים פטור טעמא דמת ברשות בעלים הא הוציאו 

מסיפא הגביהו או שהוציאו הוצאה דומיא דהגבהה מרשות בעלים ומת חייב רב אחא דייק 

מה הגבהה דאתי לרשותיה אף הוצאה נמי דאתי לרשותיה לרב אחא קשיא רישא לרבינא 

קשיא סיפא רישא לרב אחא לא קשיא כמה דלא אתי לרשותיה רשות בעלים קרינא ביה 

אחות הבא על אחותו ועל  : סיפא לרבינא לא קשיא הוצאה דומיא דהגבהה לא אמרינן

ורמינהו אלו הן הלוקין הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל  : 'אביו כו

אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה 

וקיימא לן דאינו לוקה ומשלם אמר עולא לא קשיא כאן באחותו נערה   א גמרא,דף לב

בשוטה והא איכא צערא כאן באחותו בוגרת אחותו בוגרת נמי הא איכא בושת ופגם 

תימא אחותו נערה ביתומה ומפותה אלמא קסבר עולא ' במפותה השתא דאתית להכי אפי

כל היכא דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי מנא ליה לעולא הא גמר 

מחובל בחבירו מה חובל בחבירו דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי אף כל 

ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי מה לחובל בחבירו שכן חייב היכא דאיכא ממון 

בחמשה דברים ואי ממונא לקולא שכן הותר מכללו בבית דין אלא גמר מעדים זוממין מה 

עדים זוממין דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי אף כל היכא דאיכא ממון 

כן אינן צריכים התראה ואי ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי מה לעדים זוממין ש

ממונא לקולא הוא שכן לא עשו מעשה אלא גמר מתרוייהו מה הצד השוה שבהן דאיכא 

ממון ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי אף כל היכא דאיכא ממון ומלקות ממונא 

משלם מילקא לא לקי מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד חמור ואי ממונא לקולא הוא 

הקל  שכן יש בהן צד

תחת אשר ענה וכתיב ( דברים כב)אלא עולא תחת תחת גמר כתיב הכא   ב גמרא,דף לב

עין תחת עין מה התם ממונא משלם מילקא לא לקי אף כל היכא דאיכא ( שמות כא)התם 

תימא אחותו נערה כאן ' ממונא ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי רבי יוחנן אמר אפי

א קסבר רבי יוחנן כל היכא דאיכא ממון ומלקות ואתרו שהתרו בו כאן שלא התרו בו אלמ



כדי ( דברים כה)יוחנן הא אמר קרא ' ביה מילקא לקי ממונא לא משלם מנא ליה לר

רשעתו משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות וסמיך ליה 

לא לקי וכי  ארבעים יכנו והרי חובל בחבירו דאיכא ממון ומלקות ממונא משלם מילקא

תימא הני מילי היכא דלא אתרו ביה אבל אתרו ביה מילקא לקי ממונא לא משלם והאמר 

ר יוחנן הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה היכי דמי אי דלא אתרו ביה "אמי א' ר

אמאי לוקה אלא פשיטא דאתרו ביה וטעמא דלית בה שוה פרוטה הא אית בה שוה פרוטה 

לקי כדאמר רבי אילעא בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין ממונא משלם מילקא לא 

' לתשלומין הכא נמי בפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין והיכא איתמר דר

אילעא אהא מעידין אנו את איש פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז ונמצאו זוממין לוקין 

מ וחכמים אומרים "רומשלמין שלא השם המביאן לידי מכות מביאן לידי תשלומין דברי 

ר אילעא בפירוש ריבתה תורה "כל המשלם אינו לוקה ונימא כל הלוקה אינו משלם א

ועשיתם לו כאשר זמם ( דברים יט)עדים זוממין לתשלומין היכן ריבתה תורה מכדי כתיב 

יד ביד למה לי דבר הניתן מיד ליד ומאי ניהו ממון חובל ( דברים יט)לעשות לאחיו 

כאשר עשה כן יעשה לו כן ינתן בו למה לי דבר שיש ( ויקרא כד)י כתיב בחבירו נמי מכד

ערות ( ויקרא יח)ט לא אמר כעולא אם כן בטלת "בו נתינה ומאי ניהו ממון ורבי יוחנן מ

אחותך לא תגלה 

לא יוסיף פן יוסיף עדים זוממין ( דברים כה)כ בטלת "חובל בחבירו נמי א  א גמרא,דף לג

והיה אם בן הכות הרשע אלא עדים זוממין אפשר לקיומה ( כה דברים)כ בטלת "נמי א

בבן גרושה ובן חלוצה חובל בחבירו נמי איכא לקיומה כגון שהכהו הכאה שאין בה שוה 

יוחנן האי תחת אשר עינה ' פרוטה אחותו נמי איכא לקיומה באחותו בוגרת אמר לך ר

שר עינה האי תחת אשר תחת א( דברים כב)מיבעי ליה לכדאביי דאמר אביי אמר קרא 

( דברים כב)עינה מכלל דאיכא בושת ופגם ועולא נפקא ליה מדרבא דאמר רבא אמר קרא 

ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף הנאת שכיבה חמשים מכלל דאיכא 

בושת ופגם רבי אליעזר אומר עדים זוממין ממונא משלמי ומילקא לא לקי משום דלאו 

ר רבא תדע ניתרי בהו אימת ניתרי בהו מעיקרא אמרי אישתלין בני התראה נינהו אמ

ניתרי בהו בשעת מעשה פרשי ולא מסהדי ניתרי בהו לבסוף מאי דהוה הוה מתקיף לה 

אביי וניתרי בהו בתוך כדי דבור מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא וניתרי בהו מעיקרא 

י סלקא דעתך עדים זוממין ונרמז בהו רמוזי הדר אמר אביי לאו מילתא היא דאמרי א

צריכין התראה כי לא מתרינן בהו לא קטלינן להו מי איכא מידי דאינהו בעו קטיל בלא 

התראה ואינהו בעו התראה הא בעינן ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו וליכא מתקיף 

לה רב סמא בריה דרב ירמיה אלא מעתה בן גרושה ובן חלוצה דלא מכאשר זמם קא 

משפט אחד יהיה לכם משפט השוה לכולכם ( ויקרא כד)עי התראה אמר קרא מיתרבי ליב

רב שישא בריה דרב אידי אמר חובל בחבירו נמי ממונא משלם ומילקא לא לקי מהכא 

וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ואמר רבי אלעזר במצות ( שמות כא)

נתת נפש תחת נפש היכי דמי ואם אסון יהיה ו( שמות כא)שבמיתה הכתוב מדבר דכתיב 

אי דלא אתרו ביה אמאי מיקטיל אלא פשיטא דאתרו ביה ומותרה לדבר חמור הוי מותרה 

לדבר הקל ואמר רחמנא ולא יהיה אסון ענוש יענש מתקיף לה רב אשי ממאי דמותרה 

לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל דלמא לא הוי אם תמצא לומר הוי ממאי דמיתה חמורה 



דלמא מלקות חמור דאמר רב אילמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה פלחו   מראב ג,דף לג

ל רב סמא בריה דרב אסי לרב אשי ואמרי לה רב סמא בריה דרב אשי לרב "לצלמא א

אשי ולא שני לך בין הכאה שיש לה קצבה להכאה שאין לה קצבה מתקיף לה רב יעקב 

אמר ממון מאי איכא למימר אלא מנהר פקוד הניחא לרבנן דאמרי נפש ממש אלא לרבי ד

אם יקום והתהלך בחוץ על ( שמות כא)אמר רב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבא מהכא 

משענתו ונקה המכה וכי תעלה על דעתך שזה מהלך בשוק וזה נהרג אלא מלמד שחובשין 

אותו ואי מית קטלינן ליה ואי לא מית שבתו יתן ורפא ירפא היכי דמי אי דלא אתרו ביה 

מיקטיל אלא פשיטא דאתרו ביה ומותרה לדבר חמור מותרה לדבר הקל ואמר  אמאי

רחמנא שבתו יתן ורפא ירפא מתקיף לה רב אשי ממאי דמותרה לדבר חמור הוי מותרה 

לדבר הקל דלמא לא הוי ואם תמצא לומר הוי ממאי דמיתה חמורה דלמא מלקות חמור 

ל רב סמא בריה דרב אסי "לצלמא אדאמר רב אילמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה פלחו 

לרב אשי ואמרי לה רב סמא בריה דרב אשי לרב אשי ולא שני לך בין הכאה שיש לה 

קצבה להכאה שאין לה קצבה מתקיף לה רב מרי ממאי דבמזיד ונקה מקטלא דלמא בשוגג 

ריש לקיש אמר הא מני רבי מאיר היא דאמר לוקה ומשלם אי רבי  : ונקה מגלות קשיא

מאיר לוקה ומשלם אית ליה מת ומשלם לית ליה ולא ' בתו נמי וכי תימא ר' פימאיר א

גנב שור הנסקל { לעבודה זרה> }לעבודת כוכבים>והתניא גנב וטבח בשבת גנב וטבח 

וטבחו משלם תשלומי ארבעה וחמשה דברי רבי מאיר וחכמים פוטרין הא איתמר עלה 

אבין ' שמעון בן לקיש ר' יה אמר רר יוחנן ואמרי לה אמר רבי ירמ"אמר רבי יעקב א

ורבי אילעא וכל חבורתא משמיה דרבי יוחנן אמרי בטובח על ידי אחר וכי זה חוטא וזה 

וטבחו או מכרו מה מכירה על ידי אחר אף ( שמות כא)מתחייב אמר רבא אמר רחמנא 

טביחה על ידי אחר דבי רבי ישמעאל תנא או לרבות את השליח דבי חזקיה תנא תחת 

ות את השליח מתקיף לה מר זוטרא מי איכא מידי דאילו עבד איהו לא מיחייב ועביד לרב

שליח ומחייב איהו לאו משום דלא מיחייב אלא משום דקם ליה בדרבה מיניה אי בטובח 

על ידי אחר מאי טעמייהו דרבנן דפטרי מאן חכמים 

התינח  שמעון היא דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה' ר  א גמרא,דף לד

ושור הנסקל אלא שחיטת שבת שחיטה ראויה היא דתנן { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>

יוחנן ' פ שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה סבר לה כר"השוחט בשבת וביום הכפורים אע

יהודה אומר ' מ ר"הסנדלר דתניא המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל דברי ר

יאכל עולמית רבי יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל בשוגג יאכל למוצאי שבת במזיד לא 

למוצאי שבת לאחרים ולא לו במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים מאי טעמא 

ושמרתם את השבת ( שמות לא)חייא אפיתחא דבי נשיאה ' דרבי יוחנן הסנדלר כדדריש ר

מה קודש כי קדש היא לכם מה קודש אסור באכילה אף מעשה שבת אסורין באכילה אי 

ל "ל לכם שלכם יהא יכול אפילו בשוגג ת"אסור בהנאה אף מעשה שבת אסור בהנאה ת

מחלליה מות יומת במזיד אמרתי לך ולא בשוגג פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מעשה 

שבת דאורייתא וחד אמר דרבנן מאן דאמר דאורייתא כדאמרן מאן דאמר דרבנן אמר קרא 

יה קודש ולמאן דאמר דרבנן מאי טעמייהו דרבנן דפטרי כי קדש היא היא קודש ואין מעש

כיון דשחט ביה פורתא { לעבודה זרה> }לעבודת כוכבים>קא פטרי רבנן אשארא טובח 

איתסר ליה אידך כי קא טבח לאו דמריה קא טבח אמר רבא באומר בגמר זביחה הוא 

כגון שמסרו עובדה שור הנסקל לאו דידיה הוא דקטבח אמר רבה הכא במאי עסקינן 



לשומר והזיק בבית שומר ונגמר דיניה בבית שומר וגנבו גנב מבית שומר ורבי מאיר סבר 

יעקב דאמר אף משנגמר דינו החזירו שומר ' ש סבר לה כר"יעקב וסבר לה כר' לה כר

ש דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי רבה אמר לעולם "לבעליו מוחזר וסבר לה כר

בטובח על ידי עצמו 

מאיר לוקה ומשלם אית ליה מת ומשלם לית ליה ושאני הני דחידוש ' ור  ב גמרא,דף לד

ג דמיקטיל משלם ואזדא רבה לטעמיה דאמר רבה היה גדי "הוא שחידשה תורה בקנס אע

גנוב לו וטבחו בשבת חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת גנב וטבח 

אין מכירה ואמר רבה היה גדי גנוב לו וטבחו בשבת פטור שאם אין גניבה אין טביחה ו

במחתרת חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור מחתרת גנב וטבח במחתרת 

פטור שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה וצריכא דאי אשמעינן שבת משום דאיסורה 

ם איסור עולם אבל מחתרת דאיסור שעה הוא אימא לא ואי אשמעינן מחתרת משו

דמחתרתו זו היא התראתו אבל שבת דבעיא התראה אימא לא צריכא אמר רב פפא היתה 

פרה גנובה לו וטבחה בשבת חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת 

היתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת פטור אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי רב 

ולה אתא לאשמועינן סלקא דעתך אמינא פפא פרה אתא לאשמועינן אמר ליה רב פפא שא

הואיל ואמר רב פפא משעת משיכה הוא דאתחייב ליה במזונותיה הכא נמי משעת שאלה 

אתחייב באונסיה קא משמע לן אמר רבא הניח להן אביהן פרה שאולה משתמשין בה כל 

ימי שאלתה מתה אין חייבין באונסה כסבורין של אביהם היא וטבחוה ואכלוה משלמין 

י בשר בזול הניח להן אביהן אחריות נכסים חייבין לשלם איכא דמתני לה ארישא דמ

ואיכא דמתני לה אסיפא מאן דמתני לה ארישא כל שכן אסיפא ופליגא דרב פפא ומאן 

יוחנן לא אמר כריש לקיש ' דמתני לה אסיפא אבל ארישא לא והיינו דרב פפא בשלמא ר

יוחנן אמר לך כיון דאילו אתרו ' א אמר כרט ל"דקא מוקים לה כרבנן אלא ריש לקיש מ

ביה פטור כי לא אתרו ביה נמי פטור ואזדו לטעמייהו דכי אתא רב דימי אמר חייבי מיתות 

' יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור ר' שוגגין וחייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר ר

ביה פטור כי לא ל אמר פטור כיון דאילו אתרו "יוחנן אמר חייב דהא לא אתרו ביה ר

ולא יהיה אסון ענוש יענש ( שמות כא)ל לרבי יוחנן "אתרו ביה נמי פטור איתיביה ר

ל "מאי לאו אסון ממש לא דין אסון איכא דאמרי איתיביה רבי יוחנן לר  א גמרא,דף לה

ולא יהיה אסון ענוש יענש מאי לאו דין אסון לא אסון ממש אמר רבא ומי ( שמות כא)

י מיתות שוגגין חייבים והא תנא דבי חזקיה מכה אדם ומכה בהמה מה ד חייב"איכא למ

מכה בהמה לא חילקת בו בין בשוגג בין במזיד בין מתכוין לשאין מתכוין בין דרך ירידה 

לדרך עלייה לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון אף מכה אדם לא תחלוק בו בין בשוגג בין 

ידה לדרך עלייה לחייבו ממון אלא לפוטרו במזיד בין מתכוין לשאין מתכוין בין דרך יר

ממון אלא כי אתא רבין אמר חייבי מיתות שוגגין כולי עלמא לא פליגי דפטורין כי פליגי 

בחייבי מלקות שוגגין ודבר אחר רבי יוחנן אמר חייב חייבי מיתות איתקוש חייבי מלקיות 

כחייבי מיתות היכן  לא איתקוש ריש לקיש אמר פטור בפירוש ריבתה תורה חייבי מלקיות

רשע רבא אמר אתיא מכה ( דברים כה)רשע ( במדבר לה)ריבתה תורה אמר אביי אתיא 

ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם ( ויקרא כד)מכה אמר ליה רב פפא לרבא הי מכה אילימא 

מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת ( ויקרא כד)יומת האי בקטלא כתיב אלא האי מכה 

והאי לאו מכה היא [ כאשר עשה כן יעשה לו]כי יתן מום בעמיתו נפש וסמיך ליה ואיש 



אנן הכאה הכאה קאמרינן והא כי כתיב בחובל בחבירו הוא דכתיב וחובל בחבירו בר 

תשלומין הוא אם אינו ענין להכאה שיש בה שוה פרוטה תנהו ענין להכאה שאין בה שוה 

פרוטה 

צריכא דבהדי דמחייה קרע שיראין סוף סוף לאו בר תשלומין הוא לא   ב גמרא,דף לה

ל רב חייא לרבא ולתנא דבי חזקיה דאמר מכה אדם ומכה בהמה ממאי דבחול "דיליה א

ד דכתיב "כתיב וליכא לאיפלוגי דלמא בשבת כתיב דבבהמה גופה איכא לאיפלוגי לא ס

ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת היכי דמי אי דלא אתרו ביה מכה אדם ( ויקרא כד)

ל "יומת אלא פשיטא דאתרו ביה ואי בשבת מכה בהמה ישלמנה אלא לאו בחול א אמאי

רב פפא לאביי לרבה דאמר חידוש הוא שחידשה תורה בקנס ואף על גב דמיקטיל משלם 

מ קשיא בתו אי כרבי נחוניא בן הקנה קשיא אחותו אי "מתניתין כמאן מוקים לה אי כר

יוחנן אלא אי ' יוחנן הוא נמי מתרץ לה כר 'יצחק קשיא ממזרת הניחא אי סבר לה כר' כר

ל דאמר "ל רב מתנא לאביי לר"ל א"יוחנן ס' ל היכי מתרץ לה על כרחך כר"סבר כר

בפירוש ריבתה תורה חייבי מלקיות כחייבי מיתות מאן תנא דפליג עליה דרבי נחוניא בן 

לא פיתוי ר עריות ושניות לעריות אין להן לא קנס ו"ת : מ אי רבי יצחק"הקנה אי ר

הממאנת אין לה לא קנס ולא פיתוי איילונית אין לה לא קנס ולא פיתוי והיוצאת משום 

שם רע אין לה לא קנס ולא פיתוי מאי עריות ומאי שניות לעריות אילימא עריות 

עריות ממש שניות מדברי סופרים כיון דמדאורייתא חזיא ליה אמאי אין   א גמרא,דף לו

י מיתות בית דין שניות חייבי כריתות אבל חייבי לאוין יש להן להן קנס אלא עריות חייב

ד וחייבי כריתות שניות "קנס ומני שמעון התימני היא איכא דאמרי עריות חייבי מיתות ב

הממאנת אין לה לא קנס ולא פיתוי הא קטנה  : ש בן מנסיא היא"חייבי לאוין מני ר

ס אימא סיפא איילונית אין לה לא בעלמא אית לה מני רבנן היא דאמרי קטנה יש לה קנ

מ דאמר קטנה אין לה קנס והא מקטנותה יצתה לבגר רישא רבנן "קנס ולא פיתוי אתא לר

מ היא ובממאנת סבר לה כרבי יהודה ומי סבר לה והתניא עד "ת כולה ר"מ וכ"וסיפא ר

יהודה אומר עד שירבה שחור על ' מ ר"מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות דברי ר

מ ומי סבר לה והאמר רב יהודה אמר רב זו "יהודה היא ובקטנה סבר לה כר' לבן אלא רה

מ בחדא "יהודה מיבעי ליה האי תנא סבר לה כר' מ ור"מ ואם איתא זו דברי ר"דברי ר

איילונית  : ופליג עליה בחדא רפרם אמר מאי ממאנת הראויה למאן וליתני קטנה קשיא

י החרשת והשוטה והאיילונית יש להן קנס ויש להן אין לה לא קנס ולא פיתוי ורמינה

מ הא רבנן ודקארי לה מאי קארי לה משום דאית ליה "טענת בתולים והא מאי רומיא הא ר

למירמא אחריתי עילויה החרשת והשוטה והבוגרת ומוכת עץ אין להן טענת בתולים 

ן לה טענת מ סומא אי"הסומא ואיילונית יש להן טענת בתולים סומכוס אומר משום ר

יהושע אימר דשמעת ליה לרבן ' בתולים אמר רב ששת לא קשיא הא רבן גמליאל והא ר

ג "גמליאל היכא דקא טענה איהי היכא דלא קא טענה איהי מי שמעת ליה אין כיון דאמר ר

והאמר  : והבוגרת אין לה טענת בתולים : פתח פיך לאלם הוא( משלי כא)מהימנא כגון זו 

לה לילה הראשון רב בוגרת נותנין 

אי דקא טעין טענת דמים הכי נמי הכא במאי עסקינן דקטעין טענת פתח   ב גמרא,דף לו

ר זירא "ט דסומכוס א"מ : מ סומא אין לה טענת בתולים"סומכוס אומר משום ר : פתוח

מפני שנחבטת על גבי קרקע כולהו נמי חבוטי מיחבטי כולהו רואות ומראות לאמן זו אינה 

היוצאת  : והיוצאת משום שם רע אין לה לא קנס ולא פיתוי : מראה לאמהרואה ואינה 



משום שם רע בת סקילה היא אמר רב ששת הכי קאמר מי שיצא עליה שם רע בילדותה 

מ האי שטרא ריעא לא מגבינן ביה היכי דמי "אין לה לא קנס ולא פיתוי אמר רב פפא ש

הכא דנפק עלה קלא דזנאי והא אמר אילימא דנפק קלא עליה דשטרא דזייפא הוא דכוותה 

רבא יצא לה שם מזנה בעיר אין חוששין לה אלא דאתו בי תרי ואמרי לדידהו תבעתנהי 

באיסורא דכוותה הכא דאתו בי תרי ואמרי לדידהו אמר להו זייפו לי בשלמא התם שכיחי 

פא פרוצין אלא הכא אם הוא הוחזק כל ישראל מי הוחזקו הכא נמי כיון דקא מהדר אזיו

: אימר זיופי זייף וכתב

ואלו שאין להן קנס הבא על הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו   ב משנה,דף לו

ושנתגיירו ושנשתחררו יתירות על בנות שלש שנים ויום אחד רבי יהודה אומר שבויה 

פ שגדולה הבא על בתו על בת בתו על בת בנו על בת "שנפדית הרי היא בקדושתה אע

נה על בת בתה אין להן קנס מפני שמתחייב בנפשו שמיתתן בידי בית דין אשתו על בת ב

: ואם לא יהיה אסון ענוש יענש( שמות כא)וכל המתחייב בנפשו אין משלם ממון שנאמר 

ר יוחנן רבי יהודה ורבי דוסא אמרו דבר אחד רבי יהודה הא דאמרן "א  ב גמרא,דף לו

דוסא אמר רבי דוסא וכי מה עשה לה ' ררבי דוסא דתניא שבויה אוכלת בתרומה דברי 

ערבי הלז וכי מפני שמיעך לה בין דדיה פסלה מן הכהונה אמר רבה דלמא לא היא עד כאן 

יהודה הכא אלא שלא יהא חוטא נשכר אבל התם כרבנן סבירא ליה אי נמי ' לא קאמר ר

ירא דוסא התם אלא בתרומה דרבנן אבל קנס דאורייתא כרבנן סב' עד כאן לא קאמר ר

' ליה אמר ליה אביי וטעמיה דרבי יהודה הכא שלא יהא חוטא נשכר הוא והא תניא ר

בת עשר שנים כתובתה מאתים ' יהודה אומר שבויה שנשבית הרי היא בקדושתה אפי

י "והתם מאי שלא יהא חוטא נשכר איכא התם נמי דלמא מימנעי ולא נסבי לה וסבר ר

יהודה אומר ' ישאנה מעיד בה לא ישאנה ר בקדושתה קיימה והתניא הפודה את השבויה

בין כך ובין כך לא ישאנה הא גופה קשיא אמרת הפודה את השבויה ישאנה והדר תנא 

מעיד בה לא ישאנה משום דמעיד בה לא ישאנה הא לא קשיא הכי קאמר הפודה את 

יהודה אמר רב פפא ' מ קשיא לר"השבויה ומעיד בה ישאנה מעיד בה כדי לא ישאנה מ

א רבי יהודה אומר בין כך ובין כך ישאנה רב הונא בריה דרב יהושע אומר לעולם אימ

יהודה לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי בין כך ובין כך ישאנה אלא לדידכו ' כדקתני ר

בין כך ובין כך לא ישאנה מבעי ליה ורבנן הפודה את השבויה ומעיד בה ישאנה לא שדי 

ישאנה שמא עיניו נתן בה רמי ליה רב פפא בר שמואל  איניש זוזי בכדי מעיד בה כדי לא

לרב יוסף 

וסבר רבי יהודה בקדושתה קיימא והתניא הגיורת שנתגיירה וראתה דם   א גמרא,דף לז

יוסי אומר הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה ' יהודה אומר דיה שעתה ר' ר

ל "יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד א' יהודה ר' חדשים דברי ר' לפקידה וצריכה להמתין ג

גיורת אשבויה קא רמית גיורת לא מנטרא נפשה שבויה מנטרא נפשה ורמי שבויה 

אשבויה דתניא הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתירות על בנות 

יוסי מתיר ליארס ולינשא ' יהודה ר' חדשים דברי ר' שנים ויום אחד צריכות להמתין ג' ג

ה "ל מידי שמיע לך בהא אמר ליה הכי אמר רב ששת שראוה שנבעלה א"מיד אשתיק א

יוסי אשה מזנה משמשת במוך שלא תתעבר ' יוסי אמר רבה קסבר ר' מאי טעמא דר

בשלמא גיורת כיון דדעתה לאיגיורי מנטרא נפשה שבויה נמי דלא ידעה היכא ממטו לה 

מאי איכא למימר וכי תימא כל ממילא  שפחה נמי דשמעה מפי מרה אלא יוצאה בשן ועין



חדשים ' ר יוסי הרי אנוסה ומפותה דממילא ותניא אנוסה ומפותה צריכות להמתין ג"לא א

יוסי אשה מזנה ' יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד אלא אמר רבה קסבר ר' יהודה ר' דברי ר

ולא ( ת כאשמו)' שנא : שמא לא נהפכה יפה יפה' מתהפכת כדי שלא תתעבר ואידך חיישי

כדי רשעתו משום ( דברים כה)והא מהכא נפקא מהתם נפקא  : 'יהיה אסון ענוש יענש וכו

רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות חדא במיתה וממון וחדא 

במלקות וממון וצריכא דאי אשמעינן מיתה וממון משום דאיכא איבוד נשמה אבל מלקות 

אימא לא ואי אשמעינן מלקות וממון משום דלא חמיר איסוריה  וממון דליכא איבוד נשמה

אבל מיתה וממון דחמיר איסוריה אימא לא צריכא ולרבי מאיר דאמר לוקה ומשלם תרתי 

למה לי חדא במיתה וממון 

וחדא במיתה ומלקות וצריכא דאי אשמעינן מיתה וממון משום דחדא   ב גמרא,דף לז

בל במיתה ומלקות דאידי ואידי בגופיה אימא מיתה בגופיה וחדא בממוניה לא עבדינן א

אריכתא היא ונעביד ביה ואי אשמעינן מיתה ומלקות דתרתי בגופיה לא עבדינן אבל מיתה 

ולא תקחו כופר ( במדבר לה)וממון דחדא בגופיה וחדא בממוניה אימא נעביד ביה צריכא 

( במדבר לה)מקטלא  לנפש רוצח למה לי דאמר רחמנא לא תשקול ממונא מיניה ותפטריה

לא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו למה לי דאמר רחמנא לא תשקול ממונא מיניה 

ותפטריה מן גלות ותרי קראי למה לי חד בשוגג וחד במזיד וצריכי דאי אשמעינן מזיד 

משום דחמיר איסוריה אבל שוגג דלא חמיר איסוריה אימא לא ואי אשמעינן שוגג משום 

ולארץ ( במדבר לה)אבל מזיד דאיכא איבוד נשמה אימא לא צריכא דליכא איבוד נשמה 

לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו למה לי מבעי ליה לכדתניא מנין שאם 

כ נמצא ההורג מנין שאין פוטרין אותו שנאמר ולארץ לא יכופר לדם "נתערפה עגלה ואח

רבך למה לי מיבעי ליה ואתה תבער הדם הנקי מק( דברים כא)' אשר שופך בה וגו

ל ואתה תבער הדם הנקי מקרבך "לכדתניא מנין למומתים בסייף שהוא מן הצואר ת

הוקשו כל שופכי דמים לעגלה ערופה מה להלן מן הצואר אף שופכי דמים מן הצואר אי 

מה להלן בקופיץ וממול עורף אף כאן בקופיץ וממול עורף אמר רב נחמן אמר רבה בר 

כל חרם ( ויקרא כז)ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה ( קרא יטוי)אבוה אמר קרא 

אשר יחרם מן האדם לא יפדה למה לי מיבעי ליה לכדתניא מנין ליוצא ליהרג ואמר אחד 

ערכו עלי מנין שלא אמר כלום שנאמר כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה יכול אף 

חנניא בן עקביא דאמר נערך  ל מן האדם ולא כל האדם ולרבי"קודם שנגמר דינו כן ת

מפני שדמיו קצובין האי כל חרם מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא רבי ישמעאל בנו של 

יוחנן בן ברוקה אומר לפי שמצינו למומתים בידי שמים שנותנין ממון ומתכפר להן ' ר

ל חרם מן האדם לא "אם כופר יושת עליו יכול אף בידי אדם כן ת( שמות כא)שנאמר 

ה ואין לי אלא מיתות חמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה מיתות קלות שניתנה שגגתן יפד

ל כל חרם ולא ממילא מלא תקחו כופר שמעת מינה לא תשקול ממונא "לכפרה מנין ת

ד אמינא "ל אמר רמי בר חמא איצטריך ס"מיניה ותיפטריה כל חרם ל

שגגתו לכפרה אבל הרגו  הני מילי היכא דהרגו דרך עלייה שלא ניתנה  א גמרא,דף לח

ל רבא "ל א"דרך ירידה דניתנה שגגתו לכפרה אימא נישקול ממונא מיניה וניפטריה קמ

הא מדתנא דבי חזקיה נפקא דתנא דבי חזקיה מכה אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה לא 

חלקת בו בין שוגג למזיד בין מתכוין לשאין מתכוין בין דרך ירידה לדרך עלייה לפוטרו 

לחייבו ממון אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזיד בין מתכוין לשאין  ממון אלא



מתכוין בין דרך ירידה לדרך עליה לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון אלא אמר רמי בר חמא 

מ היכא דסימא את עינו והרגו בה אבל היכא דסימא את עינו "ד אמינא ה"איצטריך ס

ל רבא הא נמי מאידך תנא דבי חזקיה "ה אוהרגו בדבר אחר אימא נישקול ממונא מיני

עין תחת עין ולא עין ונפש תחת עין אלא אמר רב אשי ( שמות כא)נפקא דתנא דבי חזקיה 

ג דמיקטיל משלם "ד אמינא הואיל וחידוש הוא שחידשה תורה בקנס אע"איצטריך ס

 ג דמיקטיל משלם האי כל חרם"ל ולרבה דאמר חידוש הוא שחידשה תורה בקנס אע"קמ

: חנניא בן עקביא' מאי עביד ליה סבר לה כתנא קמא דר

ע אומר "נערה שנתארסה ונתגרשה רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס ר  א משנה,דף לח

: יש לה קנס וקנסה לעצמה

אשר לא אורשה הא אורסה ( דברים כב)יוסי הגלילי אמר קרא ' ט דר"מ  א גמרא,דף לח

יה הא אורסה לעצמה אלא מעתה נערה ולא בוגרת ע אשר לא אורשה לאב"אין לה קנס ור

ע "נ דלעצמה אלא לגמרי הכא נמי לגמרי אמר לך ר"נ דלעצמה בתולה ולא בעולה ה"ה

האי לא אורשה מיבעי ליה לכדתניא אשר לא אורשה פרט לנערה שנתארסה ונתגרשה 

תן הואיל ע אומר יש לה קנס וקנסה לאביה והדין נו"יוסי הגלילי ר' שאין לה קנס דברי ר

פ שנתארסה "ואביה זכאי בכסף קידושיה ואביה זכאי בכסף קנסה מה כסף קידושיה אע

ל אשר לא "כ מה ת"פ שנתארסה ונתגרשה לאביה א"ונתגרשה לאביה אף כסף קנסה אע

שמות )ש נאמר כאן אשר לא אורשה ונאמר להלן "אורשה מופנה להקיש לו ולדון הימנו ג

ע מאי "ומה להלן שקלים אף כאן שקלים ור' אף להלן נ' אשר לא אורשה מה כאן נ( כב

ש ובתולה למעוטי בעולה "חזית דאשר לא אורשה לג

אימא בתולה לגזירה שוה ואשר לא אורסה פרט לנערה שנתארסה   ב גמרא,דף לח

ונתגרשה מסתברא אשר לא אורסה לגזירה שוה שהרי אני קורא בה נערה בתולה אדרבה 

ני קורא בה אשר לא אורסה מסתברא הא אישתני גופה והא בתולה לגזירה שוה שהרי א

( שמות כב)לא אישתני גופה ורבי יוסי הגלילי האי סברא מנא ליה נפקא ליה מדתניא 

ע "כסף ישקול כמוהר הבתולות שיהא זה כמוהר הבתולות ומוהר הבתולות כזה קשיא דר

ש ומפקא ליה "גלא אתיא ' ע דמתני"ע בשלמא ר"עקיבא תרי תנאי ואליבא דר' אדר

ע דברייתא אתיא גזירה שוה ומפקא מפשטיה לגמרי אמר "לקרא מפשטיה לגמרי אלא לר

ד אמינא הואיל "רב נחמן בר יצחק קרי ביה אשר לא ארוסה ארוסה בת סקילה היא ס

ג דמיקטיל משלם ולרבה דאמר חידוש הוא "וחידוש הוא שחידשה תורה בקנס אע

משלם מאי איכא למימר סבר לה כרבי עקיבא ג דמיקטיל "שחידשה תורה בקנס אע

דמתניתין תנו רבנן קנסה למי לאביה ויש אומרים לעצמה לעצמה אמאי אמר רב חסדא 

ע דמתניתין ורבי עקיבא "הכא בנערה שנתארסה ונתגרשה עסקינן וקמיפלגי בפלוגתא דר

א לאבי ונתן לאבי הנערה ול( דברים כב)דברייתא אמר אביי בא עליה ומתה פטור שנאמר 

מתה מלתא דפשיטא ליה לאביי מיבעיא ליה לרבא דבעי רבא יש בגר בקבר או אין בגר 

בקבר יש בגר בקבר ודבנה הוי או דלמא אין בגר בקבר ודאביה הוי 

ומי מעברא והתני רב ביבי קמיה דרב נחמן שלש נשים משמשות במוך   א גמרא,דף לט

תמות מעוברת שמא תעשה עוברה אלו הן קטנה ומעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ו

סנדל מניקה שמא תגמול את בנה ואיזוהי קטנה מבת אחת עשרה שנה ויום אחד עד שתים 

מ וחכמים "עשרה שנה ויום אחד פחות מיכן ויתר על כן משמשת כדרכה והולכת דברי ר

אומרים אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת ומן השמים ירחמו משום שנאמר 



וכי תימא דאיעברא כשהיא נערה ואולידה כשהיא נערה ' שומר פתאים ה (תהילים קטז)

ובשיתא ירחי מי קא ילדה והאמר שמואל אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים וכי 

תימא בציר הוא דליכא הא טפי איכא הא אלא קאמר אלא הכי קמיבעיא ליה יש בגר 

ר רב אשי בעי לה הכי מיתה בקבר ופקע אב או דלמא אין בגר בקבר ולא פקע אב מר ב

ל "עושה בגרות או אין עושה בגרות תיקו בעי מיניה רבא מאביי בא עליה ונתארסה מהו א

מי כתיב ונתן לאבי הנערה אשר לא ארוסה ולטעמיך הא דתניא בא עליה ונשאת לעצמה 

מי כתיב ונתן לאבי הנערה אשר לא נשואה הכי השתא התם הואיל ובגרות מוציאה 

ונישואין מוציאין מרשות אב מה בגרות בא עליה ובגרה לעצמה אף נישואין מרשות אב 

בא עליה ונשאת לעצמה אלא אירוסין מי קא מפקי מרשותא דאב לגמרי הא תנן נערה 

: המאורסה אביה ובעלה מפירין לה נדריה

המפתה נותן שלשה דברים והאונס ארבעה המפתה נותן בושת ופגם   א משנה,דף לט

עליו אונס שנותן את הצער מה בין אונס למפתה האונס נותן את הצער וקנס מוסיף 

והמפתה אינו נותן את הצער האונס נותן מיד והמפתה לכשיוציא האונס שותה בעציצו 

היא סומא ' והמפתה אם רצה להוציא מוציא כיצד שותה בעציצו אפילו היא חיגרת אפי

ראויה לבא בישראל אינו רשאי ואפילו היא מוכת שחין נמצא בה דבר ערוה או שאינה 

: ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו( דברים כב)לקיימה שנאמר 

צער דמאי אמר אבוה דשמואל צער שחבטה על גבי קרקע מתקיף לה   א גמרא,דף לט

' רבי זירא אלא מעתה חבטה על גבי שיראין הכי נמי דפטור וכי תימא הכי נמי והתניא ר

שמעון אונס אינו משלם את הצער מפני  שמעון בן יהודה אומר משום רבי

שסופה להצטער תחת בעלה אמרו לו אינו דומה נבעלת באונס לנבעלת   ב גמרא,דף לט

ברצון אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה צער של פיסוק הרגלים וכן הוא אומר 

ותפשקי את רגליך לכל עובר אי הכי מפותה נמי אמר רב נחמן אמר רבה בר ( יחזקאל טז)

אבוה משל דמפותה למה הדבר דומה לאדם שאמר לחבירו קרע שיראין שלי והפטר שלי 

דאבוה נינהו אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה פקחות שבהן אומרות מפותה אין לה 

צער והא קא חזינן דאית לה אמר אביי אמרה לי אם כמיא חמימי על רישיה דקרחא רבא 

וסילתא רב פפא אמר אמרה לי בת אבא סוראה אמר אמרה לי בת רב חסדא כי ריבדא דכ

לכשיוציא אשתו היא  : 'האונס נותן מיד המפתה לכשיוציא וכו : כי נהמא אקושא בחינכי

פ שאמרו המפתה נותן לכשלא יכנוס "אמר אביי אימא לכשלא יכנוס תניא נמי הכי אע

לעכב בשלמא בושת ופגם נותן מיד ואחד האונס ואחד המפתה בין היא ובין אביה יכולין 

אם מאן ימאן אביה אין לי אלא אביה היא עצמה מנין תלמוד ( שמות כב)מפותה כתיב 

ולו תהיה מדעתה אלא ( דברים כב)לומר ימאן מכל מקום אלא אונס בשלמא איהי כתיב 

ו ומה מפתה שלא עבר אלא על "אביה מנלן אמר אביי שלא יהא חוטא נשכר רבא אמר ק

ין אביה יכולין לעכב אונס שעבר על דעת אביה ועל דעת דעת אביה בלבד בין היא וב

עצמה לא כל שכן רבא לא אמר כאביי כיון דקא משלם קנס לאו חוטא נשכר הוא אביי לא 

אמר כרבא מפתה דאיהו מצי מעכב אביה נמי מצי מעכב אונס דאיהו לא מצי מעכב אביה 

ציא הוא אין לה עליו פ שאמרו אונס נותן מיד כשיו"נמי לא מצי מעכב תניא אידך אע

כלום כשיוציא מי מצי מפיק לה אימא כשתצא היא אין לה עליו כלום מת יצא כסף קנסה 

בכתובתה רבי יוסי ברבי יהודה אומר יש לה כתובה מנה במאי קמיפלגי רבנן סברי טעמא 

מאי תקינו רבנן כתובה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה והא לא מצי מפיק לה ורבי 



אונס שותה  : בי יהודה סבר הא נמי מצער לה עד דאמרה היא לא בעינא לךיוסי בר

אמר ליה רבא מפרזקיא לרב אשי מכדי מיגמר גמרי מהדדי  : בעציצו

מהר ימהרנה לו ( שמות כב)להא מילתא נמי ליגמרו מהדדי אמר קרא   א גמרא,דף מ

מעתא קמיה דרב אמר רב כהנא אמריתא לש : 'כיצד שותה בעציצו כו : לאשה לו מדעתו

ת כגון "ת אמר לי היכא אמרינן ניתי עשה ונידחי ל"זביד מנהרדעא ניתי עשה ונדחה ל

מילה בצרעת דלא אפשר לקיומיה לעשה אבל הכא אי אמרה דלא בעינא מי איתיה לעשה 

: כלל

: אלעזר אומר האונס חייב והמפתה פטור' יתומה שנתארסה ונתגרשה ר  א משנה,דף מ

ע רבו אמרה דאמר יש "א בשיטת ר"יוחנן ר' ר רבה בר בר חנה אמר ראמ  א גמרא,דף מ

א אומר האונס חייב והמפתה פטור יתומה "לה קנס וקנסה לעצמה ממאי מדקתני יתומה ר

ל דנערה שנתארסה ונתגרשה כיתומה מה יתומה לעצמה אף נערה "פשיטא אלא הא קמ

ר "רב המנונא סבא אר זירא אמר רבה בר שילא אמר "שנתארסה ונתגרשה לעצמה א

: אלעזר קרי רב עליה דרבי אלעזר טובינא דחכימי' אדא בר אהבה אמר רב הלכה כר

איזהו בושת הכל לפי המבייש והמתבייש פגם רואין אותה כאילו היא   א משנה,דף מ

שפחה נמכרת בשוק כמה היתה יפה וכמה היא יפה קנס שוה בכל אדם וכל שיש לו קצבה 

: םמן התורה שוה בכל אד

ר זירא יאמרו בעל בת "ואימא חמשים סלעים אמר רחמנא מכל מילי א  א גמרא,דף מ

ל אביי אי הכי גבי עבד נמי יאמרו עבד נוקב "מלכים חמשים בעל בת הדיוטות חמשים א

מרגליות שלשים עבד עושה 

ר זירא אילו באו עליה שנים אחד כדרכה "מעשה מחט שלשים אלא א  ב גמרא,דף מ

ל אביי אי הכי גבי "כה יאמרו בעל שלימה חמשים בעל פגומה חמשים אואחד שלא כדר

עבד נמי יאמרו עבד בריא שלשים עבד מוכה שחין שלשים אלא אמר אביי אמר קרא 

תחת אשר עינה הני תחת אשר עינה מכלל דאיכא בושת ופגם רבא אמר אמר ( דברים כב)

מכלל ' כסף הנאת שכיבה נ ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים( דברים כב)קרא 

בנעוריה בית אביה כל שבח נעוריה ( במדבר ל)ק "דאיכא בושת ופגם ואימא לדידה א

( שמות כא)לאביה ואלא הא דאמר רב הונא אמר רב מנין שמעשה הבת לאביה שנאמר 

וכי ימכור איש את בתו לאמה מה אמה מעשה ידיה לרבה אף בת מעשה ידיה לאביה למה 

וכי תימא נילף ' בנעוריה בית אביה אלא ההיא בהפרת נדרים הוא דכתילי תיפוק ליה מ

מיניה ממונא מאיסורא לא ילפינן וכי תימא נילף מקנסא ממונא מקנסא לא ילפינן אלא 

פגם רואין אותה כאילו היא  : מסתברא דאביה הוי דאי בעי מסר לה למנוול ומוכה שחין

ואל אומדין כמה אדם רוצה ליתן בין היכי שיימינן לה אמר אבוה דשמ : שפחה נמכרת

שפחה בתולה לשפחה בעולה לשמשו שפחה בעולה לשמשו מאי נפקא ליה מינה אלא בין 

שפחה בעולה לשפחה שאינה בעולה להשיאה לעבדו ולעבדו מאי נפקא ליה מינה בעבד 

: שיש לו לרבו קורת רוח הימנו

נס אין מכר קטנה יש לה כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש ק  ב משנה,דף מ

: מכר ואין לה קנס נערה יש לה קנס ואין לה מכר הבוגרת אין לה לא מכר ולא קנס

מ אבל חכמים אומרים יש לה קנס "אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר  ב גמרא,דף מ

במקום מכר דתניא קטנה מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות יש לה מכר ואין לה קנס 

מ אומר "מ שהיה ר"ות עד שתיבגר יש לה קנס ואין לה מכר דברי רמשתביא שתי שער



שנים ויום ' מ שיש קנס אין מכר וחכמים אומרים קטנה מבת ג"מ שיש מכר אין קנס וכ"כ

ט "ר חסדא מ"אחד ועד שתיבגר יש לה קנס קנס אין מכר לא אימא אף קנס במקום מכר א

ק "ל א"כתוב מדבר ורבנן אמר רולו תהיה לאשה במהוה עצמה ה( דברים כב)ק "מ א"דר

נערה אפילו קטנה במשמע שמעה רב פפא בריה דרב חנן מבי כלוחית אזל אמרה קמיה 

ל המוציא שם "ל אתון אהא מתניתו לה אנן אהא מתנינן לה אמר ר"דרב שימי בר אשי א

ונתנו לאבי הנערה נערה מלא דיבר הכתוב מתקיף ( דברים כב)' רע על הקטנה פטור שנא

אדא בר אהבה טעמא דכתב רחמנא נערה הא לאו הכי הוה אמינא אפילו קטנה והא  לה רב

ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים לנערה והוציאו את הנערה ( דברים כב)כתיב 

אל פתח בית אביה וסקלוה וקטנה לאו בת עונשין היא אלא כאן נערה הא כל מקום 

: שנאמר נער אפילו קטנה במשמע

האומר פתיתי את בתו של פלוני משלם בושת ופגם על פי עצמו ואין   הא משנ,דף מא

משלם קנס האומר גנבתי משלם את הקרן על פי עצמו ואין משלם תשלומי כפל ותשלומי 

ארבעה וחמשה המית שורי את פלוני או שורו של פלוני הרי זה משלם על פי עצמו המית 

כל המשלם יתר על מה שהזיק אינו  פ עצמו זה הכלל"שורי עבדו של פלוני אין משלם ע

: פ עצמו"משלם ע

וליתני אנסתי לא מבעיא קאמר לא מבעיא אנסתי דלא קא פגים לה   א גמרא,דף מא

דמשלם בושת ופגם על פי עצמו אבל פתיתי דקא פגים לה אימא לא משלם על פי עצמו 

שמעון ' ום רקא משמע לן מתניתין דלא כי האי תנא דתניא רבי שמעון בן יהודה אומר מש

פ עצמו לא כל הימנו שיפגום בתו של פלוני אמר ליה רב "אף בושת ופגם אינו משלם ע

פפא לאביי ניחא לה לדידה מאי דלמא לא ניחא ליה לאביה ניחא ליה לאביה מאי דלמא 

לא ניחא להו לבני משפחה ניחא להו לבני משפחה מאי אי אפשר דליכא חד במדינת הים 

איתמר פלגא ניזקא רב פפא אמר  : 'ר גנבתי משלם את הקרן וכוהאומ : דלא ניחא ליה

פלגא ניזקא ממונא רב הונא בריה דרב יהושע אמר פלגא ניזקא קנסא רב פפא אמר פלגא 

ניזקא ממונא קסבר סתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי ובדין הוא דמשלם כוליה 

יה דרב יהושע אמר פלגא ורחמנא הוא דחייס עלויה דאכתי לא איעד תורא רב הונא בר

ניזקא קנסא קסבר סתם שוורים בחזקת שימור קיימי ובדין הוא דלא לישלם כלל ורחמנא 

תנן הניזק והמזיק  : סימן היזיק מה והמית כלל : הוא דקנסיה כי היכי דנינטריה לתוריה

ד "בתשלומין בשלמא למאן דאמר פלגא ניזקא ממונא היינו דשייך ניזק בתשלומין אלא למ

לגא ניזקא קנסא השתא דלאו דידיה קא שקיל בתשלומין איתיה לא נצרכא אלא לפחת פ

נבילה פחת נבילה תנינא תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלין בנבילה חדא בתם וחדא 

במועד וצריכא דאי אשמועינן תם משום דאכתי לא איעד אבל מועד דאיעד אימא לא ואי 

ש מה בין תם "ל תם אימא לא צריכא תאשמועינן מועד משום דקא משלם כוליה אב

למועד שהתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה ולא קתני שהתם 

פ עצמו תנא ושייר מאי שייר דהאי שייר שייר חצי "פ עצמו ומועד משלם ע"אינו משלם ע

כופר אי משום חצי כופר לאו שיורא הוא 

ש המית שורי "יא דאמר תם משלם חצי כופר תיוסי הגלילי ה' הא מני ר  ב גמרא,דף מא

את פלוני או שורו של פלוני הרי זה משלם על פי עצמו מאי לאו בתם לא במועד אבל 

פ עצמו "בתם מאי אינו משלם על פי עצמו אדתני סיפא עבדו של פלוני אינו משלם ע

כולה  ניפלוג וניתני בדידה במה דברים אמורים במועד אבל תם אינו משלם על פי עצמו



פ עצמו הא "ש זה הכלל כל המשלם יתר על מה שהזיק אינו משלם ע"במועד קמיירי ת

פ עצמו לא תימא הא פחות ממה שהזיק אלא אימא הא כמה "פחות ממה שהזיק משלם ע

פ עצמו ליתני זה הכלל כל שאינו "פ עצמו אבל פחות מאי אינו משלם ע"שהזיק משלם ע

צמו דמשמע פחות ומשמע יתר תיובתא והלכתא משלם כמה שהזיק אינו משלם על פי ע

פלגא ניזקא קנסא תיובתא והלכתא אין טעמא מאי איתותב משום דלא קתני כמה שהזיק 

לא פסיקא ליה כיון דאיכא חצי נזק צרורות דהלכתא גמירי לה דממונא הוא משום הכי לא 

תרנגולי  קתני והשתא דאמרת פלגא ניזקא קנסא האי כלבא דאכל אימרי ושונרא דאכיל

רברבי משונה הוא ולא מגבינן בבבל אבל זוטרי אורחיה הוא ומגבינן ואי תפס לא מפקינן 

מיניה ואי אמר אקבעו לי זימנא לארץ ישראל מקבעינן ליה ואי לא אזיל משמתינן ליה בין 

נתן אומר מנין ' כך ובין כך משמתינן ליה דאמרינן ליה סליק הזיקך מדרבי נתן דתניא ר

( דברים כב)אדם כלב רע בתוך ביתו ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו שנאמר שלא יגדל 

:  ולא תשים דמים בביתך

  

מסכת כתובות פרק ד 

נערה שנתפתתה בושתה ופגמה וקנסה של אביה והצער בתפוסה עמדה   ב משנה,דף מא

בדין עד שלא מת האב הרי הן של אב מת האב הרי הן של אחין לא הספיקה לעמוד בדין 

עד שמת האב הרי הן של עצמה עמדה בדין עד שלא בגרה הרי הן של אב מת האב הרי הן 

של אחין לא הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה הרי הן של עצמה רבי שמעון אומר אם לא 

הספיקה לגבות עד שמת האב הרי הן של עצמה 

: פ שלא גבתה מת האב הרי הן של אחין"מעשה ידיה ומציאתה אע  א משנה,דף מב

ל תנינא המפתה נותן שלשה דברים והאונס ארבעה המפתה "מאי קמ  א גמרא,דף מב

נותן בושת ופגם וקנס מוסיף עליו אונס שנותן את הצער לאביה איצטריך ליה לאביה נמי 

פשיטא מדקא יהיב מפתה דאי לעצמה אמאי יהיב מפתה מדעתה עבד עמדה בדין 

סת ופיתית את בתי והוא אומר לא אנסתי ש ורבנן תנן התם אנ"איצטריכא ליה פלוגתא דר

פ "ש פוטר שאינו משלם קנס ע"כ הודה חייב ר"ולא פיתיתי משביעך אני ואמר אמן ואח

פ עצמו בעא "פ עצמו אבל משלם בושת ופגם ע"פ שאינו משלם קנס ע"עצמו אמרו לו אע

לי ממון מיניה אביי מרבה האומר לחבירו אנסת ופיתית את בתי והעמדתיך בדין ונתחייבת 

והוא אומר לא אנסתי ולא פיתיתי ולא העמדתני בדין ולא נתחייבתי לך ממון ונשבע 

שמעון מאי כיון דעמד בדין ממונא הואי ומיחייב עליה קרבן שבועה או דלמא ' והודה לר

ש אומר "ל ממונא הוי ומיחייב עליה קרבן שבועה איתיביה ר"ג דעמד בדין קנס הוי א"אע

אנסת ופיתית את בתי והוא אומר לא אנסתי ולא פיתיתי המית שורך יכול האומר לחבירו 

את עבדי והוא אומר לא המית או שאמר לו עבדו הפלת את שיני וסימית את עיני והוא 

וכחש בעמיתו ( ויקרא ה)ל "אומר לא הפלתי ולא סימיתי ונשבע והודה יכול יהא חייב ת

ו מצא אבידה וכחש בה ונשבע על בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו א

שקר מה אלו מיוחדין שהן ממון אף כל שהן ממון יצאו אלו שהן קנס 



מאי לאו בשעמד בדין לא בשלא עמד בדין והא מדרישא בשעמד בדין   ב גמרא,דף מב

סיפא נמי בשעמד בדין דקתני רישא אין לי אלא דברים שמשלמין עליהם את הקרן 

ויקרא )ל "חמשה והאונס והמפתה ומוציא שם רע מנין תתשלומי כפל תשלומי ארבעה ו

ומעלה מעל ריבה היכי דמי אי דלא עמד בדין כפילא מי איכא אלא פשיטא בשעמד ( ה

ל יכילנא לשנויי לך רישא בשעמד "בדין ומדרישא בשעמד בדין סיפא נמי בשעמד בדין א

כ אמרת לי "ינן לך דאש היא ושינויי דחיקי לא משנ"בדין וסיפא בשלא עמד בדין וכולה ר

ש אלא כולה בשעמד בדין ורישא רבנן "ש אומר או ליתני סיפא דברי ר"ליתני רישא ר

ש ומודינא לך לענין קרבן שבועה דרחמנא פטריה מוכחש וכי קאמינא ממון הוי "וסיפא ר

ש אומר אם לא הספיקה לגבות עד שמת האב הרי הן של "להורישו לבניו איתיביה ר

ממון הוי להורישו לבניו לעצמה אמאי דאחין בעי מיהוי אמר רבא האי עצמה ואי אמרת 

מילתא קשאי בה רבה ורב יוסף עשרין ותרתין שנין ולא איפרק עד דיתיב רב יוסף 

ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה ( דברים כב)ברישא ופירקה שאני התם דאמר קרא 

מר רבה ממונא הוי להורישו חמשים כסף לא זיכתה תורה לאב אלא משעת נתינה וכי קא

כסף שלשים שקלים יתן ( שמות כא)לבניו בשאר קנסות אלא מעתה גבי עבד דכתיב 

לאדוניו הכי נמי לא זיכתה תורה לאדון אלא משעת נתינה יתן לחוד ונתן לחוד אי הכי 

ל ונתן מיבעי ליה אמר רבא כי איצטריך וכחש כגון שעמדה בדין ובגרה "ל וכחש ת"ת

כי קא ירית אביה מינה דידה קא ירית אי הכי יצאו אלו שהן קנס ממון הוא ומתה דהתם 

ש פוטר שאינו משלם קנס על "אמר רב נחמן בר יצחק יצאו אלו שעיקרן קנס איתיביה ר

פי עצמו טעמא דלא עמד בדין הא עמד בדין דמשלם על פי עצמו קרבן שבועה נמי מיחייב 

ג דעמד בדין רחמנא פטריה מוכחש "י אערבי שמעון לדבריהם דרבנן קאמר להו לדיד

אלא לדידכו אודו לי מיהת היכא דלא עמד בדין דכי קא תבע קנסא קא תבע 

ומודה בקנס פטור ורבנן סברי כי קא תבע בושת ופגם קא תבע במאי קא   א גמרא,דף מג

ש סבר לא שביק איניש מידי דקיץ ותבע מידי דלא קיץ ורבנן סברי "ר פפא ר"מיפלגי א

ביק איניש מידי דכי מודי ביה לא מיפטר ותבע מידי דכי מודה ביה מיפטר בעא לא ש

מיניה רבי אבינא מרב ששת בת הניזונת מן האחין מעשה ידיה למי במקום אב קיימי מה 

נ מעשה ידיה לאחין או דלמא לא דמי לאב התם מדידיה מיתזנא "התם מעשה ידיה לאב ה

מנה ניזונת מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן מי ל תניתוה אל"הכא לאו מדידהו מיתזנא א

דמי אלמנתו לא ניחא ליה בהרווחה בתו ניחא ליה בהרווחה למימרא דבתו עדיפא ליה 

ר יוסי עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל אחין בנכסין מועטין "מאלמנתו והאמר רבי אבא א

הבת אלמנה מה הבת אצל אחין הבת ניזונת והאחין ישאלו על הפתחים אף אלמנה אצל 

ניזונת והבת תשאל על הפתחים לענין זילותא אלמנתו עדיפא ליה לענין הרווחה בתו 

פ שלא גבתה מת האב הרי הן של "עדיפא ליה מתיב רב יוסף מעשה ידיה ומציאתה אע

אחין טעמא דבחיי האב הא לאחר מיתת האב לעצמה מאי לאו בניזונת לא בשאינה ניזונת 

ד יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך "מרא אפילו למאי בשאינה ניזונת מאי למי

עמך לא כל ( דברים טו)מ בעבד כנעני דלא כתיב ביה עמך אבל עבד עברי דכתיב ביה "ה

שכן בתו אמר רבה בר עולא לא נצרכה אלא להעדפה אמר רבא גברא רבה כרב יוסף לא 

גופא קשיא ליה דקתני ' ידע דאיכא העדפה וקמותיב תיובתא אלא אמר רבא רב יוסף מתני

פ שלא גבתה מציאתה ממאן גביא אלא לאו הכי קאמר מעשה "מעשה ידיה ומציאתה אע

ידיה כמציאתה מה מציאתה בחיי האב לאב לאחר מיתת האב לעצמה אף מעשה ידיה נמי 



ר יהודה אמר רב בת הניזונת "מ איתמר נמי א"בחיי האב לאב לאחר מיתת האב לעצמה ש

והתנחלתם אותם ( ויקרא כה)ט דכתיב "דיה לעצמה אמר רב כהנא ממן האחין מעשה י

לבניכם אחריכם אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם מגיד שאין אדם מוריש זכות בתו 

לבנו מתקיף לה רבה ואימא בפיתוי הבת וקנסות וחבלות הכתוב מדבר וכן תנא רב חנינא 

ופא נינהו אמר רבי יוסי בר בפתוי הבת וקנסות וחבלות הכתוב מדבר חבלות צערא דג

חנינא 

שפצעה בפניה אמר רב זירא אמר רב מתנה אמר רב ואמרי לה אמר רבי   ב גמרא,דף מג

( ויקרא כה)ר מתנה אמר רב בת הניזונת מן האחין מעשה ידיה לעצמה דכתיב "זירא א

והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם מגיד שאין אדם 

ל אבימי בר פפי שקוד אמרה שקוד מנו שמואל הא רב אמרה "יש זכות בתו לבנו אמור

אימא אף שקוד אמרה אמר מר בר אמימר לרב אשי הכי אמרי נהרדעי הלכתא כוותיה 

: דרב ששת רב אשי אמר הלכתא כוותיה דרב והלכתא כוותיה דרב

השיאה וגרשה המארס את בתו וגרשה אירסה ונתארמלה כתובתה שלו   ב משנה,דף מג

> אם>יהודה אומר הראשונה של אב אמרו לו ' השיאה ונתארמלה כתובתה שלה ר

: משהשיאה אין לאביה רשות בה

טעמא דהשיאה וגרשה השיאה ונתארמלה אבל נתארמלה תרי זמני תו   ב גמרא,דף מג

 : לא חזיא לאינסובי ואגב אורחיה קא סתים לן תנא כרבי דאמר בתרי זמני הויא חזקה

ט דרבי יהודה רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו "מ : יהודה אומר הראשונה של אב רבי

הואיל ומשעת אירוסין זכה בהן האב מתיב רבא רבי יהודה אומר הראשונה של אב ומודה 

כ נשאת שאין לאביה רשות בה "רבי יהודה במארס את בתו כשהיא קטנה ובגרה ואח

ן האב אלא אי אתמר הכי אתמר רבה ורב נ לימא הואיל ומשעת אירוסין זכה בה"אמאי ה

יוסף דאמרי תרוייהו הואיל וברשותו נכתבין ומיגבא מאימת גביא אמר רב הונא מנה 

מאתים מן האירוסין ותוספת מן הנשואין ורב אסי אמר אחד זה ואחד זה מן הנשואין ומי 

ש אמר רב הונא הכי והאתמר הוציאה עליו שתי כתובות אחת של מאתים ואחת של של

מאות ואמר רב הונא באתה לגבות מאתים גובה מזמן ראשון שלש מאות גובה מזמן שני 

ואם איתא תיגבי מאתים מזמן ראשון ומאה מזמן שני ולטעמיך תיגבי חמש מאות כולם 

ט לא גביא כיון דלא כתב לה "מאתים מזמן ראשון תלת מאה מזמן שני אלא חמש מאות מ

ם הכי קאמר לה אי מזמן ראשון גביאת גביא מאתים צביתי ואוסיפית לך תלת מאה אמאתי

אי מזמן שני גביאת גביא תלת מאה 

הכא נמי היינו טעמא דלא גביא מדלא כתב לה אוסיפית לך מאה   א גמרא,דף מד

אמאתים אחולי אחילתיה לשעבודא קמא אמר מר אי בעיא בהאי גביא אי בעיא בהאי 

י שטרות היוצאין בזה אחר זה ביטל שני גביא לימא פליגא דרב נחמן דאמר רב נחמן שנ

נ דאי אוסיף ביה דיקלא לתוספת "את הראשון לאו מי איתמר עלה אמר רב פפא ומודה ר

כתביה הכא נמי הא אוסיף לה מידי גופא אמר רב נחמן שני שטרות היוצאין בזה אחר זה 

פת ביטל שני את הראשון אמר רב פפא ומודה רב נחמן דאי אוסיף ביה דיקלא לתוס

כתביה פשיטא ראשון במכר ושני במתנה ליפות כחו הוא דכתב ליה משום דינא דבר 

מצרא וכל שכן ראשון במתנה ושני במכר דאמרינן משום דינא דבעל חוב הוא דכתב כן 

אלא אי שניהם במכר שניהם במתנה ביטל שני את הראשון מאי טעמא רפרם אמר אימר 

י אחליה לשיעבודיה מאי בינייהו איכא בינייהו אודויי אודי ליה רב אחא אמר אימר אחול



ש דאמר רב יהודה אמר "אורועי סהדי ולשלומי פירי ולטסקא מאי הוי עלה דכתובה ת

א אחד זה "ש מנה מאתים מן האירוסין ותוספת מן הנישואין וחכ"א בר"שמואל משום ר

: ואחד זה מן הנישואין והלכתא אחד זה ואחד זה מן הנישואין

הגיורת שנתגיירה בתה עמה וזינתה הרי זו בחנק אין לה לא פתח בית   הא משנ,דף מד

האב ולא מאה סלע היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה הרי זו בסקילה ואין לה 

לא פתח בית האב ולא מאה סלע היתה הורתה ולידתה בקדושה הרי היא כבת ישראל לכל 

בית האב ואין לה אב הרי זו בסקילה  דבריה יש לה אב ואין לה פתח בית האב יש לה פתח

: פתח בית אב אלא למצוה( דברים כג)לא נאמר 

ומתה לרבות הורתה ( דברים כב)ל דאמר קרא "מנא הני מילי אמר ר  ב גמרא,דף מד

שלא בקדושה ולידתה בקדושה אי הכי מילקא נמי נילקי ומאה סלע נמי לשלם אמר קרא 

בות הורתה ולידתה בקדושה ההיא ישראלית ומתה למיתה נתרבתה ולא לקנס ואימא לר

כ בישראל מאי אהני ליה "מעלייתא היא ואימא לרבות הורתה ולידתה שלא בקדושה א

ונתנו לאבי ( דברים כב)יוסי בר חנינא המוציא שם רע על היתומה פטור שנאמר ' אמר ר

שמות ) יוסי בר זבידא' יוסי בר אבין ואיתימא ר' הנערה פרט לזו שאין לה אב מתיב ר

יוסי הגלילי הוא מותיב לה והוא ' ואם מאן ימאן אביה לרבות יתומה לקנס דברי ר( כב

כ נתיתמה רבא אמר חייב ממאי מדתני אמי בתולת ישראל ולא "מפרק לה בבא עליה ואח

בתולת גרים אי אמרת בשלמא כי האי גוונא בישראל מיחייב היינו דאיצטריך קרא 

ג פטור השתא בישראל פטור בגרים מיבעיא "ראל כהלמעוטי גרים אלא אי אמרת ביש

אמר ריש לקיש המוציא שם רע על הקטנה פטור שנאמר ונתנו לאבי הנערה נערה מלא 

דבר הכתוב מתקיף לה רב אחא בר אבא טעמא דכתיב בה הנערה הא לאו הכי הוה אמינא 

לנערה  ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים( דברים כב)אפילו קטנה הא כתיב 

והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה וסקלוה וקטנה לאו בת עונשין היא אלא כאן נערה 

הא כל מקום שנאמר נער אפילו קטנה במשמע תני שילא שלש מדות בנערה באו לה עדים 

בבית חמיה שזינתה בבית אביה 

לה  סוקלין אותה על פתח בית אביה כלומר ראו גידולים שגידלתם באו  א גמרא,דף מה

עדים בבית אביה שזינתה בבית אביה סוקלין אותה על פתח שער העיר סרחה ולבסוף 

בגרה תידון בחנק למימרא דכל היכא דאישתני גופא אישתני קטלא ורמינהי נערה 

המאורסה שזינתה ומשבגרה הוציא עליה שם רע הוא אינו לוקה ואינו נותן מאה סלע היא 

ד אלא או היא או זוממיה מקדימין לבית "זוממיה סוזוממיה מקדימין לבית הסקילה היא ו

הסקילה אמר רבא מוציא שם רע קאמרת שאני מוציא שם רע דחידוש הוא דהא נכנסה 

לחופה ולא נבעלה בעלמא וזינתה בחנק ואילו מוציא שם רע בסקילה אמר ליה רב הונא 

יכא בריה דרב יהושע לרבא דלמא כי חדית רחמנא היכא דלא אישתני גופא אבל ה

דאישתני גופא לא חדית רחמנא אלא אמר רב נחמן בר יצחק אישתני ולא אישתני תנאי 

היא דתנן חטאו עד שלא נתמנו ונתמנו הרי הן כהדיוטות רבי שמעון אומר אם נודע להם 

עד שלא נתמנו חייבים משנתמנו פטורים 

ש דאזיל אף בתר ידיעה דאזיל בתר ידיעה ולא "אימור דשמעינן ליה לר  ב גמרא,דף מה

כ לייתי קרבן כי דהשתא משוח פר ונשיא שעיר האמר "אזיל בתר חטאה מי שמעת ליה א

יוחנן לתנא תני תידון בסקילה ואמאי נערה המאורסה אמר רחמנא והא בוגרת היא ' ליה ר

ל רבי חנניא לרבי אילעא אי הכי "אר אילעא אמר קרא הנערה הנערה שהיתה כבר "א



ל רחמנא ניצלן מהאי דעתא אדרבה רחמנא "מילקא נמי לילקי ומאה סלע נמי לישלם א

ניצלן מדעתא דידך וטעמא מאי אמר רבי יצחק בר אבין ואיתימא רבי יצחק בר אבא זו 

מעשיה גרמו לה וזה עקימת שפתיו גרמו לו זו מעשיה גרמו לה כשהיא זנאי נערה זנאי 

ר "וזה עקימת שפתיו גרמו לו אימת קא מיחייב ההיא שעתא וההיא שעתא בוגרת הואי ת

נערה המאורסה שזינתה סוקלין אותה על פתח בית אביה אין לה פתח בית האב סוקלין 

סוקלין אותה על { גוים> }עובדי כוכבים>אותה על פתח שער העיר ההיא ובעיר שרובה 

סוקלין { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>העובד פתח בית דין כיוצא בדבר אתה אומר 

סוקלין אותו על פתח { גוים> }עובדי כוכבים>אותו על שער שעבד בו ובעיר שרובה 

בית דין מנא הני מילי דתנו רבנן שעריך זה שער שעבד בו אתה אומר שער שעבד בו או 

אמור אינו אלא שער שנידון בו נאמר שעריך למטה ונאמר שעריך למעלה מה שעריך ה

למעלה שער שעבד בו אף שעריך האמור למטה שער שעבד בו דבר אחר שעריך ולא 

האי שעריך הא אפיקתיה אם כן לימא קרא שער מאי { גוים> }עובדי כוכבים>שערי 

נערה המאורסה מנא לן { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>שעריך שמע מינה תרתי אשכחן 

עריך תנו רבנן המוציא שם רע לוקה ר אבהו גמר פתח מפתח ופתח משער ושער מש"א

ונותן מאה סלע רבי יהודה אומר ללקות לוקה מכל מקום מאה סלע בעל נותן לא בעל אינו 

נותן קא מיפלגי בפלוגתא דרבי אליעזר בן יעקב ורבנן והכי קאמר המוציא שם רע לוקה 

מאה סלע מ "יהודה אומר ללקות לוקה מ' ונותן מאה סלע בין בעל בין שלא בעל כרבנן ר

א בן יעקב איכא דאמרי כולה כרבי אליעזר בן יעקב והכי "בעל נותן לא בעל אינו נותן כר

קאמר המוציא שם רע לוקה ונותן מאה סלע והוא שבעל רבי יהודה אומר ללקות לוקה 

מ והתניא רבי יהודה אומר בעל לוקה לא בעל אינו "מ וסבר רבי יהודה ללקות לוקה מ"מ

ר יצחק לוקה מכת מרדות מדרבנן לוקה אמר רב נחמן ב

רב פפא אמר מאי בעל לוקה דקתני התם ממון וקרי ליה לממון מלקות   א גמרא,דף מו

יהודה אומר לוקה ונותן ' אין והא תנן האומר חצי ערכי עלי נותן חצי ערכו רבי יוסי בר

ערך שלם לוקה אמאי אמר רב פפא לוקה בערך שלם מאי טעמא גזירה חצי ערכו אטו 

וענשו אותו זה ( דברים כב)ר "ך חציו וערך חציו הוי ליה אבר שהנשמה תלויה בו תער

ויסרו זה מלקות בשלמא וענשו זה ממון דכתיב וענשו אותו מאה כסף ( דברים כב)ממון 

ר אבהו למדנו יסרו מיסרו ויסרו מבן ובן "ונתנו לאבי הנערה אלא ויסרו זה מלקות מנלן א

אלעזר אמר ' הכות הרשע אזהרה למוציא שם רע מנלן ר והיה אם בן( דברים כה)מבן 

מונשמרת מכל דבר רע ורבי ( דברים כג)מלא תלך רכיל רבי נתן אומר ( ויקרא יט)

פנחס בן יאיר ונשמרת מכל דבר ' אלעזר מאי טעמא לא אמר מהאי ההוא מיבעי ליה לכדר

נתן מאי ' ה בלילה ורפנחס בן יאיר אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומא' רע מכאן אמר ר

ד שלא יהא רך לזה וקשה לזה לא אמר לעדים "טעמא לא אמר מהאי ההוא אזהרה לב

בואו והעידוני והן מעידים אותו מאליהן הוא אינו לוקה ואינו נותן מאה סלעים היא 

וזוממיה מקדימין לבית הסקילה היא וזוממיה סלקא דעתך אלא או היא או זוממיה 

ג דלא אגרינהו לאפוקי "טעמא דלא אמר להו הא אמר להו אע מקדימין לבית הסקילה

' יהודה אמר ר' ט דר"יהודה דתניא רבי יהודה אומר אינו חייב עד שישכור עדים מ' מדר

ושם לה עלילות דברים וכתיב התם ( דברים כב)אבהו אתיא שימה שימה כתיב הכא 

מר רב נחמן בר יצחק וכן לא תשימון עליו נשך מה להלן ממון אף כאן ממון א( שמות כב)

תני רב יוסף צידוני בי רבי שמעון בן יוחאי אתיא שימה שימה בעי רבי ירמיה שכרן 



בקרקע מהו בפחות משוה פרוטה מהו שניהם בפרוטה מהו בעי רב אשי הוציא שם רע על 

( דברים כב)יונה ' הנישואין הראשונים מהו על נשואי אחיו מהו פשוט מיהא חדא דתני ר

אליעזר בן יעקב דתניא כיצד ' נתתי לאיש הזה לזה ולא ליבם מאי רבנן ומאי ר את בתי

הוצאת שם רע בא לבית דין ואמר פלוני לא מצאתי לבתך בתולים אם יש עדים שזינתה 

תחתיו יש לה כתובה מנה אם יש עדים שזינתה תחתיו יש לה כתובה מנה בת סקילה היא 

ילה זינתה מעיקרא יש לה כתובה מנה נמצא הכי קאמר אם יש עדים שזינתה תחתיו בסק

ששם רע אינו שם רע הוא לוקה ונותן מאה סלע בין בעל ובין לא בעל רבי אליעזר בן 

יעקב אומר לא נאמרו דברים הללו אלא כשבעל בשלמא לרבי אליעזר בן יעקב היינו 

ובא ובא אליה ואקרב אליה אלא לרבנן מאי ובא אליה ואקרב אליה ( דברים כב)דכתיב 

אליה בעלילות ואקרב אליה בדברים בשלמא לרבי אליעזר בן יעקב היינו דכתיב לא 

מצאתי לבתך בתולים אלא לרבנן מאי לא מצאתי לבתך בתולים לא מצאתי לבתך כשרי 

בתולים בשלמא לרבי אליעזר בן יעקב היינו דכתיב ואלה בתולי בתי אלא לרבנן מאי 

א בן יעקב היינו דכתיב ופרשו "בשלמא לר ואלה בתולי בתי ואלה כשרי בתולי בתי

השמלה אלא לרבנן מאי ופרשו השמלה אמר רבי אבהו פרשו מה ששם לה כדתניא 

ופרשו השמלה מלמד שבאין עדים של זה ועדים של זה ובוררין את הדבר כשמלה חדשה 

רבי אליעזר בן יעקב אומר דברים ככתבן שמלה ממש שלח רבי יצחק בר רב יעקב בר 

ג שלא מצינו בכל התורה כולה שחלק הכתוב בין ביאה "משמיה דרבי יוחנן אעגיורי 

כדרכה לביאה שלא כדרכה למכות ולעונשין אבל מוציא שם רע חלק אינו חייב עד 

' שיבעול שלא כדרכה ויוציא שם רע כדרכה כמאן אי כרבנן אף על גב דלא בעל אי כר

אליעזר בן יעקב 

בעינן אלא שלח רב כהנא משמיה דרבי יוחנן אינו  אידי ואידי כדרכה  ב גמרא,דף מו

: חייב עד שיבעול כדרכה ויוציא שם רע בכדרכה

האב זכאי בבתו בקידושיה בכסף בשטר ובביאה זכאי במציאתה ובמעשה   ב משנה,דף מו

ידיה ובהפרת נדריה ומקבל את גיטה ואינו אוכל פירות בחייה נשאת יתר עליו הבעל 

עני ' יב במזונותיה ובפרקונה וקבורתה רבי יהודה אומר אפישאוכל פירות בחייה וחי

: שבישראל לא יפחות משני חלילין ומקוננת

ויצאה חנם אין כסף אין ( שמות כא)בכסף מנלן אמר רב יהודה אמר קרא   ב גמרא,דף מו

כסף לאדון זה ויש כסף לאדון אחר ומנו אביה ואימא לדידה השתא אביה מקבל קידושיה 

את בתי נתתי לאיש הזה איהי שקלא כספא ואימא הני מילי קטנה ( ם כבדברי)דכתיב 

דלית לה יד אבל נערה דאית לה יד איהי תקדש נפשה ואיהי תשקול כספא אמר קרא 

ר הונא אמר רב מנין "בנעוריה בית אביה כל שבח נעורים לאביה ואלא הא דא( במדבר ל)

את בתו לאמה מה אמה מעשה וכי ימכור איש ( שמות כא)שמעשה הבת לאביה שנאמר 

ידיה לרבה אף בת מעשה ידיה לאביה למה לי תיפוק ליה מבנעוריה בית אביה אלא ההוא 

ת נילף מקנסא "ת נילף מינה ממונא מאיסורא לא ילפינן וכ"בהפרת נדרים הוא דכתיב וכ

ת נילף מבושת ופגם שאני בושת ופגם דאביה נמי שייך ביה "ממונא מקנסא לא ילפינן וכ

א מסתברא דכי ממעט רחמנא יציאה דכוותה קא ממעט והא לא דמיא הא יציאה להא אל

יציאה התם גבי אדון נפקא לה מרשותיה לגמרי יציאה דאב אכתי מחסרא מסירה לחופה 

מהפרת נדרים מיהא נפקא לה מרשותיה דתנן נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין לה 



והיתה לאיש אחר איתקוש הוויות ( ם כדדברי)מנא לן אמר קרא  : שטר וביאה : נדריה

: זכאי במציאתה : להדדי

מנלן דאמר רב הונא אמר רב מנין שמעשה  : במעשה ידיה : משום איבה  א גמרא,דף מז

וכי ימכור איש את בתו לאמה מה אמה מעשה ידיה לרבה ( שמות כא)הבת לאב שנאמר 

לה אבל נערה דלא מצי מזבן אף בת מעשה ידיה לאביה ואימא הני מילי קטנה דמצי מזבן 

ד מעשה ידיה לאו דאביה אלא הא "לה מעשה ידיה דידה הוו מסתברא דאביה הוו דאי ס

דזכי ליה רחמנא לאב למימסרה לחופה היכי מצי מסר לה הא קמבטל לה ממעשה ידיה 

פריך רב אחאי אימא דיהיב לה שכר פקעתה אי נמי דמסר לה בליליא אי נמי דמסר לה 

ם טובים אלא קטנה לא צריכא קרא השתא זבוני מזבין לה מעשה ידיה בשבתות וימי

בנעוריה ( במדבר ל)מנלן דכתיב  : בהפרת נדריה : כי איצטריך קרא לנערה[ אלא]מיבעי 

ויצאה והיתה איתקוש יציאה ( דברים כד)מנלן דכתיב  : ומקבל את גיטה : בית אביה

נו אוכל פירות בחיי בתו רבי יוסי ברבי ר האב אי"ת : ואינו אוכל פירות בחייה : להוייה

ק סבר בשלמא בעל תקינו ליה "יהודה אומר האב אוכל פירות בחיי בתו במאי קמיפלגי ת

כ מימנע ולא פריק אלא אב מאי איכא למימר דמימנע ולא פריק בלאו הכי "רבנן פירי דא

א עילוה תיזיל יהודה סבר אב נמי מימנע ולא פריק סבר כיסא נקיט' יוסי בר' פריק לה ור

ר כתב לה פירות כסות וכלים "ת : 'ניסת יתר עליו הבעל שהוא אוכל כו : ותפרוק נפשה

שיבואו עמה מבית אביה לבית בעלה מתה לא זכה הבעל בדברים הללו משום רבי נתן 

אמרו זכה הבעל בדברים הללו לימא בפלוגתא דרבי אלעזר בן עזריה ורבנן קמיפלגי דתנן 

ע אומר מן "א ב"שה בין מן הנשואין בין מן האירוסין גובה את הכל רנתארמלה או נתגר

הנשואין גובה את הכל ומן האירוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה 

שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה למאן דאמר לא זכה כרבי אלעזר בן   ב גמרא,דף מז

מאן דאמר לא זכה  עזריה ומאן דאמר זכה כרבנן לא דכולי עלמא כרבי אלעזר בן עזריה

כרבי אלעזר בן עזריה ומאן דאמר זכה עד כאן לא קאמר רבי אלעזר בן עזריה אלא 

אלעזר בן ' מדידיה לדידה שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה אבל מדידה לדידיה אפילו ר

תנו רבנן תיקנו  : 'חייב במזונותיה וכו : עזריה מודי דמשום איחתוני הוא והא איחתני להו

ה תחת מעשה ידיה וקבורתה תחת כתובתה לפיכך בעל אוכל פירות פירות מאן מזונותי

דכר שמייהו חסורי מחסרא והכי קתני תיקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה ופירקונה תחת 

פירות וקבורתה תחת כתובתה לפיכך בעל אוכל פירות מאי לפיכך מהו דתימא מיכל לא 

ל דהא עדיפא זימנין דלא מלו ופריק "יק קמנכלינהו אנוחי ננחינהו דאם כן מימנע ולא פר

לה מדידיה ואיפוך אנא אמר אביי תיקנו מצוי למצוי ושאינו מצוי לשאינו מצוי אמר רבא 

שארה אלו מזונות וכן הוא אומר ( שמות כא)האי תנא סבר מזונות מדאורייתא דתניא 

רה וכן הוא ואשר אכלו שאר עמי כסותה כמשמעו עונתה זו עונה האמורה בתו( מיכה ג)

אם תענה את בנותי רבי אלעזר אומר שארה זו עונה וכן הוא אומר ( בראשית לא)אומר 

איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה כסותה כמשמעו עונתה ( ויקרא יח)

ויענך וירעיבך ( דברים ח)אלו מזונות וכן הוא אומר 

לפום שארה תן כסותה שלא רבי אליעזר בן יעקב אומר שארה כסותה   א גמרא,דף מח

יתן לה לא של ילדה לזקינה ולא של זקינה לילדה כסותה ועונתה לפום עונתה תן כסותה 

תני רב יוסף שארה זו קרוב  : שלא יתן חדשים בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים

בשר שלא ינהג בה מנהג פרסיים שמשמשין מטותיהן בלבושיהן מסייע ליה לרב הונא 



רבי  : ונא האומר אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה יוציא ונותן כתובהדאמר רב ה

ק סבר הני לא היכי דמי אי דאורחה "מכלל דת : 'יהודה אומר אפילו עני שבישראל וכו

י לא צריכא כגון דאורחיה דידיה ולאו "ט דר"ק דאמר לא ואי דלאו אורחה מ"ט דת"מ

אינה יורדת עמו הני מילי מחיים אבל לאחר ק סבר כי אמרינן עולה עמו ו"אורחה דידה ת

מיתה לא ורבי יהודה סבר אפילו לאחר מיתה אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכה כרבי 

יהודה ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא מי שנשתטה בית דין יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין 

י שהלך ש מהא דתניא מ"ל רבינא לרב אשי מ"את אשתו ובניו ובנותיו ודבר אחר א

למדינת הים ואשתו תובעת מזונות בית דין יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין את אשתו אבל 

ל ולא שאני לך בין יוצא לדעת ליוצא שלא לדעת מאי "לא בניו ובנותיו ולא דבר אחר א

ד "ש צדקה מ"ד תכשיט כ"דבר אחר רב חסדא אמר זה תכשיט רב יוסף אמר צדקה מ

דלא ניחא ליה דתינוול אמר רב חייא בר אבין אמר רב הונא  צדקה אבל תכשיט יהבינן לה

ד יורדין לנכסיו וקוברין אותה לפי כבודו לפי כבודו "מי שהלך למדינת הים ומתה אשתו ב

ל עולה עמו ואינה יורדת עמו ואפילו לאחר "ולא לפי כבודה אימא אף לפי כבודו הא קמ

ש כי אמר דנפלי "ו שומעין לו ממיתה אמר רב מתנה האומר אם מתה לא תקברוה מנכסי

נכסי קמי יתמי כי לא אמר נמי נכסי קמי יתמי רמו אלא האומר אם מת הוא לא תקברוהו 

: מנכסיו אין שומעין לו לאו כל הימנו שיעשיר את בניו ויפיל עצמו על הציבור

לעולם היא ברשות האב עד שתכנס   א משנה,דף מח

האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל  לרשות הבעל לנשואין מסר  ב משנה,דף מח

הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל הרי היא ברשות האב 

: מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל

מאי לעולם לאפוקי ממשנה ראשונה דתנן הגיע זמן ולא נישאו אוכלות   ב גמרא,דף מח

מסר האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל  : לעולםל "משלו ואוכלות בתרומה קמ

אמר רב מסירתה לכל חוץ מתרומה ורב אסי אמר אף לתרומה איתיביה רב הונא  : 'וכו

לרב אסי ואמרי לה חייא בר רב לרב אסי לעולם היא ברשות האב עד שתכנס לחופה אמר 

תה זו היא כניסתה להו רב לאו אמינא לכו לא תיזלו בתר איפכא יכול לשנויי לכו מסיר

ל אמר לכתובתה כתובתה מאי היא דאי מתה ירית לה "לחופה ושמואל אמר לירושתה ר

היינו דשמואל אמר רבינא לומר כתובתה מאחר מנה רבי יוחנן ורבי חנינא דאמרי תרוייהו 

מסירתה לכל אף לתרומה מיתיבי הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם 

פ שכתובתה בבית בעלה "יתה לה חצר בדרך ונכנסה עמו ללין אעשלוחי הבעל או שה

מתה אביה יורשה מסר האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל או 

פ שכתובתה בבית אביה מתה בעלה "שהיתה לו חצר בדרך ונכנסה עמו לשום נישואין אע

ס לחופה תיובתא א לירושתה אבל לתרומה אין אשה אוכלת בתרומה עד שתכנ"יורשה בד

דכולהו תיובתא הא גופא קשיא אמרת נכנסה עמו ללין טעמא דללין הא סתמא לשם 

נישואין אימא סיפא נכנסה עמו לשם נישואין הא סתמא ללין אמר רב אשי סתמי סתמי 

קתני סתם חצר דידה ללין סתם חצר דידיה לנשואין תנא מסר האב לשלוחי הבעל וזינתה 

לזנות בית אביה פרט ( דברים כב)אמי בר חמא אמר קרא  ר"מ א"הרי זו בחנק מנה

לשמסר האב לשלוחי הבעל ואימא פרט שנכנסה לחופה ולא נבעלה אמר רבא אמר לי 

כי יהיה נערה בתולה מאורשה לאיש נערה ולא ( דברים כב)אמי חופה בהדיא כתיבא 



ש היינו בוגרת בתולה ולא בעולה מאורשה ולא נשואה מאי נשואה אילימא נשואה ממ

בתולה ולא בעולה אלא לאו שנכנסה לחופה ולא נבעלה 

ואימא היכא דהדרא לבי נשא הדרא למילתא קמייתא אמר רבא ההוא   א גמרא,דף מט

ונדר אלמנה ( במדבר ל)כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל 

מכלל אב  וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה מה תלמוד לומר והלא מוצאת

ומוצאת מכלל בעל אלא הרי שמסר האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי 

הבעל ונתארמלה בדרך או נתגרשה היאך אני קורא בה בית אביה של זו או בית בעלה של 

זו אלא לומר לך כיון שיצאה שעה אחת מרשות האב שוב אינו יכול להפר אמר רב פפא 

רה המאורסה אינו חייב עד שתהא נערה בתולה מאורסה אף אנן נמי תנינא הבא על נע

והיא בבית אביה בשלמא נערה ולא בוגרת בתולה ולא בעולה מאורסה ולא נשואה בבית 

אביה למעוטי מאי לאו למעוטי מסר האב לשלוחי הבעל אמר רב נחמן בר יצחק אף אנן 

פי שלא נבעלה  נמי תנינא הבא על אשת איש כיון שנכנסה לרשות הבעל לנשואין אף על

: הבא עליה הרי זה בחנק נכנסה לרשות הבעל בעלמא שמע מינה

האב אינו חייב במזונות בתו זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני   א משנה,דף מט

חכמים בכרם ביבנה הבנים יירשו והבנות יזונו מה הבנים אינן יורשין אלא לאחר מיתת 

: יתת אביהןהאב אף הבנות אין ניזונות אלא לאחר מ

במזונות בתו הוא דאינו חייב הא במזונות בנו חייב בתו נמי חובה הוא   א גמרא,דף מט

דליכא הא מצוה איכא מני מתניתין לא רבי מאיר לא רבי יהודה ולא רבי יוחנן בן ברוקא 

דתניא מצוה לזון את הבנות קל וחומר לבנים דעסקי בתורה דברי רבי מאיר רבי יהודה 

יוחנן בן ברוקא אומר חובה ' ון את הבנים וקל וחומר לבנות משום זילותא ראומר מצוה לז

לזון את הבנות לאחר מיתת אביהן אבל בחיי אביהן אלו ואלו אינן ניזונין מני מתניתין אי 

רבי מאיר הא אמר בנים מצוה אי רבי יהודה הא אמר בנים נמי מצוה אי רבי יוחנן בן 

יהודה איבעית ' ת אימא רבי מאיר איבעית אימא רמצוה נמי ליכא איבעי' ברוקא אפי

מאיר והכי קאמר האב אינו חייב במזונות בתו ' אימא רבי יוחנן בן ברוקא איבעית אימא ר

ל "והוא הדין לבנו הא מצוה בבתו איכא קל וחומר לבנים והאי דקתני בתו הא קמ

יהודה ' אימא רדאפילו בתו חובה הוא דליכא הא מצוה איכא ואיבעית   ב גמרא,דף מט

והכי קאמר האב אינו חייב במזונות בתו וכל שכן לבנו הא מצוה בבנו איכא וקל וחומר 

יוחנן ' לבנות והא דקתני בתו הא קא משמע לן דאפילו בתו חובה ליכא ואיבעית אימא ר

בן ברוקא והכי קאמר אינו חייב במזונות בתו והוא הדין לבנו והוא הדין דאפילו מצוה נמי 

איידי דבנות לאחר מיתת אביהן חובה תנא נמי אינו חייב אמר רבי אילעא אמר ריש ליכא ו

לקיש משום רבי יהודה בר חנינא באושא התקינו שיהא אדם זן את בניו ואת בנותיו כשהן 

קטנים איבעיא להו הלכתא כוותיה או אין הלכתא כוותיה תא שמע כי הוה אתו לקמיה 

בני מתא שדיא כי הוה אתו לקמיה דרב חסדא אמר דרב יהודה אמר להו יארוד ילדה וא

להו כפו ליה אסיתא בצבורא וליקום ולימא עורבא בעי בניה וההוא גברא לא בעי בניה 

לבני עורב אשר יקראו לא קשיא הא בחיורי הא ( תהילים קמז)ועורבא בעי בניה והכתיב 

דקה ולא אמרן אלא באוכמי כי הוה אתי לקמיה דרבא אמר ליה ניחא לך דמיתזני בניך מצ

דלא אמיד אבל אמיד כפינן ליה על כרחיה כי הא דרבא כפייה לרב נתן בר אמי ואפיק 

מאה זוזי לצדקה אמר רבי אילעא אמר ריש לקיש באושא התקינו הכותב כל ' מיניה ד

נכסיו לבניו הוא ואשתו נזונים מהם מתקיף לה רבי זירא ואיתימא רבי שמואל בר נחמני 



ו אלמנתו נזונת מנכסיו הוא ואשתו מיבעיא דשלח רבין באיגרתיה מי שמת גדולה מזו אמר

והניח אלמנה ובת אלמנתו ניזונת מנכסיו נישאת הבת אלמנתו ניזונת מנכסיו מתה הבת 

אמר רבי יהודה בן אחותו של רבי יוסי בר חנינא על ידי היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונת 

תם הוא דליכא דטרח אבל הכא נטרח לדידיה מנכסיו הוא ואשתו מיבעיא מהו דתימא ה

ש דרבי חנינא "ולדידה קא משמע לן איבעיא להו הלכתא כוותיה או לית הלכתא כוותיה ת

חנינא ' יונתן אכרעיה אמר ליה ר' יונתן הוו קיימי אתא ההוא גברא גחין ונשקיה לר' ור

ל כותב נכסיו לבניו הוא "מאי האי א

אי אמרת בשלמא לאו דינא משום הכי עשיינהו אלא אי  ועשיתינהו לזניה  א גמרא,דף נ

ר אילעא באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש תניא "אמרת דינא עשיינהו בעי א

נמי הכי המבזבז אל יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות ומעשה באחד שבקש לבזבז 

ישבב ולא הניחו חבירו  ולא הניח לו חבירו ומנו רבי ישבב ואמרי לה רבי[ יותר מחומש]

וכל ( בראשית כח)ומנו רבי עקיבא אמר רב נחמן ואיתימא רב אחא בר יעקב מאי קרא 

אשר תתן לי עשר אעשרנו לך והא לא דמי עישורא בתרא לעישורא קמא אמר רב אשי 

אעשרנו לבתרא כי קמא אמר רב שימי בר אשי ושמועות הללו מתמעטות והולכות 

זבזו אמר רב יצחק באושא התקינו שיהא אדם מתגלגל עם בנו עד וסימניך קטנים כתבו וב

שתים עשרה שנה מכאן ואילך יורד עמו לחייו איני והא אמר ליה רב לרב שמואל בר 

שילת בציר מבר שית לא תקביל בר שית קביל וספי ליה כתורא אין ספי ליה כתורא מיהו 

קשיא הא למקרא הא למשנה  א לא"אינו יורד עמו לחייו עד לאחר שתים עשרה שנה ואב

דאמר אביי אמרה לי אם בר שית למקרא בר עשר למשנה בר תליסר לתעניתא מעת לעת 

ובתינוקת בת תריסר אמר אביי אמרה לי אם האי בר שית דטרקא ליה עקרבא ביומא 

דמישלם שית לא חיי מאי אסותיה מררתא דדיה חיורתא בשיכרא נשפייה ונשקייה האי 

זיבורא ביומא דמישלם שתא לא חיי מאי אסותיה אצותא דדיקלא  בר שתא דטריק ליה

במיא נשפייה ונשקייה אמר רב קטינא כל המכניס את בנו פחות מבן שש רץ אחריו ואינו 

מגיעו איכא דאמרי חביריו רצין אחריו ואין מגיעין אותו ותרוייהו איתנהו חליש וגמיר 

ר חנינא באושא התקינו האשה איבעית אימא הא דכחיש הא דבריא אמר רבי יוסי ב

שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות אשכחיה רב יצחק בר 

אבהו דהוה קאי באוכלוסא דאושא אמר ליה מאן מרה דשמעתא דאושא אמר ' יוסף לר

ליה רבי יוסי בר חנינא תנא מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנחא ליה בכיסתיה 

אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת ( קותהילים )

דרשו רבותינו שביבנה ואמרי לה רבי אליעזר זה הזן בניו ובנותיו כשהן קטנים רבי 

הון ( תהילים קיב)שמואל בר נחמני אמר זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומשיאן 

דא חד אמר זה הלומד תורה ומלמדה ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד רב הונא ורב חס

וראה בנים ( תהילים קכח)וחד אמר זה הכותב תורה נביאים וכתובים ומשאילן לאחרים 

לבניך שלום על ישראל אמר רבי יהושע בן לוי כיון שבנים לבניך שלום על ישראל דלא 

 אתי לידי חליצה ויבום רבי שמואל בר נחמני אמר כיון שבנים לבניך שלום על דייני

: 'א לפני חכמים כו"זה מדרש דרש ר : ישראל דלא אתי לאינצויי

יתיב רב יוסף קמיה דרב המנונא ויתיב רב המנונא וקאמר כשם שאין   ב גמרא,דף נ

הבנים יורשין אלא מן הקרקע כך אין הבנות ניזונות אלא מן הקרקע אווש עליה כולי 

א ירתי ליה בניה אמר ליה עלמא דשביק ארעא הוא דירתי ליה בניה דלא שביק ארעא ל



רב יוסף ודלמא כתובת בנין דכרין קאמר מר אמר ליה מר דגברא רבא הוא ידע מאי 

קאמינא אמר רבי חייא בר יוסף רב זן מחיטי דעלייה איבעיא להו פרנסה הויא ומאי עלייה 

מעילוייא דאב וכדשמואל דאמר שמואל לפרנסה שמין באב או דלמא מזוני ממש הוה ומאי 

ה מדברים טובים שנאמרו בעלייה דאמר רב יצחק בר יוסף בעלייה התקינו שיהו עליי

בנות ניזונות מן המטלטלין תא שמע בידיה דרבי בנאי אחוה דרבי חייא בר אבא הוו 

ל זיל זון מאי לאו למזוני וכדרב יצחק בר יוסף "מטלטלין דיתמי אתו לקמיה דשמואל א

לטעמיה דאמר שמואל לפרנסה שמין באב הוה סבירא ליה לא התם לפרנסה הואי ושמואל 

עובדא בנהרדעא ודון דייני דנהרדעא בפומבדיתא ואגבי רב חנא בר ביזנא אמר להו רב 

נחמן זילו אהדרו ואי לא מגבינא לכו לאפדנייכו מינייכו רבי אמי ורבי אסי סבור למיזן 

בה עובדא אתון ל לא עבדו "יוחנן ור' ממטלטלי אמר להו רבי יעקב בר אידי מילתא דר

עבדין בה עובדא רבי אלעזר סבר למיזן ממטלטלין אמר לפניו רבי שמעון בן אליקים רבי 

יודע אני בך שאין מדת הדין אתה עושה אלא מדת רחמנות אלא שמא יראו התלמידים 

ויקבעו הלכה לדורות ההוא דאתא לקמיה דרב יוסף אמר להו הבו לה מתמרי דעל בודיא 

בעל חוב הוה כי האי גוונא מי הוה יהיב ליה מר אמר ליה דחזייא  אמר ליה אביי אילו

לבודיא קאמינא 

ההוא  : סוף סוף כל העומד לגזוז כגזוז דמי דצריכא לדיקלא קאמינא  א גמרא,דף נא

יתום ויתומה דאתו לקמיה דרבא אמר להו רבא העלו ליתום בשביל יתומה אמרי ליה רבנן 

לא ממטלטלי בין למזוני בין לכתובה ובין לפרנסה לרבא והא מר הוא דאמר ממקרקעי ו

תנו  : אמר להו אילו רצה שפחה לשמשו מי לא יהבינן ליה כל שכן הכא דאיכא תרתי

רבנן אחד נכסים שיש להן אחריות ואחד נכסים שאין להן אחריות מוציאין למזון אשה 

ציאין לבנות מן ולבנות דברי רבי רבי שמעון בן אלעזר אומר נכסים שיש להן אחריות מו

הבנים ולבנות מן הבנות ולבנים מן הבנים ולבנים מן הבנות בנכסים מרובין אבל לא 

לבנים מן הבנות בנכסים מועטין נכסים שאין להן אחריות מוציאין לבנים מן הבנים 

ג דקיימא לן הלכה כרבי "ולבנות מן הבנות ולבנים מן הבנות אבל לא לבנות מן הבנים אע

כה כרבי שמעון בן אלעזר דאמר רבא הלכתא ממקרקעי ולא ממטלטלי מחבירו הכא הל

: בין לכתובה בין למזוני בין לפרנסה

לא כתב לה כתובה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה מפני שהוא תנאי   א משנה,דף נא

בית דין כתב לה שדה שוה מנה תחת מאתים זוז ולא כתב לה כל נכסים דאית לי אחראין 

הוא תנאי בית דין לא כתב לה אם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לכתובתיך חייב ש

לאינתו ובכהנת אהדרינך למדינתך חייב שהוא תנאי בית דין נשבית חייב לפדותה ואם 

אמר הרי גיטה וכתובתה ותפדה את עצמה אינו רשאי לקתה חייב לרפאותה אמר הרי 

: גיטה וכתובתה תרפא את עצמה רשאי

מאיר היא דאמר כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה  מני רבי  א גמרא,דף נא

הרי זו בעילת זנות דאי רבי יהודה האמר רצה כותב לבתולה שטר של מאתים והיא 

כותבת התקבלתי ממך מנה ולאלמנה מנה והיא כותבת התקבלתי ממך חמשים זוז אימא 

לי אחראין  סיפא כתב לה שדה שוה מנה תחת מאתים זוז ולא כתב לה כל נכסים דאית

י דאמר אחריות טעות סופר הוא דאי רבי "לכתובתיך חייב שהוא תנאי בית דין אתאן לר

מאיר האמר אחריות לאו טעות סופר הוא דתנן מצא שטרי חוב אם 



יש בהן אחריות נכסים לא יחזיר שבית דין נפרעין מהן אין בהן אחריות   ב גמרא,דף נא

דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה  נכסים יחזיר שאין בית דין נפרעין מהן

מאיר היא ' יהודה וכי תימא כולה ר' מ וסיפא ר"לא יחזיר שבית דין נפרעין מהן רישא ר

מ בין כתובה לשטרי ומי שאני ליה והתניא חמשה גובין מן המחוררין ואלו "ושאני ליה לר

תו וגט חוב שאין בו הן פירות ושבח פירות והמקבל עליו לזון את בן אשתו ובת אש

אחריות וכתובת אשה שאין בה אחריות מאן שמעת ליה דאמר אחריות לאו טעות סופר 

יהודה איבעית ' מאיר ואיבעית אימא ר' הוא רבי מאיר וקתני כתובת אשה איבעית אימא ר

' יהודה התם כתבה ליה התקבלתי הכא לא כתבה ליה התקבלתי איבעית אימא ר' אימא ר

אמר אבוה דשמואל אשת ישראל  : 'לא כתב לה וכו : דקתני מן המחוררין מאיר מאי חייב

שנאנסה אסורה לבעלה חיישינן שמא תחלתה באונס וסופה ברצון איתיביה רב לאבוה 

דשמואל אם תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאינתו אישתיק קרי רב עליה דאבוה 

י אית ליה למימר בשבויה שרים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם מא( איוב כט)דשמואל 

הקילו ולאבוה דשמואל אונס דשריא רחמנא היכי משכחת לה כגון דקאמרי עדים שצווחה 

היא ' מתחלה ועד סוף ופליגא דרבא דאמר רבא כל שתחלתה באונס וסוף ברצון אפי

ט יצר אלבשה תניא "נזקק לה היא שוכרתו מותרת מ> לא>אומרת הניחו לו שאלמלא 

והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת ( בר הבמד)כוותיה דרבא 

פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו כל שתחלתה באונס וסופה ברצון תניא אידך והיא "שאע

פ שנתפשה אסורה ואיזו זו "לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע

ה אסורה הא אשת כהן אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל והיא לא נתפש

פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שקידושיה קדושי "נתפשה מותרת ויש לה אחרת שאע

בנה מורכב על כתיפה ממאנת והולכת לה אמר רב יהודה הני נשי דגנבו גנבי ' טעות שאפי

שריין לגוברייהו אמרי ליה רבנן לרב יהודה והא קא ממטיאן להו נהמא מחמת יראה והא 

ר שבויי מלכות "מת יראה ודאי שבקינהו ואזלן מנפשייהו אסירן תקא משלחן להו גירי מח

הרי הן כשבויין גנובי ליסטות אינן כשבויין והתניא איפכא מלכות אמלכות לא קשיא הא 

במלכות אחשורוש הא במלכות בן נצר ליסטות אליסטות לא קשיא הא בבן נצר הא 

לסטים אין גבי אחשורוש בליסטים דעלמא ובן נצר התם קרי ליה מלך והכא קרי ליה 

אמר אביי  : 'ובכהנת אהדרינך למדינתך וכו : לסטים הוא גבי לסטים דעלמא מלך הוא

ג חייב לפדותה שאני קורא בה ובכהנת אהדרינך למדינתך "אלמנה לכ

ממזרת ונתינה לישראל אינו חייב לפדותה שאין אני קורא בה ואותבינך   א גמרא,דף נב

סור שבייה גורם לה חייב לפדותה איסור דבר אחר גורם לה לי לאנתו רבא אמר כל שאי

אינו חייב לפדותה לימא כתנאי המדיר את אשתו ונשבית רבי אליעזר אומר פודה ונותן 

לה כתובתה רבי יהושע אומר נותן לה כתובתה ואינו פודה אמר רבי נתן שאלתי את 

ולבסוף נשבית או  סומכוס כשאמר רבי יהושע נותן לה כתובתה ואינו פודה כשהדירה

בנשבית ולבסוף הדירה ואמר לי לא שמעתי ונראין דברים שהדירה ולבסוף נשבית דאי 

אמרת נשבית ולבסוף הדירה אתי לאיערומי מאי לאו במדיר אשת כהן קמיפלגי ואביי 

דאמר כרבי אליעזר ורבא דאמר כרבי יהושע לא הכא במאי עסקינן כגון שנדרה איהי 

עזר סבר הוא נותן אצבע בין שיניה ורבי יהושע סבר היא נתנה אלי' וקיים לה הוא ר

נתן ' אצבע בין שיניה אי היא נתנה אצבע בין שיניה כתובה מאי עבידתה ותו אמר ר

שאלתי את סומכוס כשאמר רבי יהושע נותן לה כתובתה ואינו פודה כשהדירה ולבסוף 



איהי מה לי הדירה  נשבית או בשנשבית ולבסוף הדירה ואמר לא שמעתי ואי דנדרה

ולבסוף נשבית מה לי נשבית ולבסוף הדירה אלא לעולם דאדרה איהו ואביי מתרץ 

לטעמיה ורבא מתרץ לטעמיה אביי מתרץ לטעמיה אלמנה לכהן גדול כולי עלמא לא פליגי 

דחייב לפדותה ממזרת ונתינה לישראל כולי עלמא לא פליגי דאינו חייב לפדותה מדיר 

כי פליגי במדיר [ ג"לכ]עלמא לא פליגי דחייב לפדותה דהיינו אלמנה אשת כהן נמי כולי 

אשת ישראל רבי אליעזר אזיל בתר מעיקרא ורבי יהושע אזיל בתר בסוף רבא מתרץ 

ג ממזרת ונתינה לישראל כולי עלמא לא פליגי דאינו חייב לפדותה כי "לטעמיה אלמנה לכ

יעזר אזיל בתר מעיקרא ורבי יהושע פליגי במדיר בין אשת כהן ובין אשת ישראל רבי אל

כ מת בעלה "ר נשבית בחיי בעלה ואח"ת : 'נשבית חייב לפדותה וכו : אזיל בתר בסוף

הכיר בה בעלה יורשין חייבין לפדותה לא הכיר בה בעלה אין יורשין חייבין לפדותה לוי 

יתא ל רב הכי אמר חביבי לית הלכתא כי הא מתנ"סבר למיעבד עובדא כי הא מתניתא א

אלא כי הא דתניא נשבית לאחר מיתת בעלה אין היתומין חייבין לפדותה ולא עוד אלא 

אפילו נשבית בחיי בעלה ואחר כך מת בעלה אין היתומין חייבין לפדותה שאין אני קורא 

בה ואותבינך לאינתו תנו רבנן נשבית והיו מבקשין ממנו עד עשרה בדמיה פעם ראשונה 

ה רצה אינו פודה רבן שמעון בן גמליאל אומר פודה מכאן ואילך רצה פוד

אין פודין את השבויין יותר על כדי דמיהם מפני תקון העולם הא בכדי   ב גמרא,דף נב

ג דפרקונה יותר על כתובתה ורמינהי נשבית והיו מבקשין ממנו עד "דמיהן פודין אע

ש בן "עשרה בכתובתה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה ר

גמליאל אומר אם היה פרקונה כנגד כתובתה פודה אם לאו אינו פודה רבן שמעון בן 

תנו רבנן אלמנה ניזונת מנכסי יתומין  : לקתה חייב לרפאותה : גמליאל תרי קולי אית ליה

וצריכה רפואה הרי היא כמזונות רבן שמעון בן גמליאל אומר רפואה שיש לה קצבה 

צבה הרי היא כמזונות אמר רבי יוחנן עשו הקזת דם בארץ נתרפאת מכתובתה שאין לה ק

ישראל כרפואה שאין לה קצבה קריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהות צריכה 

יוחנן אמר להו איזילו קוצו ליה מידי לרופא אמר רבי ' רפואה כל יומא אתו לקמיה דר

מאי סבר מעיקרא סבר יוחנן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף 

: ומבשרך לא תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני( ישעיהו נח)

לא כתב לה בנין דכרין דיהוו ליכי מינאי אינון ירתון כסף כתובתיך יתר   ב משנה,דף נב

ד בנן נוקבן דיהוין ליכי מינאי יהוין יתבן "על חולקהון דעם אחוהון חייב שהוא תנאי ב

דתלקחון לגוברין חייב שהוא תנאי בית דין את תהא יתבא בביתי בביתי ומיתזנן מנכסי עד 

ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר אלמנותיך בביתי חייב שהוא תנאי בית דין כך היו אנשי 

ירושלים כותבין אנשי גליל היו כותבין כאנשי ירושלים אנשי יהודה היו כותבין עד 

ן נותנין לה כתובתה ופוטרין שירצו היורשין ליתן לך כתובתיך לפיכך אם רצו יורשי

: אותה

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מפני מה התקינו כתובת בנין   ב גמרא,דף נב

דכרין כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לבתו כבנו ומי איכא מידי דרחמנא אמר ברא לירות 

מיהו יר)ברתא לא תירות ואתו רבנן ומתקני דתירות ברתא הא נמי דאורייתא הוא דכתיב 

קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים בשלמא ( כט

בנים בידיה קיימי אלא בנתיה מי קיימן בידיה הא קא משמע לן דנלבשה וניכסה וניתיב 

לה מידי כי היכי דקפצי עלה ואתו נסבי לה ועד כמה אביי ורבא דאמרי תרוייהו עד 



לירות דבעל לא לירות אם כן אב נמי מימנע ולא כתב ואימא לעישור נכסי ואימא דאב 

היכא דכתב אב לכתוב בעל היכא דלא כתב אב לא לכתוב בעל לא פלוג רבנן בת בין 

הבנים נמי תירות כנחלה שויוה רבנן בת בין הבנות תירות לא פלוג רבנן ותיגבי ממטלטלי 

על גב דליכא מותר דינר ככתובה שויוה רבנן תטרוף ממשעבדי ירתון תנן ואימא אף 

במקום דקא מיעקרא נחלה דאורייתא לא תקינו רבנן רב פפא איעסק ליה לבריה בי אבא 

סוראה אזיל למיכתב לה כתובתה שמע יהודה בר מרימר נפק אתא איתחזי ליה כי מטו 

לפיתחא הוה קא מפטר מיניה אמר ליה ניעול מר בהדאי 

מר ליה מאי דעתיך משום דאמר ליה שמואל חזייה דלא הוה ניחא ליה א  א גמרא,דף נג

לרב יהודה שיננא לא תיהוי בעבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבא דלא ידיעא 

מאי זרעא נפיק מיניה וכל שכן מברא לברתא האי נמי תקנתא דרבנן היא דאמר רבי יוחנן 

ינא לך ל אטו מי קאמ"מ מדעתיה לעשוייה נמי א"שמעון בן יוחי אמר ליה ה' משום ר

דעול ועשייה עול ולא תעשייה קאמינא אמר ליה מעלאי דידי היינו עשייה אכפייה ועול 

אישתיק ויתיב סבר ההוא מירתח רתח כתביה לכל מאי דהוה ליה לסוף אמר ליה השתא 

האי ' נמי לא מישתעי מר חיי דמר לא שביקי מידי לנפשאי אמר ליה אי מינאי דידי אפי

ל שוייה נפשך הדרנא לא קאמינא "ל השתא נמי אהדר בי א"נמי דכתבת לא ניחא לי א

בעא מיניה רב יימר סבא מרב נחמן מכרה כתובתה לבעלה יש לה כתובת בנין דכרין או 

ל רבא ותבעי לך מוחלת אמר ליה השתא מוכרת קמיבעיא לי "אין לה כתובת בנין דכרין א

אה עוכלי בעוכלא מוחלת ג דאיכא למימר זוזי אנסוה דאמינא כמאן דקא מחו לה מ"דאע

מיבעיא אמר רבא פשיטא לי מוכרת כתובתה לאחרים יש לה כתובת בנין דכרין מאי 

טעמא זוזי אנסוה מוחלת כתובתה לבעלה אין לה כתובת בנין דכרין מאי טעמא אחולי 

אחילתא בעי רבא מוכרת כתובתה לבעלה כמוכרת לאחרים דמי או כמוחלת לבעלה דמי 

א מוכרת כתובה לבעלה כמוכרת לאחרים דמי מתיב רב אידי בר בתר דבעיא הדר פשט

אבין מתה אין יורשין של זה ואין יורשין של זה יורשין כתובתה והוינן בה כתובתה מאי 

עבידתה ואמר רב פפא כתובת בנין דכרין ואמאי הכא נמי לימא יצר אנסה התם קנסא הוא 

יתיב וקאמר משמיה דרבי אלעזר דקנסוה רבנן יתיב רבין בר חנינא קמיה דרב חסדא ו

מוחלת כתובתה לבעלה אין לה מזונות אמר ליה אי לאו דקאמרת לי משמיה דגברא רבא 

נ ועולא "משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו יתיב ר( משלי יז)הוה אמינא לך 

ואבימי בר רב פפי ויתיב רב חייא בר אמי גבייהו אתא ההוא גברא דשכיבא ארוסתו אמרי 

ה זיל קבר או הב לה כתובתה אמר להו רב חייא תנינא אשתו ארוסה לא אונן ולא לי

מיטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מיטמאה לו מתה אינו יורשה מת הוא גובה כתובתה 

טעמא דמת הוא הא מתה היא אין לה כתובה מאי טעמא אמר רב הושעיא שאין אני קורא 

י אתא רבין אמר ריש לקיש ארוסה שמתה בה לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי כ

אין לה כתובה אמר להו אביי זילו אמרי ליה 

 : בבבל' שקילא טיבותך שדיא אחיזרי כבר תרגמא רב הושעיא לשמעתי  ב גמרא,דף נג

רב תני עד דתלקחן לגוברין ולוי תני עד דתבגרן לרב  : 'בנן נוקבן דיהויין ליכי מינאי וכו

נסיב אלא בגר ולא אינסיב אינסיב ולא בגר דכולי עלמא לא ג דאי"ג דבגר ולוי אע"אע

פליגי כי פליגי בארוסה ולא בגר וכן תני לוי במתניתיה עד דתבגרן וימטי זמניהון דאינסבן 

תרתי אלא או תבגרן או ימטי זמניהון לאיתנסבא כתנאי עד מתי הבת נזונית עד שתארס 

דיהוויין איבעיא להו הויה דאירוסין משום רבי אלעזר אמרו עד שתבגר תני רב יוסף עד 



או הויה דנישואין תיקו אמר ליה רב חסדא לרב יוסף מי שמיע לך מיניה דרב יהודה 

ארוסה יש לה מזונות או אין לה מזונות אמר ליה משמע לא שמיע לי אלא מסברא לית לה 

כיון  כיון דאירסה לא ניחא ליה דתיתזיל אמר ליה אם משמע לא שמיע לך מסברא אית לה

דלא קים ליה בגוה לא שדי זוזי בכדי ואיכא דאמרי אמר ליה משמע לא שמיע לי מסברא 

אית לה כיון דלא קים ליה בגוה לא שדי זוזי בכדי אמר ליה אי משמע לא שמיע לך 

סימן דגברי שק זרף מאנה ויבמה  : מסברא לית לה כיון דאירסה לא ניחא ליה דתיתזיל

ניה מרב ששת ממאנת יש לה מזונות או אין לה מזונות אמר בעו מי : שניה ארוסה ואנסה

להו רב ששת תניתוה אלמנה בבית אביה וגרושה בבית אביה ושומרת יבם בבית אביה יש 

לה מזונות רבי יהודה אומר עודה בבית אביה יש לה מזונות אינה בבית אביה אין לה 

דתנא קמא סבר אית לה ורבי ק אלא לאו ממאנת איכא בינייהו "מזונות רבי יהודה היינו ת

יהודה סבר לית לה בעי ריש לקיש בת יבמה יש לה מזונות או אין לה מזונות כיון דאמר 

מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון לית לה או דלמא כיון דאי לית לה מראשון תקינו לה 

בעי רבי אלעזר בת שניה יש לה מזונות או אין לה מזונות  : רבנן משני אית לה תיקו

כיון דלית לה כתובה לית לה מזוני או דלמא אמה דעבדא איסורא קנסוה   א גמרא,דף נד

רבנן איהי דלא עבדא איסורא לא קנסוה רבנן תיקו בעי רבא בת ארוסה יש לה מזונות או 

אין לה מזונות כיון דאית לה כתובה אית לה או דלמא כיון דלא תקינו רבנן כתובה עד 

בעי רב פפא בת אנוסה יש לה מזונות או אין לה מזונות  : שעת נישואין לית לה תיקו

אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה לא תיבעי לך דאמר יש לה כתובה מנה כי תיבעי לך אליבא 

דרבנן דאמרי יצא כסף קנסה בכתובתה מאי כיון דלית לה כתובה לית לה מזוני או דלמא 

את  : לא מצי מפיק לה תיקו כתובה טעמא מאי כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה והא

תני רב יוסף בביתי ולא בביקתי אבל מזוני אית לה מר בר רב  : 'תהא יתבא בביתי וכו

אשי אמר אפילו מזוני נמי לית לה ולית הלכתא כמר בר רב אשי אמר רב נחמן אמר 

שמואל תבעוה להנשא ונתפייסה אין לה מזונות הא לא נתפייסה יש לה מזונות אמר רב 

ידי מפרשא לי מיניה דמר שמואל אמרה מחמת פלוני בעלי יש לה מזונות מחמת ענן לד

בני אדם שאינן מהוגנין לה אין לה מזונות אמר רב חסדא זינתה אין לה מזונות אמר רב 

יוסף כיחלה ופירכסה אין לה מזונות מאן דאמר זינתה כל שכן כיחלה ופירכסה מאן דאמר 

אי טעמא יצר אנסה ולית הלכתא ככל הני שמעתתא כיחלה ופירכסה אבל זינתה אית לה מ

אלא כי הא דאמר רב יהודה אמר שמואל התובעת כתובתה בבית דין אין לה מזונות ולא 

והתניא מכרה כתובתה ומשכנה כתובתה עשתה כתובתה אפותיקי לאחר אין לה מזונות 

דין אין שלא הני אין אבל תובעת לא הני בין בבית דין בין שלא בבית דין תובעת בבית 

אתמר רב אמר הלכה כאנשי יהודה ושמואל אמר  : 'וכך היו אנשי ירושלים וכו : ד לא"בב

הלכה כאנשי גליל בבל וכל פרוודהא נהוג כרב נהרדעא וכל פרוודהא נהוג כשמואל ההיא 

בת מחוזא דהות נסיבא לנהרדעא אתו לקמיה דרב נחמן שמעה לקלה דבת מחוזא היא 

וודהא נהוג כרב אמרו ליה והא לנהרדעא נסיבא אמר להו אי הכי אמר להו בבל וכל פר

נהרדעא וכל פרוודהא נהוג כשמואל ועד היכא נהרדעא עד היכא דסגי קבא דנהרדעא 

איתמר אלמנה רב אמר שמין מה שעליה ושמואל אמר אין שמין מה שעליה אמר רב חייא 

סימנא יתמא וארמלתא שלח בר אבין וחילופה בלקיט רב כהנא מתני וכן בלקיט ומנח בה 

ג דתנן במתניתין כוותיה דשמואל הלכתא כוותיה דרב דתנן אחד "ופוק אמר רב נחמן אע

המקדיש נכסיו ואחד המעריך את עצמו אין לו לא בכסות אשתו ולא בכסות בניו ולא 



בצבע שצבע לשמן ולא בסנדלים חדשים שלקח לשמן אמר ליה רבא לרב נחמן וכי מאחר 

ן כוותיה דשמואל אמאי הלכתא כוותיה דרב אמר ליה לכאורה כשמואל דתנן מתניתי

רהיטא כי מעיינת בה הלכתא כוותיה דרב מאי טעמא כי אקני לה אדעתא למיקם קמיה 

כלתא דבי בר אלישיב הוה קא תבעה כתובתה  : אדעתא למשקל ולמיפק לא אקני לה

זלי הכי אזלא לבישתינהו מיתמי הוה קא ממטי להו לבי דינא אמרי זילא לן מילתא דתי

ואיכסתינהו לכוליה מנא אתו לקמיה דרבינא אמר להו הלכתא כוותיה דרב דאמר אלמנה 

ר אידי בר אבין פורנא ליתמי "שמין מה שעליה ההוא דאמר להו נדוניא לברת זל נדוניא א

ההוא דאמר להו 

ארבע מאה זוזי מן חמרא לברת אייקר חמרא אמר רב יוסף רווחא ליתמי   ב גמרא,דף נד

קריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהוה קמפסדה מזוני אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר 

להו איזילו ואמרו ליה לאבוכון דנייחד לה ארעא למזונה אתו לקמיה דריש לקיש אמר 

רבי יוחנן לא אמר הכי אמר להו זילו הבו  להו כל שכן שריבה לה מזונות אמרו ליה והא

לה ואי לא מפיקנא לכו רבי יוחנן מאונייכו אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר להו מה אעשה 

שכנגדי חלוק עלי אמר רבי אבהו לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יוחנן אמר למזונות ריבה 

:  לה מזונות אמר במזונות קצץ לה מזונות

  

מסכת כתובות פרק ה 

' אף על פי שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אם רצה להוסיף אפי  ב משנה,דדף נ

מאה מנה יוסיף נתארמלה או נתגרשה בין מן הארוסין בין מן הנשואין גובה את הכל רבי 

אלעזר בן עזריה אומר מן הנשואין גובה את הכל מן האירוסין בתולה גובה מאתים 

כונסה רבי יהודה אומר אם רצה כותב לבתולה ואלמנה מנה שלא כתב לה אלא על מנת ל

שטר של מאתים והיא כותבת התקבלתי ממך מנה ולאלמנה מנה והיא כותבת התקבלתי 

ממך חמשים זוז רבי מאיר אומר כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה הרי זו 

: בעילת זנות

שאין לו  פשיטא מהו דתימא קיצותא עבדו רבנן שלא לבייש את מי  ב גמרא,דף נד

' רצה לכתוב לה לא קתני אלא רצה להוסיף מסייע ליה לר [: 'אם רצה להוסיף כו] : ל"קמ

איבו אמר רבי ינאי תנאי כתובה ככתובה דמי נפקא מינה ' איבו אמר רבי ינאי דאמר ר

למוכרת ולמוחלת למורדת ולפוגמת לתובעת ולעוברת על דת 

כל נכסיו לבניו לגבות מן הקרקע ומן  לשבח לשבועה ולשביעית ולכותב  א גמרא,דף נה

הזיבורית וכל זמן שהיא בבית אביה ולכתובת בנין דכרין איתמר כתובת בנין דכרין 

פומבדיתא אמרי לא טרפא ממשעבדי ירתון תנן בני מתא מחסיא אמרי טרפא ממשעבדי 

ה יסבון תנן והלכתא לא טרפא ממשעבדי ירתון תנן מטלטלי ואיתנהו בעינייהו בלא שבוע

ליתנהו בעינייהו פומבדיתא אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא 

בלא שבועה ייחד לה ארעא בארבעה מצרנהא בלא שבועה בחד מצרא פומבדיתא אמרי 

בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה אמר לעדים כתבו 

ה לא קנו מיניה פומבדיתא אמרי לא צריך וחתמו והבו ליה קנו מיניה לא צריך אימלוכי בי



' ר : אימלוכי ביה בני מתא מחסיא אמרי צריך אימלוכי ביה והלכתא צריך אימלוכי ביה

איתמר רב ורבי נתן חד אמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה וחד  : 'אלעזר בן עזריה וכו

לעזר בן א' נתן הוא דאמר הלכה כר' אלעזר בן עזריה תסתיים דר' אמר אין הלכה כר

ליה לרבי נתן דאזיל בתר אומדנא דאמר רבי נתן הלכה כרבי שמעון שזורי ' עזריה דשמעי

במסוכן 

ובתרומת מעשר של דמאי ורב לא אזיל בתר אומדנא והא איתמר מתנת   ב גמרא,דף נה

שכיב מרע שכתוב בה קנין בבי רב משמיה דרב אמרי ארכביה אתרי רכשי ושמואל אמר 

ן בה בבי רב משמיה דרב אמרי ארכביה אתרי רכשי הרי היא כמתנת לא ידענא מאי אידו

בריא והרי היא כמתנת שכיב מרע הרי היא כמתנת בריא דאם עמד אינו יכול לחזור בו 

הרי היא כמתנת שכיב מרע שאם אמר הלואתי לפלוני הלואתו לפלוני ושמואל אמר לא 

ן שטר לאחר מיתה ידענא מאי אידון בה שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואי

אלא תרוייהו אזלי בתר אומדנא מאן דאמר הלכה שפיר מאן דאמר אין   א גמרא,דף נו

הלכה הכא נמי אומדן דעתא הוא משום איקרובי דעתא הוא והא איקרבא ליה דעתא יתיב 

רב חנינא קמיה דרבי ינאי וקאמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה אמר ליה פוק קרי קראך 

רבי אלעזר בן עזריה אמר רב יצחק בר אבדימי משום רבינו הלכה לברא אין הלכה כ

כרבי אלעזר בן עזריה אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כרבי אלעזר בן עזריה ורב נחמן 

דידיה אמר אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה ונהרדעי משמיה דרב נחמן אמרי הלכה כרבי 

דדאין כרבי אלעזר בן עזריה הכי  ג דלט רב נחמן ואמר כל דיינא"אלעזר בן עזריה ואע

והכי תיהוי אפילו הכי הלכה כרבי אלעזר בן עזריה והלכה למעשה כרבי אלעזר בן 

בעי רבין נכנסה לחופה ולא נבעלה מהו חיבת חופה קונה או חיבת ביאה קונה תא  : עזריה

שמע דתני רב יוסף שלא כתב לה אלא על חיבת לילה הראשון אי אמרת בשלמא חיבת 

ה קונה היינו דאמר לילה הראשון אלא אי אמרת חיבת ביאה קונה ביאה בלילה חופ

הראשון איתא מכאן ואילך ליתא ואלא מאי חופה חופה בלילה איתא ביממא ליתא 

ולטעמיך ביאה בלילה איתא ביממא ליתא הא אמר רבא אם היה בבית אפל מותר הא לא 

קשיא חופה נמי לא קשיא כיון  קשיא אורח ארעא קא משמע לן דביאה בלילה אלא חופה

דסתם חופה לביאה קיימא אורח ארעא קא משמע לן דבלילה בעי רב אשי נכנסה לחופה 

ופירסה נידה מהו אם תימצי לומר חיבת חופה קונה חופה דחזיא לביאה אבל חופה דלא 

וסבר  : 'רבי יהודה אומר רצה כותב לבתולה וכו : חזיא לביאה לא או דלמא לא שנא תיקו

בי יהודה דכותבין שובר והתנן מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף רבי יוסי ר

אומר יכתוב לו שובר אמר רבי ירמיה כששוברתה מתוכה אביי אמר אפילו תימא בשאין 

שוברתה מתוכה בשלמא התם ודאי פרעיה דלמא מירכס תברתא ומפיק ליה לשטרא והדר 

ילתא בעלמא היא דאמרה ליה אי נטריה נטריה אי גבי זימנא אחרינא הכא ודאי יהב לה מ

לא נטריה איהו הוא דאפסיד אנפשיה בשלמא אביי לא אמר כרבי ירמיה לא קתני 

ט לא אמר כאביי גזירה שובר דהכא אטו שובר דעלמא "ירמיה מ' שוברתה מתוכה אלא ר

דאמר יהודה ' טעמא דכתבה ליה אבל על פה לא אמאי דבר שבממון הוא ושמעינן ליה לר

דבר שבממון תנאו קיים דתניא האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי 

יהודה אומר בדבר ' שאר כסות ועונה הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי רבי מאיר ר

שבממון תנאו קיים קסבר רבי יהודה כתובה דרבנן וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר 

בדו להו רבנן חיזוק דתנן רבי יהודה אומר לעולם הוא משל תורה הרי פירות דרבנן ולא ע



אוכל פירי פירות עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירות 

פירותיהן עד עולם 

וקיימא לן מאי כותב אומר אמר אביי לכל יש כתובה ולא לכל יש פירות   ב גמרא,דף נו

א שכיחא לא עבדו בה רבנן חיזוק הרי מילתא דשכיחא עבדו בה רבנן חיזוק מילתא דל

חמרים דשכיחי ולא עבדו לה רבנן חיזוק דתנן החמרין שנכנסו לעיר ואמר אחד מהן שלי 

חדש ושל חברי ישן שלי אינו מתוקן ושל חברי מתוקן אין נאמנים רבי יהודה אומר 

זוק נאמנים אמר אביי ודאי דדבריהם עבדו רבנן חיזוק ספק דדבריהם לא עבדו רבנן חי

בתנאה אלמא ' כל הפוחת אפי : 'מאיר אומר כל הפוחת וכו' ר : רבא אמר בדמאי הקילו

קסבר תנאו בטל ואית לה וכיון דאמר לה לית ליך אלא מנה לא סמכא דעתה והויא לה 

בעילתו בעילת זנות והא שמעינן ליה לרבי מאיר דאמר כל המתנה על מה שכתוב בתורה 

תניא רבי מאיר אומר  : מאיר כתובה דאורייתא' ם קסבר רתנאו בטל הא בדרבנן תנאו קיי

כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות רבי יוסי אומר רשאי רבי 

יהודה אומר רצה כותב לבתולה שטר של מאתים והיא כותבת לו התקבלתי ממך מנה 

וסי רשאי ורמינהי ולאלמנה מנה והיא כותבת לו התקבלתי ממך חמשים זוז וסבר רבי י

אין עושין כתובת אשה מטלטלין מפני תיקון העולם אמר רבי יוסי וכי מה תיקון העולם 

יש בזו והלא אין קצובין ופוחתין תנא קמא נמי אין עושין קאמר אלא לאו הכי קאמר במה 

דברים אמורים בשלא קבל עליו אחריות אבל קבל עליו אחריות עושין ואתא רבי יוסי 

קיבל עליו אחריות אמאי עושין והלא אין קצובין ופוחתין השתא ומה התם למימר כי 

דדלמא פחתי חייש רבי יוסי הכא דודאי קא פחתה לא כל שכן הכי השתא התם לא ידעה 

דתחיל הכא ידעה וקא מחלה אחתיה דרמי בר חמא הות נסיבא לרב אויא 

י אמר רב יהודה אמר אירכס כתובתה אתו לקמיה דרב יוסף אמר להו הכ  א גמרא,דף נז

מאיר אבל חכמים אומרים משהא אדם את אשתו שתים ושלש שנים ' שמואל זו דברי ר

בלא כתובה אמר ליה אביי והא אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כרבי מאיר בגזירותיו אי 

הכי זיל כתוב לה כי אתא רב דימי אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום 

וקת בתחלה אבל בסוף לדברי הכל אינה מוחלת ורבי יוחנן אמר בין בזו בר קפרא מחל

ובין בזו מחלוקת אמר רבי אבהו לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן דאנא ורבי יהושע בן 

לוי לא פלגינן אהדדי מאי בתחלה דקאמר רבי יהושע בן לוי תחלת חופה ומאי סוף סוף 

מחלוקת תחלת חופה וסוף חופה דהיא תחילת  ביאה וכי קאמינא אנא בין בזו ובין בזו

ביאה כי אתא רבין אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא 

מחלוקת לבסוף אבל בתחלה דברי הכל מוחלת ורבי יוחנן אמר בין בזו ובין בזו מחלוקת 

לא פלגינן  אמר רבי אבהו לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן דאנא ורבי יהושע בן לוי

אהדדי מאי לבסוף דאמר רבי יהושע בן לוי סוף חופה ומאי תחלה תחלת חופה וכי 

קאמינא אנא בין בזו בין בזו מחלוקת תחלת ביאה וסוף ביאה אמר רב פפא אי לאו דאמר 

רבי אבהו לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן דאנא ורבי יהושע בן לוי לא פלגינן אהדדי 

חנן ורבי יהושע בן לוי פליגי רב דימי ורבין לא פליגי מאי סוף דקאמר הוה אמינא רבי יו

ל דפליגי תרי "ל הא קמ"רבין סוף חופה ומאי תחלה דקאמר רב דימי תחלת ביאה מאי קמ

: אמוראי אטעמא דנפשייהו ולא פליגי תרי אמוראי אליבא דחד אמורא

פרנס את עצמה וכשם נותנין לבתולה שנים עשר חודש משתבעה הבעל ל  א משנה,דף נז

שנותנין לאשה כך נותנין לאיש לפרנס את עצמו ולאלמנה שלשים יום הגיע זמן ולא 



נישאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה רבי טרפון אומר נותנין לה הכל תרומה רבי 

עקיבא אומר מחצה חולין ומחצה תרומה היבם אינו מאכיל בתרומה עשתה ששה חדשים 

בפני היבם ואפילו כולן בפני הבעל חסר יום אחד בפני היבם או בפני הבעל וששה חדשים 

כולן בפני היבם חסר יום אחד בפני הבעל אינה אוכלת בתרומה זו משנה ראשונה בית דין 

של אחריהן אמרו 

: אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה  ב משנה,דף נז

ויאמר אחיה ואמה ( ת כדבראשי)מנא הני מילי אמר רב חסדא דאמר קרא   ב גמרא,דף נז

תשב הנערה אתנו ימים או עשור מאי ימים אילימא תרי יומי משתעי איניש הכי אמרו ליה 

ימים ( ויקרא כה)תרי יומי אמר להו לא אמרו ליה עשרה יומי אלא מאי ימים שנה דכתיב 

עד חדש ימים אמרי דנין ימים סתם מימים ( במדבר יא)תהיה גאולתו ואימא חדש דכתיב 

ם ואין דנין ימים סתם מימים שנאמר בהן חדש אמר רבי זירא תנא קטנה בין היא ובין סת

אביה יכולין לעכב בשלמא איהי מצי מעכבא אלא אביה אי איהי ניחא לה אביה מאי נפקא 

ליה מינה סבר השתא לא ידעה למחר מימרדא ונפקא ואתיא ונפלה עילואי אמר רבי אבא 

השיאה כשהיא קטנה אבל פוסקין על הקטנה להשיאה בר לוי אין פוסקין על הקטנה ל

כשהיא גדולה פשיטא מהו דתימא ליחוש דלמא מעיילא פחדא מהשתא וחלשה קא משמע 

לן אמר רב הונא בגרה יום אחד ונתקדשה נותנין לה שלשים יום כאלמנה מיתיבי בגרה 

ששהתה  הרי היא כתבועה מאי לאו כתבועה דבתולה לא כתבועה דאלמנה תא שמע בוגרת

שנים עשר חדש רבי אליעזר אומר הואיל וחייב בעלה במזונותיה יפר אימא בוגרת 

וששהתה שנים עשר חודש רבי אליעזר אומר הואיל ובעלה חייב במזונותיה יפר תא שמע 

המארס את הבתולה בין שתבעה הבעל והיא מעכבת ובין שתבעה היא ובעל מעכב נותנין 

ל לא משעת אירוסין ובגרה הרי היא כתבועה כיצד לה שנים עשר חדש משעת תביעה אב

בגרה יום אחד ונתקדשה נותנין לה שנים עשר חדש ולארוסה שלשים יום תיובתא דרב 

הונא תיובתא מאי ולארוסה שלשים יום אמר רב פפא הכי קאמר בוגרת שעברו עליה 

 : א נישאוהגיע זמן ול : שנים עשר חדש בבגרות ונתקדשה נותנין לה שלשים יום כאלמנה

וכהן כי ( ויקרא כב)אמר עולא דבר תורה ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה שנאמר 

יקנה נפש קנין כספו והאי נמי קנין כספו הוא מה טעם אמרו אינה אוכלת שמא ימזגו לה 

כוס בבית אביה ותשקה לאחיה ולאחותה אי הכי הגיע זמן ולא נישאו נמי התם דוכתא 

כהן לישראל לא ליכול בתרומה דלמא אתו למיכל בהדיה מייחד לה אלא מעתה לקיט 

השתא מדידהו ספו ליה מדידיה אכלי רב שמואל בר רב יהודה אמר משום סימפון אי הכי 

נכנסה לחופה ולא נבעלה נמי התם מיבדק בדיק לה והדר מעייל אלא מעתה עבד כהן 

דאי דאבראי הא שלקחו מישראל לא ליכול בתרומה משום סימפון סימפון בעבדים ליכא 

קחזי ליה ואי דגואי למלאכה קא בעי ושבסתר לא איכפת ליה נמצא גנב או 

קוביוסטוס הגיעו מאי איכא לסטים מזויין או מוכתב למלכות הנהו קלא   א גמרא,דף נח

 : אית להו מכדי בין למר ובין למר לא אכלה מאי בינייהו איכא בינייהו קבל מסר והלך

אמר אביי מחלוקת בבת כהן לכהן אבל בבת  : 'לה הכל תרומה וכורבי טרפון אומר נותנין 

ישראל לכהן דברי הכל מחצה חולין ומחצה תרומה ואמר אביי מחלוקת בארוסה אבל 

בנשואה דברי הכל מחצה חולין ומחצה תרומה תניא נמי הכי רבי טרפון אומר נותנין לה 

אמורים בבת כהן לכהן  ע אומר מחצה חולין ומחצה תרומה במה דברים"הכל תרומה ר

אבל בת ישראל לכהן דברי הכל מחצה חולין ומחצה תרומה במה דברים אמורים בארוסה 



אבל בנשואה דברי הכל מחצה חולין ומחצה תרומה רבי יהודה בן בתירא אומר נותנין לה 

שתי ידות של תרומה ואחת של חולין רבי יהודה אומר נותן לה הכל תרומה והיא מוכרת 

דמים חולין רבן שמעון בן גמליאל אומר כל מקום שהוזכרה תרומה נותנין לה ולוקחת ב

מאי טעמא  : היבם אינו מאכיל בתרומה : כפלים בחולין מאי בינייהו איכא בינייהו טירחא

עשתה ששה חדשים בפני  : קנין כספו אמר רחמנא והאי קנין דאחיו הוא( ויקרא כב)

זו  : היבם מיבעיא זו ואין צריך לומר זו קתניהשתא בפני הבעל אמרת לא בפני  : הבעל

מאי טעמא אמר עולא ואיתימא רב שמואל בר יהודה משום סימפון  : 'משנה ראשונה כו

בשלמא לעולא קמייתא שמא ימזגו לה כוס בבית אביה ובתרייתא משום סימפון 

אלא לרב שמואל בר יהודה קמייתא משום סימפון ובתרייתא משום   ב גמרא,דף נח

מפון מאי בינייהו איכא בינייהו בדיקת חוץ מר סבר בדיקת חוץ שמה בדיקה ומר סבר סי

: בדיקת חוץ לא שמה בדיקה

המקדיש מעשה ידי אשתו הרי זו עושה ואוכלת המותר רבי מאיר אומר   ב משנה,דף נח

: הקדש רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין

בעלה איני ניזונת ואיני עושה אמר רב הונא אמר רב יכולה אשה לומר ל  ב גמרא,דף נח

קסבר כי תקינו רבנן מזוני עיקר ומעשה ידיה משום איבה וכי אמרה איני ניזונת ואיני 

עושה הרשות בידה מיתיבי תקנו מזונות תחת מעשה ידיה אימא תקנו מעשה ידיה תחת 

מזונות לימא מסייע ליה המקדיש מעשה ידי אשתו הרי היא עושה ואוכלת מאי לאו 

למאן דאמר יכול הרב ' ת לא בשאינה ניזונת אי בשאינה ניזונת מאי למימרא אפיבניזונ

לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך הני מילי בעבד כנעני דלא כתיב ביה עמך אבל עבד עברי 

עמך לא וכל שכן אשתו סיפא איצטריך ליה מותר רבי מאיר אומר ( דברים טו)דכתיב ביה 

ין ופליגא דריש לקיש דאמר ריש לקיש לא תימא הקדש רבי יוחנן הסנדלר אומר חול

טעמא דרבי מאיר משום דקסבר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם אלא טעמא דרבי מאיר 

מתוך שיכול לכופה למעשה ידיה נעשה כאומר לה יקדשו ידיך לעושיהם והא לא אמר לה 

לה יקדשו  מ דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה נעשה כאומר"הכי כיון דשמעינן ליה לר

ידיך לעושיהם וסבר רבי מאיר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם והתניא האומר 

לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר או לאחר שתתגיירי לאחר שאשתחרר לאחר 

שתשתחררי לאחר שימות בעליך או שתמות אחותיך או לאחר שיחלוץ ליך יבמיך רבי 

המותר רבי מאיר אומר  : א למשמע מינהמאיר אומר מקודשת מההיא אין מהא ליכ

אימת קדוש רב ושמואל דאמרי תרווייהו מותר לאחר מיתה קדוש רב אדא בר  : הקדש

אהבה אמר מותר מחיים קדוש הוי בה רב פפא במאי אילימא במעלה לה מזונות ומעלה 

ד לאחר מיתה קדוש ואלא כשאין מעלה לה מזונות ולא "ט דמ"לה מעה כסף לצרכיה מ

ט דמאן דאמר מחיים קדוש לעולם במעלה לה מזונות "לה מעה כסף לצרכיה מ מעלה

ואינו מעלה לה מעה כסף לצרכיה רב ושמואל סברי תקנו 

מזונות תחת מעשה ידיה ומעה כסף תחת מותר וכיון דלא קא יהיב לה   א גמרא,דף נט

כסף תחת מעה כסף מותר דידה הוי רב אדא בר אהבה סבר תקנו מזונות תחת מותר ומעה 

מעשה ידיה וכיון דקא יהיב לה מזוני מותר דידיה הוי במאי קמיפלגי מר סבר מידי דשכיח 

ממידי דשכיח ומר סבר מידי דקייץ ממידי דקייץ מיתיבי תקנו מזונות תחת מעשה ידיה 

אימא תחת מותר מעשה ידיה תא שמע אם אינו נותן לה מעה כסף לצורכיה מעשה ידיה 

ידיה שלה והא עלה קתני מה היא עושה לו משקל חמש סלעים שלה אימא מותר מעשה 



שתי ביהודה הכי קאמר מעשה ידיה כמה הוי דלידע מותר דידה כמה משקל חמש סלעים 

שתי ביהודה שהן עשר סלעים בגליל אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן הסנדלר ומי אמר 

א אומר יפר שמא שמואל הכי והתנן קונם שאני עושה לפיך אינו צריך להפר רבי עקיב

תעדיף עליו יתר מן הראוי לו רבי יוחנן בן נורי אמר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה 

לחזור ואמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי כי אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי 

להעדפה ולימא הלכה כרבי יוחנן בן נורי להעדפה אי נמי אין הלכה כתנא קמא אי נמי 

יבא אלא אמר רב יוסף קונמות קאמרת שאני קונמות מתוך שאדם אוסר הלכה כרבי עק

פירות חבירו עליו אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם אמר ליה אביי בשלמא אדם אוסר 

פירות חבירו עליו שכן אדם אוסר פירותיו על חבירו יאסר דבר שלא בא לעולם על 

רב הונא בריה דרב יהושע חבירו שכן אין אדם אוסר פירות חבירו על חבירו אלא אמר 

הא ' באומרת יקדשו ידי לעושיהם דידים איתנהו בעולם וכי קאמרה הכי מי מקדש

משעבדא ליה דאמרה לכי מיגרשה ומי איכא מידי דאילו השתא לא קדיש ולקמיה קדיש 

אמר רבי אלעאי אלמה לא אילו האומר לחבירו שדה זו שאני מוכר לך לכשאקחנה ממך 

מתקיף לה רבי ירמיה מי דמי התם בידו להקדישה הכא אין בידה תיקדש מי לא קדשה 

לגרש את עצמה הא לא דמיא אלא לאומר לחבירו שדה זו שמכרתי לך לכשאקחנה ממך 

תיקדש דלא קדשה מתקיף לה רב פפא מי דמי התם גופא ופירות בידא דלוקח הכא גופה 

בידה הוא הא לא דמיא אלא לאומר לחבירו 

זו שמשכנתי לך לכשאפדנה ממך תיקדש דקדשה מתקיף לה רב שדה   ב גמרא,דף נט

שישא בריה דרב אידי מי דמי התם בידו לפדותה הכא אין בידה לגרש עצמה הא לא דמיא 

אלא לאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים לכשאפדנה ממך תיקדש דקדשה 

ין בידה לגרש מתקיף לה רב אשי מי דמי התם לעשר שנים מיהא בידו לפדותה הכא א

עצמה לעולם אלא אמר רב אשי קונמות קא אמרת שאני קונמות דקדושת הגוף נינהו 

וכדרבא דאמר רבא הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד ונקדשו מהשתא אלמוה 

: רבנן לשיעבודיה דבעל כי היכי דלא תיקדש מהשתא

מכבסת מבשלת ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה ו  ב משנה,דף נט

ומניקה את בנה מצעת לו המטה ועושה בצמר הכניסה לו שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה 

ולא מכבסת שתים אין מבשלת ואין מניקה את בנה שלש אין מצעת לו המטה ואין עושה 

הכניסה לו מאה שפחות כופה ' בצמר ארבע יושבת בקתדרא רבי אליעזר אומר אפי

ג אומר אף המדיר את אשתו מלעשות "די זימה רשבלעשות בצמר שהבטלה מביאה לי

: מלאכה יוציא ויתן כתובה שהבטלה מביאה לידי שיעמום

דלא ' ד אלא אימא מטחנת ואיבעית אימא בריחיא דידא מתני"טוחנת ס  ב גמרא,דף נט

חייא אין אשה ' חייא אין אשה אלא ליופי אין אשה אלא לבנים ותני ר' חייא דתני ר' כר

חייא הרוצה שיעדן את אשתו ילבישנה כלי פשתן הרוצה ' אשה ותני ר אלא לתכשיטי

לימא  : ומניקה את בנה : שילבין את בתו יאכילנה אפרוחים וישקנה חלב סמוך לפירקה

א "א שומטת דד מפיו בה"מתניתין דלא כבית שמאי דתניא נדרה שלא להניק את בנה בש

ותן לה שכרה וכופה ומניקתו מפני כופה ומניקתו נתגרשה אינו כופה ואם היה מכירה נ

ש "ש הכא במאי עסקינן כגון שנדרה היא וקיים לה הוא וקסברי ב"תימא ב' הסכנה אפי

ה סברי היא נתנה אצבע בין שיניה ונפלגו בכתובה בעלמא "הוא נותן אצבע בין שיניה וב

: אם היה מכירה : ש"א אינה מניקה אלא מחוורתא מתניתין דלא כב"ועוד תניא בש



עד כמה אמר רבא אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב שלשה חדשים   א גמרא,ף סד

יוחנן חמשים יום אמר רב שימי בר אביי ' ושמואל אמר שלשים יום ורבי יצחק אמר ר

הלכה כרבי יצחק שאמר משום רבי יוחנן בשלמא רב ורבי יוחנן כל חד וחד כי חורפיה 

רמי בר יחזקאל אמר לא תציתינהו  אלא לשמואל כי האי גוונא מי משכחת לה כי אתא

להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל הכי אמר שמואל כל זמן שמכירה ההיא 

דאתאי לקמיה דשמואל אמר ליה לרב דימי בר יוסף זיל בדקה אזל אותבה בדרי דנשי 

ושקליה לברה וקמהדר ליה עלייהו כי מטא לגבה הות קא מסוי לאפה כבשתנהי לעינה 

 : מר לה נטף עיניך קום דרי בריך סומא מנא ידע אמר רב אשי בריחא ובטעמאמיניה א

תנו רבנן יונק תינוק והולך עד עשרים וארבעה חדש מכאן ואילך כיונק שקץ דברי רבי 

אליעזר רבי יהושע אומר אפילו ארבע וחמש שנים פירש לאחר עשרים וארבעה חדש 

ורמינהי יכול יהא חלב מהלכי שתים  וחזר כיונק שקץ אמר מר מכאן ואילך כיונק שקץ

טמא ודין הוא ומה בהמה שהקלת במגעה החמרת בחלבה אדם שהחמרת במגעו אינו דין 

את הגמל כי מעלה גרה הוא הוא טמא ואין חלב ( ויקרא יא)שתחמיר בחלבו תלמוד לומר 

מהלכי שתים טמא אלא טהור יכול אוציא את החלב שאינו שוה בכל ולא אוציא את הדם 

הוא שוה בכל תלמוד לומר הוא הוא טמא ואין דם מהלכי שתים טמא אלא טהור ואמר ש

רב ששת אפילו מצות פרישה אין בו לא קשיא הא דפריש הא דלא פריש וחלופא בדם 

כדתניא דם שעל גבי ככר גוררו ואוכלו שבין השינים מוצצו ואינו חושש אמר מר רבי 

יהושע אומר אפילו חבילתו על כתיפיו ' ר יהושע אומר אפילו ארבע וחמש שנים והתניא

תניא רבי מרינוס אומר  : אידי ואידי חד שיעורא הוא אמר רב יוסף הלכה כרבי יהושע

גונח יונק חלב בשבת מאי טעמא יונק מפרק כלאחר יד ובמקום צערא לא גזרו רבנן אמר 

שין ממעכן רב יוסף הלכה כרבי מרינוס תניא נחום איש גליא אומר צינור שעלו בו קשק

ברגלו בצנעא בשבת ואינו חושש מאי טעמא מתקן כלאחר יד הוא ובמקום פסידא לא גזרו 

פירש לאחר עשרים וארבעה חדש וחזר  : בה רבנן אמר רב יוסף הלכה כנחום איש גליא

וכמה אמר רב יהודה בר חביבא אמר שמואל שלשה ימים איכא דאמרי תני  : כיונק שקץ

דשמואל שלשה ימים תנו רבנן מינקת שמת בעלה בתוך  רב יהודה בר חביבא קמיה

עשרים וארבעה חדש הרי זו לא תתארס ולא תינשא 

יהודה מתיר בשמונה עשר ' עד עשרים וארבעה חדש דברי רבי מאיר ור  ב גמרא,דף ס

חדש אמר רבי נתן בר יוסף הן הן דברי בית שמאי הן הן דברי בית הלל שבית שמאי 

חדש ובית הלל אומרים שמונה עשר חדש אמר רבן שמעון בן אומרים עשרים וארבעה 

גמליאל אני אכריע לדברי האומר עשרים וארבעה חדש מותרת לינשא בעשרים ואחד 

חדש לדברי האומר בשמונה עשר חדש מותרת להנשא בחמשה עשר חדש לפי שאין 

לי החלב נעכר אלא לאחר שלשה חדשים אמר עולא הלכה כרבי יהודה ואמר מר עוקבא 

התיר רבי חנינא לשאת לאחר חמשה עשר חדש אריסיה דאביי אתא לקמיה דאביי אמר 

מ ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה "ליה מהו ליארס בחמשה עשר חדש אמר ליה חדא דר

ועוד בית שמאי ובית הלל הלכה כבית הלל ואמר עולא הלכה כרבי יהודה ואמר מר 

עשר חדש כל שכן דאת ליארס כי אתא עוקבא לי התיר רבי חנינא לשאת לאחר חמשה 

ל רב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין עשרים וארבעה חדש "לקמיה דרב יוסף א

חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו רהט בתריה תלתא פרסי ואמרי לה פרסא 

בחלא ולא אדרכיה אמר אביי האי מילתא דאמור רבנן אפילו ביעתא בכותחא לא לישרי 



ש במקום רביה לא משום דמיחזי כאפקירותא אלא משום דלא מסתייעא מילתא איני

הכי לא מסתייעא לי מילתא ' למימרא דהא אנא הוה גמירנא ליה להא דרב ושמואל אפי

ר נתנה בנה למינקת או גמלתו או מת מותרת לינשא מיד רב פפא ורב הונא "למימר ת

א אמרה להו ההיא סבתא בדידי הוה בריה דרב יהושע סבור למיעבד עובדא כי הא מתנית

עובדא ואסר לי רב נחמן איני והא רב נחמן שרא להו לבי ריש גלותא שאני בי ריש 

גלותא דלא הדר בהו אמר להו רב פפי ואתון לא תסברוה מהא דתניא הרי שהיתה רדופה 

לילך לבית אביה או שהיה לה כעס בבית בעלה או שהיה בעלה חבוש בבית האסורין או 

ך בעלה למדינת הים או שהיה בעלה זקן או חולה או שהיתה עקרה וזקנה איילונית שהל

וקטנה והמפלת אחר מיתת בעלה ושאינה ראויה לילד כולן צריכות להמתין שלשה חדשים 

מ רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד ואמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כרבי "דברי ר

הלכתא מת מותר גמלתו אסור מר בר רב אשי מאיר בגזירותיו אמרי ליה לאו אדעתין ו

אמר אפילו מת נמי אסור דלמא קטלה ליה ואזלא ומינסבא הוה עובדא וחנקתיה ולא היא 

תנו רבנן הרי שנתנו לה בן להניק הרי זו  : ההיא שוטה הואי דלא עבדי נשי דחנקן בנייהו

עמו דברים  לא תניק עמו לא בנה ולא בן חברתה פסקה קימעא אוכלת הרבה לא תאכל

הרעים לחלב השתא בנה אמרת לא בן חברתה מיבעיא מהו דתימא בנה הוא דחייס עילויה 

ממציא ליה טפי אבל בן חברתה אי לאו דהוה לה מותר לא הוה ממציא ליה קא משמע לן 

פסקה קימעא אוכלת הרבה מהיכא אמר רב ששת משלה לא תאכל עמו דברים הרעים מאי 

ת וחזיז ודגים קטנים ואדמה אביי אמר אפילו קרא וחבושא רב ר כהנא כגון כשו"נינהו א

כמכא והרסנא מינייהו פסקי חלבא ' פפא אמר אפילו קרא וכופרא רב אשי אמר אפי

דמשמשא בי ריחיא הוו לה בני נכפי דמשמשא על ארעא הוו לה בני  : מינייהו עכרי חלבא

לא הוו לה בני זלזלני שמוטי דדרכא על רמא דחמרא הוו לה בני גירדני דאכלה חרד

דאכלה תחלי הוו לה בני דולפני דאכלה מוניני הוו לה בני מציצי עינא דאכלה גרגושתא 

הוו לה בני מכוערי דשתיא שיכרא הוו לה בני אוכמי דאכלה בישרא ושתיא חמרא הוו לה 

בני 

בריי דאכלה ביעי הוו לה בני עינני דאכלה כוורי הוו לה בני חינני   א גמרא,דף סא

דאכלה כרפסא הוו לה בני זיותני דאכלה כוסברתא הוו לה בני בישרני דאכלה אתרוגא 

הוו לה בני ריחני ברתיה דשבור מלכא אכלה בה אמה אתרוגא והוו מסקי לה לקמיה אבוה 

בריש ריחני אמר רב הונא בדק לן רב הונא בר חיננא היא אומרת להניק והוא אומר שלא 

וא הוא אומר להניק והיא אומרת שלא להניק מהו כל להניק שומעין לה צערא דידה ה

היכא דלאו אורחה שומעין לה היא אורחה והוא לאו אורחיה מאי בתר דידיה אזלינן או 

בתר דידה אזלינן ופשיטנא ליה מהא עולה עמו ואינה יורדת עמו אמר רב הונא מאי קראה 

אלעזר אמר ' בעל רוהיא בעולת בעל בעלייתו של בעל ולא בירידתו של ( בראשית כ)

הכניסה לו  : כי היא היתה אם כל חי לחיים ניתנה ולא לצער ניתנה( בראשית ג)מהכא 

הא שארא עבדא ותימא ליה עיילית לך איתתא בחריקאי משום דאמר לה הא  : 'שפחה וכו

הא  : 'שתים אינה מבשלת ואינה מניקה וכו : טרחא לדידי ולדידה קמי דידך מאן טרח

מא ליה עיילית לך איתתא אחריתי דטרחה לדידי ולדידה וחדא לדידך שארא עבדא ותי

הא  : שלש אינה מצעת המטה : ולדידה משום דאמר לה קמי אורחי ופרחי מאן טרח

שארא עבדא ותימא ליה עיילית לך אחריתי לאורחי ופרחי משום דאמר לה נפיש בני 

נפישי להו מסייען אהדדי ארבע נמי ארבע כיון ד' ביתא נפיש אורחי ופרחי אי הכי אפי



שמואל בר נחמני לא הכניסה לו ממש אלא כיון שראויה להכניס ' ר חנא ואיתימא ר"א

ארבע יושבת  : פ שלא הכניסה תנא אחד שהכניסה לו ואחד שצמצמה לו משלה"אע

פ שאמרו יושבת בקתדרא אבל "אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא אע : בקתדרא

את המטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו אמר רב יצחק בר חנניא  מוזגת לו כוס ומצעת לו

אמר רב הונא כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס 

והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המטה אמר רבא לא אמרן אלא בפניו אבל 

תהו בידא דשמאלא אביי ומזיגת הכוס שמואל מחלפא ליה דבי : שלא בפניו לית לן בה

מנחא ליה אפומא דכובא רבא אבי סדיא רב פפא אשרשיפא אמר רב יצחק בר חנניא אמר 

רב הונא הכל משהין בפני השמש חוץ מבשר ויין אמר רב חסדא בשר שמן ויין ישן אמר 

רבא בשר שמן כל השנה כולה יין ישן בתקופת תמוז אמר רב ענן בר תחליפא הוה 

שמואל ואייתו ליה תבשילא דארדי ואי לאו דיהב לי איסתכני אמר רב קאימנא קמיה דמר 

אשי הוה קאימנא קמיה דרב כהנא ואייתו ליה גרגלידי דליפתא בחלא ואי לאו דיהב לי 

איסתכני רב פפא אמר אפילו תמרתא דהנוניתא כללא דמילתא כל דאית ליה ריחא ואית 

מכל מינא ומינא וחד ספי מחד מינא  ליה קיוהא אבוה בר איהי ומנימין בר איהי חד ספי

מר משתעי אליהו בהדיה ומר לא משתעי אליהו בהדיה הנהו תרתין חסידי ואמרי לה רב 

מרי ורב פנחס בני רב חסדא מר קדים ספי ומר מאחר ספי דקדים ספי אליהו משתעי 

בהדיה דמאחר ספי לא משתעי אליהו בהדיה אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו קא יתבי 

תחא דבי אזגור מלכא חליף ואזיל אטורנגא דמלכא חזייה רב אשי למר זוטרא אפי

ל אפסדת לסעודתא "דחוור אפיה שקל באצבעתיה אנח ליה בפומיה א  ב גמרא,דף סא

דמלכא אמרו ליה אמאי תיעביד הכי אמר להו מאן דעביד הכי פסיל למאכל דמלכא אמרו 

אשכחו שקל אצבעתיה אנח עליה אמר ליה אמאי אמר להו דבר אחר חזאי ביה בדקו ולא 

ט סמכת אניסא אמר להו חזאי רוח "להו הכא מי בדקיתו בדקו אשכחו אמרו ליה רבנן מ

ההוא רומאה דאמר לה לההיא איתתא מינסבת לי אמרה ליה  : צרעת דקא פרחה עילויה

לא אזיל אייתי רימני פלי ואכל קמה כל מיא דצערי לה בלעתיה ולא הב לה עד דזג לה 

סוף אמר לה אי מסינא לך מינסבת לי אמרה ליה אין אזיל אייתי רימני פלי ואכל קמה ל

אמר לה כל מיא דצערי לך תוף שדאי תוף שדאי עד דנפקא מינה כי הוצא ירקא 

יהודה היא דתניא אינו ' מני ר' בצמר אין בפשתים לא מתני : ועושה בצמר : ואתסיאת

ני בנו ולא ליתן תבן לפני בהמתו אבל כופה כופה לא לעמוד לפני אביו ולא לעמוד לפ

ליתן תבן לפני בקרו רבי יהודה אומר אף אינו כופה לעשות בפשתן מפני שפשתן מסריח 

אליעזר אומר אפילו הכניסה ' ר : את הפה ומשרבט את השפתים והני מילי בכיתנא רומאה

אמר רבי  אמר רב מלכיו אמר רב אדא בר אהבה הלכה כרבי אליעזר : לו מאה שפחות

חנינא בריה דרב איקא שפוד שפחות וגומות רב מלכיו בלורית אפר מקלה וגבינה רב 

מלכיא רב פפא אמר מתניתין ומתניתא רב מלכיא שמעתתא רב מלכיו וסימנך מתניתא 

היינו תנא קמא איכא  : 'ג אומר וכו"רשב : מלכתא מאי בינייהו איכא בינייהו שפחות

: יטנייתא ונדרשירבינייהו דמיטללא בגורייתא ק

ש אומרים שתי שבתות בית הלל "המדיר את אשתו מתשמיש המטה ב  ב משנה,דף סא

אומרים שבת אחת התלמידים יוצאין לתלמוד תורה שלא ברשות שלשים יום הפועלים 

שבת אחת העונה האמורה בתורה הטיילין בכל יום הפועלים שתים בשבת החמרים אחת 

: הספנים אחת לששה חדשים דברי רבי אליעזרבשבת הגמלים אחת לשלשים יום 



ה נמי "ש גמרי מיולדת נקבה ובית הלל גמרי מיולדת זכר וב"ט דב"מ  ב גמרא,דף סא

ה מנדה גמרי לה במאי קמיפלגי "נגמרו מיולדת נקבה אי מיולדת גמרי לה הכי נמי אלא ב

א גרים לה מר סבר מידי דשכיח ממידי דשכיח ומר סבר מידי דהוא גרים לה ממידי דהו

אמר רב מחלוקת במפרש אבל בסתם דברי הכל יוציא לאלתר ויתן כתובה ושמואל אמר 

בסתם נמי ימתין שמא ימצא פתח לנדרו הא פליגי בה חדא זימנא דתנן המדיר את ' אפי

אשתו מליהנות לו עד שלשים יום יעמיד פרנס יותר מכאן יוציא ויתן כתובה ואמר רב לא 

בסתם נמי ' ם יוציא לאלתר ויתן כתובה ושמואל אמר אפישנו אלא במפרש אבל בסת

ימתין שמא ימצא פתח לנדרו צריכא דאי איתמר בהא בהא קאמר רב משום דלא אפשר 

בפרנס אבל בההיא דאפשר בפרנס אימא מודי ליה לשמואל ואי איתמר בההיא בהך קאמר 

ברשות  : 'ד וכוהתלמידים יוצאין לתלמו : שמואל אבל בהא אימא מודי ליה לרב צריכא

כמה כמה דבעי 

דברי )אורחא דמילתא כמה אמר רב חדש כאן וחדש בבית שנאמר   א גמרא,דף סב

יוחנן ' לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה ור( א כזהימים 

חדש יהיו בלבנון שנים חדשים בביתו ( א המלכים )אמר חדש כאן ושנים בביתו שנאמר 

ט "יוחנן מ' י אחרים ור"לא אמר מההיא שאני בנין בית המקדש דאפשר ע ט"ורב נמי מ

לא אמר מההיא שאני התם דאית ליה הרווחה אמר רב אנחה שוברת חצי גופו של אדם 

ואתה בן אדם האנח בשברון מתנים ובמרירות תאנח ורבי יוחנן ( יחזקאל כא)שנאמר 

יאמרו אליך על מה אתה נאנח  והיה כי( יחזקאל כא)אמר אף כל גופו של אדם שנאמר 

ואמרת אל שמועה כי באה ונמס כל לב ורפו כל ידים וכהתה כל רוח וכל ברכים תלכנה 

מים ורבי יוחנן נמי הכתיב בשברון מתנים ההיא דכי מתחלא ממתנים מתחלא ורב נמי 

ונמס כל לב ורפו כל ידים וכהתה כל רוח שאני שמועה דבית המקדש דתקיפא ' הכתי

דהוו קאזלי באורחא בהדי הדדי לא אימצי { וגוי> }ועובד כוכבים>א ישראל טובא ההו

לסגויי בהדי ישראל אדכריה חורבן בית המקדש נגיד ואיתנח { גוי> }עובד כוכבים>

ל לאו אמריתו אנחה שוברת "לסגויי בהדיה א{ גוי> }עובד כוכבים>ה לא אימצי "ואפ

דשנן בה לא דאמרי אינשי דמלפי תכלי מ מילתא חדתי אבל הא "ל ה"חצי גופו של אדם א

ל אביי מאן דכתיב בהו "מאי טיילין אמר רבא בני פירקי א : הטיילין בכל יום : לא בהתה

שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אוכלי לחם העצבים כן יתן לידידו ( תהילים קכז)

לחיי  ז ובאות"ח שמנדדות שינה מעיניהם בעוה"שנא ואמר רב יצחק אלו נשותיהן של ת

ב ואת אמרת בני פירקי אלא אמר אביי כדרב דאמר רב כגון רב שמואל בר שילת "העוה

דאכיל מדידיה ושתי מדידיה וגני בטולא דאפדניה ולא חליף פריסתקא דמלכא אבביה כי 

אבהו הוה קאי בי באני הוו סמכי ליה תרי עבדי ' אתא רבין אמר כגון מפנקי דמערבא ר

יוחנן הוה קסליק בדרגא ' עמודא סליק ואסקינהו ר' יתרמי ליאיפחית בי באני מתותיה א

הוו סמכי ליה רב אמי ורב אסי איפחתא דרגא תותיה סליק ואסקינהו אמרי ליה רבנן וכי 

והפועלים שתים  : כ מה אניח לעת זקנה"מאחר דהכי למה ליה למיסמכיה אמר להו א

לא קשיא כאן בעושין מלאכה ר יוסי ברבי חנינא "והתניא הפועלים אחת בשבת א : בשבת

בעירן כאן בעושין מלאכה בעיר אחרת תניא נמי הכי הפועלים שתים בשבת במה דברים 

החמרים  : אמורים בעושין מלאכה בעירן אבל בעושין מלאכה בעיר אחרת אחת בשבת

אמר ליה רבה בר רב חנן לאביי איכפל תנא לאשמועינן טייל ופועל אמר  : אחת בשבת

ליה לא 



אכולהו והא ששה חדשים קאמר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי   ב גמרא,סבדף 

ל רוצה אשה בקב "ל רבה בר רב חנן לאביי חמר ונעשה גמל מאי א"שאין לו פת בסלו א

אמר רב  : אליעזר' הספנים אחת לששה חדשים דברי ר : ותיפלות מעשרה קבין ופרישות

אליעזר אבל ' אהבה אמר רב זו דברי רא אמר רב אדא בר "ברונא אמר רב הלכה כר

שנים שלא ברשות אמר רבא סמכו רבנן ' וג' ת ב"חכמים אומרים התלמידים יוצאין לת

אדרב אדא בר אהבה ועבדי עובדא בנפשייהו כי הא דרב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא 

במחוזא הוה רגיל דהוה אתי לביתיה כל מעלי יומא דכיפורי יומא חד משכתיה שמעתא 

וה מסכיא דביתהו השתא אתי השתא אתי לא אתא חלש דעתה אחית דמעתא מעינה הוה ה

יתיב באיגרא אפחית איגרא מתותיה ונח נפשיה עונה של תלמידי חכמים אימת אמר רב 

אשר פריו יתן בעתו אמר רב יהודה ( תהילים א)ש "ש לע"יהודה אמר שמואל מע

חייא ' ש יהודה בריה דר"ש לע"תו מעואיתימא רב הונא ואיתימא רב נחמן זה המשמש מט

ינאי הוה אזיל ויתיב בבי רב וכל בי שמשי הוה אתי לביתיה וכי הוה אתי הוה ' חתניה דר

קא חזי קמיה עמודא דנורא יומא חד משכתיה שמעתא כיון דלא חזי ההוא סימנא אמר להו 

כשגגה שיוצא ( קוהלת י)רבי ינאי כפו מטתו שאילמלי יהודה קיים לא ביטל עונתו הואי 

מלפני השליט ונח נפשיה רבי איעסק ליה לבריה בי רבי חייא כי מטא למיכתב כתובה נח 

ו פסולא איכא יתיבו ועיינו במשפחות רבי אתי משפטיה בן "נפשה דרביתא אמר רבי ח

יוסי בן זימרא פסקו ' אביטל ורבי חייא אתי משמעי אחי דוד אזיל איעסק ליה לבריה בי ר

שנין למיזל בבי רב אחלפוה קמיה אמר להו ניהוו שית שנין אחלפוה קמיה ליה תרתי סרי 

ל בני דעת קונך יש בך מעיקרא "אמר להו איכניס והדר איזיל הוה קא מכסיף מאבוה א

ועשו לי מקדש ושכנתי ( שמות כה)תביאמו ותטעמו ולבסוף כתיב ( שמות טו)כתיב 

יעקרא דביתהו אמר רבי היכי נעביד בתוכם אזיל יתיב תרתי סרי שני בבי רב עד דאתא א

נגרשה יאמרו ענייה זו לשוא שימרה נינסיב איתתא אחריתי יאמרו זו אשתו וזו זונתו בעי 

ש בן "רבי חנניה בן חכינאי הוה קאזיל לבי רב בשילהי הלוליה דר : עלה רחמי ואיתסיאת

י בבי רב עד ל איעכב לי עד דאתי בהדך לא איעכבא ליה אזל יתיב תרי סרי שנ"יוחאי א

דאתי אישתנו שבילי דמתא ולא ידע למיזל לביתיה אזל יתיב אגודא דנהרא שמע לההיא 

מ האי רביתא "רביתא דהוו קרו לה בת חכינאי בת חכינאי מלי קולתך ותא ניזיל אמר ש

דידן אזל בתרה הוה יתיבא דביתהו קא נהלה קמחא דל עינה חזיתיה סוי לבה פרח רוחה 

נייה זו זה שכרה בעא רחמי עלה וחייה רבי חמא בר ביסא אזיל יתיב ע ע"אמר לפניו רבש

תרי סרי שני בבי מדרשא כי אתא אמר לא איעביד כדעביד בן חכינאי עייל יתיב במדרשא 

אושעיא בריה יתיב קמיה הוה קא משאיל ליה שמעתא חזא דקא ' שלח לביתיה אתא ר

זרע כי האי על לביתיה על בריה מתחדדי שמעתיה חלש דעתיה אמר אי הואי הכא הוה לי 

קם קמיה הוא סבר למשאליה שמעתתא קא בעי אמרה ליה דביתהו מי איכא אבא דקאים 

' החוט המשולש לא במהרה ינתק זה ר( קוהלת ד)מקמי ברא קרי עליה רמי בר חמא 

ע רעיא דבן כלבא שבוע הוה חזיתיה ברתיה דהוה "אושעיא בנו של רבי חמא בר ביסא ר

י אמרה ליה אי מקדשנא לך אזלת לבי רב אמר לה אין איקדשא ליה בצינעה צניע ומעל

ושדרתיה שמע אבוה אפקה מביתיה אדרה הנאה מנכסיה אזיל יתיב תרי סרי שנין בבי רב 

כי אתא אייתי בהדיה תרי סרי אלפי תלמידי שמעיה לההוא סבא דקאמר לה עד כמה 

אי לדידי ציית יתיב תרי סרי שני קא מדברת אלמנות חיים אמרה ליה   א גמרא,דף סג

אחריני אמר ברשות קא עבידנא הדר אזיל ויתיב תרי סרי שני אחריני בבי רב כי אתא 



אייתי בהדיה עשרין וארבעה אלפי תלמידי שמעה דביתהו הות קא נפקא לאפיה אמרו לה 

יודע צדיק נפש בהמתו כי ( משלי יב)שיבבתא שאילי מאני לבוש ואיכסאי אמרה להו 

יא לגביה נפלה על אפה קא מנשקא ליה לכרעיה הוו קא מדחפי לה שמעיה אמר להו מט

שבקוה שלי ושלכם שלה הוא שמע אבוה דאתא גברא רבה למתא אמר איזיל לגביה 

ל אפילו פרק אחד "ל אדעתא דגברא רבה מי נדרת א"אפשר דמפר נדראי אתא לגביה א

שקיה על כרעיה ויהיב ליה פלגא הלכה אחת אמר ליה אנא הוא נפל על אפיה ונ' ואפי

ע עבדא ליה לבן עזאי הכי והיינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא "ממוניה ברתיה דר

אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא רב יוסף בריה דרבא שדריה אבוהי לבי רב לקמיה 

דרב יוסף פסקו ליה שית שני כי הוה תלת שני מטא מעלי יומא דכפורי אמר איזיל 

הו לאינשי ביתי שמע אבוהי שקל מנא ונפק לאפיה אמר ליה זונתך נזכרת איכא ואיחזינ

: דאמרי אמר ליה יונתך נזכרת איטרוד לא מר איפסיק ולא מר איפסיק

יהודה ' המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרין בשבת ר  א משנה,דף סג

יוסי אומר לעולם הוא ' אומר שבעה טרפעיקין עד מתי הוא פוחת עד כנגד כתובתה ר

פוחת והולך עד שאם תפול לה ירושה ממקום אחר גובה הימנה וכן המורד על אשתו 

: יהודה אומר שלשה טרפעיקין' מוסיפין על כתובתה שלשה דינרין בשבת ר

יוסי ברבי חנינא אמר ' מורדת ממאי רב הונא אמר מתשמיש המטה ר  א גמרא,דף סג

ד מתשמיש לחיי אלא למאן דאמר "בשלמא למממלאכה תנן וכן המורד על אשתו 

ממלאכה מי משועבד לה אין באומר איני זן ואיני מפרנס והאמר רב האומר איני זן ואיני 

' מיתבי אחת לי ארוסה ונשואה ואפי : מפרנס יוציא ויתן כתובה ולאו לאמלוכי ביה בעי

לא למאן בשלמא למאן דאמר ממלאכה שפיר א>שומרת יבם ' נדה ואפילו חולה ואפי

דאמר מתשמיש נדה בת תשמיש היא אמר לך אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין 

בשלמא למאן דאמר מתשמיש היינו דקתני חולה > לו איכא דאמרי

אלא למאן דאמר ממלאכה חולה בת מלאכה היא אלא מתשמיש כולי   ב גמרא,דף סג

לאכה לא הויא מורדת ומר עלמא לא פליגי דהויא מורדת כי פליגי ממלאכה מר סבר ממ

גופא המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה שבעה  : סבר ממלאכה נמי הויא מורדת

דינרים בשבת רבי יהודה אומר שבעה טרפעיקין רבותינו חזרו ונמנו שיהו מכריזין עליה 

כתובתיך מאה מנה הפסדת ' ד הוי יודעת שאפי"ארבע שבתות זו אחר זו ושולחין לה ב

חייא בר ' שומרת יבם אמר ליה ר' חולה ואפי' סה ונשואה אפילו נדה אפיאחת לי ארו

יוסף לשמואל נדה בת תשמיש היא אמר ליה אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו 

פת בסלו אמר רמי בר חמא אין מכריזין עליה אלא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אמר 

מ אמר רמי בר חמא פעמים שולחין לה "רבא דיקא נמי דקתני ארבע שבתות זו אחר זו ש

מבית דין אחת קודם הכרזה ואחת לאחר הכרזה דרש רב נחמן בר רב חסדא הלכה 

כרבותינו אמר רבא האי בורכא אמר ליה רב נחמן בר יצחק מאי בורכתיה אנא אמריתה 

חנינא ואיהו כמאן סבר כי ' ניהליה ומשמיה דגברא רבה אמריתה ניהליה ומנו רבי יוסי בר

הא דאתמר רבא אמר רב ששת הלכה נמלכין בה רב הונא בר יהודה אמר רב ששת הלכה 

אין נמלכין בה היכי דמיא מורדת אמר אמימר דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה אבל 

אמרה מאיס עלי לא כייפינן לה מר זוטרא אמר כייפינן לה הוה עובדא ואכפה מר זוטרא 

התם סייעתא דשמיא הוה כלתיה דרב זביד ונפק מיניה רבי חנינא מסורא ולא היא 

אימרדא הוה תפיסא חד שירא יתיב אמימר ומר זוטרא ורב אשי ויתיב רב גמדא גבייהו 



יתבי וקאמרי מרדה הפסידה בלאותיה קיימין אמר להו רב גמדא משום דרב זביד גברא 

רבה מחניפיתו ליה והאמר רב כהנא מיבעיא בעי רבא ולא פשיט איכא דאמרי יתבי 

וקאמרי מרדה לא הפסידה בלאותיה קיימין אמר להו רב גמדא 

משום דרב זביד גברא רבה הוא אפכיתו ליה לדינא עילויה האמר רב   א גמרא,דף סד

כהנא מיבעיא בעי לה רבא ולא פשיט השתא דלא אתמר לא הכי ולא הכי תפסה לא 

יטא ובהנך תריסר מפקינן מינה לא תפסה לא יהבינן לה ומשהינן לה תריסר ירחי שתא אג

ירחי שתא לית לה מזוני מבעל אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל כותבין אגרת מרד 

על ארוסה ואין כותבין אגרת מרד על שומרת יבם מיתיבי אחת לי ארוסה ונשואה אפילו 

נדה אפילו חולה ואפילו שומרת יבם לא קשיא כאן שתבע הוא כאן שתבעה היא דאמר רב 

אמר שמואל תבע הוא נזקקין לו תבעה היא אין נזקקין לה במאי  תחליפא בר אבימי

אוקימתא להא דשמואל בשתבעה היא האי כותבין אגרת מרד על ארוסה לארוסה מיבעי 

ליה הא לא קשיא תני לארוסה מאי שנא שומרת יבם דלא דאמרינן לה זיל לא מפקדת 

בעינא חוטרא לידא  ארוסה נמי נימא לה זיל לא מפקדת אלא בבאה מחמת טענה דאמרה

נ שומרת יבם בבאה מחמת טענה אלא אידי ואידי שתבע הוא ולא קשיא "ומרה לקבורה ה

יוחנן תבע לחלוץ נזקקין לו תבע לייבם אין ' פדת אמר ר' כאן לחלוץ וכאן לייבם דאמר ר

נזקקין לו מאי שנא לייבם דלא דאמרינן ליה זיל ונסיב איתתא אחריתי לחלוץ נמי נימא 

ל ונסיב איתתא אחריתי אלא דאמר כיון דאגידא בי לא קא יהבו לי אחריתי הכא נמי ליה זי

כיון דאגידא בי לא קא יהבו לי אחריתי אלא אידי ואידי שתבע לייבם ולא קשיא כאן 

כמשנה ראשונה כאן כמשנה אחרונה דתנן מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה 

תכוונין לשום מצוה אמרו מצות חליצה קודמת שהיו מתכוונין לשום מצוה עכשיו שאין מ

מאי טרפעיקין אמר רב ששת אסתירא וכמה  : 'עד מתי הוא פוחת וכו : למצות יבום

יהודה אומר שלשה טרפעיקין שהן תשע מעין מעה ' אסתירא פלגא דזוזא תניא נמי הכי ר

ה דשבת וחצי לכל יום אמר ליה רבי חייא בר יוסף לשמואל מאי שנא איהו דיהבינן לי

ומאי שנא איהי דלא יהבינן לה דשבת איהי דמיפחת קא פחית לא מיחזי כשכר שבת איהו 

דאוסופי קא מוספא 

חייא בר יוסף לשמואל מה בין מורד ' מיחזי כשכר שבת אמר ליה ר  ב גמרא,דף סד

למורדת אמר ליה צא ולמד משוק של זונות מי שוכר את מי דבר אחר זה יצרו מבחוץ וזו 

: פניםיצרה מב

המשרה את אשתו על ידי שליש לא יפחות לה משני קבין חטין או   ב משנה,דף סד

ישמעאל שהיה סמוך ' מארבעה קבין שעורין אמר רבי יוסי לא פסק לה שעורין אלא ר

לאדום ונותן לה חצי קב קיטנית וחצי לוג שמן וקב גרוגרות או מנה דבילה ואם אין לו 

נותן לה מטה מפץ ומחצלת ונותן לה כפה לראשה פוסק לעומתן פירות ממקום אחר ו

וחגור למתניה ומנעלים ממועד למועד וכלים של חמשים זוז משנה לשנה ואין נותנין לה 

לא חדשים בימות החמה ולא שחקים בימות הגשמים אלא נותן לה כלים של חמשים זוז 

מעה כסף  בימות הגשמים והיא מתכסה בבלאותיהן בימות החמה והשחקים שלה נותן לה

לצורכה ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת ואם אין נותן לה מעה כסף לצורכה מעשה 

ידיה שלה ומה היא עושה לו משקל חמש סלעים שתי ביהודה שהן עשר סלעים בגליל או 

משקל עשר סלעים ערב ביהודה שהן עשרים סלעים בגליל ואם היתה מניקה פוחתין לה 



מזונותיה במה דברים אמורים בעני שבישראל אבל במכובד ממעשה ידיה ומוסיפין לה על 

: הכל לפי כבודו

ש דתנן וכמה שיעורו מזון "מני מתניתין לא רבי יוחנן בן ברוקא ולא ר  ב גמרא,דף סד

מ רבי יהודה אומר לשבת "שתי סעודות לכל אחד ואחד מזונו לחול ולא לשבת דברי ר

בן ברוקא אומר ככר הלקוח בפונדיון מארבע יוחנן ' ולא לחול וזה וזה מתכוונין להקל ר

ש אומר שתי ידות לככר משלש ככרות לקב חציה לבית המנוגע וחצי חציה "סאין לסלע ר

לפסול את הגוייה וחצי חצי חציה לקבל טומאת אוכלין מני אי רבי יוחנן בן ברוקא תמני 

חסדא צא מהן שליש יוחנן בן ברוקא וכדאמר רב ' ש תמני סרי הויין לעולם ר"הויין ואי ר

לחנווני הכא נמי אייתי תילתא שדי עלייהו אכתי תרתי סרי הויין אוכלת עמו לילי שבת 

הניחא למאן דאמר אכילה ממש אלא למאן דאמר אכילה תשמיש מאי איכא למימר ועוד 

נ אתיא פלגא ושדי עלייהו "תליסר הויין אלא כדאמר רב חסדא צא מהן מחצה לחנווני ה

אדרב חסדא לא קשיא הא באתרא דיהבי ציבי הא באתרא דלא יהבי  קשיא דרב חסדא

ציבי אי הכי שיתסרי הויין כמאן כרבי חידקא דאמר ארבע סעודות חייב אדם לאכול 

שמעון ' בשבת אפילו תימא רבנן דל חדא לארחי ופרחי השתא דאתית להכי אפילו תימא ר

אמר רבי יוסי לא פסק  : ופרחילרבנן דל תלת לארחי ופרחי לרבי חידקא דל תרתי לארחי 

ק לא פסק "אלא באדום הוא דאכלין שעורים בכולי עלמא לא אכלי ה : 'שעורין וכו

שעורים כפלים בחטין אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום מפני ששעורין אדומיות 

' אלעזר דאמר ר' ואילו יין לא קתני מסייע ליה לר : ונותן לה חצי קב קיטנית : רעות הן

ר אלעז

אלכה אחרי מאהבי נותני ( הושע ב)אין פוסקין יינות לאשה ואם תאמר   א גמרא,דף סה

לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושקויי דברים שהאשה משתוקקת עליהן ומאי נינהו 

תכשיטין דרש רבי יהודה איש כפר נביריא ואמרי לה איש כפר נפור חיל מנין שאין 

ותקם חנה אחרי אכלה בשילה ואחרי שתה ( א אשמואל )פוסקין יינות לאשה שנאמר 

שתה ולא שתת אלא מעתה אכלה ולא אכל הכי נמי אנן מדשני קרא בדבוריה קאמרינן 

מ שתה ולא שתת מיתיבי רגילה נותנין לה "מכדי בגוה קא עסיק ואתי מאי טעמא שני ש

 רגילה שאני דאמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל רגילה נותנין לה כוס אחד שאינה

רגילה נותנין לה שני כוסות מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר רגילה בפני בעלה שני כוסות 

שלא בפני בעלה נותנין לה כוס אחד אינה רגילה בפני בעלה אלא כוס אחד שלא בפני 

ר אבהו "בעלה אין נותנין לה כל עיקר ואי בעית אימא רגילה נותנין לה לציקי קדירה דא

נקדימון בן גוריון שפסקו לה חכמים סאתים יין לציקי קדרה  ר יוחנן מעשה בכלתו של"א

ש אמרה להן כך תפסקו לבנותיכם תנא שומרת יבם היתה ולא ענו אחריה "מערב שבת לע

אמן תנא כוס אחד יפה לאשה שנים ניוול הוא שלשה תובעת בפה ארבעה אפילו חמור 

אבל בעלה עמה לית  תובעת בשוק ואינה מקפדת אמר רבא לא שנו אלא שאין בעלה עמה

לן בה והא חנה דבעלה עמה הואי אכסנאי שאני דאמר רב הונא מנין לאכסנאי שאסור 

וישובו ויבאו אל ' וישכימו בבקר וישתחוו לפני ה( א אשמואל )בתשמיש המטה שנאמר 

השתא אין מעיקרא לא חומא דביתהו ' ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה ה

ל ידענא "ה דרבא אמרה ליה פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא אדאביי אתאי לקמי

ביה בנחמני דלא הוה שתי חמרא אמרה ליה חיי דמר דהוי משקי ליה בשופרזי כי האי 

בהדי דקא מחויא ליה איגלי דרעא נפל נהורא בבי דינא קם רבא על לביתיה תבעה לבת 



דינא אמר לה חומא דביתהו רב חסדא אמרה ליה בת רב חסדא מאן הוי האידנא בבי 

דאביי נפקא אבתרה מחתא לה בקולפי דשידא עד דאפקה לה מכולי מחוזא אמרה לה 

קטלת ליך תלתא ואתת למיקטל אחרינא דביתהו דרב יוסף בריה דרבא אתאי לקמיה דרב 

נחמיה בריה דרב יוסף אמרה ליה פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה אמר לה 

בני מחוזא דשתו חמרא דביתהו דרב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל אתאי ידענא בהו ב

ל פסוק לי מזוני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה פסוק לי שיראי "לקמיה דרב יוסף א

מפץ  : 'ונותן לה מטה ומפץ וכו : אמר לה שיראי למה אמרה ליה לך ולחברך ולחברורך

י דמלו פוריא בחבלי דמבגר לה ומחצלת למה לה דיהב לה אמר רב פפא באתרא דנהיג

נתן אמרו נותנין לה כר וכסת היכי דמי אי דאורחה ' ר אין נותנין לה כר וכסת משום ר"ת

ט דרבי נתן לא צריכא כגון דאורחיה דידיה ולאו "ק ואי דלאו אורחה מ"מאי טעמא דת

אורחה דידה תנא קמא סבר אמר לה כי אזילנא שקילנא להו וכי אתינא מייתינא להו 

בהדאי ורבי נתן סבר אמרה ליה זימנין דמיתרמי בין השמשות ולא מצית מייתי להו 

אמר ליה רב פפא לאביי  : ונותן לה כפה : ושקלת להו לדידי ומגנית לי על ארעא

האי תנא שליח ערטלאי ורמי מסאני אמר ליה תנא במקום הרים קאי   ב גמרא,דף סה

ה קא משמע לן דניתבינהו ניהלה במועד כי דלא סגיא בלא תלתא זוגי מסאני ואגב אורחי

אמר אביי חמשים זוזי פשיטי  : וכלים של חמשים זוז : היכי דניהוי לה שמחה בגוייהו

ד "ממאי מדקתני במה דברים אמורים בעני שבישראל אבל במכובד הכל לפי כבודו ואי ס

ן נותנין לה ואי : מ חמשים זוזי פשיטי"חמשים זוז ממש עני חמשים זוז מנא ליה אלא ש

ר מותר מזונות לבעל מותר בלאות לאשה מותר בלאות לאשה למה "ת : 'לא חדשים וכו

לה אמר רחבה שמתכסה בהן בימי נדתה כדי שלא תתגנה על בעלה אמר אביי נקטינן 

נותן לה  : מותר בלאות אלמנה ליורשיו התם הוא דלא תתגני באפיה הכא תתגני ותתגני

רב נחמן אמר אוכלת ממש רב אשי אמר תשמיש תנן אוכלת  מאי אוכלת : 'מעה כסף וכו

ד אכילה היינו דקתני אוכלת אלא למאן דאמר תשמיש מאי "עמו לילי שבת בשלמא למ

אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און מיתיבי ( משלי ל)אוכלת לישנא מעליא כדכתיב 

י ושבת אלא ד אכילה היינו דקתנ"ג אומר אוכלת בלילי שבת ושבת בשלמא למ"רשב

למאן דאמר תשמיש תשמיש בשבת מי איכא והאמר רב הונא ישראל קדושים הן ואין 

דרש רבי עולא  : ואם היתה מניקה : משמשין מטותיהן ביום האמר רבא בבית אפל מותר

פ שאמרו אין אדם זן את בניו ובנותיו כשהן קטנים אבל זן "רבה אפיתחא דבי נשיאה אע

שש כדרב אסי דאמר רב אסי קטן בן שש יוצא בעירוב אמו  קטני קטנים עד כמה עד בן

ט לאו "ממאי מדקתני היתה מניקה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה מ

משום דבעי למיכל בהדה ודלמא משום דחולה היא אם כן ליתני אם היתה חולה מאי אם 

איתמר אמר רבי יהושע היתה מניקה ודלמא הא קא משמע לן דסתם מניקות חולות נינהו 

:  בן לוי מוסיפין לה יין שהיין יפה לחלב

  

מסכת כתובות פרק ו 



מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה וירושתה הוא אוכל פירות בחייה   ב משנה,דף סה

בושתה ופגמה שלה רבי יהודה בן בתירא אומר בזמן שבסתר לה שני חלקים ולו אחד 

שלו ינתן מיד ושלה ילקח בהן קרקע והוא אוכל ובזמן שבגלוי לו שני חלקים ולה אחד 

: פירות

מאי קא משמע לן תנינא האב זכאי בבתו בקידושיה בכסף בשטר ובביאה   ב גמרא,דף סה

זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה מקבל את גיטה ואינו אוכל פירות בחייה 

ריכא ליה פלוגתא נישאת יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות בחייה בושתה ופגמה איצט

תני תנא קמיה דרבא מציאת האשה לעצמה רבי עקיבא  : דרבי יהודה בן בתירא ורבנן

אומר לבעלה אמר ליה השתא ומה העדפה 

ש דתנן קונם "דמעשה ידיה היא אמר רבי עקיבא לעצמה מציאתה לא כ  א גמרא,דף סו

ליו יותר מן הראוי שאני עושה לפיך אינו צריך להפר רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף ע

לו אלא איפוך מציאת האשה לבעלה רבי עקיבא אומר לעצמה והא כי אתא רבין אמר רבי 

יוחנן בהעדפה שלא על ידי הדחק כולי עלמא לא פליגי דבעל הוי כי פליגי בהעדפה שעל 

ידי הדחק תנא קמא סבר לבעלה ורבי עקיבא סבר לעצמה אמר רב פפא מציאתה כהעדפה 

דמי פלוגתא דרבי עקיבא ורבנן בעי רב פפא עשתה לו שתים בבת אחת שעל ידי הדחק 

מתקיף לה רבא בר רב  : בושתה ופגמה : בבת אחת מהו תיקו' מהו בעי רבינא שלשה או ד

נ דבעי למיתן ליה בושת וסוס בר בושת הוא "חנן אלא מעתה בייש סוסתו של חבירו ה

בושת וכי תימא הכי נמי והתנן רקק  אלא רקק בבגדו של חבירו הכי נמי דבעי למיתן ליה

והגיע בו הרוק ופרע ראש האשה והעביר טליתו ממנו חייב ליתן לו ארבע מאות זוז ואמר 

רב פפא לא שנו אלא בו אבל בבגדו פטור בבגדו לית ליה זילותא אשתו אית לה זילותא 

הו בני אמר ליה רבינא לרב אשי אלא מעתה בייש עני בן טובים דאית להו זילותא לכול

ל התם לאו גופייהו הכא אשתו "נ דבעי למיתן להו בושת לכל בני משפחה א"משפחה ה

: גופיה הואי

הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו אמרו חכמים יכול הוא שיאמר לאחיך   א משנה,דף סו

הייתי רוצה ליתן ולך אי אפשי ליתן פסקה להכניס לו אלף דינר הוא פוסק כנגדן חמש 

שום הוא פוסק פחות חומש שום במנה ושוה מנה אין לו אלא מנה שום עשרה מנה וכנגד ה

במנה היא נותנת שלשים ואחד סלע ודינר ובארבע מאות היא נותנת חמש מאות מה 

: שחתן פוסק הוא פוסק פחות חומש  ב משנה,דף סו

תנו רבנן אין צריך לומר ראשון תלמיד חכם ושני עם הארץ אלא אפילו   ב גמרא,דף סו

עם הארץ ושני תלמיד חכם יכול לומר לאחיך הייתי רוצה ליתן לך אי אפשי ראשון 

היינו רישא תנא שומא רבה וקתני שומא זוטא  : 'פסקה להכניס לו אלף דינר כו : ליתן

: תנא שומא דידיה וקתני שומא דידה

פסקה להכניס לו כספים סלעה נעשה ששה דינרין החתן מקבל עליו   ב משנה,דף סו

: ם לקופה לכל מנה ומנה רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינהעשרה דינרי

היינו פוסק כנגדם חמשה עשר מנה תנא עסקא רבה ותנא עסקא זוטא   ב גמרא,דף סו

וצריכא דאי תנא עסקא רבה דנפיש רווחא אבל עסקא זוטא דזוטר רווחא אימא לא צריכא 

 : בה דנפיש זיונא אימא לא צריכאואי אשמעינן עסקא זוטא דזוטר זיונא אבל עסקא ר

מאי קופה אמר רב אשי קופה של בשמים ואמר רב  : החתן מקבל עליו עשרה דינר לקופה

אשי לא נאמרו דברים הללו אלא בירושלים בעי רב אשי במנה הנישום או במנה המתקבל 



ל כל יום ויום שבת ראשונה או כל "ל מנה המתקבל יום ראשון או כל יום ויום את"את

ל כל חדש וחדש "ל כל שבת ושבת חדש ראשון או כל חדש וחדש את"שבת ושבת את

ר יהודה אמר רב מעשה בבתו של נקדימון בן "שנה ראשונה או כל שנה ושנה תיקו א

גוריון שפסקו לה חכמים ארבע מאות זהובים לקופה של בשמים לבו ביום אמרה להם כך 

ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על ר מעשה "ת : תפסקו לבנותיכם וענו אחריה אמן

החמור והיה יוצא מירושלים והיו תלמידיו מהלכין אחריו ראה ריבה אחת שהיתה מלקטת 

שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים כיון שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו 

ה בתי אמרה לו רבי פרנסני אמר לה בתי מי את אמרה לו בת נקדימון בן גוריון אני אמר ל

ממון של בית אביך היכן הלך אמרה לו רבי לא כדין מתלין מתלא בירושלים מלח ממון 

חסר ואמרי לה חסד ושל בית חמיך היכן הוא אמרה לו בא זה ואיבד את זה אמרה לו רבי 

זכור אתה כשחתמת על כתובתי אמר להן לתלמידיו זכור אני כשחתמתי על כתובתה של 

ים דינרי זהב מבית אביה חוץ משל חמיה בכה רבן יוחנן בן זו והייתי קורא בה אלף אלפ

זכאי ואמר אשריכם ישראל בזמן שעושין רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת 

בהם ובזמן שאין עושין רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה ולא ביד אומה שפלה 

והתניא אמרו עליו על  אלא ביד בהמתן של אומה שפלה ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה

נקדימון בן גוריון כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש כלי מילת היו 

מציעין תחתיו ובאין עניים ומקפלין אותן מאחריו איבעית אימא לכבודו   א גמרא,דף סז

הוא דעבד ואיבעית אימא כדבעי ליה למיעבד לא עבד כדאמרי אינשי לפום גמלא שיחנא 

צדוק אראה בנחמה אם לא ראיתיה שהיתה מלקטת שעורים אלעזר ברבי ' תניא אמר ר

אם לא תדעי לך היפה ( שיר השירים א)מבין טלפי סוסים בעכו קראתי עליה מקרא זה 

אמר רב  : בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך אל תקרי גדיותיך אלא גויותיך

כשוויו מיתיבי הזהב הרי יוחנן הכניסה לו זהב שמין אותו והרי הוא ' שמן בר אבא אמר ר

כ ככליו "הוא ככלים מאי לאו ככלים של כסף דפחתי לא ככלים של זהב דלא פחתי א

מיבעי ליה ועוד תניא זהב הרי הוא ככלים דינרי זהב הרי הן ככספים רבן שמעון בן 

ג אהייא "גמליאל אומר במקום שנהגו שלא לפורטן שמין אותן והרי הן בשוויהן רשב

במקום שנהגו שלא לפורטן הא לא נפקי אלא ' מכלל דתנא קמא סבר אפיאילימא אסיפא 

ג אומר הרי "לאו ארישא והכי קאמר זהב הרי הוא ככלים מאי כלים כלים של כסף רשב

י הדחק "הוא כדינרין של זהב במקום שנהגו שלא לפורטן לא לעולם אסיפא ודנפקי ע

י הדחק "ר כיון דלא נפקי אלא עובהא קמיפלגי מר סבר כיון דנפקי משבחינן לה ומר סב

ג היא וחסורי מיחסרא והכי קתני זהב הרי הוא "לא משבחינן לה איבעית אימא כולה רשב

א במקום שנהגו לפורטן אבל במקום שנהגו שלא "ככלים דינרי זהב הרי הן ככספים בד

ג שרבן שמעון בן גמליאל אומר במקום "לפורטן שמין אותם והרי הן בשוויהן דברי רשב

מ ככליו מיבעי ליה קשיא איבעית "שנהגו שלא לפורטן שמין אותם והרי הן בשוויהן מ

אימא הכא במאי עסקינן בדהבא פריכא רב אשי אמר בממלא אמר רבי ינאי בשמים של 

אנטוכיא הרי הן ככספים אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן גמלים של ערביא 

תבי דבי מכסי אשה גובה פרנא מהם ואמר רב אשה גובה פרנא מהם אמר רב פפי הני תו

פפי הני שקי דרודיא ואשלי דקמחוניא אשה גובה פרנא מהן אמר רבא מריש הוה אמינא 

הני ארנקי דמחוזא אשה גובה פרנא מהם מאי טעמא אסמכתייהו עלייהו כיון דחזאי 

: דשקלי להו ונפקי וכי משכחי ארעא זבני בהו אמינא אסמכתייהו אארעא הוא



המשיא את בתו סתם לא יפחות לה מחמשים זוז פסק להכניסה ערומה   א משנה,סזדף 

לא יאמר הבעל כשאכניסנה לביתי אכסנה בכסותי אלא מכסה ועודה בבית אביה וכן 

: המשיא את היתומה לא יפחות לה מחמשים זוז אם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודה

אי מדקתני סיפא אם יש בכיס מפרנסין אמר אביי חמשים זוזי פשיטי ממ  א גמרא,דף סז

אותה לפי כבודה ואמרינן מאי כיס אמר רחבה ארנקי של צדקה ואי סלקא דעתין חמשים 

ר יתום "זוזי ממש אם יש בכיס כמה יהבינן לה אלא שמע מינה חמשים זוזי פשיטי ת

ויתומה שבאו להתפרנס מפרנסין את היתומה ואחר כך מפרנסין את היתום מפני שהאיש 

דרכו לחזור על הפתחים ואין אשה דרכה לחזור יתום ויתומה 

שבאו לינשא משיאין את היתומה ואחר כך משיאין את היתום מפני   ב גמרא,דף סז

ר יתום שבא לישא שוכרין לו בית ומציעין לו "ת : שבושתה של אשה מרובה משל איש

י מחסורו אשר ד( דברים טו)מטה וכל כלי תשמישו ואחר כך משיאין לו אשה שנאמר 

יחסר לו די מחסורו זה הבית אשר יחסר זה מטה ושלחן לו זו אשה וכן הוא אומר 

תנו רבנן די מחסורו אתה מצווה עליו לפרנסו ואי  : אעשה לו עזר כנגדו( בראשית ב)

אתה מצווה עליו לעשרו אשר יחסר לו אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו אמרו 

לעני בן טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו פעם  עליו על הלל הזקן שלקח

תנו רבנן מעשה באנשי גליל  : אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו שלשה מילין

העליון שלקחו לעני בן טובים אחד מציפורי ליטרא בשר בכל יום ליטרא בשר מאי 

בשר ממש רב אשי  רבותא אמר רב הונא ליטרא בשר משל עופות ואיבעית אימא בליטרא

ההוא דאתא לקמיה  : אמר התם כפר קטן היה בכל יומא הוה מפסדי חיותא אמטולתיה

ל בבשר שמן ויין ישן רצונך שתגלגל עמי "דרבי נחמיה אמר ליה במה אתה סועד א

בעדשים גלגל עמו בעדשים ומת אמר אוי לו לזה שהרגו נחמיה אדרבה אוי לו לנחמיה 

איהו הוא דלא איבעי ליה לפנוקי נפשיה כולי האי ההוא  שהרגו לזה מיבעי ליה אלא

דאתא לקמיה דרבא אמר לו במה אתה סועד אמר לו בתרנגולת פטומה ויין ישן אמר ליה 

ל אטו מדידהו קאכילנא מדרחמנא קאכילנא דתנינא "ולא חיישת לדוחקא דציבורא א

בעתם לא נאמר אלא עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו ( תהילים קמה)

ה פרנסתו בעתו אדהכי אתאי אחתיה דרבא דלא "בעתו מלמד שכל אחד ואחד נותן הקב

ל נענתי לך "חזיא ליה תליסרי שני ואתיא ליה תרנגולת פטומה ויין ישן אמר מאי דקמא א

קום אכול תנו רבנן אין לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשום הלואה וחוזרין ונותנין לו 

מתנה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים נותנין לו לשום מתנה וחוזרין ונותנין לו  לשום

לשום הלואה לשום מתנה הא לא שקיל אמר רבא לפתוח לו לשום מתנה יש לו ואינו 

רוצה להתפרנס נותנין לו לשום מתנה וחוזרין ונפרעין ממנו חוזרין ונפרעין הימנו תו לא 

ומר יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נזקקין לו אין ש א"שקיל אמר רב פפא לאחר מיתה ר

דברים )ר "לו ואינו רוצה להתפרנס אומרים לו הבא משכון וטול כדי שתזוח דעתו עליו ת

העבט זה שאין לו ואינו רוצה להתפרנס שנותנים לו לשום הלואה וחוזרין ונותנין לו ( טו

נין לו לשום מתנה וחוזרין לשום מתנה תעביטנו זה שיש לו ואינו רוצה להתפרנס שנות

א יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נזקקין "יהודה וחכ' ונפרעין הימנו לאחר מיתה דברי ר

לו ואלא מה אני מקיים תעביטנו דברה תורה כלשון בני אדם מר עוקבא הוה עניא 

בשיבבותיה דהוה רגיל כל יומא דשדי ליה ארבעה זוזי בצינורא דדשא יום אחד אמר 

יחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא ההוא יומא נגהא ליה למר עוקבא לבי מדרשא איזיל א



אתיא דביתהו בהדיה כיון דחזיוה דקא מצלי ליה לדשא נפק בתרייהו רהוט מקמיה עיילי 

לההוא אתונא דהוה גרופה נורא הוה קא מיקליין כרעיה דמר עוקבא אמרה ליה דביתהו 

מרה ליה אנא שכיחנא בגויה דביתא ומקרבא שקול כרעיך אותיב אכרעאי חלש דעתיה א

אהנייתי ומאי כולי האי דאמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא בר 

ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי נוח לו לאדם "ש חסידא ואמרי לה א"ביזנא אמר ר

 שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים מנא לן מתמר דכתיב

היא מוצאת מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה דהוה רגיל לשדורי ליה ( בראשית לח)

ארבע מאה זוזי כל מעלי יומא דכיפורא יומא חד שדרינהו ניהליה ביד בריה אתא אמר 

ליה לא צריך אמר מאי חזית חזאי דקא מזלפי ליה יין ישן אמר מפנק כולי האי עייפינהו 

יה אמר אייתו לי חושבנאי דצדקה אשכח דהוה כתיב ושדרינהו ניהליה כי קא ניחא נפש

ביה שבעת אלפי דינרי סיאנקי אמר זוודאי קלילי ואורחא רחיקתא קם בזבזיה לפלגיה 

אילעאי באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ' ממוניה היכי עבד הכי והאמר ר

אבא הוה צייר זוזי רבי  : הני מילי מחיים שמא ירד מנכסיו אבל לאחר מיתה לית לן בה

בסודריה ושדי ליה לאחוריה וממצי נפשיה לבי עניי ומצלי עיניה מרמאי רבי חנינא הוה 

ההוא עניא דהוה רגיל לשדורי ליה ארבעה זוזי כל מעלי שבתא יומא חד שדרינהו ניהליה 

ביד דביתהו אתאי אמרה ליה לא צריך מאי חזית שמעי דהוה קאמרי ליה במה אתה סועד 

בטלי כסף או בטלי זהב אמר היינו דאמר רבי אלעזר בואו ונחזיק טובה   גמרא א,דף סח

והיה בך ' וקרא עליך אל ה( דברים טו)לרמאין שאלמלא הן היינו חוטאין בכל יום שנאמר 

חטא ותני רבי חייא בר רב מדיפתי רבי יהושע בן קרחה אומר כל המעלים עיניו מן 

השמר לך פן ( דברים טו)כתיב הכא { בודה זרהע> }עבודת כוכבים>הצדקה כאילו עובד 

יצאו אנשים בני בליעל מה להלן ( דברים יג)וכתיב התם ' יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו

ר המסמא "ת{ עבודה זרה> }עבודת כוכבים>אף כאן { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>

ידי כך את עינו והמצבה את בטנו והמקפח את שוקו אינו נפטר מן העולם עד שיבא ל

המקבל צדקה ואין צריך לכך סופו אינו נפטר מן העולם עד שיבא לידי כך תנן התם אין 

מחייבין אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו ולא והתניא היה משתמש בכלי זהב 

ישתמש בכלי כסף בכלי כסף ישתמש בכלי נחושת אמר רב זביד לא קשיא הא במטה 

כוסות וקערות דלא דאמר מאיסי לי מטה ושולחן  ושולחן הא בכוסות וקערות מאי שנא

נמי אמר לא מקבל עילואי אמר רבא בריה דרבה במחרישה דכספא רב פפא אמר לא 

: קשיא כאן קודם שיבא לידי גיבוי כאן לאחר שיבא לידי גיבוי

יתומה שהשיאתה אמה או אחיה מדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים   א משנה,דף סח

דיל להוציא מידן מה שראוי להנתן לה רבי יהודה אומר אם השיא את זוז יכולה היא משתג

א פעמים שאדם עני והעשיר או "הבת הראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה וחכ

: עשיר והעני אלא שמין את הנכסים ונותנין לה

אמר שמואל לפרנסה שמין באב מתיבי הבנות ניזונות ומתפרנסות מנכסי   א גמרא,דף סח

אביהן כיצד אין אומרים אילו אביה קיים כך וכך היה נותן לה אלא שמין את הנכסים 

ונותנין לה מאי לאו פרנסת הבעל אמר רב נחמן בר יצחק לא בפרנסת עצמה הא ניזונות 

ת פרנסת עצמה לא אידי ואידי בפרנסת ומתפרנסות קתני מאי לאו אחת פרנסת הבעל ואח

א פעמים שאדם עני "עצמה ולא קשיא הא באכילה ובשתיה והא בלבושא וכיסויא תנן וחכ

והעשיר או עשיר והעני אלא שמין הנכסים ונותנין לה מאי עני ומאי עשיר אי נימא עני 



רא עני בנכסים עשיר עשיר בנכסים מכלל דתנא קמא סבר אפילו עשיר והעני כדמעיק

יהבינן לה הא לית ליה אלא לאו עני עני בדעת עשיר עשיר בדעת וקתני שמין את הנכסים 

ונותנין לה אלמא לא אזלינן בתר אומדנא ותיובתא דשמואל הוא דאמר כרבי יהודה דתנן 

רבי יהודה אומר אם השיא בת הראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה ונימא הלכה 

רבי יהודה הוה אמינא דוקא השיאה דגלי דעתיה אבל לא כרבי יהודה אי אמר הלכה כ

יהודה דאזלינן בתר אומדנא לא שנא השיאה ולא שנא לא ' ל טעמא דר"השיאה לא קמ

ג דהשיאה וגלי דעתיה לא אזלינן "השיאה והאי דקתני השיאה להודיעך כחן דרבנן דאע

הא רעוא כל כי ל י"יהודה א' ל רבא לרב חסדא דרשינן משמך הלכה כר"בתר אומדנא א

הני מילי מעלייתא תדרשו משמאי ומי אמר רבא הכי והתניא רבי אומר בת הניזונת מן 

האחין נוטלת עישור נכסים ואמר רבא הלכתא כרבי לא קשיא הא דאמידניה הא דלא 

אמידניה הכי נמי מסתברא דאמר רב אדא בר אהבה מעשה ונתן לה רבי אחד משנים עשר 

מ גופא אמר רבי "מ הא דאמידניה הא דלא אמידניה ש"לאו ש בנכסים קשיין אהדדי אלא

בת הניזונת מן האחין נוטלת עישור נכסים אמרו לו לרבי לדבריך מי שיש לו עשר בנות 

ובן אין לו לבן במקום בנות כלום אמר להן כך אני אומר ראשונה נוטלת עישור נכסים 

בשוה  שניה במה ששיירה ושלישית במה ששיירה וחוזרות וחולקות

כל חדא וחדא דנפשה שקלה הכי קאמר אם באו כולם להנשא כאחת   ב גמרא,דף סח

חולקות בשוה מסייע ליה לרב מתנה דאמר רב מתנה אם באו להנשא כולם כאחת נוטלות 

ר הבנות בין בגרו עד "עישור אחד עישור אחד סלקא דעתך אלא נוטלות עישור כאחד ת

' איבדו מזונותיהן ולא איבדו פרנסתן דברי רבי רשלא נישאו ובין נישאו עד שלא בגרו 

שמעון בן אלעזר אומר אף איבדו פרנסתן כיצד הן עושות שוכרות להן בעלים ומוציאין 

להן פרנסתן אמר רב נחמן אמר לי הונא הלכתא כרבי איתיביה רבא לרב נחמן יתומה 

א משתגדיל שהשיאתה אמה או אחיה מדעתה וכתבו לה במאה או בחמשים זוז יכולה הי

להוציא מידם מה שראוי להנתן לה טעמא דקטנה הא גדולה ויתרה לא קשיא הא דמחאי 

הא דלא מחאי הכי נמי מסתברא דאם כן קשיא דרבי אדרבי דתניא רבי אומר בת הניזונת 

מ הא דמחאי הא "מן האחין נוטלת עישור נכסים ניזונת אין שאינה ניזונת לא אלא לאו ש

ה רבינא לרבא אמר לן רב אדא בר אהבה משמך בגרה אינה מ אמר לי"דלא מחאי ש

צריכה למחות נישאת אינה צריכה למחות בגרה ונישאת צריכה למחות מי אמר רבא הכי 

והא איתיביה רבא לרב נחמן יתומה ושני ליה הא דמחי הא דלא מחי לא קשיא הא דקא 

י פרנסה אינה כתנאי מיתזנא מינייהו הא דלא קא מיתזנא מינייהו אמר רב הונא אמר רב

כתובה מאי אינה כתנאי כתובה אי נימא דאילו פרנסה טרפא ממשעבדי ותנאי כתובה לא 

ל הא מעשים בכל יום מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות "טרפא ממשעבדי מאי קמ

ואלא דאילו פרנסה גביא נמי ממטלטלי ותנאי כתובה ממקרקעי גביא ממטלטלי לא גביא 

ידי מיגבא גביא דתניא אחד נכסים שיש להן אחריות ואחד נכסים שאין להן לרבי אידי וא

אחריות מוציאין למזון האשה ולבנות דברי רבי אלא מאי פרנסה אינה כתנאי כתובה 

לכדתניא האומר אל יזונו בנותיו מנכסיו אין שומעין לו אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו 

שומעין לו שהפרנסה אינה כתנאי כתובה 

חייא ' תלה ליה רב לרבי ביני חטי האחין ששיעבדו מהו הוה יתיב ר  א גמרא,דף סט

קמיה אמר ליה מכרו או משכנו אמר ליה מאי נפקא מינה בין מכרו בין שמשכנו מוציאין 

לפרנסה ואין מוציאין למזונות ורב אי מכרו קמיבעיא ליה נכתוב ליה מכרו אי משכנו קא 



וייהו קמבעיא ליה וסבר אי כתיבנא ליה מכרו הא מיבעיא ליה נכתוב ליה משכנו רב תר

ניחא אי שלח לי דמוציאין כל שכן משכנו אי שלח לי אין מוציאין אכתי משכנו קמיבעיא 

לי אי כתיבנא ליה משכנו אי שלח לי דאין מוציאין כל שכן מכרו אי שלח לי מוציאין 

י ורבי יוחנן אמר אכתי מכרו קא מיבעיא לי אכתוב ליה שיעבדו דמשמע הכי ומשמע הכ

אחד זה ואחד זה אין מוציאין איבעיא להו לרבי יוחנן לא שמיע ליה הא דרבי ואי שמיע 

ש דאתמר מי שמת והניח שתי "ליה הוה מקבל ליה או דלמא שמיע ליה ולא מקבל ליה ת

בנות ובן וקדמה הראשונה ונטלה עישור נכסים ולא הספיקה שניה לגבות עד שמת הבן 

חנינא גדולה מזו אמרו מוציאין לפרנסה ואין מוציאין ' שניה ויתרה אמר ריוחנן ' אמר ר

למזונות ואת אמרת שניה ויתרה ואם איתא נימא ליה מאן אמרה ודלמא לעולם לא שמיע 

ליה וכי שמיע ליה קביל ושאני התם דאיכא רווח ביתא אמר ליה רב יימר לרב אשי אלא 

הכי נמי דלא יהבינן לה עישור נכסים  מעתה אשכחה מציאה בעלמא דאיכא רווח ביתא

אמר ליה אנא רווח ביתא מהני נכסי קאמינא אמר אמימר בת יורשת הויא אמר ליה רב 

אשי לאמימר אילו בעי לסלוקה בזוזי הכי נמי דלא מצי לסלוקה אמר ליה אין אי בעי 

לסלוקה בחדא ארעא הכי נמי דלא מצי מסלק לה אמר ליה אין רב אשי אמר בת בעלת 

חוב הויא ואף אמימר הדר ביה דאמר רב מניומי בריה דרב ניחומי הוה קאימנא קמיה 

דאמימר ואתאי האי איתתא לקמיה דהות קא בעיא עישור נכסים וחזיתיה לדעתיה דאי בעי 

לסלוקה בזוזי הוי מסלק לה דשמעי מאחי דהוו קאמרי לה אילו הוה לן זוזי סליקנא בזוזי 

ידי והשתא דאמרת בעלת חוב הויא דאבא או דאחי למאי ואישתיק ולא אמר להו ולא מ

נפקא מינה למיגבא לבינונית שלא בשבועה וזיבורית בשבועה מאי תא שמע דרבינא 

אגביה לברתיה דרב אשי ממר בריה דרב אשי בינונית ושלא בשבועה מבריה דרב סמא 

רב הונא  בריה דרב אשי זבורית בשבועה שלח ליה רב נחמיה בריה דרב יוסף לרבה בר

זוטא מנהרדעא כי אתיא הא איתתא לקמך אגבה עישור נכסים אפילו מאיצטרובלא אמר 

רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה מגבינן אפילו מעמלא דביתי שלח ליה רב ענן לרב הונא 

הונא חברין שלם כי אתיא הא איתתא לקמך אגבה עישור נכסי הוה יתיב רב ששת קמיה 

ובשמתא יהא מאן דלא אמר ליה ענן ענן ממקרקעי או ממטלטלי  אמר ליה זיל אימא ליה

ומאן יתיב בי מרזיחא ברישא אזל רב ששת לקמיה דרב ענן אמר ליה מר רבה ורב הונא 

רביה דרבה ושמותי שמית מאן דלא אמר ליה ואי לאו דשמית לא הוה קאמינא ענן ענן 

ל "ענן לקמיה דמר עוקבא אממקרקעי או ממטלטלי ומאן יתיב בי מרזיחא ברישא אזל רב 

ל "מאי ניהו א[ לא ידענא]חזי מר היכי שלח לי רב הונא ענן ענן ועוד מרזיחא דשלח לי 

אימא לי איזי 

ל הכי והכי הוה מעשה אמר ליה גברא דלא "גופא דעובדא היכי הוה א  ב גמרא,דף סט

ירמיהו )יב ידע מאי ניהו מרזיחא שלח ליה לרב הונא הונא חברין מאי מרזיחא אבל דכת

אבהו מנין לאבל שמיסב בראש שנאמר ' אמר ר : 'אל תבא בית מרזח וגו' כה אמר ה( טז

אבחר דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם ינחם אחרים ( איוב כט)

וסר מרזח ( עמוס ו)משמע אמר רב נחמן בר יצחק ינחם כתיב מר זוטרא אמר מהכא 

רוחים אמר רבא הלכתא ממקרקעי ולא ממטלטלי בין למזוני סרוחים מר וזח נעשה שר לס

: בין לכתובה בין לפרנסה



המשליש מעות לבתו והיא אומרת נאמן בעלי עלי יעשה השליש מה   ב משנה,דף סט

שהושלש בידו דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר וכי אינה אלא שדה והיא רוצה למוכרה הרי 

: קטנה אין מעשה קטנה כלוםא בגדולה אבל ב"היא מכורה מעכשיו בד

ר המשליש מעות לחתנו ליקח מהן שדה לבתו והיא אומרת ינתנו "ת  ב גמרא,דף סט

לבעלי מן הנשואין הרשות בידה מן האירוסין יעשה השליש מה שהושלש בידו דברי רבי 

מאיר רבי יוסי אומר הגדולה בין מן הנשואין ובין מן האירוסין הרשות בידה קטנה בין מן 

אין בין מן האירוסין יעשה השליש מה שהושלש בידו מאי בינייהו אילימא קטנה מן הנשו

הנשואין איכא בינייהו דרבי מאיר סבר הרשות בידה ואתא רבי יוסי למימר אפילו מן 

הנשואין נמי גדולה אין קטנה לא אימא סיפא אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום הא מאן 

שמעת מינה דאמר רבי יוסי וכי אינה אלא שדה  קתני לה אילימא רבי יוסי הא מרישא

והיא רוצה למוכרה הרי היא מכורה מעכשיו גדולה דבת זביני אין קטנה דלאו בת זביני 

היא לא אלא רבי מאיר היא וחסורי מיחסרא והכי קתני יעשה השליש מה שהושלש בידו 

ם אמורים במה דברים אמורים מן האירוסין אבל מן הנשואין הרשות בידה במה דברי

בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום אלא גדולה מן האירוסין איכא בינייהו איתמר 

אילפא  : רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי רבא אמר רב נחמן הלכה כרבי מאיר

תלא נפשיה באיסקריא דמכותא אמר איכא דאתי דאמר לי מילתא דבי רבי חייא ורבי 

ניתין נפילא מאסקריא וטבענא אתא ההוא סבא תנא ליה אושעיא ולא פשיטנא ליה ממת

האומר תנו שקל לבני בשבת וראוין ליתן להם סלע נותנין להם סלע ואם אמר אל תתנו 

להם אלא שקל אין נותנין להם אלא שקל ואם אמר אם מתו יירשו אחרים תחתיהם בין 

מני שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנים להם אלא שקל אמר ליה הא 

רבי מאיר היא דאמר מצוה לקיים דברי המת אמר רב חסדא אמר מר   א גמרא,דף ע

עוקבא הלכתא בין שאמר תנו ובין שאמר אל תתנו נותנין להם כל צורכם הא קיימא לן 

מ במילי אחרניתא אבל בהא מינח "הלכה כרבי מאיר דאמר מצוה לקיים דברי המת ה

דאתא תנן התם הפעוטות מקחן מקח וממכרן מכר ניחא ליה והא דאמר הכי לזרוזינהו הוא 

במטלטלים אמר רפרם לא שנו אלא שאין שם אפוטרופוס אבל יש שם אפוטרופוס אין 

מקחן מקח ואין ממכרן מכר ממאי מדקתני אין מעשה קטנה כלום ודלמא היכא דאיכא 

 כ ליתני אבל בקטנה יעשה שליש מה שהושלש בידו מאי אין מעשה קטנה"שליש שאני א

:  כלום שמע מינה אפילו בעלמא

  

מסכת כתובות פרק ז 

יום יעמיד פרנס יתר מיכן יוציא ויתן ' המדיר את אשתו מליהנות לו עד ל  א משנה,דף ע

כתובה רבי יהודה אומר בישראל חדש אחד יקיים ושנים יוציא ויתן כתובה בכהן שנים 

אחד מכל הפירות יוציא יקיים ושלשה יוציא ויתן כתובה המדיר את אשתו שלא תטעום 

יהודה אומר בישראל יום אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובכהן שנים ' ויתן כתובה ר

יקיים שלשה יוציא ויתן כתובה המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינין יוציא 

: יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה ובעשירות שלשים יום' ויתן כתובה ר



דמשועבד לה היכי מצי מדיר לה כל כמיניה דמפקע לה לשיעבודה  וכיון  א גמרא,דף ע

והתנן קונם שאיני עושה לפיך אינו צריך להפר אלמא כיון דמשעבדא ליה לאו כל כמינה 

דמפקע ליה לשיעבודיה הכא נמי כיון דמשועבד לה לאו כל כמיניה דמפקע לה לשיעבודה 

אלא מתוך שיכול לומר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך 

נעשה כאומר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך ואם איתא להא דרב הונא   ב גמרא,דף ע

ר הונא אמר רב יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה קונם "אמר רב דא

שאני עושה לפיך אמאי אינו צריך להפר לימא מתוך שיכולה לומר איני ניזונת ואיני 

נת ואיני עושה אלא לא תימא נעשה אלא באומר לה עושה נעשה כמי שאומרת לו איני ניזו

צאי מעשה ידיך במזונותיך אי הכי פרנס למה לה בדלא ספקה אי בדלא ספקה הדר קושיין 

ר אשי במספקת לדברים גדולים ואינה מספקת לדברים קטנים הני דברים "לדוכתיה א

למה לה לא  קטנים היכי דמי אי דרגילה בהו הא רגילה בהו ואי לא רגילה בהו פרנס

צריכא דרגילה בבית נשא וקא מגלגלא בהדיה דאמרה ליה עד האידנא דלא אדרתן 

יום ' יום עד ל' גלגילנא בהדך השתא דאדרתן לא מצינא דאיגלגל בהדך ומאי שנא עד ל

לא שמעי בה אינשי ולא זילא בה מילתא טפי שמעי בה אינשי וזילא בה מילתא איבעית 

רוסה מי אית לה מזוני שהגיע זמן ולא נשאו דתנן הגיע אימא שהדירה כשהיא ארוסה א

זמן ולא נשאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה ומאי שנא עד שלשים יום עד שלשים יום 

עביד שליח שליחותיה טפי לא עביד שליח שליחותיה ואיבעית אימא שהדירה כשהיא 

לקבל עכשיו  ארוסה ונישאת נישאת הא סברה וקבלה דאמרה כסבורה אני שאני יכולה

אין אני יכולה לקבל אימר דאמרינן הכי גבי מומין לענין מזוני מי אמרינן הכי אלא 

ופרנס לאו שליחותיה קא עביד  : עד שלשים יום יעמיד פרנס : מחוורתא כדשנינן מעיקרא

אמר רב הונא באומר כל הזן אינו מפסיד וכי אמר הכי לאו שליחותיה קעביד והתנן מי 

ר ואמר כל השומע קולו יכתוב גט לאשתו הרי אלו יכתבו ויתנו הכי שהיה מושלך בבו

אמי בדליקה ' השתא התם קאמר יכתוב הכא מי קאמר יזון כל הזן קאמר והא אמר ר

התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד בדליקה למעוטי מאי לאו למעוטי כי האי גוונא לא 

ו ואין לו מה יאכל ילך אצל למעוטי שאר איסורים דשבת מתיב רבה המודר הנאה מחביר

חנוני הרגיל אצלו ויאמר לו איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו הוא 

נותן לו ובא ונוטל מזה הכי הוא דשרי אבל כל הזן אינו מפסיד לא לא מיבעיא קאמר לא 

ה מיבעיא כל הזן אינו מפסיד דלעלמא קאמר אבל האי כיון דרגיל אצלו וקאזיל קאמר לי

גופא המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל  : ל"כמאן דאמר ליה זיל הב ליה את דמי קמ

הולך אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר לו איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה 

לו הוא נותן לו ובא ונוטל מזה ביתו לבנות וגדירו לגדור ושדהו לקצור הולך אצל פועלין 

מר להן איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו הן עושין הרגילין אצלו ואו

עמו ובאין ונוטלים שכרן מזה היו מהלכין בדרך ואין עמו מה יאכל נותן לאחר לשום 

מתנה והלה נוטל ואוכל ומותר ואם אין שם אחר מניח על גבי הסלע או על גבי הגדר 

ואוכל ומותר ורבי יוסי אוסר אמר  ואומר הרי הן מופקרין לכל מי שיחפוץ והלה נוטל

יוסי גזירה משום ' ט דר"רבא מ

היינו  : 'רבי יהודה אומר בישראל חדש אחד וכו : מעשה דבית חורון  א גמרא,דף עא

ק אמר אביי כהנת אתא לאשמועינן רבא אמר חדש מלא וחדש חסר איכא בינייהו אמר "ת

תובה ושמואל אמר אפילו בסתם רב לא שנו אלא במפרש אבל בסתם יוציא לאלתר ויתן כ



לא יוציא שמא ימצא פתח לנדרו והא איפלגו ביה חדא זימנא דתנן המדיר את אשתו 

ה אומרים שבת אחת ואמר רב מחלוקת "ש אומרים שתי שבתות וב"מתשמיש המטה ב

בסתם נמי לא יוציא ' במפרש אבל בסתם יוציא לאלתר ויתן כתובה ושמואל אמר אפי

ו צריכא דאי איתמר בההיא בההיא קאמר רב משום דלא אפשר שמא ימצא פתח לנדר

בפרנס אבל בהא דאפשר בפרנס אימא מודה ליה לשמואל ואי אתמר בהא בהא קאמר 

תנן המדיר את  : שמואל משום דאפשר בפרנס אבל בההיא אימא מודה ליה לרב צריכא

תם כאן אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות יוציא ויתן כתובה בשלמא לרב כאן בס

במפרש אלא לשמואל קשיא הכא במאי עסקינן כגון שנדרה היא וקיים לה איהו וקסבר 

מ הוא נותן אצבע בין שיניה וסבר רבי מאיר הוא נותן אצבע בין שיניה והתניא האשה "ר

שנדרה בנזיר ושמע בעלה ולא הפר לה רבי מאיר ורבי יהודה אומרים היא נתנה אצבע 

בעל להפר יפר ואם אמר אי אפשי באשה נדרנית תצא שלא בין שיניה לפיכך אם רצה ה

בכתובה רבי יוסי ורבי אלעזר אומרים הוא נותן אצבע בין שיניה לפיכך אם רצה הבעל 

מ ורבי יהודה "להפר יפר ואם אמר אי אפשי באשה נדרנית יוציא ויתן כתובה איפוך ר

רבי יוסי היא נתנה והתנן  אומרים הוא נותן רבי יוסי ורבי אלעזר אומרים היא נתנה וסבר

רבי יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה אימא רבי מאיר ורבי יוסי אומרים הוא נותן רבי 

יהודה ורבי אלעזר אומרים היא נתנה וסבר רבי יהודה היא נתנה והתנן רבי יהודה אומר 

י בישראל יום אחד יקיים אימא רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי אומרים הוא נותן ורב

אלעזר אומר היא נתנה ואם תמצא לומר זוגי זוגי קתני אימא רבי מאיר ורבי אלעזר 

אומרים היא נתנה רבי יהודה ורבי יוסי אומרים הוא נותן והא סתמא דלא כרבי מאיר 

וסבר רבי יוסי בעניות שלא נתן קצבה אלמא בעל מצי מיפר ורמינהו אלו דברים שהבעל 

אם ארחץ אם לא ארחץ אם אתקשט אם לא אתקשט מיפר דברים שיש בהן עינוי נפש 

אמר רבי יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש ואלו הן נדרי עינוי נפש שלא אוכל בשר ושלא 

אשתה יין ושלא אתקשט 

ד "בבגדי צבעונין הכא במאי עסקינן בדברים שבינו לבינה הניחא למ  ב גמרא,דף עא

מיפר מאי איכא למימר דאתמר  ד אין הבעל"דברים שבינו לבינה הבעל מיפר אלא למ

דברים שבינו לבינה רב הונא אמר הבעל מיפר רב אדא בר אהבה אמר אין הבעל מיפר 

שלא מצינו שועל שמת בעפר פיר אלא הכא במאי עסקינן כגון דתלינהו לקישוטיה 

בתשמיש המטה דאמרה יאסר הנאת תשמישך עלי אם אתקשט כדאמר רב כהנא דאמר רב 

עליך כופה ומשמשתו הנאת תשמישך עלי יפר לפי שאין מאכילין  כהנא הנאת תשמישי

לאדם דבר האסור לו ולא תתקשט ולא תאסר אם כן קרו לה מנוולת ותתקשט ותאסר אי 

ש שתי שבתות אי לבית הלל שבת אחת הני מילי היכא דאדרה איהו דסברה מירתח "לב

ה סברה מדאישתק רתח עילואי והשתא מותיב דעתיה אבל הכא דנדרה איהי ושתיק ל

וכמה קצבה אמר רב יהודה  : רבי יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה : מיסנא הוא דסני לי

ב חדש רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן עשר שנים רב חסדא אמר אבימי "אמר שמואל י

יום אמר אביי ' מאי שנא ל : יום' ובעשירות ל : רגל שכן בנות ישראל מתקשטות ברגל

: יום' נהנית מריח קשוטיה ל שכן אשה חשובה

המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה בזמן שהוא עמה בעיר חודש   ב משנה,דף עא

אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובזמן שהוא בעיר אחרת רגל אחד יקיים שלשה יוציא 

ויתן כתובה המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה יוציא ויתן כתובה 



מ שתאמרי לפלוני "ועל בפניה ואם היה טוען משום דבר אחר רשאי אמר לה עמפני שנ

: מה שאמרת לי או מה שאמרתי לך או שתהא ממלאה ומערה לאשפה יוציא ויתן כתובה

הא גופא קשיא אמרת רגל אחד יקיים הא שנים יוציא ויתן כתובה אימא   ב גמרא,דף עא

מר אביי סיפא אתאן לכהנת ורבי יהודה סיפא שלשה יוציא ויתן כתובה הא שנים יקיים א

אז ( שיר השירים ח)היא רבה בר עולא אמר לא קשיא כאן ברדופה כאן בשאינה רדופה 

הייתי בעיניו כמוצאת שלום אמר רבי יוחנן ככלה שנמצאת שלמה בבית חמיה ורדופה 

תקראי אישי ולא ' והיה ביום ההוא נאום ה( הושע ב)לילך ולהגיד שבחה בבית אביה 

המדיר את  : תקראי לי עוד בעלי אמר רבי יוחנן ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה

בשלמא לבית המשתה  : 'אשתו וכו

איכא נועל בפניה אלא לבית האבל מאי נועל בפניה איכא תנא למחר היא   א גמרא,דף עב

ר מאי מאיר אומ' מתה ואין כל בריה סופדה ואיכא דאמרי אין כל בריה סופנה תניא היה ר

טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם ( קוהלת ז)דכתיב 

והחי יתן אל לבו מאי והחי יתן אל לבו דברים של מיתה דספד יספדוניה דקבר יקברוניה 

מאי  : ואם היה טוען משום דבר אחר רשאי : דידל ידלוניה דלואי ילווניה דטען יטענוניה

דה אמר שמואל משום בני אדם פרוצין שמצויין שם אמר רב אשי דבר אחר אמר רב יהו

 : מ שתאמרי"ואם אמר לה ע : לא אמרן אלא דאיתחזק אבל לא איתחזק לא כל כמיניה

 : או שתהא ממלאה ומערה לאשפה : ותימא אמר רב יהודה אמר שמואל דברים של קלון

מלא עשרה כדי מים ר יהודה אמר שמואל שתמלא ונופצת במתניתא תנא שת"ותיעביד א

ותערה לאשפה בשלמא לשמואל משום הכי יוציא ויתן כתובה אלא למתניתא מאי נפקא 

לה מינה תיעביד אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מפני שנראית כשוטה אמר רב 

כהנא המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה וריחים ותנור יוציא ויתן 

ינותיה תניא נמי הכי המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא כתובה שמשיאה שם רע בשכ

תשאיל נפה וכברה ריחים ותנור יוציא ויתן כתובה מפני שמשיאה שם רע בשכינותיה וכן 

היא שנדרה שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה וריחים ותנור ושלא תארוג בגדים נאים 

: לבניו תצא שלא בכתובה מפני שמשיאתו שם רע בשכיניו

ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית ואיזו היא דת   משנה א,דף עב

משה מאכילתו שאינו מעושר ומשמשתו נדה ולא קוצה לה חלה ונודרת ואינה מקיימת 

ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם אבא שאול 

ף הקולנית ואיזוהי קולנית לכשהיא אומר אף המקללת יולדיו בפניו רבי טרפון אומר א

: מדברת בתוך ביתה ושכיניה שומעין קולה

היכי דמי אי דידע נפרוש אי דלא ידע מנא ידע  : מאכילתו שאינו מעושר  א גמרא,דף עב

 : לא צריכא דאמרה ליה פלוני כהן תיקן לי את הכרי ואזיל שייליה ואשתכח שיקרא

ר חיננא בר "רוש אי דלא ידע נסמוך עילוה דאהיכי דמי אי דידע בה נפ : ומשמשתו נדה

וספרה לה שבעת ימים ( ויקרא טו)כהנא אמר שמואל מנין לנדה שסופרת לעצמה שנאמר 

לה לעצמה לא צריכא דאמרה ליה פלוני חכם טיהר לי את הדם ואזל שייליה ואשתכח 

לוקה  שיקרא ואיבעית אימא כדרב יהודה דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכינותיה בעלה

היכי דמי אי דידע נפרוש אי דלא ידע מנא ידע לא  : ולא קוצה לה חלה : עליה משום נדה

ונודרת  : צריכא דאמרה ליה פלוני גבל תיקן לי את העיסה ואזיל שייליה ואשתכח שיקרא

אל תתן את פיך ( קוהלת ה)דאמר מר בעון נדרים בנים מתים שנאמר  : ואינה מקיימת



ואיזו הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו רב נחמן אמר ' לחטיא את בשרך וגו

מ אומר כל "לשוא הכיתי את בניכם לשוא על עסקי שוא תניא היה ר( ירמיהו ה)מהכא 

היודע באשתו שנודרת ואינה מקיימת יחזור וידירנה ידירנה במאי מתקן לה אלא יחזור 

' דם דר עם נחש בכפיפה תניא היה רויקניטנה כדי שתדור בפניו ויפר לה אמרו לו אין א

יהודה אומר כל היודע באשתו שאינה קוצה לו חלה יחזור ויפריש אחריה אמרו לו אין 

ש אהך אבל מאן דמתני אהך אבל הא "אדם דר עם נחש בכפיפה מאן דמתני לה אהא כ

ראשה פרוע דאורייתא  : ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע : זימנין דמקרי ואכיל

ופרע את ראש האשה ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות ( במדבר ה)יא דכתיב ה

ישראל שלא יצאו בפרוע ראש דאורייתא 

' קלתה שפיר דמי דת יהודית אפילו קלתה נמי אסור אמר רבי אסי אמר ר  ב גמרא,דף עב

יוחנן קלתה אין בה משום פרוע ראש הוי בה רבי זירא היכא אילימא בשוק דת יהודית 

א ואלא בחצר אם כן לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה אמר אביי הי

אמר רב יהודה אמר שמואל  : וטווה בשוק : ואיתימא רב כהנא מחצר לחצר ודרך מבוי

ומדברת עם כל  : במראה זרועותיה לבני אדם רב חסדא אמר אבימי בטווה ורד כנגד פניה

בחורים אמר רבה בר בר חנה זימנא חדא  אמר רב יהודה אמר שמואל במשחקת עם : אדם

הוה קאזילנא בתריה דרב עוקבא חזיתיה לההיא ערביא דהוה יתבה קא שדיא פילכה 

וטווה ורד כנגד פניה כיון דחזיתינן פסיקתיה לפילכה שדיתיה אמרה לי עולם הב לי פלך 

אמר בה רב עוקבא מילתא מאי אמר בה רבינא אמר טווה בשוק אמר בה רבנן אמרי 

אמר רב  : אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו : מדברת עם כל אדם אמר בה

אפרים ומנשה ( בראשית מח)יהודה אמר שמואל במקללת יולידיו בפני מולידיו וסימניך 

רבי  : כראובן ושמעון יהיו לי אמר רבה דאמרה ליה ניכליה אריא לסבא באפי בריה

מר רב יהודה אמר שמואל במשמעת קולה על מאי קולנית א : טרפון אומר אף הקולנית

עסקי תשמיש במתניתא תנא במשמשת בחצר זו ונשמע קולה בחצר אחרת וניתנייה גבי 

: מומין במתניתין אלא מחוורתא כדשנין מעיקרא

המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה   ב משנה,דף עב

ים תצא שלא בכתובה על מנת שאין בה מומין מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה נדר

ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה כל 

: המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים

ותנן נמי גבי קדושין כי האי גוונא הכא כתובות איצטריכא ליה תנא   ב גמרא,דף עב

ר יוחנן "א ליה תנא כתובות אטו קדושין אקדושין אטו כתובות התם קדושין אצטריכ

ש בן יהוצדק באלו נדרים אמרו שלא תאכל בשר ושלא תשתה יין ושלא "משום ר

תתקשט בבגדי צבעונים תניא נמי הכי באלו נדרים אמרו דברים שיש בהן עינוי נפש שלא 

 תאכל בשר ושלא תשתה יין ושלא תתקשט בבגדי צבעונין הוי בה רב פפא אהייא אילימא

ארישא כיון דקא קפיד אפילו כל מילי נמי אלא אסיפא רב אשי אמר לעולם ארישא ומידי 

דקפדי בה אינשי הוה קפידיה קפידא מידי דלא קפדי בה אינשי לא הוי קפידיה קפידא 

איתמר קידשה על תנאי וכנסה סתם רב אמר צריכה הימנו גט ושמואל אמר אינה צריכה 

הימנו גט אמר אביי 

לא תימא טעמיה דרב כיון שכנסה סתם אחולי אחליה לתנאיה אלא טעמא   אא גמר,דף עג

דרב לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות הא פליגי בה חדא זימנא דאתמר קטנה 



שלא מיאנה והגדילה עמדה ונישאת רב אמר אין צריכה גט משני ושמואל אמר צריכה גט 

דליכא תנאה אבל בהא דאיכא  משני צריכא דאי אתמר בההיא בההיא קאמר רב משום

תנאה אימא מודי ליה לשמואל ואי אתמר בהא בהא קאמר שמואל אבל בהך אימא מודי 

ליה לרב צריכא תנן כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה כתובה הוא דלא 

בעיא הא גיטא בעיא מאי לאו קידשה על תנאי וכנסה סתם תיובתא דשמואל 

שה סתם וכנסה סתם אבל קידשה על תנאי וכנסה סתם הכי נמי לא קיד  ב גמרא,דף עג

דלא בעיא גיטא אדתני המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים 

אינה מקודשת ליתני כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת וכל שכן הא הכי נמי 

ונמצאו עליה נדרים אינה קאמר המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים וכנסה סתם 

מקודשת קידשה סתם וכנסה סתם תצא שלא בכתובה כתובה הוא דלא בעיא הא גיטא 

בעיא ומאי שנא כתובה דלא בעיא דאמר אי אפשי באשה נדרנית אי הכי גט נמי לא תיבעי 

אמר רבה צריכה גט מדבריהם וכן אמר רב חסדא צריכה גט מדבריהם רבא אמר תנא 

בי ממונא לקולא גבי איסורא לחומרא אמר רבה מחלוקת בטעות שתי ספוקי מספקא ליה ג

אביי והא > ליה>נשים אבל בטעות אשה אחת דברי הכל אין צריכה הימנו גט אמר 

אמר [ אי אתמר הכי אתמר]מתניתין דטעות אשה אחת היא וקמותבינן תיובתא מיניה אלא 

אחת גרידתא דברי הכל  רבה מחלוקת בטעות אשה אחת כעין שתי נשים אבל בטעות אשה

אינה צריכה הימנו גט איתיביה אביי קידשה בטעות ופחות משוה פרוטה וכן קטן שקידש 

פ ששלח סבלונות לאחר מיכן אינה מקודשת שמחמת קדושין הראשונים שלח ואם "אע

ישמעאל אמר אם בעלו לא קנו והא הכא דטעות ' שמעון בן יהודה משום ר' בעלו קנו ר

ליגי מאי לאו טעות נדרים לא טעות פחות משוה פרוטה פחות משוה אשה אחת היא ופ

פרוטה בהדיא קתני לה קידשה בטעות ופחות משוה פרוטה פרושי קא מפרש קידשה 

בטעות כיצד כגון שקידשה בפחות משוה פרוטה במאי קא מיפלגי מר סבר אדם יודע שאין 

מר סבר אין אדם יודע קדושין תופסין בפחות משוה פרוטה וגמר ובעל לשם קדושין ו

שאין קדושין תופסין בפחות משוה פרוטה וכי קא בעל אדעתא דקדושין הראשונים בעל 

שמעון בן ' פ שלא רצה האב מקודשת ר"איתיביה הריני בועליך על מנת שירצה אבא אע

ש רצה האב מקודשת לא רצה האב אינה מקודשת והא הכא דכי "יהודה אומר משום ר

מ שישתוק "ס על מנת שירצה האב ע"פליגי התם בהא קמיפלגי מטעות אשה אחת דמי ו

מ שיאמר אבא הן והא לא אמר אבא הן איתיביה מודים "ס ע"האב והא שתיק ליה ומ

חכמים לרבי אליעזר בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה והיא יתומה בחיי האב והחזירה 

זרה גמורה במה שחולצת ולא מתיבמת מפני שגירושיה גירושין גמורין ואין חזרתה ח

דברים אמורים שגירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא קטנה אבל גירשה כשהיא קטנה 

והחזירה כשהיא גדולה או שהחזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו ומת או חולצת או מתיבמת 

משום רבי אליעזר אמרו חולצת ולא מתייבמת והא הכא דכטעות אשה   א גמרא,דף עד

בהא קמיפלגי מר סבר אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום וגמר אחת דמי ופליגי התם נמי 

ס אין אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום וכי קא בעל אדעתא "ובעל לשם קידושין ומ

דקידושין הראשונים קא בעל אתמר נמי אמר רב אחא בר יעקב אמר רבי יוחנן המקדש 

אחא בריה דרב איקא בר  אינה צריכה הימנו גט איתיביה רב[ דברי הכל]על תנאי ובעל 

אחתיה חליצה מוטעת כשירה איזו היא חליצה מוטעת אמר ריש לקיש כל שאומר לו חלוץ 

יוחנן אני שונה בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין ' לה ובכך אתה כונסה אמר ר



שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהם ואת אמרת חליצתה 

אמר רבי יוחנן כל שאומר לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז אלמא  כשרה אלא

ל "כיון דעבד מעשה אחולי אחליה לתנאיה הכא נמי כיון דבעל אחולי אחליה לתנאיה א

בר בי רב שפיר קא אמרת מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן תנאה 

י שליח כי "תנאה דלא אפשר לקיומיה ע י שליח כי התם הוי תנאיה"דאפשר לקיומיה ע

י שליח כי התם וקא הוי תנאה התם "התם לא הוי תנאה והא ביאה דלא אפשר לקיומיה ע

משום דאיתקוש הויות להדדי אמר רב עולא בר אבא אמר עולא אמר רבי אלעזר המקדש 

 במלוה ובעל על תנאי ובעל בפחות משוה פרוטה ובעל דברי הכל צריכה הימנו גט אמר

ר אמי המקדש בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה "רב יוסף בר אבא אמר רבי מנחם א

הימנו גט בהא הוא דלא טעי אבל בהנך טעי אמר רב כהנא משמיה דעולא המקדש על 

תנאי ובעל צריכה הימנו גט זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט לאפוקי 

והיא לא נתפשה ( במדבר ה)רבי ישמעאל  מהאי תנא דאמר רב יהודה אמר שמואל משום

אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאף על פי שלא נתפשה מותרת ואיזו זו 

שקידושיה קידושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתיפה 

ממאנת והולכת לה תנו רבנן הלכה אצל חכם והתירה מקודשת אצל   ב גמרא,דף עד

חכם לרופא חכם עוקר את הנדר מעיקרו ורופא רופא וריפא אותה אינה מקודשת מה בין 

אינו מרפא אלא מכאן ולהבא והתניא אצל חכם והתירה אצל רופא וריפא אותה אינה 

מ דאמר אדם רוצה "מקודשת אמר רבא לא קשיא הא רבי מאיר הא רבי אלעזר הא ר

ד מאי היא "א דאמר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"שתתבזה אשתו בבית דין הא ר

המוציא את אשתו משום נדר לא יחזיר משום שם רע לא יחזיר רבי יהודה אומר כל  דתנן

נדר שידעו בו רבים לא יחזיר לא ידעו בו רבים יחזיר רבי מאיר אומר כל נדר שצריך 

רבי אלעזר אומר אחד צריך >חקירת חכם לא יחזיר ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר 

זר לא אסרו צריך אלא מפני שאינו צריך מאי אמר רבי אלע> ואחד אינו צריך לא יחזיר

טעמא דרבי יהודה דכתיב 

ולא הכום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה וכמה ( יהושוע ט)  א גמרא,דף עה

יצחק אמר עשרה עדה ' רבים רב נחמן בר יצחק אמר שלשה ימים שנים רבים שלשה ר

אלעזר אומר לא אסרו ' רמ אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר "כתיב בהו ר

צריך אלא מפני שאינו צריך במאי קמיפלגי רבי מאיר סבר אדם רוצה שתתבזה אשתו 

ד רבא אמר הכא באשה חשובה "אלעזר סבר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב' ד ר"בב

עסקינן דאמר לא ניחא לי דאיתסר בקרובותיה אי הכי סיפא דקתני אבל הוא שהלך אצל 

ופא וריפא אותו מקודשת ליתני אינה מקודשת ולימא הכא באדם חכם והתירו אצל ר

חשוב עסקינן דאמרה לא ניחא לי דאיתסר בקריביה איהי בכל דהו ניחא לה כדריש לקיש 

ל טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו אביי אמר דשומשמנא גברא כורסיה בי "דאמר ר

יתיב רב אשי אמר חראתא רמי לה רב פפא אמר דנפסא גברא תיקרייה בסיפי בבא ות

כל מומין  : דקלסא גברא לא בעי טלפחי לקידרא תנא וכולן מזנות ותולות בבעליהן

תנא הוסיפו עליהן זיעה ושומא וריח הפה והני בכהני לא פסלי והתנן הזקן  : 'שפוסלין וכו

חנינא ' ר יוסי בר"והחולה והמזוהם ותנן מומין אלו בין קבועין בין עוברין פסולין באדם א

קשיא כאן בזיעה עוברת כאן בזיעה שאינה עוברת רב אשי אמר זיעה אמזוהם קא  לא

רמית התם גבי כהנים אפשר לעברה בקיוהא דחמרא ומריח הפה נמי אפשר דנקט פילפלא 



בפומיה ועביד עבודה אבל גבי אשה לא אפשר האי שומא היכי דמיא אי דאית בה שער 

גדולה היא הכא והכא פסלה אי שומא  הכא והכא פסלה אי דלא אית בה שער אי שומא

ז מום אין בה שער גדולה "קטנה היא הכא והכא לא פסלה דתניא שומא שיש בה שער ה

' ר יוסי בר"ג עד כאיסר האיטלקי א"ז מום קטנה אין זה מום ואיזוהי גדולה פירש רשב"ה

ל ר פפא בעומדת לה תחת כפה ש"חנינא בעומדת על פדחתה פדחתה ראה וניפייס הוא א

ר חסדא הא מילתא מגברא רבה שמיע לי "ראשה וזימנין דמתחזיא וזימנין דלא מתחזיא א

ז "ר חסדא קול עבה באשה ה"שילא נשכה כלב ונעשה מקומו צלקת הרי זה מום א' ומנו ר

נתן ביראה בין דדי אשה ' תני ר : כי קולך ערב ומראך נאוה( שיר השירים ב)מום שנאמר 

ל רב אשי גבי "א קמיה דרב אשי למימר טפח למעליותא אטפח סבר רב אחא בריה דרב

נתן אומר כל אשה שדדיה גסין משל ' מומין תניא וכמה אמר אביי שלש אצבעות תניא ר

יהושע בן ' ר מיישא בר בריה דרבי יהושע בן לוי משמיה דר"ז מום וכמה א"חברותיה ה

ראיתי ערביא אחת  לוי טפח ומי איכא כי האי גוונא אין דאמר רבה בר בר חנה אני

ולציון יאמר איש ואיש יולד בה ( תהילים פז)שהפשילה דדיה לאחוריה והניקה את בנה 

יהושע בן לוי אחד הנולד בה ואחד המצפה ' ר מיישא בר בריה דר"והוא יכוננה עליון א

לראותה אמר אביי וחד מינייהו עדיף כתרי מינן אמר רבא וחד מינן כי סליק להתם עדיף 

ייהו דהא רבי ירמיה דכי הוה הכא לא הוה ידע מאי קאמרי רבנן כי סליק להתם כתרי מינ

: קרי לן בבלאי טפשאי

היו בה מומין ועודה בבית אביה האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה   א משנה,דף עה

היו בה מומין הללו ונסתחפה שדהו נכנסה לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה שעד 

מ וחכמים אומרים במה "מין אלו והיה מקחו מקח טעות דברי רשלא נתארסה היו בה מו

דברים אמורים במומין שבסתר 

אבל במומין שבגלוי אינו יכול לטעון ואם יש מרחץ באותה העיר אף   ב משנה,דף עה

: מומין שבסתר אינו יכול לטעון מפני שהוא בודקה בקרובותיו

האב ראיה הבעל מהימן מני רבי טעמא דמייתי האב ראיה הא לא מייתי   ב גמרא,דף עה

יהושע היא דאמר לא מפיה אנו חיין אימא סיפא נכנסה לרשות הבעל הבעל צריך להביא 

ג דאמר "ראיה טעמא דמייתי הבעל ראיה הא לא מייתי הבעל ראיה האב מהימן אתאן לר

ר אלעזר תברא מי ששנה זו לא שנה זו אמר רבא לא תימא רבי יהושע לא אזיל "נאמנת א

יהושע בתר חזקה דגופא היכא דאיכא חזקה ' חזקה דגופא כלל אלא כי לא אזיל ר בתר

דממונא אבל היכא דליכא חזקה דממונא אזיל רבי יהושע בתר חזקה דגופא דתניא אם 

יהושע אומר ' בהרת קודם לשער לבן טמא אם שער לבן קודם לבהרת טהור ספק טמא ור

שא כאן נמצאו וכאן היו סיפא נמי כאן כהה מאי כהה אמר רבה כהה טהור רבא אמר רי

נמצאו וכאן היו איתיביה אביי נכנסה לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא 

תתארס היו בה מומין אלו והיה מקחו מקח טעות עד שלא תתארס אין משתתארס לא 

ל משנתארסה משום דאיכא למימר חזקה אין אדם "ואמאי לימא כאן נמצאו וכאן היו א

כ בודקו והאי ראה וניפייס הוא אי הכי עד שלא תתארס נמי אלא אמרינן "בכוס אא שותה

חזקה אין אדם מיפייס במומין הכא נמי חזקה אין אדם מיפייס במומין אלא משנתארסה 

כ בודקו "משום דאיכא תרתי חזקה העמד הגוף על חזקתו וחזקה אין אדם שותה בכוס אא

ה אין אדם מיפייס במומין הוי והאי ראה וניפייס הוא מאי אמרת חזק



חדא במקום תרתי וחדא במקום תרתי לא אמרינן עד שלא תתארס העמד   א גמרא,דף עו

הגוף על חזקתו לא איכא למימר מאי איכא חזקה דאין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו 

והאי ראה וניפייס הוא אדרבה חזקה אין אדם מיפייס במומין והעמד ממון על חזקתו רב 

אשי אמר רישא מנה לאבא בידך וסיפא מנה לי בידך איתיביה רב אחא בריה דרב אויא 

מ במומין הראויין לבא עמה מבית אביה שעל האב להביא ראיה ואמאי "לרב אשי מודה ר

מנה לי בידך הוא הכא במאי עסקינן ביתירת יתירת מאי ראיה מייתי ראיה דראה וניפייס 

ליף פרה בחמור ומשך בעל החמור את הפרה ולא ר יהודה אמר שמואל המח"א : הוא

הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור על בעל החמור להביא ראיה שהיה 

חמורו קיים בשעת משיכת פרה ותנא תונא כלה הי כלה אילימא 

כלה בבית אביה מי דמי התם מייתי אב ראיה ומפיק הכא מייתי בעל   ב גמרא,דף עו

ר אבא כלה בבית חמיה ואכתי לא דמי התם בעל מייתי ראיה "ם אהחמור ראיה ומוקי

ומרע ליה לחזקיה דאב הכא בעל החמור מייתי ראיה ומוקים חזקיה בידיה אמר רב נחמן 

ד קדושין לאו לטיבועין ניתנו "בר יצחק כלה בבית אביה ולקדושין ולא תימא אליבא דמ

ידושי ודאי אבל קידושי טעות אי ד קדושין לטיבועין ניתנו הני מילי ק"אלא אפילו למ

מייתי ראיה אין אי לא לא מיתיבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה 

משני צדדין טריפה נמצא עליה קורט דם בידוע שהוא לפני שחיטה לא נמצא עליה קורט 

דם בידוע שהוא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע ששלשה ימים קודם שחיטה לא 

המכה המוציא מחבירו עליו הראיה ואי יהיב טבח דמי בעי לאיתויי ראיה ומפיק הוגלד פי 

ואמאי בעל בהמה לייתי ראיה ונוקים בדלא יהיב טבחא דמי מאי פסקא אלא כי אתא רמי 

בר יחזקאל אמר לא תצייתינהו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל הכי אמר 

ותנא תונא כלה מיתיבי מחט שנמצאת בעובי  שמואל כל שנולד ספק ברשותו עליו הראיה

ואי דלא יהיב טבח דמי בעל בהמה בעי לאיתויי ראיה ומפיק ואמאי ' בית הכוסות כו

ספיקא ברשות טבח איתייליד דיהיב טבח דמי ומאי פסקא סתמא דמילתא כמה דלא יהיב 

ר רב נחמן אמ : א במומין שבסתר"וחכמים אומרים בד : איניש זוזי לא יהיב איניש חיותא

ונכפה כמומין שבסתר דמי והני מילי דקביע ליה זמן אבל לא קביע ליה   א גמרא,דף עז

: כמומין שבגלוי דמי

א "ג בד"האיש שנולדו בו מומין אין כופין אותו להוציא אמר רשב  א משנה,דף עז

: במומין הקטנים אבל במומין הגדולים כופין אותו להוציא

ש היו דקסברה "ד נולדו כ"נולדו חייא בר רב תני היו מ רב יהודה תני  א גמרא,דף עז

א במומין "וקיבלה מאן דאמר היו אבל נולדו לא תנן אמר רבן שמעון בן גמליאל בד

ד נולדו היינו דשאני בין "קטנים אבל במומין גדולים כופין אותו להוציא בשלמא למ

רה וקיבלה כסבורה היא ד היו מה לי גדולים מה לי קטנים הא סב"גדולים לקטנים אלא למ

ניסמית [ כגון]ג "שיכולה לקבל ועכשיו אין יכולה לקבל ואלו הן מומין גדולים פירש רשב

ג רבא "יוחנן הלכה כרשב' אבא בר יעקב אמר ר' עינו נקטעה ידו ונשברה רגלו אתמר ר

ר "ר יוחנן הכי והא אמר רבה בר בר חנה א"אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים ומי א

ג במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה "בכל מקום ששנה רשביוחנן 

: אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן

ואלו שכופין אותו להוציא מוכה שחין ובעל פוליפוס והמקמץ והמצרף   א משנה,דף עז

נחושת והבורסי בין שהיו עד שלא נישאו ובין משנישאו נולדו ועל כולן אמר רבי מאיר 



שהתנה עמה יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל ועכשיו איני יכולה פ "אע

א מקבלת היא על כרחה חוץ ממוכה שחין מפני שממקתו מעשה בצידון "לקבל וחכ

בבורסי אחד שמת והיה לו אח בורסי אמרו חכמים יכולה היא שתאמר לאחיך הייתי 

: יכולה לקבל ולך איני יכולה לקבל

מאי בעל פוליפוס אמר רב יהודה אמר שמואל ריח החוטם במתניתא תנא   א גמרא,דף עז

 : ריח הפה רב אסי מתני איפכא ומנח בה סימנא שמואל לא פסיק פומיה מכוליה פירקין

מאי מקמץ אמר רב יהודה זה המקבץ צואת כלבים מיתיבי מקמץ זה בורסי  : והמקמץ

בורסי בשלמא מתניתין לא קשיא ולטעמיך תיקשי לך מתניתין המקמץ והמצרף נחושת וה

כאן בבורסי גדול כאן בבורסי קטן אלא לרב יהודה קשיא תנאי היא דתניא מקמץ זה 

מאי מצרף  : והמצרף נחושת והבורסי : בורסי ויש אומרים זה המקמץ צואת כלבים

נחושת רב אשי אמר חשלי דודי רבה בר בר חנה אמר זה המחתך נחושת מעיקרו תניא 

בר בר חנה איזהו מצרף זה המחתך נחושת מעיקרו אמר רב האומר איני זן כוותיה דרבה 

אלעזר אמרה לשמעתא קמיה דשמואל אמר אכסוה ' ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה אזל ר

שערי לאלעזר עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון ורב אין אדם דר עם נחש בכפיפה כי 

ת דיתיב וקאמר לה משמיה דרבי יוחנן אמר סליק רבי זירא אשכחיה לרבי בנימין בר יפ

ליה על דא אכסוה שערין לאלעזר בבבל אמר רב יהודה אמר רב אסי אין מעשין אלא 

לפסולות כי אמריתה קמיה דשמואל אמר כגון אלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן 

 הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר אבל נשא אשה ושהה עמה עשר

שנים ולא ילדה אין כופין אותו ורב תחליפא בר אבימי אמר שמואל אפילו נשא אשה 

שנים ולא ילדה כופין אותו תנן אלו שכופין אותו להוציא מוכה שחין ובעל ' ושהה עמה י

פוליפוס בשלמא לרב אסי דרבנן קתני דאורייתא לא קתני אלא לרב תחליפא בר אבימי 

ים ולא ילדה כופין אותו אמר רב נחמן לא קשיא הא ליתני נשא אשה ושהה עמה עשר שנ

בדברים לא יוסר עבד אלא אמר רבי ( משלי כט)במילי הא בשוטי מתקיף לה רבי אבא 

אבא הא והא בשוטי 

התם כי אמרה הוינא בהדיה שבקינן לה הכא אף על גב דאמרה הוינא   ב גמרא,דף עז

רה הוינא בהדיה לא שבקינן לה בהדיה לא שבקינן לה והרי מוכה שחין דאף על גב דאמ

דתנן חוץ ממוכה שחין מפני שממקתו וקתני התם כי אמרה דיירנא בהדיה בסהדי שבקינן 

ג דאמרה דיירנא בהדיה בסהדי לא שבקינן לה תניא אמר רבי יוסי שח לי זקן "לה הכא אע

 אחד מאנשי ירושלים עשרים וארבעה מוכי שחין הן וכולן אמרו חכמים תשמיש קשה להן

ובעלי ראתן קשה מכולן ממאי הוי דתניא הקיז דם ושימש הויין לו בנים ויתיקין הקיזו 

שניהם ושימשו הויין לו בנים בעלי ראתן אמר רב פפא לא אמרן אלא דלא טעים מידי 

אבל טעים מידי לית לן בה מאי סימניה דלפן עיניה ודייבי נחיריה ואיתי ליה רירא מפומיה 

י אסותיה אמר אביי פילא ולודנא גירדא דאגוזא וגירדא דאשפא ורמו דידבי עילויה ומא

וכליל מלכא ומתחלא דדיקלא סימקא ושליק להו בהדי הדדי ומעייל ליה לביתא דשישא 

ואי לא איכא ביתא דשישא מעייל ליה לביתא דשב לבני ואריחא ונטיל ליה תלת מאה כסי 

י ארבע טרפי דאסא ומדלי כל על רישיה עד דרפיא ארעיתא דמוחיה וקרע למוחיה ומיית

חד כרעא ומותיב חד ושקיל בצבתא וקלי ליה דאי לא הדר עילויה מכריז רבי יוחנן הזהרו 

מזבובי של בעלי ראתן רבי זירא לא הוה יתיב בזיקיה רבי אלעזר לא עייל באהליה רבי 

 ל מיכרך בהו ועסיק בתורה אמר"אמי ורבי אסי לא הוו אכלי מביעי דההיא מבואה ריב



אילת אהבים ויעלת חן אם חן מעלה על לומדיה אגוני לא מגנא כי הוה שכיב ( משלי ה)

ל אחוי לי דוכתאי אמר "אמרו ליה למלאך המות זיל עביד ליה רעותיה אזל איתחזי ליה א

ל הב לי סכינך דלמא מבעתת לי באורחא יהבה ניהליה כי מטא להתם דלייה "ליה לחיי א

ל בשבועתא דלא אתינא "א גיסא נקטיה בקרנא דגלימיה אקא מחוי ליה שוור נפל לההו

אמר קודשא בריך הוא אי איתשיל אשבועתא ניהדר אי לא לא ניהדר אמר ליה הב לי 

סכינאי לא הוה קא יהיב ליה נפקא בת קלא ואמרה ליה הב ניהליה דמיתבעא לברייתא 

שמעון בן ' כחיה לרמכריז אליהו קמיה פנו מקום לבר ליואי פנו מקום לבר ליואי אזל אש

יוחאי דהוה יתיב על תלת עשר תכטקי פיזא אמר ליה את הוא בר ליואי אמר ליה הן 

נראתה קשת בימיך אמר ליה הן אם כן אי אתה בר ליואי ולא היא דלא הואי מידי אלא 

סבר לא אחזיק טיבותא לנפשאי רבי חנינא בר פפא שושביניה הוה כי הוה קא ניחא 

אך המות זיל עביד ליה רעותיה אזל לגביה ואיתחזי ליה אמר ליה נפשיה אמרו ליה למל

שבקי תלתין יום עד דנהדר תלמודאי דאמרי אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו שבקיה 

ל הב לי סכינך "ל לחיי א"ל אחוי לי דוכתאי א"לבתר תלתין יומין אזל איתחזי ליה א

י אמר ליה אייתי ספר תורה דלמא מבעתת לי באורחא אמר ליה כחברך בעית למיעבד ל

וחזי מי איכא מידי דכתיב ביה דלא קיימתיה אמר ליה מי איכרכת בבעלי ראתן ואיעסקת 

בתורה ואפילו הכי כי נח נפשיה אפסיק ליה עמודא דנורא בין דידיה לעלמא וגמירי דלא 

מפסיק עמודא דנורא אלא לחד בדרא או לתרין בדרא קרב לגביה רבי אלכסנדרי אמר 

בשביל כבוד חכמים לא אשגח עשה בשביל כבוד אביך לא אשגח עשה בשביל כבוד עשה 

אמר ליה רב אדא > אפילו אות אחת>עצמך איסתלק אמר אביי לאפוקי ממאן דלא קיים 

בר מתנא לאפוקי ממר דלא אית ליה מעקה לאיגריה ולא היא מיהוה הוה וההיא שעתא 

עלי ראתן בבבל מפני שאוכלין תרדין חנינא מפני מה אין ב' הוא דשדייה זיקא אמר ר

ושותין שכר של היזמי אמר רבי יוחנן מפני מה אין מצורעין בבבל מפני שאוכלין תרדין 

:  ושותין שכר ורוחצין במי פרת

  

מסכת כתובות פרק ח 

ש ובית הלל "האשה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס מודים ב  א משנה,דף עח

ש אומרים תמכור ובית הלל אומרים לא "נתארסה בשמוכרת ונותנת וקיים נפלו לה מש

ג "תמכור אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים אמר רבי יהודה אמרו חכמים לפני ר

הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להם על החדשים אנו בושים אלא שאתם 

הבעל מגלגלין עלינו את הישנים נפלו לה משנשאת אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה ש

ר חנינא "ג אומר אם מכרה ונתנה קיים א"מוציא מיד הלקוחות עד שלא נשאת ונשאת ר

ג הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להם על החדשים אנו "בן עקביא אמרו לפני ר

ש חולק בין נכסים לנכסים נכסים הידועין "בושים אלא שאתם מגלגלין עלינו הישנים ר

תנה בטל שאינן ידועין לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה לבעל לא תמכור ואם מכרה ונ

: קיים



מאי שנא רישא דלא פליגי ומאי שנא סיפא דפליגי אמרי דבי רבי ינאי   א גמרא,דף עח

רישא בזכותה נפלו סיפא בזכותו נפלו אם בזכותו נפלו כי מכרה ונתנה אמאי קיים אלא 

ותו לכתחלה לא תמכור אם מכרה רישא ודאי בזכותה נפלו סיפא אימר בזכותה אימר בזכ

איבעיא להו רבי יהודה אלכתחלה או אדיעבד  : ג"ר יהודה אמרו לפני ר"א : ונתנה קיים

ג הואיל וזו אשתו וזו אשתו זו "ר יהודה אמרו לפני ר"ש דתניא א"ת  ב גמרא,דף עח

מכרה בטל אף זו מכרה בטל אמר להן על החדשים אנו בושים אלא שאתם מגלגלים עלינו 

את הישנים שמע מינה דיעבד קאמר שמע מינה תניא אמר רבי חנינא בן עקביא לא כך 

השיבן רבן גמליאל לחכמים אלא כך השיבן לא אם אמרתם בנשואה שכן בעלה זכאי 

במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה תאמרו בארוסה שאין בעלה זכאי לא במציאתה 

כ "י מכרה לה עד שלא נשאת נשאת ואחולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה אמרו לו רב

מכרה מהו אמר להו אף זו מוכרת ונותנת וקיים אמרו לו הואיל וזכה באשה לא יזכה 

בנכסים אמר להם על החדשים אנו בושין אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים והאנן 

ג אומר אם מכרה ונתנה קיים אמר רב זביד תני מוכרת "תנן עד שלא נשאת ונשאת ר

חנינא בן עקביא ' ג הא ר"יהודה אליבא דר' תנת וקיים רב פפא אמר לא קשיא הא רונו

ה על דבר זה רב ושמואל "ש וב"ק לא נחלקו ב"ש ה"חנינא בן עקביא כב' ג ור"אליבא דר

דאמרי תרוייהו בין שנפלו לה נכסים עד שלא נתארסה בין שנפלו לה נכסים משנתארסה 

חנינא בן עקביא אינהו ' אן דלא כרבי יהודה ולא כרוניסת הבעל מוציא מיד הלקוחות כמ

דאמרי כרבותינו דתניא רבותינו חזרו ונמנו בין שנפלו לה עד שלא תתארס ובין שנפלו 

לימא תנינא  : משניסת אלו ואלו מודים : לה משנתארסה וניסת הבעל מוציא מיד הלקוחות

בנכסי מלוג בחיי בעלה  חנינא באושא התקינו האשה שמכרה' ר יוסי בר"לתקנת אושא דא

ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות מתניתין בחייה ולפירות תקנת אושא בגופה של קרקע 

יוסי ' אלו הן ידועין ואלו הן שאינן ידועין אמר ר : ש חולק בין נכסים"ר : ולאחר מיתה

ואלו יוחנן אמר אלו ואלו ידועין הן ' ברבי חנינא ידועין מקרקעי שאינן ידועין מטלטלין ור

הן שאינן ידועין כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים תניא נמי הכי אלו הן 

ההיא איתתא דבעיא  : שאינן ידועין כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים

דתברחינהו לנכסה מגברה כתבתינהו לברתה אינסיבה ואיגרשה 

אזל רב ענן לקמיה דמר נ לשטרא "אתאי לקמיה דרב נחמן קרעיה ר  א גמרא,דף עט

ל אימא לי איזי גופא "ל חזי מר נחמן חקלאה היכי מקרע שטרי דאינשי א"עוקבא א

ר חנילאי בר "ל שטר מברחת קא אמרת הכי א"ל הכי והכי הוה א"דעובדא היכי הוה א

ל רבא לרב "אידי אמר שמואל מורה הוראה אני אם יבא שטר מברחת לידי אקרענו א

מ לאחריני אבל לברתה יהיבא "ביק איניש נפשיה ויהיב לאחריני הנחמן טעמא מאי דלא ש

ה במקום ברתה נפשה עדיפא לה מיתיבי הרוצה שתבריח נכסיה מבעלה כיצד היא "אפ

א רצה מצחק בה עד שתכתוב לו "ג וחכ"עושה כותבת שטר פסים לאחרים דברי רשב

ר זירא לא "לוקח א מהיום ולכשארצה טעמא דכתבה ליה הכי הא לא כתבה ליה הכי קננהי

קשיא הא בכולה הא במקצתה ואי לא קננהי לוקח ניקנינהו בעל אמר אביי עשאום 

: ש"כנכסים שאין ידועין לבעל ואליבא דר

נפלו לה כספים ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות פירות התלושין מן   א משנה,דף עט

ר מאיר שמין "קע אהמחוברים בקר[ פירות]הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות 

אותה כמה היא יפה בפירות וכמה היא יפה בלא פירות ומותר ילקח בהן קרקע והוא אוכל 



א המחוברים לקרקע שלו והתלושין מן הקרקע שלה וילקח בהן קרקע והוא "פירות וחכ

ש אומר מקום שיפה כחו בכניסתה הורע כחו ביציאתה מקום שהורע כחו "אוכל פירות ר

ביציאתה כיצד פירות המחוברים לקרקע בכניסתה שלו וביציאתה שלה  בכניסתה יפה כחו

: והתלושין מן הקרקע בכניסתה שלה וביציאתה שלו

פשיטא ארעא ובתי ארעא בתי ודיקלי בתי דיקלי ואילני דיקלי אילני   א גמרא,דף עט

וגופני אילני אבא זרדתא ופירא דכוורי אמרי לה פירא ואמרי לה קרנא כללא דמילתא 

ינאי ואמרי לה ' ר אושעיא אמר ר"ר זירא א"עו מחליף פירא אין גזעו מחליף קרנא אגז

ר ינאי הגונב "ר אושעיא א"אבא א' אמר ר

ולד בהמת מלוג משלם תשלומי כפל לאשה כמאן לא כרבנן ולא כחנניה   ב גמרא,דף עט

ו ולד דתניא ולד בהמת מלוג לבעל ולד שפחת מלוג לאשה וחנניה בן אחי יאשיה אמר עש

תימא דברי הכל פירא תקינו ליה רבנן פירא דפירא לא ' שפחת מלוג כולד בהמת מלוג אפי

תקינו ליה רבנן בשלמא לחנניה היינו דלא חיישינן למיתה אלא רבנן אי חיישי למיתה 

ולד בהמת מלוג נמי לא ואי לא חיישי למיתה אפילו ולד שפחת מלוג נמי לעולם ' אפי

ה דאיכא עורה אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניה חיישי למיתה ושאני בהמ

ג דאמר שמואל הלכה כחנניה מודה חנניה שאם נתגרשה "אמר רבא אמר רב נחמן אע

נותנת דמים ונוטלתן מפני שבח בית אביה אמר רבא אמר רב נחמן הכניסה לו עז לחלבה 

ר נחמן "שתכלה הקרן א ורחל לגיזתה ותרנגולת לביצתה ודקל לפירותיו אוכל והולך עד

עיילא ליה גלימא פירא הוי מכסי ביה ואזיל עד דכליא כמאן כי האי תנא דתניא המלח 

 : א פירות"מ אומר קרן וחכ"והחול הרי זה פירות פיר של גפרית מחפורת של צריף ר

ק אמר רבא מחוברין בשעת יציאה איכא "ש היינו ת"ר : ש אומר מקום שיפה כחו"ר

: בינייהו

נפלו לה עבדים ושפחות זקנים ימכרו וילקח מהן קרקע והוא אוכל   ב משנה,דף עט

ג אומר לא תמכור מפני שהן שבח בית אביה נפלו לה זיתים וגפנים זקנים "פירות רשב

יהודה אומר לא תמכור מפני שהן שבח בית ' ימכרו וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות ר

: אביה

ב מחלוקת שנפלו בשדה שלה אבל בשדה שאינה אמר רב כהנא אמר ר  ב גמרא,דף עט

שלה דברי הכל תמכור משום דקא כליא קרנא מתקיף לה רב יוסף הרי עבדים ושפחות 

דכי שדה שאינה שלה דמי ופליגי אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב כהנא אמר רב 

: מחלוקת בשדה שאינה שלה אבל בשדה שלה דברי הכל לא תמכור מפני שבח בית אביה

המוציא הוצאות על נכסי אשתו הוציא הרבה ואכל קימעא קימעא ואכל   ב משנה,עט דף

: הרבה מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל הוציא ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול

וכמה קימעא אמר רבי אסי אפילו גרוגרת אחת והוא שאכלה דרך כבוד   ב גמרא,דף עט

אמר 

שיגרא דתמרי בעי רב ביבי חובצא דתמרי מאי  'רבי אבא אמרי בי רב אפי  א גמרא,דף פ

תיקו לא אכלה דרך כבוד מאי אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא חד אמר 

בכאיסר וחד אמר בכדינר אמרי דייני דפומבדיתא עבד רב יהודה עובדא בחבילי זמורות 

ב ר יעק"ז חזקה א"רב יהודה לטעמיה דאמר רב יהודה אכלה ערלה שביעית וכלאים ה

ט עבדו "אמר רב חסדא המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה כמוציא על נכסי אחר דמי מ

ההיא איתתא דנפלו לה ארבע מאה זוזי בי  : בה רבנן תקנתא כי היכי דלא ניפסדינהו



חוזאי אזיל גברא אפיק שית מאה אייתי ארבע מאה בהדי דקאתי איצטריך ליה חד זוזא 

ל מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל אמרו ליה "י אאמ' ושקל מנייהו אתא לקמיה דר

כ הוה ליה הוציא "מ היכא דקאכיל פירא הא קרנא קאכיל והוצאה היא א"אמי ה' רבנן לר

ר אסי והוא שיש שבח "א : ישבע כמה הוציא ויטול : ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול

את ההוצאה  כנגד הוצאה למאי הלכתא אמר אביי שאם היה שבח יתר על הוצאה נוטל

כ אתי לאיערומי אלא אמר רבא שאם היתה הוצאה יתירה על "ל רבא א"בלא שבועה א

השבח אין לו אלא הוצאה שיעור שבח ובשבועה איבעיא להו בעל שהוריד אריסין תחתיו 

מהו אדעתא דבעל נחית איסתליק ליה בעל איסתליקו להו או דלמא אדעתא דארעא נחית 

ש מהיורד לתוך שדה "מא מתקיף לה רבא בר רב חנן מוארעא כי קיימא לאריסי קיי

חבירו ונטעה שלא ברשות שמין לו וידו על התחתונה התם ליכא איניש דטרח הכא איכא 

בעל דטרח מאי הוי עלה אמר רב הונא בריה דרב יהושע חזינן אי בעל אריס הוא איסתלק 

יבעיא להו בעל ליה בעל אסתלקו להו אי בעל לאו אריס הוא ארעא לאריסי קיימא א

אקני או דלמא כי תקינו ליה רבנן > לה>שמכר קרקע לפירות מהו מי אמרינן מאי דקני 

פירות לבעל 

משום רווח ביתא אבל לזבוני לא יהודה מר בר מרימר משמיה דרבא אמר   ב גמרא,דף פ

דרבא לא עשה ולא כלום אמר רב פפא הא דיהודה ' מה שעשה עשוי רב פפא אמר משמי

ימר לאו בפירוש אתמר אלא מכללא אתמר דההיא איתתא דעיילה ליה לגברא מר בר מר

תרתי אמהתא אזל גברא נסיב איתתא אחריתי עייל לה חדא מנייהו אתאי לקמיה דרבא 

צווחה לא אשגח בה מאן דחזא סבר משום דסבר מה שעשה עשוי ולא היא משום רווח 

ט אביי אמר "עשה ולא כלום מביתא והא קא רווח והלכתא בעל שמכר קרקע לפירות לא 

חיישינן שמא תכסיף רבא אמר משום רווח ביתא מאי בינייהו איכא בינייהו ארעא דמקרב 

: למתא אי נמי בעל אריס הוא אי נמי זוזי וקא עביד בהו עיסקא

ה שמוכרת ונותנת וקיים "ש וב"שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים ב  ב משנה,דף פ

ש אומרים יחלקו יורשי הבעל "כסים הנכנסין והיוצאין עמה במתה מה יעשו בכתובתה ובנ

נכסים בחזקתן וכתובה בחזקת יורשי הבעל נכסים הנכנסים ' ה אומרי"עם יורשי האב וב

והיוצאים עמה בחזקת יורשי האב הניח אחיו מעות ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות 

המחוברין בקרקע אמר  פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות

מ שמין אותן כמה הן יפין בפירות וכמה הן יפין בלא פירות והמותר ילקח בהן קרקע "ר

א פירות המחוברין בקרקע שלו התלושין מן הקרקע כל הקודם "והוא אוכל פירות וחכ

זכה בהן קדם הוא זכה קדמה היא ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות כנסה הרי היא 

בלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון לא יאמר לה הרי כאשתו לכל דבר 

כתובתיך מונחת על השלחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה וכן לא יאמר אדם לאשתו 

הרי כתובתיך מונחת על השלחן אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה גירשה אין לה אלא 

: כתובה החזירה הרי היא ככל הנשים ואין לה אלא כתובה בלבד

איבעיא להו שומרת יבם שמתה מי קוברה יורשי הבעל קברי לה דקא   ב גמרא,דף פ

ירתי כתובה או דלמא יורשי האב קברי לה דקא ירתי נכסים הנכנסין והיוצאין עמה אמר 

רב עמרם תא שמע דתניא שומרת יבם שמתה 

יורשיה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה אמר אביי אף אנן נמי תנינא   א גמרא,דף פא

למנה ניזונת מנכסי יתומין ומעשה ידיה שלהן ואין חייבין בקבורתה יורשיה יורשי א



כתובתה חייבין בקבורתה ואיזוהי אלמנה שיש לה שני יורשין הוי אומר זו שומרת יבם 

אמר רבא ולימא אח אני יורש אשתו אין אני קובר אמר ליה אביי משום דבאין עליו משני 

אשתו אם אינו קובר את אשתו יתן כתובתה אמר ליה הכי צדדין אם אחיו יורש יקבור את 

קא אמינא אח אני יורש את אשתו אין אני קובר ואי משום כתובה לא ניתנה כתובה לגבות 

ש דאמרי "מחיים מאן שמעת ליה דאית ליה מדרש כתובה בית שמאי ושמעינן להו לב

נוטלות כתובה ולא א "שטר העומד לגבות כגבוי דמי דתנן מתו בעליהן עד שלא שתו בש

והביא האיש את ( במדבר ה)א או שותות או לא נוטלות כתובה או שותות "שותות ובה

אשתו אל הכהן אמר רחמנא וליכא אלא מתוך שלא שותות לא נוטלות כתובה בית שמאי 

אומרים נוטלות כתובה ולא שותות ואמאי ספיקא הוא ספק זנאי ספק לא זנאי וקאתי ספק 

קסברי בית שמאי שטר העומד לגבות כגבוי דמי והא בעינן כשתנשאי  ומוציא מידי ודאי

שלח ליה רבא  : לאחר תטלי מה שכתוב ליכי וליכא אמר רב אשי יבם נמי כאחר דמי

אבא אומר ' לאביי ביד רב שמעיה בר זירא ומי נתנה כתובה לגבות מחיים והתניא ר

שה אם כהן הוא יעשה שאלתי את סומכוס הרוצה שימכור בנכסי אחיו כיצד הוא עו

סעודה ויפייס אם ישראל הוא מגרש בגט ויחזיר 

ואי סלקא דעתין נתנה כתובה לגבות מחיים נייחד לה שיעור כתובה   ב גמרא,דף פא

לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת ליך על השלחן ' והשאר ליזבין ולטעמיך ולותבה ממתני

שמע לן דאי לא תימא הכי סיפא אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה התם עצה טובה קא מ

דקתני וכן לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתיך מונחת ליך על השלחן אלא כל נכסיו 

אחראין לכתובת אשתו אי בעי ליה לזבוני הכא נמי דלא מצי מזבין אלא עצה טובה 

ל אלא דרבי אבא קשיא דרבי אבא נמי לא קשיא "קמשמע לן הכא נמי עצה טובה קמ

גברא דנפלה ליה יבמה בפומבדיתא בעי אחוה למפסלה לה בגיטא  משום איבה ההוא

ל מאי דעתיך משום נכסי אנא בנכסי פליגנא לך אמר רב יוסף כיון דאמור רבנן "מיניה א

ג דזבין לא הוה זביניה זביני דתניא מי שמת והניח שומרת יבם והניח "לא ליזבין אע

א ימכור שכל נכסיו אחראין נכסים במאה מנה אף על פי שכתובתה אינה אלא מנה ל

ג דזבין לא הוה זביניה "לכתובתה אמר ליה אביי וכל היכא דאמור רבנן לא ליזבין אע

זביני והתנן בית שמאי אומרים תמכור ובית הלל אומרים לא תמכור אלו ואלו מודים 

חנינא בר פפי שלחה כדרב יוסף אמר אביי ' שאם מכרה ונתנה קיים שלחוה לקמיה דר

נינא בר פפי כיפי תלה לה שלחוה לקמיה דרב מניומי בריה דרב נחומי שלחה ח' אטו ר

כדאביי ואי אמר בה רב יוסף טעמא אחרינא שלחו לי נפק רב יוסף דק ואשכח דתניא הרי 

שהיה נושה באחיו ומת והניח שומרת יבם לא יאמר הואיל ושאני יורש החזקתי אלא 

ל אביי דלמא דטבא ליה עבדו ליה "ות אמוציאין מיבם ויקח בהן קרקע והוא אוכל פיר

ל תנא תני מוציאין ואת אמרת דטבא ליה עבדו ליה הדור שלחוה קמיה דרב מניומי "א

בריה דרב נחומי אמר להו הכי אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן זו אינה משנה מאי 

יר טעמא אילימא משום דהוו להו מטלטלי ומטלטלי לכתובה לא משעבדי דלמא רבי מא

היא דאמר מטלטלי משעבדי לכתובה ואלא משום דאמר לה את לאו בעלת דברים דידי את 

נתן אומר מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו ' דלמא רבי נתן היא דתניא ר  א גמרא,דף פב

ונתן לאשר אשם לו אלא לא ( במדבר ה)ל "בחבירו מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה ת

כ "נתן אמר רבא א' אשכחן תנא דמחמיר תרי חומרי בכתובה אלא אי כרבי מאיר אי כר

ההוא גברא דנפלה  : ולא ידענא מאי היאהיינו דשמענא ליה לאביי דאמר זו אינה משנה 



ליה יבמה במתא מחסיא בעא אחוה למיפסלה בגיטא מיניה אמר ליה מאי דעתיך אי משום 

נכסי אנא בנכסי פליגנא לך אמר ליה מסתפינא דעבדת לי כדעביד פומבדיתאה רמאה אמר 

בי ג דכי אתא רב דימי אמר ר"ליה אי בעית פלוג לך מהשתא אמר מר בר רב אשי אע

יוחנן האומר לחבירו לך ומשוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך אלא לאחר שלשים יום לאחר 

ר יוחנן לא "עומדת באגם התם בידו הכא לאו בידו והא כי אתא רבין א' יום קנה ואפי' ל

ל קני מעכשיו הא דלא אמר ליה קני מעכשיו בעו מיניה מעולא יבם "קני לא קשיא הא דא

כ יבם מהו לא עשה ולא כלום מתקיף לה "ה ולא כלום חילק ואחכ חילק מהו לא עש"ואח

כ יבם מבעיא שני "כ חילק לא עשה ולא כלום חילק ואח"רב ששת השתא יבם ואח

כ יבם לא עשה "כ חילק בין חילק ואח"ל בין יבם ואח"מעשים הוו כי אתא רבין אמר ר

אמאי והא  : קע שלוא פירות המחוברים לקר"וחכ : ולא כלום והלכתא לא עשה ולא כלום

 : כנסה הרי היא כאשתו : כל נכסיו אחראין וערבאין לכתובתה אמר ריש לקיש תני שלה

חנינא לומר שמגרשה בגט ומחזירה מגרשה בגט פשיטא ' למאי הלכתא אמר רבי יוסי בר

ויבמה אמר רחמנא ועדיין יבומין הראשונים עליה לא תיסגי לה ( דברים כה)מהו דתימא 

יצה קא משמע לן מחזירה פשיטא בגט אלא בחל

מהו דתימא מצוה דרמא רחמנא עליה עבדה והשתא תיקום עליה באיסור   ב גמרא,דף פב

ולקחה לו לאשה כיון ( דברים כה)אשת אח קא משמע לן ואימא הכי נמי אמר קרא 

מאי טעמא אשה  : בלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון : שלקחה נעשית כאשתו

שמים ואי לית לה מראשון אית לה משני כדי שלא תהא קלה בעיניו הקנו לו מן ה

מאי וכן מהו דתימא התם הוא דלא כתב לה דקנאי  : לא יאמר לה הרי כתובתיך : להוציאה

גרשה אין לה אלא  : ל"ודקנינא אבל הכא דכתב לה דקנאי ודקנינא אימא סמכה דעתה קמ

החזירה הרי היא ככל  : י אבאגרשה אין לא גרשה לא קא משמע לן כדרב : כתובתה

החזירה מאי קא משמע לן תנינא המגרש את האשה  : הנשים ואין לה אלא כתובתה

ומחזירה על מנת כתובה ראשונה מחזירה מהו דתימא אשתו הוא דאיהו כתב לה כתובה 

מיניה אבל יבמתו דלא איהו כתב לה היכא דגרשה ואהדרה אימא כתובתה מיניה קא 

יהודה בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו  אמר רב : משמע לן

מזקינין ולא היו נושאין נשים עד שבא שמעון בן שטח ותיקן כל נכסיו אחראין 

תניא נמי הכי בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו  : לכתובתה

אביה ועדיין כשהוא כועס מזקינין ולא היו נושאין נשים התקינו שיהיו מניחין אותה בבית 

עליה אומר לה לכי אצל כתובתיך התקינו שיהיו מניחין אותה בבית חמיה עשירות עושות 

אותה קלתות של כסף ושל זהב עניות היו עושות אותה עביט של מימי רגלים ועדיין 

כשכועס עליה אומר לה טלי כתובתיך וצאי עד שבא שמעון בן שטח ותיקן שיהא כותב לה 

:  אחראין לכתובתה כל נכסי

  

מסכת כתובות פרק ט 

הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך הרי זה אוכל פירות בחייה   א משנה,דף פג

ואם מתה יורשה אם כן למה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך שאם מכרה ונתנה קיים 



בחייה ואם מתה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן הרי זה אינו אוכל פירות 

יהודה אומר לעולם אוכל פירי פירות עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ' יורשה ר

ובפירותיהן ובפירי פירותיהן עד עולם כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן 

ג "ובפירי פירותיהן בחייך ובמותך אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה אינו יורשה רשב

מתה יירשנה מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה שכתוב אומר אם 

: בתורה תנאו בטל

תני רבי חייא האומר לאשתו וכי כתב לה הכי מאי הוי והתניא האומר   א גמרא,דף פג

לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אמר כלום 

לה ועודה ארוסה כדרב כהנא דאמר רב כהנא נחלה הבאה  אמרי דבי רבי ינאי בכותב

לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה שלא יירשנה וכדרבא דאמר רבא האומר אי אפשי 

בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב דאמר רב הונא אמר רב 

נשואה נמי אמר אביי יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה אי הכי אפילו 

נשואה ידו כידה רבא אמר ידו עדיפא מידה נפקא מינה לשומרת יבם איבעיא להו קנו 

מידו מהו אמר רב יוסף מדין ודברים קנו מידו רב נחמן אמר מגופה של קרקע קנו מידו 

אמר אביי מסתברא מילתא דרב יוסף 

ר אמימר הלכתא מגופה בעורר אבל בעומד מגופה של קרקע קנו מידו אמ  ב גמרא,דף פג

של קרקע קנו מידו אמר ליה רב אשי לאמימר בעורר או בעומד למאי נפקא מינה לכדרב 

ותימא ליה  : 'אם כן למה כתב לה וכו : יוסף אמר ליה לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי

מכל מילי סליקת נפשך אמר אביי יד בעל השטר על התחתונה ואימא מפירי אמר אביי 

מקרא ואימא מירושה אמר אביי מיתה שכיחא מכירה לא שכיחא וכי מסליק בוצינא טב 

איניש נפשיה ממילתא דלא שכיחא ממילתא דשכיחא לא מסליק איניש נפשיה רב אשי 

רבי יהודה אומר לעולם הוא  : אמר בנכסייך ולא בפירותיהן בנכסייך ולא לאחר מיתה

פירי פירות הכניסה לו קרקע ועשתה  תנו רבנן אלו הן פירות ואלו הן : אוכל פירי פירות

פירות הרי הן פירות מכר פירות ולקח מהן קרקע ועשתה פירות הרי הן פירי פירות 

איבעיא להו לרבי יהודה פירי פירות דוקא או דלמא עד עולם דוקא או דלמא תרוייהו 

ל כיון דכתב לה פירי "דוקא אם תמצי לומר פירי פירות דוקא עד עולם למה לי הא קמ

פירות כמאן דכתב לה עד עולם דמי ואם תמצי לומר עד עולם דוקא פירי פירות למה לי 

ג דכתב לה פירי פירות אי כתב לה עד עולם אין אי לא לא ואם תמצי לומר "ל אע"הא קמ

תרוייהו דוקא תרתי למה לי צריכא דאי כתב לה פירי פירות ולא כתב לה עד עולם הוה 

יל אבל פירא דפירי פירות אכיל להכי איצטריך עד עולם אמינא פירי פירות הוא דלא אכ

ואי כתב לה עד עולם ולא כתב לה פירי פירות הוה אמינא לעולם אפירות קאי להכי 

איבעיא להו כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירי פירות  : איצטריך פירי פירות

שיה או דלמא מכל מילי מהו שיאכל פירות מפירי פירות סליק נפשיה מפירי לא סליק נפ

סליק נפשיה פשיטא דמכל מילי סליק נפשיה דאי אמרת מפירי פירות סליק נפשיה מפירי 

לא סליק נפשיה כיון דאכלינהו לפירות פירי פירות מהיכא וליטעמיך הא דתנן רבי יהודה 

כיון דאכלינהו לפירי פירי פירות מהיכא אלא ' אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות כו

אמר רב הלכה כרבן  : 'רבן שמעון בן גמליאל אומר כו : ירא הכא נמי בדשיירבדשי

שמעון בן גמליאל ולא מטעמיה מאי הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ולא מטעמיה אילימא 

ג סבר מתנה על מה "ג דאמר אם מתה יירשנה ולאו מטעמיה דאילו רשב"הלכה כרשב



בר ירושת הבעל דרבנן וחכמים עשו שכתוב בתורה תנאו בטל ורב סבר תנאו קיים וקס

חיזוק לדבריהם יותר משל תורה 

וסבר רב תנאו קיים והא איתמר האומר לחבירו על מנת שאין לך עלי   א גמרא,דף פד

אונאה רב אמר יש לו עליו אונאה ושמואל אמר אין לו עליו אונאה אלא הלכה כרבן 

בטל ולאו מטעמיה דאילו שמעון בן גמליאל דאמר המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו 

רבן שמעון בן גמליאל סבר מתה יירשנה ורב סבר מתה לא יירשנה האי מטעמיה ולא 

כהילכתיה הוא אלא הלכה כרבן שמעון בן גמליאל דאמר אם מתה יירשנה ולאו מטעמיה 

דאילו רבן שמעון בן גמליאל סבר בדאורייתא תנאו בטל הא בדרבנן תנאו קיים ורב סבר 

ן תנאו בטל האי כטעמיה וכהילכתיה הוא ורב מוסיף הוא אלא הלכה כרבן אפילו בדרבנ

שמעון בן גמליאל דאמר אם מתה יירשנה ולאו מטעמיה דאילו רבן שמעון בן גמליאל 

סבר ירושת הבעל דאורייתא וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ורב סבר 

ורב סבר ירושת הבעל  ירושת הבעל דרבנן וחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה

דרבנן והתנן רבי יוחנן בן ברוקא אומר היורש את אשתו יחזיר לבני משפחה וינכה להן 

מן הדמים והוינן בה מאי קסבר אי קסבר ירושת הבעל דאורייתא אמאי יחזיר ואי דרבנן 

דמים מאי עבידתייהו ואמר רב לעולם קסבר ירושת הבעל דאורייתא וכגון שהורישתו 

הקברות משום פגם משפחה אמור רבנן לישקול דמי וליהדר ומאי ינכה להן מן אשתו בית 

הדמים דמי קבר אשתו כדתניא המוכר קברו ודרך קברו מעמדו ומקום הספידו באין בני 

משפחה וקוברין אותו בעל כרחו משום פגם משפחה רב לטעמיה דרבי יוחנן בן ברוקא 

: קאמר וליה לא סבירא ליה

שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין והיה לו פקדון או מלוה ביד מי   א משנה,דף פד

אחרים רבי טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן רבי עקיבא אומר אין מרחמין בדין אלא ינתנו 

ליורשין שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה הניח פירות תלושין מן 

תה ובעל חוב יותר על חובו הקרקע כל הקודם בהן זכה בהן זכתה אשה יותר מכתוב

המותר רבי טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן רבי עקיבא אומר אין מרחמין בדין אלא ינתנו 

: ליורשין שכולם צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה

למה לי למיתני מלוה למה לי למיתני פקדון צריכא דאי תנא מלוה בהא   א גמרא,דף פד

לוה להוצאה ניתנה אבל פקדון דאיתיה בעיניה אימא מודי ליה קאמר רבי טרפון משום דמ

לרבי עקיבא ואי תנא הא בהא קאמר רבי עקיבא אבל בהך אימא מודי לרבי טרפון 

מאי לכושל רבי יוסי ברבי חנינא אומר לכושל שבראיה רבי יוחנן אמר לכתובת  : צריכא

שר רבי אלעזר אומר בנימין אומר לכושל שבראיה והוא כ' אשה משום חינא כתנאי ר

ורבי עקיבא מאי איריא מותר כולהו  : הניח פירות התלושין : לכתובת אשה משום חינא

נמי דיורשין הוו אין הכי נמי ואיידי דאמר רבי טרפון מותר תנא איהו נמי מותר 

ע תפיסה לא מהניא כלל אמר רבא אמר רב נחמן והוא שתפס מחיים "ור  ב גמרא,דף פד

חי היכא רב ושמואל דאמרי תרוייהו והוא שצבורין ומונחין ברשות ולרבי טרפון דמנ

בסימטא דון דייני ' הרבים אבל בסימטא לא ורבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו אפי

ל לעובדא מינייהו אמר ליה רבי יוחנן עשית כשל תורה לימא בהא "טרפון ואהדריה ר' כר

ע "ה בדבר משנה אינו חוזר לא דכס טעה בדבר משנה חוזר ומר סבר טע"קמיפלגי דמ

ע מחבירו ולא מרבו ומר "טעה בדבר משנה חוזר והכא בהא קמיפלגי מר סבר הלכה כר

ע מחבירו ולא מרבו והכא בהא "ע הלכה כר"מרבו ואיבעית אימא דכ' סבר הלכה אפי



ס חבירו הוה ואיבעית אימא דכולי עלמא חבירו "קמיפלגי מר סבר רבי טרפון רבו הוה ומ

יוחנן ' והכא בהא קמיפלגי מר סבר הלכה איתמר ומר סבר מטין איתמר קריביה דר הוה

יוחנן אמר להו שפיר תפסתוה אתו לקמיה ' תפוס פרה דיתמי מסימטא אתו לקמיה דר

דרבי שמעון בן לקיש אמר להו זילו אהדור אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר להו מה אעשה 

ח אמר מחיים תפיסנא ליה "תורא מיניה בע שכנגדי חלוק עלי ההוא בקרא דיתמי דתפסי

ובקרא אמר לאחר מיתה תפסיה אתו לקמיה דרב נחמן אמר ליה אית לך סהדי דתפסיה 

אמר ליה לאו אמר ליה מגו דיכול למימר לקוח הוא בידי יכול נמי למימר מחיים תפיסנא 

תפוס ל הגודרות אין להן חזקה שאני תורא דמסירה לרועה דבי נשיאה "ליה והאמר ר

יצחק נפחא ויתיב רבי אבא ' חנינא בר פפי ור' אבהו ור' אמתא דיתמי מסימטא יתיב ר

אבא משום דבי נשיאה נינהו מחנפיתו להו ' גבייהו אמר להו שפיר תפסיתוה אמר להו ר

טרפון ואהדריה ריש לקיש עובדא מינייהו יימר בר חשו הוה מסיק ביה ' והא דון דייני כר

ל לשלוחיה זיל תפסה ניהליה אזל תפסה פגעו "ב ושביק ארבא אזוזי בההוא גברא שכי

ח במקום שחב לאחרים "דרב יהושע אמרו ליה את תופס לב' ביה רב פפא ורב הונא ברי

ח במקום שחב לאחרים "ואמר רבי יוחנן התופס לבע

לא קנה תפסוה אינהו רב פפא מימלח מלוחי רב הונא בריה דרב יהושע   א גמרא,דף פה

באשלא מר אמר אנא קנינא לה לכולה ומר אמר אנא קנינא לה לכולה פגע בהו ממתח לה 

ר "רב פנחס בר אמי אמר להו רב ושמואל דאמרי תרוייהו והוא שצבורין ומונחין ברה

אמר להו אנן נמי מחריפותא דנהרא תפיסנא אתו לקמיה דרבא אמר להו קאקי חיורי 

סה מחיים אבימי בריה דרבי אבהו הוו משלחי גלימי דאינשי הכי אמר רב נחמן והוא שתפ

מסקי ביה זוזי בי חוזאי שדרינהו ביד חמא בריה דרבה בר אבהו אזל פרעינהו אמר להו 

ל אית לך סהדי "הבו לי שטרא אמרו ליה סיטראי נינהו אתא לקמיה דרבי אבהו א

י דפרעתינהו אמר ליה לא אמר ליה מיגו דיכולין לומר לא היו דברים מעולם יכולין נמ

ל שקול שטרא והב "למימר סיטראי נינהו לענין שלומי שליח מאי אמר רב אשי חזינן אי א

ל לתקוני "זוזי משלם הב זוזי ושקול שטרא לא משלם ולא היא בין כך ובין כך משלם דא

ההיא איתתא דהוו מיפקדי גבה מלוגא דשטרי אתו יורשים קא  : שדרתיך ולא לעוותי

דרב נחמן אמר לה אית ליך ' ים תפיסנא להו אתאי לקמיתבעי ליה מינה אמרה להו מחי

כ הוי תפיסה דלאחר מיתה "ל לא א"סהדי דתבעוה מיניך מחיים ולא יהבית ניהליה א

ותפיסה דלאחר מיתה לא כלום היא ההיא איתתא דאיחייבא שבועה בי דינא דרבא אמרה 

ה זימנין הוו ליה בת רב חסדא ידענא בה דחשודה אשבועה אפכה רבא לשבועה אשכנגד

ל רב פפא ידענא ביה "יתבי קמיה רב פפא ורב אדא בר מתנא אייתו ההוא שטרא גביה א

ג דאיכא מר "ל אע"ל לא א"דמר א' ל איכא איניש אחרינא בהדי"דשטרא פריעא הוא א

ל רב אדא בר מתנא ולא יהא רב פפא כבת רב חסדא בת רב "עד אחד לאו כלום הוא א

קים לי בגוויה אמר רב פפא השתא דאמר מר קים לי בגוויה  חסדא קים לי בגווה מר לא

ד אלא "מילתא היא כגון אבא מר ברי דקים לי בגוויה קרענא שטרא אפומיה קרענא ס

מרענא שטרא אפומיה ההיא איתתא דאיחייבא שבועה בי דינא דרב ביבי בר אביי אמר 

להו כתבו לי ד תיתי ותישתבע במתא אפשר דמיכספא ומודיא אמרה "להו ההוא בע

זכוותא דכי משתבענא יהבי לי אמר להו רב ביבי בר אביי כתבו לה אמר רב פפי משום 

דאתיתו ממולאי אמריתו מילי מוליתא הא אמר רבא האי אשרתא דדייני דמיכתבא מקמי 

נ מיחזי כשיקרא וליתא "דנחוו סהדי אחתימות ידייהו פסולה אלמא מיחזי כשיקרא ה



' מצאו באשפה וחתמו ונתנו לה כשר ואפי' מ אפי"אומר היה ר מדרב נחמן דאמר רב נחמן

מאיר אלא בגיטי נשים דבעינן כתיבה לשמה אבל בשאר שטרות ' רבנן לא פליגי עליה דר

יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר ' מודו ליה דאמר רב אסי אמר ר

נמחל שיעבודו טעמא דנמחל שיעבודו אבל למיחזי 

כשיקרא לא חיישינן ההוא גברא דאפקיד שב מרגניתא דציירי בסדינא   גמרא ב,דף פה

אמי ' מיאשא ולא פקיד אתו לקמיה דר' יהושע בן לוי שכיב ר' בי רבי מיאשא בר בריה דר

יהושע בן לוי דלא אמיד ועוד הא קא יהיב ' מיאשא בר בריה דר' ל חדא דידענא ביה בר"א

יל ונפיק להתם אבל רגיל דעייל ונפיק להתם אימא סימנא ולא אמרן אלא דלא רגיל דעי

איניש אחרינא אפקיד ואיהו מיחזא חזא ההוא גברא דאפקיד כסא דכספא בי חסא שכיב 

חסא ולא פקיד אתו לקמיה דרב נחמן אמר להו ידענא ביה בחסא דלא אמיד ועוד הא קא 

יל ונפיק להתם יהיב סימנא ולא אמרן אלא דלא רגיל דעייל ונפיק להתם אבל רגיל דעי

אימר איניש אחרינא אפקיד ואיהו מיחזא חזא ההוא דאפקיד מטכסא בי רב דימי אחוה 

דרב ספרא שכיב רב דימי ולא פקיד אתא לקמיה דרבי אבא אמר להו חדא דידענא ביה 

ברב דימי דלא אמיד ועוד הא קא יהיב סימנא ולא אמרן אלא דלא רגיל דעייל ונפיק 

נפיק להתם אימא איניש אחרינא אפקיד ואיהו מיחזא חזא ההוא להתם אבל רגיל דעייל ו

ר יוחנן הרי בא טוביה אמר טוביה ואתא רב "דאמר להו נכסיי לטוביה שכיב אתא טוביה א

טוביה לטוביה אמר לרב טוביה לא אמר ואי איניש דגיס ביה הא גיס ביה אתו שני טוביה 

ודם איבעיא להו שכן וקרוב מאי ח ק"ח ת"שכן ותלמיד חכם תלמיד חכם קודם קרוב ות

טוב שכן קרוב מאח רחוק שניהם קרובים ושניהם שכנים ושניהם חכמים ( משלי כז)ש "ת

ל רבא לבריה דרב חייא בר אבין תא אימא לך מילתא מעליותא דהוה "שודא דדייני א

אמר אבוך הא דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש 

דה שמואל במכנסת שטר חוב לבעלה וחזרה ומחלתו שאינו מחול מפני שידו מוחל מו

קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה בטובת הנאה איגרשה ושכיבה אתו קא תבעי  : כידה

לה לברתה אמר להו רב נחמן ליכא דליסבא לה עצה 

 תיזיל ותיחלה לכתובתה דאמה לגבי אבוה ותירתה מיניה שמעה אזלה  א גמרא,דף פו

אחילתה אמר רב נחמן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר 

גופא  : ומבשרך לא תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני( ישעיהו נח)מעיקרא סבר 

יורש מוחל אמר רב הונא ' אמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפי

אמר אמימר  : ליה זוזי וכתב ליה שטרא בשמיה בריה דרב יהושע ואי פקח הוא מקרקש

מאן דדאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי שטרא מעליא מאן דלא דאין דינא דגרמי מגבי ביה 

אמר  : דמי ניירא בעלמא הוה עובדא וכפייה רפרם לרב אשי ואגבי ביה כי כשורא לצלמי

ליה ארעא ואית  ח ואית"אמימר משמיה דרב חמא האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובע

ליה זוזי לבעל חוב מסלקינן ליה בזוזי לאשה מסלקינן לה בארעא האי כי דיניה והאי כי 

דיניה ואי לא איכא אלא חד ארעא ולא חזיא אלא לחד לבעל חוב יהבינן ליה לאשה לא 

יהבינן לה מאי טעמא יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא אמר ליה רב פפא 

דאמריתו משמיה דרבא האי מאן דמסקי ביה זוזי ואית ליה ארעא ואתא לרב חמא ודאי 

בעל חוב וקא תבע מיניה ואמר ליה זיל שקול מארעא אמרינן ליה זיל זבין את ואייתי הב 

{ בגוי> }בעובד כוכבים>ל תולה מעותיו "ל לא אימא לי גופא דעובדא היכי הוה א"ליה א

ל רב כהנא לרב פפא לדידך "כהוגן א הוה הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו בו שלא



ל תנינא במה "דאמרת פריעת בעל חוב מצוה אמר לא ניחא לי דאיעביד מצוה מאי א

דברים אמורים במצות לא תעשה אבל במצות עשה כגון שאומרין לו עשה סוכה ואינו 

עושה לולב ואינו עושה 

מרב חסדא הרי זה  בעא מיניה רמי בר חמא : מכין אותו עד שתצא נפשו  ב גמרא,דף פו

גיטיך ולא תתגרשי בו אלא לאחר שלשים יום והלכה והניחתו בצידי רשות הרבים מהו 

אמר ליה אינה מגורשת מדרב ושמואל דרב ושמואל דאמרי תרוייהו והוא שצבורין 

ומונחין ברשות הרבים וצידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו אדרבה מגורשת מדרב 

ה בר אבוה האומר לחבירו משוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך נחמן דאמר רב נחמן אמר רב

עד לאחר שלשים יום קנה ואפילו עומדת באגם מאי לאו היינו אגם והיינו צידי רשות 

הרבים לא אגם לחוד וצידי רשות הרבים לחוד איכא דאמרי אמר ליה מגורשת מדרב 

ואל מאי לאו היינו נחמן וצידי רשות הרבים כאגם דמי אדרבה אינה מגורשת מדרב ושמ

: רשות הרבים והיינו צידי רשות הרבים לא רשות הרבים לחוד וצידי רשות הרבים לחוד

המושיב את אשתו חנוונית או שמינה אפוטרופיא הרי זה משביעה כל זמן   ב משנה,דף פו

: אליעזר אומר אפילו על פילכה ועל עיסתה' שירצה ר

ש אמרו "ידי גלגול קאמר או לכתחלה קאמר תאליעזר על ' איבעיא להו ר  ב גמרא,דף פו

לו לרבי אליעזר אין אדם דר עם נחש בכפיפה אי אמרת בשלמא לכתחלה שפיר אלא אי 

י גלגול מאי נפקא לה מינה דאמרה ליה כיון דקדייקת בתראי כולי האי לא "אמרת ע

ש הרי שלא פטר את אשתו מן הנדר ומן השבועה והושיבה "מצינא דאדור בהדך ת

ונית או שמינה אפוטרופיא הרי זה משביעה כל זמן שירצה לא הושיבה חנוונית ולא חנו

פ שלא הושיבה חנוונית ולא "מינה אפוטרופיא אינו יכול להשביעה רבי אליעזר אומר אע

מינה אפוטרופיא הרי זה משביעה כל זמן שירצה שאין לך אשה שלא נעשית אפוטרופיא 

יסתה אמרו לו אין אדם דר עם נחש בכפיפה שמע שעה אחת בחיי בעלה על פילכה ועל ע

: מינה לכתחלה שמע מינה

כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אין יכול להשביעה אבל משביע הוא   ב משנה,דף פו

את יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים 

את הבאים ברשותה אבל יורשיו  ברשותך אינו יכול להשביעה לא היא ולא יורשיה ולא

משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא 

לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא 

יורשיו ולא הבאים ברשותו לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה הלכה מקבר 

ת אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיא אין היורשין משביעין בעלה לבי

אותה ואם נעשית אפוטרופיא היורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה 

: על מה שעבר

שבועה מאי עבידתה אמר רב יהודה אמר רב   ב גמרא,דף פו

ר רבה בר אבוה על הפוגמת נ אמ"על אפוטרופיא שנעשית בחיי בעלה ר  א גמרא,דף פז

ד על הפוגמת "כתובתה אזל רב מרדכי אמרה לשמעתא קמיה דרב אשי בשלמא למ

ל כתוב לי דלא "כתובתה דמסקא אדעתה דלמא מצטרכי לי זוזי ושקילנא מכתובתאי וא

ד על אפוטרופיא שנעשית בחיי בעלה איהי מי הות ידעה דמותיב לה "משבעת לי אלא למ

ל אתון אהא מתניתו לה אנן אהא "כתוב לי דלא משבעת לי א' אפוטרופיא דאמרה לי

מתנינן לה הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיא 



יורשין משביעין אותה על העתיד לבא ' אין היורשין משביעין אותה ואם נעשית אפוטרופי

דה אמר רב על אפוטרופיא ר יהו"ואין משביעין אותה על שעבר שעבר מאי עבידתיה א

שנעשית בחיי הבעל אבל בין מיתה לקבורה משבעינן לה ורב מתנא אמר אפילו בין מיתה 

לקבורה לא משבעינן לה דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא 

ר חייא דלא נדר ודלא שבועה הוא אינו יכול להשביעה אבל יורשין משביעין "אמר רבה א

ק לה מנקית "נקי נדר נקי שבועה בין הוא ובין יורשין אין משביעין אותה האותה 

משבועתא ורב יוסף אמר רבי חייא דלא נדר ודלא שבועה הוא אינו יכול להשביעה אבל 

ק לה "יורשין משביעין אותה נקי נדר נקי שבועה בין הוא ובין יורשין משביעין אותה ה

קבא בין דלא שבועה בין דנקי שבועה בין דלא זכאי למר עו' נקי נפשך בשבועתא שלח ר

נדר ובין דנקי נדר בנכסי הוא אינו יכול להשביעה אבל יורשין משביעין אותה מנכסיא 

אילין בין הוא ובין יורשיו אין משביעין אותה אמר רב נחמן אמר שמואל משום אבא 

דנקי נדר בין שאול בן אימא מרים בין דלא שבועה בין דנקי שבועה בין דלא נדר ובין 

מנכסי ובין מנכסיא אילין בין הוא ובין יורשיו אין משביעין אותה אבל מה אעשה שהרי 

אמרו חכמים הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה ואיכא דאמרי לה מתניתא 

אבא שאול בן אימא מרים אמר בין דלא שבועה בין דנקי שבועה בין דלא נדר ובין נקי 

ובין מנכסיא אילין בין הוא ובין יורשיו אין משביעין אותה אבל מה אעשה נדר בין מנכסי 

שהרי אמרו חכמים הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה אמר רב נחמן אמר 

: שמואל הלכה כבן אימא מרים

הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה   א משנה,דף פז

מנכסי יתומים ומנכסים משועבדים ושלא בפניו לא תפרע אלא  לא תפרע אלא בשבועה

בשבועה הפוגמת כתובתה כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא 

אומרת לא התקבלתי אלא מנה לא תפרע אלא בשבועה עד אחד מעידה שהיא פרועה כיצד 

א התקבלתי ועד אחד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת ל

מעידה שהיא פרועה לא תפרע אלא בשבועה מנכסים משועבדים כיצד מכר נכסיו 

לאחרים והיא נפרעת מן הלקוחות לא תפרע אלא בשבועה מנכסי יתומים כיצד מת והניח 

נכסיו ליתומים והיא נפרעת מן היתומים לא תפרע אלא בשבועה ושלא בפניו כיצד הלך 

רעת שלא בפניו אינה נפרעת אלא בשבועה לו למדינת הים והיא נפ

שמעון אומר כל זמן שהיא תובעת כתובתה היורשין משביעין אותה ' ר  ב משנה,דף פז

: ואם אינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה

סבר רמי בר חמא למימר שבועה דאורייתא דקא טעין מאתים וקא מודה   ב גמרא,דף פז

במקצת הטענה וכל המודה במקצת הטענה ישבע אמר רבא ליה במאה הויא ליה הודאה 

שתי תשובות בדבר חדא דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין והיא נשבעת 

ונוטלת ועוד אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות אלא אמר רבא מדרבנן דפרע דייק 

כתובתה דמיפרע לא דייק ורמו רבנן שבועה עלה כי היכי דתידוק איבעיא להו פוגמת 

ש "בעדים מהו אם איתא דפרעה בעדים הוה פרע לה או דלמא איתרמויי איתרמי ליה ת

כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין ואלו נשבעין ונוטלין השכיר והנגזל והנחבל 

ושכנגדו חשוד על השבועה וחנוני על פנקסו והפוגם שטרו שלא בעדים שלא בעדים אין 

א מיבעיא בעדים דודאי צריכה שבועה אבל שלא בעדים בעדים לא לא מיבעיא קאמר ל

ל איבעיא להו הפוגמת כתובתה "אימא תיהוי כמשיב אבידה ותשקול בלא שבועה קמ



פחות פחות משוה פרוטה מהו מי אמרינן כיון דקא דייקא כולי האי קושטא קא אמרה או 

ן היינו פוגמת דלמא איערומי קא מערמא תיקו איבעיא להו פוחתת כתובתה מהו מי אמרינ

ש פוחתת תפרע שלא "או דלמא פוגמת מודיא במקצת הא לא קא מודיא במקצת ת

בשבועה כיצד היתה כתובתה אלף זוז ואמר לה התקבלת כתובתיך והיא אומרת לא 

התקבלתי ואינה אלא מנה נפרעת שלא בשבועה במאי גביא בהאי שטרא האי שטרא 

עד אחד  : אמנה היתה לי ביני לבינו חספא בעלמא הוא אמר רבא בריה דרבה באומרת

לא ( דברים יט)סבר רמי בר חמא למימר שבועה דאורייתא דכתיב  : מעידה שהיא פרועה

יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת לכל עון ולכל חטאת הוא דאינו קם אבל קם הוא 

בא לשבועה ואמר מר כל מקום שהשנים מחייבין אותו ממון אחד מחייבו שבועה אמר ר

שתי תשובות בדבר חדא דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין והיא נשבעת 

ונוטלת ועוד אין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות אלא אמר רבא מדרבנן כדי להפיס 

דעתו של בעל אמר רב פפא 

אי פיקח הוא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא יהיב לה כתובתה באפי   א גמרא,דף פח

ך סהדא קמא אסהדא בתרא ומוקים להו להנך קמאי במלוה מתקיף לה רב חד סהדא וסמי

שישא בריה דרב אידי היאך סמיך סהדא קמא אסהדא בתרא אלא אמר רב שישא בריה 

דרב אידי יהיב לה כתובתה באפי סהדא קמא וסהדא בתרא ומוקים לה להנך קמאי 

לא אמר רב אשי הוא כתובות הואי א' בהלואה מתקיף לה רב אשי אכתי יכולה למימר ב

תנן התם וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה ממאן  : מנכסים משועבדים : דמודע להו

ק וכן היתומים מן "אילימא מלוה השתא אביהן שקיל בלא שבועה ואינהו בשבועה אלא ה

ר זריקא אמר רב יהודה לא שנו אלא שאמרו יתומים "היתומים לא יפרעו אלא בשבועה א

ויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי אף בשבועה לא יפרעו אמר לנו אבא ל

מתקיף לה רבא אדרבה כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי אלא אי אתמר הכי 

ר זריקא אמר רב יהודה לא שנו אלא שאמרו יתומים אמר לנו אבא לויתי "אתמר א

ה שכל האומר לא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי נפרעין שלא בשבוע

אמר רב אחא שר  : ונפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה : כאומר לא פרעתי דמי

הבירה מעשה בא לפני רבי יצחק באנטוכיא ואמר לא שנו אלא לכתובת אשה משום חינא 

בעל חוב שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו ' אבל בעל חוב לא ורבא אמר רב נחמן אפי

ש אומר כל זמן "ר : לך ויושב במדינת הים ואתה נועל דלת בפני לוויןשל חברו והו

ירמיה אהא ונפרעת שלא בפניו לא תפרע ' ש אהייא אמר ר"ר : 'שתובעת כתובתה וכו

שמעון למימר כל זמן שתובעת ' אלא בשבועה לא שנא למזוני ולא שנא לכתובה ואתא ר

כתובתה יורשיה משביעין אותה 

תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה וקמיפלגי בפלוגתא דחנן אינה   ב גמרא,דף פח

ובני כהנים גדולים דתנן מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אומר תשבע 

ש "בסוף ולא תשבע בתחלה נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו תשבע בתחלה ובסוף ר

יורשין משביעין אותה בית דין  כחנן רבנן כבני כהנים גדולים מתקיף לה רב ששת האי

משביעין אותה מיבעי ליה אלא אמר רב ששת אהא הלכה מקבר בעלה לבית אביה או 

לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיא אין היורשים משביעין אותה ואם נעשית ' שחזר

אפוטרופיא יורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה על מה שעבר 

כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה  ש למימר"ואתא ר



אין היורשין משביעין אותה וקמיפלגי בפלוגתא דאבא שאול ורבנן דתנן אפוטרופוס 

שמינהו אבי יתומים ישבע מינוהו בית דין לא ישבע אבא שאול אומר חילוף הדברים 

אבא שאול ורבנן כרבנן מתקיף ש כ"מינוהו בית דין ישבע מינהו אבי יתומים לא ישבע ר

לה אביי האי כל זמן שתובעת כתובתה אם תובעת מיבעי ליה אלא אמר אביי אהא כתב 

נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא ' לה נדר ושבועה אין לי עליך אינו יכול להשביעה כו

לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאין ברשותך אין יכול להשביעה לא הוא ולא 

ש למימר "ורשיו ולא הבאין ברשותו לא היא ולא יורשיה ולא הבאין ברשותה ואתא רי

כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה וקמיפלגי בפלוגתא דאבא שאול בן אימא 

ש כאבא שאול ורבנן כרבנן מתקיף לה רב פפא התינח כל זמן שתובעת "מרים ורבנן ר

א "למימר אלא אמר רב פפא לאפוקי מדרכתובתה אינה תובעת כתובתה מאי איכא 

: ומחלוקתו

הוציאה גט ואין עמו כתובה   ב משנה,דף פח

גובה כתובתה כתובה ואין עמה גט היא אומרת אבד גיטי והוא אומר   א משנה,דף פט

ג "אבד שוברי וכן בעל חוב שהוציא שטר חוב ואין עמו פרוזבול הרי אלו לא יפרעו רשב

: גובה כתובתה שלא בגט ובעל חוב גובה שלא בפרוזבול אומר מן הסכנה ואילך אשה

מ כותבין שובר דאי אין כותבין שובר ליחוש דלמא מפקא לה "ש  א גמרא,דף פט

ושמואל אמר אף במקום ' לכתובתה וגביא בה אמר רב במקום שאין כותבין כתובה עסקי

יה דמר שכותבין כתובה ולשמואל כותבין שובר אמר רב ענן לדידי מיפרשא לי מינ

שמואל במקום שאין כותבין ואמר כתבתי עליו להביא ראיה במקום שכותבין ואמרה לא 

כתב לי עליה להביא ראיה ואף רב הדר ביה דאמר רב בין במקום שכותבין בין במקום 

שאין כותבין גט גובה עיקר כתובה גובה תוספת וכל הרוצה להשיב יבא וישיב תנן כתובה 

ח שהוציא שטר חוב "בד גיטי והוא אומר אבד שוברי וכן בעואין עמה גט היא אומרת א

ואין עמו פרוזבול הרי אלו לא יפרעו בשלמא לשמואל מוקי לה במקום שאין כותבין ואמר 

ליה אייתי ראיה ואי לא מייתי ראיה אמרינן ליה זיל פרעיה אלא לרב נהי ' כתבתי דאמרי

במאי עסקינן כשאין שם עדי דעיקר לא גביא תוספת מיהא תיגבי אמר רב יוסף הכא 

גירושין מיגו דיכול למימר לא גירשתיה 

ג אומר "יכול למימר גירשתיה ונתתי לה כתובתה הא מדקתני סיפא רשב  ב גמרא,דף פט

מן הסכנה ואילך אשה גובה כתובתה שלא בגט ובעל חוב שלא בפרוזבול בדאיכא עדי 

ג היא וחסורי מיחסרא "גירושין עסקינן דאי ליכא עדי גירושין במאי גביא אלא כולה רשב

די גירושין אבל יש שם עדי גירושין א כשאין שם ע"והכי קתני הרי אלו לא יפרעו בד

גביא תוספת ועיקר אי מפקא גיטא גביא ואי לא מפקא גיטא לא גביא ומן הסכנה ואילך 

ג אומר מסכנה ואילך אשה גובה כתובתה שלא בגט "ג דלא מפקא גיטא גביא שרשב"אע

 ובעל חוב שלא בפרוזבול אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב לדידך דאמרת גט גובה עיקר

אלמנה מן הנשואין במאי גביא בעדי מיתה וליחוש דלמא גירשה ומפקא לגיטא וגביא ביה 

ביושבת תחת בעלה ודלמא סמוך למיתה גירשה איהו הוא דאפסיד אנפשיה אלמנה מן 

האירוסין במאי גביא בעדי מיתה וליחוש דלמא גירשה ומפקא גיטא וגביא אלא במקום 

הכי עדי מיתה גופייהו ניחוש דלמא מפקא עדי דלא אפשר כתבינן שובר דאי לא תימא 

מיתה בהאי בי דינא וגביא והדר מפקא בבי דינא אחרינא וגביא אלא ודאי במקום דלא 

אפשר כתבינן שובר אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי אלמנה מן האירוסין 



ן מן מנלן דאית לה כתובה אילימא מהא נתארמלה או נתגרשה בין מן האירוסין בי

ת אי כתב לה מאי למימרא לאפוקי מדרבי "הנשואין גובה את הכל דלמא דכתב לה וכ

מ שהוא כונסה דיקא נמי דקתני גובה את "אלעזר בן עזריה דאמר שלא כתב לה אלא ע

הכל אי אמרת בשלמא דכתב לה משום הכי גובה את הכל אלא אי אמרת דלא כתב לה 

ה ואלא מדתני רב חייא בר אבין אשתו ארוסה מאי גובה את הכל מנה מאתים הוא דאית ל

לא אונן ולא מיטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מיטמאה לו מתה אינו יורשה מת הוא גובה 

ת אי כתב לה מאי למימרא מתה אינו יורשה איצטריכא ליה "כתובתה דלמא דכתב לה וכ

בהאי בי דינא  ל רב נחמן לרב הונא לרב דאמר גט גובה עיקר ליחוש דלמא מפקא גיטא"א

וגביא והדרא מפקא בבי דינא אחרינא וגביא וכי תימא דקרעינן ליה אמרה בעינא לאנסובי 

ביה דקרעינן ליה וכתבינן אגביה גיטא דנן קרענוהי לאו משום דגיטא פסול הוא אלא דלא 

: תיהדר ותיגבי ביה זמנא אחרינא

י כתובות וגט אחד או שני גיטין ושתי כתובות גובה שתי כתובות שת  ב משנה,דף פט

כתובה ושני גטין או כתובה וגט ומיתה אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו 

: מ כתובה הראשונה מחזירה"והחזירה ע

אי בעיא בהאי גביא אי בעיא בהאי גביא לימא תיהוי תיובתא דרב נחמן   ב גמרא,דף פט

אחר זה ביטל שני את נ אמר שמואל שני שטרות היוצאין בזה "אמר שמואל דאמר ר

הראשון לאו אתמר עלה אמר רב פפא ומודה רב נחמן דאי אוסיף ביה דיקלא לתוספת 

ר הוציאה גט וכתובה ומיתה "כתביה הכא נמי בדאוסיף לה ת

אם גט קודם לכתובה גובה שתי כתובות כתובה קודמת לגט אינה גובה   א גמרא,דף צ

: מנת כתובה הראשונה החזירהאלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה על 

מ כן קיימה גר שנתגיירה אשתו "קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת שע  א משנה,דף צ

: עמו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה

אמר רב הונא לא שנו אלא מנה מאתים אבל תוספת אין לה ורב יהודה   א גמרא,דף צ

תוספת יש לה מיתיבי חידשו נוטלת מה שחידשו חידשו אין לא חידשו לא אימא ' אמר אפי

אף מה שחידשו והא לא תני הכי חידשו נוטלת מה שחידשו לא חידשו בתולה גובה מאתים 

תין אטעיתיה הוא סבר כתובתה קיימת ואלמנה מנה תיובתא דרב יהודה רב יהודה מתני

:  אכולה מילתא קאי ולא היא אעיקר כתובה קאי

  

מסכת כתובות פרק י 

מי שהיה נשוי שתי נשים ומת הראשונה קודמת לשניה ויורשי הראשונה   א משנה,דף צ

קודמין ליורשי שניה נשא את הראשונה ומתה נשא שניה ומת הוא שניה ויורשיה קודמין 

: ונהליורשי הראש

מדקתני הראשונה קודמת לשניה ולא קתני הראשונה יש לה והשניה אין   א גמרא,דף צ

לה מכלל דאי קדמה שניה ותפסה לא מפקינן מינה שמע מינה בעל חוב מאוחר שקדם 

וגבה מה שגבה גבה לעולם אימא לך מה שגבה לא גבה ומאי קודמת לגמרי קתני כדתנן בן 

אם קדמה שניה ותפסה אין מוציאין מידה מכלל דאי  קודם לבת איכא דאמרי מדלא קתני



קדמה שניה ותפסה מפקינן מינה שמע מינה בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא 

גבה לעולם אימא לך מה שגבה גבה איידי דתנא שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונה 

ע מינה תלת שמ : נשא את הראשונה : תנא נמי הראשונה קודמת לשניה  ב גמרא,דף צ

שמע מינה אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין ולא חיישינן לאינצויי ממאי 

מדקתני שניה ויורשיה קודמים ליורשי ראשונה מיקדם הוא דקדמי הא איכא שקלי ושמע 

מינה כתובה נעשית מותר לחברתה ממאי מדלא קתני אם יש שם מותר דינר ושמע מינה 

לא טרפה ממשעבדי דאי סלקא דעתין טרפה ממשעבדי ליתו בני כתובת בנין דכרין 

ראשונה ולטרפינהו לבני שניה מתקיף לה רב אשי ממאי דלמא לעולם אימא לך אחת 

בחייו ואחת במותו אין להן כתובת בנין דכרין ומאי קודמין לנחלה קתני וכי תימא יורשי 

י הראשונה ודקאמרת כתובה הראשונה למה לי איידי דתנא שניה ויורשיה תנא נמי ליורש

נעשית מותר לחברתה דלמא לעולם אימא לך אין כתובה נעשית מותר לחברתה והכא הוא 

דאיכא מותר דינר ואחת בחייו ואחת במותו תנאי היא דתניא מתו אחת בחייו ואחת במותו 

בן ננס אומר יכולין בני הראשונה לומר לבני השניה בני בעלת חוב אתם טלו כתובת 

עקיבא אומר כבר קפצה נחלה מלפני בני הראשונה ונפלה לפני בני השניה ' צאו ראמכם ו

מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין 

ומר סבר אחת בחייו ואחת במותו אין להן כתובת בנין דכרין אמר רבה אשכחתינהו לרבנן 

חת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין דבי רב דיתבי וקאמרי דכולי עלמא א

והכא בכתובה נעשית מותר לחברתה והוא הדין לבעל חוב קמיפלגי מר סבר כתובה 

נעשית מותר לחברתה והוא הדין לבעל חוב ומר סבר אין כתובה נעשית מותר לחברתה 

תר כי פליגי והוא הדין לבעל חוב ואמינא להו אנא בבעל חוב כולי עלמא לא פליגי דהוי מו

בכתובה מתקיף לה רב יוסף אי הכי רבי עקיבא אומר כבר קפצה נחלה אם יש מותר דינר 

מיבעי ליה אלא אמר רב יוסף באחת בחייו ואחת במותו קא מיפלגי והני תנאי כי הני תנאי 

דתניא נשא את הראשונה ומתה נשא את השניה ומת הוא באין בניה של זו לאחר מיתה 

ש אומר אם יש מותר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין "מן רונוטלין כתובת א

כתובת אמן ואם לאו חולקין בשוה מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר אחת בחייו ואחת 

במותו יש להן כתובת בנין דכרין ומר סבר אחת בחייו ואחת במותו אין להם כתובת בנין 

כתובת בנין דכרין ע אחת בחייו ואחת במותו יש להן "דכרין לא דכ

והכא בדינר מקרקעי קמיפלגי מר סבר מקרקעי אין מטלטלי לא ומר   א גמרא,דף צא

יש שם נכסים שאין להם ' ש אומר אפי"סבר אפילו מטלטלי ומי מצית אמרת הכי והתנן ר

כתובות דינר אלא ' אחריות אינן כלום עד שיהא שם נכסים שיש להן אחריות יתר על ב

' קמיפלגי מר סבר מבני חורין אין ממשעבדי לא ומר סבר אפי הכא בדינר משעבדי

ש אומר אם יש שם מותר דינר כיון שיש שם מותר דינר מיבעי ליה "ממשעבדי אי הכי ר

אלא בפחות מדינר קמיפלגי מר סבר דינר אין פחות מדינר לא ומר סבר אפילו פחות 

דינר קאמר אלא כי הנך תרי  נמי' ק דמתני"ש דינר קאמר וכי תימא איפוך ת"מדינר והא ר

לישנאי קמאי ואיפוך אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא הלכתא אחת בחייו ואחת במותו 

יש להן כתובת בנין דכרין וכתובה נעשית מותר לחברתה בשלמא אי אשמעינן אחת בחייו 

ואחת במותו יש להן כתובת בנין דיכרין ולא אשמעינן כתובה נעשית מותר לחברתה הוה 

אי איכא מותר דינר אין אי לא לא אלא לישמעינן כתובה נעשית מותר לחברתה  אמינא

ואנא ידענא משום דאחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין אי אשמעינן הכי 



הוה אמינא כגון שנשא שלש נשים ומתו שתים בחייו ואחת במותו והך דמיית לאחר מיתה 

בל אחת בחייו ואחת במותו והא דלאחר מיתה יולדת נקבה היא ולאו בת ירושה היא א

: ל"יולדת זכר היא אימא ליחוש לאינצויי קמ

מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו ואחר כך מת הוא ויתומים מבקשין   א משנה,דף צא

כתובת אמן ואין שם אלא שתי כתובות חולקין בשוה היה שם מותר דינר אלו נוטלים 

ם אמרו יתומים אנחנו מעלים על נכסי אבינו יפה כתובת אמן ואלו נוטלים כתובת אמן א

דינר כדי שיטלו כתובת אמן אין שומעין להן אלא שמין את הנכסים בבית דין היו שם 

יש שם נכסים שאין להם אחריות אינן כלום ' ש אומר אפי"נכסים בראוי אינן כבמוחזק ר

: עד שיהיו שם נכסים שיש להן אחריות יותר על שתי הכתובות דינר

ר לזו אלף ולזו חמש מאות אם יש שם מותר דינר אלו נוטלין כתובת "ת  א גמרא,ף צאד

פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו בהן  : אמן ואלו נוטלין כתובת אמן ואם לאו יחלקו בשוה

ש דניכסי דבי בר צרצור מועטין ונתרבו הוו ואתו לקמיה "יורשין מועטין ונתרבו מאי ת

ייסינהו לא אשגחו אמר להו אי לא מפייסיתו להו מחינא לכו דרב עמרם אמר להו זילו פ

בסילוא דלא מבע דמא שדרינהו לקמיה דרב נחמן אמר להן כשם שמרובין ונתמעטו 

סימן אלף ומאה >זכו בהן יורשין כך מועטין ונתרבו זכו בהן יורשין   ב גמרא,דף צא

הוו מסקי ביה אלפא ההוא גברא ד : >מצוה בכתובה יעקב זקף שדותיו בדברים עסיקין

זוזי הוו ליה תרי אפדני זבינהו חדא בחמש מאה וחדא בחמש מאה אתא בעל חוב טרפא 

ל אי שויא לך אלפא "לחדא מינייהו הדר קטריף לאידך שקל אלפא זוזי וקא אזיל לגביה א

אם ' זוזי לחיי ואי לא שקיל אלפא זוזי ואיסתלק סבר רמי בר חמא למימר היינו מתני

ל רבא מי דמי התם אית להו "ם הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יפה דינר אאמרו יתומי

פסידא ליתמי הכא מי אית ליה פסידא אלפא יהיב ואלפא שקיל וטירפא בכמה כתבינן 

רבינא אמר באלפא רב עוירא אמר בחמש מאה והלכתא בחמש מאה ההוא גברא דהוו 

נהו בחמשין וחד בחמשין אתא בעל מסקי ביה מאה זוזי הוו ליה תרי קטיני דארעא חד זבי

ל אי שויא "זוזי וקאזיל לגביה וא' חוב טרפא לחד מינייהו הדר אתא וקטריף לאידך שקל ק

אם אמרו ' זוזי ואיסתלק סבר רב יוסף למימר היינו מתני' זוזי לחיי ואי לא שקול ק' לך ק

אית ליה מאה  ל אביי מי דמי התם אית להו פסידא ליתמי הכא מאי פסידא"א' יתומים כו

יהיב מאה שקיל וטירפא בכמה כתבינן רבינא אמר במאה רב עוירא אמר בחמשין והלכתא 

בחמשין ההוא גברא דהוו מסקי ביה מאה זוזי שכיב שבק קטינא דארעא דהוה שויא 

חמשין זוזי אתא בעל חוב וקטריף ליה אזול יתמי יהבו ליה חמשין זוזי הדר קטריף לה 

להן מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהן הני קמאי מצוה עבדיתו אתו לקמיה דאביי אמר 

השתא כי טריף בדין קטריף ולא אמרן דלא אמרו ליה הני חמשין זוזי דמי דארעא קטינא 

אבל אמרו ליה הני חמשין זוזי דמי ארעא קטינא סלוקי סלקוה ההוא גברא דזבנה 

א מפצינא לך שכיבא אימיה ל אי אתיא אם ומערערא ל"לכתובתה דאימיה בטובת הנאה וא

ולא איערערא ואתא איהו וקא מערער סבר רמי בר חמא למימר איהו במקום אימיה קאי 

ל רבא נהי דאחריות דידה לא קביל עליה אחריות דידיה מי לא קביל אמר רמי בר חמא "א

ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ואתא שמעון ומכרה לראובן באחריות 

אתא בעל חוב דראובן וקטריף ליה מיניה דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ו  א גמרא,דף צב

ל רבא נהי דאחריות דעלמא קביל עליה אחריות דנפשיה מי קביל עליה ומודה רבא "ליה א

בראובן שירש שדה מיעקב ומכרה לשמעון שלא באחריות ואתא שמעון ומכרה לראובן 



ינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה באחריות ואתא בעל חוב דיעקב וקטריף ליה מיניה ד

מיניה מאי טעמא בעל חוב דיעקב כבעל חוב דעלמא דמי אמר רמי בר חמא ראובן שמכר 

שדה לשמעון באחריות וזקף עליו במלוה ומת ראובן ואתא בעל חוב דראובן וקטריף לה 

משמעון ופייסיה בזוזי דינא הוא דאמרי ליה בני ראובן אנן מטלטלי שבק אבון גבך 

לטלי דיתמי לבעל חוב לא משתעבדי אמר רבא אי פקח אידך מגבי להו ניהלייהו ומט

ארעא והדר גבי לה מינייהו כרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה יתומים שגבו 

קרקע בחובת אביהן בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן אמר רבה ראובן שמכר כל שדותיו 

תא בעל חוב דראובן רצה מזה גובה רצה לשמעון וחזר שמעון ומכר שדה אחת ללוי וא

מזה גובה ולא אמרן אלא דזבנה בינונית אבל זבנה עידית וזבורית מצי אמר ליה להכי 

טרחי וזביני ארעא דלא חזיא לך ובינונית נמי לא אמרן אלא דלא שבק בינונית דכוותה 

נו אמר ל הנחתי לך מקום לגבות הימ"אבל שבק בינונית דכוותה מצי א  ב גמרא,דף צב

אביי ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ואתא בעל חוב דראובן וקטריף לה מיניה דינא 

הוא דאזיל ראובן ומפצי ליה ולא מצי אמר ליה לאו בעל דברים דידי את משום דאמר ליה 

דמפקת מיניה עלי הדר ואיכא דאמרי אפילו שלא באחריות נמי דאמר ליה לא ניחא לי 

מת עלי אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות דתהוי ליה לשמעון תרעו

ויצאו עליו 

עסיקין עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו משהחזיק בה אינו יכול לחזור   א גמרא,דף צג

בו משום דאמר ליה חייתא דקיטרי סברת וקבילת ומאימת מחזיק בה מכי דייש אמצרי 

: רפך ואשלם לךבאחריות נמי דאמר ליה אחוי טי' איכא דאמרי אפי

מי שהיה נשוי שלש נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל   א משנה,דף צג

זו שלש מאות ואין שם אלא מנה חולקין בשוה היו שם מאתים של מנה נוטלת חמשים של 

מאתים ושל שלש מאות שלשה שלשה של זהב היו שם שלש מאות של מנה נוטלת 

שהטילו לכיס פיחתו או ' מאות ששה של זהב וכן גחמשים ושל מאתים מנה ושל שלש 

: הותירו כך הן חולקין

של מנה נוטלת חמשים תלתין ותלתא ותילתא הוא דאית לה אמר שמואל   א גמרא,דף צג

בכותבת בעלת מאתים לבעלת מנה דין ודברים אין לי עמך במנה אי הכי אימא סיפא של 

הא סלקת נפשך מינה משום מאתים ושל שלש מאות שלש שלש של זהב תימא לה 

של מאתים מנה  : 'היו שם שלש מאות וכו : דאמרה לה מדין ודברים הוא דסליקי נפשאי

שבעים וחמשה הוא דאית לה אמר שמואל בכותבת בעלת שלש מאות לבעלת מאתים 

ולבעלת מנה דין ודברים אין לי עמכם במנה רב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבינא אמר 

וסיפא בשתי תפיסות רישא בשתי תפיסות דנפלו שבעין וחמשה בחד  רישא בשתי תפיסות

זימנא ומאה ועשרים וחמשה בחד זימנא סיפא בשתי תפיסות דנפלו שבעים וחמשה בחד 

זימנא ומאתים ועשרים וחמשה בחד זימנא תניא זו משנת רבי נתן רבי אומר אין אני רואה 

אמר שמואל שנים  : שה שהטילווכן של : דבריו של רבי נתן באלו אלא חולקות בשוה

שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים 

השכר לאמצע אמר רבה מסתברא מילתיה דשמואל בשור לחרישה   ב גמרא,דף צג

ועומד לחרישה אבל בשור לחרישה ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי 

' צע מיתיבי שנימעותיו ורב המנונא אמר אפילו שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמ

שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים השכר לאמצע מאי לאו בשור לחרישה ועומד לטביחה 



ותיובתא דרבה לא בשור לחרישה ועומד לחרישה אבל שור לחרישה ועומד לטביחה מאי 

זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו אדתני סיפא לקח זה בשלו וזה בשלו ונתערבו 

א בשור לחרישה "יו וזה נוטל לפי מעותיו ליפלוג וליתני בדידיה במדזה נוטל לפי מעות

ועומד לחרישה אבל בשור לחרישה ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי 

א בשור לחרישה ועומד לחרישה אבל בשור לחרישה ועומד "מעותיו הכי נמי קאמר במד

ה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי לטביחה נעשה כמי שלקח זה בשלו וזה בשלו ונתערבו ז

מעותיו תנן וכן שלשה שהטילו לכיס פחתו או הותירו כך הן חולקין מאי לאו פחתו פחתו 

ממש הותירו הותירו ממש אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא הותירו זוזי חדתי פחתו 

: אסתירא דצוניתא

יה ושניה לשלישית נשים ומת הראשונה קודמת לשנ' מי שהיה נשוי ד  ב משנה,דף צג

ושלישית לרביעית וראשונה נשבעת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית 

והרביעית נפרעת שלא בשבועה בן ננס אומר וכי מפני שהיא אחרונה נשכרת אף היא לא 

תפרע אלא בשבועה היו יוצאות כולן ביום אחד כל הקודמת לחברתה אפילו שעה אחת 

ים שעות היו כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה זכתה וכך היו כותבין בירושל

: חולקות בשוה

במאי קמיפלגי אמר שמואל   ב גמרא,דף צג

כגון שנמצאת אחת מהן שדה שאינה שלו ובבעל חוב מאוחר שקדם וגבה   א גמרא,דף צד

נ אמר רבה "ר> אמר>ק סבר מה שגבה לא גבה ובן ננס סבר מה שגבה גבה "קמיפלגי ת

ולי עלמא מה שגבה לא גבה והכא בחיישינן שמא תכסיף קמיפלגי מר סבר בר אבוה דכ

חיישינן שמא תכסיף ומר סבר לא חיישינן שמא תכסיף אביי אמר דאביי קשישא איכא 

ק לית ליה דאביי "ל קטנים ת"בינייהו דתני אביי קשישא יתומים שאמרו גדולים ואין צ

נא הני תרי אחי ותרי שותפי דאית להו קשישא ובן ננס אית ליה דאביי קשישא אמר רב הו

דינא בהדי חד ואזל חד מינייהו בהדיה לדינא לא מצי אידך למימר ליה את לאו בעל 

נ לסורא שיילוהי כי האי גוונא מאי אמר "דברים דידי את אלא שליחותיה עבד אקלע ר

היא הראשונה נשבעת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית ואילו ' להו מתני

שונה לשלישית לא קתני מאי טעמא לאו משום דשליחותה עבדה מי דמי התם שבועה רא

לאחד ושבועה למאה הכא אמר אילו אנא הואי טעיננא טפי ולא אמרן אלא דלא איתיה 

שטרות היוצאים ביום אחד רב אמר ' אתמר ב : במתא אבל איתיה במתא איבעי ליה למיתי

מ דאמר עדי חתימה כרתי "דאמר כר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני לימא רב

ושמואל דאמר כרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי לא דכולי עלמא   ב גמרא,דף צד

כרבי אלעזר והכא בהא קמיפלגי רב סבר חלוקה עדיפא ושמואל סבר שודא דדייני עדיפא 

אלעזר והאמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי אלעזר ' ומי מצית מוקמת ליה לרב כר

כי אמריתה קמיה דשמואל אמר אף בשטרות מכלל דרב סבר בשטרות לא אלא בגיטין 

מ ושמואל כרבי אלעזר מיתיבי שני שטרות היוצאים ביום אחד חולקין "מחוורתא רב כר

מ אימא "אלעזר אי ר' מ היא ואנא דאמרי כר"תיובתא דשמואל אמר לך שמואל הא מני ר

רבי מאיר אמאי קנה האמר עדי סיפא כתב לאחד ומסר לאחר זה שמסר לו קנה ואי 

חתימה כרתי תנאי היא דתניא וחכמים אומרים יחלוקו וכאן אמרו מה שירצה השליש 

יעשה אמיה דרמי בר חמא כתבתינהו לנכסה לרמי בר חמא בצפרא לאורתא כתבתינהו 

למר עוקבא בר חמא אתא רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בנכסא אתא מר עוקבא 



ט עבד מר הכי "ל מ"אוקמיה בנכסא אתא רב ששת לקמיה דרב נחמן א לקמיה דרב נחמן

ל אטו בירושלים יתבינן דכתבינן שעות אלא מר "ל דקדים א"ט עבד מר הכי א"ל ומ"א

ל חדא דאנא דיינא "ל אנא נמי שודא דדייני א"ל שודא דדייני א"מאי טעמא עבד הכי א

הנהו תרי שטרי דאתו לקמיה דרב  ומר לאו דיינא ועוד מעיקרא לאו בתורת הכי אתית לה

יוסף חד הוה כתוב בחמשא בניסן וחד הוה כתוב ביה בניסן סתמא אוקמיה רב יוסף 

לההוא דחמשא בניסן בנכסים אמר ליה אידך ואנא אפסיד אמר ליה את ידך על התחתונה 

ל ונכתוב לי מר "ט בניסן את א"אימא בר כ

למימר לך את בר חד בניסן את מאי ל יכלי "טירפא מאייר ואילך א  א גמרא,דף צה

: תקנתיה נכתבו הרשאה להדדי

נשים ומכר את שדהו וכתבה ראשונה ללוקח דין ' מי שהיה נשוי ב  א משנה,דף צה

ודברים אין לי עמך השניה מוציאה מהלוקח וראשונה מן השניה והלוקח מן הראשונה 

: בעלת חובוחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם וכן בעל חוב וכן אשה 

וכי כתבה ליה מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על   א גמרא,דף צה

שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן בשקנו 

מידה וכי קנו מידה מאי הוי תימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא תנן לקח מן האיש וחזר 

ר זירא "בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי אולקח מן האשה מקחו 

יהודה דתניא כתב לראשון ולא חתמה לו לשני ' מ הא ר"אמר רב חסדא לא קשיא הא ר

יהודה אומר יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי ' מ ר"וחתמה לו איבדה כתובתה דברי ר

יהודה אמר רב פפא ' כרמ וסתם לה התם "לבעלי אתם מה לכם עלי ורבי סתם לה הכא כר

מ התם אלא בשני "מ היא ועד כאן לא קאמר ר"בגרושה ודברי הכל רב אשי אמר כולה ר

לקוחות דאמרי לה אי איתא דנחת רוח עבדת לקמא איבעי לך למיעבד אבל בלוקח אחד 

דכתב ליה לאחר תנן התם אין נפרעין מנכסים משועבדים ' אפילו רבי מאיר מודה ומתני

הן זיבורית איבעיא להו אישתדוף בני חרי מהו ' סים בני חורין ואפיבמקום שיש נכ

ש כתב לראשון ולא חתמה לו לשני וחתמה לו איבדה כתובתה "דליטרוף ממשעבדי ת

מ ואי סלקא דעתך אישתדוף בני חרי טריף ממשעבדי נהי דאיבדה כתובתה משני "דברי ר

יבדה משני אמר רבא שתי מראשון מיהא תיגבי אמר רב נחמן בר יצחק מאי איבדה א

תשובות בדבר חדא דאיבדה לגמרי משמע ועוד תניא לוה מן האחד ומכר נכסיו לשנים 

וכתב בעל חוב ללוקח שני דין ודברים אין לי עמך אין לו על לוקח ראשון כלום מפני 

ל רב יימר "שיכול לומר הנחתי לך מקום לגבות הימנו התם איהו דאפסיד נפשיה בידים א

לרב אשי 

והא מעשים בכל יום דההוא גברא דמישכן ליה פרדיסא לחבריה לעשר   ב גמרא,דף צה

שנין וקש לחמש שנין ואתא לקמייהו דרבנן וכתבו ליה טירפא התם נמי אינהו הוא 

דאפסידו אנפשייהו כיון דהוו ידעי דפרדיסא עביד דקיש לא איבעי להו למיזבן והלכתא 

ביי נכסי ליך ואחריך לפלוני ועמדה וניסת בעל אישתדוף בני חרי טרפא ממשעבדי אמר א

לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום כמאן כי האי תנא דתניא נכסי ליך ואחריך 

ג אומר אין לשני "לפלוני ירד הראשון ומכר השני מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשב

המשיא עצה  אלא מה ששייר ראשון ומי אמר אביי הכי והאמר אביי איזהו רשע ערום זה

ג מי קאמר תינשא נשאת קאמר ואמר אביי נכסי ליך ואחריך "למכור בנכסים כרשב

לפלוני ומכרה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות ואחריך מיד בעל ולוקח מיד אחריך 



ומוקמינן לכולהו בידא דלוקח מאי שנא מהא דתנן וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה 

הכא לוקח הוא דאית ליה פסידא אזל רפרם אמר  ביניהן התם אית להו פסידא לכולהו

לשמעתא קמיה דרב אשי מי אמר אביי הכי והאמר אביי נכסי ליך ואחריך לפלוני עמדה 

ל התם דאמר לה כשהיא פנויה "וניסת בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום א

 : ן בעל חובוכ : הכא דאמר לה כשהיא נשואה מאי קאמר לה אחריך ליקני בעל לא ליקני

:  תנא וכן בעל חוב ושני לקוחות וכן אשה בעלת חוב ושני לקוחות

  

מסכת כתובות פרק יא 

אלמנה ניזונת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהן ואין חייבין בקבורתה   ב משנה,דף צה

: יורשיה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה

זונת תנן וכאנשי גליל ולא סגי איבעיא להו ניזונת תנן או הניזונת תנן ני  ב גמרא,דף צה

דלא יהבי לה או דלמא הניזונת תנן וכאנשי יהודה ואי בעו לא יהבי לה 

תא שמע אמר רבי זירא אמר שמואל מציאת אלמנה לעצמה אי אמרת   א גמרא,דף צו

בשלמא הניזונת תנן שפיר אלא אי אמרת ניזונת תנן ניהוו כבעל מה בעל מציאת אשה 

אשה ליורשים לעולם אימא לך ניזונת תנן טעמא מאי אמור רבנן  לבעלה הכא נמי מציאת

מציאת אשה לבעלה דלא תיהוי לה איבה הני תיהוי להו איבה אמר רבי יוסי בר חנינא כל 

מלאכות שהאשה עושה לבעלה אלמנה עושה ליורשים חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה 

כות שהעבד עושה לרבו תלמיד והרחצת פניו ידיו ורגליו אמר רבי יהושע בן לוי כל מלא

מנעל אמר רבא לא אמרן אלא במקום שאין מכירין אותו > לו>עושה לרבו חוץ מהתרת 

אבל במקום שמכירין אותו לית לן בה אמר רב אשי ובמקום שאין מכירין אותו נמי לא 

חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ' ל בה אמר ר"אמרן אלא דלא מנח תפלין אבל מנח תפלין ל

למס מרעהו חסד רב ( איוב ו)' ונע תלמידו מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד שנאכל המ

ויראת שדי יעזוב אמר ( איוב ו)נחמן בר יצחק אומר אף פורק ממנו יראת שמים שנאמר 

רבי אלעזר אלמנה שתפסה מטלטלין במזונותיה מה שתפסה תפסה תניא נמי הכי אלמנה 

וכן כי אתא רב דימי אמר מעשה בכלתו שתפסה מטלטלין במזונותיה מה שתפסה תפסה 

שבתי שתפסה דסקיא מלאה מעות ולא היה כח ביד חכמים להוציא מידה אמר ' של ר

ש "רבינא ולא אמרן אלא למזוני אבל לכתובה מפקינן מינה מתקיף לה מר בר רב אשי מ

לכתובה דממקרקעי ולא ממטלטלי מזונות נמי ממקרקעי ולא ממטלטלי אלא למזוני מאי 

סה תפסה הכי נמי לכתובה אמר ליה רב יצחק בר נפתלי לרבינא הכי אמרינן משמיה דתפ

יוחנן משמיה דרבי יוסי בן זימרא אלמנה ששהתה שתים ושלש ' דרבא כוותיך אמר ר

שנים ולא תבעה מזונות איבדה מזונות השתא שתים איבדה שלש מיבעיא לא קשיא כאן 

בצנועה אמר רבא לא אמרן אלא למפרע בעניה כאן בעשירה אי נמי כאן בפרוצה כאן 

יוחנן יתומים אומרים נתננו והיא אומרת לא נטלתי על מי ' אבל להבא יש לה בעי ר

להביא ראיה 

נכסי בחזקת יתמי קיימי ועל אלמנה להביא ראיה או דלמא נכסי בחזקת   ב גמרא,דף צו

לא ניסת על ש דתני לוי אלמנה כל זמן ש"אלמנה קיימי ועל היתומים להביא ראיה ת



ר שימי בר אשי כתנאי מוכרת וכותבת "היתומים להביא ראיה ניסת עליה להביא ראיה א

יוסי אומר מוכרת וכותבת ' אלו למזונות מכרתי ואלו לכתובה מכרתי דברי רבי יהודה ר

יהודה דאמר בעי לפרושי סבר נכסי בחזקת ' סתם וכן כחה יפה מאי לאו בהא קמיפלגי לר

אלמנה להביא ראיה ורבי יוסי סבר לא בעי לפרושי נכסי בחזקת אלמנה יתמי קיימי ועל ה

קיימי ועל היתומים להביא ראיה ממאי דלמא דכולי עלמא נכסי בחזקת אלמנה קיימי ועל 

ל דלא ליקרו לה רעבתנותא דאי לא "היתומים להביא ראיה ורבי יהודה עצה טובה קמ

וכרת למזונות שלא בבית דין וכותבת מ' יוחנן תפשוט ליה ממתני' תימא הכי הא דבעי ר

נ עצה טובה "ל ה"ליכא למשמע מינה דעצה טובה קמ' אלו למזונות מכרתי אלא ממתני

יוסי כדאביי קשישא ' נ דכולי עלמא נכסי בחזקת יתמי קיימי והיינו טעמא דר"ל א"קמ

יוסי למה הדבר דומה לשכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז ' דאמר אביי קשישא משל דר

לוני בעל חובי רצה בחובו נוטלן רצה במתנה נוטלן לפ

אם במתנה נוטלן לא כך יפה כחו כיצד מוכרת אמר רבי דניאל בר רב   א גמרא,דף צז

קטינא אמר רב הונא מוכרת אחת לשנים עשר חדש ולוקח מפרנס אחת לשלשים יום ורב 

יה דרב יהודה אמר מוכרת לששה חדשים ולוקח מפרנס אחת לשלשים יום תניא כוות

הונא מוכרת לשנים עשר חדש ולוקח מפרנס אחת לשלשים יום תניא כוותיה דרב יהודה 

מוכרת לששה חדשים ולוקח מפרנס אחת לשלשים יום אמר אמימר הלכתא מוכרת 

לששה חדשים ולוקח מפרנס אחת לשלשים יום אמר ליה רב אשי לאמימר דרב הונא מאי 

בעו מיניה מרב ששת מוכרת למזונות מהו  אמר ליה לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי

שתחזור ותטרוף לכתובה קמיבעיא להו בדרב יוסף דאמר רב יוסף ארמלתא דזבין 

אחריות איתמי ובי דינא דזבין אחריות איתמי מאי כיון דאחריות איתמי טרפא או דלמא 

לת מצי אמרי לה נהי דאחריות דעלמא לא קבילת עילוך אחריות דנפשך מי לא קבולי קבי

אמר ליה תניתוה מוכרת והולכת עד כדי כתובתה וסמך לה שתגבה כתובתה מן השאר 

שמע מינה שיירא אין לא שיירא לא ודלמא עצה טובה קא משמע לן דלא ליקרו לה 

כ ליתני גובה כתובתה מן השאר מאי סמך לה שמע מינה שיירא אין לא "הדרינתא א

זוזי הדרי זביני או לא הדרי זביני תא שמע  שיירא לא איבעיא להו זבין ולא איצטריכו ליה

דההוא גברא דזבין ארעא לרב פפא דאצטריכו ליה זוזי למיזבן תורי לסוף לא איצטריכו 

ש דההוא "ליה ואהדריה ניהליה רב פפא לארעיה רב פפא לפנים משורת הדין הוא דעבד ת

אמר להו רב נחמן בצורתא דהוה בנהרדעא זבנינהו כולי עלמא לאפדנייהו לסוף אתו חיטי 

דינא הוא דהדרי אפדני למרייהו התם נמי זביני בטעות הוו דאיגלאי מילתא דארבא 

בעקולי הוה קיימא אי הכי היינו דאמר ליה רמי בר שמואל לרב נחמן אם כן נמצאת 

מכשילן לעתיד לבא אמר ליה אטו כל יומא בצורתא שכיחא אמר ליה אין בצורתא 

: זבין ולא איצטריכו ליה זוזי הדרי זביני בנהרדעא משכח שכיחא והלכתא

שמעון ' אלמנה בין מן האירוסין בין מן הנשואין מוכרת שלא בבית דין ר  א משנה,דף צז

אומר מן הנשואין מוכרת שלא בבית דין מן האירוסין לא תמכור אלא בבית דין מפני שאין 

: לה מזונות וכל שאין לה מזונות לא תמכור אלא בבית דין

בשלמא מן הנשואין משום מזוני   א גמרא,צזדף 

יוחנן אמר לפי ' אלא מן האירוסין מאי טעמא אמר עולא משום חינא ר  ב גמרא,דף צז

שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין מאי בינייהו איכא בינייהו גרושה למאן דאמר 

ו בבית משום חינא גרושה נמי בעיא חן למאן דאמר לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשת



דין גרושה לא איכפת ליה תנן וגרושה לא תמכור אלא בבית דין בשלמא למאן דאמר לפי 

שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין גרושה לא איכפת ליה אלא למאן דאמר משום 

שמעון היא אי רבי שמעון הא תנא ליה רישא מן ' חינא גרושה נמי בעיא חן הא מני ר

דתימא אלמנה מן האירוסין הוא דלא נפיש חן דידה אבל  מהו' האירוסין לא תמכור כו

גרושה דנפיש חן דידה אימא תיבעי חן הא נמי תנינא כל שאין לה מזונות לאתויי מאי לאו 

זירא כל מקום ' לאתויי גרושה לא לאתויי מגורשת ואינה מגורשת כדרבי זירא דאמר ר

ד כך "ם שמוכרת שלא בבש כש"ת' שאמרו מגורשת ואינה מגורשת בעל חייב במזונותי

יורשיה יורשי כתובתה מוכרים שלא בבית דין בשלמא למאן דאמר לפי שאין אדם רוצה 

שתתבזה אשתו בבית דין כי היכי דאיהי לא ניחא ליה דתתבזי יורשיה נמי לא ניחא ליה 

דליבזו אלא למאן דאמר משום חינא יורשיה מאי חן איכא תרגמה עולא כגון שירשתה 

: הבתה או אחות

מכרה כתובתה או מקצתה משכנה כתובתה או מקצתה נתנה כתובתה   ב משנה,דף צז

ארבעה ' א מוכרת היא אפי"לאחר או מקצתה לא תמכור את השאר אלא בבית דין וחכ

וחמשה פעמים ומוכרת למזונות שלא בבית דין וכותבת למזונות מכרתי וגרושה לא 

: תמכור אלא בבית דין

ש היא דתניא מכרה כתובתה משכנה כתובתה עשתה "מני רמתניתין   ב גמרא,דף צז

פ שלא מכרה ולא "ש אומר אע"ר> מ"דברי ר>כתובתה אפותיקי לאחר אין לה מזונות 

' משכנה כתובתה אלא מחציתה אבדה מזונותיה למימרא דרבי שמעון סבר דלא אמרי

להו  מקצת כסף ככל כסף הא איפכא שמעינן' מקצת כסף ככל כסף ורבנן סברי אמרי

אלעזר ' מ ר"והוא אשה בבתוליה פרט לבוגרת שכלו בתוליה דברי ר( ויקרא כא)דתניא 

מקצת בתולים ' מאיר סבר בתולה אפי' שמעון מכשירין בבוגרת התם בקראי פליגי ר' ור

' אלעזר ור' בתוליה עד דאיכא כולהו בתולים בבתוליה בכדרכה אין שלא כדרכה לא ר

בתוליה אפילו מקצת בתולים  שמעון סברי בתולה שלמה משמע

בבתוליה שיהו כל בתוליה קיימין בין בכדרכה בין שלא כדרכה ההיא   א גמרא,דף צח

איתתא דתפסה כסא דכספא בכתובתה קתבעה מזוני אתאי לקמיה דרבא אמר להו ליתמי 

שמעון דאמר לא אמרינן מקצת כסף ככל כסף ' זילו הבו לה מזונות לית דחש להא דר

ד צריכה שבועה או אין צריכה "בריה דרבא לרב יוסף מוכרת שלא בב שלח ליה רבה

ר זירא אמר רב נחמן "שבועה ותבעי לך הכרזה אמר ליה הכרזה לא קמיבעיא לי דא

ד אי דאכרוז אמאי לא עשתה ולא כלום "אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה ולא כלום ה

מה שעשתה עשתה אלא לאו דלא אכרוז ולעצמה הוא דלא עשתה ולא כלום הא לאחר 

לעולם דאכרוז ודאמרי לה מאן שם ליך כי האי דההוא גברא דאפקידו גביה כיסתא דיתמי 

אזל שמה לנפשיה בארבע מאה זוזי אייקר קם בשית מאה אתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה 

: מאן שם לך והלכתא צריכה שבועה ואינה צריכה הכרזה

רה שוה מנה במאתים או שוה אלמנה שהיתה כתובתה מאתים ומכ  א משנה,דף צח

מאתים במנה נתקבלה כתובתה היתה כתובתה מנה ומכרה שוה מנה ודינר במנה מכרה 

ג אומר לעולם מכרה קיים "בטל אפילו היא אומרת אחזיר דינר ליורשין מכרה בטל רשב

עד שתהא שם כדי שתשייר בשדה בת תשעה קבין ובגנה בת חצי קב וכדברי רבי עקיבא 

ה כתובתה ארבע מאות זוז ומכרה לזה במנה ולזה במנה ולאחרון יפה מנה בית רובע הית

: ודינר במנה של אחרון בטל ושל כולן מכרן קיים



מאי שנא שוה מאתים במנה דאמרי לה את אפסדת שוה מנה במאתים   א גמרא,דף צח

נמי תימא אנא ארווחנא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה 

לבעל המעות כדתניא הוסיפו לו אחת יתירה הכל  כאן שנה רבי הכל  ב גמרא,דף צח

לשליח דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר חולקין והתניא רבי יוסי אומר הכל לבעל המעות 

אמר רמי בר חמא לא קשיא כאן בדבר שיש לו קצבה כאן בדבר שאין לו קצבה אמר רב 

ל "ות מאי קמפפא הלכתא דבר שיש לו קצבה חולקין דבר שאין לו קצבה הכל לבעל המע

שינויא דשנינן שינויא הוא איבעיא להו אמר ליה זבין לי ליתכא ואזל וזבין ליה כורא מאי 

מוסיף על דבריו הוא וליתכא מיהא קני או דלמא מעביר על דבריו הוא וליתכא נמי לא קני 

ב לשלוחו תן להן חתיכה "ש אמר בעה"אמר רב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבינא ת

אומר טלו שתים והן נטלו שלש כולן מעלו אי אמרת בשלמא מוסיף על לאורחין והוא 

דבריו הוי משום הכי בעל הבית מעל אלא אי אמרת מעביר על דבריו הוי בעל הבית אמאי 

מעל והתנן השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל לא עשה שליחותו שליח מעל הכא 

חת מדעתי ושקלו אינהו תלת במאי עסקינן דאמר להו טלו אחת מדעתו של בעל הבית וא

ש היתה כתובתה מנה ומכרה שוה מנה ודינר במנה מכרה בטל מאי לאו דזבין שוה מנה "ת

היא אומרת אחזיר את הדינר ' אפי' ודינר במנה ודינר ומאי במנה מנה שלה ומאי אפי

ליורשים בדינר מקרקעי וקתני מכרה בטל אמר רב הונא בריה דרב נתן לא בדאוזיל 

הא מדסיפא בדאוזיל הוי רישא בדלא אוזיל דקתני סיפא היתה כתובתה   גמראא ,דף צט

ארבע מאות זוז מכרה לזה במנה ולזה במנה ולאחרון יפה מנה ודינר במנה של אחרון 

מכרה בטל ושל כולן מכרן קיים לא רישא וסיפא בדאוזיל וסיפא הא קא משמע לן טעמא 

ישא שמעת מינה היתה כתובתה מאתים דאוזיל בדיתמי אבל בדידה מכרה קיים הא מדר

ומכרה שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה נתקבלה כתובתה מהו דתימא התם הוא 

דאיסתלקא לה מהאי ביתא לגמרי אבל הכא ניגזור מנה ראשון אטו מנה אחרון קא משמע 

לן ואיכא דאמרי הא לא תיבעי לך היכא דאמר ליה זיל זבין לי ליתכא וזבין ליה כורא 

ודאי מוסיף על דבריו הוי כי תיבעי לך דאמר ליה זיל זבין לי כורא ואזיל וזבין ליה ד

ל דטבא לך עבדי לך דאי לא מצטרכי לך זוזי לא מצית הדרת "ליתכא מאי מי אמרינן א

ביה או דלמא אמר ליה לא ניחא לי דליפשו שטרי עילואי אמר רבי חנינא מסורא תא שמע 

הבא לי חלוק והלך והביא לו בשלש חלוק ובשלש טלית  נתן לו דינר של זהב ואמר לו

שניהם מעלו אי אמרת בשלמא שליח כי האי גוונא עושה שליחותו ומוסיף על דבריו הוי 

משום הכי בעל הבית מעל אלא אי אמרת מעביר על דבריו הוי אמאי מעל הכא במאי 

כי אימא סיפא עסקינן דאייתי ליה שוה שש בשלש אי הכי שליח אמאי מעל אטלית אי ה

רבי יהודה אומר אף בזה בעל הבית לא מעל מפני שיכול לומר חלוק גדול הייתי מבקש 

ואתה הבאת לי חלוק קטן ורע מאי רע רע בדמים דאמר ליה אי אייתית לי בשית כל שכן 

דהוה שוה תרתי סרי דיקא נמי דקתני מודה רבי יהודה בקטנית ששניהם מעלו 

ע וקטנית בפרוטה שמע מינה היכי דמי אילימא באתרא שהקטנית בסל  ב גמרא,דף צט

דמזבני בשומא היכא דיהיב ליה סלע מוזלי גביה טפי אמר רב פפא באתרא דכיילי בכני 

ש היתה כתובתה ארבע מאות זוז מכרה לזה במנה ולזה "דאמר ליה כנא כנא בפרוטה ת

יים כדאמר רב במנה ולאחרון יפה מנה ודינר במנה של אחרון בטל ושל כולן מכרן ק

שישא בריה דרב אידי בקטיני הכא נמי בקטיני פשיטא אמר לאחד ולא לשנים האמר ליה 

ל לאחד סתמא מאי רב הונא אמר לאחד ולא לשנים רב חסדא ורבה "לאחד ולא לשנים א



בר רב הונא דאמרי תרוייהו לאחד ואפילו לשנים לאחד ואפילו למאה איקלע רב נחמן 

דא ורבה בר רב הונא אמרו ליה כי האי גוונא מאי אמר להו לסורא עול לגביה רב חס

ג דטעה שליח אמר להו דטעה "לשנים לאחד ואפילו למאה אמרו ליה אע' לאחד ואפי

שליח לא קאמינא אמרו ליה והאמר מר אין אונאה לקרקעות הני מילי היכא דטעה בעל 

מרא דשאני בין הבית אבל טעה שליח אמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי ומנא תי

שליח לבעל הבית דתנן האומר לשלוחו צא ותרום תורם כדעת בעל הבית ואם אינו יודע 

דעתו של בעל הבית תורם בבינונית אחד מחמשים פיחת עשרה או הוסיף עשרה תרומתו 

תרומה ואילו גבי בעל הבית תניא תרם ועלה בידו אפילו אחד מעשרים תרומתו תרומה 

רבע מאות זוז מכרה לזה במנה ולזה במנה ולאחרון שוה מנה תא שמע היתה כתובתה א

: ודינר במנה של אחרון בטל ושל כולן מכרן קיים אמר רב שישא בריה דרב אידי בקטיני

ג אומר "שום הדיינין שפיחתו שתות או הוסיפו שתות מכרן בטל רשב  ב משנה,דף צט

רת ביניהן אפילו מכרו שוה מכרן קיים אם כן מה כח בית דין יפה אבל אם עשו אגרת בקו

: מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים

איבעיא להו שליח כמאן   ב גמרא,דף צט

נ כאלמנה רבא "נ שליח כדיינין רב שמואל בר ביסנא אמר ר"רבא אמר ר  א גמרא,דף ק

נ שליח כדיינין מה דיינין לאו לדידהו אף שליח נמי לאו לדידיה לאפוקי אלמנה "אמר ר

נ כאלמנה מה אלמנה יחידה אף שליח יחיד לאפוקי "ידה רב שמואל בר ביסנא אמר רדלד

ד דרבים נינהו והלכתא שליח כאלמנה ומאי שנא מהא דתנן האומר לשלוחו צא ותרום "ב

תורם כדעת בעל הבית ואם אינו יודע דעתו של בעל הבית תורם בבינונית אחד מחמשים 

מה התם כיון דאיכא דתורם בעין רעה ואיכא פיחת עשרה או הוסיף עשרה תרומתו תרו

ל לא איבעי לך למיטעי אמר "ל להכי אמדתיך אבל הכא טעותא הוא א"דתורם בעין יפה א

ד יפה והאמר "נ מה כח ב"נ הלכה כדברי חכמים ולית ליה לר"רב הונא בר חנינא אמר ר

ופוס ובוררין ד מעמידין להן אפוטר"נ אמר שמואל יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן ב"ר

כ מה "נ דידיה אמר הגדילו אין יכולין למחות א"להם חלק יפה הגדילו יכולין למחות ור

ד יפה לא קשיא הא דטעו הא דלא טעו אי דלא טעו במאי יכולין למחות ברוחות כי "כח ב

אתא רב דימי אמר מעשה ועשה רבי כדברי חכמים אמר לפניו פרטא בנו של רבי אלעזר 

ד יפה והחזיר רבי את המעשה רב "כ מה כח ב"פרטא הגדול א' של ר בן פרטא בן בנו

דימי מתני הכי רב ספרא מתני הכי מעשה וביקש רבי לעשות כדברי חכמים אמר לפניו 

ד יפה לא "כ מה כח ב"פרטא הגדול א' פרטא בנו של רבי אלעזר בן פרטא בן בנו של ר

ר משנה חוזר ומר סבר אינו עשה רבי את המעשה לימא בהא קמיפלגי מר סבר טעה בדב

ע טעה בדבר משנה חוזר ומר סבר הכי הוה מעשה ומר סבר הכי הוה מעשה "חוזר לא דכ

ד דזבין אחריות איתמי פשיטא אלמנה "אמר רב יוסף ארמלתא דזבינה אחריות איתמי וב

לא איצטריכא ליה כי איצטריך ליה בי דינא מהו דתימא 

ג "רשב : ל"עתא למיפק ליה קלא הוא דזבין קמכל דזבין מבי דינא אד  ב גמרא,דף ק

ועד כמה אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת עד פלגא תניא נמי הכי אמר  : 'אומר כו

ד שמכרו שוה מאתים במנה או שוה מנה במאתים מכרן קיים אמר אמימר "ג ב"רשב

ו ד שמכרו בלא הכרזה נעשו כמי שטעו בדבר משנה וחוזרין נעש"משמיה דרב יוסף ב

ודאי טעו דתנן שום היתומין שלשים יום ושום ההקדש ששים יום ומכריזין בבקר ובערב 

ל איתיביה רב אשי לאמימר שום "ד לא קמ"מ שליח אבל ב"אי מההיא הוה אמינא ה



הדיינין שפחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל הא שוה בשוה מכרן קיים מאי לאו דלא 

רוז הוי רישא בדלא אכרוז דקתני סיפא אם עשו אכרוז לא בדאכרוז הא מדסיפא בדאכ

מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה מכרן קיים אלא לעולם ' אגרת בקורת אפי

בדלא אכרוז ולא קשיא כאן בדברים שמכריזין עליהן כאן בדברים שאין מכריזין עליהן 

טעמא מאי ואלו הן דברים שאין מכריזין עליהן העבדים והמטלטלין והשטרות עבדים 

שמא ישמעו ויברחו מטלטלין ושטרות שמא יגנבו ואיבעית אימא כאן בשעה שמכריזין 

כאן בשעה שאין מכריזין דאמרי נהרדעי לכרגא למזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא 

א כאן במקום שמכריזין כאן במקום שאין מכריזין דאמר רב נחמן מעולם לא עשו "ואב

ל רב יוסף בר מניומי לדידי "ינה משום דבקיאי בשומא אאגרת בקורת בנהרדעא סבור מ

מיפרשא לי מיניה דרב נחמן משום דקרו להו בני אכלי נכסי דאכרזתא אמר רב יהודה 

אמר שמואל מטלטלין של יתומים שמין אותן ומוכרין אותן לאלתר רב חסדא אמר אבימי 

א רב כהנא הוה בידיה מוכרין אותן לשווקים ולא פליגי הא דמיקרב שוקא הא דמרחק שוק

ג דנפל ביה איצצתא "שכרא דרב משרשיא בר חילקאי יתמא שהייה עד ריגלא אמר אע

מייתי זוזא חריפא רבינא הוה בידיה חמרא דרבינא זוטי יתמא בר אחתיה הוה לדידיה נמי 

ל זיל לא "ל מהו לאמטויי בהדן א"חמרא הוה קמסיק ליה לסיכרא אתא לקמיה דרב אשי א

: עדיף מדידך

הממאנת השניה והאילונית אין להן כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא   ב משנה,דף ק

ג גרושה וחלוצה לכהן "בלאות אם מתחלה נשאה לשם אילונית יש לה כתובה אלמנה לכ

: הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר יש להם כתובה

ובה וכל שכן ממאנת שמואל תני רב תני קטנה יוצאה בגט אין לה כת  ב גמרא,דף ק

ממאנת אין לה כתובה אבל יוצאה בגט יש לה כתובה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר 

שמואל ממאנת אין לה כתובה יוצאה בגט יש לה כתובה ממאנת לא פסלה מן האחין ולא 

פסלה מן הכהונה יוצאה בגט פסלה מן האחין ופסלה מן הכהונה ממאנת אינה צריכה 

דשים להמתין שלשה ח

ל תנינא כולהו "יוצאה בגט צריכה להמתין שלשה חדשים מאי קמ  א גמרא,דף קא

הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה 

' גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה צריכה להמתין ג

א אומר אין מעשה קטנה כלום ואין בעלה "תנאי רחדשים איצטריכא ליה דלא תנן לימא כ

זכאי במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה ואינו יורשה ואינו מיטמא לה כללו 

של דבר אינה כאשתו לכל דבר אלא שצריכה מיאון רבי יהושע אומר מעשה קטנה כלום 

ו של דבר ובעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומיטמא לה כלל

א ושמואל דאמר "הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שיוצאה במיאון לימא רב דאמר כר

' א כולי עלמא לא פליגי כי פליגי אליבא דרבי יהושע שמואל כר"כרבי יהושע אליבא דר

 : יהושע התם אלא מדידה לדידיה אבל מדידיה לדידה לא' יהושע ורב עד כאן לא קאמר ר

בר חייא לרב כהנא אמרת לן משמיה דשמואל לא שנו אלא  ל רב הונא"א : ולא בלאות

נכסי מלוג אבל נכסי צאן ברזל אית לה הוי בה רב פפא אהייא אילימא אממאנת אי 

דאיתנהו אידי ואידי שקלא ואי דליתנהו אידי ואידי לא שקלא אלא אאיילונית אי דאיתנהו 

ברשותה קיימי אית לה נכסי אידי ואידי שקלא אי דליתנהו איפכא מיבעי ליה נכסי מלוג ד

צאן ברזל דלאו ברשותה קיימי לית לה אלא אשניה וקנסו רבנן לדידה בדידיה ולדידיה 



מ מדרב כהנא עיילא ליה גלימא קרנא הוי ולא מכסי לה "בדידה אמר רב שימי בר אשי ש

 אמר שמואל : אין להן כתובה : ואזיל עד דבלי והאמר רב נחמן פירא הוי דרב נחמן פליגא

ה נשים שאמרו חכמים אין להן כתובה "ש אלא מנה מאתים אבל תוספת יש להן תנ"ל

כגון הממאנת וחברותיה אין להן מנה מאתים אבל תוספת יש להן נשים שאמרו חכמים 

ש מנה מאתים "יוצאות שלא בכתובה כגון עוברת על דת וחברותיה אין להן תוספת וכ

צאה מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא והיוצאת משום שם רע נוטלת מה שלפניה ויו

זינתה לא הפסידה 

בלאותיה קיימין תני תנא קמיה דרב נחמן זינתה הפסידה בלאותיה קיימין   ב גמרא,דף קא

ל אם היא זינתה כליה מי זנאי תני לא הפסידה בלאותיה קיימין אמר רבה בר בר חנה "א

רים זינתה לא הפסידה בלאותיה ר יוחנן זו דברי רבי מנחם סתימתאה אבל חכמים אומ"א

אמר רב הונא אילונית אשה ואינה אשה אלמנה אשה  : 'אם מתחלה נשאה כו : קיימין

גמורה אילונית אשה ואינה אשה הכיר בה יש לה כתובה לא הכיר בה אין לה כתובה 

אלמנה אשה גמורה בין הכיר בה בין לא הכיר בה יש לה כתובה ורב יהודה אומר אחת זו 

ו אשה ואינה אשה הכיר בה יש לה כתובה לא הכיר בה אין לה כתובה מיתיבי ואחת ז

כנסה בחזקת שהיא כן ונמצאת שהיא כן יש לה כתובה הא סתמא אין לה כתובה לא תימא 

הא סתמא אין לה כתובה אלא אימא כנסה בחזקת שאינה כן ונמצאת שהיא כן אין לה 

כן ונמצאת שהיא כן יש לה כתובה  כתובה אבל סתמא מאי אית לה אדתני בחזקת שהיא

ש הא ועוד תני כנסה בידוע ונמצאת בידוע יש לה כתובה כנסה סתם "לשמעינן סתמא וכ

אטעיתיה הוא סבר מדקא מפליג ' אין לה כתובה תיובתא דרב הונא רב הונא מתני

בסתמא נמי אית לה ולא היא כי קתני ' באילונית ולא קמפליג באלמנה מכלל דאלמנה אפי

:  לאלמנה אפלוגתא דאילונית קאילה 

  

מסכת כתובות פרק יב 

הנושא את האשה ופסקה עמו כדי שיזון את בתה חמש שנים חייב לזונה   ב משנה,דף קא

חמש שנים ניסת לאחר ופסקה עמו כדי שיזון את בתה חמש שנים חייב לזונה חמש שנים 

למקום שאמה וכן לא לא יאמר הראשון לכשתבא אצלי אזונה אלא מוליך לה מזונותיה 

יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות ניסת 

הבעל נותן לה מזונות והן נותנין לה דמי מזונות מתו בנותיהן ניזונות מנכסים בני חורין 

מ שאזון "והיא ניזונת מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב הפקחים היו כותבים ע

: תך חמש שנים כל זמן שאת עמיאת ב

ל אמר "אתמר האומר לחבירו חייב אני לך מנה רבי יוחנן אמר חייב ור  ב גמרא,דף קא

ט "ל דקפטר אי דלא אמר להו אתם עדיי מ"ט דר"ד אי דאמר להו אתם עדיי מ"פטור ה

ל חייב אני "דרבי יוחנן דקמחייב לעולם דלא קאמר להו אתם עדיי והכא במאי עסקינן דא

ך מנה בשטר רבי יוחנן אמר חייב אלימא מילתא דשטרא כמאן דאמר להו אתם עדים ל

ל אמר פטור לא אלימא מילתא דשטרא תנן הנושא את האשה ופסקה עמו לזון את "דמי ר

בתה חמש שנים חייב לזונה חמש שנים מאי לאו כי האי גוונא 



רב כמה אתה נותן  לא בשטרי פסיקתא וכדרב גידל דאמר רב גידל אמר  א גמרא,דף קב

לבנך כך וכך וכמה אתה נותן לבתך כך וכך עמדו וקידשו קנו הן הן הדברים הנקנין 

באמירה תא שמע כתב לכהן שאני חייב לך חמש סלעים חייב ליתן לו חמש סלעים ובנו 

אינו פדוי שאני התם דמשועבד ליה מדאורייתא אי הכי אמאי כתב כדי לברר לו כהן אי 

ט אמרו בנו אינו "נו פדוי כדעולא דאמר עולא דבר תורה פדוי לכשיתן ומהכי בנו אמאי אי

פדוי גזירה שמא יאמרו פודין בשטרות אמר רבא כתנאי ערב היוצא אחר חיתום שטרות 

גובה מנכסים בני חורין מעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורין אמר 

ולא מנכסים משועבדים אמר לו למה אמר לו לו בן ננס אינו גובה לא מנכסים בני חורין 

הרי שהיה חונק את חבירו בשוק ומצאו חבירו ואמר לו הנח לו ואני אתן לך פטור שלא 

על אמונתו הלוהו לימא רבי יוחנן דאמר כרבי ישמעאל וריש לקיש דאמר כבן ננס אליבא 

ע לא פליגי "דבן ננס כ

יוחנן כרבי ישמעאל וריש לקיש עד  כי פליגי אליבא דרבי ישמעאל רבי  ב גמרא,דף קב

כאן לא קאמר רבי ישמעאל התם אלא דשייך ליה לשיעבודא דאורייתא אבל הכא לא 

שייך שיעבודא דאורייתא גופא אמר רב גידל אמר רב כמה אתה נותן לבנך כך וכך וכמה 

אתה נותן לבתך כך וכך עמדו וקידשו קנו הן הן הדברים הנקנים באמירה אמר רבא 

מילתא דרב בבתו נערה דקא מטי הנאה לידיה אבל בוגרת דלא מטי הנאה לידיה  מסתברא

לא והאלהים אמר רב אפילו בוגרת דאי לא תימא הכי אבי הבן מאי הנאה אתא לידיה אלא 

ל רבינא לרב אשי דברים הללו ניתנו "בההיא הנאה דקמיחתני אהדדי גמרי ומקני להדדי א

יתנו ליכתב איתיביה הפקחין היו כותבין על מנת ל לא נ"ליכתב או לא ניתנו ליכתב א

שאזון את בתך חמש שנים כל זמן שאת עמי מאי כותבין אומרים וקרי ליה לאמירה 

חייא האומר לאשתו ' כתיבה אין והתנן הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסייך ותני ר

הם כותבין מאי ש אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהם הא מדעת שני"ת

לאו שטרי פסיקתא לא שטרי אירוסין ממש כדרב פפא ורב שרביא דאיתמר כתבו לשמה 

ושלא מדעתה רבה ורבינא אמרי מקודשת רב פפא ורב שרביא אמרי אינה מקודשת תא 

שמע מתו בנותיהן ניזונות מנכסים בני חורין והיא ניזונת מנכסים משועבדים מפני שהיא 

סקינן בשקנו מידו אי הכי בנות נמי בשקנו לזו ולא קנו לזו ומאי כבעלת חוב הכא במאי ע

פסקא איהי דהואי בשעת קנין מהני לה קנין בנות דלא הוו בשעת קנין לא מהני להו קנין 

מי לא עסקינן דהואי בשעת קנין והיכי דמי כגון דגרשה ואהדרה אלא איהי דליתא בתנאי 

לא מהני להו קנין מגרע גרעי אלא בנותיו  ד"ד מהני לה קנין בנות דאיתנהו בתנאי ב"ב

אמר רב  : לא יאמר הראשון : ד אימר צררי אתפסינהו"היינו טעמא כיון דאיתנהו בתנאי ב

חסדא זאת אומרת בת אצל אמה ממאי דבגדולה עסקינן דלמא בקטנה עסקינן ומשום 

לנו ואמו מעשה שהיה דתניא מי שמת והניח בן קטן לאמו יורשי האב אומרים יהא גדל אצ

אומרת יהא בני גדל אצלי מניחין אותו אצל אמו ואין מניחין אותו אצל ראוי ליורשו 

ה אם כן ליתני למקום שהיא "מעשה היה ושחטוהו ער

מאי למקום שאמה שמעת מינה בת אצל האם לא שנא גדולה ולא שנא   א גמרא,דף קג

לחבריה לטחינה לסוף ההוא גברא דאוגר ליה ריחיא  : 'לא יאמרו שניהם וכו : קטנה

ל "איעתר זבין ריחיא וחמרא אמר ליה עד האידנא הוה טחיננא גבך השתא הב לי אגרא א

מיטחן טחיננא לך סבר רבינא למימר היינו מתניתין לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה 

ל רב עוירא מי דמי התם חד כריסא אית "כאחד אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות א



ל טחון וזבין טחון ואותיב ולא אמרן אלא דלית ליה "רתי כריסתא לית לה הכא מצי אלה ת

: טחינא לריחיא אבל אית ליה טחינא לריחיא כגון זו כופין אותו על מדת סדום

אלמנה שאמרה אי אפשי לזוז מבית בעלי אין היורשין יכולין לומר לה   א משנה,דף קג

ין אותה ונותנין לה מדור לפי כבודה אמרה אי לכי לבית אביך ואנו זנין אותך אלא זנ

אפשי לזוז מבית אבא יכולין היורשין לומר לה אם את אצלנו יש ליך מזונות ואם אין את 

אצלנו אין ליך מזונות אם היתה טוענת מפני שהיא ילדה והן ילדים זנין אותה והיא בבית 

: אביה

בחיי בעלה בעבדים תנו רבנן משתמשת במדור כדרך שמשתמשת   א גמרא,דף קג

ושפחות כדרך שמשתמשת בחיי בעלה בכרים וכסתות כדרך שמשתמשת בחיי בעלה בכלי 

כסף ובכלי זהב כדרך שמשתמשת בחיי בעלה שכך כתב לה ואת תהא יתבת בביתי 

ומיתזנא מנכסי כל ימי מגר ארמלותיך בביתי תני רב יוסף בביתי ולא בבקתי אמר רב 

ר "ר יוחנן דא"ש מדרבי אסי א"נה לא עשו ולא כלום ומנחמן יתומים שמכרו מדור אלמ

יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו התם לא ' אסי אמר ר

משתעבדי לה מחיים הכא משתעבדי לה מחיים אמר אביי נקיטינן מדור אלמנה שנפל אין 

ן חייבין לבנותו ולא היורשין חייבין לבנותו תניא נמי הכי מדור אלמנה שנפל אין היורשי

עוד אלא אפילו היא אומרת הניחוני ואבננו משלי אין שומעין לה בעי אביי שיפצה מאי 

וליתבו לה כי יתבה התם מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא  : אמרה אי אפשי : תיקו

נ אמר רב הונא לשון חכמים ברכה "ברכת הבית ברובה וליתבו לה לפי ברכת הבית ה

עושר לשון חכמים מרפא ברכה הא דאמרן עושר דתנן המוכר פירות לחבירו לשון חכמים 

משך ולא מדד קנה מדד ולא משך לא קנה ואם היה פקח שוכר את מקומו מרפא דתנן לא 

ר בשעת פטירתו של רבי "ילעוס אדם חטין ויניח על גבי מכתו בפסח מפני שמחמיצות ת

זהרו בכבוד אמכם נר יהא דלוק במקומו אמר לבני אני צריך נכנסו בניו אצלו אמר להם ה

שולחן יהא ערוך במקומו מטה תהא מוצעת במקומה יוסף חפני שמעון אפרתי הם שמשוני 

כבד ( שמות כ)דאורייתא היא דכתיב  : הזהרו בכבוד אמכם : בחיי והם ישמשוני במותי

ואת את אביך ואת אמך אשת אב הואי אשת אב נמי דאורייתא היא דתניא כבד את אביך 

ו יתירה לרבות את אחיך הגדול הני "אמך את אביך זו אשת אביך ואת אמך זו בעל אמך וי

נר יהא דלוק במקומו שולחן יהא ערוך במקומו מטה  : מילי מחיים אבל לאחר מיתה לא

מאי טעמא כל בי שמשי הוה אתי לביתיה ההוא בי שמשא אתאי  : תהא מוצעת במקומה

יה שתיקו דרבי יתיב כיון דשמע שוב לא אתא שלא שבבתא קא קריה אבבא אמרה אמת

יוסף חפני שמעון אפרתי הם שמשוני בחיי והם  : להוציא לעז על צדיקים הראשונים

סבור מינה בהדין עלמא הוא דקאמר כיון דחזו דקדים ערסייהו לערסיה  : ישמשוני במותי

לתא הואי להו אמרי שמע מינה לההוא עלמא הוא דקאמר והאי דאמר הכי דלא לימרו מי

ועד האידנא נמי זכותו דרבי הוא דאהניא להו אמר להן לחכמי ישראל אני צריך נכנסו 

אצלו חכמי ישראל אמר להן אל תספדוני בעיירות 

והושיבו ישיבה לאחר שלשים יום שמעון בני חכם גמליאל בני נשיא   ב גמרא,דף קג

ינה משום טרחא הוא דקאמר סבור מ : אל תספדוני בעיירות : חנינא בר חמא ישב בראש

כיון דחזי דקספדי בכרכים וקאתו כולי עלמא אמרו שמע מינה משום יקרא הוא דקאמר 

ויבכו בני ( דברים לד)הושיבו ישיבה לאחר שלשים יום דלא עדיפנא ממשה רבינו דכתיב 

ישראל את משה בערבות מואב שלשים יום תלתין יומין ספדין ביממא וליליא מכאן ואילך 



ביממא וגרסי בליליא או ספדו בליליא וגרסי ביממא עד דספדי תריסר ירחי שתא  ספדו

ההוא יומא דאשכבתיה דרבי נפקא בת קלא ואמרה כל דהוה באשכבתיה דרבי מזומן הוא 

ב ההוא כובס כל יומא הוה אתי קמיה ההוא יומא לא אתא כיון דשמע הכי "לחיי העוה

ול ואמרה אף ההוא כובס מזומן הוא לחיי סליק לאיגרא ונפל לארעא ומית יצתה בת ק

פ ששמעון בני חכם גמליאל "מאי קאמר הכי קאמר אע : שמעון בני חכם : העולם הבא

בני נשיא אמר לוי צריכא למימר אמר רבי שמעון בר רבי צריכא לך ולמטלעתך מאי 

ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור ( ב כאדברי הימים )קשיא ליה הא קרא קאמר 

ההוא ממלא מקום אבותיו הוה ורבן גמליאל אינו ממלא מקום אבותיו הוה ורבי מאי 

טעמא עבד הכי נהי דאינו ממלא מקום אבותיו בחכמה ביראת חטא ממלא מקום אבותיו 

אפס גדול ממנו שתי שנים ' חנינא בר חמא ישב בראש לא קיבל רבי חנינא שהיה ר : הוה

י חנינא אבראי ואתא לוי ויתיב גביה נח נפשיה ומחצה יתיב רבי אפס ברישא ויתיב רב

דרבי אפס ויתיב רבי חנינא ברישא ולא הוה ליה ללוי איניש למיתב גביה וקאתא לבבל 

והיינו דאמרי ליה לרב גברא רבה אקלע לנהרדעא ומטלע ודריש כלילא שרי אמר שמע 

ניש למיתב גביה מינה נח נפשיה דרבי אפס ויתיב רבי חנינא ברישא ולא הוה ליה ללוי אי

אפס כדיתיב יתיב ולא הוה ליה ללוי איניש למיתב ' וקאתא ואימא רבי חנינא נח נפשיה ור

' אפס מיכף הוה כייף ליה ואי בעית אימא כיון דאמר ר' גביה וקאתא איבעית אימא לוי לר

ותגזר אומר ( איוב כב)חנינא בר חמא ישב בראש לא סגי דלא מליך דכתיב בהו בצדיקים 

חייא אני ראיתי קברו של רבי והורדתי ' חייא נח נפשיה והאמר ר' לך והא הוה ר ויקם

עליו דמעות איפוך והאמר רבי חייא אותו היום שמת רבי בטלה קדושה איפוך והתניא 

חייא אצלו ומצאו שהוא בוכה אמר לו רבי מפני מה אתה בוכה ' כשחלה רבי נכנס ר

הבכי סימן רע לו פניו למעלה סימן יפה לו  והתניא מת מתוך השחוק סימן יפה לו מתוך

פניו למטה סימן רע לו פניו כלפי העם סימן יפה לו כלפי הכותל סימן רע לו פניו ירוקין 

ש סימן רע לו "ש סימן יפה לו במו"סימן רע לו פניו צהובין ואדומים סימן יפה לו מת בע

מחולי מעיים סימן יפה לו פ סימן יפה לו מת "פ סימן רע לו במוצאי יוהכ"מת בערב יוהכ

ל אנא אתורה ומצות קא בכינא איבעית "מפני שרובם של צדיקים מיתתן בחולי מעיים א

חייא עסוק במצות הוה ורבי סבר לא ' אימא איפוך ואיבעית אימא לעולם לא תיפוך ר

 חייא בהדי דידי מינצת' חנינא לר' ל ר"חייא א' חנינא ור' אפגריה והיינו דכי הוו מינצו ר

חייא אנא עבדי ' ל ר"דאם חס ושלום נשתכחה תורה מישראל מהדרנא ליה מפלפולי א

דלא משתכחה תורה מישראל דאייתינא כיתנא ושדיינא ומגדלנא נישבי וציידנא טביא 

ומאכילנא בישרא ליתמי ואריכנא מגילתא ממשכי דטביא וסליקנא למתא דלית בה מקרי 

ומתנינא שיתא סידרי לשיתא ינוקי לכל חד  דרדקי וכתיבנא חמשא חומשי לחמשא ינוקי

ש "ל ר"וחד אמרי ליה אתני סידרך לחברך והיינו דאמר רבי כמה גדולים מעשה חייא א

ל חס ושלום לא "ל רבי ישמעאל ברבי יוסי אפילו מאבא א"ל אין א"ר אפילו ממך א"ב

סדרי שמעון אצלו מסר לו ' תהא כזאת בישראל אמר להן לבני קטן אני צריך נכנס ר

חכמה אמר להן לבני גדול אני צריך נכנס רבן גמליאל אצלו ומסר לו סדרי נשיאות אמר 

ואת יראי ( תהילים טו)לו בני נהוג נשיאותך ברמים זרוק מרה בתלמידים איני והא כתיב 

יכבד ואמר מר זה יהושפט מלך יהודה כשהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכסאו ' ה

רבי רבי מרי מרי לא קשיא הא בצינעא הא בפרהסיא תניא רבי ומחבקו ומנשקו וקורא לו 



צדק צדק תרדף הלך אחר ( דברים טז)מוטל בציפורי ומקום מוכן לו בבית שערים והתניא 

בבית שערים הוה אלא כיון דחלש אמטיוהי לציפורי ' לבית שערים ר' ר

רבנן תעניתא דמדליא ובסים אוירא ההוא יומא דנח נפשיה דרבי גזרו   א גמרא,דף קד

ידקר בחרב סליקא אמתיה דרבי לאיגרא ' ובעו רחמי ואמרי כל מאן דאמר נח נפשיה דר

מבקשין את רבי יהי רצון שיכופו תחתונים את ' מבקשין את רבי והתחתוני' אמרה עליוני

העליונים כיון דחזאי כמה זימני דעייל לבית הכסא וחלץ תפילין ומנח להו וקמצטער 

כופו עליונים את התחתונים ולא הוו שתקי רבנן מלמיבעי רחמי שקלה אמרה יהי רצון שי

אישתיקו מרחמי ונח נפשיה דרבי אמרו ליה רבנן לבר [ לארעא]כוזא שדייא מאיגרא 

קפרא זיל עיין אזל אשכחיה דנח נפשיה קרעיה ללבושיה ואהדריה לקרעיה לאחוריה פתח 

ם את המצוקים ונשבה ארון ואמר אראלים ומצוקים אחזו בארון הקדש נצחו אראלי

הקדש אמרו ליה נח נפשיה אמר להו אתון קאמריתו ואנא לא קאמינא בשעת פטירתו של 

ע גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר "רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה אמר רבש

אצבעותי בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה יהי רצון מלפניך שיהא שלום במנוחתי 

יבא שלום ינוחו על משכבותם על משכבך מיבעי ליה ( ישעיהו נז)רה ק ואמ"יצתה ב

יוסי בן שאול בשעה ' חייא בר גמדא דאמר רבי חייא בר גמדא אמר ר' מסייע ליה לר

ע צדיק פלוני בא "ה רבש"שהצדיק נפטר מן העולם אומרים מלאכי השרת לפני הקב

לום ינוחו על משכבותם אמר אומר להם יבואו צדיקים ויצאו לקראתו ואומרים לו יבא בש

אלעזר בשעה שהצדיק נפטר מן העולם שלש כיתות של מלאכי השרת יוצאות לקראתו ' ר

אחת אומרת לו בא בשלום ואחת אומרת הולך נכחו ואחת אומרת לו יבא שלום ינוחו על 

משכבותם בשעה שהרשע נאבד מן העולם שלש כיתות של מלאכי חבלה יוצאות לקראתו 

( ישעיהו נ)לרשעים ואחת אומרת לו ' אין שלום אמר ה( שעיהו מחי)אחת אומרת 

: רדה והשכבה את ערלים( יחזקאל לב)למעצבה ישכב ואחת אומרת לו 

כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה לעולם כל זמן שהיא בבית   א משנה,דף קד

ה שנים שתעשה טובה כנגד "בעלה גובה כתובתה עד עשרים וחמש שנים שיש בכ

א כל זמן שהיא בבית בעלה גובה "ג וחכ"מאיר שאמר משום רשב' כתובתה דברי ר

כתובתה לעולם כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובתה עד עשרים וחמש שנים מתה 

: יורשיה מזכירין כתובתה עד עשרים וחמש שנים

אמר ליה אביי לרב יוסף ענייה שבישראל עד עשרים וחמש שנים   א גמרא,דף קד

בת בייתוס עד עשרים וחמש שנים אמר ליה לפום גמלא שיחנא איבעיא להו לרבי ומרתא 

אמר ליה אביי לרב יוסף אתאי קודם  : וחכמים אומרים כל זמן : מאיר מהו שתשלש תיקו

שקיעת החמה גובה כתובתה לאחר שקיעת החמה לא גביא בההיא פורתא אחילתא אמר 

טובל בארבעים סאה חסר קורטוב אינו ליה אין כל מדת חכמים כן היא בארבעים סאה 

יכול לטבול בהן אמר רב יהודה אמר רב העיד רבי ישמעאל ברבי יוסי לפני רבי שאמר 

משום אביו לא שנו אלא שאין שטר כתובה יוצא מתחת ידיה אבל שטר כתובה יוצא 

מתחת ידיה גובה כתובתה לעולם ורבי אלעזר אמר אפילו שטר כתובה יוצא מתחת ידיה 

ח גובה שלא בהזכרה היכי דמי "גובה אלא עד עשרים וחמש שנים מתיב רב ששת ב אינה

ח הוא דלאו בר אחולי הוא הא אלמנה "אי דלא נקט שטרא במאי גבי אלא דנקיט שטרא וב

אחילתא הוא מותיב לה והוא מפרק לה לעולם דלא נקיט שטרא והכא במאי עסקינן 

י היא כבעל חוב היכי דמי אי דלא נקיטא אלעא שונין גרושה הר' כשחייב מודה והאמר ר



כתובה במאי גביא אלא לאו דנקיטא כתובה וגרושה היא דלאו בת אחולי היא הא אלמנה 

אחילתא הכא נמי כשחייב מודה אמר רב נחמן בר יצחק תני רב יהודה בר קזא במתניתא 

דבי בר קזא תבעה כתובתה 

יוצא מתחת ידיה גובה כתובתה  הרי היא כבתחלה ואם היה שטר כתובה  ב גמרא,דף קד

לעולם שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יעקב ילמדנו רבינו כששטר כתובה 

יוצא מתחת ידה מחלוקת או כשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה והלכה כדברי מי שלח 

ליה בשאין שטר כתובה יוצא מתחת ידה מחלוקת אבל שטר כתובה יוצא מתחת ידה גובה 

ר יהושע בן "ר שמעון בן פזי א"לעולם והלכה כדברי חכמים כי אתא רב דימי א כתובתה

ר יוחנן "לוי משום בר קפרא לא שנו אלא מנה מאתים אבל תוספת יש לה ורבי אבהו א

אפילו תוספת אין לה דאמר רבי אייבו אמר רבי ינאי תנאי כתובה ככתובה דמי אתמר נמי 

אלא מנה מאתים אבל תוספת יש לה אמר ליה ר אבא אמר רב הונא אמר רב לא שנו "א

רבי אבא לרב הונא אמר רב הכי אמר ליה אישתיקן קאמרת או אשקיין קאמרת אמר ליה 

חמתיה דרב חייא אריכא אינתת אחוה הואי ואלמנה בבית אביה הואי  : אישתיקן קאמינא

מזוני הב  וזנה עשרים וחמש שנין בבי נשא לסוף אמרה ליה הב לי מזוני אמר לה לית לך

לי כתובה אמר לה לא מזוני אית לך ולא כתובה אית לך תבעתיה לדינא קמיה דרבה בר 

שילא אמר ליה אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה אמר ליה זניתה עשרים וחמש שנים 

בבי נשא בחיי דמר דבכתפאי אמטאי לה אמר ליה טעמא מאי אמור רבנן כל זמן שהיא 

לעולם דאמרינן משום כיסופא הוא דלא תבעה הכא נמי משום  בבית בעלה גובה כתובתה

כיסופא הוא דלא תבעה זיל הב לה לא אשגח כתב לה אדרכתא אניכסיה אתא לקמיה 

ל שפיר דנך אמרה ליה אי הכי ליזיל להדר לי פירי דמן "ל חזי מר היכי דנן א"דרבא א

כתוב בה ואישתמודענא  ההוא יומא עד האידנא אמר לה אחוי לי אדרכתיך חזייה דלא הוה

דנכסים אלו דמיתנא אינון אמר לה אדרכתא לאו שפיר כתיבא אמרה ליה תיזיל אדרכתא 

אישקול מיומא דשלימי יומא אכרזתא עד השתא אמר לה הני מילי היכא דלא כתיב 

טעותא באדרכתא אבל היכא דכתיב טעותא באדרכתא לית לן בה אמרה ליה והא מר הוא 

סופר הוא אמר לה רבא בהא ליכא למימר טעות סופר הוא דבהא דאמר אחריות טעות 

רבה בר שילא טעי מעיקרא הוא סבור הני והני דידיה מה לי מהני מה לי מהני ולא ' אפי

היא זימנין דאזלה ומשבחה להו ודבעלה מכספי ואמר לה שקיל דידך והב לי דידי ואתי 

:  לאפוקי לעז על בי דינא

  

מסכת כתובות פרק יג 

שני דייני גזירות היו בירושלים אדמון וחנן בן אבישלום חנן אומר שני   ב משנה,קדדף 

דברים אדמון אומר שבעה מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אומר 

תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו   א משנה,דף קה

ס כדבריהם אמר רבן יוחנן בן זכאי יפה תשבע בתחלה ובסוף אמר רבי דוסא בן הרכינ

: אמר חנן לא תשבע אלא בסוף



ורמינהי שלשה דייני גזילות היו בירושלים אדמון בן גדאי וחנן המצרי   א גמרא,דף קה

וחנן בן אבישלום קשיא תלת אתרין קשיא גזירות אגזילות בשלמא תלת אתרין לא קשיא 

זירות אגזילות קשיא אמר רב נחמן בר דחשיב ליה קתני דלא חשיב ליה לא קתני אלא ג

יוסי אומר גוזרי גזירות ' יצחק שהיו גוזרין גזירות על גזילות כדתניא קיטמה נטיעה ר

שבירושלים אומרים נטיעה בת שנתה שתי כסף בת שתי שנים ארבע כסף ורמינהי שלשה 

היא דתניא  נתן' ר פפא מאן תנא נחום ר"דייני גזירות היו בירושלים אדמון וחנן ונחום א

רבי נתן אומר אף נחום המדי מגוזרי גזירות שבירושלים היה ולא הודו לו חכמים ותו 

פנחס אמר רבי אושעיא שלש מאות ותשעים וארבעה בתי דינין היו ' ליכא והאמר ר

בירושלים כנגדן בתי כנסיות וכנגדן בתי מדרשות וכנגדן בתי סופרים דיינין טובא הוו וכי 

זירות קאמרינן אמר רב יהודה אמר רב אסי גוזרי גזירות שבירושלים קאמרינן אגוזרי ג

היו נוטלין שכרן תשעים ותשע מנה מתרומת הלשכה לא רצו מוסיפין להם לא רצו אטו 

פ שלא רצו מוסיפין עליהן קרנא הוה שקיל איסתירא "ברשיעי עסקינן אלא לא ספקו אע

ושוחד לא ( שמות כג)' הכי והכתי מזכאי ואיסתירא מחייב ודאין להו דינא והיכי עביד

מ היכא דלא שקיל מתרוייהו דלמא אתי לאצלויי דינא קרנא כיון דשקיל "ת ה"תקח וכ

מתרוייהו לא אתי לאצלויי דינא וכי לא אתי לאצלויי דינא מי שרי והתניא ושוחד לא תקח 

ים דבר)ל אם ללמד שלא לזכות את החייב ושלא לחייב את הזכאי הרי כבר נאמר "מה ת

לזכות את הזכאי ולחייב את החייב אמרה תורה ושוחד לא ' לא תטה משפט אלא אפי( טז

תקח הני מילי היכא דשקיל בתורת שוחד קרנא בתורת אגרא הוה שקיל ובתורת אגרא מי 

מ אגר דינא קרנא אגר בטילא הוה שקיל "שרי והתנן הנוטל שכר לדון דיניו בטלין הנ

ד אילימא "ער הדיין שנוטל שכר לדון אלא שדינו דין הואגר בטילא מי שרי והתניא מכו

אגר דינא דינו דין והתניא הנוטל שכר לדון דיניו בטילין אלא אגר בטילא וקתני מכוער 

הדיין הני מילי בטילא דלא מוכחא קרנא בטילא דמוכחא הוה שקיל דהוה תהי באמברא 

מיה אמר להו הבו לי גברא דחמרא ויהבי ליה זוזא כי הא דרב הונא כי הוה אתי דינא לק

דדלי לי בחריקאי ואידון לכו דינא אמר רבי אבהו בא וראה כמה סמויות עיניהן של 

מקבלי שוחד אדם חש בעיניו נותן ממון לרופא ספק מתרפא ספק אינו מתרפא והן נוטלין 

דברים )כי השוחד יעור פקחים תנו רבנן ( שמות כג)שוה פרוטה ומסמין עיניהן שנאמר 

י השוחד יעור עיני חכמים קל וחומר לטפשין ויסלף דברי צדיקים קל וחומר כ( טז

לרשעים מידי טפשים ורשעים בני דינא נינהו אלא הכי קאמר כי השוחד יעור עיני חכמים 

אפילו חכם גדול ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם בלא סמיות הלב ויסלף דברי צדיקים 

ח שוחד אינו נפטר מן העולם בלא טירוף דעת כי אפילו צדיק גמור ולוק  ב גמרא,דף קה

מלך במשפט יעמיד ארץ ( משלי כט)אתא רב דימי אמר דרש רב נחמן בר כהן מאי דכתיב 

ואיש תרומות יהרסנה אם דומה דיין למלך שאינו צריך לכלום יעמיד ארץ ואם דומה 

ילתא פסול לכהן שמחזר על הגרנות יהרסנה אמר רבה בר רב שילא האי דיינא דשאיל שא

למידן דינא ולא אמרן אלא דלית ליה לאושולי אבל אית ליה לאושולי לית לן בה איני והא 

ג דלא שיילי מיניה התם לאחשובינהו הוא דבעי "רבא שאיל שאילתא מדבי בר מריון אע

אמר רבא מאי טעמא דשוחדא כיון דקביל ליה שוחדא מיניה איקרבא ליה דעתיה לגביה 

ר פפא לא לידון איניש "אדם רואה חובה לעצמו מאי שוחד שהוא חד אוהוי כגופיה ואין 

דינא למאן דרחים ליה ולא למאן דסני ליה דרחים ליה לא חזי ליה חובה דסני ליה לא חזי 

ליה זכותא אמר אביי האי צורבא מרבנן דמרחמין ליה בני מתא לאו משום דמעלי טפי 



מריש הוה אמינא הני בני מחוזא אלא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא אמר רבא 

כולהו רחמו לי כיון דהואי דיינא אמינא מינייהו סנו לי ומינייהו רחמו לי כיון דחזאי דמאן 

דמיחייב ליה האידנא קא זכי למחר אמינא אם מרחם כולהו רחמו לי אי מסנו כולהו סנו לי 

שוחד דברים נמי ושוחד לא תקח אינו צריך לומר שוחד ממון אלא אפילו ( שמות כג)ר "ת

אסור מדלא כתיב בצע לא תקח היכי דמי שוחד דברים כי הא דשמואל הוה עבר במברא 

ל "אתא ההוא גברא יהיב ליה ידיה אמר ליה מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי א

פסילנא לך לדינא אמימר הוה יתיב וקא דאין דינא פרח גדפא ארישיה אתא ההוא גברא 

ל דינא אית לי אמר ליה פסילנא לך לדינא מר עוקבא הוה "א ל מאי עבידתיך"שקליה א

ל פסילנא "ל דינא אית לי א"ל מאי עבידתיך א"שדי רוקא קמיה אתא ההוא גברא כסייה א

יוסי הוה רגיל אריסיה דהוה מייתי ליה כל מעלי שבתא כנתא ' ישמעאל בר' לך לדינא ר

ל דינא אית לי ואמינא "ידנא אל מאי שנא הא"בשבתא א' דפירי יומא חד אייתי ליה בה

ל פסילנא לך לדינא אותיב זוזא דרבנן "אגב אורחי אייתי ליה למר לא קביל מיניה א

וקדיינין ליה בהדי דקאזיל ואתי אמר אי בעי טעין הכי ואי בעי טעין הכי אמר תיפח נפשם 

 של מקבלי שוחד ומה אני שלא נטלתי ואם נטלתי שלי נטלתי כך מקבלי שוחד על אחת

ישמעאל בר אלישע אייתי ליה ההוא גברא ראשית הגז אמר ליה מהיכא ' ר : כמה וכמה

ל דינא אית לי ואמינא אגב "ל מדוך פלן ומהתם להכא לא הוה כהן למיתבא ליה א"את א

ל פסילנא לך לדינא לא קביל מיניה אותיב ליה זוגא דרבנן "אורחאי אייתי ליה למר א

אמר אי בעי טעין הכי ואי בעי טעין הכי אמר תיפח נפשם וקדייני ליה בהדי דקאזיל ואתי 

של מקבלי שוחד ומה אני שלא נטלתי ואם נטלתי שלי נטלתי כך מקבלי שוחד על אחת 

ל "ל מאי עבידתיך א"רב ענן אייתי ליה ההוא גברא כנתא דגילדני דבי גילי א : כמה וכמה

ה דינא דמר לא בעינא קבולי ל פסילנא לך לדינא אמר לי"דינא אית לי לא קביל מיניה א

ואיש בא מבעל שלישה ( ב דמלכים )לקביל מר דלא למנען מר מאקרובי בכורים דתניא 

ויבא לאיש האלהים לחם בכורים עשרים לחם שעורים וכרמל בצקלונו וכי אלישע אוכל 

בכורים הוה אלא לומר לך כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב בכורים אמר ליה 

לא בעינן דאיקביל השתא דאמרת לי טעמא מקבילנא שדריה לקמיה דרב נחמן קבולי 

שלח ליה נידייניה מר להאי גברא דאנא ענן פסילנא ליה לדינא אמר מדשלח לי הכי שמע 

מינה קריביה הוא הוה קאים דינא דיתמי קמיה אמר 

ואחתיה האי עשה והאי עשה עשה דכבוד תורה עדיף סלקיה לדינא דיתמי   א גמרא,דף קו

רב ענן הוה רגיל  : לדיניה כיון דחזא בעל דיניה יקרא דקא עביד ליה איסתתם טענתיה

אליהו דאתי גביה דהוה מתני ליה סדר דאליהו כיון דעבד הכי איסתלק יתיב בתעניתא 

ובעא רחמי ואתא כי אתא הוה מבעית ליה בעותי ועבד תיבותא ויתיב קמיה עד דאפיק ליה 

סדר דאליהו רבה סדר אליהו זוטא בשני דרב יוסף הוה ריתחא  סידריה והיינו דאמרי

אמרי ליה רבנן לרב יוסף ליבעי מר רחמי אמר להו השתא ומה אלישע דכי הוו רבנן 

מיפטרי מקמיה הוו פיישי תרי אלפן ומאתן רבנן בעידן ריתחא לא הוה בעי רחמי אנא 

שרתו מה אתן זה לפני מאה ויאמר מ( ב דמלכים )איבעי רחמי וממאי דפיישי הכי דכתיב 

איש מאי לפני מאה איש אילימא דכולהו לפני מאה איש בשני בצורת טובא הוו אלא דכל 

חד וחד קמי מאה איש כי הוו מיפטרי רבנן מבי רב הוו פיישי אלפא ומאתן רבנן מבי רב 

הונא הוו פיישי תמני מאה רבנן רב הונא הוה דריש בתליסר אמוראי כי הוו קיימי רבנן 

ממתיבתא דרב הונא ונפצי גלימייהו הוה סליק אבקא וכסי ליה ליומא ואמרי במערבא קמו 



ליה ממתיבתא דרב הונא בבלאה כי מיפטרי רבנן מבי רבה ורב יוסף הוו פיישי ארבע 

מאה רבנן וקרו לנפשייהו יתמי כי הוו מיפטרי רבנן מבי אביי ואמרי לה מבי רב פפא 

ר יצחק בר "י מאתן רבנן וקרו נפשייהו יתמי דיתמי אואמרי לה מבי רב אשי הוו פייש

ר אמי מבקרי מומין שבירושלים היו נוטלין שכרן מתרומת הלשכה אמר רב "רדיפא א

ח המלמדין הלכות שחיטה לכהנים היו נוטלין שכרן מתרומת "יהודה אמר שמואל ת

ן ח המלמדים הלכות קמיצה לכהנים נוטלין שכר"הלשכה אמר רב גידל אמר רב ת

יוחנן מגיהי ספרים שבירושלים היו נוטלין ' מתרומת הלשכה אמר רבה בר בר חנה אמר ר

שכרן מתרומת הלשכה אמר רב נחמן אמר רב נשים האורגות בפרכות נוטלות שכרן 

מתרומת הלשכה ואני אומר מקדשי בדק הבית הואיל ופרכות תחת בנין עשויות מיתיבי 

עשה לחם הפנים ובית אבטינס על מעשה הקטרת נשים האורגות בפרכות ובית גרמו על מ

כולן היו נוטלות שכרן מתרומת הלשכה התם בדבבי דאמר רבי זירא אמר רב שלשה עשר 

פרכות היו במקדש שני שבעה כנגד שבעה שערים אחד לפתחו של היכל ואחד לפתחו של 

שכרן  ר נשים המגדלות בניהן לפרה היו נוטלות"ת : כנגדן בעליה' בדביר ב' אולם ב

מתרומת הלשכה אבא שאול אומר נשים יקרות שבירושלים היו זנות אותן ומפרנסות 

אותן בעא מיניה רב הונא מרב 

כלי שרת מהו שיעשו מקדשי בדק הבית צורך מזבח נינהו ומקדשי בדק   ב גמרא,דף קו

ל אין נעשין אלא "הבית אתו או צורך קרבן נינהו ומתרומת הלשכה היו עושין אותן א

וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע ( ב כדדברי הימים )ומת הלשכה איתיביה מתר

ל דאקרייך כתובי לא "א' כלי שרת וגו' את שאר הכסף ויעשהו כלים לבית ה> הכהן>

כי לעושי המלאכה יתנוהו אי ' ספות וגו' אך לא יעשה בית ה( ב יבמלכים )אקרייך נביאי 

והותירו כאן שגבו ולא הותירו וכי גבו והותירו  הכי קשו קראי אהדדי לא קשיא כאן שגבו

ד מתנה עליהן אם הוצרכו הוצרכו ואם לאו יהו לכלי שרת תנא "ר אבהו לב ב"מאי הוי א

דבי רבי ישמעאל כלי שרת באין מתרומת הלשכה שנאמר את שאר הכסף איזהו כסף 

רבא העולה שיש לו שיריים הוי אומר זה תרומת הלשכה ואימא שיריים גופייהו כדאמר 

נ הכסף כסף ראשון מיתיבי הקטורת וכל קרבנות צבור באין מתרומת "עולה ראשונה ה

הלשכה מזבח הזהב ולבונה וכלי שרת באין ממותר נסכים מזבח העולה הלשכות והעזרות 

באין מקדשי בדק הבית חוץ לחומת העזרה באין משירי הלשכות זו היא ששנינו חומת 

עיר באין משירי הלשכה תנאי היא דתנן מותר תרומה מה היו העיר ומגדלותיה וכל צרכי ה

ישמעאל אומר מותר פירות לקיץ ' עושין בה ריקועי זהב ציפוי לבית קדשי הקדשים ר

ע אומר מותר תרומה לקיץ המזבח מותר נסכים לכלי "המזבח מותר תרומה לכלי שרת ר

תרומה לכלי שרת וזה  שרת רבי חנינא סגן הכהנים אומר מותר נסכים לקיץ המזבח מותר

וזה לא היו מודים בפירות פירות מאי היא דתניא מותר תרומה מה היו עושין בה לוקחין 

פירות בזול ומוכרין אותם ביוקר והשכר מקיצין בו את המזבח וזו היא ששנינו מותר 

פירות לקיץ המזבח מאי זה וזה לא היו מודין בפירות דתנן מותר שירי לשכה מה היו 

ישמעאל רבי עקיבא ' ן לוקחין בהן יינות שמנים וסלתות והשכר להקדש דברי רעושין בה

אומר אין משתכרין בשל הקדש אף לא בשל עניים בשל הקדש מאי טעמא לא אין עניות 

 : במקום עשירות בשל עניים מאי טעמא לא דלמא מתרמי להו עניא וליכא למיתבא ליה

איתמר רב אמר  : מי שהלך למדינת הים



פוסקין מזונות לאשת איש ושמואל אמר אין פוסקין מזונות לאשת איש   א גמרא,דף קז

אמר שמואל מודה לי אבא בשלשה חדשים הראשונים לפי שאין אדם מניח ביתו ריקן 

בששמעו בו שמת כולי עלמא לא פליגי כי פליגי בשלא שמעו בו שמת רב אמר פוסקין 

זביד אמר אימא צררי אתפסה רב פפא ט רב "דהא משועבד לה ושמואל אמר אין פוסקין מ

אמר חיישינן שמא אמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך מאי בינייהו איכא בינייהו גדולה 

ולא ספקה אי נמי קטנה וספקה תנן מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אמר 

 תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו תשבע בתחלה

ובסוף עד כאן לא פליגי אלא לענין שבועה אבל מזוני יהבינן לה תרגמה שמואל בששמעו 

בו שמת תא שמע מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות בני כהנים גדולים אומרים 

תשבע חנן אומר לא תשבע ואם בא ואמר פסקתי לה מזונות נאמן הכא נמי בששמעו בו 

ש מי שהלך למדינת הים ואשתו "לאחר שמועה ת שמת והא אם בא ואמר קאמר אם בא

תובעת מזונות ואם בא ואמר צאי מעשה ידיך במזונותיך רשאי קדמו בית דין ופסקו מה 

ש מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת "שפסקו פסקו הכא נמי בששמעו בו שמת ת

בר אחר ד יורדים לנכסיו וזנין ומפרנסין לאשתו אבל לא בניו ובנותיו ולא ד"מזונות ב

י שליש אי הכי בניו ובנותיו נמי כשהשרה לזו ולא "אמר רב ששת במשרה את אשתו ע

השרה לזו מאי פסקא אלא אמר רב פפא כששמעה בו שמת בעד אחד היא דאי בעית 

אינסובי בעד אחד מצי מינסבא מזוני נמי יהבינן לה בניו ובנותיו דאי בעו למיחת לנכסיו 

מי לא יהבינן להו מאי דבר אחר רב חסדא אמר תכשיט רב בעד אחד לא מצו נחתי מזוני נ

ד תכשיט כל שכן "יוסף אמר צדקה מ

ד צדקה אבל תכשיט יהבינן לה דלא ניחא ליה דתינוול תא שמע "צדקה מ  ב גמרא,דף קז

חדשים הראשונים ניזונת משל בעלה מיכן ואילך אינה ניזונת לא משל בעלה ' היבמה ג

ח ניזונת משל יבם אמר לך שמואל למאי ניחוש לה להאי אי ולא משל יבם עמד בדין ובר

משום צררי לא מיקרבא דעתיה לגבה אי משום מעשה ידיה לא משתעבדא ליה תא שמע 

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאת ואמרה מת בעלי רצתה ניזונת רצתה גובה 

עו בו שמת ומאי כתובתה גירשני בעלי מתפרנסת והולכת עד כדי כתובתה הכא נמי כששמ

שנא עד כדי כתובתה דאיהי היא דאפסידה אנפשה תא שמע כיצד אמרו ממאנת אין לה 

מזונות אי אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה שהרי בעלה חייב במזונות אלא כגון שהלך 

בעלה למדינת הים לותה ואכלה עמדה ומיאנה טעמא דמיאנה הא לא מיאנה יהבינן לה 

אי ניחוש לה אי משום צררי צררי לקטנה לא מתפיס ואי משום אמר לך שמואל הכא למ

מעשה ידיה קטנה לא ספקה מאי הוה עלה כי אתא רב דימי אמר מעשה בא לפני רבי בבית 

שערים ופסק לה מזונות לפני רבי ישמעאל בצפורי ולא פסק לה מזונות תהי בה רבי יוחנן 

חלקו בני כהנים גדולים וחנן אלא וכי מה ראה רבי ישמעאל שלא פסק לה מזונות הא לא נ

ל רב שמן בר אבא כבר תרגמה רבינו שמואל בבבל "לענין שבועה אבל מזוני יהבינן לה א

ל פתריתו בה כולי האי כי אתא רבין אמר מעשה בא לפני רבי בבית "כששמעו בו שמת א

מה ר יוחנן "שערים ולא פסק לה מזונות לפני רבי ישמעאל בציפורי ופסק לה מזונות א

ראה רבי שלא פסק לה דהא לא נחלקו חנן ובני כהנים גדולים אלא לענין שבועה אבל 

מזונות יהבינן לה אמר ליה רב שמן בר אבא כבר תרגמה שמואל בבבל כששמעו בו שמת 

אמר ליה פתריתו בה כולי האי והלכתא כותיה דרב ופוסקין מזונות לאשת איש והלכתא 

הונא אמר רב יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת כותיה דרב הונא אמר רב דאמר רב 



ואיני עושה והלכתא כותיה דרב זביד בקוניא דאמר רב זביד הני מאני דקוניא חיורי 

ואוכמי שרו ירוקי אסירי ולא אמרן אלא דלית בהו קרטופני אבל אית בהו קרטופני 

: אסירי

ו חנן אומר איבד את מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופירנס את אשת  ב משנה,דף קז

ר דוסא בן "מעותיו נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו ישבע כמה הוציא ויטול א

: ר יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן הניח מעותיו על קרן הצבי"הרכינס כדבריהם א

תנן התם המודר הנאה מחבירו   ב גמרא,דף קז

אבידתו ובמקום שנוטלין  שוקל לו את שקלו ופורע את חובו ומחזיר לו  א גמרא,דף קח

שכר תפול הנאה להקדש בשלמא שוקל לו את שקלו מצוה קעביד דתנן תורמין על האבוד 

ועל הגבוי ועל העתיד לגבות ומחזיר לו אבידתו נמי מצוה קעביד אלא פורע לו את חובו 

הא קמשתרשי ליה אמר רב אושעיא הא מני חנן היא דאמר איבד את מעותיו ורבא אמר 

א רבנן הכא במאי עסקינן שלוה על מנת שלא לפרוע בשלמא רבא לא אמר כרב תימ' אפי

ט לא אמר כרבא אמר לך רב אושעיא נהי "אושעיא דמוקים לה כרבנן אלא רב אושעיא מ

דהנאה לית ליה 

כיסופא מי לית ליה התם נמי אית ליה הנאה בההיא הנאה דמיכסיף   ב גמרא,דף קח

: מיניה

ר שבעה מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין אדמון אומ  ב משנה,דף קח

הבנים יורשים והבנות נזונות ובנכסים מועטים הבנות יזונו והבנים יחזרו על הפתחים 

: אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון

לעסוק בתורה  ק בשביל שאני זכר וראוי"מאי קאמר אמר אביי ה  ב גמרא,דף קח

הפסדתי אמר ליה רבא מאן דעסיק בתורה הוא דירית מאן דלא עסיק בתורה לא ירית אלא 

אמר רבא הכי קאמר בשביל שאני זכר וראוי לירש בנכסים מרובין הפסדתי בנכסים 

: מועטין

הטוען את חבירו כדי שמן והודה בקנקנים אדמון אומר הואיל והודה   ב משנה,דף קח

א אין הודאת מקצת ממין הטענה אמר רבן גמליאל רואה אני "ישבע וחכבמקצת הטענה 

: את דברי אדמון

שמע מינה לרבנן טענו חטין ושעורין והודה בשעורין פטור לימא תהוי   ב גמרא,דף קח

ר נחמן אמר שמואל טענו חטין ושעורים והודה לו "תיובתא דרב נחמן אמר שמואל דא

ט דאדמון אלא אמר רבא "רב בטוענו מדה אי הכי מבאחד מהן חייב אמר רב יהודה אמר 

דכולי עלמא היכא דאמר ליה מלא עשרה כדי שמן יש לי בבורך שמן קטעין ליה קנקנים 

לא קטעין ליה עשרה כדי שמן מלאים יש לי אצלך שמן וקנקנים קטעין ליה כי פליגי 

שון קנקנים היכא דאמר ליה עשרה כדי שמן יש לי אצלך אדמון אומר יש בלשון הזה ל

ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון קנקנים אלא טעמא דאין בלשון הזה לשון קנקנים הא יש 

ר חייא בר אבא "חייא בר אבא דא' בלשון הזה לשון קנקנים חייב לימא תיהוי תיובתא דר

טענו חטין ושעורים והודה לו באחד מהם פטור אמר רב שימי בר אשי נעשה כמי שטענו 

מתקיף לה רבינא רימון בלא קליפתו לא מינטר שמן מינטר בלא קנקנים  רימון בקליפתו

אלא הכא במאי עסקינן דאמר ליה עשרה כדי שמן יש לי אצלך ואמר ליה אידך שמן לא 

היו דברים מעולם קנקנים נמי חמשה אית לך וחמשה לית לך אדמון אומר יש בלשון הזה 



אשמן על ידי גלגול ורבנן סברי אין לשון קנקנים ומגו דקמשתבע אקנקנים משתבע נמי 

: בלשון הזה לשון קנקנים מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו

הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל   ב משנה,דף קח

תשב עד שתלבין ראשה אדמון אומר יכולה היא שתאמר אילו אני   א משנה,דף קט

סק מה אני יכולה לעשות או כנוס פסקתי לעצמי אשב עד שתלבין ראשי עכשיו שאבא פ

: או פטור אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון

דלא כי האי תנא דתניא אמר רבי יוסי ברבי יהודה לא נחלקו ' מתני  א גמרא,דף קט

אדמון וחכמים על הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל שיכולה היא שתאמר אבא פסק 

לקו על שפסקה היא על עצמה שחכמים אומרים תשב עלי מה אני יכולה לעשות על מה נח

עד שתלבין ראשה אדמון אומר יכולה היא שתאמר כסבורה אני שאבא נותן עלי ועכשיו 

שאין אבא נותן עלי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור אמר רבן גמליאל רואה אני 

ן למאן אילימא את דברי אדמון תנא במה דברים אמורים בגדולה אבל בקטנה כופין כופי

יצחק בן אלעזר ' לאב איפכא מיבעי ליה אלא אמר רבא כופין לבעל ליתן גט אמר ר

משמיה דחזקיה כל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו אמר 

ל מי קאמרינן במשנה בכל מקום שאמר רבן גמליאל "בברייתא א' ליה רבא לרב נחמן אפי

דברים שאמר חנן הלכה כיוצא בו שבעה ' אמר רבה בר ירמיה ב זירא' קאמרינן אמר ר

דברים שאמר אדמון אין הלכה כיוצא בו מאי קאמר אילימא הכי קאמר שני דברים שאמר 

חנן הלכה כמותו וכיוצא בו ושבעה דברים שאמר אדמון אין הלכה כמותו ולא כיוצא בו 

רבן גמליאל רואה אני את והאמר רבי יצחק בן אלעזר משמיה דחזקיה כל מקום שאמר 

ק שני דברים שאמר חנן הלכה כמותו וכיוצא בו שבעה "דברי אדמון הלכה כמותו אלא ה

דברים שאמר אדמון אין הלכה כיוצא בו הא כמותו הלכה בכולהו והאמר רבי יצחק בן 

מ שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו "אלעזר משמיה דחזקיה כ

שאמר חנן הלכה כמותו וכיוצא בו שבעה ' ק שני דברי"אמר לא אלא האמר אין לא 

דברים שאמר אדמון יש מהן שהלכה כמותו וכיוצא בו ויש מהן שאין הלכה כמותו אלא 

: מ שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו אינך לא"כיוצא בו בכ

מון אומר השני נוח לי העורר על השדה והוא חתום עליה בעד אד  א משנה,דף קט

: והראשון קשה הימנו וחכמים אומרים איבד את זכותו עשאה סימן לאחר איבד את זכותו

חייא אין ' אמר אביי לא שנו אלא עד אבל דיין לא איבד את זכותו דתני ר  א גמרא,דף קט

כ קראוהו "העדים חותמין על השטר אלא א

אמר  : עשאה סימן לאחר : ראוהופ שלא ק"אבל הדיינין חותמים אע  ב גמרא,דף קט

אביי לא שנו אלא לאחר אבל לעצמו לא איבד את זכותו דאמר אי דלא עבדי ליה הכי לא 

הוה מזבין לה ניהלי מאי אית לך למימר איבעי לי למימסר מודעא חברך חברא אית ליה 

וחברא דחברך חברא אית ליה ההוא דעשאה סימן לאחר ערער ושכיב ואוקים אפוטרופא 

ל עשאה סימן לאחר איבד את זכותו אמר אי הוה "א אפוטרופוס לקמיה דאביי אאת

' ל שפיר קאמרת דאמר ר"אבוהון דיתמי קיים הוה טעין ואמר תלם אחד עשיתי לך א

יוחנן אם טען ואמר תלם אחד עשיתי לך נאמן זיל הב ליה מיהת תלם אחד הוה עלה 

ם הוה טעין ואמר חזרתי ולקחתי ממנו ריכבא דדיקלי אמר ליה אי הוה אבוהון דיתמי קיי

ר יוחנן אם טען ואמר חזרתי ולקחתיו ממנו נאמן אמר אביי האי "ל שפיר קאמרת דא"א

: מאן דמוקים אפוטרופא נוקים כי האי דידע לאפוכי בזכותא דיתמי



מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו אדמון אומר ילך לו בקצרה   ב משנה,דף קט

: נה לו דרך במאה מנה או יפרח באוירוחכמים אומרים יק

ט דרבנן שפיר קאמר אדמון אמר רב יהודה אמר רב כגון שהקיפוה "מ  ב גמרא,דף קט

ארבעה בני אדם מארבע רוחותיה אי הכי מאי טעמא דאדמון אמר רבא בארבעה דאתו 

מכח ארבעה וארבעה דאתו מכח חד כולי עלמא לא פליגי דמצי מדחי ליה כי פליגי בחד 

י מכח ארבעה אדמון סבר מכל מקום דרכא אית לי גבך ורבנן סברי אי שתקת שתקת דאת

ואי לא מהדרנא שטרא למרייהו ולא מצית לאשתעויי דינא בהדייהו ההוא דאמר להו 

דיקלא לברת אזול יתמי פלוג לנכסי לא יהבו לה דיקלא סבר רב יוסף למימר היינו 

י מדחי ליה הכא דיקלא גבייהו הוא מאי ל אביי מי דמי התם כל חד וחד מצ"מתניתין א

ההוא דאמר להו דיקלא לברת  : תקנתייהו ליתבו לה דיקלא וליהדרו וליפלגו מרישא

שכיב ושביק תרי פלגי דדיקלא יתיב רב אשי וקא קשיא ליה מי קרו אינשי לתרי פלגי 

דיקלי דיקלא או לא אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה 

: דרבא קרו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא

המוציא שטר חוב על חברו והלה הוציא שמכר לו את השדה אדמון   א משנה,דף קי

אומר יכול הוא שיאמר אילו הייתי חייב לך היה לך להפרע את שלך כשמכרת לי את 

: א זה היה פקח שמכר לו את הקרקע מפני שהוא יכול למשכנו"השדה וחכ

ע "ט דרבנן שפיר קאמר אדמון באתרא דיהבי זוזי והדר כתבי שטרא כ"מ  א גמרא,דף קי

ל היה לך לפרוע את שלך כשמכרת לי את השדה כי פליגי באתרא "לא פליגי דמצי א

דכתבי שטרא והדר יהבי זוזי אדמון סבר איבעי ליה למימסר מודעא ורבנן סברי חברך 

: חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה

שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה אדמון אומר אילו הייתי חייב לך   שנהא מ,דף קי

: א זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו"כיצד אתה לוה ממני וחכ

אתמר שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה רב נחמן אמר זה גובה וזה   א גמרא,דף קי

מד בשלו דכולי גובה רב ששת אמר הפוכי מטרתא למה לי אלא זה עומד בשלו וזה עו

עלמא עידית ועידית בינונית ובינונית זיבורית וזיבורית ודאי הפוכי מטרתא הוא כי פליגי 

דאית ליה לחד בינונית ולחד זיבורית רב נחמן סבר זה גובה וזה גובה קסבר בשלו הן 

שמין אתי בעל זיבורית וגבי ליה לבינונית דהוה גביה עידית ואתא ההוא ושקיל זיבורית 

שת אמר הפוכי מטרתא למה לי קסבר בשל כל אדם הן שמין סוף סוף כי אתי ההוא ורב ש

בינונית דנפשיה קשקיל ולרב נחמן מאי חזית דאתי בעל זיבורית ברישא ליתי בעל 

בינונית ברישא וליגבי זיבורית וליהדר וליגבי ניהליה לא צריכא דקדים תבעיה סוף סוף 

צריכא דאית ליה לחד עידית ובינונית ואית ליה כי אתו למגבי בהדי הדדי קאתו אלא לא 

א זה גובה "לחד זיבורית מר סבר בשלו הן שמין ומר סבר בשל כל אדם הן שמין תנן וחכ

ד אילימא "וזה גובה תרגמה רב נחמן אליבא דרב ששת כגון שלוה זה לעשר וזה לחמש ה

תה לוה ממני הא ראשון לעשר ושני לחמש בהא לימא אדמון אילו הייתי חייב לך כיצד א

ט דרבנן ואי דלא "ד אי דמטא זמניה מ"לא מטא זמניה אלא ראשון לחמש ושני לעשר ה

ט דאדמון לא צריכא דאתא בההוא יומא דמשלם חמש "מטא זמניה הא לא מטא זמניה ומ

ס לא עביד איניש דיזיף ליומיה רמי בר חמא אמר "מר סבר עביד איניש דיזיף ליומיה ומ

דיתמי מיגבא גבי אגבויי לא מגבינן מינייהו והא זה גובה וזה גובה  הכא ביתמי עסקינן

קתני זה גובה וזה ראוי לגבות ואין לו אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דזה גובה וזה 



נ "גובה קתני ועוד לגבינהו ארעא ליתמי וליהדר וליגבינהו מינייהו כדרב נחמן דאמר ר

אביהן בעל חוב חוזר וגובה אותן מהן  אמר רבה בר אבוה יתומים שגבו קרקע בחובת

קשיא ולוקמה דאית להו ליתמי זיבורית ואית ליה לדידיה עידית ובינונית דאזלי יתמי גבו 

בינונית ומגבו ליה זיבורית דאי נמי בשל כל אדם הן שמין הא אין נפרעין מנכסי יתומים 

: אלא מזיבורית הני מילי היכא דלא תפס אבל היכא דתפס תפס

שלש ארצות לנשואין יהודה ועבר הירדן והגליל אין מוציאין מעיר לעיר   א משנה,דף קי

ומכרך לכרך אבל באותה הארץ מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך 

אבל לא מעיר לכרך ולא מכרך לעיר מוציאין מנוה הרעה לנוה היפה   ב משנה,דף קי

ה יפה מפני שהנוה ג אומר אף לא מנוה רעה לנו"אבל לא מנוה היפה לנוה הרעה רשב

: היפה בודק

בשלמא מכרך לעיר דבכרך שכיחי כל מילי בעיר לא שכיחי כל מילי אלא   ב גמרא,דף קי

ר יוסי בר חנינא מנין שישיבת "ט מסייע ליה לרבי יוסי בר חנינא דא"מעיר לכרך מ

 : ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים( נחמיה יא)כרכים קשה שנאמר 

מאי בודק כדשמואל דאמר שמואל שינוי וסת תחלת חולי מעים כתוב  : 'ג אומר כו"רשב

כל ימי עני רעים והאיכא שבתות וימים טובים כדשמואל דאמר ( משלי טו)בספר בן סירא 

שמואל שינוי וסת תחלת חולי מעים בן סירא אומר אף לילות בשפל גגים גגו ובמרום 

: ו לכרמיםהרים כרמו ממטר גגים לגגו ומעפר כרמ

הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין הכל מעלין לירושלים ואין   ב משנה,דף קי

י וגרשה בארץ ישראל נותן לה "הכל מוציאין אחד האנשים ואחד הנשים נשא אשה בא

י וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל נשא "ממעות ארץ ישראל נשא אשה בא

ראל נותן לה ממעות ארץ ישראל רבן שמעון בן גמליאל אשה בקפוטקיא וגרשה בארץ יש

אומר נותן לה ממעות קפוטקיא נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות 

: קפוטקיא

הכל מעלין לאתויי מאי לאתויי עבדים ולמאן דתני עבדים בהדיא לאתויי   ב גמרא,דף קי

לאתויי מאי לאתויי עבד שברח מאי לאתויי מנוה היפה לנוה הרעה ואין הכל מוציאין 

מחוצה לארץ לארץ דאמרינן ליה זבניה הכא וזיל משום ישיבת ארץ ישראל הכל מעלין 

לירושלים לאתויי מאי לאתויי מנוה היפה לנוה הרעה ואין הכל מוציאין לאתויי מאי 

מנוה הרעה לנוה היפה ואיידי דתנא רישא אין מוציאין תנא סיפא נמי אין ' לאתויי אפי

ר הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות כופין אותה לעלות ואם לאו "ת : ציאיןמו

תצא בלא כתובה היא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות כופין אותו לעלות ואם לאו 

יוציא ויתן כתובה היא אומרת לצאת והוא אומר שלא לצאת כופין אותה שלא לצאת ואם 

היא אומרת שלא לצאת כופין אותו שלא לצאת לאו תצא בלא כתובה הוא אומר לצאת ו

הא גופא קשיא קתני נשא אשה בארץ  : 'נשא אשה כו : ואם לאו יוציא ויתן כתובה

ישראל וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל אלמא בתר שיעבודא אזלינן אימא 

 סיפא נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בארץ ישראל נותן לה ממעות ארץ ישראל אלמא בתר

רבן שמעון בן  : גוביינא אזלינן אמר רבה מקולי כתובה שנו כאן קסבר כתובה דרבנן

קסבר כתובה דאורייתא תנו רבנן המוציא שטר  : גמליאל אומר נותן לה ממעות קפוטקיא

חוב על חבירו כתוב בו בבל מגבהו ממעות בבל כתוב בו ארץ ישראל מגבהו ממעות ארץ 

מגבהו ממעות בבל הוציאו בארץ ישראל מגבהו  ישראל כתוב בו סתם הוציאו בבבל



ממעות ארץ ישראל כתוב בו כסף סתם מה שירצה לוה מגבהו מה שאין כן בכתובה אהייא 

כתוב בו כסף סתם  : ג דאמר כתובה דאורייתא"אמר רב משרשיא ארישא לאפוקי מדרשב

אמר רב ר אלעזר דכתיב ביה מטבע ואימא פריטי "מה שירצה לוה מגבהו ואימא נסכא א

עובדי >בעיר שרובה ' י אפי"ר לעולם ידור אדם בא"פפא פריטי דכספא לא עבדי אינשי ת

ל ואפילו בעיר שרובה ישראל שכל הדר בארץ ישראל "ואל ידור בחו{ גוים> }כוכבים

( ויקרא כה)' דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה שנא

היות לכם לאלהים וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה אלא לומר לתת לכם את ארץ כנען ל

וכן בדוד הוא אומר { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>ל כאילו עובד "לך כל הדר בחו

לאמר לך עבוד אלהים אחרים וכי מי ' כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה( א כושמואל )

עבודת >ל כאילו עובד "ואמר לו לדוד לך עבוד אלהים אחרים אלא לומר לך כל הדר בח

זירא הוה קמשתמיט מיניה דרב יהודה דבעא למיסק לארץ ' ר{ עבודה זרה> }כוכבים

ישראל דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה שנאמר 

ורבי ' בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה( ירמיהו כז)  א גמרא,דף קיא

השבעתי ( שיר השירים ב)ורב יהודה כתיב קרא אחרינא זירא ההוא בכלי שרת כתיב 

ורבי זירא ההוא שלא יעלו ישראל ' אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה וגו

בחומה ורב יהודה השבעתי אחרינא כתיב ורבי זירא ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי 

אחת שהשביע הקדוש שבועות הללו למה אחת שלא יעלו ישראל בחומה ו' חנינא דאמר ג

ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את 

שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי ורב יהודה { אומות העולם> }העובדי כוכבים>

אם תעירו ואם תעוררו כתיב ורבי זירא מיבעי ליה לכדרבי לוי דאמר ( שיר השירים ב)

תלתא הני דאמרן אינך שלא יגלו את הקץ ושלא ירחקו את הקץ שש שבועות הללו למה 

בצבאות או ( שיר השירים ב){ לאומות העולם> }לעובדי כוכבים>ושלא יגלו הסוד 

ה לישראל אם אתם מקיימין את השבועה "באילות השדה אמר רבי אלעזר אמר להם הקב

אלעזר כל הדר מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה אמר רבי 

ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה ( ישעיהו לג)בארץ ישראל שרוי בלא עון שנאמר 

ל רבא לרב אשי אנן בסובלי חלאים מתנינן לה אמר רב ענן כל הקבור בארץ "נשוא עון א

מזבח אדמה תעשה לי וכתיב התם ( שמות כ)ישראל כאילו קבור תחת המזבח כתיב הכא 

תו עמו עולא הוה רגיל דהוה סליק לארץ ישראל נח נפשיה בחוץ וכפר אדמ( דברים לב)

על אדמה טמאה תמות אמרו ( עמוס ז)לארץ אתו אמרו ליה לרבי אלעזר אמר אנת עולא 

לו ארונו בא אמר להם אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה ההוא גברא דנפלה 

ל אחיו נשא "חת וליבמה אל מהו למי"חנינא א' ליה יבמה בי חוזאה אתא לקמיה דר

ומת ברוך המקום שהרגו והוא ירד אחריו אמר רב יהודה אמר שמואל { גויה> }כותית>

כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות רבה ורב 

יוסף דאמרי תרוייהו אפילו מפומבדיתא לבי כובי ההוא דנפק מפומבדיתא לבי כובי 

דנפק מפומבדיתא לאסתוניא שכיב אמר אביי אי בעי האי צורבא  שמתיה רב יוסף ההוא

י קולטתן כשרין שבשאר "מרבנן הוה חיי רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו כשרין שבבבל א

ארצות בבל קולטתן למאי אילימא ליוחסין והאמר מר כל הארצות עיסה לארץ ישראל 

הדר בבבל כאילו דר  וארץ ישראל עיסה לבבל אלא לענין קבורה אמר רב יהודה כל

הוי ציון המלטי יושבת בת בבל אמר אביי נקטינן בבל ( זכריה ב)בארץ ישראל שנאמר 



ר אלעזר מתים "לא חזיא חבלי דמשיח תרגמה אהוצל דבנימין וקרו ליה קרנא דשיזבתא א

ונתתי צבי בארץ חיים ארץ שצביוני בה ( יחזקאל כו)שבחוץ לארץ אינם חיים שנאמר 

יחיו מתיך ( ישעיהו כו)אבא בר ממל ' ין צביוני בה אין מתיה חיים מתיב רמתיה חיים שא

י נבלתי יקומון מתים שבחוץ לארץ ומאי "נבלתי יקומון מאי לאו יחיו מתיך מתים שבא

ונתתי צבי בארץ חיים אנבוכד נצר הוא דכתיב דאמר רחמנא מייתינא עלייהו מלכא 

נותן נשמה לעם עליה ורוח ( ישעיהו מב)ל רבי מקרא אחר אני דורש "דקליל כי טביא א

להולכים בה ואלא הכתיב נבלתי יקומון ההוא בנפלים הוא דכתיב ורבי אבא בר ממל האי 

אבהו אפילו ' נותן נשמה לעם עליה מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדרבי אבהו דאמר ר

תם י מובטח לה שהיא בת העולם הבא כתיב הכא לעם עליה וכתיב ה"שפחה כנענית שבא

ר ירמיה "שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור ורוח להולכים בה א( בראשית כב)

ר יוחנן כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא "בר אבא א

' י גלגול מתקיף לה ר"אלעזר צדיקים שבחוץ לארץ אינם חיים אמר רבי אילעא ע' ולר

בראשית )וא אמר אביי מחילות נעשות להם בקרקע אבא סלא רבא גלגול לצדיקים צער ה

ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם אמר קרנא דברים בגו יודע היה יעקב אבינו ( מז

שצדיק גמור היה ואם מתים שבחוצה לארץ חיים למה הטריח את בניו שמא לא יזכה 

ר חנינא "א' וישבע יוסף את בני ישראל וגו( בראשית נ)למחילות כיוצא בדבר אתה אומר 

דברים בגו יודע היה יוסף בעצמו שצדיק גמור היה ואם מתים שבחוצה לארץ חיים למה 

הטריח את אחיו ארבע מאות פרסה שמא לא יזכה למחילות שלחו ליה אחוהי לרבה יודע 

אילפא מוסיף בה דברים מעשה באחד שהיה מצטער על ' היה יעקב שצדיק גמור היה וכו

ששמע כזאת גלגל בעצמו עד יום מותו אף על פי שחכם גדול  אשה אחת וביקש לירד כיון

ת אין לך רב יש לך רב ומנו רבי יוחנן ואם "אתה אינו דומה לומד מעצמו ללומד מרבו וא

אין אתה עולה הזהר בשלשה דברים אל תרבה בישיבה שישיבה קשה לתחתוניות ואל 

לעינים אלא שליש תרבה בעמידה שעמידה קשה ללב ואל תרבה בהליכה שהליכה קשה 

בישיבה שליש בעמידה שליש בהילוך כל ישיבה שאין עמה סמיכה עמידה נוחה הימנה 

ד והאמרת עמידה קשה ללב אלא ישיבה "עמידה ס

שאין בה סמיכה עמידה שיש בה סמיכה נוחה הימנה וכן אמרו יצחק   ב גמרא,דף קיא

א רבי יהודה אומר פרדה יהודה בפרדות דתני' ושמעון ואושעיא אמרו דבר אחד הלכה כר

שתבעה אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור אלא מינה אמר רב נחמן בר יצחק יצחק זה 

ל אושעיא זה רבי אושעיא ברבי אמר "ש בן פזי ואמרי לה ר"רבי יצחק נפחא שמעון זה ר

תניא נמי הכי ' מתים בל יחיו וגו( ישעיהו כו)אלעזר עמי הארצות אינן חיים שנאמר ' ר

ל רפאים בל יקומו במרפה עצמו מדברי תורה הכתוב מדבר "ים בל יחיו יכול לכל תמת

> לעבודת כוכבים>יוחנן לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי ההוא במרפה עצמו ' ל ר"א

כי טל אורות ( ישעיהו כו)ל מקרא אחר אני דורש דכתיב "הוא דכתיב א{ לעבודה זרה}

ר תורה אור תורה מחייהו וכל שאין משתמש טליך וארץ רפאים תפיל כל המשתמש באו

ל רבי מצאתי להן תקנה מן "באור תורה אין אור תורה מחייהו כיון דחזייה דקמצטער א

אלהיכם חיים כולכם היום וכי אפשר לדבוקי ' ואתם הדבקים בה( דברים ד)התורה 

ם אלהיך אש אוכלה אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכ' כי ה( דברים ד)בשכינה והכתיב 

והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה עליו הכתוב 

אלהיך ולדבקה בו ' לאהבה את ה( דברים ל)כאילו מדבק בשכינה כיוצא בדבר אתה אומר 



וכי אפשר לאדם לידבק בשכינה אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא 

כסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה לתלמידי חכמים והמהנה תלמידי חכמים מנ

( תהילים עב)ר חייא בר יוסף עתידין צדיקים שמבצבצין ועולין בירושלים שנאמר "א

וגנותי אל העיר ( ב יטמלכים )ויציצו מעיר כעשב הארץ ואין עיר אלא ירושלים שנאמר 

חטה ו מחטה מה "ר חייא בר יוסף עתידים צדיקים שיעמדו במלבושיהן ק"הזאת וא

שנקברה ערומה יוצאה בכמה לבושין צדיקים שנקברו בלבושיהן על אחת כמה וכמה 

יהי ( תהילים עב)י שתוציא גלוסקאות וכלי מילת שנאמר "ר חייא בר יוסף עתידה א"וא

ר יהי פסת בר בארץ בראש הרים אמרו עתידה חטה שתתמר כדקל "פסת בר בארץ ת

ירעש ( תהילים עב)ה תלמוד לומר ועולה בראש הרים ושמא תאמר יש צער לקוצר

ה מביא רוח מבית גנזיו ומנשבה עליה ומשרה את סלתה ואדם יוצא "כלבנון פריו הקב

עם חלב ( דברים לב)לשדה ומביא מלא פיסת ידו וממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו 

כליות חטה אמרו עתידה חטה שתהא כשתי כליות של שור הגדול ואל תתמה שהרי שועל 

פת ושקלוהו ומצאו בו ששים ליטרין בליטרא של צפורי תניא אמר רב יוסף קינן בל

מעשה בשיחין באחד שהניח לו אביו שלשה בדי חרדל ונפשח אחד מהן ונמצאו בו תשעה 

ש בן תחליפא קלח של כרוב הניח לנו "אמר ר : קבין חרדל ועציו סיככו בו סוכת יוצרין

ודם ענב תשתה חמר אמרו לא כעולם ( ם לבדברי)אבא והיינו עולים ויורדים בו בסולם 

הזה העולם הבא העולם הזה יש בו צער לבצור ולדרוך העולם הבא מביא ענוה אחת 

בקרון או בספינה ומניחה בזוית ביתו ומספק הימנה כפטוס גדול ועציו מסיקין תחת 

ב ודם ענ( דברים לב)' התבשיל ואין לך כל ענבה וענבה שאין בה שלשים גרבי יין שנא

( בראשית מט)תשתה חמר אל תקרי חמר אלא חומר כי אתא רב דימי אמר מאי דכתיב 

( בראשית מט)י שאין צריך עיר אחת לבצור "אוסרי לגפן עירה אין לך כל גפן וגפן שבא

י שאינו מוציא משוי שתי אתונות ושמא "ולשורקה בני אתונו אין לך כל אילן סרק שבא

ל ודם "כבס ביין לבושו ושמא תאמר אינו אדום ת( בראשית מט)ל "תאמר אין בו יין ת

ל חכלילי "ל סותה ושמא תאמר אין בו טעם ת"ענב תשתה חמר ושמא תאמר אינו מרוה ת

ל "עינים מיין כל חיך שטועמו אומר לי לי ושמא תאמר לנערים יפה ולזקנים אינו יפה ת

מאי כתיב כי אתא ולבן שנים מחלב אל תיקרי לבן שינים אלא לבן שנים פשטיה דקרא ב

ה רבונו של עולם רמוז בעיניך דבסים "רב דימי אמר אמרה כנסת ישראל לפני הקב

יוחנן טוב המלבין ' יוחנן דאמר ר' מחמרא ואחוי לי שיניך דבסים מחלבא מסייע ליה לר

שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר ולבן שנים מחלב אל תקרי לבן שינים אלא 

ל הוה איפגר תלתא יומי ולא אתא כי אתא "בר אדא מקרי דרדקי דרלבון שינים רב חייא 

מאות ' ל דלית אחת הניח לי אבא ובצרתי ממנה יום ראשון ג"ל אמאי איפגרת א"א

מאות אשכולות שתי אשכולות לגרב יום שלישי ' אשכולות אשכול לגרב יום שני בצרתי ג

ל אי לאו "יותר מחציה א מאות אשכולות שלש אשכולות לגרב והפקרתי' בצרתי ממנה ג

דאיפגרת הוה עבדא טפי רמי בר יחזקאל איקלע לבני ברק חזנהו להנהו עיזי דקאכלן 

תותי תאיני וקנטיף דובשא מתאיני וחלבא טייף מנייהו ומיערב בהדי הדדי אמר היינו זבת 

ר יעקב בן דוסתאי מלוד לאונו שלשה מילין פעם אחת קדמתי בנשף והלכתי "חלב ודבש א

ל לדידי חזי לי זבת חלב ודבש של צפורי והוי "קרסולי בדבש של תאינים אמר רעד 

שיתסר מילין אשיתסר מילין אמר רבה בר בר חנה לדידי חזי לי זבת חלב ודבש של כל 

ארץ ישראל 



ב פרסי אורכא ופותיא שיתא "והויא כמבי מיכסי עד אקרא דתולבנקי כ  א גמרא,דף קיב

יוסי בר חנינא איקלעו לההוא אתרא אייתו קמייהו אפרסקא ' רעוירא ו' פרסי רבי חלבו ור

סאין אכלו שליש והפקירו שליש ' דהוה כאילפס כפר הינו ואילפס כפר הינו כמה הוי ה

אלעזר להתם ואייתו לקמיה נקטו בידיה ואמר ' ונתנו לפני בהמתן שליש לשנה איקלע ר

בן לוי איקלע לגבלא חזנהו  ארץ פרי למלחה מרעת יושבי בה רבי יהושע( תהילים קז)

להנהו קטופי דהוו קיימי כי עיגלי אמר עגלים בין הגפנים אמרו ליה קטופי נינהו אמר 

הללו שעמדו { לגוים> }לערביים>ארץ ארץ הכניסי פירותייך למי את מוציאה פירותייך 

חייא להתם חזנהו דהוו קיימי כעיזי אמר עזים בין ' עלינו בחטאתינו לשנה איקלע ר

תנו רבנן בברכותיה של ארץ ישראל בית  : גפנים אמרו ליה זיל לא תעביד לן כי חברךה

סאה עושה חמשת ריבוא כורין בישיבתה של צוען בית סאה עושה שבעים כורין דתניא 

אמר רבי מאיר אני ראיתי בבקעת בית שאן בית סאה עושה שבעים כורין ואין לך מעולה 

כארץ מצרים ואין לך מעולה ' כגן ה( בראשית יג) בכל ארצות יותר מארץ מצרים שנאמר

כי היו בצוען שריו ( ישעיהו ל)בכל ארץ מצרים יותר מצוען דהוו מרבו בה מלכים דכתיב 

י יותר מחברון דהוו קברי בה שיכבי ואפילו הכי חברון מבונה על "ואין לך טרשים בכל א

ה לפני צוען מצרים מאי וחברון שבע שנים נבנת( במדבר יג)אחת משבעה בצוען דכתיב 

נבנתה אילימא נבנתה ממש אפשר אדם בונה בית לבנו קטן קודם שיבנה לבנו גדול 

ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען אלא שמבונה על אחת משבעה ( בראשית י)שנאמר 

בצוען והני מילי בטרשים אבל שלא בטרשים חמש מאה והני מילי שלא בברכותיה אבל 

תניא אמר רבי יוסי סאה ' ויזרע יצחק בארץ ההיא וגו( ית כובראש)בברכותיה כתיב 

ביהודה היתה עושה חמש סאין סאה קמח סאה סלת סאה סובין סאה מורסין וסאה 

חנינא יאה משבחיתו בה בארעכון בית סאה ' לר{ מינא> }צדוקי>ל ההוא "קיבוריא א

נה רועות מקנתי אחת הניח לי אבא ממנה משח ממנה חמר ממנה עיבור ממנה קיטניות ממ

דקיימא אגודא דירדנא כמה [ תאלתא]ל ההוא בר אמוראה לבר ארעא דישראל האי "א

ל אכתי לא עייליתו בה אחריבתוה אנן מאה ועשרים "גדריתו מינה אמר ליה שיתין כורי א

כורי הוה גזרינן מינה אמר ליה אנא נמי מחד גיסא קאמינא לך אמר רב חסדא מאי דכתיב 

ן לך ארץ חמדה נחלת צבי למה ארץ ישראל נמשלה לצבי לומר לך מה ואת( ירמיהו ג)

צבי זה אין עורו מחזיק בשרו אף ארץ ישראל אינה מחזקת פירותיה דבר אחר מה צבי זה 

קל מכל החיות אף ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל את פירותיה אי מה צבי זה קל 

ה שמנים תלמוד לומר זבת חלב ואין בשרו שמן אף ארץ ישראל קלה לבשל ואין פירותי

ודבש שמנים מחלב ומתוקים מדבש רבי אלעזר כי הוה סליק לארץ ישראל אמר פלטי לי 

מחדא כי סמכוהו אמר פלטי לי מתרתי כי אותבוהו בסוד העיבור אמר פלטי לי מתלת 

בסוד עמי לא יהיו זה סוד ' והיתה ידי אל הנביאים החוזים שוא וגו( יחזקאל יג)שנאמר 

ור ובכתב בית ישראל לא יכתבו זה סמיכה ואל אדמת ישראל לא יבואו כמשמעו רבי עיב

י לא אשכח מברא למעבר נקט במצרא וקעבר אמר ליה ההוא "זירא כי הוה סליק לא

עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפזיזותייכו קיימיתו אמר { מינא> }צדוקי>

' אבא מנשק כיפי דעכו ר' ר : מי יימר דזכינא לה ליה דוכתא דמשה ואהרן לא זכו לה אנא

אמי ורבי אסי ' חנינא מתקן מתקליה ר

חייא בר גמדא מיגנדר ' קיימי משמשא לטולא ומטולא לשמשא ר  ב גמרא,דף קיב

כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו אמר רבי זירא ( תהילים קב)בעפרה שנאמר 



בא קטיגוריא בתלמידי חכמים כי אמריתה קמיה  אמר רבי ירמיה בר אבא דור שבן דוד

ועוד בה עשיריה ושבה והיתה לבער ( ישעיהו ו)דשמואל אמר צירוף אחר צירוף שנאמר 

תני רב יוסף בזוזי ובזוזי דבזוזי אמר רב חייא בר אשי אמר רב עתידין כל אילני סרק 

: גפן נתנו חילםכי עץ נשא פריו תאנה ו( יואל ב)שבארץ ישראל שיטענו פירות שנאמר 
 

 

 מסכת נדרים פרק א

כל כינויי נדרים כנדרים וחרמים כחרמים ושבועות כשבועות ונזירות   א משנה,דף ב

כנזירות האומר לחברו מודרני ממך מופרשני ממך מרוחקני ממך שאני אוכל לך שאני 

: ע היה חוכך בזה להחמיר"טועם לך אסור מנודה אני לך ר

נדרים כנדרים מאי שנא גבי נזיר דלא קתני להו לכולהו ומאי כל כינויי   ב גמרא,דף ב

שנא גבי נדרים דקתני לכולהו משום דנדר ושבועה כתיבי גבי הדדי תני תרתין וכיון דתני 

תרתין תני לכולהו וליתני כינוי שבועות בתר נדרים איידי דתנא נדרים דמיתסר חפצא 

ועה דקאסר נפשיה מן חפצא פתח עליה תנא נמי חרמים דמיתסר חפצא עליה לאפוקי שב

בכינויין כל כנויי נדרים ומפרש ידות האומר לחבירו מודר אני ממך ותו ידות אינשי איירי 

בהון וחסורי מיחסרא והכי קתני כל כינויי נדרים כנדרים וידות נדרים כנדרים וליפרוש 

מה אין כינויין ברישא ההוא דסליק מיניה ההוא מפרש ברישא כדתנן במה מדליקין וב

במה אשה יוצאה ' במה טומנין ובמה אין טומנין אין טומנין כו' מדליקין אין מדליקין כו

ובמה אינה יוצאה לא תצא אשה וכל היכא דפתח לא מפרש ברישא והתנן יש נוחלין 

ומנחילין נוחלין ולא מנחילין ואלו נוחלין ומנחילין יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן 

ואסורות לבעליהן ואלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן יש טעונות מותרות ליבמיהן 

שמן ולבונה שמן ולא לבונה ואלו טעונות שמן ולבונה יש טעונות הגשה ואין טעונות 

תנופה תנופה ולא הגשה ואלו טעונות הגשה יש בכור לנחלה ואין בכור לכהן בכור לכהן 

ר לכהן הלין משום דאוושו ליה מפרש ואין בכור לנחלה ואיזהו בכור לנחלה ואין בכו

ההוא דפתח ברישא והא במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה דלא אוושא וקתני יוצא גמל 

אלא לאו דווקא זימנין מפרש ההוא דפתח ברישא זימנין ההוא דסליק   א גמרא,דף ג

ן מפרש ברישא ואיבעית אימא ידות איידי דאתיין מדרשא מפרש להון ברישא וליפתח הדי

ברישא מיפתח פתח בכינויין דאורייתא ברישא והדר מפרש ידות דאתיין ליה מדרשא 

ד לשון שבדו להן חכמים להיות נודר "הניחא למאן דאמר כינויין לשון נכרים הן אלא למ

בו מאי איכא למימר מי קתני ידות ולאו חסורי קא מחסרת לה אקדים נמי ותני ידות כל 

י נדרים כנדרים ואלו הן ידות האומר לחבירו ואלו הן כינויין ידות נדרים כנדרים וכל כינוי

' איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה( במדבר ו)קונם קונח קונס וידות היכא כתיב 

ותניא נזיר להזיר לעשות כינויי נזירות כנזירות וידות נזירות כנזירות אין לי אלא בנזירות 

מקיש נזירות לנדרים ונדרים ' נדר נזיר להזיר להל איש כי יפליא לנדור "בנדרים מנין ת

לנזירות מה נזירות עשה בו ידות נזירות כנזירות אף נדרים עשה בהם ידות נדרים כנדרים 

ומה נדרים עובר בבל יחל ובבל תאחר אף נזירות עובר בבל יחל ובבל תאחר ומה נדרים 



ר נזירות בתו ובעל מיפר האב מיפר נדרי בתו ובעל מיפר נדרי אשתו אף נזירות האב מיפ

ש גבי נזירות דכתיב נזיר להזיר נדרים נמי הא כתיב לנדור נדר והיקישא "נזירות אשתו מ

למה לי אי כתב נדר לנדור כדכתב נזיר להזיר כדקאמרת לא צריך היקישא השתא דכתיב 

לנדור נדר דברה תורה כלשון בני אדם הניחא למאן דאית ליה דברה תורה כלשון בני 

אלא למאן דלית ליה דברה תורה כלשון בני אדם האי לנדור נדר מאי עביד ליה אדם 

דריש ליה לעשות ידות נדרים כנדרים ומקיש נזירות לנדרים נזיר להזיר דריש ליה מלמד 

ד דברה תורה כלשון בני אדם ונזיר להזיר "שהנזירות חל על הנזירות ולמ  ב גמרא,דף ג

ל "שהנזירות חל על הנזירות מנא ליה הניחא אי סדריש לעשות ידות נזירות כנזירות 

ד נזירות חל על נזירות מנא ליה נימא "ל כמ"ד אין נזירות חל על נזירות אלא אי ס"כמ

קרא ליזור מאי להזיר שמעת מינה תרתי במערבא אמרי אית תנא דמפיק ליה לידות מן 

אמר מר ומה נדרים  כל היוצא מפיו יעשה( במדבר ל)לנדור נדר ואית תנא דמפיק ליה מן 

בבל יחל ובל תאחר בשלמא בל יחל דנדרים משכחת לה כגון דאמר ככר ( במדבר ל)עובר 

זו אוכל ולא אכלה עובר משום בל יחל דברו אלא בל יחל דנזירות היכי משכחת לה כיון 

דאמר הריני נזיר הוה ליה נזיר אכל קם ליה בבל יאכל שתה קם ליה בבל ישתה אמר רבא 

ו בשנים בל תאחר דנזירות היכי משכחת לה כיון דאמר הריני נזיר הוה ליה לעבור עלי

נזיר אכל קם ליה בבל יאכל באומר לכשארצה אהא נזיר ואי אמר כשארצה ליכא בל 

תאחר אמר רבא כגון דאמר לא איפטר מן העולם עד שאהא נזיר דמן ההיא שעתא הוה 

ה אחת קודם מיתתי אסורה לאכול ליה נזיר מידי דהוה האומר לאשתו הרי זו גיטיך שע

בתרומה מיד אלמא אמרינן כל שעתא ושעתא דילמא מיית הכא נמי לאלתר הוי נזיר 

דאמרינן דילמא השתא מיית 

ד לא "רב אחא בר יעקב אמר כגון דנדר והוא בבית הקברות הניחא למ  א גמרא,דף ד

ל תאחר ועוד האמר ד מאלתר חיילא עליה מי איכא ב"חיילא עליה נזירות מאלתר אלא למ

ה קם ליה "מר בר רב אשי חיילא נזירות עליה מאלתר וכי פליגי לענין מלקות פליגי אפ

ר אשי הואיל וכן נזיר שטימא עצמו במזיד "בבל תאחר משום דקא מאחר נזירות דטהרה א

עובר משום בל תאחר דנזירות טהרה רב אחא בריה דרב איקא אמר עובר בבל תאחר 

ד תגלחת אינה מעכבת מצות "למ' ד תגלחת מעכבת אלא אפי"א למתגלחתו ולא מיבעי

גילוח מיהא לא מיקיים מר זוטרא בריה דרב מרי אמר עובר בבל תאחר קרבנותיו ומן 

כי דרוש ידרשנו אלו חטאות ואשמות מהו ( דברים כג)הכא נפקא ליה מהתם נפקא ליה 

א מתפיס ליה לחטאת נזיר דתימא חידוש הוא שחידשה תורה בנזיר מאי חידוש אילימא דל

א "בנדר הרי חטאת חלב שאין מתפיסה בנדר ועובר בבל תאחר אלא מאי חידושיה סד

הואיל ואם אמר הריני נזיר אפילו מן חרצן הוי נזיר לכל אימא לא ליעבור עליה משום בל 

ש דאמר אין נזיר עד "ד כי נזיר מן חרצן הוי נזיר לכל אלא לר"ל הניחא למ"תאחר קמ

א "מכולן מאי איכא למימר ועוד האי חידוש לחומרא הוא אלא מאי חידושיה דסדשיזיר 

הואיל 

ל "ואם גילח על אחת משלשתן יצא לא ליעבור עליה בבל תאחר קמ  ב גמרא,דף ד

ואיבעית אימא מאי חדושיה משום דלא מתפיסו בנדר והא דקא קשיא לך חטאת חלב 

חטאת חלב קאתיא לכפרה חטאת נזיר למאי אתיא והרי חטאת יולדת דלא אתיא לכפרה 

ר ומה נדרים האב אמר מ' ועבר עלה משום בל תאחר ההיא קא שריא לה למיכל בקדשי

מיפר נדרי בתו ובעל מיפר נדרי אשתו אף נזירות האב מיפר נזירות בתו ובעל מיפר 



נזירות אשתו למה לי היקשא תיתי במה מצינו מנדרים דילמא גבי נדרים הוא דמיפר 

יום אימא ' משום דלא אית ליה קיצותא אבל גבי נזירות דאית ליה קיצותא דסתם נזירות ל

אמר שמואל בכולן עד שיאמר שאני אוכל לך  : 'ר לחבירו מודר אני וכוהאומ : ל"לא קמ

ז אסור שאני אוכל "שאני טועם לך מיתיבי מודר אני ממך מופרשני ממך מרוחקני ממך ה

א באומר שאני אוכל לך שאני טועם לך "ז אסור הכי קתני בד"לך שאני טועם לך ה

דרני ממך ומופרשני ממך מרוחקני והתניא איפכא שאני אוכל לך שאני טועם לך אסור מו

ל "ז אסור תני הכי וכבר אמר מודרני אי הכי היינו רישא ועוד אסור אסור ל"ממך ה

למתני אלא אמר שמואל טעמא דאמר שאני אוכל לך שאני טועם לך הוא דאסור וחבירו 

מותר 

' יוסי בר' אבל אמר מודרני הימך לחודיה שניהן אסורין כי הא דאמר ר  א גמרא,דף ה

חנינא מודרני הימך שניהן אסורין תנן הריני עליך חרם המודר אסור אבל מדיר לא כגון 

דפריש ואת עלי לא את עלי חרם הנודר אסור אבל מודר לא כגון דפריש ואנא עלך לא 

אבל סתמא מאי שניהן אסורים הא מדקתני סיפא הריני עליך ואת עלי שניהן אסורין הדין 

חנינא ' יוסי בר' א הוא אסור וחברו מותר אלא הכי אתמר דרהוא דשניהם אסורין הא סתמ

מודר אני לך שניהם אסורין מודרני הימך הוא אסור וחברו מותר והא מתניתין דקתני 

הימך ואוקימנא למתניתין לשמואל בכולן עד שיאמר שאני טועם לך ושאני אוכל לך הוא 

מעיקרא דשמואל הכי איתמר דאסור וחברו מותר אבל במודרני הימך שניהם אסורין אלא 

טעמא דאמר שאני אוכל לך ושאני טועם לך הוא דאין הוא אסור אלא באכילה הא מודרני 

ממך אסור אפילו בהנאה אי הכי לימא שמואל הכי ואם לא אמר אלא שאני אוכל לך 

ושאני טועם לך אין אסור אלא באכילה אלא הכי איתמר טעמא דאמר שאני אוכל לך 

הוא דאסור אבל אמר מודרני הימך לא משמע דאמר אסור מאי טעמא ושאני טועם לך 

מודר אני ממך לא משתעינא בהדך משמע מופרשני ממך דלא עבידנא עמך משא ומתן 

אמות דילך משמע ' משמע מרוחקני ממך דלא קאימנא בד

לימא קסבר שמואל ידים שאין מוכיחות לא הוויין ידים אין שמואל מוקים   ב גמרא,דף ה

יהודה דאמר ידים שאין מוכיחות לא הוויין ידים דתנן גופו של גט הרי את ' כר' מתנילה ל

מותרת לכל אדם רבי יהודה אומר ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין ואיגרת שבוקין 

ג דאין ידים מוכיחות "כרבי יהודה לוקמה כרבנן אע' אמאי דחיק שמואל לאוקומה למתני

תאני שאני אוכל לך שאני טועם לך ליתני שאני אוכל  קשיתיה אמאי' אמר רבא מתני

מ בעינן ידים מוכיחות איתמר ידים שאין מוכיחות אביי אמר הוויין ידים "שאני טועם ש

נזיר להזיר ( במדבר ו)ורבא אמר לא הוויין ידים אמר רבא רבי אידי אסברה לי אמר קרא 

דות נזירות בהפלאה לימא י מקיש ידות נזירות לנזירות מה נזירות בהפלאה אף י"לי

יהודה ' יהודה ורבנן קמיפלגי דתנן גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם ר' בפלוגתא דר

אומר ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין וגט פטורין ואיגרת שבוקין אביי דאמר כרבנן 

י יהודה עד כאן לא קאמר רב' לר' ורבא דאמר כרבי יהודה אמר לך אביי אנא דאמרי אפי

יהודה בעינן ידים מוכיחות אלא גבי גט דבעינן כריתות וליכא אבל בעלמא מי שמעת ליה 

כ לא קאמרי רבנן דלא בעינן ידים מוכיחות אלא גבי "לרבנן ע' ורבא אמר אנא דאמרי אפי

גט 

דאין אדם מגרש את אשת חבירו אבל בעלמא מי שמעת להו מיתיבי הרי   א גמרא,דף ו

אסור מפני שהוא יד לקרבן טעמא דאמר עלי הוא דאסור אבל לא [ עלי]הוא עלי הרי זה 



אמר עלי לא תיובתא דאביי אמר לך אביי טעמא דאמר עלי הוא דאסור אבל אמר הרי הוא 

ולא אמר עלי הרי הוא דהפקר הרי הוא דצדקה קאמר והא מפני שהוא יד לקרבן קתני 

הרי הוא שניהן אסורין אלא אימא טעמא דאמר עלי הוא אסור וחבירו מותר אבל אמר 

פ שהוא חייב חטאת "דדלמא הרי הוא הקדש קאמר מיתיבי הרי זו חטאת הרי זו אשם אע

ואשם לא אמר כלום הרי זו חטאתי הרי זו אשמי אם היה מחויב דבריו קיימין תיובתא 

יהודה היא והא אביי הוא דאמר אנא דאמרי אפילו לרבי ' דאביי אמר לך אביי הא מני ר

ביה אלא לימא רבא דאמר כרבי יהודה אמר לך רבא אנא דאמרי אפילו לרבנן  יהודה הדר

עד כאן לא קאמרי רבנן דלא בעינן ידים מוכיחות אלא גבי גט דאין אדם מגרש את אשת 

חבירו אבל בעלמא בעינן ידים מוכיחות 

בעי רב פפא יש יד לקידושין או לא היכי דמי אילימא דאמר לה לאשה הרי   ב גמרא,דף ו

את מקודשת לי ואמר לחבירתה ואת נמי פשיטא היינו קידושין עצמן אלא כגון דאמר לה 

לאשה הרי את מקודשת לי ואמר לה לחבירתה ואת מי אמרינן ואת נמי אמר לה לחבירתה 

ותפסי בה קידושין לחבירתה או דלמא ואת חזאי אמר לה לחבירתה ולא תפסי בה קידושין 

א והא מדאמר ליה רב פפא לאביי מי סבר שמואל ידים בחבירתה ומי מיבעי ליה לרב פפ

שאין מוכיחות הויין ידים מכלל דסבירא ליה לרב פפא דיש יד לקידושין חדא מגו מאי 

דסבירא ליה לשמואל אמר ליה לאביי בעי רב פפא יש יד לפאה או אין יד לפאה היכי דמי 

לייתא היא כי קא מיבעיא אילימא דאמר הדין אוגיא ליהוי פאה והדין נמי ההיא פיאה מע

ליה כגון דאמר והדין ולא אמר נמי מאי מכלל דכי אמר שדה כולה תיהוי פאה הויא פאה 

פאת שדך מי ( ויקרא יט)ל "אין והתניא מנין שאם רוצה לעשות כל שדהו פאה עושה ת

אמרינן כיון דאיתקש לקרבנות מה קרבנות יש להם יד אף פאה יש לה יד או דלמא כי 

ל תאחר הוא דאיתקש והיכא איתקש דתניא איתקש לב

מעמך זה לקט שכחה ופאה יש יד לצדקה או אין יד לצדקה ( דברים כג)  א גמרא,דף ז

היכי דמי אילימא דאמר הדין זוזא לצדקה והדין נמי ההוא צדקה עצמה היא אלא כגון 

> נמי>והדין [ מאי]דאמר הדין ולא אמר נמי מאי הדין נמי צדקה קאמר או דלמא 

לנפקותא בעלמא קאמר ודבורא הוא דלא אסקיה מי אמרינן כיון דאיתקש לקרבנות 

בפיך זו צדקה מה קרבנות יש להן יד אף צדקה יש לה יד או דלמא ( דברים כג)דכתיב 

לבל תאחר הוא דאיתקש יש יד להפקר או דלמא אין יד להפקר היינו צדקה אם תמצא 

היקש למחצה הפקר מי אמרינן היינו  לומר קאמר אם תמצא לומר יש יד לצדקה דאין

צדקה או דלמא שאני צדקה דצדקה לא חזיא אלא לעניים אבל הפקר בין לעניים בין 

לעשירים בעי רבינא יש יד לבית הכסא או לא היכי דמי אילימא דאמר הדין ביתא ליהוי 

אי בית הכסא והדין נמי ההוא בית הכסא נמי הוה אלא כגון דאמר והדין ולא אמר נמי מ

הדין דאמר והדין נמי בית הכסא או דלמא מאי והדין לתשמישא בעלמא קאמר מכלל 

דפשיטא ליה לרבינא דיש זימון לבית הכסא והא מיבעיא ליה לרבינא הזמינו לבית הכסא 

מהו הזמינו לבית המרחץ מהו זימון מועיל או אין זימון מועיל רבינא חדא מגו חדא 

 : ל יש זימון יש יד או אין יד תיבעי ליה"זימון מועיל את קמיבעיא ליה זימון מועיל או אין

' ע לענין מלקות שאינו לוקה דאם כן ניתני ר"אמר אביי מודה ר : 'מנודה אני לך וכו

עקיבא מחמיר אמר רב פפא בנדינא מינך דכולי עלמא לא פליגי דאסור משמתנא מינך 

לכולי עלמא שרי במאי פליגי 



ך דרבי עקיבא סבר לישנא דנידויא הוא ורבנן סברי לישנא במנודה אני ל  ב גמרא,דף ז

דמשמתנא הוא ופליגא דרב חסדא דההוא גברא דאמר משמתנא בנכסיה דבריה דרב 

ל לית דחש לה להא דרבי עקיבא קסבר "ירמיה בר אבא אתא לקמיה דרב חסדא א

נדהו שלא במשמתנא פליגי אמר רבי אילא אמר רב נדהו בפניו אין מתירין לו אלא בפניו 

בפניו מתירין לו בין בפניו בין שלא בפניו אמר רב חנין אמר רב השומע הזכרת השם מפי 

חבירו צריך לנדותו ואם לא נידהו הוא עצמו יהא בנידוי שכל מקום שהזכרת השם מצויה 

כי מתו כל האנשים ותניא כל מקום ( שמות ד)שם עניות מצויה ועניות כמיתה שנאמר 

ם או מיתה או עוני אמר רבי אבא הוה קאימנא קמיה דרב הונא שמעה שנתנו חכמים עיניה

מ "מ תלת ש"להך איתתא דאפקה הזכרת השם לבטלה שמתה ושרא לה לאלתר באפה ש

מ נידהו בפניו אין מתירין לו אלא בפניו "השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וש

תלמיד חכם מנדה לעצמו ומיפר  ר גידל אמר רב"מ אין בין נידוי להפרה ולא כלום א"וש

ל היכי דמי כי הא "לעצמו פשיטא מהו דתימא אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין קמ

דמר זוטרא חסידא כי מחייב בר בי רב שמתא משמית נפשיה ברישא והדר משמת בר בי 

ר "רב וכי עייל לביתיה שרי לנפשיה והדר שרי ליה ואמר רב גידל א

נשבעתי ואקיימה ( תהילים קיט)בעין לקיים את המצוה שנאמר מנין שנש  א גמרא,דף ח

ל דשרי ליה לאיניש "לשמור משפטי צדקך והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא אלא הא קמ

לזרוזי נפשיה ואמר רב גידל אמר רב האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר 

ל "ה חלה על שבועה מאי קמגדול נדר לאלהי ישראל והלא מושבע ועומד הוא ואין שבוע

ל כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית "זרוזי בעלמא היינו דרב גידל קמייתא הא קמ' דאפי

ר האומר לחבירו נשכים "ר גידל א"שמע שחרית וערבית משום הכי חייל שבועה עליה א

קום צא אל > בן אדם>ויאמר אלי ( יחזקאל ג)ונשנה פרק זה עליו להשכים שנאמר 

עומד אמר רב יוסף נידוהו ' אדבר אותך ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד ההבקעה ושם 

בני אדם להתיר לו והוא דתנו הלכתא אבל מתנו ולא תנו לא ואי ליכא ' בחלום צריך י

דתנו הלכתא אפילו מתנו ולא תנו ואי ליכא ליזיל וליתב אפרשת דרכים ויהיב שלמא לבי 

רבינא לרב אשי ידע מאן שמתיה מהו ל "עד דמקלעי ליה עשרה דגמרי הלכתא א' י

דלישרי ליה אמר ליה לשמותיה שויוה שליח למישרי ליה לא שויוה שליח אמר ליה רב 

ל כשם שאי אפשר לבר בלא תבן "אחא לרב אשי שמתיה ושרו ליה בחלמיה מאי א

כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים רבינא הוה לה נדרא לדביתהו   ב גמרא,דף ח

ל אי מכנפין אין אי "ל בעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתו א"רב אשי אאתא לקמיה ד

מ לא שרי למישרי נדרא "מ בעל נעשה שליח לחרטת אשתו וש"מ תלת ש"לא לא ש

באתרא דרביה ויחיד מומחה שרי ' מ כי מכנפין שפיר דמי ושמתא אפי"באתרא דרביה וש

ר זירא "אחא א' כא דבי רר חייא ארי"ר יצחק בר טבלא א"ר שמעון בר זביד א"שמתא א

מלאכי )ר מיאשה משמיה דרבי יהודה בר אילעאי מאי דכתיב "ר חנינא א"ר אלעזר א"א

אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים '> שמש צדקה וגו>וזרחה לכם יראי שמי ( ג

ש בן לקיש "מ חרגא דיומא מסי ופליגא דר"לבטלה שמש צדקה ומרפא אמר אביי ש

ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה "לעולם הבא אלא הקבדאמר אין גיהנם 

ולא עוד אלא שמתעדנין בה ' ורשעים נידונין בה שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש וגו

( מלאכי ג)' ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק והרשעים נידונין בה שנא( מלאכי ג)שנאמר 

: 'הנה יום בא בוער כתנור וגו



ים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה כנדרי כשרים לא אמר כלום כנדרי רשע  א משנה,דף ט

: כנדבותם נדר בנזיר ובקרבן

ודלמא הכי קאמר כנדרי רשעים לא נדרנא אמר שמואל באומר כנדרי   א גמרא,דף ט

רשעים הריני עלי והימנו הריני בנזירות עלי בקרבן הימנו בשבועה הריני נזירות דלמא 

הימנו בשבועה > עלי בקרבן>שהיה נזיר עובר לפניו הריני בתענית קאמר אמר שמואל כ

דלמא הימנו דאכילנא קאמר אמר רבא דאמר הימנו שלא אוכל אי הכי מאי למימרא מהו 

כנדרי כשרים לא אמר כלום כנדבותם  : ל הדין"דתימא הא לא מפיק שבועה מפומיה קמ

א רבי יהודה דתניא מאן תנא דשאני ליה בין נדר לנדבה לימא לא רבי מאיר ול : 'נדר וכו

מאיר רבי ' טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי ר' טוב אשר לא תדור וגו( קוהלת ה)

מ "יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלם אפילו תימא ר

ר מאיר בנדר בנדבה לא קאמר והא קתני כנדבותם נדר בנזיר "כי קא  ב גמרא,דף ט

נודר דלא דלמא אתי בה לידי תקלה נדבה נמי לא ובקרבן תני נדב בנזיר ובקרבן מאי שנא 

דלמא אתי בה לידי תקלה כהלל הזקן דתניא אמרו על הילל הזקן שלא מעל אדם בעולתו 

כל ימיו מביאה כשהיא חולין לעזרה ומקדישה וסומך עליה ושוחטה הניחא נדבה דקרבנות 

שמעון > ירב>נדבה דנזירות מאי איכא למימר סבר לה כשמעון הצדיק דתניא אמר 

הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום 

וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים אמרתי לו בני מה 

ראית להשחית את שערך זה הנאה אמר לי רועה הייתי לאבא בעירי הלכתי למלאות מים 

אה שלי ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולם אמרתי לו מן המעיין ונסתכלתי בבבו

רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה העבודה 

שאגלחך לשמים מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו אמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות 

מתקיף ' זיר להזיר להאיש כי יפליא לנדור נדר נ( במדבר ו)בישראל עליך הכתוב אומר 

לה רבי מני מאי שנא אשם נזיר טמא דלא אכל דאתי על חטא כל אשמות נמי לא ליכול 

יונה היינו טעמא כשהן תוהין נוזרין וכשהן מטמאין ורבין עליהן ימי ' ל ר"דעל חטא אתו א

ר נזירות מתחרטין בהן ונמצאו מביאין חולין לעזרה אי הכי אפילו נזיר טהור נמי נזיר טהו

לא דאמודי אמיד נפשיה דיכול לנדור ואיבעית אימא 

ר יהודה בנדבה בנדר לא אמר והקתני טוב "אפילו תימא רבי יהודה כי א  א גמרא,דף י

ש נודר דלא דילמא אתי בה לידי תקלה נדבה "מזה ומזה נודר ומקיים תני נודב ומקיים מ

כבשתו לעזרה ומקדישה  נמי דילמא אתי לידי תקלה רבי יהודה לטעמיה דאמר אדם מביא

וסומך עליה ושוחטה תינח נדבה דקרבנות נדבה דנזירות מאי איכא למימר רבי יהודה 

לטעמיה דתניא רבי יהודה אומר חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת לפי 

ה מביא תקלה על ידיהם מה היו עושין עומדין ומתנדבין נזירות למקום כדי "שאין הקב

שמעון אומר לא נדרו בנזיר אלא הרוצה להביא עולה ' בן חטאת למקום רשיתחייב קר

מתנדב ומביא שלמים מתנדב ומביא תודה וארבעה מיני לחמה מתנדב ומביא אבל בנזירות 

וכפר עליו מאשר חטא על הנפש ( במדבר ו)לא התנדבו כדי שלא יקראו חוטאין שנאמר 

קפר כולן שיטה אחת הן דנזיר חוטא אלעזר ה' אמר אביי שמעון הצדיק ורבי שמעון ור

אלעזר הקפר ' הוי שמעון הצדיק ורבי שמעון הא דאמרן ורבי אלעזר הקפר ברבי דתניא ר

ברבי אומר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן 

מו ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצ"היין והלא דברים ק



מכל דבר על אחת כמה וכמה מכאן כל היושב בתענית נקרא חוטא והדין קרא בנזיר טמא 

: כתיב משום דשנה בחטא הוא

קונם קונח קונס הרי אלו כינויין לקרבן חרק חרך חרף > לחבירו>האומר   א משנה,דף י

במוהי  הרי אלו כינויין לחרם נזיק נזיח פזיח הרי אלו כינויין לנזירות שבותה שקוקה נודר

: הרי אלו כינויין לשבועה

ש בן לקיש אמר לשון "יוחנן אמר לשון אומות הן ר' איתמר כינויין ר  א גמרא,דף י

בחדש אשר בדא מלבו ( א יבמלכים )שבדו להם חכמים להיות נודר בו וכן הוא אומר 

א ולימ' וטעמא מאי תקינו רבנן כינויין דלא לימא קרבן ולימא קרבן דילמא אמר קרבן לה

ולא אמר קרבן וקא מפיק שם שמים לבטלה ותניא רבי שמעון ' דילמא אמר לה' קרבן לה

אומר 

ל "שלמים ת' תודה לה' מנחה לה' עולה לה' מנין שלא יאמר אדם לה  ב גמרא,דף י

ו ומה זה שלא נתכוון אלא להזכיר שם שמים על הקרבן אמרה "וק' קרבן לה( ויקרא א)

א כינויי כינויין אסורין "כמה וכמה לימא כתנאי בשלבטלה על אחת ' תורה קרבן לה

כינויין > כינויי>ד כינויי כינויין אסורין קסבר "א כינויי כינויין מותרין מאי לאו מ"ובה

ד מותרים קסבר לשון שבדו להן חכמים לא דכולי עלמא כינויין "לשון אומות הן ולמ

לל סברי בהני לא משתעי ש סברי בהני נמי משתעי אומות ובית ה"לשון אומות הן וב

ה סברי לא גזרינן "ש סברי גזרינן כינויי כינויין משום כינויין וב"אומות ואיבעית אימא ב

ד כינויי כינויין דנדרים תני רב יוסף מקנמנא מקנחנא "ה : כינויי כינויין משום כינויין

ויין דנזירות ד כינויי כינויין דחרם תני מפשאה חרקים חרכים חרפים כינויי כינ"מקנסנא ה

תני רב יוסף מחזקנא מנזחנא מפיחנא איבעיא להו מיפחזנא מאי מיתחזנא מאי מיתעזנא 

( שמות ל)מאי קונם קאמר או דילמא > קינמא>מאי אמר ליה רבינא לרב אשי קינמא 

ל רב אחא בריה דרב חייא לרב אשי קינה מאי קינה של תרנגולין "קינמן בשם קאמר א

ד שבואל שבותיאל שקוקאל "ונם תיבעי כינויי כינויין דשבועה הקאמר או דילמא לשון דק

שבואל שבואל בן גרשום משמע אלא שבובאל שבותיאל שקוקאל מהו אמר שמואל אמר 

נדר במוהי הרי  : אשיבתא לא אמר כלום אשקיקא לא אמר כלום קרינשא לא אמר כלום

ומתא דאמר מוהי הרי ג אומר האומר במוהי לא אמר כלום במ"תניא רשב : אלו כינויין

: אלו כינויין לשבועה

האומר לחולין שאוכל לך לא כשר ולא דכי טהור וטמא נותר ופיגול אסור   ב משנה,דף י

כאימרא כדירים כעצים כאשים כמזבח כהיכל כירושלים נדר באחד מכל משמשי המזבח 

: ר כלוםז נדר בקרבן רבי יהודה אומר האומר ירושלים לא אמ"פ שלא הזכיר קרבן ה"אע

מ לית "אי ר' סברוה מאי לחולין לא לחולין ליהוי אלא קרבן מני מתני  א גמרא,דף יא

מ אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן "ליה מכלל לאו אתה שומע הן דתנן ר

י אומר האומר ירושלים לא אמר כלום "יהודה היא אימא סיפא ר' אינו תנאי אלא ר

יהודה ' יהודה היא והכי קתני שר' או רבי יהודה היא כולה ריהודה רישא ל' מדסיפא ר

' י מי מיתסר והתניא ר"אומר האומר ירושלים לא אמר כלום וכי אמר כירושלים לר

' יהודה אומר האומר כירושלים לא אמר כלום עד שידור בדבר הקרב בירושלים כולה ר

י "יהודה היא ותרי תנאי אליבא דר

החולין כחולין בין שאוכל לך ובין שלא אוכל לך מותר  תניא חולין  ב גמרא,דף יא

מאיר היא דלית ליה ' לחולין שאוכל לך אסור לחולין לא אוכל לך מותר רישא מני ר



מכלל לאו אתה שומע הין אימא סיפא לחולין לא אוכל לך מותר והתנן לקרבן לא אוכל 

ואמר רבי אבא נעשה  מאיר אוסר וקשיא לן הא לית ליה מכלל לאו אתה שומע הין' לך ר

כאומר לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך הכא נמי הכי קאמר ליה לא חולין ליהוי לפיכך לא 

מאיר בחדא ופליג עליה בחדא סבר לה כותיה בחדא דלית ' אוכל לך האי תנא סבר לה כר

ליה מכלל לאו אתה שומע הין ופליג עליה בחדא בקרבן רב אשי אמר הא דאמר לחולין 

טהור וטמא נותר ופיגול  : לא לחולין דמשמע לא ליהוי חולין אלא כקרבןוהא דאמר 

בעי רמי בר חמא הרי עלי כבשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים מהו אי דקאמר  : אסור

בהדין לישנא בהיתרא קא מתפיס אלא כגון דמחית בשר זבחי שלמים ומחית דהיתרא 

א קא מתפיס אמר רבא תא שמע גביה ואמר זה כזה מאי בעיקרו קא מתפיס או בהיתר

נותר ופיגול 

והא נותר ופיגול לאחר זריקת דמים הוא אמר ליה רב הונא בריה דרב   א גמרא,דף יב

נתן בנותר של עולה אמר ליה אם כן ליתני בבשר עולה לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא 

 ד אמינא"בשר עולה דאסור דהא בקרבן קא מתפיס נותר ופיגול דעולה איצטריכא ס

ל מיתיבי "כאיסור נותר כאיסור פיגול והוה ליה כמתפיס בדבר האסור ולא מיתסר קמ

איזהו איסר האמור בתורה אמר הריני שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו 

אביו כיום שמת בו רבו כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם כיום שראיתי ירושלים בחורבנה 

ם היכי דמי לאו כגון דקאי בחד בשבא דמית ביה ואמר שמואל והוא שנדור באותו היו

מ בעיקר הוא מתפיס "ג דאיכא טובא חד בשבא דהיתרא וקתני אסור ש"אבוה ואע

ש "דשמואל הכי איתמר אמר שמואל והוא שנדור ובא מאותו היום ואילך אמר רבינא ת

כחלת אהרן וכתרומתו מותר הא כתרומת לחמי תודה אסור 

לחמי תודה לאחר זריקת דמים היא אימא כתרומת הלשכה  והא תרומת  ב גמרא,דף יב

ל "ש תרומתו הא קמ"אסור אבל תרומת לחמי תודה מאי מותר ליתני לחמי תודה וכ

תרומת לחמי תודה תרומתו היא ואי בעית אימא תרומת לחמי תודה נמי קודם זריקת דמים 

ואל לחמי תודה הוא כגון דאפרשינהו בלישה וכי הא דאמר רב טובי בר קיסנא אמר שמ

שאפאן בארבע חלות יצא והכתיב ארבעים למצוה והא בעי למשקל תרומה וכי תימא 

אחד מכל קרבן שלא יטול מקרבן על חבירו ( ויקרא ז)דשקיל חדא ריפתא על כולה והתנן 

וכי תימא דשקיל פרוסה מכל חד וחד והתנן אחד שלא יטול פרוסה אלא דאפרשינהו 

א מן חלות וחדא מן רקיקים וחדא מן רבוכה לימא כתנאי בלישה דשקיל חדא מחמץ וחד

הרי עלי כבכור רבי יעקב אוסר ורבי יהודה מתיר היכי דמי אי נימא לפני זריקת דמים 

מאי טעמא דמאן דשרי ואי לאחר זריקת דמים מאי טעמא דמאן דאסר אלא לאו 

תנאי היא לא דמחית בשר בכור ומחית בשר דהאיך גביה ואמר זה כזה ו  א גמרא,דף יג

כי ידור עד שידור ( במדבר ל)ט דמאן דשרי אמר קרא "דכולי עלמא לפני זריקת דמים ומ

' לה( במדבר ל)בדבר הנדור לאפוקי בכור דדבר האסור הוא ומאן דאסר אמר קרא 

מאי עביד ליה מיבעי ליה למתפיס בחטאת ואשם ומה ' לרבות דבר האסור ומאן דשרי לה

להוציא את הבכור מרבה אני חטאת ואשם שהוא מתפיס בנדר ראית לרבות חטאת ואשם ו

ומוציא אני את הבכור שהוא קדוש ממעי אמו ומאן דאסר בכור נמי מתפיסו בנדר הוא 

( דברים טו)דתניא משום רבי אמרו מנין לנולד בכור בתוך ביתו שמצוה להקדישו שנאמר 

תנא  : ימרא כדיריםכא : הזכר תקדיש ומאן דשרי כי לא מקדיש ליה מי לא מיקדיש

אימרא לאימרא כאימרא דירים לדירים כדירים עצים לעצים כעצים אישים לאישים 



כאישים מזבח למזבח כמזבח היכל להיכל כהיכל ירושלים לירושלים כירושלים כולן 

שאוכל לך אסור לא אוכל לך מותר מאן שמעינן ליה דלא שני ליה אימרא לאימרא 

יפא וכולן לא אוכל לך מותר והתנן לקרבן לא אוכל לך כאימרא רבי מאיר היא אימא ס

רבי מאיר אוסר ואמר רבי אבא נעשה כאומר לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך לא קשיא 

: הא דאמר לא לאימרא הא דאמר לאימרא

האומר קרבן עולה מנחה חטאת תודה שלמים שאני אוכל לך אסור רבי   א משנה,דף יג

: שאוכל לך אסור לקרבן לא אוכל לך רבי מאיר אוסר יהודה מתיר הקרבן כקרבן קרבן

קתני קרבן הקרבן כקרבן שאוכל לך אסור סתמא תנא כרבי מאיר דלא   א גמרא,דף יג

דקתני הקרבן שאוכל לך אסור והתניא מודים [ מ הא"אי ר]שני ליה בין אימרא לאימרא 

שאוכל לך שמותר חכמים לרבי יהודה באומר הא קרבן והא עולה והא מנחה והא חטאת 

שלא נדר זה אלא בחיי קרבן 

לא קשיא הא דאמר הא קרבן והא דאמר הקרבן מאי טעמא חיי קרבן   ב גמרא,דף יג

קאמר קתני לקרבן לא אוכל לך רבי מאיר אוסר והא לית ליה לרבי מאיר מכלל לאו אתה 

: שומע הן אמר רבי אבא נעשה כאומר לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך

האומר לחבירו קונם פי מדבר עמך ידי עושה עמך רגלי מהלכת עמך   נהב מש,דף יג

: אסור

חומר בנדרים ' ובנדרים מבשבועו' ורמינהו חומר בשבועות מבנדרי  ב גמרא,דף יג

שהנדרים חלין על המצוה כברשות מה שאין כן בשבועות וחומר בשבועות שהשבועות 

ן בנדרים אמר רב יהודה באומר חלות על דבר שיש בו ממש ושאין בו ממש מה שאין כ

יאסר פי לדיבורי ידי למעשיהם רגלי להילוכן דיקא נמי דקתני פי מדבר עמך ולא קתני 

:  שאני מדבר עמך

  

מסכת נדרים פרק ב 

כעבודה > }כעבודת כוכבים>ואלו מותרין חולין שאוכל לך כבשר חזיר   ב משנה,דף יג

ורמשים כחלת אהרן וכתרומתו מותר  כעורות לבובין כנבילות וטריפות כשקצים{ זרה

: האומר לאשתו הרי את עלי כאימא פותחין לו פתח ממקום אחר שלא יקל ראשו לכך

טעמא דאמר חולין שאוכל לך הא אמר לחולין שאוכל לך משמע לא   ב גמרא,דף יג

לחולין ליהוי אלא קרבן מני מתניתין אי רבי מאיר הא לית ליה מכלל 

לאו אתה שומע הן ואלא רבי יהודה היינו רישא איידי דקתני כבשר חזיר   א גמרא,דף יד

להכי קתני חולין רבינא אמר הכי קתני ואלו מותרין { כעבודה זרה> }כעבודת כוכבים>

ואי לא תנא חולין הוה אמינא בעי { כעבודה זרה> }כעבודת כוכבים>כחולין כבשר חזיר 

דקתני סיפא האומר לאשתו הרי את עלי שאלה ומי איכא לאסוקי על דעתא הכי הא מ

כאימא פותחין לו פתח ממקום אחר מכלל דרישא לא בעיא שאלה אלא מחוורתא חולין 

עד שידור בדבר ' איש כי ידור נדר לה( במדבר ל)ממילא נסבה מנהני מילי אמר קרא 

הנדור אי הכי אפילו בדבר האסור נמי דהא כתיב לאסור איסר על נפשו לאסור איסר 

האומר לאשתו הרי את עלי כאימא  : 'י ליה לכדתניא איזהו איסר האמור בתורה כומבע



ורמינהו הרי את עלי כבשר אימא כבשר אחותי כערלה וככלאי הכרם לא אמר כלום  : 'כו

אמר אביי לא אמר כלום מדאורייתא וצריך שאלה מדרבנן רבא אמר הא בתלמידי חכמים 

אמר כלום ואמר רבי יוחנן וצריך שאלה לחכם הא בעם הארץ והתניא הנודר בתורה לא 

ואמר רב נחמן ותלמיד חכם אינו צריך שאלה 

תניא הנודר בתורה לא אמר כלום במה שכתוב בה דבריו קיימין בה ובמה   ב גמרא,דף יד

שכתוב בה דבריו קיימין קתני במה שכתוב בה דבריו קיימין בה ובמה שכתוב בה צריך 

הא דמחתא אורייתא אארעא הא דנקיט לה בידיה מחתא  למימר אמר רב נחמן לא קשיא

על ארעא דעתיה אגוילי נקט לה בידיה דעתיה על האזכרות שבה ואיבעית אימא דמחתא 

ג דמחתא על ארעא כיון דאמר במה שכתוב בה מהני וזו ואין "ל דאע"על ארעא והא קמ

ל כיון "יה והא קמצריך לומר זו קתני ואי בעית אימא כולה מציעתא נמי דנקיט ליה ביד

: ג דלא אמר אלא בה כמאן דאמר במה שכתוב בה דמי"דנקיט ליה בידיה אע

קונם שאני ישן שאני מדבר שאני מהלך האומר לאשה קונם שאני   ב משנה,דף יד

: משמשך הרי זה בלא יחל דברו

איתמר קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר אמר רב יהודה אמר רב   ב גמרא,דף יד

ן היום שמא ישן למחר ורב נחמן אמר ישן היום ולא חיישינן שמא ישן למחר ומודה אל יש

רב יהודה באומר קונם עיני בשינה למחר אם אישן היום שישן היום 

מזדהר תנן קונם שאני ישן שאני ' כי לא מזדהיר בתנאה אבל באיסור  א גמרא,דף טו

ן מי הוי נדרא והתנן חומר היכי דמי אילימא כדקתני שאני יש' מהלך שאני מדבר וכו

חלות על דבר שיש בו ממש ועל דבר שאין בו ממש מה שאין כן ' בשבועות שהשבועו

בנדרים ושינה דבר שאין בו ממש הוא אלא דאמר קונם עיני בשינה ואי דלא יהיב שיעורא 

ר יוחנן שבועה שלא אישן שלשה ימים "מי שבקינן ליה עד דעבר איסור בל יחל והא

וישן לאלתר אלא דאמר קונם עיני בשינה למחר אם אישן היום הא אמרת כל  מלקין אותו

באסוריה מזדהר אלא פשיטא דאמר קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר ואי לא ניים 

היום כי ניים למחר מאי בל יחל דברו איכא אלא לאו בדניים אלמא איתיה דניים ותיובתא 

לעולם כדקתני ומאי בל יחל מדרבנן ומי איכא  דרב יהודה כי קתני דאי ניים רבינא אמר

בל יחל מדרבנן אין והתניא דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי 

להתירן בפניהם שנאמר לא יחל דברו תנן שאת נהנית לי עד הפסח אם תלכי לבית אביך 

הלכה לא  בהנאתו עד הפסח הלכה לפני הפסח אסורה לא' עד החג הלכה לפני הפסח אסור

ר אבא הלכה לפני הפסח אסורה ולוקה לא הלכה אסורה בעלמא אימא סיפא אחר "א

הפסח בבל יחל דברו ואי דלא איתהני לפני הפסח מי איכא בל יחל אלא פשיטא דאיתהני 

אלמא מיתהני 

ותיובתא דרב יהודה כי קתני דאי איתהני הרי זה בבל יחל דברו תנן שאת   ב גמרא,דף טו

החג אם תלכי לבית אביך עד הפסח הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד  נהנית לי עד

החג ומותרת לילך אחר הפסח הלכה אסורה לא הלכה לא אמר רבא הוא הדין דאפילו לא 

הלכה אסורה הלכה אסורה ולוקה לא הלכה אסורה בעלמא מיתיבי ככר זו עלי היום אם 

י אוכל אכל קתני דכי אכל הרי זה אלך למקום פלוני למחר אכל הרי זה בבל ילך מי קתנ

ה "בבל ילך הלך הרי זה בבל יחל דברו מהלך לא וקשיא לרב יהודה אמר לך רב יהודה ה

האומר לאשה  : דליתני מהלך איידי דקתני רישא אכל דלא מיתני ליה אוכל תני סיפא הלך

ות שמ)והא משתעבד לה מדאורייתא דכתיב  : קונם שאני משמשך הרי זה בבל יחל דברו



שארה כסותה ועונתה לא יגרע באומר הנאת תשמישך עלי והא לא קא ניחא ליה ( כא

בתשמיש דאמר רב כהנא תשמישי עליך כופין אותה ומשמשתו דשעבודי משעבדת ליה 

: הנאת תשמישך עלי אסור שאין מאכילין לו לאדם דבר האסור לו

קרבן לא אוכל לך הא  שבועה שאיני ישן שאיני מדבר שאיני מהלך אסור  ב משנה,דף טו

: קרבן שאוכל לך לא קרבן לא אוכל לך מותר

מאיר היא דאי רבי יהודה לא שני ליה קרבן ולא שני ליה ' מני מתניתין ר  א גמרא,דף טז

הקרבן אימא סיפא לקרבן לא אוכל לך מותר והתנן לקרבן לא אוכל לך רבי מאיר אוסר 

ל לך לא קשיא הא דאמר לקרבן הא ר אבא נעשה כאומר לקרבן יהא לפיכך לא אוכ"וא

: דאמר לא לקרבן דלא הוי קרבן קאמר

שבועה לא אוכל לך הא שבועה שאוכל לך לא שבועה לא אוכל לך   א משנה,דף טז

: אסור

מכלל דהא שבועה שאוכל לך דלא אכילנא משמע ורמינהו שבועות   א גמרא,דף טז

דקאמר שלא אוכל שאכלתי שתים שהן ארבע שאוכל ושלא אוכל שאכלתי ושלא אכלתי מ

ושלא אכלתי מכלל דשאוכל לך דאכילנא משמע אמר אביי שאוכל שתי לשונות משמע 

היו מסרבין בו לאכול ואמר אכילנא אכילנא ותו שבועה שאוכל דאכילנא משמע אבל אמר 

לא אכילנא לא אכילנא ותו אמר שבועה שאוכל דלא אכילנא קאמר רב אשי אמר שאוכל 

כ פשיטא מאי למימרא מהו דתימא מיקם לישנא היא "קאמר א דשבועה שאי אוכל

ל אביי לא אמר טעם כרב אשי דלא קתני שאי אוכל ורב אשי נאדי מן "דאיתקיל ליה קמ

טעם דאביי קסבר שלא אוכל נמי משמע שתי לשונות היו מסרבין בו לאכול ואמר לא 

ין אכילנא משמע אכילנא לא אכילנא ואמר נמי שבועה בין שאוכל בין שלא אוכל הד

דאמר ואיכא לתרוצה נמי לישנא שבועה שלא אוכל שבועה דלא אכילנא קאמר אלא תנא 

: פסקה שאוכל דאכילנא משמע ושלא אוכל לא אוכל משמע

זה חומר בשבועות מבנדרים וחומר בנדרים מבשבועות כיצד אמר קונם   א משנה,דף טז

בנדרים אסור בשבועות מותר שאין  סוכה שאני עושה לולב שאני נוטל תפילין שאני מניח

: נשבעין לעבור על המצות

חומר מכלל דנדר הוא והא מותר קתני אסיפא דאידך בבא קתני שבועה   ב גמרא,דף טז

חומר בנדרים  : שאיני ישן שאיני מדבר שאיני מהלך אסור זה חומר בשבועות מבנדרים

רב טביומי מתני אמר רב רב כהנא מתני אמר רב גידל אמר רב ו : 'מבשבועות כיצד כו

לא יחל דברו ( במדבר ל)ל "גידל אמר שמואל מנין שאין נשבעין לעבור על המצות ת

איש כי ידור ( במדבר ל)דברו לא יחל אבל מיחל הוא לחפצי שמים מאי שנא נדר דכתיב 

לא יחל ' או השבע שבועה לה( במדבר ל)לא יחל דברו שבועה נמי הא כתיב ' נדר לה

י הא דאמר הנאת סוכה עלי הא דאמר שבועה שלא אהנה מן הסוכה אמר דברו אמר אבי

רבא וכי מצות ליהנות ניתנו אלא אמר רבא הא דאמר ישיבת סוכה עלי והא דאמר שבועה 

שלא אשב בסוכה ושאין נשבעין לעבור על המצות מהכא נפקא ליה מהתם נפקא ליה 

יב דתניא יכול נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל יכול יהא חי

להרע או להיטיב מה הטבה רשות אף הרעה ( ויקרא ה)תלמוד לומר   א גמרא,דף יז

רשות יצא נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל שאין הרשות בידו חד קרא למיפטריה 

: מקרבן שבועה וחד למיפטריה מן לאו דשבועה



ם יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה כיצד אמר הריני נזיר א  א משנה,דף יז

אוכל הריני נזיר אם אוכל ואכל חייב על כל אחת ואחת שבועה שלא אוכל שבועה שלא 

: אוכל ואכל אינו חייב אלא אחת

אמר רב הונא לא שנו אלא דאמר הריני נזיר היום הריני נזיר למחר דמיגו   א גמרא,דף יז

יני נזיר דקא מיתוסף יומא יתירא חיילא נזירות על נזירות אבל אמר הריני נזיר היום הר

היום אין חלה נזירות על נזירות ושמואל אמר אפילו אמר הריני נזיר היום הריני נזיר 

היום חלה נזירות עליה ולרב הונא אדתנא אין שבועה בתוך שבועה ליתני יש נדר בתוך 

נדר ואין נדר בתוך נדר הריני נזיר היום הריני נזיר למחר יש נדר בתוך נדר הריני נזיר 

זיר היום היום הריני נ

תנן יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה ' אין נדר בתוך נדר קשי  ב גמרא,דף יז

גבי שבועה שלא אוכל ' היכי דמי אילימא דאמר הריני נזיר היום הריני נזיר למחר דכוות

תאנים וחזר ואמר שבועה שלא אוכל ענבים אמאי לא חלה שבועה על שבועה אלא היכי 

על שבועה כגון דאמר שבועה שלא אוכל תאנים וחזר ואמר שבועה  דמי דלא חלה שבועה

שלא אוכל תאנים דכוותה גבי נזירות היכי דמי דאמר הריני נזיר היום הריני נזיר היום 

דאמר הריני נזיר היום ' וקתני יש נדר בתוך נדר קשיא לרב הונא אמר לך רב הונא מתני

אוכל תאנים וחזר ואמר שבועה שלא הריני נזיר למחר דכוותה גבי שבועה דאמר שלא 

אוכל תאנים וענבים דלא חיילא והאמר רבה שבועה שלא אוכל תאנים וחזר ואמר שבועה 

שלא אוכל תאנים וענבים ואכל תאנים והפריש קרבן וחזר ואכל ענבים הויא להו ענבים 

חצי שיעור ואין מביאים קרבן על חצי שיעור אלמא היכא דאמר שבועה שלא אוכל 

ם וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים וענבים מיגו דחל שבועה על ענבים חיילא תאני

נמי על תאנים רב הונא לא סבירא ליה כרבה מיתיבי מי שנזר שתי נזירות מנה את 

הראשונה והפריש קרבן ונשאל עליה עלתה לו שניה בראשונה היכי דמי אילימא דאמר 

לו שניה בראשונה הא איכא יומא יתירא  הריני נזיר היום הריני נזיר למחר אמאי עלתה

אלא פשיטא דאמר הריני נזיר היום הריני נזיר היום 

ותיובתא דרב הונא לא לעולם הריני נזיר היום הריני למחר ומאי עלתה   א גמרא,דף יח

לו לבר מההוא יומא יתירא אי נמי כגון שקיבל שתי נזירות בבת אחת מתיב רב המנונא 

מכאן שהנזירות חל על הנזירות שיכול והלא דין הוא ומה שבועה  נזיר להזיר( במדבר ו)

חמורה אין שבועה חלה על שבועה נזירות קלה לא כל שכן תלמוד לומר נזיר להזיר מכאן 

שהנזירות חלה על הנזירות היכי דמי אילימא דאמר הריני נזיר היום הריני נזיר למחר הא 

ני נזיר היום וקתני נזירות חל על נזירות קרא בעיא אלא לאו דאמר הריני נזיר היום הרי

ע כגון שקיבל עליו שתי נזירות בבת אחת ומאי חומרא דשבועה מנדר אילימא "לא הב

משום דחיילא אפילו על דבר שאין בו ממש נדר נמי חמור שכן חל על המצוה כרשות אלא 

ל שבועה שלא אוכל שבועה שלא אוכ : לא ינקה( שמות כ)משום דכתיב בה בשבועה 

אמר רבא אם נשאל על הראשונה שניה חלה עליו ממאי מדלא  : ואכל אינו חייב אלא אחת

קתני אינו אלא אחת וקתני אינו חייב אלא אחת רווחא הוא דלית לה כי מיתשיל על 

חבירתה חיילא לישנא אחרינא חיובא הוא דליכא הא שבועה איכא למאי הלכתא לכדרבא 

ו שניה תחתיה לימא מסייע ליה מי שנדר שתי דאמר רבא נשאל על הראשונה עלתה ל

נזירות ומנה את הראשונה והפריש קרבן ונשאל עליה עלתה לו שניה בראשונה כגון 

: שקיבל עליו שתי נזירות בבת אחת



סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל כיצד אמר הרי עלי כבשר מליח כיין   ב משנה,דף יח

{ עבודה זרה> }עבודת כוכבים>בשל  נדר אסור אם[ שמים]> שלמים>נסך אם בשל 

נדר מותר ואם סתם אסור הרי עלי כחרם אם כחרם של שמים אסור ואם כחרם של 

כהנים מותר ואם סתם אסור הרי עלי כמעשר אם כמעשר בהמה נדר אסור ואם של גורן 

מותר ואם סתם אסור הרי עלי כתרומה אם כתרומת הלשכה נדר אסור ואם של גורן 

יהודה אומר סתם תרומה ביהודה אסורה בגליל ' מאיר ר' אסור דברי רמותר ואם סתם 

שאין אנשי גליל מכירין את תרומת הלשכה סתם חרמים ביהודה מותרין בגליל ' מותר

: אסורין שאין אנשי גליל מכירין את חרמי הכהנים

אליעזר הא רבנן ' זירא לא קשיא הא ר' והתנן ספק נזירות להקל אמר ר  ב גמרא,דף יח

אליעזר אומר לא הקדיש את הכוי מאן ' דתניא המקדיש חייתו ובהמתו הקדיש את הכוי ר

דאמר ממונו מעייל לספיקא גופיה נמי מעייל ומאן דאמר ממונו לא מעייל לספיקא גופיה 

> נמי>

כל שכן דלא מעייל לספיקא אמר ליה אביי במאי אוקימתא לספק נזירות   א גמרא,דף יט

א סיפא ספק בכורות אחד בכורי אדם ואחד בכורי בהמה בין להקל כרבי אליעזר אימ

טמאה בין טהורה המוציא מחבירו עליו הראיה ותני עלה ואסורים בגיזה ועבודה אמר ליה 

אמאי קא מדמית קדושה הבאה מאליה לקדושה הבאה בידי אדם אלא אי קשיא הא קשיא 

אלעזר אומר ' יה רמאיר וכן ה' ספק משקין ליטמא טמא לטמא אחרים טהור דברי ר

א אומר אין טומאה למשקין כל עיקר תדע "א ליטמא טמא והתניא ר"ל לר"כדבריו ומי ס

שהרי העיד יוסי בן יועזר איש צרידה על איל קמצא דכן ועל משקין בית מטבחיא דכן 

הניחא לשמואל דאמר דכן מלטמא אחרים אבל טומאת עצמן יש בהן שפיר אלא לרב 

ש דתניא הריני נזיר אם יש "א למימר אלא הא רבי יהודה והא רדאמר דכן ממש מאי איכ

בכרי הזה מאה כור והלך ומצאו שנגנב או שאבד רבי יהודה מתיר ורבי שמעון אוסר ורמי 

ר יהודה לא מעייל איניש נפשיה לספיקא ורמינהי רבי "דרבי יהודה אדרבי יהודה מי א

שאין אנשי הגליל מכירין את  יהודה אומר סתם תרומה ביהודה אסורה ובגליל מותרת

תרומת הלשכה טעמא דאין מכירין 

הא מכירין אסורין אמר רבא גבי כרי קסבר כל שספיקו חמור מודאי לא   ב גמרא,דף יט

מעייל נפשיה לספיקא דאילו גבי נזיר ודאי מגלח ומביא קרבן ונאכל על ספיקו לא מצי 

ל נזיר עולם נמי ספיקו "עולם מאי אל רב הונא בר יהודה לרבא אמר הריני נזיר "מגלח א

חמור מודאי דאילו ודאי הכביד שערו מיקל בתער ומביא שלש בהמות ואילו ספיקו לא 

ל והאמר רב אדא בר אהבה "ל נזיר שמשון לא תניא א"אמר הריני נזיר שמשון מאי א

ט היא "ל אי תניא תניא רב אשי אמר ההיא רבי יהודה משום ר"תניא נזיר שמשון א

ט אומר אין אחד מהם נזיר לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה "יהודה משום ר' א רדתני

שמעון דאף על גב דנגנב או ' אי הכי מאי איריא שנגנב או שאבד אלא להודיעך כחו דר

הא  : 'רבי יהודה אומר סתם תרומה ביהודה כו : 'שאבד קסבר מעייל איניש נפשיה לספיק

מרא אימא סיפא סתם חרמים ביהודה מותרין ובגליל מכירין אסורין אלמא ספיקא לחו

אסורין שאין אנשי הגליל מכירין את חרמי הכהנים הא מכירין מותרין אלמא ספיקא 

א ברבי צדוק היא דתניא רבי יהודה אומר סתם תרומה ביהודה "לקולא אמר אביי סיפא ר

: צדוק אומר סתם חרמים בגליל אסורין' אסורה רבי אלעזר בר



נדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של ים בקרבן ואמר לא נדרתי   שנהא מ,דף כ

אלא בקרבנות של מלכים הרי עצמי קרבן ואמר לא נדרתי אלא בעצם שהנחתי לי להיות 

קונם אשתי נהנית לי ואמר לא נדרתי אלא באשתי הראשונה שגירשתי על כולן  : נודר בו

א פותחין "מאיר וחכ' ירין עליהן דברי ראין נשאלין להם ואם נשאלו עונשין אותן ומחמ

: להן פתח ממקום אחר ומלמדין אותן כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים

הא גופא קשיא אמרת אין נשאלין להן והדר תני אם נשאלו עונשין אותן   א גמרא,דף כ

א בתלמיד חכם "ומחמירין עליהן אמר רב יהודה הכי קתני וכולן אין צריכין שאלה בד

ם הארץ שבא לישאל עונשין אותו ומחמירין עליו בשלמא מחמירין דלא פתחינן אבל בע

ליה בחרטה אלא עונשין היכי דמי כדתניא מי שנזר ועבר על נזירותו אין נזקקין לו עד 

א בנזירות "שינהוג בו איסור כימים שנהג בהן היתר דברי רבי יהודה אמר רבי יוסי בד

ם אמר רב יוסף הואיל ואמרי רבנן אין נזקקים לו בי יו' מועטת אבל בנזירות מרובה דיו ל

א פותחין לו "וחכ : דינא דמזדקקי לא עביד שפיר רב אחא בר יעקב אומר משמתינן ליה

תנא לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועות ואל תהי רגיל אצל  : 'פתח כו

שסופך להאכילך עם הארץ שסופך להאכילך טבלים אל תהי רגיל אצל כהן עם הארץ 

תרומה ואל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבא לידי ניאוף רבי אחא ברבי יאשיה אומר 

כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה וכל המסתכל בעקבה של אשה הויין לו בנים 

שאינן מהוגנין אמר רב יוסף ובאשתו נדה אמר רבי שמעון בן לקיש עקבה דקתני במקום 

בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה ( שמות כ)ד העקב תניא הטנופת שהוא מכוון כנג

לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא מיכן אמרו סימן יפה באדם שהוא 

ביישן אחרים אומרים כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא ומי שאין לו בושת פנים 

דברים סחו לי מלאכי ' י דבידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני אמר רבי יוחנן בן דהבא

השרת חיגרין מפני מה הויין מפני שהופכים את שולחנם אילמים מפני מה הויין מפני 

שמנשקים על אותו מקום חרשים מפני מה הויין מפני שמספרים בשעת תשמיש סומין 

מפני מה הויין מפני שמסתכלים באותו מקום ורמינהו שאלו את אימא שלום מפני מה 

בניך יפיפין ביותר אמרה להן אינו מספר עמי לא בתחלת הלילה ולא בסוף   ב גמרא,דף כ

הלילה אלא בחצות הלילה וכשהוא מספר מגלה טפח ומכסה טפח ודומה עליו כמי שכפאו 

שד ואמרתי לו מה טעם ואמר לי כדי שלא אתן את עיני באשה אחרת ונמצאו בניו באין 

ר יוחנן זו דברי יוחנן "לי אחרנייתא אלידי ממזרות לא קשיא הא במילי דתשמיש הא במי

בן דהבאי אבל אמרו חכמים אין הלכה כיוחנן בן דהבאי אלא כל מה שאדם רוצה לעשות 

באשתו עושה משל לבשר הבא מבית הטבח רצה לאכלו במלח אוכלו צלי אוכלו מבושל 

אוכלו שלוק אוכלו וכן דג הבא מבית הצייד אמר אמימר מאן מלאכי השרת רבנן דאי 

ימא מלאכי השרת ממש אמאי אמר רבי יוחנן אין הלכה כיוחנן בן דהבאי הא אינהו ת

בקיאי בצורת הולד טפי ואמאי קרו להו מלאכי השרת דמצייני כמלאכי השרת ההיא 

דאתאי לקמיה דרבי אמרה לו רבי ערכתי לו שלחן והפכו אמר לה בתי תורה התירתך 

ה לו רבי ערכתי לו שלחן והפכו אמר ואני מה אעשה ליך ההיא דאתאי לקמיה דרב אמר

ולא תתורו אחרי לבבכם מכאן אמר רבי אל ישתה אדם ( במדבר טו)מאי שנא מן ביניתא 

( יחזקאל כ)נשיו ' בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר אמר רבינא לא נצרכא אלא דאפילו ב

ח "שגעת מ"וברותי מכם המורדים והפושעים בי אמר רבי לוי אלו בני תשע מדות בני אסנ

בני אימה בני אנוסה בני שנואה בני נידוי בני תמורה בני מריבה בני שכרות בני גרושת 



הלב בני ערבוביא בני חצופה איני והאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל אדם 

שאשתו תובעתו הויין לו בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותם שנאמר 

ם חכמים ונבונים וכתיב ואקח את ראשי שבטיכם ולא כתיב הבו לכם אנשי( דברים א)

מבני יששכר ( א יבדברי הימים )יששכר חמור גרם וכתיב ( בראשית מט)נבונים וכתיב 

:  יודעי בינה לעתים ההיא דמרציא ארצויי

  

מסכת נדרים פרק ג 

נדרי ארבעה נדרים התירו חכמים נדרי זרוזין ונדרי הבאי ונדרי שגגות ו  ב משנה,דף כ

אונסין נדרי זרוזין כיצד היה מוכר חפץ ואמר קונם שאיני פוחת לך מן הסלע והלה אומר 

קונם שאיני מוסיף לך על השקל 

: שניהם רוצין בשלשה דינרין  א משנה,דף כא

אמר ליה רבי אבא בר ממל לרבי אמי ' ארבעה נדרים התירו חכמים כו  א גמרא,דף כא

יהודה היא דאמר משום ' מאן תנא ארבעה נדרים ר אמרת לן משמיה דרבי יהודה נשיאה

רבי טרפון לעולם אין אחד מהן נזיר לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה רבא אמר 

אפילו תימא רבנן מי קתני שניהן רצו שניהן רוצין קתני אמר ליה רבינא לרב אשי אמר לו 

תנינא היה מסרב טפי מסלע והלה אמר בציר משקל נדרא הוי או זרוזין הוי אמר ליה 

בחבירו שיאכל אצלו ואמר לו קונם ביתך שאני נכנס טיפת צונן שאני טועם מותר ליכנס 

לביתו ולשתות הימנו צונן שלא נתכוון זה אלא לשום אכילה ושתיה ואמאי והא טיפת צונן 

קאמר אלא משתעי איניש הכי הכא נמי משתעי איניש הכי אמר ליה 

צונן צדיקים אומרים מעט ועושין הרבה הכא ספיקא הוא מי דמי גבי   ב גמרא,דף כא

דלמא פחות מסלע ויותר על שקל קאמר וזירוזין הוי או דלמא דוקא קאמר ונידרא הוי 

תבעי אמר רב יהודה אמר רב אסי ארבעה נדרים הללו צריכין שאלה לחכם כי אמריתא 

יכין שאלה לחכם קמיה דשמואל אמר תנא תני ארבעה נדרים התירו חכמים ואת אמרת צר

רב יוסף מתני לה להא שמעתא בהאי לישנא אמר רב יהודה אמר רב אסי אין חכם רשאי 

להתיר אלא כעין ארבעה נדרים הללו קסבר אין פותחין בחרטה ההוא דאתא לקמיה דרב 

ל אילו היו "ל לא ושרייה ההוא דאתא לקמיה דרבה בר רב הונא א"ל לבך עלך א"הונא א

יהודה אומר ' ל לא והתירו תניא ר"יסוך באותה שעה מי נדרת אעשרה בני אדם שיפי

ישמעאל ברבי יוסי אומר ' אומרים לו לאדם לב זה עליך אם אמר לאו מתירין אותו ר

משום אביו אומרים לו לאדם אילו היו עשרה בני אדם שיפייסוך באותה שעה מי נדרת 

אסי ' ההוא דאתא לקמיה דר >סימן אסי ואלעזר יוחנן וינאי>אם אמר לאו מתירין אותו 

ל "ל בעית נדור א"אלעזר א' ל לא ושרייה ההוא דאתא לקמיה דר"אמר ליה כדו תהית א

ל תהא כבעית ההיא איתתא דאדרתה לברתה אתאי "אילו לא מרגזין לי לא בעינן כלום א

לקמיה דרבי יוחנן אמר לה אילו הוה ידעת דאמרן מגירתיך עלה דברתך 

לא חמאת בה אימה מילין דעזיבה בכדי לא אדרתה מי אדרתה אילו   א גמרא,דף כב

ינאי סבא אמר ליה אילו ' ינאי סבא אתא לקמיה דר' אמרה ליה לא ושרייה בר ברתיה דר

אבא ' הוה ידעת דפתחין פינקסך וממשמשין בעובדך מי נדרת אמר ליה לא ושרייה אמר ר



י ליה אנן לא פתחינן ליה ינא' ג דפתח ר"ואחר נדרים לבקר ואע( משלי כ)מאי קראה 

יוחנן מאי פתח ליה רבן ' בהא ולא פתחינן בהדא אחרנייתא דאמר רבה בר בר חנה אמר ר

יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא כל הבוטה ( משלי יב)גמליאל לההוא סבא 

נתן ' ראוי לדוקרו בחרב אלא לשון חכמים מרפא ולא פתחינן בהדא אחרנייתא דתניא ר

ודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבן ברישא פתחינן בסיפא אומר הנ

אביי אמר פתחינן רבא אמר לא פתחינן רב כהנא מתני לה להא שמעתא בהדין לישנא רב 

טביומי מתני הכי בסיפא לא פתחינן ברישא אביי אמר פתחינן רבא אמר לא פתחינן 

תחינן בהא נמי דשמואל דאמר שמואל והלכתא לא פתחינן לא ברישא ולא בסיפא ולא פ

וכי תחדל לנדור לא ( דברים כג)אף על פי שמקיימו נקרא רשע אמר רבי אבהו מאי קרא 

שם ( איוב ג)יהיה בך חטא ויליף חדלה חדלה כתיב הכא כי תחדל לנדור וכתיב התם 

רשעים חדלו רוגז אמר רב יוסף אף אנן נמי תנינא כנדרי כשרים לא אמר כלום כנדרי 

רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל הכועס 

והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך ואין ( קוהלת יא)כל מיני גיהנם שולטין בו שנאמר 

למענהו וגם רשע ליום רעה ולא עוד אלא ' כל פעל ה( משלי טז)רעה אלא גיהנם שנאמר 

לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון ' ונתן ה( דברים כח)שהתחתוניות שולטות בו שנאמר 

נפש איזהו דבר שמכלה את העינים ומדאיב את הנפש הוי אומר אלו התחתוניות עולא 

במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיה קם חד שחטיה לחבריה אמר 

ל "יוחנן א' אתא לקמיה דרליה לעולא יאות עבדי אמר ליה אין ופרע ליה בית השחיטה כי 

ל נפשך הצלת קא תמה רבי יוחנן מכדי "דלמא חס ושלום אחזיקי ידי עוברי עבירה א

ל ההוא שעתא "לך שם לב רגז בבבל כתיב א' כתיב ונתן ה

שכינה אינה ' לא עברינן ירדנא אמר רבה בר רב הונא כל הכועס אפי  ב גמרא,דף כב

' ובה אפו בל ידרוש אין אלהים כל מזמותיו ררשע כג( תהילים י)חשובה כנגדו שנאמר 

כי כעס בחיק ( קוהלת ז)ירמיה מדיפתי אמר משכח תלמודו ומוסיף טיפשות שנאמר 

וכסיל יפרוש אולת רב נחמן בר יצחק אמר בידוע שעונותיו ( משלי יג)כסילים ינוח וכתיב 

חנינא  ובעל חימה רב פשע אמר רב אדא ברבי( משלי כט)מרובין מזכיותיו שנאמר 

חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד > לא>אלמלא 

אסי ' כי ברוב חכמה רב כעס אמר ר( קוהלת א)שערכה של ארץ ישראל הוא מאי טעמא 

אין נזקקין לאלהי ישראל חוץ מקונם אשתי נהנית לי שגנבה את כיסי ושהכתה את בני 

אתאי לקמיה דרב אסי אמר לה במאי נדרת באלהי ונודע שלא גנבה ושלא הכתו ההיא ד

ישראל אמר לה אי נדרת במוהי שהיא כינוי בעלמא מזדקיקנא לך השתא דלא נדרת 

במוהי אלא באלהי ישראל לא מזדקיקנא לך רב כהנא איקלע לבי רב יוסף אמר ליה 

ימת לטעום מר מידי אמר ליה לא מרי כולא לא טעימנא ליה אמר ליה לא מרי כולא לא טע

ליה הניחא לרב כהנא דאמר לא מרי כולא אלא לרב יוסף אמאי אמר לא מרי כולא הכי 

ר נחמן "הוא דקאמר ליה לא מרי כולא הוא דקאמרת הלכך לא טעימת ליה אמר רבא א

הלכתא פותחין בחרטה ונזקקין לאלהי ישראל משתבח ליה רבא לרב נחמן ברב סחורה 

יאהו לידי הוה ליה נדרא למישרא אתא לקמיה דאדם גדול הוא אמר לו כשיבא לידך הב

ל אין אדעתא דהכי אין כמה זימנין איקפד רב "דרב נחמן אמר ליה נדרת אדעתא דהכי א

ל זיל לקילעך נפק רב סחורה ופתח פיתחא לנפשיה רבי אומר איזו היא דרך "נחמן א

קפד ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם והשתא דאי



ש ברבי הוה ליה נדרא למישרא אתא "נ אדעתא דהכי לא נדרי ושרא לנפשיה ר"ר

לקמייהו דרבנן אמרי ליה נדרת אדעתא דהכי אמר אין אדעתא דהכי אין כמה זימנין 

א אדעתא "ל>והוו מצטערי רבנן משימשא לטולא ומטולא לשימשא   א גמרא,דף כג

אמר ליה > א לטולא ומטולא לשימשאדהכי אין כמה זימנין והוו מצטערי רבנן משימש

בטנית בריה דאבא שאול בן בטנית מי נדרת אדעתא דמצערי רבנן מטולא לשימשא 

יוסי הוה ליה נדרא למישרא אתא ' ישמעאל בר ר' ומשימשא לטולא אמר לא ושריוה ר

לקמייהו דרבנן אמרו ליה נדרת אדעתא דהכי אמר להו אין נדרתא אדעתא דהכי אמר להו 

זימנין כיון דחזא ההוא קצרא דמצטערי רבנן מחייה באוכלא דקצרי אמר אדעתא  אין כמה

ל רב אחא מדיפתי לרבינא האי נולד הוא דלא "דמחי לי קצרא לא נדרי ושריה לנפשיה א

ל האי לאו נולד הוא "מסיק אדעתיה דמחי ליה קצרא ותנינא אין פותחין לו בנולד א

ביי הוה לה ההיא ברתא הוא אמר לקריבאי היא דשכיחי אפיקורי דמצערי רבנן דביתהו דא

אמרה לקריבה אמר לה תיתסרא הנאתי עלך אי עברת אדעתאי ומינסבת לה לקריבך 

אזלת ועברת על דעתיה ואינסבא לקריבה אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה אילו הוה ידעת 

כי דעברת על דעתך ומנסבא לה לקריבה מי אדרתה אמר לא ושרייה רב יוסף ומי שרי 

האי גוונא אין והתניא מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו מלעלות לרגל ועברה על דעתו 

ועלתה לרגל ובא לפני רבי יוסי אמר לו ואילו היית יודע שעוברת על דעתך ועולה לרגל 

: כלום הדרתה אמר לו לא והתירו רבי יוסי

צלו יאמר לו א בן יעקב אומר אף הרוצה להדיר את חבירו שיאכל א"ר  א משנה,דף כג

: כל נדר שאני עתיד לידור הוא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר

וכיון דאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל לא שמע ליה ולא אתי   א גמרא,דף כג

בהדיה 

חסורי מיחסרא והכי קתני הרוצה שיאכל אצלו חבירו ומסרב בו ומדירו   ב גמרא,דף כג

תקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר נדרי זירוזין הוא והרוצה שלא י

שאני עתיד לידור יהא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר אי זכור עקריה לתנאיה וקיים 

ליה לנדריה אמר אביי תני ובלבד שלא יהא זכור בשעת הנדר רבא אמר לעולם כדאמרינן 

מה התנה והשתא קא נדר מעיקרא הכא במאי עסקינן כגון שהתנה בראש השנה ולא ידע ב

אי זכור בשעת הנדר ואמר על דעת הראשונה אני נודר נדריה לית ביה ממשא לא אמר על 

דעת הראשונה אני נודר עקריה לתנאיה וקיים לנדריה רב הונא בר חיננא סבר למידרשיה 

בפירקא אמר ליה רבא תנא קא מסתים לה סתומי כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים ואת 

ל "ה בפירקא איבעיא להו פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בן יעקב או לא ואתדרשת לי

ש דתנן האומר לחבירו "פליגי הלכתא כותיה או לא ת

קונם שאיני נהנה לך אם אי אתה נוטל לבנך כור של חיטין ושתי חביות   א גמרא,דף כד

אמרת אלא  של יין הרי זה יכול להתיר את נדרו שלא על פי חכם שיכול לומר לו כלום

בשביל כבודי זה הוא כבודי טעמא דאמר זה הוא כבודי הא לאו הכי נדר הוא מני אי רבי 

אליעזר בן יעקב נדרי זירוזין הוי אלא שמע מינה פליגי רבנן עליה לעולם רבי אליעזר בן 

יעקב היא ומודה רבי אליעזר בן יעקב בהאי דנדרא הוי דאמר ליה לא כלבא אנא 

ש האומר לחבירו קונם שאתה נהנית לי אם אי "א מיתהנית מינאי תדמיתהנינא מינך ול

א אף זה "מאיר אומר עד שיתן וחכ' אתה נותן לבני כור של חיטין ושתי חביות של יין ר

יכול להתיר את נדרו שלא על פי חכם שיכול לומר הריני כאילו התקבלתי טעמא דאמר 



אליעזר בן יעקב נדרי זירוזין הוי ' רהריני כאילו התקבלתי הא לאו הכי נדר הוא מני אי 

אלא לאו רבנן ופליגי לא לעולם רבי אליעזר בן יעקב ומודה רבי אליעזר בהאי דנדרא הוי 

משום דאמר ליה לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית לי אמר ליה מר קשישא 

או חלה ש נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא "בריה דרב חסדא לרב אשי ת

בנו או שעכבו נהר הא לאו הכי נדר הוא מני אי רבי אליעזר בן יעקב זירוזין הוי אלא לאו 

א בן יעקב ומי סברת דאדריה מזמנא לזמינא לא דזמינא אדריה "רבנן ופליגי לעולם ר

ל אין נדר זה עליך ונדר וחלה הוא או שחלה "למזמנא דאמר ליה מזמנת לי לסעודתיך א

א בן יעקב האומר "ש יתר על כן אמר ר"הרי אלו נדרי אונסין ת בנו או שעכבו נהר

לחבירו קונם שאני נהנה לך אם אי אתה מתארח אצלי ותאכל עמי פת חמה ותשתה עמי 

כוס חמין והלה הקפיד כנגדו אף אלו נדרי זירוזין ולא הודו לו חכמים מאי לא הודו לו 

חכמים לאו 

ה פליגי רבנן עליה שמע מינה מאי הוי עלה דאפילו בקמייתא ושמע מינ  ב גמרא,דף כד

ש דאמר רב הונא הלכה כרבי אליעזר בן יעקב וכן אמר רב אדא בר אהבה הלכה כרבי "ת

: אליעזר בן יעקב

נדרי הבאי אמר קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצרים אם לא   ב משנה,דף כד

: ראיתי נחש כקורת בית הבד

ותרין שבועות הבאי אסורין היכי דמי שבועות הבאי תנא נדרי הבאי מ  ב גמרא,דף כד

אילימא דאמר שבועה אם לא ראיתי בדרך הזה מידעם קאמר אמר אביי דאמר שבועה 

שראיתי אמר ליה רבא אם כן למה לי למימר ועוד דומיא דנדר קתני אלא אמר רבא 

ל "באומר יאסרו פירות העולם עלי בשבועה אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצרים א

רבינא לרב אשי ודלמא האי גברא קינא דשומשמני חזא ואסיק להון שמא עולי מצרים 

ושפיר משתבע 

ל כי משתבע אדעתא דידן משתבע ואנן לא מסקינן נפשין אשומשמני "א  א גמרא,דף כה

ועל דעתא דנפשיה לא עביד איניש דמשתבע והתניא כשהן משביעין אותו אומרים לו הוי 

בלבך אנו משביעין אותך אלא על דעתינו ועל דעת בית דין לאפוקי יודע שלא על תנאי ש

מאי לאו לאפוקי דאסיק להו לאיסקונדרי ואסיק להון שמא זוזי ומדקאמר על דעתינו 

מכלל דעביד אינש דמשתבע אדעתא דנפשיה לא לאפוקי מקניא דרבא דההוא גברא דהוה 

כ "ל רבא א"ל פרעתיך א"י אל ללוה זיל פרע ל"מסיק בחבריה זוזי אתא לקמיה דרבא א

זיל אישתבע ליה דפרעתיה אזל ואייתי קניא ויהיב זוזי בגויה והוה מסתמיך ואזיל ואתי 

ת ואישתבע דפרעיה כל מה "עליה לבי דינא אמר ליה למלוה נקוט האי קניא בידך נסב ס

דהוה ליה בידיה ההוא מלוה רגז ותברה לההוא קניא ואישתפך הנהו זוזי לארעא 

ח דקושטא אישתבע ואכתי לא עביד דמישתבע אדעתא דנפשיה והתניא וכן מצינו ואישתכ

במשה רבינו כשהשביע את ישראל בערבות מואב אמר להם הוו יודעים שלא על דעתכם 

ולא אתכם לבדכם ( דברים כט)אני משביע אתכם אלא על דעתי ועל דעת המקום שנאמר 

ו דלמא עבידתון מילי ואמריתון על מאי אמר להו משה לישראל לאו הכי קאמר לה' וגו

לעבודת >דעתינו משום הכי אמר להו על דעתי לאפוקי מאי לאו לאפוקי דאסיקו שמא 

עבודת >אלוה מכלל דעביד איניש דמשתבע אדעתא דנפשיה לא { לעבודה זרה> }כוכבים

ולשבע ' ובכל אלהי מצרים וגו( שמות יב)איקרי אלוה דכתיב { עבודה זרה> }כוכבים

ן דמקיימיתון מצות משמע מצות המלך ולשבע יתהון דמקיימיתון כל מצות משמע יתהו



מצות ציצית דאמר מר שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורה ולשבע יתהון 

דמקיימיתון תורה משמע תורה אחת ולשבע יתהון דמקיימיתון תורות משמע תורת מנחה 

משמע תורת [ תורות]ומצות [ רותתו]תורת חטאת תורת אשם ולשבע יתהון דמקיימיתון 

המנחה מצות משמע מצות המלך ולישבע יתהון דמקיימיתון תורה כולה תורה כולה 

{ עבודה זרה> }עבודת כוכבים>דתניא חמורה { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>משמע 

> עבודת כוכבים>שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולה ולישבע יתהון דמקיימיתון 

ותורה כולה אי נמי שש מאות ושלש עשרה מצות אלא משה רבינו מילתא { עבודה זרה}

ולא והא ההוא חויא דהוה בשני  : אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד : דלא טריחא נקט

שבור מלכא רמו ליה תליסר אורוותא דתיבנא ובלע יתהון אמר שמואל בטרוף כולהו 

ל דקורת בית "לתא אגב אורחיה קמנחשי מיטרף טרפי אגבו טרוף קאמרינן ולתני טרוף מי

הבד גבו טרוף למאי נפקא מינה למקח וממכר לומר לך המוכר קורת בית הבד לחבירו אי 

: גבו טרוף אין ואי לא לא

נדרי שגגות אם אכלתי ואם שתיתי ונזכר שאכל ושתה שאני אוכל   ב משנה,דף כה

ת כיסי ושהכתה את ושאני שותה ושכח ואכל ושתה אמר קונם אשתי נהנית לי שגנבה א

בני ונודע שלא הכתו ונודע שלא גנבה ראה אותן אוכלין תאנים ואמר הרי עליכם קרבן 

א אלו "א הן מותרים ומה שעמהם אסורים ובה"ונמצאו אביו ואחיו והיו עמהן אחרים בש

: ואלו מותרין

תנא כשם שנדרי שגגות מותרין כך שבועות שגגות מותרות היכי דמי   ב גמרא,דף כה

בועות שגגות כגון רב כהנא ורב אסי הדין אמר שבועתא דהכי אמר רב והדין אמר ש

ראה אותן  : שבועתא דהכי אמר רב דכל חד וחד אדעתא דנפשיה שפיר קמישתבע

ט בראשונה היו אומרים אותן הימים מותרים "תנן התם פותחין בשבתות ובי : אוכלין

נדר שהותר מקצתו הותר כלו אמר ושאר כל הימים אסורים עד שבא רבי עקיבא ולימד 

רבה דכולי עלמא כל היכא דאמר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר כולכם 

אסורין חוץ מאבא דכולהון אסורין ואביו מותר לא נחלקו אלא באומר אילו הייתי יודע 

שאבא ביניכם הייתי אומר פלוני ופלוני אסורין ואבא מותר 

כולי עלמא כל היכא דאמר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם ורבא אמר ד  א גמרא,דף כו

הייתי אומר פלוני ופלוני אסורין ואבא מותר כולם מותרין לא נחלקו אלא באומר אילו 

ש סברי לה כרבי "הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר כולכם אסורין חוץ מאבא ב

מר בגמר דבריו אדם מאיר דאמר תפוס לשון ראשון ובית הלל סברי לה כרבי יוסי דא

עקיבא נדר שהותר מקצתו הותר כולו קונם ' נתפס איתיביה רב פפא לרבא כיצד אמר ר

שאיני נהנה לכולכם הותר אחד מהן הותרו כולם שאיני נהנה לא לזה ולזה הותר הראשון 

הותרו כולם הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין בשלמא לרבה מוקים לה לרישא 

וסיפא דאמר לכולכם אלא לדידך בשלמא רישא מוקים לה דאמר לכולכם  דאמר לזה ולזה

ע היא אמאי פליגי רבנן עליה והאמרת "אלא סיפא דאמר לזה ולזה ר  ב גמרא,דף כו

עקיבא מי ניחא סיפא במאי מוקים לה דאמר ' דברי הכל מותר אמר ליה רבא ולרבה לר

שא דאמר לכולכם וסיפא כגון לכולכם הי דין הוא ראשון והי דין הוא אחרון אלא רי

שתלאן זה בזה ואמר פלוני כפלוני ופלוני כפלוני דיקא נמי דתניא הותר האמצעי הימנו 

ולמטה מותרין ולמעלה אסורין איתיביה רב אדא בר אהבה לרבא קונם בצל שאני טועם 

שהבצל רע ללב אמרו לו והלא הכופרי יפה ללב הותר בכופרי ולא בכופרי בלבד הותר 



בכל הבצלים מעשה היה והתירו רבי מאיר בכל הבצלים מאי לאו דאמר אילו הייתי אלא 

יודע שהכופרי יפה ללב הייתי אומר כל הבצלים אסורין וכופרי מותר לא באומר אילו 

הייתי יודע שהכופרי יפה ללב הייתי אומר בצל פלוני ופלוני אסורין וכופרי מותר ורבי 

בנן איתיביה רבינא לרבא רבי נתן אומר יש נדר מאיר אליבא דרבי עקיבא ואליבא דר

שמקצתו מותר ומקצתו אסור כיצד נדר מן הכלכלה 

והיו בה בנות שוח ואמר אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה לא הייתי   א גמרא,דף כז

עקיבא ולימד נדר שהותר מקצתו ' נודר הכלכלה אסורה בנות שוח מותרות עד שבא ר

ר אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה הייתי אומר תאנים הותר כולו מאי לאו דאמ

עקיבא היא ופליגי רבנן לא באומר אילו ' שחורות ולבנות אסורות בנות שוח מותרות ור

הייתי יודע שבנות שוח בתוכה הייתי אומר כל הכלכלה אסורה ובנות שוח מותרות מאן 

ם הותרו כולן חוץ מאחד תנא להא דתנו רבנן נדר מחמשה בני אדם כאחד הותר לאחד מה

מהן הוא מותר והן אסורין אי לרבה רישא רבי עקיבא וסיפא דברי הכל אי לרבא סיפא 

: רבנן ורישא דברי הכל

נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו או   א משנה,דף כז

: שעכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין

ותא בבי דינא ואמר אי לא אתינא עד תלתין יומין ההוא גברא דאתפיס זכו  א גמרא,דף כז

ליבטלון הני זכוותאי איתניס ולא אתא אמר רב הונא בטיל זכוותיה אמר ליה רבא אנוס 

ולנערה לא תעשה דבר וכי תימא קטלא ( דברים כב)הוא ואנוס רחמנא פטריה דכתיב 

בנו או שעיכבו  שאני והתנן נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה

ז גיטיך מעכשיו אם לא באתי "נהר הרי אלו נדרי אונסין ולרבא מאי שנא מהא דתנן ה

ב חדש הרי זה גט אמאי והא מינס איתניס אמרי דלמא "ב חדש ומת בתוך י"מכאן עד י

שאני התם 

ש מההוא דאמר "דאי הוה ידע דמית מן לאלתר הוה גמר ויהיב גיטא מ  ב גמרא,דף כז

אתינא מכאן עד תלתין יומין ליהוי גיטא אתא ופסקיה מעברא אמר להו חזו  להו אי לא

דאתאי חזו דאתאי ואמר שמואל לא שמיה מתייא אמאי והא מינס אניס דלמא אונסא 

דמיגליא שאני ומעברא מיגלי אונסיה ולרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא 

סמכתא היא והתנן מי שפרע מקצת חובו שאני הכא דמיתפסן זכותן והיכא דמיתפסין לאו א

יום תן לו שטרו הגיע זמן ולא ' והשליש את שטרו ואמר אם אין אני נותן לו מכאן עד ל

יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר ' נתן רבי יוסי אומר יתן ור

לכתא יוסי דאמר אסמכתא קניא שאני הכא דאמר לבטלן זכותיה וה' רב אין הלכה כר

: ד חשוב"אסמכתא קניא והוא דלא אניס והוא דקנו מיניה בב

פ שאינו תרומה שהן "נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין שהיא תרומה אע  ב משנה,דף כז

א בכל נודרין "פ שאינן של בית המלך בש"של בית המלך אע

ש אומרים לא יפתח לו "ה אומרים אף בשבועה ב"חוץ מבשבועה וב  א משנה,דף כח

א אף במה שאינו מדירו "ש אומרים במה שהוא מדירו ובה"א אף יפתח לו ב"בנדר ובה

א אשתו "כיצד אמר לו אמור קונם אשתי נהנית לי ואמר קונם אשתי ובני נהנין לי בש

: ה אומרים אלו ואלו מותרין"מותרת ובניו אסורין וב

כהנא אמר  ר"והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא אמר רב חיננא א  א גמרא,דף כח

שהן של בית המלך  : ינאי אמר במוכס העומד מאליו' שמואל במוכס שאין לו קצבה דבי ר



ר עמרם אמר רב באומר יאסרו פירות העולם "היכי נדר א : פ שאינן של בית המלך"ואע

עלי אם אינן של בית המלך כיון דאמר יאסרו איתסרו עליה כל פירי עלמא באומר היום 

ג "בל מיניה מוכס באומר בלבו היום ומוציא בשפתיו סתם ואעאי דאמר היום לא מק

ש "ב' ש אומרים בכל כו"ב : דסבירא לן דברים שבלב אינן דברים לגבי אונסין שאני

ה אומרים אף בשאינו מדירו כיצד אמר לו קונם אשתי "אומרים במה שהוא מדירו וב

תרת ובניו אסורין ובית ש אומרים אשתו מו"נהנית לי ואמר קונם אשתי ובני נהנין לי ב

א לא יפתח לו בשבועה ובית הלל "אמר רב הונא תנא בש : הלל אומרים אלו ואלו מותרין

אומרים אף יפתח לו בשבועה לבית שמאי בשבועה הוא דלא יפתח לו הא בנדר יפתח לו 

ש אומרים לא יפתח לו בנדר ותו מיפתח הוא דלא יפתח לו בשבועה הא מידר "והא תנן ב

ועה והתנן בית שמאי אומרים בכל נודרין חוץ מבשבועה תנא מתניתין בנדר נדר בשב

ש תנא ברייתא בשבועה להודיעך כחן דבית הלל רב אשי אמר הכי קתני "להודיעך כחן דב

: ש אומרים אין שאלה בשבועה ובית הלל אומרים יש שאלה בשבועה"ב

זו קרבן אם אינה נשרפת הרי נטיעות האלו קרבן אם אינן נקצצות טלית   א משנה,דף כח

יש להן פדיון הרי נטיעות האלו קרבן עד שיקצצו טלית זו קרבן עד שתשרף 

: אין להם פדיון  ב משנה,דף כח

וליתני קדושות ואין קדושות איידי דבעי למיתנא סיפא אין להם פדיון   ב גמרא,דף כח

צות היום ועבר תנא נמי רישא יש להם פדיון היכי נדר אמר אמימר באומר אם אינן נקצ

היום ולא נקצצו אם כן למה לי למימר פשיטא לא צריכא כגון דאיכא זיקא נפישא והא 

נ דאיכא זיקא "כגון דאיכא דליקה ה[ אין]קתני לה גבי טלית וטלית לשריפה קיימא 

הרי נטיעות האלו  : ל"ד דמסיק אדעתיה דלא מיתנצלן ומשום הכי קא נדר קמ"נפישא וס

אמר בר פדא פדאן חוזרות וקודשות פדאן חוזרות וקודשות עד  ולעולם : 'קרבן כו

שיקצצו נקצצו פודן פעם אחת ודיו ועולא אמר כיון שנקצצו שוב אין פודן 

ל רב המנונא קדושה שבהן להיכן הלכה ומה אילו אמר לאשה היום "א  א גמרא,דף כט

ושת דמים ל רבא מי קא מדמית קד"את אשתי ולמחר אי את אשתי מי נפקא בלא גט א

ל אביי קדושת "לקדושת הגוף קדושת דמים פקעה בכדי קדושת הגוף לא פקעה בכדי א

יום עולה ' יום שלמים כל ל' יום ולאחר ל' הגוף לא פקעה בכדי והתניא שור זה עולה כל ל

יום שלמים אמאי קדושת הגוף נינהו ופקעה בכדי הכא במאי עסקינן דאמר לדמי ' לאחר ל

ב חדא בקדושת הגוף וחדא "יום עולה ומעכשיו שלמים אא' לאחר לאי הכי אימא סיפא 

בקדושת דמים 

ד אמינא קדושת הגוף לא "היינו דאיצטריך ליה לתנא למיתנא תרתי דס  ב גמרא,דף כט

פקעה בכדי קדושת דמים פקעה בכדי אמטו להכי תנא תרתי אלא אי אמרת אידי ואידי 

ומר מקדושה חמורה לקדושה קלה פקעה קדושת דמים למה לי למיתנא תרתי השתא יש ל

מקדושה קלה לקדושה חמורה צריכא למימר לימא תיהוי תיובתא דבר פדא דאמר לא 

פקעה קדושה בכדי אמר רב פפא אמר לך בר פדא הכי קאמר אם לא אמר מעכשיו שלמים 

יום דמקודשת ' יום עולה הוי מידי דהוה האומר לאשה התקדשי לי לאחר ל' לאחר ל

ד "ד אינה חוזרת אלא למ"תעכלו המעות פשיטא לא צריכא דהדר ביה הניחא למפ שנ"ואע

ד התם חוזרת הכא שאני דאמירתו לגבוה כמסירתו "למ' חוזרת מאי איכא למימר אפי

ירמיה יתבי וקאמרי ' ירמיה וקא מנמנם ר' אבין ורב יצחק ברבי קמיה דר' להדיוט יתיב ר

פדאן חוזרות וקודשות ' לבר פדא דאמ



תפשוט דבעי רב הושעיא הנותן שתי פרוטות לאשה ואמר לה באחת   א גמרא,דף ל

' נ דהוו קידושי איתער בהו ר"התקדשי לי היום ובאחת התקדשי לי לאחר שאגרשיך ה

יוחנן פדאן הוא ' ירמיה אמר להו מאי קא מדמיתון פדאן הוא לפדאום אחרים הכי אמר ר

ושות ואשה כפדאוה אחרים דמיא איתמר חוזרות וקדושות פדאום אחרים אין חוזרות וקד

אמי אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שפדאן הוא אבל פדאום אחרים אין חוזרות ' נמי אמר ר

: וקדושות

הנודר מיורדי הים מותר ביושבי היבשה מיושבי היבשה אסור מיורדי הים   א משנה,דף ל

: במי שדרכו לפרששיורדי הים בכלל יושבי היבשה לא כאלו שהולכין מעכו ליפו אלא 

רב פפא ורב אחא בריה דרב איקא חד מתני ארישא וחד מתני אסיפא מאן   א גמרא,דף ל

דתני ארישא מתני הכי הנודר מיורדי הים מותר ביושבי יבשה הא ביורדי הים אסור ולא 

כאלו 

ההולכים מעכו ליפו דהלין יושבי יבשה נינהו אלא ממי שדרכן לפרש ומאן   ב גמרא,דף ל

אסיפא מתני הכי הנודר מיושבי יבשה אסור ביורדי הים ולא באלו ההולכים מעכו  דמתני

: ליפו בלבד אלא אפילו במי שדרכו לפרש הואיל וסופו ליבשה סליק

הנודר מרואי החמה אסור אף בסומין שלא נתכוון זה אלא למי שהחמה   ב משנה,דף ל

: רואה אותן

: קי דגים ועובריםט מדלא קאמר מן הרואין לאפו"מ  ב גמרא,דף ל

הנודר משחורי הראש אסור בקרחין ובעלי שיבות ומותר בנשים ובקטנים   ב משנה,דף ל

: שאין נקראין שחורי הראש אלא אנשים

ומותר בנשים ובקטנים שאין נקראין  : ט מדלא קאמר מבעלי שער"מ  ב גמרא,דף ל

נין דמגלו רישייהו ט אנשים זימנין דמיכסו רישייהו וזימ"מ : שחורי הראש אלא אנשים

: אבל נשים לעולם מיכסו וקטנים לעולם מיגלו

מאיר ' הנודר מן הילודים מותר בנולדים מן הנולדים אסור מן הילודים ר  ב משנה,דף ל

: א לא נתכוון זה אלא במי שדרכו להוולד"מתיר אף בילודים וחכ

חסרא והכי קתני מאיר ולא מיבעיא נולדים אלא ממאן אסור חסורי מי' לר  ב גמרא,דף ל

מאיר אומר אף הנודר מן ' הנודר מן הילודים מותר בנולדים מן הנולדים אסור בילודים ר

הנולדים מותר בילודים כי היכי דנודר מן הילודים מותר בנולדים אמר ליה רב פפא לאביי 

שני בניך הנולדים לך בארץ ( בראשית מח)למימרא דנולדים דמתיילדן משמע אלא מעתה 

הנה ( א יגמלכים )נ דאיתיילדן הוא ואלא מאי דיילידו משמע אלא מעתה דכתיב "מצרים ה

בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו הכי נמי דהוה והא עדיין מנשה לא בא אלא משמע הכי 

א לא נתכוין זה אלא ממי שדרכו "וחכ : ומשמע הכי ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם

: ותלאפוקי מאי לאפוקי דגים ועופ : להוולד

הנודר משובתי שבת אסור בישראל ואסור בכותים מאוכלי שום אסור   א משנה,דף לא

: בישראל ואסור בכותים מעולי ירושלים אסור בישראל ומותר בכותים

מאי שובתי שבת אילימא ממקיימי שבת מאי איריא בכותים אפילו   א גמרא,דף לא

כי אימא סיפא מעולי ירושלים נמי אלא ממצווים על השבת אי ה{ גוים> }עובדי כוכבים>

אסור בישראל ומותר בכותים אמאי והא מצווים נינהו אמר אביי מצווה ועושה קתני 

ההוא דעבדי { גוים> }עובדי כוכבים>בתרתי בבי קמייתא ישראל וכותים מצווין ועושין 

: עושין ואינם מצווין בעולי ירושלים ישראל מצווין ועושין כותים מצווין ואינם עושין



> בעובדי כוכבים>קונם שאיני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור   א משנה,דף לא

: {באומות}

: וישראל מי נפיק מכלל בני נח כיון דאיקדש אברהם איתקרו על שמיה  א גמרא,דף לא

> בעובדי כוכבים>שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר   א משנה,דף לא

: {באומות}

כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב והאיכא ( בראשית כא)א ישמעאל והאיכ  א גמרא,דף לא

: עשו ביצחק ולא כל יצחק

שאיני נהנה מישראל לוקח ביותר ומוכר בפחות שישראל נהנין לי לוקח   א משנה,דף לא

> לעובדי כוכבים>בפחות ומוכר ביותר ואין שומעין לו שאיני נהנה להן והן לי יהנה 

: {לאומות}

שמואל הלוקח כלי מן האומן לבקרו ונאנס בידו חייב אלמא קסבר  אמר  א גמרא,דף לא

הנאת לוקח היא תנן שאיני נהנה מישראל מוכר בפחות אבל שוה בשוה לא ואי הנאת 

בזבינא דרמי על אפיה אם כן אימא רישא לוקח ביותר ' לוקח היא אפילו שוה בשוה מתני

ביותר ואי בזבינא דרמי על  ומוכר[ לוקח בפחות]ועוד אימא סיפא שישראל נהנין לי 

אפיה אפילו שוה בשוה סיפא בזבינא חריפא אי הכי לוקח בפחות אפילו שוה בשוה אלא 

בזבינא מיצעא ודשמואל בזבינא חריפא תניא כותיה דשמואל ' מתני  ב גמרא,דף לא

הלוקח כלים מן התגר לשגרן לבית חמיו ואמר לו אם מקבלין אותן ממני אני נותן לך 

ם לאו אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהן נאנסו בהליכה חייב בחזרה פטור מפני דמיהם וא

שהוא כנושא שכר ההוא ספסירא דשקל חמרא לזבוני ולא איזבן בהדי דהדר איתניס 

חמרא חייביה רב נחמן לשלומי איתיביה רבא לרב נחמן נאנסו בהליכה חייב בחזרה פטור 

משכח לזבוני אפילו אבבא דביתיה מי לא אמר ליה חזרה דספסירא הולכה היא דאילו 

: מזבין ליה

עובדי >קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי   ב משנה,דף לא

עובדי >שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי { האומות> }כוכבים

' שנא{ הגוים> }עובדי כוכבים>שאין הערלה קרויה אלא לשם { האומות> }כוכבים

והיה ( א יזשמואל )כי כל הגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב ואומר ( ירמיהו ט)

פן תשמחנה בנות פלשתים פן תעלוזנה בנות ( ב אשמואל )הפלשתי הערל הזה ואומר 

כי כל ' הערלים רבי אלעזר בן עזריה אומר מאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעים שנא

ולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות רבי הגוים ערלים רבי ישמעאל אומר גד

יוסי אומר גדולה מילה שדוחה את השבת חמורה רבי יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה 

שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה רבי נחמיה אומר גדולה מילה שדוחה את 

שמל הנגעים רבי אומר גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד 

התהלך לפני והיה תמים דבר אחר גדולה מילה שאלמלא היא לא ( בראשית יז)שנאמר 

אם לא בריתי יומם ולילה חקות ' כה אמר ה( ירמיהו לג)ה את עולמו שנאמר "ברא הקב

: שמים וארץ לא שמתי

יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה ' תניא ר  ב גמרא,דף לא

ויבקש המיתו אמר ' ויפגשהו ה( שמות ד)ו כשנתרשל מן המילה שנאמר רבינו לא עמדו ל

ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה אלא כך אמר אמול ואצא סכנה היא שנאמר "רבי ח



ה "אמול ואשהא שלשה ימים הקב' ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים וגו( בראשית לד)

לך שוב מצרים אלא מפני מה נענש משה ( שמות ד)אמר לי 

ג "ויהי בדרך במלון רשב( שמות ד)מפני שנתעסק במלון תחלה שנאמר   א גמרא,דף לב

כי חתן דמים ( שמות ד)אומר לא למשה רבינו בקש שטן להרוג אלא לאותו תינוק שנאמר 

אתה לי צא וראה מי קרוי חתן הוי אומר זה התינוק דרש רבי יהודה בר ביזנא בשעה 

וחימה ובלעוהו ולא שיירו ממנו אלא רגליו מיד  שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף

ותקח צפורה צור ותכרות את ערלת בנה מיד וירף ממנו באותה שעה ביקש משה רבינו 

' הרף מאף ועזוב חמה ויש אומרים לחימה הרגו שנא( תהילים לז)להורגן שנאמר 

חימה הוו כי יגורתי מפני האף והחמה תרי ( דברים ט)חמה אין לי והכתיב ( ישעיהו כז)

ואיבעית אימא גונדא דחימה תניא רבי אומר גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצות 

התהלך לפני ( בראשית יז)כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה שנאמר 

א גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות "והיה תמים וכתיב ואתנה בריתי ביני ובינך ד

דבר אחר גדולה מילה ' ל פי הדברים האלה וגוכי ע( שמות לד)שבתורה שנאמר 

אם לא בריתי יומם ולילה ( ירמיהו לג)שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר 

אליעזר גדולה תורה שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים ' אליעזר דאמר ר' ופליגא דר' וגו

אמר רב יהודה ' וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי וגו

ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזתו רעדה "אמר רב בשעה שאמר לו הקב

אמר שמא יש בי דבר מגונה כיון שאמר לו ואתנה בריתי ביני ובינך נתקררה דעתו 

ואין לי אלא >ע הסתכלתי במזל שלי "ויוצא אותו החוצה אמר לפניו רבש( בראשית טו)

אמר לו צא מאיצטגנינות שלך אין מזל לישראל אמר [ ד בןואיני ראוי להולי]> בן אחד

עם חסיד תתחסד ( ב כבשמואל )ה מתמים עמו שנאמר "רבי יצחק כל המתמים עצמו הקב

( בראשית יז)' ר הושעיא כל המתמים עצמו שעה עומדת לו שנא"עם גבר תמים תתמם א

מנחש לו נחש שנאמר התהלך לפני והיה תמים וכתיב והיית לאב המון גוים אמר רבי כל ה

ף כתיב אלא משום מדה כנגד מדה תני "ד אל"כי לא נחש ביעקב והא בלמ( במדבר כג)

מלאכי השרת ' אהבה בריה דרבי זירא כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפי

אמר רבי אבהו ' אין יכולין ליכנס בתוכה שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל וגו

ר מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר אמר רבי אלעז

וירק את חניכיו ילידי ביתו ( בראשית יד)ח שנאמר "שנים מפני שעשה אנגרייא בת

במה אדע כי ( בראשית טו)' ה שנא"ושמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של הקב

בראשית )כינה שנאמר אירשנה ורבי יוחנן אמר שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי הש

תן לי הנפש והרכוש קח לך וירק את חניכיו ילידי ביתו רב אמר שהוריקן בתורה ( יד

ר אמי בר אבא "שמנה עשר ושלש מאות א( בראשית יד)ושמואל אמר שהוריקן בזהב 

' ר אמי בר אבא בן ג"אליעזר כנגד כולם איכא דאמרי אליעזר הוא דחושבניה הכי הוי וא

עקב אשר שמע אברהם בקולי ( בראשית כו)' ם את בוראו שנאשנים הכיר אברה

חושבניה מאה ושבעין ותרין ואמר רמי בר אבא 

השטן בחושבניה תלת מאה ושיתין וארבעה ואמר רמי בר אבא כתיב   ב גמרא,דף לב

ה על מאתים וארבעים ושלשה אברים ולבסוף "אברם וכתיב אברהם בתחלה המליכו הקב

עים ושמונה אברים אלו הן שתי עינים ושתי אזנים וראש הגוייה המליכו על מאתים וארב

עיר קטנה זה הגוף ' עיר קטנה ואנשים וגו( קוהלת ט)' ואמר רמי בר אבא מאי דכתי



ואנשים בה מעט אלו אברים ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצר הרע ובנה עליה 

טוב ומלט הוא את העיר  מצודים וחרמים אלו עונות ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצר

בחכמתו זו תשובה ומעשים טובים ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא דבשעת יצר הרע 

החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים החכמה תעוז ( קוהלת ז)ט "לית דמדכר ליה ליצ

לחכם זו תשובה ומעשים טובים מעשרה שליטים שתי עינים ושתי אזנים ושתי ידים ושתי 

ה להוציא כהונה "ייה ופה אמר רבי זכריה משום רבי ישמעאל ביקש הקברגלים וראש הגו

והוא כהן לאל עליון כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת ( בראשית יד)משם שנאמר 

ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון ( בראשית יד)המקום הוציאה מאברהם שנאמר 

ין ברכת עבד לברכת קונו קונה שמים וארץ וברוך אל עליון אמר לו אברהם וכי מקדימ

לאדני שב לימיני עד אשית אויביך הדום ' נאם ה( תהילים קי)מיד נתנה לאברהם שנאמר 

ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק על דיבורו ' לרגליך ובתריה כתיב נשבע ה

:  של מלכי צדק והיינו דכתיב והוא כהן לאל עליון הוא כהן ואין זרעו כהן

  

ים פרק ד מסכת נדר

אין בין המודר הנאה מחבירו למודר הימנו מאכל אלא דריסת הרגל   ב משנה,דף לב

וכלים שאין עושין בהם אוכל נפש המודר מאכל מחבירו לא ישאילנו נפה וכברה וריחים 

: ותנור אבל משאיל לו חלוק וטבעת וטלית ונזמים

אליעזר ' דתניא ר מאן תנא אמר רב אדא בר אהבה רבי אליעזר היא  ב גמרא,דף לב

: 'המודר מאכל מחבירו לא ישאילנו כו : ויתור אסור במודר הנאה' אומר אפי

ל באומר הנאת מאכלך עלי אימא שלא "והא מן מאכל נדר אמר רשב  א גמרא,דף לג

ילעוס חיטין ויתן על מכתו אמר רבא באומר הנאה המביאה לידי מאכלך עלי אמר רב פפא 

צנא בעלמא הנאה המביאה לידי מאכל ' יא עליו פירות ואפישק להביא פירות וחמור להב

הוא בעי רב פפא סוס לרכוב עליו וטבעת ליראות בה מהו מיפסק ומיזל בארעיה מאי תא 

שמע אבל משאיל לו חלוק וטלית נזמים וטבעות היכי דמי אילימא שלא ליראות בהן 

לם שלא ליראות ואיידי צריכא למימר אלא לאו אפילו ליראות בהן וקתני משאילו לא לעו

: דקתני רישא לא ישאילנו תנא סיפא משאילו

: וכל דבר שאין עושין בו אוכל נפש מקום שמשכירין כיוצא בהן אסור  א משנה,דף לג

מכלל דרישא אף על פי שאין משכירין מאן תנא אמר רב אדא בר אהבה   א גמרא,דף לג

: אליעזר היא' ר

שוקל לו את שקלו ופורע את חובו ומחזיר לו את המודר הנאה מחבירו   א משנה,דף לג

: אבידתו מקום שנוטלין עליה שכר תפול הנאה להקדש

אלמא אברוחי ארי בעלמא הוא ושרי מאן תנא אמר רב הושעיא זו   א גמרא,דף לג

תימא דברי הכל גבי מודר הנאה דיהיב על ' דברי חנן היא רבא אמר אפי  ב גמרא,דף לג

מנת שלא לפרוע מאי חנן דתנן מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופירנס את אשתו חנן 

ר "אמר איבד את מעותיו נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו ישבע כמה הוציא ויטול א

זכאי יפה אמר חנן הניח מעותיו על קרן הצבי יוחנן בן ' דוסא בן הרכינס כדבריהם אמר ר



ה רב הושעיא לא אמר כרבא "רבא לא אמר כרב הושעיא דקא מוקים לה למתניתין כד

אסי חד ' אמי ור' פליגי בה ר : מחזיר לו את אבידתו : גזירה שלא ליפרע משום ליפרע

דנפשיה אמר לא שנו אלא בשנכסי מחזיר אסורין על בעל אבידה דכי מהדר ליה מידעם 

קא מהדר ליה אבל נכסי בעל אבידה אסורין על מחזיר לא קא מהדר ליה דקא מהני ליה 

נכסי בעל אבידה אסורין על מחזיר מהדר ליה ומשום ' פרוטה דרב יוסף וחד אמר אפי

פרוטה דרב יוסף לא שכיח 

ד אפילו "תנן מקום שנוטלין עליה שכר תפול הנאה להקדש בשלמא למ  א גמרא,דף לד

סי בעל אבידה אסורים על מחזיר נמי מהדר היינו דקתני מקום שנוטלין עליה שכר בשנכ

ד כשנכסי בעל אבידה אסורים על מחזיר לא מהדר אמאי "תפול הנאה להקדש אלא למ

אסי חד ' אמי ור' תפול הנאה להקדש אחדא קתני איכא דמתני לה בהאי לישנא פליגי בה ר

רין על מחזיר ומשום פרוטה דרב יוסף לא אמר לא שנו אלא בשנכסי בעל אבידה אסו

שכיח אבל נכסי מחזיר אסורים על בעל אבדה לא מהדר ליה משום דקא מהני ליה וחד 

נכסי מחזיר אסורים על בעל אבידה מותר דכי מהדר ליה מידי דנפשיה קמהדר ' אמר אפי

ד אפילו בשנכסי "ליה תנן מקום שנוטלין עליה שכר תפול הנאה להקדש בשלמא למ

ד בשנכסי מחזיר "מחזיר אסורים על בעל אבידה מהדר היינו דמתרץ מקום אלא למ

אסורין ולא מהדר היכי מתרץ מקום קשיא 

אמר רבא היתה לפניו ככר של הפקר ואמר ככר זו הקדש נטלה לאוכלה   ב גמרא,דף לד

מעל לפי כולה להורישה לבניו מעל לפי טובת הנאה שבה בעא מיניה רב חייא בר אבין 

רבא ככרי עליך ונתנה לו במתנה מהו ככרי אמר לו כי איתיה ברשותיה הוא דאסור או מ

ג דיהבה ליה במתנה אסור "ל פשיטא דאע"דלמא עליך אמר ליה עילויה שויתיה הקדש א

ל לא לאפוקי דאי "אלא ככרי עליך לאפוקי מאי לאו לאפוקי דאי גנבה מיניה מיגנב א

אזמניה עלה 

אמר לו השאילני פרתך אמר לו קונם פרה שאני קנוי לך נכסי  איתיביה  א גמרא,דף לה

עליך אם יש לי פרה אלא זו השאילני קרדומך אמר לו קונם קרדום שיש לי שאני קנוי 

נכסי עלי אם יש לי קרדום אלא זה ונמצא שיש לו בחייו אסור מת או שנתנה לו במתנה 

ר אשי דיקא נמי "אחר א ר אחא בריה דרב איקא שניתנה לו על ידי"הרי זה מותר א

דקתני שניתנה לו ולא קתני שנתנה לו בעא מיניה רבא מרב נחמן יש מעילה בקונמות או 

לא אמר ליה תניתוה מקום שנוטלין עליה שכר תיפול הנאה להקדש למימרא כי הקדש מה 

הקדש יש בו מעילה אף קונמות יש בהן מעילה כתנאי קונם ככר זו הקדש ואכלה בין הוא 

חבירו מעל לפיכך יש לה פדיון ככר זו עלי להקדש ואכלה הוא מעל חבירו לא מעל ובין 

א בין כך ובין כך לא מעל לפי שאין מעילה "מאיר וחכ' לפיכך אין לה פדיון דברי ר

ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי ככרי עליך ונתנה לו במתנה מי מעל "בקונמות א

בל יכול דאמר היתירא בעיתי איסורא לא למעול נותן הא לא אסירא עליה למעול מק

בעיתי אמר ליה מקבל מעל לכשיוציא שכל המוציא מעות הקדש לחולין כסבור של חולין 

: הוא מועל אף זה מועל

ותורם את תרומתו ומעשרותיו לדעתו ומקריב עליו קיני זבין קיני זבות   ב משנה,דף לה

דות אבל לא ילמדנו מקרא אבל קיני יולדות חטאות ואשמות ומלמדו מדרש הלכות ואג

: מלמד הוא את בניו ואת בנותיו מקרא



איבעיא להו הני כהני שלוחי דידן הוו או שלוחי דשמיא למאי נפקא מינה   ב גמרא,דף לה

למודר הנאה אי אמרת דשלוחי דידן הוו הא מהני ליה ואסור ואי אמרת שלוחי דשמיא 

אי אמרת שלוחי דידן קא מהני ליה ' ש דתנן מקריב עליו קיני זבין כו"שרי מאי ת

ר יוחנן הכל צריכין "וליטעמיך ליתני מקריב עליו קרבנות אלא מחוסרי כפרה שאני דא

דעת חוץ ממחוסרי כפרה שהרי אדם מביא קרבן על בניו ועל בנותיו הקטנים שנאמר 

רת זאת תו( ויקרא יג)יוחנן ' זאת תורת הזב בין גדול בין קטן אלא מעתה לר( ויקרא טו)

בין קטנה ובין גדולה קטנה בת לידה היא והא תני רב ביבי קמיה דרב נחמן ' היולדת וגו

שלש נשים משמשות במוך קטנה ומעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ותמות ההיא זאת 

תורת היולדת בין פקחת בין שוטה שכן אדם מביא קרבן על אשתו שוטה כדברי רבי 

ביא קרבן עשיר על אשתו וכל קרבנות שחייבת שכך יהודה דתניא רבי יהודה אומר אדם מ

כותב לה ואחריות דאית ליך עלי מן קדמת דנא 

מתיב רב שימי בר אבא אם היה כהן יזרוק עליו דם חטאתו ודם אשמו דם   א גמרא,דף לו

זאת תהיה תורת המצורע בין ( ויקרא יד)חטאתו של מצורע ודם אשמו של מצורע דכתיב 

כהנים שפיגלו במקדש מזידין חייבין הא שוגגין פטורין אלא שפיגולן גדול ובין קטן תנן ה

פיגול אי אמרת בשלמא שלוחי דשמיא הוו היינו שפיגולן פיגול אלא אי אמרת שלוחי 

דידן הוו אמאי פיגולן פיגול לימא ליה שליחא שויתיך לתקוני ולא לעוותי אמרי שאני גבי 

ר יוחנן הכל צריכין דעת "גופא א : מקום לא יחשב לו מכל( ויקרא ז)פיגול דאמר קרא 

חוץ ממחוסר כפרה שהרי אדם מביא קרבן על בניו ועל בנותיו הקטנים אלא מעתה יביא 

ר אלעזר "יהודה אלמה א' אדם חטאת חלב על חבירו שכן אדם מביא על אשתו שוטה כר

הפריש חטאת חלב על חבירו לא עשה כלום אשתו שוטה היכי דמי אי דאכלה כשהיא 

אבהו ' ר ירמיה אמר ר"שוטה לאו בת קרבן היא ואי דאכלה כשהיא פקחת ונשתטית הא א

אמר רבי יוחנן אכל חלב והפריש קרבן ונשתטה וחזר ונשתפה פסול הואיל ונדחה ידחה 

אלא מעתה יביא אדם פסח על חבירו שכן אדם מביא על בניו ועל בנותיו הקטנים אלמה 

שה לבית ( שמות יב)לא עשה כלום אמר רבי זירא  אלעזר הפריש פסח על חבירו' אמר ר

אבות לאו דאורייתא וממאי מדתנן האומר לבניו הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם 

ראשון לירושלים כיון שהכניס ראשון ראשו ורובו זכה בחלקו ומזכה את אחיו עמו ואי 

מר להון אבוהון אמרת שה לבית דאורייתא על בישרא קאי ומזכי להו אלא למה להו דא

כדי לזרזן במצות תניא נמי הכי מעשה היה וקדמו בנות לבנים ונמצאו בנות זריזות ובנים 

: 'ותורם את תרומותיו כו : שפלים

איבעיא להו התורם משלו על של חבירו צריך דעתו או לא מי אמרינן   ב גמרא,דף לו

ש "חא ליה למיעבדיה תכיון דזכות הוא לו לא צריך דעת או דלמא מצוה דיליה היא וני

תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו במאי עסקינן אילימא מן בעל הכרי על של 

בעל הכרי ולדעתו דמאן אילימא לדעתו דיליה מאן שוויה שליח אלא לדעתו דבעל הכרי 

הא קמהני ליה דקעביד שליחותיה אלא משלו על של הכרי ולדעתו דמאן אילימא לדעתו 

א "מהני ליה אלא לאו לדעתיה דנפשיה ומשלו תורם על של חבירו ואדבעל הכרי הא ק

צריך דעת הא קמהני ליה אלא לאו אין צריך דעת לעולם משל בעל הכרי על בעל הכרי 

בעא מיניה רבי ' כדאמר רבא באומר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום הכא נמי באומר וכו

של מי מי אמרינן אי לאו פירי זירא התורם משלו על של חבירו טובת הנאה ' ירמיה מר

דהאיך מי מתקנא כריא דההוא או דלמא אי לאו כריא דההוא לא הויין פירי דהדין תרומה 



את כל תבואת זרעך ונתת איתיביה תורם את תרומותיו ואת ( דברים יד)ל אמר קרא "א

מ טובת "מעשרותיו לדעתו ואי אמרת טובת הנאה דבעל הכרי הא קא מהני ליה אלא ש

דיליה אמרי לא משל בעל הכרי על של בעל הכרי ולדעתו דבעל הכרי באומר כל  הנאה

יוחנן המקדיש מוסיף חומש ' אבהו אמר ר' ש דאמר ר"הרוצה לתרום יבא ויתרום ת

מלמדו מדרש  : ומתכפר עושה תמורה והתורם משלו על שאינו שלו טובת הנאה שלו

ילמדנו משום דקמהני ליה מדרש ט לא "מקרא מ : הלכות ואגדות אבל לא ילמדנו מקרא

נמי קמהני ליה אמר שמואל במקום שנוטלין שכר על המקרא ואין נוטלין שכר על 

המדרש מאי פסקא 

ל דאפילו במקום שנוטלין שכר על המקרא שרי למשקל על "הא קמ  א גמרא,דף לז

בעת ההיא ' ואותי צוה ה( דברים ד)המדרש לא שרי למשקל מאי שנא מדרש דלא דכתיב 

מה אני ' ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה( דברים ד)ללמד אתכם וכתיב 

בחנם אף אתם נמי בחנם מקרא נמי בחנם רב אמר שכר שימור ורבי יוחנן אמר שכר 

פיסוק טעמים תנן לא ילמדנו מקרא בשלמא למאן דאמר שכר פיסוק טעמים היינו דלא 

ר שימור הוא בקטן קתני אי בקטן אימא ילמדנו אלא למאן דאמר שכר שימור גדול ב

סיפא אבל מלמד את בניו מקרא קטן בר בנים הוא חסורי מחסרא והכי קתני לא ילמדנו 

מקרא בקטן אם היה גדול מלמדו לו ולבניו מקרא מיתיבי תינוקות לא קורין בתחילה 

בשבת אלא שונין בראשון בשלמא למאן דאמר שכר פיסוק טעמים היינו דאין קורין 

תחילה בשבת אלא למאן דאמר שכר שימור אמאי אין קורין בתחילה בשבת ואמאי ב

שונין בראשון הא איכא שכר שימור דשבת וליטעמיך שכר פיסוק בשבת מי אסור הבלעה 

היא והבלעה מישרא שרי דתניא השוכר את הפועל לשמור את התינוק לשמור את הפרה 

ך לשמור את הזרעים אין נותנין לו שכר שבת לפיכ

אם אבדו אינו חייב באחריותן ואם היה שכיר שבת שכיר חדש שכיר שנה   ב גמרא,דף לז

שכיר שבוע נותן לו שכר שבת לפיכך אם אבדו חייב באחריותן אלא גבי שבת היינו 

טעמא דאין קוראין בתחילה משום דיפנו אבהתהון דינוקי למצותא דשבתא ואיבעית אימא 

עליהון עלמא כדאמר שמואל שינוי וסת תחילת חולי משום דבשבתא אכלין ושתין ויקיר 

ט לא אמר שכר שימור קסבר בנות מי קא "מעיים ולמאן דאמר שכר פיסוק טעמים מ

פיסוק > שכר>ט לא אמר שכר פיסוק טעמים קסבר "ד שכר שימור מ"בעיין שימור ולמ

( נחמיה ח)ד "ר איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב מ"טעמים דאורייתא הוא דא

ויקראו בספר תורת האלהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא ויקראו בספר תורת 

האלהים זה מקרא מפורש זה תרגום ושום שכל אלו הפסוקים ויבינו במקרא זה פיסוק 

טעמים ואמרי לה אלו המסורות אמר רבי יצחק מקרא סופרים ועיטור סופרים וקריין ולא 

יני מקרא סופרים ארץ שמים מצרים עיטור כתיבן וכתיבן ולא קריין הלכה למשה מס

אחר תאסף ( במדבר לא)אחר תלך ( בראשית כד)אחר תעבורו ( בראשית יח)סופרים 

צדקתך כהררי אל קריין ולא כתיבן ( תהילים לו)קדמו שרים אחר נוגנים ( תהילים סח)

איש דכאשר ישאל איש בדבר האלהים ( ב טזשמואל )פרת דבלכתו ( ב חשמואל )

אלי ( רות ג)את דהגד הוגד ( רות ב)לה דפליטה ( ירמיהו נ)באים דנבנתה ( ו לאירמיה)

נא ( ב המלכים )אלי דהשעורים הלין קריין ולא כתבן וכתבן ולא קריין ( רות ג)דהגורן 

דיסלח 



חמש ( יחזקאל מח)ידרוך דהדורך ( ירמיהו נא)זאת דהמצוה ( דברים ו)  א גמרא,דף לח

גואל הלין כתבן ולא קריין אמר רב אחא בר אדא במערבא  דכי( רות ג)דפאת נגב אם 

אל משה הנה אנכי בא אליך ' ויאמר ה( שמות יט)פסקין להדין פסוקא לתלתא פסוקין 

חנינא לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות שנאמר ' בעב הענן אמר רבי חמא בר

' רבי יוסי בר פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים פסולתן שלך יהא אמר( שמות לד)

כתב לך פסל לך מה ( שמות לד)חנינא לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו שנאמר 

פסולתן שלך אף כתבן שלך משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל ועליו הכתוב אומר 

בעת ההיא ' ואותי צוה ה( דברים ד)מתיב רב חסדא ' טוב עין הוא יבורך וגו( משלי כב)

ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ( דברים ד)ני לכם ללמד אתכם ואותי צוה וא

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת השירה ( דברים לא)אלהי אותי צוה ואני לכם ' צוני ה

יוחנן ' לחודה למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל אלא פילפולא בעלמא אמר ר

ולן ממשה גבור דכתיב ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכ"אין הקב

( שמות כו)ויפרוש את האהל על המשכן ואמר מר משה רבינו פרסו וכתיב ( שמות מ)

( דברים ט)אימא דאריך וקטין אלא מן הדין קרא דכתיב ' עשר אמות ארך הקרש וגו

ואתפוש בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם ותניא הלוחות ארכן ששה ורחבן 

יר פסל לך פסולתן שלך יהא חכם רב ושמואל דאמרי תרוייהו ששה ועביין שלשה עש

( תהילים ח)חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחת שנאמר 

יוחנן כל ' והאיש משה עניו מאד אמר ר( במדבר יב)ותחסרהו מעט מאלהים עניו דכתיב 

לא ( במדבר טז)ב הנביאים עשירים היו מנלן ממשה ומשמואל מעמוס ומיונה משה דכתי

באגרא ' חמור אחד מהם נשאתי אי בלא אגרא לאפוקי מאן דשקל בלא אגרא אלא דאפי

( א יבשמואל )דילמא משום דעני הוה אלא מן פסל לך פסולתן יהא שלך שמואל דכתיב 

ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי אי בחנם לאפוקי מאן ' הנני ענו בי נגד ה

ותשובתו ( א זשמואל )דאפילו בשכר דלמא דעני הוה אלא מהכא דשקל בחנם אלא 

הרמתה כי שם ביתו ואמר רבא כל מקום שהלך ביתו עמו אמר רבא גדול מה שנאמר 

' בשמואל יותר משנאמר במשה דאילו במשה רבינו כתיב לא חמור אחד מהם נשאתי דאפי

ויאמרו לא עשקתנו ( א יבשמואל )ברצון לא שכרו דכתיב ' בשכר ואילו גבי שמואל אפי

ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא בן ( עמוס ז)עמוס דכתיב ' ולא רצותנו וגו

נביא אנכי כי בוקר אנכי ובולס שקמים כדמתרגם רב יוסף ארי מרי גיתי אנא ושקמין לי 

ה ר יוחנן שנתן שכרה של ספינ"ויתן שכרה וירד בה וא( יונה א)יונה דכתיב ' בשפלתא וגו

ר יוחנן בתחלה "אלפים דינרי דהבא וא' רומנוס שכרה של ספינה הויא ד' כולה אמר ר

ויתן אל משה ( שמות לא)' היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה שנאמ

: ככלתו לדבר אתו

פ שהוא חייב במזונותן ולא יזון את בהמתו "וזן את אשתו ואת בניו אע  א משנה,דף לח

אמרו לו מה בין ' אליעזר אומר זן את הטמאה ואינו זן את הטהור' ר' ורבין טמאה בין טה

וגופה שלו וטמאה ' נפשה לשמי' טמאה לטהורה אמר להו שהטהור

נפשה וגופה לשמים אמרו לו אף הטמאה נפשה לשמים וגופה שלו שאם   ב משנה,דף לח

: או מאכילה לכלבים{ לגוים> }לעובדי כוכבים>ירצה הרי הוא מוכרה 

אמר רב יצחק בר חנניה אמר רב הונא המודר הנאה מחבירו מותר   ב גמרא,לח דף

להשיא לו בתו הוי בה רבי זירא במאי עסקינן אילימא בשנכסי אבי כלה אסורין על החתן 



הרי מוסר לו שפחה לשמשו אלא בנכסי חתן אסורין על אבי כלה גדולה מזו אמרו זן את 

נותן ואת אמרת מותר להשיא לו בתו לעולם פ שהוא חייב במזו"אשתו ואת בניו ואע

בשנכסי אבי כלה אסורים על החתן ובבתו בוגרת ומדעתה תניא נמי הכי המודר הנאה 

מחבירו אסור להשיא לו בתו אבל משיאו בתו בוגרת ומדעתה אמר רבי יעקב המדיר בנו 

צלות יצחק אמר ל' לתלמוד תורה מותר למלאות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר ר

ירמיה אמר רבי יוחנן המודר הנאה מחבירו מותר להשקותו כוס של ' לו דג קטן אמר ר

ולא  : שלום מאי ניהו הכא תרגימו כוס של בית האבל במערבא אמרי כוס של בית המרחץ

תניא יהושע איש עוזא אומר זן עבדיו ושפחותיו הכנענים ולא  : 'יזון את בהמתו בין כו

ה בין טהורה מאי טעמא עבדיו ושפחותיו הכנענים למנחרותא יזון את בהמתו בין טמא

: עבידן בהמה לפטומא עבידא

המודר הנאה מחבירו ונכנס לבקרו עומד אבל לא יושב ומרפאו רפואת   ב משנה,דף לח

: נפש אבל לא רפואת ממון

במאי עסקינן אי בשנכסי מבקר אסורין על חולה אפילו יושב נמי אי   א גמרא,דף לט

עומד נמי לא אמר שמואל לעולם בשנכסי מבקר ' חולה אסורין על המבקר אפיבשנכסי 

אסורין על החולה ובמקום שנוטלין שכר על הישיבה ואין נוטלין שכר על העמידה מאי 

פסקא הא קא משמע לן דאף במקום שנוטלין שכר על הישיבה בעי למשקל על העמידה 

קים גזירה שמא ישהא בעמידה הכא לא בעי למשקל ואיבעית אימא כדרבי שמעון בן אלי

נמי גזירה שמא ישהא בישיבה עולא אמר לעולם בשנכסי חולה אסורין על המבקר וכגון 

דלא אדריה מן חיותיה אי הכי אפילו יושב נמי הא אפשר בעמידה מיתיבי חלה הוא נכנס 

לבקרו חלה בנו שואלו בשוק בשלמא לעולא דאמר בשנכסי חולה אסורין על המבקר 

ן דלא אדריה מן חיותיה שפיר אלא לשמואל דאמר בשנכסי מבקר אסורין על החולה וכגו

מאי שנא הוא ומאי שנא בנו אמר לך מתניתין בשנכסי מבקר אסורין על החולה ברייתא 

שמואל > אמר>בשנכסי חולה אסורין על המבקר מאי פסקא אמר רבא 

לא יושב שמע מינה דנכסי מתניתין קשיתיה מאי איריא דתני עומד אבל   ב גמרא,דף לט

מבקר אסורין על החולה אמר ריש לקיש רמז לביקור חולין מן התורה מנין שנאמר 

מאי משמע אמר רבא ' אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל אדם וגו( במדבר טז)

אם כמות כל האדם ימותון אלה שהן חולים ומוטלים בעריסתן ובני אדם מבקרים אותן מה 

אם בריאה ' אם בריאה יברא ה( במדבר טז)שלחני לזה דרש רבא ' ים לא ההבריות אומר

איני והא תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא ' גיהנם מוטב תהיה אם לאו יברא ה

העולם אלו הן תורה ותשובה גן עדן וגיהנם כסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח 

בטרם הרים ( תהילים צ)ובה דכתיב תש' קנני ראשית דרכו וגו' ה( משלי ח)תורה דכתיב 

' ויטע ה( בראשית ב)גן עדן דכתיב ' תשב אנוש עד דכא וגו( תהילים צ)' יולדו ותחולל וגו

כי ערוך מאתמול תפתה כסא כבוד ( ישעיהו ל)גיהנם דכתיב ' אלהים גן בעדן מקדם וגו

ד מרום כסא כבו( ירמיהו יז)נכון כסאך מאז בית המקדש דכתיב ( תהילים צג)דכתיב 

אלא הכי קאמר אי ' יהי שמו לעולם וגו( תהילים עב)מראשון שמו של משיח דכתיב 

אין כל חדש תחת השמש הכי ( קוהלת א)והכתיב ' איברי ליה פומא מוטב ואם לא יברא ה

יצחק מאי ' קאמר אי הכא לא מקרב פומא להכא ליקרב דרש רבא ואמרי לה אמר ר

ה שמש וירח בזבול מאי בעיין והא ברקיע קביעי שמש ירח עמד זבול( חבקוק ג)דכתיב 

מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבונו של עולם אם אתה עושה דין לבן 



עמרם אנו מאירים ואם לאו אין אנו מאירין באותה שעה ירה בהן חיצים וחניתות אמר 

ד בשר ודם להם בכל יום ויום משתחוים לכם ואתם מאירים בכבודי לא מחיתם בכבו

לאור חציך ( חבקוק ג)' מחיתם ובכל יום ויום יורין בהן חיצין וחניתות ומאירים שנא

תניא ביקור חולים אין לה שיעור מאי אין לה שיעור סבר רב יוסף למימר אין ' יהלכו וגו

שיעור למתן שכרה אמר ליה אביי וכל מצות מי יש שיעור למתן שכרן והא תנן הוי זהיר 

גדול אצל ' חמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות אלא אמר אביי אפיבמצוה קלה כב

מאה פעמים ביום אמר רבי אחא בר חנינא כל המבקר חולה נוטל אחד ' קטן רבא אמר אפי

מששים בצערו אמרי ליה אם כן ליעלון שיתין ולוקמוה אמר ליה כעישורייתא דבי רבי 

י אחין נוטלת עישור נכסים אמרו לו לרבי ובבן גילו דתניא רבי אומר בת הניזונית מנכס

לדבריך מי שיש לו עשר בנות ובן אין לו לבן במקום בנות כלום אמר להן ראשונה נוטלת 

עישור נכסים שניה במה ששיירה שלישית במה ששיירה וחוזרות וחולקות בשוה רב 

חלבו חלש נפק אכריז רב כהנא 

מר להו לא כך היה מעשה בתלמיד רב חלבו באיש לא איכא דקא אתי א  א גמרא,דף מ

עקיבא לבקרו ובשביל ' עקיבא שחלה לא נכנסו חכמים לבקרו ונכנס ר' אחד מתלמידי ר

עקיבא ודרש כל מי שאין מבקר ' ל רבי החייתני יצא ר"שכיבדו וריבצו לפניו חיה א

חולים כאילו שופך דמים כי אתא רב דימי אמר כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה וכל 

אינו מבקר את החולה גורם לו שימות מאי גרמא אילימא כל המבקר את החולה מבקש ש

ד "עליו רחמים שיחיה וכל שאין מבקר את החולה מבקש עליו רחמים שימות שימות ס

אלא כל שאין מבקר חולה אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות רבא יומא 

תרע מזליה מכאן ואילך אמר להון פוקו קדמאה דחליש אמר להון לא תיגלו לאיניש דלא ל

' בנפול אויבך אל תשמח וגו( משלי כד)ואכריזו בשוקא דכל דסני לי ליחדי לי וכתיב 

ודרחים לי ליבעי עלי רחמי אמר רב כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם 

י אין דל אלא חולה "אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו י( תהילים מא)שנאמר 

מדוע אתה ככה דל ( ב יגשמואל )מדלה יבצעני אי נמי מן הדין קרא ( ישעיהו לח)מר שנא

י למענהו "כל פעל י( משלי טז)אין רעה אלא גיהנם שנאמר ' בן המלך בבקר בבקר וגו

וגם רשע ליום רעה ואם ביקר מה שכרו מה שכרו כדאמר ניצול מדינה של גיהנם אלא מה 

' מרהו ויחייהו ואושר בארץ ואל תתנהו בנפש אויביו ייי יש"י( תהילים מא)ז "שכרו בעוה

ישמרהו מיצר הרע ויחייהו מן היסורין ואושר בארץ שיהו הכל מתכבדין בו ואל תתנהו 

בנפש אויביו שיזדמנו לו ריעים כנעמן שריפו את צרעתו ואל יזדמנו לו ריעים כרחבעם 

לדים בנה וזקנים סתור ש בן אלעזר אומר אם יאמרו לך י"שחילקו את מלכותו תניא ר

שמע לזקנים ואל תשמע לילדים שבנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בנין וסימן לדבר 

רחבעם בן שלמה אמר רב שישא בריה דרב אידי לא ליסעוד איניש קצירא ( א יבמלכים )

לא בתלת שעי קדמייתא ולא בתלת שעי בתרייתא דיומא כי היכי דלא ליסח דעתיה מן 

קדמייתא רווחא דעתיה בתרייתא תקיף חולשיה אמר רבין אמר רב מניין רחמי תלת שעי 

ואמר רבין אמר ' יסעדנו על ערש דוי וגו' יי( תהילים מא)ה זן את החולה שנאמר "שהקב

יסעדנו על ערש דוי תניא ' רב מניין שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה שנאמר יי

ג ספסל ולא על גבי כסא "גבי מטה ולא ע נמי הכי הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על

' ג קרקע מפני שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה שנאמר יי"אלא מתעטף ויושב ע

יסעדנו על ערש דוי ואמר רבין אמר רב מטרא במערבא סהדא רבה פרת ופליגא דשמואל 



 דאמר שמואל נהרא מכיפיה מתבריך ופליגא דשמואל אדשמואל דאמר שמואל אין המים

מטהרין בזוחלין 

אלא פרת ביומי תשרי בלבד אבוה דשמואל עבד להון מקוואות לבנתיה   ב גמרא,דף מ

ואתה בן ( יחזקאל יב)אמי אמר רב מאי דכתיב ' אמר ר : ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי

אדם עשה לך כלי גולה זו נר וקערה 

א נר ובלא שלחן רב ר אמי אמר רב בל"בחוסר כל א( דברים כח)ושטיח   א גמרא,דף מא

חסדא אמר בלא אשה רב ששת אמר בלא שמש רב נחמן אמר בלא דעה תנא בלא מלח 

ובלא רבב אמר אביי נקטינן אין עני אלא בדעה במערבא אמרי דדא ביה כולא ביה דלא 

ר חייא בר אבא "אלכסנדרי א' דא ביה מה ביה דא קני מה חסר דא לא קני מה קני אמר ר

הסולח לכל ( תהילים קג)יו עד שמוחלין לו על כל עונותיו שנאמר אין החולה עומד מחל

רוטפש ( איוב לג)עוניכי הרופא לכל תחלואיכי רב המנונא אמר חוזר לימי עלומיו שנאמר 

כל משכבו הפכת בחליו אמר רב יוסף לומר ( תהילים מא)בשרו מנוער ישוב לימי עלומיו 

אהדריה אביי קמיה היינו דבכל דוכתא דמשכח למודו רב יוסף חלש איעקר ליה למודיה 

ל אביי את אמריתה ניהלן ומהא "אמרינן אמר רב יוסף לא שמיע לי הדא שמעתא א

תלת עשרי אפי הילכתא אגמריה לרבי חייא שבעה ' מתניתא אמריתה ניהלן כי הוה גמיר ר

וא שיתא אזדו הוה הה' חייא קמיה הנהו שבעה אפי דאגמרי' מנהון לסוף חלש רבי אהדר ר

חייא וגמר יתהון קמי קצרא ואתא ' קצרא הוה שמיע ליה לרבי כדהוה גריס להו אזל ר

ל רבי אתה עשית אותי ואת "ואהדר יתהון קמי רבי כד הוה חזי ליה רבי לההוא קצרא א

ר חייא בר "ר אלכסנדרי א"ל אתה עשית את חייא וחייא עשה אותי וא"ד הכי קא"חייא א

תר מן הנס שנעשה לחנניה מישאל ועזריה של חנניה אבא גדול נס שנעשה לחולה יו

מישאל ועזריה אש של הדיוט והכל יכולים לכבותה וזו של חולה של שמים היא ומי יכול 

ל כיון שהגיע קיצו של אדם "ר חייא בר אבא ואמרי לה אריב"ר אלכסנדרי א"לכבותה וא

תהילים )מן הדין קרא והיה כל מוצאי יהרגני רב אמר ( בראשית ד)' הכל מושלים בו שנא

למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך רבה בר שילא אמרו ליה שכיב גברא גבוה הוה ( קיט

רכיב גירדונא זוטרא מטא תיתורא איסתויט שדייה וקא שכיב קרי על נפשיה למשפטיך 

יתיבא על אקרוקתא [ עקרבא]> קרוקיתא דעקרבא>עמדו היום שמואל חזייה לההוא 

גברא ומיית קרי עליה למשפטיך עמדו היום אמר שמואל אין מבקרין ועברה נהרא טרקא 

יוסי בן פרטא אומר ' את החולה אלא למי שחלצתו חמה לאפוקי מאי לאפוקי הא דתניא ר

אליעזר אין מבקרין לא חולי מעיים ולא חולי העין ולא מחושי הראש בשלמא ' משום ר

ט משום דרב יהודה דאמר רב "אש מחולי מעיים משום כיסופא אלא חולי העין ומחושי הר

יהודה דיבורא קשיא לעינא ומעלי לאישתא אמר רבא האי אישתא אי לאו דפרוונקא 

דמלאכא דמותא מעלי 

כחיזרא לדיקלי חד לתלתין יומין וכי תירייקי לגופא רב נחמן בר יצחק   ב גמרא,דף מא

פה לחולה לרפואתו אמר לא היא ולא תירייקה אמר רבה בר יונתן אמר רב יחיאל ערסן י

יונתן חושלא דשערי עתיקתא דריש נפיא אמר אביי בעיין בישולא כעין ' מאי ערסן אמר ר

בישרא דתורא רב יוסף אמר סמידי דשערי עתיקתא דריש נפיא אמר אביי בעיין בישולא 

ר אלעזר מפני "ט א"ר יוחנן בורדם אין מבקרים ואין מזכירין שמו מ"כבשרא דתורא א

ומרפאהו  : ר אלעזר למה נקרא שמו בורדם שהוא כמעיין הנובע"הנובע וא שהוא כמעיין

היכי קתני אילימא דרפואת נפש בחנם רפואת ממון בשכר ליתני הכי  : 'רפואת הנפש כו



ר זוטרא בר "מרפאהו בחנם אבל לא בשכר אלא רפואת נפש גופו רפואת ממון בהמתו א

: ם פלוני רע להטוביה אמר רב אבל אומר לו סם פלוני יפה לה ס

יהודה ' ורוחץ עמו באמבטי גדולה אבל לא בקטנה וישן עמו במטה ר  ב משנה,דף מא

אומר בימות החמה אבל לא בימות הגשמים מפני שהוא מהנהו ומיסב עמו על המטה 

: ואוכל עמו על השולחן אבל לא מן התמחוי אבל אוכל הוא עמו מן התמחוי החוזר

עמו באמבטי ולא ישן עמו במטה בין גדולה בין קטנה תניא לא ירחץ   ב גמרא,דף מא

דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר גדולה בימות הגשמים וקטנה בימות החמה מותר רוחץ 

עמו באמבטי גדולה ומזיע עמו בקטנה אבל מיסב עמו על המטה ואוכל עמו על השולחן 

ינא מן התמחוי ר יוסי בר חנ"אבל לא מן התמחוי אבל אוכל הוא מן התמחוי החוזר א

: ב"החוזר לבעה

לא יאכל עמו מן האבוס שלפני הפועלים ולא יעשה עמו באומן דברי   ב משנה,דף מא

: א עושה והוא ברחוק ממנו"רבי מאיר וחכ

מ סבר גזרינן רחוק משום "בקרוב לא פליגי דאסיר כי פליגי ברחוק ר  ב גמרא,דף מא

: 'זריקרוב דקא מרפי לה לארעא קמיה ורבנן סברי לא ג

המודר הנאה מחבירו לפני שביעית אינו יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן   א משנה,דף מב

הנוטות ובשביעית אינו יורד לתוך שדהו אבל אוכל הוא מן הנטיעות הנוטות נדר הימנו 

: מאכל לפני שביעית יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הפירות ובשביעית יורד ואוכל

אל דאמרי תרוייהו נכסים אלו עליך לפני שביעית אין יורד רב ושמו  א גמרא,דף מב

פ שהגיע שביעית ואם בשביעית נדר אין יורד "לתוך שדהו ואינו אוכל מן הנוטות אע

יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו נכסי עליך לפני ' לתוך שדהו אבל אוכל מן הנוטות ור

שביעית אינו יורד לתוך שדהו שביעית אין יורד לתוך שדהו ואין אוכל מן הנוטות הגיע 

אבל אוכל הוא את הנוטות לימא בהא קמיפלגי דרב ושמואל סברי אדם אוסר דבר 

ל סברי אין אדם אוסר דבר שברשותו "שברשותו אפילו לכשיצא מרשותו ורבי יוחנן ור

ד אין אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא "לכשיצא מרשותו ותיסברא מי איכא למ

ש בנכסי ותו הא תנן דאדם אוסר דבר שברשותו "נכסים אלו וככ ניפלגי ב"מרשותו א

לכשיצא מרשותו דתנן האומר לבנו קונם שאתה נהנה לי מת יירשנו בחייו ובמותו 

ל בחייו ובמותו מכל מקום קשיא "אם מת לא יירשנו שאני הכא דקא א  ב גמרא,דף מב

ש "ש נכסים אלו ל"ל ע לא פליגי כי פליגי בנכסי רב ושמואל סברי"אלא בנכסים אלו כ

ל סברי נכסים אדם אוסר נכסי אין אדם אוסר ומי איכא "יוחנן ור' נכסי אדם אוסר ור

ש נכסי והא תנן האומר לחבירו קונם לתוך ביתך שאני נכנס "ש נכסים אלו ול"ד ל"למ

שדך שאני לוקח מת או שמכרו לאחר מותר לבית זה שאני נכנס שדה זו שאני לוקח מת 

יוחנן וריש לקיש בנכסי ורב ושמואל בנכסים אלו ' ר אסור אלא כי אמרי ראו שמכרו לאח

מאי שנא דאוכל מן הנוטות דפירי  : 'ובשביעית אין יורד לתוך שדהו כו : ולא פליגי

שמעון בן ' דהפקירא אינון ארעא נמי אפקרה אמר עולא בעומדין אילנות על הגבולים ר

: אליקים אמר גזירה שמא ישהא בעמידה

המודר הנאה מחבירו לא ישאילנו ולא ישאל ממנו לא ילונו ולא ילוה   ב משנה,בדף מ

: ממנו ולא ימכור לו ולא יקח ממנו

בשלמא לא ילונו דקא מהני ליה אלא לא ילוה הימנו מאי קא מהני ליה   א גמרא,דף מג

ובשלמא לא ילוה הימנו ולא יקח הימנו דקמיתהני מיניה אלא לא ישאל הימנו מאי קא 



חנינא כגון שנדרו הנאה זה מזה אביי אמר גזירה לשאול ' ר יוסי בר"תהני מיניה אמי

: משום להשאיל וכן בכולהו גזירה

אמר לו השאילני פרתך אמר לו אינה פנויה אמר קונם שדי שאני חורש   א משנה,דף מג

בה לעולם אם היה דרכו לחרוש הוא אסור וכל אדם מותרים ואם אין דרכו לחרוש הוא 

אדם אסורין המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל הולך אצל החנוני ואומר איש  וכל

פלוני נודר ממני הנאה ואיני יודע מה אעשה והוא נותן לו ובא ונוטל מזה היה ביתו לבנות 

גדרו לגדור שדהו לקצור הולך אצל הפועלים ואומר איש פלוני מודר ממני הנאה ואיני 

ובאין ונוטלין שכר מזה היו מהלכין בדרך ואין לו מה יאכל  יודע מה אעשה והן עושין עמו

נותן לאחד לשום מתנה והלה מותר בה אם אין עמהם אחר מניח על הסלע או על הגדר 

: יוסי אוסר' ואומר הרי הן מופקרים לכל מי שיחפוץ והלה נוטל ואוכל ור

ה עד דאתיא יוסי קסבר הפקר כמתנה מה מתנ' ט דר"יוחנן מ' אמר ר  א גמרא,דף מג

אבא והלה נוטל ' מרשות נותן לרשות מקבל אף הפקר עד דאתי לרשות זוכה מתיב ר

ר יוסי אימתי בזמן שנדרו קודם להפקירו "ואוכל ורבי יוסי אוסר א

אבל אם היה הפקירו קודם לנדרו הרי זה מותר ואי אמרת עד דאתי   ב גמרא,דף מג

פקירו קודם לנדרו הוא מותיב לה והוא לרשות זוכה מה לי נדרו קודם להפקירו מה לי ה

משני לה כל הנודר אין דעתו על מה שהפקיר מתיב רבא מקצתן לראשון וכולן לשני 

ראשון קנה שני לא קנה אלא אמר רבא היינו טעמא דרבי יוסי גזירה משום מתנת בית 

זור חורון תניא המפקיר את שדהו כל שלשה ימים יכול לחזור בו מכאן ואילך אין יכול לח

בו 

אמר תהא שדה זו מופקרת ליום אחד לשבת אחת לחדש אחד לשנה אחת   א גמרא,דף מד

לשבוע אחת עד שלא זכה בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו משזכה בה בין הוא בין 

יוסי אמר עולא סיפא נמי רבנן היא אי הכי ' אחר אין יכול לחזור בו רישא רבנן סיפא ר

ל "בו שאני שנה ושבוע דלא שכיחי ר' הוא בין אחר יכול לחזואמאי עד שלא זכה בה בין 

יוסי ורישא היינו טעמא דלא לישתכח תורת הפקר אי ' יוסי רישא נמי ר' אמר מדסיפא ר

הכי אפילו מיום הראשון נמי ליהוי הפקר אמר רבה מפני הרמאין דמפקירין והדרין בהון 

אבל דאורייתא לא הוי הפקר 

' תי לעשורי מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב דאמריודלמא א  ב גמרא,דף מד

ליה כי מעשרת עשר מיניה וביה מיתיבי המפקיר את כרמו ולשחר עמד ובצרו חייב בפרט 

ובעוללות ובשכחה ובפיאה ופטור מן המעשר בשלמא לעולא דרבנן קתני לה ודאורייתא 

יוסי הא רבנן ' מרי אנא לרקתני לה אלא לריש לקיש אמאי פטור מן המעשר אמר לך כי א

היא 

איבעית אימא הא דאפקריה באנפי תרין והא דאפקריה באפי תלתא   א גמרא,דף מה

יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק כל המפקיר בפני שלשה הוי הפקר בפני שנים ' דאמר ר

יהושע בן לוי אמר דבר תורה אפילו באחד הוי הפקר ומה טעם אמרו ' לא הוי הפקר ור

:  ה כדי שיהא אחד זוכה ושנים מעידיןבשלש

  

מסכת נדרים פרק ה 



א בן יעקב אומר "השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר ר  ב משנה,דף מה

זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו 

ושניהם אסורים להעמיד ריחים ותנור ולגדל תרנגולים היה אחד מהם   א משנה,דף מו

א יכנס לחצר רבי אליעזר בן יעקב אומר יכול הוא לומר לו לתוך מודר הנאה מחבירו ל

שלי אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך וכופין את הנודר למכור את חלקו היה אחד מן השוק 

מודר באחד מהם הנאה לא יכנס לחצר רבי אליעזר בן יעקב אומר יכול לומר לו לתוך של 

נאה מחבירו ויש לו מרחץ ובית הבד חבירך אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך המודר ה

מושכרין בעיר אם יש לו בהן תפיסת יד אסור אין לו בהן תפיסת יד מותר האומר לחבירו 

קונם לביתך שאני נכנס ושדך שאני לוקח מת או שמכרו לאחר מותר קונם בית זה שאני 

: נכנס שדה זו שאני לוקח מת או שמכרו לאחר אסור

נדרו פליגי הדירו זה את זה מאי מי אמרינן בנדרו הוא איבעיא להו ב  א גמרא,דף מו

י דכי אנוסין דמו או דילמא אפילו "דפליגי אבל בהדירו זה את זה מודו ליה רבנן לראב

ש היה אחד מהן מודר הנאה מחבירו ופליגי רבנן תני "בהדירו זה את זה פליגי רבנן ת

הנודר למכור את חלקו אי  נדור מחבירו הנאה הכי נמי מסתברא דקתני סיפא וכופין את

אמרת בשלמא דנדר הוא היינו דקתני כופין אלא אי אמרת דאדריה אמאי כופין אותו הא 

מינס אניס אמר רבה אמר זעירי 

מחלוקת שיש בה כדי חלוקה אבל אין בה כדי חלוקה דברי הכל מותר   ב גמרא,דף מו

נן שניהן אסורין בדבר של ל רב יוסף הרי בית הכנסת דכמי שאין בו כדי חלוקה דמי ות"א

אותה העיר אלא אמר רב יוסף אמר זעירי מחלוקת שאין בה כדי חלוקה אבל יש בה כדי 

' ר אלעזר הלכה כר"א בן יעקב וכן א"חלוקה דברי הכל אסור אמר רב הונא הלכה כר

וכמה תפיסת יד אמר רב  : 'המודר הנאה מחבירו ויש לו שם מרחץ וכו : אליעזר בן יעקב

מחצה לשליש ולרביע אבל בבציר לא אביי אמר אפילו בבציר אסור היכי דמי נחמן ל

: דשרי דמקבל בטסקא

בעי אבימי קונם לבית זה שאתה נכנס מת או  : 'האומר לחבירו וכו  א גמרא,דף מז

ש "שמכרו לאחר מהו אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו או לא אמר רבא ת

מ אדם "ומת יירשנו בחייו ובמותו ומת לא יירשנו ש האומר לבנו קונם שאי אתה נהנה לי

תנן התם קונם פירות האלו עלי קונם  : אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו שמע מינה

הן על פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן בעי רמי בר חמא אמר קונם פירות 

ם אוסר פירות חבירו על האלו על פלוני מהו בחילופיהן מי אמרינן גבי דיליה הואיל ואד

עצמו אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על עצמו גבי חבירו הואיל ואין אדם אוסר פירות 

חבירו על חבירו אין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על חבירו 

או דילמא משום דחילופין כגידולין דמי לא שנא הוא ולא שנא חברו אמר   ב גמרא,דף מז

לאשתו קונם שאני נהנה ליך לווה ובעלי חובין באין ש האומר "רב אחא בר מניומי ת

ט בעלי חובין נפרעין לאו משום דחילופין לאו כגידולין דמי אמר רבא דילמא "ונפרעין מ

ש המקדש בערלה אינה מקודשת מכרן וקידש "לכתחילה הוא דלא ואי עבד עבד אלא ת

: בדמיהן הרי זו מקודשת הכא נמי לכתחילה הוא דלא ואי עבד עבד

הריני עליך חרם המודר אסור הרי את עלי חרם הנודר אסור הריני עליך   ב משנה,ף מזד

ואת עלי שניהם אסורין ושניהם מותרין בדבר של עולי בבל 



ואסורים בדבר של אותה העיר ואיזהו דבר של עולי בבל כגון הר הבית   א משנה,דף מח

ון הרחבה והמרחץ ובית והעזרות והבור שבאמצע הדרך ואיזהו דבר של אותה העיר כג

יהודה אומר אחד כותב לנשיא ואחד ' הכנסת והתיבה והספרים והכותב חלקו לנשיא ר

כותב להדיוט מה בין כותב לנשיא לכותב להדיוט שהכותב לנשיא אין צריך לזכות להדיוט 

צריך לזכות וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה צריכין לזכות לא דברו בנשיא אלא בהוה 

: ה אומר אין אנשי גליל צריכין לכתוב שכבר כתבו אבותיהן על ידיהןרבי יהוד

אמאי מיתסר אמר רב ששת הכי קתני ומה תקנתן יכתבו חלקן לנשיא   א גמרא,דף מח

רבי יהודה אומר אחד כותב לנשיא ואחד כותב להדיוט ומה בין כותב לנשיא לכותב >

ריך לזכות וחכמים אומרים אחד להדיוט צ' להדיוט הכותב לנשיא אין צריך לזכות והכות

יהודה אומר אין אנשי גליל ' ר : >זה ואחד זה צריכים לזכות לא דברו בנשיא אלא בהוה

יהודה אומר אנשי גליל קנטרנין ' תניא ר : צריכין לזכות שכבר כתבו אבותיהן על ידיהן

: היו והיו נודרין הנאה זה מזה עמדו אבותיהם וכתבו חלקיהן לנשיא

המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל נותנו לאחר לשום מתנה והלה   נהא מש,דף מח

מותר בה מעשה באחד בבית חורון שהיה אביו נודר הימנו הנאה והיה משיא את בנו ואמר 

לחברו חצר וסעודה נתונים הינן לפניך אלא כדי שיבא אבא ויאכל עמנו בסעודה אמר אם 

ך את שלי שתקדישם לשמים אמר לו נתת ל נתתי ל"שלי הם הרי הם מוקדשין לשמים א

לי את שלך אלא שתהא אתה ואביך אוכלין ושותין ומתרצין זה לזה ויהא עון תלוי בראשו 

: אמרו חכמים כל מתנה שאינה שאם הקדישה תהא מקודשת אינה מתנה

מעשה לסתור חסורי מיחסרא והכי קתני ואם הוכיח סופו על תחילתו   א גמרא,דף מח

י בבית חורון באחד דהוה סופו מוכיח על תחילתו אמר רבא לא שנו אלא אסור ומעשה נמ

ל שיהו לפניך שיבא אבא מדעתך הוא "דאמר ליה והינן לפניך אלא כדי שיבא אבא אבל א

ל והינן לפניך הוא דאסור "ל לישנא אחרינא אמרין לה אמר רבא לא תימא טעמא דא"דא

פילו אמר ליה הן לפניך יבא אבא ל הן לפניך שיבא אבא ויאכל מותר אלא א"אבל א

ויאכל אסור מאי טעמא סעודתו מוכחת עליו 

ההוא גברא דהוה ליה ברא דהוה שמיט כיפי דכיתנא אסרינהו לנכסיה   ב גמרא,דף מח

עליה אמרו ליה ואי הואי בר ברך צורבא מרבנן מאי אמר להון ליקני הדין ואי הואי בר 

דיתאי קני על מנת להקנות הוא וכל קני על מנת ברי צורבא מרבנן לקנייה מאי אמרי פומב

להקנות לא קני ורב נחמן אמר קני דהא סודרא קני על מנת להקנות הוא אמר רב אשי 

ומאן לימא לן דסודרא אי תפיס ליה לא מיתפיס ועוד סודרא קני על מנת להקנות וקני מן 

ן לכי הוה הדר השתא הלין ניכסין דהדין לאימתי קני לכי הוי בר בריה צורבא מרבנ

סודרא למריה אמר ליה רבא לרב נחמן והא מתנת בית חורון דקני על מנת להקנות הוא 

אליעזר היא ' ולא קא קני זימנין אמר ליה משום דסעודתו מוכחת עליו וזימנין אמר ליה ר

דאמר אפילו ויתור אסור במודר הנאה תנן אמרו חכמים כל מתנה שאינה שאם הקדישה 

ה מתנה כל לאיתויי מאי לאו לאתויי הא מילתא דשדיא בכיפי לא תהא מקודשת אינ

:  לאתויי לישנא בתראה דשמעתיה דרבא

  

מסכת נדרים פרק ו 



הנודר מן המבושל מותר בצלי ובשלוק אמר קונם תבשיל שאיני טועם   א משנה,דף מט

אסור במעשה קדרה רך ומותר בעבה ומותר בביצה טורמוטא ובדלעת הרמוצה הנודר 

שה קדרה אין אסור אלא ממעשה רתחתה אמר קונם היורד לקדרה שאיני טועם אסור ממע

: בכל המתבשלין בקדרה

דברי )' פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנא"יאשיה אוסר ואע' תניא ר  א גמרא,דף מט

הפסח באש כמשפט לימא בהא קמיפלגי דרבי יאשיה סבר > את>ויבשלו ( ב לההימים 

א דילן סבר בנדרים הלך אחר לשון בני אדם לא דכולי עלמא הלך אחר לשון תורה ותנ

בנדרים הלך אחר לשון בני אדם מר כי אתריה ומר כי אתריה באתרא דתנא דילן לצלי 

יאשיה אפילו צלי קרו מבושל והא ' קרו ליה צלי ולמבושל קרו ליה מבושל באתרא דר

נדר אמר אביי האי תנא והא מתבשיל  : 'קונם תבשיל כו : קרא נסיב לה אסמכתא בעלמא

כל מידי דמתאכל ביה ריפתא תבשיל קרו ליה והתניא הנודר מן התבשיל אסור בכל מיני 

תבשיל ואסור בצלי ובשלוק ובמבושל ואסור בהיטריות רכות שהחולין אוכלין בהן פיתן 

איני והא רבי ירמיה חלש על לגביה ההוא אסיא לאסיוה חזא קרא דמחת בביתיה שבקיה 

מלאך מותא אית ליה לדין בביתיה ואנא איעול לאסאה יתיה לא קשיא הא  ונפק אמר

ברכיכי הא באשוני רבא בר עולא אמר הא בקרא גופיה והא בגוויה דקרא דאמר רב 

יהודה לוליבא דקרא בסילקא לוליבא דכיתנא בכותחא ודבר זה אסור לאומרו בפני עם 

הארץ רבא אמר מאן חולין רבנן רבא לטעמיה דאמר רבא 

מדאמר קצירי [ יוסי' כמאן כר]כמאן מצלינן על קצירי ועל מריעי   ב גמרא,דף מט

דלא כבבלאי ' מתני : ומותר בעבה : ומריעי שמע מינה קצירי קצירי ממש מריעי רבנן

ר חסדא דמשאיל להון להלין נקדני "זירא בבלאי טפשאי דאכלי לחמא בלחמא א' דאמר ר

לה דחיטי בלחמא דחיטי ודשערי בלחמא דשערי או דהוצל הדין דייסא היכין מעלי למיכ

לרב ' דלמא דחיטי בדשערי ודשערי בדחיטי רבא אכליה בחסיסי רבה בר רב הונא אשכחי

ל הכי אמר רב דייסא "ליה אמאי קאכיל מר בידיה א' הונא דקאכיל דייסא באצבעתיה אמ

וכן אמר ליה  באצבעתא בסים וכל דכן בתרתין וכל דכן בתלת אמר ליה רב לחייא בריה

רב הונא לרבה בריה מזמנים לך למיכל דייסא עד פרסה למיכל בישרא דתורא עד תלתא 

ל רב הונא לרבה בריה כל מידעם לא תפלוט קמיה "פרסין אמר ליה רב לחייא בריה וכן א

רבך לבר מן קרא ודייסא שהן דומין לפתילתא של אבר ואפילו קמי שבור מלכא פלוט 

ל דאכיל בהוצא "חד אכיל דייסא באצבעתיה וחד אכיל בהוצא א רבי יוסי ורבי יהודה

לדאכיל באצבעתיה עד מתי אתה מאכילני צואתך אמר ליה דאכיל באצבעתיה לדאכיל 

בהוצא עד מתי אתה מאכילני רוקך רבי יהודה ורבי שמעון אייתו לקמייהו בלוספיין רבי 

שמעון ' אכיל מר אמר ליה רל רבי יהודה מאי טעמא לא "שמעון לא אכל א' יהודה אכל ר

ש שנסמוך עליהן למחר רבי "אלו אין יוצאין מבני מעים כל עיקר אמר ליה רבי יהודה כ

טרפון אמר ליה רבי טרפון היום פניך צהובין אמר ליה אמש ' יהודה הוה יתיב קמיה דר

יצאו עבדיך לשדה והביאו לנו תרדין ואכלנום בלא מלח ואם אכלנום במלח כל שכן שהיו 

פנינו צהובין אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה מורה ורוי אמר לה הימנותא בידא 

דההיא איתתא אי טעימנא אלא קידושא ואבדלתא וארבעה כסי דפסחא וחוגרני צידעי מן 

{ מינא> }צדוקי>ההוא ' חכמת אדם תאיר פניו אמר לי( קוהלת ח)הפסח עד העצרת אלא 

ל ביהודאי תרוייהו אסירן "ית אי כמגדלי חזירין אלרבי יהודה פניך דומין אי כמלוי רב

אלא עשרים וארבעה בית הכסא אית לי מן ביתא עד בי מדרשא וכל שעה ושעה אני נכנס 



יהודה כד אזיל לבי מדרשא שקיל גולפא על כתפיה אמר גדולה מלאכה ' לכל אחד ואחד ר

שמכבדת את  שמכבדת את בעליה רבי שמעון שקיל צנא על כתפיה אמר גדולה מלאכה

בעליה דביתהו דרבי יהודה נפקת נקטת עמרא עבדה גלימא דהוטבי כד נפקת לשוקא 

מיכסיא ביה וכד נפיק רבי יהודה לצלויי הוה מיכסי ומצלי וכד מיכסי ביה הוה מברך 

יהודה לא אתא לבי ' ברוך שעטני מעיל זימנא חדא גזר רבן שמעון בן גמליאל תעניתא ר

ית ליה כסויא שדר ליה גלימא ולא קביל תעניתא אמרין ליה לא א

דלי ציפתא ואמר ליה לשלוחא חזי מאי איכא מיהו לא ניחא לי דאיתהני   א גמרא,דף נ

כלבא > בר>דכלבא שבוע שמע > דבר>עקיבא איתקדשת ליה ברתיה ' בהדין עלמא ר

שבוע אדרה הנאה מכל נכסיה אזלא ואיתנסיבה ליה בסיתוא הוה גנו בי תיבנא הוה קא 

מנקיט ליה תיבנא מן מזייה אמר לה אי הואי לי רמינא ליך ירושלים דדהבא אתא אליהו 

אידמי להון כאנשא וקא קרי אבבא אמר להו הבו לי פורתא דתיבנא דילדת אתתי ולית לי 

עקיבא לאנתתיה חזי גברא דאפילו תיבנא לא אית ליה אמרה ' מידעם לאגונה אמר לה ר

יהושע למישלם תרתי סרי ' אליעזר ור' סרי שנין קמי דרליה זיל הוי בי רב אזל תרתי 

שנין קא אתא לביתיה שמע מן אחורי ביתיה דקאמר לה חד רשע לדביתהו שפיר עביד 

ארמלות חיות כולהון שנין אמרה ליה אי צאית [ שבקך]ליך אבוך חדא דלא דמי ליך ועוד 

ותא איהדר לאחורי הדר לדילי ליהוי תרתי סרי שנין אחרנייתא אמר הואיל ויהבת לי רש

אזל הוה תרתי סרי שני אחרנייתא אתא בעשרין וארבעה אלפין זוגי תלמידי נפוק כולי 

עלמא לאפיה ואף היא קמת למיפק לאפיה אמר לה ההוא רשיעא ואת להיכא אמרה ליה 

יודע צדיק נפש בהמתו אתת לאיתחזויי ליה קא מדחן לה רבנן אמר להון הניחו ( משלי יב)

כלבא שבוע אתא ואיתשיל על נידריה ואשתריי > בר>שלכם שלה הוא שמע לה שלי ו

ואשתרי מן שית מילי איעתר רבי עקיבא מן כלבא שבוע מן אילא דספינתא דכל ספינתא 

עבדין ליה מין עינא זימנא חדא אנשיוה על כיף ימא אתא הוא אשכחיה ומן גווזא דזימנא 

י לי מדעם ולא אשכחו אלא גווזא על כיף חדא יהיב ארבעה זוזי לספונאי אמר להו איית

ימא אתיוה ליה אמרו ליה עביד מרנא עליה אישתכח דהוה מלי דינרי דזימנא חדא טבעת 

ספינתא וכולי עיסקא הוה מחית בההוא גווזא ואישתכח בההוא זימנא דמן דסרוקיתא ומן 

מטרוניתא 

זוזי ' רב גמדא יהיב ד : ומן אשתו של טורנוסרופוס ומן קטיעא בר שלום  ב גמרא,דף נ

לספונאי לאתויי בהון מידעם לא אשכחו אתיוה ליה בהון קופא אישתמיט על לחרתא 

חפרו בתריה אשכחוה דרביע על מרגלייתא אייתינון ליה כולהון אמרה ליה בת קיסר 

ל למדי מבית אבוך במה מניחין יין "לרבי יהושע בן חנניה תורה מפוארה בכלי מכוער א

י דפחרא אמר לה כולי עלמא בפחרא ואתון במאני דפחרא אתון אחיתון אמרה ליה במאנ

במאני דכספא ודהבא אזלת ורמת חמרא במאני דכספא ודהבא וסרי אמר לה אף אורייתא 

כן והאיכא שפירין וגמירין אמר לה אי הוו סנו הוו גמירין טפי ההיא דאתיא לקמיה דרב 

ליה שמואל רבך הכי דנן אמר לה ידעת  יהודה מנהרדעא לדינא ואיתחייבת מן דינא אמרה

ליה אמרה ליה אין גוצא ורבה כריסיה אוכם ורבה שיניה אמר לה לבזוייה קאתית תיהוי 

מאי ביצה טורמיטא אמר  : ומותר בביצה טורמיטא : ההיא אתתא בשמתא פקעה ומתה

זימני שמואל עבדא דעביד לה שוי אלפא דינרי ומעייל לה אלפא זימני במיא חמימי ואלפא 

במיא קרירי עד דמתזוטרא כי היכי דבלעיתה ואם אית כיבא סריך עלה וכד נפקא ואתיא 

ידע אסיא מאי סמא מתבעי ליה ובמאי מתסי שמואל הוה בדיק נפשיה בקולחא עד 



דמסתרין אינשי ביתיה עליה שעריהון תנן התם היה עושה בכלופסין לא יאכל בבנות שבע 

אי כלופסין מינא דתאיני דעבדין מנהון לפדי ההוא גברא בבנות שבע לא יאכל בכלופסין מ

דיהב עבדא לחבריה לאגמוריה אלפא מיני לפדי אגמריה תמני מאה אזמניה לדינא לקמיה 

דרבי אמר רבי אבותינו אמרו נשינו טובה אנו אפילו בעינינו לא ראינו רבי עבד ליה 

בואין דינרין נפקו על בית ש ברבי כתב על בית גננא עשרין וארבעה אלפין רי"הלולא לר

גננא דין ולא אזמניה לבר קפרא אמר ליה אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת 

יומא דמחייך ביה  : ו"ב עאכ"כמה וכמה אזמניה אמר לעושי רצונו בעולם הזה כך לעוה

ל לבר קפרא לא תבדיחן ויהיבנא לך ארבעין גריוי חיטי "רבי אתיא פורענותא לעלמא א

ליחזי מר ל "א

דכל גריוא דבעינא שקילנא שקל דיקולא רבה חפייה כופרא וסחפיה על   א גמרא,דף נא

ל לאו "רישיה ואזל ואמר ליה ליכיל לי מר ארבעין גריוי חיטי דרשינא בך אחוך רבי א

ל בר קפרא לברתיה דרבי למחר "ל חיטי דרשינא קא נסיבנא א"אזהרתך דלא תבדחן א

ך ובקירקני דאמך בן אלעשה חתניה דרבי הוה ועשיר גדול שתינא חמרא בריקודא דאבו

תועבה כל ( ויקרא כ)ל בר קפרא לרבי מאי "הוה אזמניה לבי הילולא דרבי שמעון ברבי א

ל תיתי דביתכי תירמי לי "ל פרשיה את א"ל רבי דהכין הוא תועבה פרכה בר קפרא א"דא

אמר רחמנא תועבה תועה אתה קום רקוד לי דאימר לך הכי ' ל לר"נטלא אתת רמיא ליה א

ל עיביד לי דאומר "ל כי עניינא קדמאה א"תבל א( ויקרא יח)ל מאי "בה לכסא אחרינא א

לך עבד אמר ליה תבל הוא תבלין יש בה מי שניא הדא ביאה מן כולהון ביאות אמר ליה 

זימה אמר ליה עיביד כי עניינא קדמאה עבד ואמר ליה זו מה היא לא ( ויקרא יח)ומאי 

כיל בן אלעשה למיסבל קם ונפק הוא ואינתתיה מתמן מאי בן אלעשה דתניא לא לחנם י

( יחזקאל מד)ג דכתיב "פיזר בן אלעשה את מעותיו אלא להראות בהן תספורת של כ

ר יהודה תספרתא יחידתא "כסום יכסמו את ראשיהם תנא כעין לולינית מאי לולינית א

 : של זה והיינו תספורת של כהן גדולהיכי דמי אמר רבא ראשו של זה בצד עיקרו 

מאי דלעת הרמוצה אמר שמואל קרא קרקוזאי רב אשי אמר דלעת  : ובדלעת הרמוצה

הטמונה ברמץ איתיביה רבינא לרב אשי רבי נחמיה אומר דלעת ארמית היא דלעת 

: המצרית כלאים עם היונית כלאים עם הרמוצה תיובתא

סור אלא ממעשה רתחתא אמר קונם היורד הנודר ממעשה קדרה אין א  א משנה,דף נא

: לקדרה שאני טועם אסור בכל הנעשה בקדרה

תניא הנודר מן היורד לקדרה אסור ביורד לאלפס שכבר ירד לקדרה   א גמרא,דף נא

קודם שיורד לאלפס מן היורד לאלפס מותר ביורד לקדרה מן הנעשה בקדרה מותר 

בקדרה הנודר מן היורד לתנור אין אסור בנעשה באלפס מן הנעשה באלפס מותר בנעשה 

: אלא בפת ואם אמר כל מעשה תנור עלי אסור בכל הנעשים בתנור

מן הכבוש אין אסור אלא מן הכבוש של ירק כבוש שאני טועם אסור   ב משנה,דף נא

בכל הכבושים מן השלוק אינו אסור אלא מן השלוק של בשר שלוק שאני טועם אסור 

: בכל השלוקים

ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי אמר דכביש מאי דשליק מאי "א  גמראב ,דף נא

: דצלי מאי דמליח מאי היכין משמע תיבעי

יהודה צלי שאני ' מן הצלי אין אסור אלא מן הצלי של בשר דברי ר  ב משנה,דף נא

טועם אסור בכל הצלויים מן המליח אין אסור אלא מן המליח של דג מליח שאני טועם 



המלוחים דג דגים שאני טועם אסור בהן בין גדולים בין קטנים בין מלוחים בין אסור בכל 

תפלים בין חיים בין מבושלים ומותר בטרית טרופה ובציר הנודר מן הצחנה אסור בטרית 

: טרופה ומותר בציר ובמורייס הנודר מטרית טרופה אסור בציר ובמורייס

ג שאני טועם אסור בגדולים ומותר תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר ד  ב גמרא,דף נא

בקטנים דגה שאני טועם אסור בקטנים ומותר בגדולים דג דגה שאני טועם אסור בין 

בגדולים בין בקטנים אמר ליה רב פפא לאביי ממאי דדג שאני טועם גדול הוא דכתיב 

יו י אלה"ויתפלל יונה אל י( יונה ב)י דג גדול לבלוע את יונה והכתיב "וימן י( יונה א)

והדגה ( שמות ז)ממעי הדגה הא לא קשיא דלמא פלטיה דג גדול ובלעיה דג קטן אלא 

אשר ביאור מתה קטנים מתו גדולים לא מתו אלא דגה משמע גדולים ומשמע קטנים 

אמר ליה רבינא לרב אשי אמר  : 'הנודר מן הצחנה כו : ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם

: הרי עלי ציחין מאי תיבעי

יוסי אוסר מן הקום מותר בחלב אבא ' הנודר מן החלב מותר בקום ור  משנה ב,דף נא

שאול אומר הנודר מן הגבינה אסור בה בין מלוחה וטפלה הנודר מן הבשר 

יהודה אוסר אמר רבי יהודה מעשה ואסר עלינו ' מותר ברוטב ובקיפה ור  א משנה,דף נב

תי בזמן שיאמר בשר זה עלי רבי טרפון בביצים שנתבשלו עמו אמרו לו כן הדבר אימ

שהנודר מן הדבר ונתערב באחר אם יש בו בנותן טעם אסור הנודר מן היין מותר בתבשיל 

שיש בו טעם יין אמר קונם יין זה שאני טועם ונפל לתבשיל אם יש בו בנותן טעם הרי זה 

: אסור

כי  יוסי מתיר לא קשיא מר' ורמינהו מן העדשים אסור באשישים ור  ב גמרא,דף נב

אתריה ומר כי אתריה באתרא דרבנן קרו לחלבא חלבא ולקומא קומא באתריה דרבי יוסי 

לקומא נמי קרו ליה קומא דחלבא תניא הנודר מן החלב מותר בקום מן הקום מותר בחלב 

מן החלב מותר בגבינה מן הגבינה מותר בחלב מן הרוטב מותר בקיפה מן הקיפה מותר 

ר בו וברוטבו ובקיפו הנודר מן היין מותר בתבשיל שיש ברוטב אם אמר בשר זה עלי אסו

בו טעם יין אמר קונם יין זה שאיני טועם ונפל לתוך התבשיל אם יש בו טעם יין הרי זה 

: אסור

הנודר מן הענבים מותר ביין מן הזיתים מותר בשמן אמר קונם זיתים   ב משנה,דף נב

: וענבים אלו שאיני טועם אסור בהן וביוצא מהן

ד אלו דוקא "בעי רמי בר חמא אלו דוקא או שאיני טועם דוקא אי ס  ב גמרא,נבדף 

ג דאמר שאיני טועם אי דאמר אלו מיתסר ואי לא לא "ל דאע"ל הא קמ"שאיני טועם למ

ש קונם פירות האלו עלי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן הא ביוצא "אמר רבא ת

והא עדיפא ליה לאשמועינן דחילופיהן כגידוליהן  ביוצא מהן אסור' ה דאפי"מהן מותר ה

ש שאיני אוכל ושאיני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן הא היוצא מהן אסור "דמי ת

יהודה ' ש אמר ר"איידי דלא נסיב ברישא יוצא מהן לא נסיב נמי בסיפא יוצא מהן ת

אמר בשר זה מעשה ואסר רבי טרפון עלי ביצים שנתבשלו עמו אמרו לו אימתי בזמן ש

עלי שהנודר מן הדבר ונתערב באחר ויש בו בנותן טעם הרי זה אסור באלו לא קא 

ש דג דגים "מיבעיא לן דדוקא הוא כי מיבעיא לן בשאיני טועם דוקא או לאו דוקא ת

שאיני טועם אסור בהן בין גדולים בין קטנים בין חיים בין מבושלים ומותר בטרית טרופה 

: צא מהןובציר אמר רבא וכבר י



הנודר מן התמרים מותר בדבש תמרים מסתוניות מותר בחומץ סתוניות   א משנה,דף נג

רבי יהודה בן בתירא אומר כל ששם תולדתו קרויה עליו ונודר הימנו אסור ביוצא הימנו 

: וחכמים מתירים

ש בן אלעזר כל "ק איכא בינייהו הדא דתניא כלל זה אר"היינו ת[ חכמים]  א גמרא,דף נג

רכו לאכול ודרך היוצא ממנו לאכול כגון תמרים ודבש תמרים נדר בו אסור ביוצא שד

ממנו נודר מיוצא ממנו אסור בו כל שאין דרכו לאכול ודרך היוצא ממנו לאכול נודר בו 

: אין אסור אלא ביוצא ממנו שלא נתכוון זה אלא ליוצא ממנו

מותר בשמן שומשמין מן  הנודר מן היין מותר ביין תפוחים מן השמן  א משנה,דף נג

הדבש מותר בדבש תמרים מן החומץ מותר בחומץ סתוניות מן הכרישין מותר בקפלוטות 

: מן הירק מותר בירקות השדה שהוא שם לוויי

תניא הנודר מן השמן בארץ ישראל מותר בשמן שומשמין ואסור בשמן   א גמרא,דף נג

שמסתפקין מזה ומזה אסור בזה  זית ובבבל אסור בשמן שומשמין ומותר בשמן זית מקום

ובזה פשיטא לא צריכא דרובא מן חד מסתפקין מהו דתימא איזיל בתר רובא קא משמע לן 

ספק איסורא לחומרא הנודר מן הירק בשאר שני שבוע אסור בירקות הגינה ומותר 

בירקות השדה ובשביעית אסור בירקות השדה ומותר בירקות הגינה אמר רבי אבהו 

נא בן גמליאל משום רבי חני

לא שנו אלא במקום שאין מביאין ירק מחוצה לארץ לארץ אבל במקום   ב גמרא,דף נג

שמביאין ירק מחוצה לארץ לארץ אסור כתנאי אין מביאין ירק מן חוצה לארץ לארץ רבי 

ט דמאן דאמר אין מביאין אמר "חנניה בן גמליאל אומר מביאין ירק מחוצה לארץ לארץ מ

: שרבי ירמיה משום גו

מן הכרוב אסור באיספרגוס מן האיספרגוס מותר בכרוב מן הגריסין   ב משנה,דף נג

יוסי ' אסור במקפה ורבי יוסי מתיר מן המקפה מותר בגריסין מן המקפה אסור בשום ור

יוסי מתיר מן האשישים ' מתיר מן השום מותר במקפה מן העדשים אסור באשישים ר

ור בהן בין קמח בין הפת גריס גריסין שאני מותר בעדשים חטה חטין שאני טועם אס

טועם אסור בהן בין חיין בין מבושלין רבי יהודה אומר קונם גריס או חטה שאני טועם 

: מותר לכוס חיים

שמעון בן גמליאל אומר חטה שאני טועם אסור לאפות ומותר ' תניא ר  ב גמרא,דף נג

ן שאני טועם אסור בין לכוס לכוס חטים שאני טועם אסור לכוס ומותר לאפות חטה חטי

בין לאפות גריס שאני טועם אסור לבשל ומותר לכוס גריסין שאני טועם אסור לכוס 

:  ומותר לבשל גריס גריסין שאני טועם אסור בין לבשל בין לכוס

  

מסכת נדרים פרק ז 

הנודר מן הירק מותר בדלועין ורבי עקיבא אוסר אמרו לו לרבי עקיבא   א משנה,דף נד

אומר אדם לשלוחו קח לי ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין אמר להם כן  והלא

הדבר או שמא אומר הוא לא מצאתי אלא קיטנית אלא שהדלועין בכלל ירק וקיטנית אינו 

: בכלל ירק ואסור בפול המצרי לח ומותר ביבש



ירה עלי והא מן ירק נדר אמר עולא באומר ירקי קד : 'הנודר מן הירק כו  א גמרא,דף נד

ודילמא ירק הנאכל בקדרה קאמר באומר ירק המתבשל בקדרה עלי במאי קא מיפלגי 

רבנן סברי כל מילתא דצריך שליחא לאמלוכי עלה לאו מיניה הוא ורבי עקיבא סבר כל 

מילתא דמימליך שליחא עלה מיניה הוא אמר אביי מודה רבי עקיבא לענין מלקות שאינו 

חותו בעל הבית מעל לא עשה שליחותו שליח מעל מאן לוקה תנן התם השליח שעשה שלי

תנא אמר רב חסדא מתניתין דלא כרבי עקיבא דתנן כיצד אמר לו תן בשר לאורחים ונתן 

ר עקיבא כל מילתא "להם כבד תן כבד ונתן להם בשר השליח מעל ואי רבי עקיבא הא א

אביי אפילו תימא  דמימליך עלה שליח מיניה הוא למעול בעל הבית ולא למעול שליח אמר

רבי עקיבא 

מי לא מודה רבי עקיבא דצריך אימלוכי איתמר שמעתא קמיה דרבא אמר   ב גמרא,דף נד

להון שפיר אמר נחמני מאן תנא דפליג עליה דרבי עקיבא רבן שמעון בן גמליאל היא 

דתניא הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ואסור בראש וברגלים ובקנה ובכבד ובלב 

ג אומר הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר "ת ומותר בבשר דגים וחגבים רשבובעופו

ומותר בראש וברגלים ובקנה ובכבד ובלב ובעופות ואין צריך לומר בשר דגים וחגבים 

ג אומר קרביים לאו בשר ואוכליהן לאו בר אינש אוכליהן כבשר לענין "וכן היה רשב

דאסיר דעביד שליחא דמימליך עליה בשר ש בשר עוף לתנא קמא "זביני לאו בר אינש מ

דגים נמי עביד שליחא דאי לא משכח בישרא מימליך עליה דאמר אי לא משכחנא בישרא 

אייתי דגים וליתסרו אמר אביי כגון שהקיז דם דלא אכיל דגים אי הכי אפילו עופות נמי 

מקיזין  לא אכיל דאמר שמואל דמסוכר ואכיל בישרא דצפרא פרח לביה כצפרא ותניא אין

לא על דגים ולא על עופות ולא על בשר מליח ותניא הקיז דם לא יאכל לא חלב ולא גבינה 

ולא ביצים ולא שחליים ולא עופות ולא בשר מליח שאני עופות דאפשר על ידי שליקה 

אביי אמר כגון דכייבין ליה עיניה דדגים קשין לעינים אי הכי אכיל דגים דהא אמר 

: נונא סמא לעינים ההוא סוף אוכלא ן"ך עי"ן סמ"שמואל נו

א אינו אסור "הנודר מן הדגן אסור בפול המצרי יבש דברי רבי מאיר וחכ  א משנה,דף נה

אלא בחמשת המינין רבי מאיר אומר הנודר מן התבואה אינו אסור אלא מחמשת המינין 

: אבל הנודר מן הדגן אסור בכל ומותר בפירות האילן ובירק

( ב לאדברי הימים )רא דדגן כל דמידגן משמע מתיב רב יוסף למימ  א גמרא,דף נה

' דגן תירוש ויצהר וכל תבואת שדה לרוב וגו[ ראשית]וכפרוץ הדבר הרבו בני ישראל 

ואי אמרת דגן כל דמידגן משמע מאי כפרוץ הדבר הרבו אמר אביי לאתויי פירות האילן 

וחנן הכל מודים בנודר מן התבואה י' אמר ר : 'מאיר אומר הנודר מן התבואה וכו' ר : וירק

שאין אסור אלא מחמשת המינין תניא נמי הכי שוין בנודר מן התבואה שאין אסור אלא 

המינין פשיטא מהו דתימא תבואה כל מילי משמע קמשמע לן דלא משמע כל מילי ' מה

אמר רבא תבואה לחוד תבואת שדה ' מתיב רב יוסף וכפרוץ הדבר הרבו בני ישראל כו

בר מר שמואל פקיד דליתנון תליסר אלפי זוזי לרבא מן עללתא דנהר פניא שלחה לחוד 

רבא לקמיה דרב יוסף עללתא היכי מיקריא אמר רב יוסף מתניתין היא ושוין בנודר מן 

ל אביי מי דמי תבואה לא משמע אלא "התבואה שאין אסור אלא מחמשת המינין א

מיה דרבא אמר הא לא קא מיבעיא לי מחמשת המינין עללתא כל מילי משמע אהדרוהו לק

דעללתא כל מילי משמע הדא הוא דאיבעיא לי שכר בתים ושכר ספינות מאי מי אמרינן 

כיון דפחתן לאו עללתא היא או דילמא כיון דלא ידיע פחתייהו עללתא היא אמרוה רבנן 



קמיה דרב יוסף אמר וכי מאחר דלא צריך לן אמאי שלח לן איקפד רב יוסף שמע רבא 

ואתא לקמיה במעלי יומא דכפורי אשכחיה לשמעיה דהוה קא מזיג קמיה כסא דחמרא 

אמר ליה הב לי דאמזיג ליה אנא יהב ליה וקא מזיג איהו כסא דחמרא כי קא שתי אמר 

הדין מיזגא דמי למיזגא דרבא בריה דרב יוסף בר חמא אמר ליה הוא ניהו אמר ליה לא 

וממדבר ( במדבר כא)ין מילתא מאי דכתיב תיתיב אכרעך עד דאמרת לי פירושא דהד

ל כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא "מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות א

מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה שנאמר וממדבר מתנה וכיון שניתנה לו במתנה נחלו 

 אל שנאמר וממתנה נחליאל וכיון שנחלו אל עולה לגדולה שנאמר ומנחליאל במות ואם

ומבמות הגיא ולא עוד אלא ששוקעין ( במדבר כא)ה משפילו שנאמר "הגביה עצמו הקב

ה מגביהו "ונשקפה על פני הישימון ואם חוזר בו הקב( במדבר כא)אותו בקרקע שנאמר 

כל גיא ינשא תניא הנודר מן הדגן אסור אף בפול ( ישעיהו מ)שנאמר   ב גמרא,דף נה

בחילקא בטרגיס ובטיסני הנודר מן פירות השנה המצרי יבש ומותר בלח ומותר באורז 

אסור בכל פירות השנה ומותר בגדיים ובטלאים ובחלב ובביצים ובגוזלות ואם אמר 

גידולי שנה עלי אסור בכולן הנודר מן פירות הארץ אסור בכל פירות הארץ ומותר 

גידולו מן בכמהין ופטריות ואם אמר גידולי קרקע עלי אסור בכולן ורמינהי על דבר שאין 

הארץ אומר שהכל נהיה בדברו ותניא על המלח ועל הזמית ועל כמהין ופטריות אומר 

שהכל נהיה בדברו אמר אביי מירבא רבו מארעא מינק מאוירא ינקי ולא מארעא והא 

: קתני על דבר שאין גידולו מן הארץ תני על דבר שאין יונק מן הארץ

ביריעה ובחמילה אמר קונם צמר עולה עלי הנודר מן הכסות מותר בשק ו  ב משנה,דף נה

יהודה ' מותר להתכסות בגיזי צמר הפשתן עולה עלי מותר להתכסות באניצי פשתן ר

אומר הכל לפי הנודר טען והזיע והיה ריחו קשה אמר קונם צמר ופשתים עולה עלי מותר 

: להתכסות ואסור להפשיל לאחוריו

שק וביריעה ובחמילה ואסור בפונדא תניא הנודר מן הכסות מותר ב  ב גמרא,דף נה

ובפסקיא ובסקורטיא ובקטבליא ואנפליא ופליניא ומכנסים וכובע מאי איסקורטי אמר 

רבה בר בר חנה כיתונא דצלא תניא יוצאין בשק עבה ובסגוס עבה וביריעה ובחמילה 

מפני הגשמים אבל לא בתיבה ולא בקופה ולא במחצלת מפני הגשמים הרועים יוצאין 

יהודה אומר ' ר : ולא רועים בלבד אמרו אלא כל אדם אלא שדברו חכמים בהווה בשקים

ר יהודה הכל לפי הנודר היה לבוש צמר והצר ואמר "תניא כיצד א : 'הכל לפי הנודר כו

קונם צמר עולה עלי אסור ללבוש ומותר לטעון היה טעון פשתן והזיע ואמר קונם פשתן 

: עולה עלי מותר ללבוש ואסור לטעון

הנודר מן הבית מותר בעלייה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים עלייה   א משנה,דף נו

: בכלל הבית הנודר מן עלייה מותר בבית

בבית לרבות את היציע בבית לרבות את העלייה ( ויקרא יד)מאן תנא   א גמרא,דף נו

בבית אמר רב חסדא רבי מאיר היא דאי רבנן האמרי רבנן עלייה בכלל הבית למה לי קרא 

בבית ( ויקרא יד)תימא רבנן בעיא קרא דסלקא דעתך אמינא ' לריבויא אביי אמר אפי

ארץ אחזתכם כתיב דמחבר בארעא שמיה בית עלייה הא לא מחבר בארעא כמאן אזלא 

הא דאמר רב הונא בר חייא משמיה דעולא בית בביתי אני מוכר לך מראהו עלייה טעמא 

בית סתם אינו מראהו עלייה לימא רבי מאיר היא ל בית שבביתי אני מוכר לך אבל "דא

: אפילו תימא רבנן מאי עלייה מעולה שבבתים



א דרגש בכלל מטה "הנודר מן המטה מותר בדרגש דברי רבי מאיר וחכ  א משנה,דף נו

: הנודר מן הדרגש מותר במטה

 מאי דרגש אמר עולא ערסא דגדא אמרו ליה רבנן לעולא הא דתנן כשהן  א גמרא,דף נו

מברין אותו כל העם מסובין על הארץ והוא מיסב על הדרגש כולה שתא לא יתיב עלה 

ההוא יומא יתיב עלה מתקיף לה רבינא מידי דהוה אבשר ויין דכולה שתא אי בעי אכיל 

ואי בעי לא אכיל ההוא יומא אנן יהבינן ליה אלא הא קשיא דתניא דרגש לא היה כופהו 

הוא והתניא הכופה את מטתו לא מטתו בלבד הוא כופה אלא זוקפו ואי אמרת ערסא דגדא 

אלא כל מטות שיש לו בתוך הבית הוא כופה הא לא קשיא 

מידי דהוה אמטה המיוחדת לכלים דתניא אם היתה מטה המיוחדת לכלים   ב גמרא,דף נו

ג אומר דרגש מתיר קרביטיו והוא "אין צריך לכפותה אלא אי קשיא הא קשיא דתניא רשב

ו ואי דרגש ערסא דגדא הוא קרביטין מי אית ליה כי אתא רבין אמר שאילתיה נופל מאלי

לההוא מרבנן ורב תחליפא בר מערבא שמיה דהוה שכיח בשוקא דצלעי ואמר לי מאי 

דרגש ערסא דצלא איתמר איזהו מטה ואיזהו דרגש אמר רבי ירמיה מטה מסרגין אותה 

מאימתי מקבלין טומאה המטה והעריסה על גבה דרגש מסרגין אותו מגופו מיתיבי כלי עץ 

משישופם בעור הדג ואי מטה מסתרגת על גבה למה לי שיפת עור הדג אלא הא והא מגופן 

ר יעקב בר אחא אמר רבי "מטה אעולי ואפוקי בבזיני דרגש אעולי ואפוקי באבקתא א

יהושע בן לוי הלכה ' ר יעקב בר אידי אמר ר"מטה שנקליטיה יוצאין זוקפה ודיו א

: ג"רשבכ

הנודר מן העיר מותר ליכנס לתחומה של עיר ואסור ליכנס לעיבורה אבל   ב משנה,דף נו

: הנודר מן הבית אסור מן האגף ולפנים

ויהי ( יהושוע ה)ר יוחנן דאמר קרא "מנלן דעיבורא דמתא כמתא דמי א  ב גמרא,דף נו

ויריחו ( יהושוע ה)מאי ביריחו אילימא ביריחו ממש והכתיב ' בהיות יהושע ביריחו וגו

( במדבר לה)בתחומה הא כתיב בתחומה ' מ בעיבורה אימא אפי"סוגרת ומסוגרת אלא ש

אבל מן האגף  : הנודר מן הבית אינו אסור אלא מן האגף ולפנים : ומדותם מחוץ לעיר

ל "ויצא הכהן מן הבית יכול ילך לביתו ויסגיר ת( ויקרא יד)ולחוץ לא מתיב רב מרי 

פתח הבית אי אל פתח הבית יכול יעמוד תחת המשקוף ויסגיר תלמוד אל ( ויקרא יד)

לומר מן הבית עד שיצא מן הבית כולו הא כיצד עומד בצד המשקוף ויסגיר ומנין שאם 

( ויקרא יד)ל "הלך לביתו והסגיר או שעמד תחת השקוף והסגיר שהסגירו מוסגר ת

: עד שיצא מן הבית כולווהסגיר את הבית מכל מקום שאני גבי בית דכתיב מן הבית 

קונם פירות האלו עלי קונם הן על פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן   א משנה,דף נז

ובגידוליהן שאני אוכל ושאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל 

בדבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גידולין אסורין האומר לאשתו קונם מעשה ידיך עלי 

הן על פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאני אוכל שאני טועם מותר  קונם

בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גידולין 

אסורין שאת עושה איני אוכל עד הפסח שאת עושה איני מתכסה עד הפסח עשתה לפני 

ח שאת עושה עד הפסח איני אוכל ושאת עושה הפסח מותר לאכול ולהתכסות אחר הפס

עד הפסח איני מתכסה עשתה לפני הפסח אסור לאכול ולהתכסות אחר הפסח שאת נהנית 

לי עד הפסח אם הולכת את לבית אביך עד החג הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד 

הפסח 



אביך  לאחר הפסח בבל יחל שאת נהנית לי עד החג אם הולכת את לבית  ב משנה,דף נז

: עד הפסח הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד החג ומותרת לילך אחר הפסח

 : 'האומר לאשתו קונם מעשה ידיך עלי קונם הן על פי קונם הן לפי וכו  ב גמרא,דף נז

ישמעאל איש כפר ימא ואמרי לה איש כפר דימא העלה בידו בצל שעקרו בשביעית ונטעו 

כי קא מיבעיא ליה גידוליו היתר ועיקרו אסור כיון בשמינית ורבו גידוליו על עיקרו וה

דרבו גידוליו מעיקרו אותן גידולי היתר מעלין את האיסור או לא אתא לקמיה דרבי אמי 

לא הוה בידיה אתא לקמיה דרבי יצחק נפחא פשט ליה מן הדא דאמר רבי חנינא תריתאה 

ירמיה ' ל ר"תר אאמר רבי ינאי בצל של תרומה שנטעו ורבו גידוליו על עיקרו מו

ר יוחנן "ר אבהו א"ואיתימא רבי זריקא שביק מר תרין ועביד כחד מאן נינהו תרין דא

ר שמואל בר רבי "פ שהוסיפה מאתים אסור וא"ילדה שסיבכה בזקינה ובה פירות אע

אמי ופשיט ' ר יונתן בצל שנטעו בכרם ונעקר הכרם אסור הדר אתא לקמיה דר"נחמני א

יוחנן ליטרא בצלים שתיקנה וזרעה מתעשרת לפי ' יצחק אמר ר 'ליה מן הדא דאמר ר

כולה אלמא אותן גידולין מבטלין עיקר דלמא לחומרא שאני אלא מן הדא דתניא רבי 

שמעון אומר 

כל דבר שיש לו מתירין כגון טבל ומעשר שני והקדש וחדש לא נתנו בהן   א גמרא,דף נח

תרומה ותרומת מעשר וחלה וערלה וכלאי חכמים שיעור וכל דבר שאין לו מתירין כגון 

הכרם נתנו בהם חכמים שיעור אמרו לו והלא שביעית אין לה מתירין ולא נתנו בה חכמים 

שיעור דתנן השביעית אוסרת כל שהוא במינה אמר להן אף אני לא אמרתי אלא לביעור 

לים אבל לאכילה בנותן טעם ודלמא הא נמי לחומרא שאני אלא מן הדא פשטה דתנן בצ

חנניא ' שירדו עליהם גשמים וצמחו אם היו עלין שלהן שחורין אסורין הוריקו מותרין ר

בן אנטיגנוס אומר אם יכולין ליתלש בעלין שלהן אסורין וכנגדן למוצאי שביעית מותרין 

למימרא דגידולי היתר מעלין את האיסור ודלמא במדוכנין אלא מן הדא דתניא 

י בחסיות אוכל מהן אכילת עראי ומעשרן ודאי רבי המנכש עם הכות  ב גמרא,דף נח

שמעון בן אלעזר אומר אם ישראל חשוד על השביעית למוצאי שביעית מותר למימרא 

דגידולי היתר מעלין את האיסור ודלמא בדבר שזרעו כלה הא תניא אלו הן חסיות כגון 

ובת המנכש הלוף השום והבצלים ודלמא במדוכנין חשוד על השביעית קתני ודלמא בתער

קתני לימא תיהוי תיובתיה דרבי יוחנן ודרבי יונתן אמר רבי יצחק שניא שביעית הואיל 

י קרקע ואין בטילתו "י קרקע הרי מעשר דאיסורו ע"י קרקע בטילתה נמי ע"ואיסורה ע

על ידי קרקע דתניא ליטרא מעשר טבל שזרעה בקרקע והשביחה והרי היא כעשר ליטרין 

ת ואותה ליטרא מעשר עליה ממקום אחר לפי חשבון חייבת במעשר ובשביעי

אמרי מעשר דיגון הוא דקא גרים ליה מתיב רמי בר חמא קונם פירות   א גמרא,דף נט

האלו עלי קונם הן על פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאני אוכל ושאני 

רעו כלה אפילו טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל בדבר שאין ז

גידולי גידולין אסורין אמר רבי אבא שאני קונמות הואיל ואי בעי מתשיל עלייהו הוו להו 

כדבר שיש לו מתירין ואין בטיל ברוב והרי תרומה דאי בעי מיתשיל עלה ובטלי ברוב 

דתנן סאה תרומה טמאה שנפלה לפחות ממאה חולין תרקב הא למאה תעלה אמרי 

ן דלא מצי מיתשיל עלה אי הכי אימא סיפא אם היתה טהורה בתרומה ביד כהן עסקינ

קתני סיפא תימכר [ והא]תמכר לכהן אלא בישראל שנפלו לו מבית אבי אמו כהן עסקינן 

לכהן חוץ מדמי אותה סאה אלא אימא בשלמא קונמות מצוה לאיתשולי עליהן משום דרבי 



ו מקטיר עליה תרומה מאי נתן דאמר רבי נתן כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאיל

מצוה לאיתשולי עלה גופא אמר רבי יוחנן ליטרא בצלים שתיקנה וזרעה מתעשרת לפי 

יוחנן רבך ' כולה יתיב רבה וקאמר להא שמעתא אמר ליה רב חסדא מאן צאית לך ולר

היתר שבהן להיכן הלך אמר ליה מי לא תנן דכוותה בצלים שירדו עליהם גשמים וצימחו 

אם היו עלין שלהן שחורין אסורין הוריקו מותרין וכי שחורין אמאי   גמראב ,דף נט

ל מי סברת על עיקר קתני אתוספת קתני אסורין "אסורין לימא היתר שבהן להיכן הלך א

ג אומר הגדל בחיוב חייב הגדל בפטור פטור "ג למימר דתניא רשב"אי הכי מאי אתא רשב

עון בן גמליאל קתני לה ועד כאן לא שמעת רבן שמ' תנא קמא נמי הכי אמר כולה מתני

ליה לרבן שמעון בן גמליאל דלא קא טרח אבל היכא דקא טרח בטיל ברובא וכל היכא 

דקא טרח בטיל ברובא והרי ליטרא מעשר טבל דקטרח וקתני ואותה ליטרא מעשר עליו 

' עשר תעשר וגו( דברים יד)ממקום אחר לפי חשבון שאני גבי מעשר דאמר קרא 

ר ינאי בצל של "ר חנינא תירתאה א"ירא זרעי אינשי איסורא לא זרעי אינשי גופא אוהית

תרומה שנטעו ורבו גידוליו על עיקרו מותר למימרא דגידולי 

היתר מעלין את האיסור והתנן גידולי תרומה תרומה בגידולי גידולין   א גמרא,דף ס

לו בדבר שאין זרעו כלה והתנן ל אפי"קאמרינן הא נמי תנינא גידולי גידולין חולין הא קמ

הטבל גידוליו מותרין בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין 

:  רבויא דרבו גידולין על עיקרו מותר קא משמע לן

  

מסכת נדרים פרק ח 

קונם יין שאני טועם היום אינו אסור אלא עד שתחשך שבת זו אסור בכל   א משנה,דף ס

ח להבא שנה זו אסור בכל השנה "ת שעברה חדש זה אסור בכל החדש ורהשבת ושב

וראש השנה לעתיד לבא שבוע זה אסור בכל השבוע ושביעית שעברה ואם אמר יום אחד 

שבת אחת חדש אחד שנה אחת שבוע אחד אסור מיום ליום עד הפסח אסור עד שיגיע עד 

עד שיגיע רבי יוסי אומר שיהא אסור עד שיצא עד לפני הפסח רבי מאיר אומר אסור 

: אסור עד שיצא

אמר רבי ירמיה לכשתחשך צריך שאלה לחכם ' קונם יין שאני טועם כו  א גמרא,דף ס

מאי טעמא אמר רב יוסף גזירה היום משום יום אחד 

ל היום ביום אחד מיחלף יום "משום היום א' ל אי הכי ליגזור ביום א"א  ב גמרא,דף ס

[ יוסף]בינא אמר לי מרימר הכי אמר אבוך משמיה דרב אחד בהיום לא מיחלף אמר ר

כמאן אזלא שמעתיה דרב ירמיה בר אבא כרבי נתן דתניא רבי נתן אומר כל הנודר כאילו 

פשיטא מהו  : שבת זו אסור בכל השבת כולה : בנה במה והמקיימו כאילו מקטיר עליה

פשיטא כי  : באח לה"חדש זה אסור בכל החדש ור : ל"דתימא יומי דשבתא קאמר קמ

ל קרו אינשי "איצטריכא לחדש חסר מהו דתימא ראש חדש לשעבר הוי ולא ליתסר קמ

איבעיא להו אמר קונם יין שאני טועם יום  : שנה זו אסור בכל השנה כולה : ריש ירחא

ש ממתניתין קונם יין שאני טועם היום אין אסור אלא "מאי דיניה כהיום או כיום אחד ת

כיום אחד דמי אימא סיפא אמר יום אחד אסור מיום ליום הא יום עד שתחשך הא יום 



ש קונם יין שאני טועם השנה "כהיום דמי אלא מהא ליכא למשמע מינה אמר רב אשי ת

נתעברה השנה אסור בה ובעיבורה היכי דמי 

אילימא כדקתני למה לי למימרא אלא לאו דאמר שנה אלמא שנה   א גמרא,דף סא

היום דיניה לא לעולם דאמר השנה ומהו דתימא הלך אחר רוב כהשנה דמי ויום נמי כ

השנים ולא אית בהו עיבור קא משמע לן איבעיא להו אמר יין שאני טועם יובל מאי שנת 

ויקרא )ש דתניא פלוגתא דרבי יהודה ורבנן "חמשים כלפני חמשים או כלאחר חמשים ת

אתה מונה שנת חמשים  וקדשתם את שנת החמשים שנה שנת החמשים אתה מונה ואי( כה

ואחת מכאן אמרו יובל אינו עולה למנין שבוע רבי יהודה אומר יובל עולה למנין שבוע 

שש שנים תזרע שדך ואין כאן אלא חמש ( ויקרא כה)אמרו לו לרבי יהודה הרי הוא אומר 

ועשת את התבואה לשלש השנים הרי כאן ( ויקרא כה)אמר להם לדבריכם הרי הוא אומר 

עד  : איכא לאוקמה בשאר שני שבוע דילי נמי איכא לאוקמה בשאר שני שבוע ארבע אלא

למימרא דרבי מאיר סבר לא מעייל איניש נפשיה  : 'הפסח אסור כו

לספיקא ורבי יוסי סבר מעייל איניש נפשיה לספיקא ורמינהי מי שיש לו   ב גמרא,דף סא

י יודע אם גדולה שתי כיתי בנות משתי נשים ואמר קדשתי את בתי הגדולה ואינ

שבגדולות אם גדולה שבקטנות ואם קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות 

מ חוץ מן הקטנה שבקטנות רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן "כולן אסורות דברי ר

הגדולה שבגדולות אמר רבי חנינא בר אבדימי אמר רב מוחלפת השיטה והתניא זה הכלל 

: מ אומר עד שיצא ורבי יוסי אומר עד שיגיע"ר עד לפני רכל שזמנו קבוע ואמ

עד הקציר עד הבציר עד המסיק אינו אסור אלא עד שיגיע זה הכלל כל   ב משנה,דף סא

שזמנו קבוע ואמר עד שיגיע אסור עד שיגיע אמר עד שיהא אסור עד שיצא וכל שאין 

עד שיגיע עד הקיץ עד  זמנו קבוע בין אמר עד שיהא בין אמר עד שיגיע אינו אסור אלא

שיהא הקיץ עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות עד שיעבור הקיץ עד שיקפילו 

: המקצועות

תנא כלכלה שאמרו כלכלה של תאנים ולא כלכלה של ענבים תניא   ב גמרא,דף סא

ג אומר ענבים בכלל תאנים מאי טעמא "הנודר מפירות הקיץ אין אסור אלא בתאנים רשב

ג סבר ענבים נמי כי "אנים מיקצצן בידא ענבים לא מיקצצן בידא רשבדתנא קמא קסבר ת

תנא עד שיכפילו רוב  : עד שיעבור הקיץ עד שיכפלו המקצועות : מירדדן מיקצצן בידא

המקצועות 

תנא הוקפלו רוב המקצועות מותרות משום גזל ופטורות מן המעשרות   א גמרא,דף סב

וא אתרא בזמן שהוקפלו רוב המקצועות רבי רבי ורבי יוסי בר רבי יהודה איקלעו להה

יהודה לא אכיל אתא מרהון אמר להו אמאי לא אכלי רבנן ' הוה קא אכיל רבי יוסי בר ר

יהודה קסבר משום ' יוסי בר ר' הוקפלו רוב המקצועות הוא ואף על פי כן לא אכיל ר

תרא בזמן סניות מילתא הוא דקאמר הדין גברא רבי חמא בר רבי חנינא איקלע לההוא א

שהוקפלו רוב המקצועות הוה קאכיל יהיב לשמעיה לא אכיל אמר ליה אכול כך אמר לי 

רבי ישמעאל בר רבי יוסי משום אביו הוקפלו רוב המקצועות מותרות משום גזל ופטורות 

טרפון אשכחיה ההוא גברא בזמן שהוקפלו המקצועות דקאכיל אחתיה ' מן המעשר ר

בנהרא אמר לו אוי לו לטרפון שזה הורגו שמע ההוא  בשקא ושקליה ואמטייה למשדיה

חנניה בן גמליאל כל ימיו של אותו צדיק היה ' גברא שבקיה וערק אמר רבי אבהו משום ר

מצטער על דבר זה אמר אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורה ואמר רבה בר בר חנה אמר 



ה בלשצר שנשתמש יוחנן כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם קל וחומר ומ' ר

ובאו בה פריצים וחיללוה כיון שפרצום ( יחזקאל ז)בכלי קודש שנעשו כלי חול שנאמר 

בה בליליא קטיל בלשצר המשתמש בכתרה ( דנייאל ה)נעשו חול נעקר מן העולם דכתיב 

של תורה שהוא חי וקיים לעולם על אחת כמה וכמה ורבי טרפון כיון דכי אכיל דהוקפלו 

וה אמאי צעריה ההוא גברא משום דההוא הוו גנבי ליה ענבי כולה שתא רוב המקצועות ה

טרפון סבר היינו דגנבן אי הכי אמאי ציער נפשיה משום דרבי טרפון ' וכיון דאשכחיה לר

אלהיך לשמוע ' לאהבה את ה( דברים ל)עשיר גדול הוה והוה ליה לפייסו בדמים תניא 

ני חכם אשנה שיקראוני רבי אשנן בקולו ולדבקה בו שלא יאמר אדם אקרא שיקראו

קשרם על ( משלי ז)שאהיה זקן ואשב בישיבה אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבא שנאמר 

עץ ( משלי ג)דרכיה דרכי נועם ואומר ( משלי ג)אצבעותיך כתבם על לוח לבך ואומר 

צדוק אומר עשה דברים לשם ' חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר רבי אליעזר בר ר

לם ודבר בהם לשמם אל תעשם עטרה להתגדל בהם ואל תעשם קורדום להיות עודר פע

בו וקל וחומר ומה בלשצר שלא נשתמש אלא בכלי קדש שנעשו כלי חול נעקר מן העולם 

המשתמש בכתרה של תורה על אחת כמה וכמה אמר רבא שרי ליה לאיניש לאודועי 

מנעוריו אלא קשיא ' בדך ירא את הוע( א יחמלכים )נפשיה באתרא דלא ידעי ליה דכתיב 

' טרפון דעשיר גדול היה והוה ליה לפייסיה בדמים רבא רמי כתיב ועבדך ירא את ה' דר

יהללך זר ולא פיך הא באתרא דידעי ליה הא באתרא דלא ידעי ( משלי כז)מנעוריו וכתיב 

רישא ליה אמר רבא שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנא שרו לי תיגראי ב

ובני דוד כהנים היו מה כהן נוטל בראש אף תלמיד חכם נוטל בראש ( ב חשמואל )דכתיב 

אלהיך הוא מקריב ותנא דבי '> ה>וקדשתו כי את לחם ( ויקרא כא)וכהן מנא לן דכתיב 

רבי ישמעאל וקדשתו לכל דבר שבקדושה 

בא שרי ליה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון אמר ר  ב גמרא,דף סב

מנדה בלו והלך לא שליט ( עזרא ז)לצורבא מרבנן למימר לא יהיבנא אכרגא דכתיב 

ר יהודה מנדה זו מנת המלך בלו זו כסף גולגלתא והלך זו ארנונא "למירמא עליהון וא

ט "ואמר רבא שרי ליה לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנא לא יהיבנא אכרגא מ

ל רבינא לרב "אשי הוה ליה ההוא אבא זבניה לבי נורא א לאברוחי אריא מיניה קאמר רב

: ל רוב עצים להסקה ניתנו"לפני עור לא תתן מכשול א( ויקרא יט)אשי האיכא 

עד הקציר עד שיתחיל העם לקצור קציר חטין אבל לא קציר שעורין   ב משנה,דף סב

ד שיהו הכל לפי מקום נדרו אם היה בהר בהר ואם היה בבקעה בבקעה עד הגשמים ע

ג אומר עד שיגיע זמנה של רביעה עד שיפסקו "הגשמים עד שתרד רביעה שניה רשב

: יהודה אומר עד שיעבור הפסח' מאיר ר' גשמים עד שיצא ניסן כולו דברי ר

פ שהגיע הקיץ בעמקים "תניא הנודר עד הקיץ בגליל וירד לעמקים אע  ב גמרא,דף סב

ד שיהו גשמים עד שתרד רביעה שניה עד הגשמים ע : אסור עד שיגיע הקיץ בגליל

זירא מחלוקת דאמר עד הגשמים אבל אמר עד הגשם עד זמן ' אמר ר : 'ג אומר וכו"רשב

גשמים קאמר 

בינונית בשבעה אפילה ' מיתיבי איזוהי זמנה של רביעה הבכירה בג  א גמרא,דף סג

ם בעשרים ושלשה דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בשבעה ובשבעה עשר ובעשרי

יוסי ' ושלשה רבי יוסי אומר בשבעה עשר ובעשרים ושלשה ובחודש כסליו וכן היה ר

ח כסליו ואמרינן עלה בשלמא רביעה ראשונה "אומר אין היחידים מתענין עד שיגיע ר



לישאל שלישית להתענות אלא שניה למאי ואמר רבי זירא לנודר ואמרינן עלה כמאן 

ו שבעה ימים זה אחר זה אתה מונה בהן ג אומר גשמים שירד"אזלא הא דתניא רשב

: רביעה ראשונה ושניה כמאן כרבי יוסי ההוא דאמר עד הגשמים

קונם יין שאיני טועם לשנה נתעברה השנה אסור בה ובעיבורה עד ראש   א משנה,דף סג

: אדר עד ראש אדר הראשון עד סוף אדר עד סוף אדר הראשון

רבי יהודה היא דתניא ' ן הוא לימא מתניאלמא סתמא דאדר דקאמר ראשו  א גמרא,דף סג

יהודה אומר אדר ' מ ר"אדר הראשון כותב אדר הראשון אדר שני כותב אדר סתם דברי ר

מ הא דידע דמעברא "הראשון כותב סתם אדר שני כותב תיניין אמר אביי אפילו תימא ר

שתא הא דלא ידע 

יתה שנה מעוברת עד ח אדר הראשון אם ה"ח אדר עד ר"והתניא עד ר  ב גמרא,דף סג

ח אדר השני מכלל דרישא לאו במעוברת עסקינן שמע מינה הא דפשיטא ליה דמעברא "ר

: שתא הא דלא ידע

יהודה אומר קונם יין שאיני טועם עד שיהא הפסח לא נתכוון זה אלא ' ר  ב משנה,דף סג

א עד ליל פסח עד שעה שדרך בני אדם לשתות יין אמר קונם בשר שאיני טועם עד שיה

הצום אינו אסור אלא עד לילי צום שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול 

יוסי בנו אומר קונם שום שאני טועם עד שתהא שבת אינו אסור אלא עד לילי ' בשר ר

שבת שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול בשום האומר לחבירו קונם 

ניך כור אחד של חטין ושתי חביות של יין הרי זה שאני נהנה לך אם אין את בא ונוטל לב

פ חכם ויאמר לו כלום אמרת אלא מפני כבודי זהו כבודי וכן "יכול להפר את נדרו שלא ע

האומר לחבירו קונם שאת נהנית לי אם אין את בא ונותן לבני כור של חטין ושתי חביות 

פ חכם ויאמר "דרו שלא עא אף זה יכול להפר את נ"מ אומר אסור עד שיתן וחכ"של יין ר

לו הרי אני כאילו נתקבלתי היה מסרב בו לשאת בת אחותו ואמר קונם שהיא נהנית לי 

לעולם וכן המגרש את אשתו אומר קונם אשתי נהנית לי לעולם הרי אלו מותרות להנות 

לו שלא נתכוון זה אלא לשום אישות היה מסרב בחבירו שיאכל אצלו אמר קונם לביתך 

טיפת צונן שאני טועם לך מותר ליכנס לביתו ולשתות ממנו צונן שלא נתכוון שאני נכנס 

:  זה אלא לשום אכילה ושתיה

  

מסכת נדרים פרק ט 

רבי אליעזר אומר פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו וחכמים אוסרין אמר   א משנה,דף סד

אין נדרים רבי צדוק עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו יפתחו לו בכבוד המקום אם כן 

אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו שפותחין לו בכבוד אביו ואמו ' מודים חכמים לר

ועוד אמר רבי אליעזר פותחין בנולד וחכמים אוסרין כיצד אמר קונם שאני נהנה לאיש 

פלוני ונעשה סופר או שהיה משיא את בנו ואמר אילו הייתי יודע שהוא נעשה סופר או 

קרוב לא הייתי נודר קונם לבית זה שאני נכנס ונעשה בית הכנסת שהיה משיא את בנו ב

אמר אילו הייתי יודע שהוא נעשה בית הכנסת לא הייתי נודר רבי אליעזר מתיר וחכמים 

: אוסרין



מאי אין נדרים אמר אביי אם כן אין נדרים ניתרין יפה   א גמרא,דף סד

תנן ומודין חכמים לרבי אליעזר כ אין נדרים נשאלין לחכם "ורבא אמר א  ב גמרא,דף סד

בדבר שבינו לבין אביו ואמו שפותחים לו בכבוד אביו ואמו בשלמא לאביי דאמר אם כן 

אין נדרים ניתרין הכא כיון דאיחצף ליה הא איחצף ליה אלא לרבא דאמר אם כן אין 

נדרים נשאלין לחכם הכא אמאי פותחין אמרי כיון דכל נדרי לא סגיא להון דלאו חכם 

ט דרבי אליעזר אמר רב "מ : 'ועוד אמר רבי אליעזר פותחין בנולד כו : א נמי פותחיןהכ

כי מתו כל האנשים והא מיתה דנולד הוא מכאן שפותחין ( שמות ד)חסדא דאמר קרא 

שמעון בן ' יוחנן משום ר' בנולד ורבנן מאי טעמייהו קסברי הנהו מי מייתי והא אמר ר

ל שירדו מנכסיהן "ם אינן אלא דתן ואבירם אלא אמר ריוחי כל מקום שנאמר נצים ונצבי

הבה לי בנים ואם אין ( בראשית ל)ל כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת שנאמר "אריב

מתה אנכי ותניא ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בנים עני דכתיב כי 

( איכה ג)דכתיב  אל נא תהי כמת וסומא( במדבר יב)מתו כל האנשים מצורע דכתיב 

במחשכים הושיבני כמתי עולם ומי שאין לו בנים דכתיב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי 

מ אמר רב "תניא המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו מנה  א גמרא,דף סה

אל משה במדין לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים אמר ' ויאמר ה( שמות ד)נחמן דכתיב 

ויואל משה אין אלה אלא שבועה ( שמות ב)ת לך והתר נדרך במדין דכתיב לו במדין נדר

וגם במלך נבוכד נצר מרד אשר ( ב לודברי הימים )ויבא אתו באלה ( יחזקאל יז)דכתיב 

מאי מרדותיה אשכחיה צדקיה לנבוכד נצר דהוה קאכיל ארנבא > חיים>השביעו באלהים 

וק מילתא אישתבע לסוף הוה קא מצטער ל אישתבע לי דלא מגלית עילוי ולא תיפ"חיה א

צדקיהו בגופיה איתשיל אשבועתיה ואמר שמע נבוכד נצר דקא מבזין ליה שלח ואייתי 

סנהדרין וצדקיהו אמר להון חזיתון מאי קא עביד צדקיהו לאו הכי אישתבע בשמא דשמיא 

 אמרי ליה אין אמר להו[ ל מתשלין אשבועתא"א]ל איתשלי אשבועתא "דלא מגלינא א

בפניו או אפילו שלא בפניו אמרי ליה בפניו אמר להון ואתון מאי עבדיתון מאי טעמא לא 

ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון אמר רבי יצחק ששמטו ( איכה ב)אמריתון לצדקיהו מיד 

: כרים מתחתיהם

רבי מאיר אומר יש דברים שהן כנולד ואינן כנולד ואין חכמים מודים לו   א משנה,דף סה

ר קונם שאני נושא את פלונית שאביה רע אמרו לו מת או שעשה תשובה קונם כיצד אמ

לבית זה שאני נכנס שהכלב רע בתוכו או שהנחש בתוכו אמרו לו מת הכלב או שנהרג 

: הנחש הרי הן כנולד ואינו כנולד ואין חכמים מודים לו

הונא נעשה ר "מת נולד הוא א' וכו> נכנס לבית זה שהכלב>קונם שאני   א גמרא,דף סה

יוחנן אמר כבר מת וכבר עשה תשובה קאמרי ליה ' כתולה נדרו בדבר ור

מתיב רבי אבא קונם שאיני נושא לפלונית כעורה והרי היא נאה שחורה   ב גמרא,דף סה

והרי היא לבנה קצרה והרי היא ארוכה מותר בה לא מפני שכעורה ונעשת נאה שחורה 

דר טעות בשלמא לרב הונא דאמר נעשה ונעשת לבנה קצרה ונעשת ארוכה אלא שהנ

יוחנן דאמר כבר מת ' כתולה נדרו בדבר תנא תולה נדרו בדבר ותנא נדר טעות אלא לר

: וכבר עשה תשובה למה לי למתני תרי זימני נדר טעות קשיא

מ פותחין לו מן הכתוב שבתורה ואומרין לו אילו היית יודע "ועוד אמר ר  ב משנה,דף סה

לא תשנא את אחיך ( ויקרא יט)לא תקום ועל לא תטור ועל ( ויקרא יט)שאתה עובר על 



וחי אחיך עמך שהוא עני ואין אתה ( ויקרא כה)ואהבת לרעך כמוך ( ויקרא יט)בלבבך 

: לא הייתי נודר הרי זה מותר יכול לפרנסו אמר אילו הייתי יודע שהוא כן

ל רב הונא בר רב קטינא לרבנן נימא כל דמעני לאו עלי נפיל מאי "א  ב גמרא,דף סה

ל אני אומר כל הנופל אינו נופל לידי גבאי "ע מפרנסנא ליה א"דמטי לי לפרנסו בהדי כ

: תחלה

ה פותחין לאדם בכתובת אשתו ומעשה באחד שנדר מאשתו הנאה והית  ב משנה,דף סה

מאות דינרין ' ע וחייבו ליתן לה כתובתה אמר לו רבי ח"דינרים ובא לפני ר' כתובתה ת

ל "מאות לא דיה שתטול היא מאתים ואני מאתים א' מאות ואני ד' הניח אבא נטל אחי ד

אתה מוכר שער ראשך אתה נותן לה כתובתה אמר לו אילו הייתי יודע שהוא כן ' ע אפי"ר

: י עקיבאלא הייתי נודר והתירה רב

מאות דינר ' מטלטלי מי משתעבדי לכתובה אמר אביי קרקע שוה ח  ב גמרא,דף סה

אתה מוכר שער ראשך ואוכל ' ק אפי"והקתני שער ראשו ושער ראשו מטלטלי הוא ה

שמעת מינה אין מסדרין לבעל חוב אמר רב נחמן ברבי יצחק 

: לומר שאין מקרעין שטר כתובה  א גמרא,דף סו

פותחין בימים טובים ובשבתות בראשונה היו אומרים אותן הימים   א משנה,דף סו

ע ולימד שהנדר שהותר מכללו הותר כולו "מותרין ושאר כל הימים אסורין עד שבא ר

כיצד אמר קונם שאיני נהנה לכולכם הותר אחד מהן הותרו כולן שאיני נהנה לזה ולזה 

הותר האמצעי >ולן אסורין הותר הראשון הותרו כולן הותר האחרון האחרון מותר וכ

שאני נהנה לזה קרבן ולזה קרבן צריכין פתח > הימנו ולמטה מותר הימנו ולמעלה אסור

לכל אחד ואחד קונם יין שאני טועם שהיין רע למעיים אמרו לו והלא המיושן יפה למעיים 

הותר במיושן ולא במיושן בלבד הותר אלא בכל היין קונם בצל שאני טועם שהבצל רע 

אמרו לו הלא הכופרי יפה ללב הותר בכופרי ולא בכופרי בלבד הותר אלא בכל  ללב

: מ בכל הבצלים"הבצלים מעשה היה והתירו ר

ש היא "הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין מאן תנא אמר רבא ר  א גמרא,דף סו

אין רע ותיפוק ליה ד : 'קונם יין שאני טועם וכו : דאמר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד

ותיפוק ליה דאין רע  : 'קונם בצל שאני טועם שהבצל וכו : אבא ועוד יפה קתני' אמר ר

: אבא ועוד יפה קתני' אמר ר

פותחין לאדם בכבוד עצמו ובכבוד בניו אומרים לו אילו היית יודע   א משנה,דף סו

רין שלמחר אומרין עליך כך היא ווסתו של פלוני מגרש את נשיו ועל בנותיך יהו אומ

בנות גרושות הן מה ראתה אמן של אלו להתגרש ואמר אילו הייתי יודע שכן לא הייתי 

קונם שאני נושא את פלונית כעורה והרי היא נאה שחורה והרי היא  : ז מותר"נודר ה

לבנה קצרה והרי היא ארוכה מותר בה לא מפני שהיא כעורה ונעשת נאה שחורה ונעשת 

נדר טעות ומעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה לבנה קצרה ונעשת ארוכה אלא שה

ישמעאל בני מזו נדרת אמר לו לאו והתירה ' ישמעאל וייפוה אמר לו ר' והכניסוה לבית ר

ישמעאל ואמר בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות ' ישמעאל באותה שעה בכה ר' ר

' ראל על רישמעאל היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות בנות יש' מנוולתן וכשמת ר

: בנות ישראל על שאול בכינה( ב אשמואל )ישמעאל בכינה וכן הוא אומר בשאול 



ישמעאל אומר אפילו כעורה ' מעשה לסתור חסורי מחסרא והכי קתני ר  א גמרא,דף סו

ונעשת נאה שחורה ונעשת לבנה קצרה ונעשת ארוכה מעשה באחד שנדר מבת אחותו 

' וישמעאל וייפוה וכ' והכניסוה לבית ר

תנא שן תותבת היתה לה ועשה לה רבי ישמעאל שן של זהב משלו כי   ב גמרא,דף סו

ישמעאל בכינה ' שכיב רבי ישמעאל פתח עליה ההוא ספדנא הכי בנות ישראל על ר

ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך ' המלבישכן וכו

ו ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה "יהודה טעים אמר ק' ש ר"לרבי יהודה ולר

ש "תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים המאררים בספק ואני על אחת כמה וכמה ר

לא טעים אמר ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומו ועוד כי היכי דלא לתרגלי 

ורקק ג אתת "למינדר ההוא דאמר לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתרוקי בו ברשב

ל מירק על מני "ל רב אחא מדפתי לרבינא והא האי לזילותא קא מיכוין א"אלבושיה א

ג זילותא רבתא היא ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתראי "דרשב

יוסי אמר להם שמא ראשה נאה אמרו לו סגלגל שמא ' ישמעאל בר' מום יפה שביך לר

יניה נאות טרוטות הן שמא אזניה נאות כפולות הן שערה נאה דומה לאניצי פשתן שמא ע

שמא חוטמה נאה בלום הוא שמא שפתותיה נאות עבות הן שמא צוארה נאה שקוט הוא 

שמא כריסה נאה צבה הוא שמא רגליה נאות רחבות כשל אווזא שמא שמה נאה לכלוכית 

בר בבל שמה אמר להן יפה קורין אותה לכלוכית שהיא מלוכלכת במומין ושרייה ההוא 

דסליק לארעא דישראל נסיב איתתא אמר לה בשילי לי תרי טלפי בשילה ליה תרי טלפי 

רתח עלה למחר אמר לה בשילי לי גריוא בשילה ליה גריוא אמר לה זילי אייתי לי תרי 

בוציני אזלת ואייתי ליה תרי שרגי אמר לה זילי תברי יתהון על רישא דבבא הוה יתיב 

אין דינא אזלת ותברת יתהון על רישיה אמר לה מה הדין בבא בן בוטא אבבא וקא ד

דעבדת אמרה ליה כך ציוני בעלי אמר את עשית רצון בעליך המקום יוציא ממך שני בנים 

:  כבבא בן בוטא

  

מסכת נדרים פרק י 

אביה ובעלה מפירין נדריה ' נערה המאורס  ב משנה,דף סו

ולא הפר האב אינו מופר ואין צריך הפר האב ולא הפר הבעל הפר הבעל   א משנה,דף סז

: לומר שקיים אחד מהן

היינו רישא אביה ובעלה מפירין נדריה מהו דתימא או אביה או בעלה   א גמרא,דף סז

למה לי למיתנא השתא יש לומר הפר זה  : ואין צריך לומר שקיים אחד מהן : ל"קתני קמ

איצטריך ליה כגון דהפר אחד בלא זה ולא כלום קיים אחד מהן למה לי צריכא למיתני כי 

ל "מהן וקיים אחד וחזר המקיים ונשאל על הקמתו מהו דתימא מאי דאוקי הא עקריה קמ

מנלן אמר רבה  : ונערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה : דמפירין שניהם בבת אחת

ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה מכאן לנערה המאורסה שאביה ( במדבר ל)אמר קרא 

מפירין נדריה אימא האי קרא בנשואה כתיב אי משום נשואה קרא אחרינא כתיב  ובעלה



ואם בית אישה נדרה אימא תרוייהו בנשואה וכי תימא תרי קראי בנשואה ( במדבר ל)

למה לי למימר שאין הבעל מיפר בקודמין 

ולאו ממילא שמעת מינה איבעית אימא דהויה קדושין משמע אימא אב   ב גמרא,דף סז

ל "ואסרה איסר בית אביה יניא אותה למה לי השתא י( במדבר ל)כ "ה מיפר אלחודי

במקום ארוס מיפר אב לחודיה שלא במקום ארוס מיבעיא אימא אב ליבעי ארוס וארוס 

כ בית "לחודיה מיפר וכי תימא אב דכתב רחמנא למה לי מיבעי ליה דאי הקים הקים א

יפר לחודיה שלא במקום אב מיבעיא ו ומה במקום אב ארוס מ"אישה נדרה למאי כתב ק

אם בית אישה נדרה לומר שאין הבעל מיפר בקודמין ומיניה ארוס מיפר ( במדבר ל)אימא 

בקודמין אלא לאו משום שותפותיה דאב 

בין איש לאשתו בין אב לבתו מכאן ( במדבר ל)דבי רבי ישמעאל תנא   א גמרא,דף סח

ישמעאל אם היו תהיה לאיש ' לתנא דבי רלנערה המאורסה שאביה ובעלה מפירין נדריה ו

מאי עביד ליה מוקים לאידך דרבא ורבא האי דתני דבי רבי ישמעאל מאי עביד ליה מיבעי 

ליה לומר שהבעל מיפר נדרים שבינו לבינה איבעיא להו בעל מיגז גייז או מקליש קליש 

' נון אי אמריהיכא קא מיבעיא לן כגון דנדרה מתרין זיתין ושמע ארוס והיפר לה ואכלת

מיגז גייז לקייא אי אמרינן מקליש קליש איסורא בעלמא הוא מאי תא שמע אימתי אמרו 

מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל קודם שימות או ששמע ושתק או 

ששמע והפר ומת בו ביום זו היא ששנינו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב 

מע ושתק ומת ביום שלאחריו אין יכול להפר אבל אם שמע וקיים או שש  ב גמרא,דף סח

שמע אביה והפר לה ולא הספיק בעל לשמוע עד שמת האב זו היא ששנינו מת האב לא 

נתרוקנה רשות לבעל שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל זו היא 

 ששנינו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד

שמת אין הבעל יכול להפר שאין הבעל מיפר אלא בשותפות 

שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת חוזר האב ומפר   א גמרא,דף סט

ש מיגז "מ לב"ה אומרים אין יכול להפר ש"ש ב"ר נתן הן הן דברי ב"חלקו של בעל א

ל יש "הקם אתמ בעי רבא יש שאלה בהקם או אין שאלה ב"ה מקלש קליש ש"גייז לב

ר יוחנן נשאלין על ההקם "ש דא"שאלה בהקם יש שאלה בהפר או אין שאלה בהפר ת

ש "ואין נשאלין על ההפר בעי רבה קיים ליכי קיים ליכי ונשאל על הקמה ראשונה מהו ת

דאמר רבא אם נשאל על הראשונה שניה חלה עליו בעי רבה קיים ליכי ומופר ליכי ולא 

רה מהו כ חלה הפ"תיחול הקמה אא

תא שמע מפלוגתא דרבי מאיר ורבי יוסי דתנן הרי זו תמורת עולה   ב גמרא,דף סט

תמורת שלמים הרי זו תמורת עולה דברי רבי מאיר ורבי יוסי אומר אם לכך נתכוין 

מתחלה הואיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחד דבריו קיימין ואפילו רבי מאיר לא 

כן חלה זו אבל הכא דאמר לא תיחול הקמה אלא  קאמר דלא אמר לא תיחול זו אלא אם

מ נמי מודה דהפרה חלה בעי רבה קיים ומופר ליכי בבת אחת מהו "אם כן חלה הפרה ר

בבת אחת אינו בעי רבה קיים ליכי היום ' ש דאמר רבה כל דבר שאינו בזה אחר זה אפי"ת

מהו מי אמרינן כמאן דאמר לה מופר ליכי למחר או דלמא הא לא אמר לה 

ל הא לא אמר לה אמר לה מופר ליכי למחר מהו מי אמרינן למחר לא "את  א גמרא,דף ע

מצי מיפר דהא קיימיה לנדריה היום או דלמא כיון דלא אמר לה קיים ליכי היום כי קאמר 

לה מופר ליכי למחר מהיום קאמר ואם תמצא לומר אפילו הכי כיון דקיימו היום למחר 



ליכי שעה מהו מי אמרינן כמאן דאמר לה מופר ליכי  קיים> ל"א>כמאן דאיתיה דמי 

לאחר שעה דמי או דלמא הא לא אמר לה אם תמצא לומר הא לא אמר לה מיהו אמר לה 

מאי מי אמרינן כיון דקיימו קיימו או דלמא כיון דכוליה יומא בר הקמה ובר הפרה הוא כי 

מר ואני אין יכול להפר ש הריני נזירה ושמע בעלה וא"אמר מופר ליכי לאחר שעה מהני ת

ואמאי נימא ואני דאמר הוא על נפשיה דהוי נזיר אבל הריני נזירה דילה דשעה אחת 

קיימא לאחר שעה אי בעי ליפר אמאי אין יכול להפר לאו משום דכיון דקיימו קיימו לא 

: קסבר כל ואני כמאן דאמר קיים ליכי לעולם דמי

ל מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזה מת האב לא נתרוקנה רשות לבע  א משנה,דף ע

יפה כח האב מכח הבעל בדבר אחר יפה כח הבעל מכח האב שהבעל מפר בבגר והאב אינו 

: מפר בבגר

בנעוריה בית אביה מת הבעל נתרוקנה ( במדבר ל)מאי טעמא דאמר קרא   א גמרא,דף ע

עליה ואם היו תהיה לאיש ונדריה ( במדבר ל)רשות לאב מנלן אמר רבה דאמר קרא 

מקיש קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשונה מה קודמי הויה ראשונה אב   ב גמרא,דף ע

שלא נראו לארוס ' מ בנדרי"מיפר לחודיה אף קודמי הויה שניה אב מיפר לחודיה אימא ה

אבל בנדרים שנראו לארוס לא מצי מיפר אב אי בנדרים שלא נראו לארוס מבנעוריה בית 

ד אילימא שקידשה כשהיא נערה "ה : 'ח האב מכח הבעל כובזה יפה כ : אביה נפקא

ובגרה מכדי מיתה מוציאה ובגרות מוציאה מרשות אב מה מיתה לא נתרוקנה רשות לבעל 

אף בגרות לא נתרוקנה רשות לבעל אלא שקידשה כשהיא בוגרת הא תנינא חדא זימנא 

ר חדש ב חדש הא גופא קשיא אמרת הבוגרת ששהתה שנים עש"ששהתה י' הבוגר

ב חדש "יום סגי לה תני בוגרת וששהתה י' בבוגרת למה לי שנים עשר חדש בוגרת בל

א ורבנן "מ קשיא איבעית אימא הכא דוקא ובוגרת קתני התם משום דבעי איפלוגי ר"מ

: איבעית אימא בוגרת דוקא ואיידי דנסיב רישא בזה נסיב סיפא נמי בזה

למאה אביה ' ביום נתארסה בו ביום אפי נדרה והיא ארוסה נתגרשה בו  א משנה,דף עא

ובעלה האחרון מפירין נדריה זה הכלל כל שלא יצאה לרשות עצמה שעה אחת אביה 

: ובעלה האחרון מפירין נדריה

מנלן דארוס אחרון מיפר נדרים שנראו לארוס ראשון אמר שמואל אמר   א גמרא,דף עא

שהיו עליה כבר דלמא הני מילי  ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה נדרים( במדבר ל)קרא 

שלא נראו לארוס ראשון אבל נדרים שנראו לארוס ראשון לא מצי מיפר ארוס אחרון 

תניא כוותיה דשמואל נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה  : עליה קרא יתירא הוא

' כיצד שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת ונתארסה בו ביום ואפי

מים אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב מאה פע

ר נתן הן הן דברי בית שמאי "לשמוע עד שמת הבעל חוזר האב ומפר חלקו של בעל א

אבל בית הלל אומרים אין יכול להפר במאי פליגי 

ייז בית שמאי סברי נדרים נמי שראוי לארוס נתרוקנה רשות לאב ומיגז ג  ב גמרא,דף עא

איבעיא להו גירושין  : בית הלל סברי אביה ובעלה אחרון מפירין נדריה ולא מיגז גייז

כשתיקה דמיא או כהקמה דמיא למאי נפקא מינה כגון שנדרה ושמע בעלה וגרשה 

ואהדרה ביומיה אי אמר מר כשתיקה דמי מצי מיפר לה ואי אמר מר כהקמה דמי לא מצי 

מיפר לה 



אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל  ש אימתי"ת  א גמרא,דף עב

או שמע והפר או שמע ושתק ומת בו ביום ואי אמרת גירושין כשתיקה דמו ליתני נמי או 

מ גירושין כהקמה דמו אימא סיפא אבל אם שמע וקיים או "שמע וגירש מדלא תני הכי ש

ין כהקמה דמו ליתני ואם שמע ושתק ומת ביום של אחריו אין יכול להפר ואי אמרת גירוש

מ גירושין כשתיקה דמו אלא מהא ליכא למשמע "שמע וגירש אלא מדלא קתני הכי ש

ש "מיניה אי רישא דוקא נסיב סיפא משום רישא אי סיפא דוקא נסיב רישא משום סיפא ת

נדרה והיא ארוסה ונתגרשה ונתארסה בו ביום אפילו למאה אביה ובעלה האחרון מפירין 

ירושין כשתיקה דמו דאי כהקמה דמו מי מצי מיפר ארוס אחרון נידרי מ ג"נדריה ש

ע בשלא שמע ארוס ראשון אי הכי מאי איריא בו ביום אפילו "דאוקים ארוס ראשון הב

לאחר מאה ימים נמי כשלא שמע ארוס ושמע האב דבו ביום הוא דמצי מיפר אבל מכאן 

ירה בו ביום אין יכול להפר שמע ואילך לא מצי מיפר תא שמע נדרה בו ביום גירשה והחז

מינה גירושין כהקמה דמו אמרי הכא בנשואה עסקינן והיינו טעמא דאין יכול להפר משום 

: דאין הבעל מיפר בקודמין

דרך תלמידי חכמים עד שלא היתה בתו יוצאה מאצלו אומר לה כל   ב משנה,דף עב

תכנס לרשותו אומר לה כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרין וכן הבעל עד שלא 

נדרים שנדרת עד שלא תכנסי לרשותי הרי הן מופרין שמשתכנס לרשותו אינו יכול 

: להפר

ושמע אישה ( במדבר ל)בעי רמי בר חמא בעל מהו שיפר בלא שמיעה   ב גמרא,דף עב

ש דרך תלמידי חכמים עד שלא יצאת בתו "דוקא הוא או לאו דוקא הוא אמר רבא ת

כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרין והא לא שמע לכי שמע הוא מאצלו אומר לה 

כ כי לא שמע למה ליה למימר הא קמשמע לן אורחיה דצורבא מרבנן להדורי "דמיפר א

ש מסיפא וכן הבעל עד שלא תכנס לרשותו אומר לה הכא נמי דאמר לה לכי שמענא "ת

ני הרי הן קיימין לא אמר ש האומר לאשתו כל נדרים שתדורי עד שאבא ממקום פלו"ת

כלום הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר והא לא שמע הכא נמי דאמר לכי שמענא 

ולמה לי מן השתא לכי שמע ליפר לה קסבר דלמא מטרידנא ההיא שעתא תא שמע האומר 

לאפוטרופוס כל נדרים שנודרת אשתי מכאן ועד שאבא ממקום פלוני הפר והפר לה יכול 

אישה יקימנו ואישה יפרנו דברי רבי יאשיה אמר לו ( במדבר ל)תלמוד לומר  יהו מופרין

רבי יונתן מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו ואפילו רבי יאשיה לא קאמר 

אלא משום דגזירת הכתוב הוא אישה יקימנו ואישה יפרנו אבל דכולי עלמא שלוחו של 

אדם כמותו והא לא שמיע ליה 

הכא נמי דאמר ליה לכי שמענא מיפר לה לכי שמע ליפר לה הוא סבר   א גמרא,דף עג

דלמא מטרידנא בעי רמי בר חמא חרש מהו שיפר לאשתו אם תמצא לומר בעל מיפר בלא 

זירא דאמר רבי ' שמיעה משום דבר מישמע הוא אבל חרש דלאו בר מישמע הוא היינו דר

אוי לבילה בילה מעכבת בו או זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאין ר

ש ושמע אישה פרט לאשת חרש שמע מינה "דלמא ושמע אישה לא מעכב אמר רבא ת

איבעיא להו בעל מהו שיפר לשתי נשיו בבת אחת אותה דוקא או לאו דוקא אמר רבינא 

יהודה אומר לא מן השם ' ש אין משקין שתי סוטות כאחת מפני שלבה גס בחבירתה ר"ת

: והשקה אותה לבדה( במדבר ה)' ם שנאמהוא זה אלא משו



אליעזר אומר הואיל ובעלה ' יום ר' ב חדש ואלמנה ל"בוגרת ששהתה י  ב משנה,דף עג

: א אין הבעל מיפר עד שתכנס לרשותו"חייב במזונותיה יפר וחכ

ב "א ומשנה ראשונה אמרו דבר אחד דתנן נותנין לבתולה י"אמר רבה ר  ב גמרא,דף עג

ב חדש אוכלת משלו ואוכלת בתרומה אבל היבם אינו מאכיל "הגיע יחדש לפרנס עצמה 

בתרומה עשתה ששה חדשים בפני הבעל וששה חדשים בפני היבם ואפילו כולן בפני 

אינה אוכלת בתרומה זו משנה ראשונה ' או כולן בפני היבם חסר יום א' הבעל חסר יום א

ל אביי דלמא לא "לחופה אד של אחריהם אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס "ב

היא עד כאן לא קא אשמעינן משנה ראשונה אלא למיכל בתרומה דרבנן אבל נדרים 

אליעזר אלא גבי נדרים כדרב פנחס ' דאורייתא אימא לא ועד כאן לא שמעת ליה לר

משמיה דרבא דאמר כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת אבל תרומה אפילו מדרבנן נמי 

: לא אכלה

יהושע ' א אומר יפר ר"שומרת יבם בין ליבם אחד בין לשני יבמין ר  משנה א,דף עד

א מה אם אשה שקנה "ע אומר לא לאחד ולא לשנים אמר ר"אומר לאחד אבל לא לשנים ר

הוא לעצמו הרי הוא מיפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפר נדריה אמר לו 

ן לאחרים בה רשות תאמר באשה שהקנו ע לא אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו שאי"ר

יהושע עקיבא דבריך בשני יבמין מה אתה ' ל ר"לו מן השמים שיש לאחרים בה רשות א

: משיב על יבם אחד אמר לו אין היבמה גמורה ליבם כשם שהארוסה גמורה לאישה

א מאי טעמיה אי "י סבר יש זיקה אלא ר"ע סבר אין זיקה ור"בשלמא ר  א גמרא,דף עד

ש "אמי כגון שעשה בה מאמר ורבי אליעזר סבר לה כב' קה אין ברירה אמר ריש זי

מ בחד יבם אבל בשני יבמין לא מי "דאמרי מאמר קונה קנין גמור ורבי יהושע אומר לך ה

' ע סבר אין זיקה ולר"איכא מידי דכי אתי אחוהי אסר עליה בביאה או בגיטא ומפר ור

דחות בצרה מאי איכא למימר הכא במאי ש אין קונה אלא ל"אליעזר דאמר מאמר לב

עסקינן כגון שעמד בדין ואיתחייב לה מזונות וכדרב פנחס משמיה דרבא דאמר כל 

הנודרת על דעת בעלה היא נודרת 

תנן אמר רבי אליעזר ומה אם אשה שקנה לעצמו הרי הוא מיפר נדריה   ב גמרא,דף עד

שעשה בה מאמר קנה לעצמו הוא אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שמיפר נדריה ואי ב

י שמים תפשוט דבעי רבה מאמר לבית שמאי אירוסין עושה או נשואין "שקנה לעצמו ע

עושה תפשוט דנשואין עושה דאי אירוסין עושה הא תנן נערה המאורסה אביה ובעלה 

מפירין נדריה אמר רב נחמן בר יצחק מאי יפר יפר בשותפות תניא נמי הכי כרבי אמי 

א אומר יפר ורבי יהושע אומר לאחד ולא "בין יבם אחד בין שני יבמין ר שומרת יבם

ר אליעזר ומה אם אשה שאין לו חלק בה עד "ע אומר לא לאחד ולא לשנים א"לשנים ר

שלא תבא לרשותו משבאת לרשותו נגמרה לו אשה שיש לו חלק עד שלא תבא לרשותו 

אמרת באשה שקנה הוא לעצמו  ע לא אם"משבאת לרשותו אינו דין שתגמור לו אמר לו ר

שכשם שאין לו חלק בה כך אין לאחרים חלק בה תאמר באשה שהקנו לו מן השמים 

י עקיבא דבריך בשני יבמין "שכשם שיש לו עמה חלק כך יש לאחרים חלק בה אמר לו ר

ל כלום חלקנו על יבם אחד ועל שני יבמין בין שעשה בה "מה אתה משיב על יבם אחד א

עשה בה מאמר וכשאר דברים כן נדרים בלשון הזה אמר בן עזאי חבל  מאמר בין שלא

ע מאי "עליך בן עזאי שלא שימשת את ר



אמי דקתני בין שעשה בה מאמר ובין שלא עשה בה ' תניא כוותיה דר  א גמרא,דף עה

נ מרישא דקתני משנכנסה לרשותו נגמרה לו ואי דלא קדיש מאי נגמרה לו "מאמר א

בה מאמר מאי וכשאר דברים כן נדרים דקתני אמר רבא הכי קתני תפשוט מיניה כשעשה 

נמי דיקא אין ' אי אתה מודה שאין חייבין סקילה כנערה המאורסה אמר רב אשי מתני

: יבמה גמורה לאישה כשם שארוסה גמורה לאישה

האומר לאשתו כל הנדרים שתדורי מכאן עד שאבא ממקום פלוני הרי   א משנה,דף עה

א "א אינו מופר אמר ר"אליעזר אמר מופר וחכ' אמר כלום הרי הן מופרין רהן קיימין לא 

אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור אמרו לו הרי הוא 

אישה יקימנו ואישה יפרנו את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר לא בא ( במדבר ל)אומר 

: לכלל הקם לא בא לכלל הפר

א מיחל חלין ובטלין או דלמא לא חלין כלל למאי נפקא "יבעיא להו לרא  א גמרא,דף עה

מינה 

כגון דאתפיס אחרינא בהדין נדרא אי אמרת חלין הויא תפיסותא אי   ב גמרא,דף עה

ש אמר רבי אליעזר אם הפר נדרים שבאו לכלל "אמרת לא חלין לא איכא מששא מאי ת

נה לא חלין מי קתני שאינן באין שלא איסור לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור שמע מי

א ומה במקום שאין מיפר נדרי עצמו משנדר "ש אמר להן ר"באו קתני עדיין לא באו ת

מיפר נדרי עצמו עד שלא ידור מקום שמפר נדרי אשתו משתדור אינו דין שיפר נדרי 

דלא חיילין אף אשתו נמי [ הוא]אשתו עד שלא תדור מאי לאו דאשתו דומיא דיליה מה 

א ומה מקוה שמעלה את "ש אמרו לו לר"דלא חיילין לא הא כדאיתא והא כדאיתא ת

הטמאין מטומאתן אין מציל על הטהורים מליטמא אדם שאין מעלה את הטמאין מטומאתן 

אינו דין הוא שלא יציל על הטהורין מליטמא שמע מינה לא חיילין 

מא ליטהר יטבילו כלי א אם מטבילין כלי ט"אימא סיפא אמרו לו לר  א גמרא,דף עו

א והכי קאמרי "לכשיטמא ליטהר שמע מינה חיילין אמרי רבנן לא קיימי להון בטעמיה דר

ליה מאי סבירא לך אי סבירא לך דחיילין ובטלין תהוי כלי תיובתך אי לא סבירא לך 

א ומה זרעים טמאים כיון שזרען בקרקע "ש אמר להם ר"דחיילין תהוי מקוה תיובתך ת

ו והא תניא יכול "מ לא חיילין ורבנן לא דרשי ק"עין ועומדים לא כל שכן שטהורין זרו

ו מכורה כבר יוצאה אינה מכורה אינו דין "ימכור אדם את בתו כשהיא נערה אמרת ק

שלא תימכר 

אישה יקימנו ( במדבר ל)ו ושאני הכא דאמר קרא "אין בעלמא דרשי ק  ב גמרא,דף עו

לכלל הפר את שלא בא לכלל הקם לא בא לכלל ואישה יפרנו את שבא לכלל הקם בא 

: הפר

הפרת נדרים כל היום יש בדבר להקל ולהחמיר כיצד נדרה בלילי שבת   ב משנה,דף עו

יפר בלילי שבת וביום השבת עד שתחשך נדרה עם חשכה מפר עד שלא תחשך שאם 

: חשכה ולא הפר אינו יכול להפר

שמעון אמרו ' א בר"יהודה ור' יוסי ברתניא הפרת נדרים כל היום רבי   ב גמרא,דף עו

ביום שמעו ורבנן מאי טעמייהו ( במדבר ל)מעת לעת מאי טעמא דתנא קמא אמר קרא 

ק הא כתיב מיום אל יום איצטריך דאי ביום שמעו "מיום אל יום ולת( במדבר ל)דכתיב 

ביום ד מיום אל יום הא כתיב "הוה אמינא ביממא אין בליליא לא כתיב מיום אל יום ולמ

שמעו איצטריך דאי כתיב מיום אל יום הוה אמינא מחד בשבא לחד בשבא ליפר לה כתיב 



ל אין הלכה כאותו הזוג לוי סבר למיעבד כהני תנאי "ר שמעון בן פזי אריב"ביום שמעו א

ר "ל רב הכי אמר חביבי אין הלכה כאותו הזוג חייא בר רב שדי גירא ובדיק רבה ב"א

הונא יתיב וקאים 

תנן התם מפירין נדרים בשבת ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת   א גמרא,דף עז

ש דתני רב "שלא לצורך ת' איבעיא להו מפירין נדרים בשבת לצורך השבת או דלמא אפי

זוטי דבי רב פפי אין מפירין נדרים אלא לצורך השבת אמר רב אשי הא לא תנן הכי נדרה 

ורך השבת אין שלא לצורך השבת לא עם חשיכה מפר לה עד שלא תחשך ואי אמרת לצ

בתוך היום אינו יכול להפר דשלא לצורך תנאי היא הפרת נדרים ' מאי איריא חשכה אפי

ד כל היום אין טפי "שמעון אמרו מעת לעת למ' א בר"כל היום רבי יוסי ברבי יהודה ור

לא אפילו שלא לצורך השבת מפר למאן דאמר מעת לעת לצורך השבת אין שלא לצורך 

שבת לא ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת איבעיא להו כשלא היה להם פנאי או דלמא ה

ש דאיזדקיקו ליה רבנן לבריה דרב זוטרא בריה דרב זעירא אפילו "כשהיה להם פנאי ת

בשבת ביחיד ' בנדרים שהיה להם פנאי מבעוד יום סבר רב יוסף למימר נשאלין נדרי

' ל אביי כיון דסבירא לן אפי"תחזי כדינא אמומחה אין בשלשה הדיוטות לא משום דמ

אבא אמר רב הונא אמר רב ' בלילה לא מיתחזי כדינא אמר ר' בקרובים ואפי' מעומד אפי

הלכה מפירין נדרים בלילה והא מתניתין היא נדרה בלילי שבת אלא אימא הלכה נשאלין 

קא אמרת או ל אישתיק אמר ליה אישתיק "אבא לרב הונא אמר רב הכי א' ל ר"בלילה א

שתי קאמרת אמר רב איקא בר אבין איזדקיק ליה רב לרבה 

בקיטונא דבי רב עומד יחידי ובלילה אמר רבה אמר רב נחמן הלכה   ב גמרא,דף עז

היה להן פנאי מבעוד יום עומד ' נשאלין נדרים עומד יחידי ובלילה ובשבת ובקרובים ואפי

ו נדרו רבן גמליאל סבר פותחין בחרטה ג מן החמור ונתעטף וישב והתיר ל"והתניא ירד ר

בעינן ובעי עיוני אהכי ישב ורב נחמן סבר אין פותחין בחרטה ואפילו מעומד ' מיעקר נדר

ל רבא לרב נחמן חזי מר האי מרבנן דאתא ממערבא ואמר איזדקיקו ליה רבנן לבריה "א

טאת דתני רב דרב הונא בר אבין ושרו ליה נדריה ואמרו ליה זיל ובעי רחמי על נפשך דח

פ שהוא מקיימו נקרא חוטא אמר רב זביד מאי קרא "דימי אחוה דרב ספרא כל הנודר אע

וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא הא לא חדלת איכא חטא תניא האומר ( דברים כג)

לאשתו כל נדרים שתדורי אי אפשי שתדורי אין זה נדר לא אמר כלום יפה עשית ואין 

לא יאמר אדם לאשתו בשבת מופר ליכי  : אני דבריו קיימין כמותך ואם לא נדרת מדירך

בטיל ליכי כדרך שאומר לה בחול אלא אומר לה טלי ואכלי טלי ושתי והנדר בטל מאליו 

א בשבת מבטל בלבו בחול מוציא בשפתיו "ר יוחנן וצריך שיבטל בלבו תניא בש"א

ר יוחנן חכם שאמר "א אחד זה ואחד זה מבטל בלבו ואין צריך להוציא בשפתיו א"ובה

זה הדבר החכם ( במדבר ל)' בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלום דתני

ל "מתיר ואין בעל מתיר שיכול ומה חכם שאין מפר מתיר בעל שמפר אינו דין שמתיר ת

זה הדבר חכם מתיר ואין בעל מתיר תניא אידך זה הדבר בעל מפר ואין   א גמרא,דף עח

ל זה הדבר "בעל שאין מתיר מפר חכם שמתיר אינו דין שמפר ת חכם מפר שיכול ומה

זה הדבר בשחוטי ( ויקרא יז)בעל מפר ואין חכם מפר נאמר כאן זה הדבר ונאמר להלן 

חוץ מה בשחוטי חוץ אהרן ובניו וכל ישראל אף פרשת נדרים אהרן ובניו וכל ישראל 

אי הלכתא אמר רב אחא ומה כאן ראשי המטות אף להלן ראשי המטות בפרשת נדרים למ

ראשי המטות כתיב אמר רב חסדא ( במדבר ל)בר יעקב להכשיר שלשה הדיוטות והא 



יוחנן ביחיד מומחה ראשי המטות בשחוטי חוץ למאי הלכתא אמר רב ששת ' ואיתימא ר

ש דאמר אין שאלה בהקדש ראשי המטות דכתיב בשחוטי "לומר שיש שאלה בהקדש לב

הו גזירה שוה זה הדבר בפרשת נדרים למאי כתיב לומר ש לית ל"חוץ למאי הלכתא ב

חכם מתיר ואין בעל מתיר בעל מפר ואין חכם מפר זה הדבר בשחוטי חוץ למאי כתיב 

הדיוטות מנלן נפקא ' ש להכשיר ג"לומר על השחיטה חייב ואין חייב על המליקה אלא לב

אל בני ישראל והתניא  'וידבר משה את מועדי ה( ויקרא כג)להו מדרב אסי בר נתן דכתיב 

רבי יוסי הגלילי אומר מועדי נאמרו ולא נאמרה שבת בראשית עמהן בן עזאי אומר מועדי 

נאמרו ולא נאמר פרשת נדרים עמהן רב אסי בר נתן קשיא ליה הא מתניתא אתא 

נאמרו ולא ' ל מועדי ה"לנהרדעא לקמיה דרב ששת ולא אשכחיה אתא אבתריה למחוזא א

נאמרו ולא נאמרה פרשת ' ת עמהן והא כתיב שבת עמהן ותו מועדי הנאמרה שבת בראשי

ל הכי קתני "נדרים עמהן והא מסיטרא כתיבא א

ד מועדי "ד שבת בראשית אין צריכה קידוש ב"צריכין קידוש ב' מועדי ה  ב גמרא,דף עח

בית דין הדיוטות והא בפרשת ' צריכין מומחה ואין פרשת נדרים צריכין מומחה אפי' ה

ר חנינא "ים ראשי המטות כתיב אמר רב חסדא ואיתימא רבי יוחנן ביחיד מומחה אנדר

ימים מתיב רבא אימתי אמרו מת הבעל ' השותק על מנת למיקט מפר אפילו מכאן ועד י

נתרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל או ששמע ושתק או ששמע והפר ומת בו ביום 

אחריו אין יכול להפר מאי לאו בשותק על  אבל שמע וקיים או ששמע ושתק ומת ביום של

מנת למיקט לא בשותק על מנת לקיים אי הכי היינו או שמע וקיים אלא בשותק סתם 

מתיב רב חסדא חומר בהקם מבהפר ובהפר מבהקם חומר בהקם 

שהשתיקה מקיימת ואין שתיקה מבטלת קיים בלבו קיים הפר בלבו אינו   א גמרא,דף עט

הפר הפר אין יכול לקיים קתני שהשתיקה מקיימת מאי לאו בשותק מופר קיים אין יכול ל

על מנת למיקט לא בשותק על מנת לקיים היינו קיים בלבו קיים אלא בשותק סתם אשכחן 

י נשאלין על ההקם ואין נשאלין על ההפר "חומר בהקם מבהפר בהפר מבהקם מנא לן אר

בשותק על מנת למיקט ' ואם החרש יחריש לה אישה וגו( במדבר ל)מתיב רב כהנא 

הכתוב מדבר אתה אומר בשותק על מנת למיקט או אינו אלא בשותק על מנת לקיים 

כי החריש לה הרי בשותק על מנת לקיים הכתוב מדבר הא מה ( במדבר ל)כשהוא אומר 

אני מקיים אם החרש יחריש לה אישה בשותק על מנת למיקט הכתוב מדבר תיובתא 

לקיים הא בשותק סתם קראי יתירי כתיבי מתיב רבא נדרה ולוקים הא בשותק על מנת 

עם חשכה מפר לה עד שלא חשכה שאם לא הפר וחשכה אינו יכול להפר אמאי להוי 

כשותק על מנת למיקט תיובתא מתיב רב אשי יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש 

לא יפר וחכמים מ אומר "מפירין יפר יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר ר

:  אומרים יפר ואמאי ליהוי כשותק על מנת למיקט תיובתא

  

מסכת נדרים פרק יא 

ואלו נדרים שהוא מפר דברים שיש בהן ענוי נפש אם ארחץ ואם לא   א משנה,דף עט

ארחץ אם אתקשט ואם לא אתקשט 



אמרה אמר רבי יוסי אין אלו נדרי ענוי נפש ואלו הן נדרי ענוי נפש   ב משנה,דף עט

קונם פירות העולם עלי הרי זה יכול להפר פירות מדינה זו עלי יביא לה ממדינה אחרת 

פירות חנווני זה עלי אינו יכול להפר ואם לא היתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר דברי 

: רבי יוסי

נדרי ענוי נפש הוא דמפר שאין בהן ענוי נפש אינו מפר והא תניא   ב גמרא,דף עט

ן איש לאשתו בין אב לבתו מלמד שהבעל מפר נדרים שבינו לבינה אמרי בי( במדבר ל)

הלין והלין מפר מיהו ענוי נפש מפר לעולם אבל אין בהן ענוי נפש כדאיתה תחותיה הויא 

הפרה מכי מגרש לה חייל עלה נדרה בדברים שבינו לבינה שאין בהן ענוי נפש אבל יש 

ין בהן ענוי נפש כי מגרש לה חיילא עלה בהן ענוי נפש לא חייל עליה נדרה ודברים שא

יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לו אלמא כי מגרש לה ' והא תנן ר

ומפר לה מעיקרא הויא הפרה אמרי הלין והלין הויא הפרה אלא נדרי ענוי נפש מפר בין 

תני אלו לעצמו ובין לאחרים אין בהן ענוי נפש לעצמו מפר לאחרים אינו מפר והכי ק

היכי  : אם ארחץ : נדרים שהוא מפר בין לעצמו ובין לאחרים נדרים שיש בהן ענוי נפש

קאמר אילימא דאמרה קונם פירות עולם עלי אם ארחץ למה לה הפרה לא תרחץ ולא 

יוסי אין אלו נדרי ענוי נפש דלמא רחצה ' ליתסרן פירות עולם אלו עלה ועוד בהא לימא ר

ה ואיתסרו פירות עולם על

ואלא דאמרה קונם הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ משום הכי מיפר   א גמרא,דף פ

לה דהיכי תעביד תרחץ מתסרא הנאת רחיצה עלה לא תרחץ אית לה ניוולא ורבי יוסי 

סבר אפשר דלא רחצה ולניוול לא חיישינן אי הכי ליתני הכי רבי יוסי אומר תנאי זה אין 

יצה עלי לעולם אם ארחץ היום ורבי יוסי סבר ניוול בו ענוי נפש אלא דאמרה הנאת רח

דחד יומא לא שמיה ניוול 

שנית אם ארחץ אם לא ארחץ היכי דמי אלימא דאמרה תיתסר הנאת   ב גמרא,דף פ

רחיצה לעולם עלי אם לא ארחץ היום למה לה הפרה תתסחי אמר רב יהודה דאמרה הנאת 

דקתני אם לא אתקשט אם לא  רחיצה עלי לעולם אם לא ארחץ במי משרה דכוותיה

דאמרה הנאת רחיצה לעולם עלי אם ארחץ [ רב יהודה]אתקשט בנפט לכלוך הוא אמר 

היום ושבועה שלא ארחץ הנאת קישוט עלי לעולם אם אתקשט היום ושבועה שלא 

ל תני אלו "ל רבינא לרב אשי האי אלו נדרים ושבועות מיבעי ליה למיתני א"אתקשט א

עית אימא שבועות נמי היינו נדרים דתנן כנדרי רשעים נדר בנזיר נדרים ושבועות ואיב

פ "ובקרבן ובשבועה ואמרו רבנן רחיצה אית בה ענוי נפש כי לא רחצה ורמינהי אע

שאסור בכולן אין ענוש כרת אלא באוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד ואי אמרת כי לא 

בא מענינא דקרא גבי יום רחצה איכא ענוי ביום הכיפורים כי רחץ ליחייב כרת אמר ר

תענו את נפשותיכם מילתא דידע עינויא השתא רחיצה לא ( ויקרא טז)הכיפורים דכתיב 

כל נדר וכל שבועת אסר לענות נפש ( במדבר ל)ידע עינויא השתא גבי נדרים דכתיב 

יוסי ' מילתא דאתיא ליה לידי ענוי וכי לא רחצה אתיא לידי ענוי ורמי דרבי יוסי אדר

ובהמת אחרים ]ל בני העיר חייהן וחיי אחרים חייהן קודמין לחיי אחרים בהמתם מעיין ש

קודמת לבהמת אחרים כביסתן וכביסת אחרים כביסתן קודמת לכביסת אחרים [ בהמתם

חיי אחרים וכביסתן חיי אחרים קודמין לכביסתן רבי יוסי אומר כביסתן קודמת לחיי 

אחרים השתא כביסה אמר רבי יוסי יש בה צער 



יוסי דאמר שמואל האי ' גוף כולו לא כל שכן אמרי אין כביסה אלימא לר  א גמרא,דף פא

ערבוביתא דרישא מתיא לידי עוירא ערבוביתא דמאני מתיא לידי שעמומיתא ערבוביתא 

דגופא מתיא לידי שיחני וכיבי שלחו מתם הזהרו בערבוביתא הזהרו בחבורה הזהרו בבני 

יזל מים מדליו שמהן תצא תורה ומפני מה ( במדבר כד)עניים שמהן תצא תורה שנאמר 

ח מבניהן אמר רב יוסף שלא יאמרו תורה ירושה היא להם רב "ח לצאת ת"אין מצויין ת

ששת בריה דרב אידי אומר כדי שלא יתגדרו על הצבור מר זוטרא אומר מפני שהן 

אין מברכין מתגברין על הצבור רב אשי אומר משום דקרו לאינשי חמרי רבינא אומר ש

מי האיש החכם ויבן את ( ירמיהו ט)בתורה תחלה דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב 

ה בעצמו דכתיב "זאת דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב

היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה ' על עזבם את תורתי וגו' ויאמר ה( ירמיהו ט)

שאין מברכין בתורה תחלה איסי בר יהודה לא אתא למתיבתא אמר רב יהודה אמר רב 

ל מאי טעמא לא אתי מר לבי מדרשא "יוסי א' יוסי תלתא יומי אשכחיה ורדימוס בר' דר

ל לימא מר מאי "ל כי טעמיה דאבוך לא ידענא היכא איתאי א"דאבא הא תלתא יומין א

קודמין לחיי אחרים קרא  יוסי אומר כביסתן' ל הא דתניא ר"ל דלמא ידענא טעמיה א"קא

מאי חייתם אילימא חיה והלא ' ומגרשיהם יהיו לבהמתם וגו( במדבר לה)ל דכתיב "מנלן א

חיה בכלל בהמה היא אלא מאי חייתם חיותא ממש פשיטא אלא לאו כביסה דהא איכא 

יוסי מהו שיפר ' איבעיא להו לר : ר יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש"א : צערא דערבוביתא

ר יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש אבל דברים שבינו "ש א"דברים שבינו לבינה ת משום

דברים שבינו לבינה לא הויין לדידכו ' לבינה הויין דלמא לדידהו קאמר להו לדידי אפי

דאמריתו הויין נדרי עינוי נפש אודו לי דאין אלו נדרי עינוי נפש מאי רב אדא בר אהבה 

פר אומר מפר רב הונא אומר אין מ

שלא מצינו שועל שמת בעפר פיר תניא כוותיה דרב אדא בר אהבה   ב גמרא,דף פא

דברים שיש בהן עינוי נפש מפר בין בינו לבינה בין בינה לבין אחרים שאין בהן עינוי 

ז יפר "נפש בינו לבינה מפר בינה לבין אחרים אינו מפר כיצד אמרה קונם פירות עלי ה

אחיך לפי אביך לפי אחי ושלא אתן תבן לפני בהמתך קונם שאיני עושה לפי אבא לפי 

ומים לפני בקרך אין יכול להפר שלא אכחול שלא אפקוס ושלא אשמש מטתי יפר משום 

דברים שבינו לבינה שלא אציע לך מטתך ושלא אמזוג לך את הכוס ושלא ארחץ לך פניך 

ברו דבר אחר לא לא יחל ד( במדבר ל)' ג אומר יפר שנא"ידיך ורגליך אין צריך להפר ר

יחל דברו מכאן לחכם שאין מתיר נדרי עצמו מאן שמעינן דאמר שלא אכחול ושלא 

יוסי וקתני דמפר משום דברים שבינו לבינה אמר מר ' אפקוס דברים שבינו לבינה הויין ר

ושלא אשמש מטתי יפר משום דברים שבינו לבינה היכי דמי אילימא דאמרה הנאת 

הא משועבדת ליה אלא באומרת הנאת תשמישך עלי וכרב  תשמישי עליך למה לי הפרה

כהנא דאמר רב כהנא הנאת תשמישי עליך כופה ומשמשתו הנאת תשמישך עלי יפר שאין 

מאכילין את האדם דבר האסור לו מאן תנא הא דתניא דברים המותרים ואחרים נהגו בהן 

ל דברו דבר אחר איסור אי אתה רשאי לנהוג בהם היתר כדי לבטלן משום שנאמר לא יח

ג היא בעא מיניה רבא מרב "לא יחל דברו מכאן לתלמיד חכם שאין מפר נדרי עצמו מני ר

נחמן תשמיש המטה לרבנן עינוי נפש הוא או דברים שבינו לבינה אמר ליה תניתוה 

ונטולה אני מן היהודים 



נפש  יפר חלקו ומשמשתו ותהא נטולה מן היהודים ואי אמרת נדר ענוי  א גמרא,דף פב

מ דברים שבינו לבינה הויין לרבנן תבעי לך משום "הוי אמאי תהא נטולה מן היהודים ש

יוסי קתני לה דאמר רב הונא כוליה פירקין רבי יוסי היא ממאי ' דנטולה אני מן היהודים ר

יוסי אומר אין אלו נדרי עינוי נפש למה ליה תו למיתנא הרי זה יפר דברי ' כיון דקתני ר

ע מינה מכאן ואילך רבי יוסי היא אמר שמואל משמיה דלוי כל נדרים בעל רבי יוסי שמ

מפר לאשתו חוץ מן הנאתי על פלוני שאינו מפר אבל הנאת פלוני עלי מפר תנן פירות 

ש פירות חנוני זה "מדינה זו עלי יביא לה ממדינה אחרת אמר רב יוסף דקאמרה שתביא ת

א אתה לא היתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה עלי אין יכול להפר הכא נמי דקא אמרה שתבי

יפר ואי אמרת דקא אמרה שתביא אתה אמאי יפר אלא מדסיפא דלא מייתי בעל הוי רישא 

דקא מייתא היא אלא רישא אין יכול להפר ודקא מייתא היא 

יוסי היא ומאי אין ' רבי יוסי היא דאמר רב הונא כוליה פרקין ר' ומתני  ב גמרא,דף פב

אמר רב יהודה אמר שמואל  : ום עינוי נפש אבל מפר נדרים שבינו לבינהיכול להפר מש

נדרה משתי ככרות באחת מתענה ובאחת אין מתענה מתוך שהוא מפר למתענה מפר 

יוחנן מפר למתענה ואין מפר לשאין מתענה ואיכא ' לשאינו מתענה ורב אסי אמר ר

חת מתענה ובאחת אין דאמרי בעא מיניה רב אסי מרבי יוחנן נדרה משתי ככרות בא

ל מפר למתענה ואין מפר לשאין מתענה איתיביה האשה שנדרה בנזיר "מתענה מהו א

והיתה שותה יין ומטמאה למתים 

הרי זו סופגת את הארבעים הפר לה בעלה והיא לא ידעה שהפר לה   א גמרא,דף פג

ענה ואין והיתה שותה יין ומיטמאה למתים אינה סופגת את הארבעים ואי אמרת מפר למת

מפר לשאין מתענה דלמא מן יין דאית לה צערא הפר לה מן חרצן ומן זג לא הפר לה דהא 

ל אביי הא "לא אית לה צערא ותספוג את הארבעים אמר רב יוסף אין נזירות לחצאין א

קרבן לחצי נזירות איכא אלא אמר אביי אין נזירות לחצאין ואין קרבן לחצאין מיתיבי 

כ הפר לה בעלה מביאה חטאת העוף ואינה "הפרישה בהמתה ואחהאשה שנדרה בנזיר ו

מביאה עולת העוף ואי אמרת אין קרבן לחצי נזירות אמאי מביאה חטאת העוף ואלא מאי 

יש קרבן לחצי נזירות שלש בהמות בעי לאתויי חטאת עולה ושלמים אלא לעולם אין 

תיביה האשה שנדרה קרבן לחצי נזירות וחטאת העוף דמתיא משום דחטאת על הספק אי

בנזיר ונטמאת ואחר כך הפר לה בעלה מביאה חטאת העוף ואין מביאה עולת העוף ואי 

אמרת מפר למתענה ואין מפר לשאין מתענה 

דלמא מיין דאית לה צערא הפר לה מטומאת מת דלית לה צערא לא הפר   ב גמרא,דף פג

' יתן אל לבו ותניא היה רוהחי ( קוהלת ז)לה אמרי טומאת מת נמי אית לה צערא דכתיב 

מאיר אומר מאי דכתיב והחי יתן אל לבו דיספוד יספדון ליה דיבכון יבכון ליה דיקבר 

: יקברוניה

קונם שאני נהנה לבריות אינו יכול להפר ויכולה היא ליהנות בלקט   ב משנה,דף פג

נים לי שכחה ובפאה קונם כהנים לוים נהנים לי יטלו על כרחו כהנים אלו ולוים אלו נה

: יטלו אחרים

אלמא אפשר דמתזנה מדיליה מכלל דבעל לאו בכלל בריות הוא אימא   ב גמרא,דף פג

סיפא יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה אבל מדבעל לא אכלה אלמא בעל בכלל בריות 

הוא אמר עולא לעולם לאו בכלל בריות הוא ועוד אין יכול להפר מפני שיכולה ליהנות 

אמר לעולם בעל בכלל בריות הוא ומה טעם קאמר מה טעם אין  בלקט שכחה ופאה רבא



נ אמר לעולם בעל לאו בכלל "יכול להפר מפני שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה ר

בריות הוא והכי קתני נתגרשה יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה 

ן איתיביה רבא לרב נחמן ובעל לאו בכלל בריות הוא והתנן נטולה אני מ  א גמרא,דף פד

היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים ואי אמרת בעל לאו בכלל 

בריות הוא נדרי עינוי נפש הן ויפר לה לעולם אימא לך שאני הכא דמוכחא מלתא דעל 

ולא קתני ובמעשר עני והתניא  : יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה : היתרא קאסרה נפשה

א אומר אין "ק הא רבי אליעזר הא רבנן דתנן ר"ל בברייתא ובמעשר עני אמר רב יוסף

אדם צריך לקרות שם על מעשר עני של דמאי 

ד ספקו טובל קסבר "א קורא שם ואין צריך להפריש מאי לאו למ"וחכ  ב גמרא,דף פד

קורא שם [ אינו]אית ליה טובת הנאה וכיון דאית ליה טובת הנאה לא מהניא ולמאן דאמר 

ל שספקו אינו טובל לית ליה טובת הנאה ושרי ליה לאיתהנויי קסבר ספקו אינו טובל וכ

אליעזר ורבנן בהא קמיפלגי רבי אליעזר סבר לא ' ע ספקו טובל ור"אמר ליה אביי דכ

נחשדו עמי הארץ על מעשר עני כיון דאילו מפקר נכסיה והוי עני ושקל ליה הוא לית ליה 

א זכי בהו איניש אחרינא הלכך פסידא ורבנן סברי נכסיה לא מפקר איניש דמירתת דלמ

( דברים כו)נחשדו רבא אומר כאן במעשר עני המתחלק בתוך הבית דכתיבא ביה נתינה 

ה אסור ליה לאיתהנויי כאן במעשר עני המתחלק בתוך הגרנות "מש' ונתת ללוי לגר וגו

י כהנים ולוים נהנין ל : והנחת בשעריך שרי ליה לאיתהנויי( דברים יד)כיון דכתיב ביה 

אלמא טובת הנאה אינה ממון אימא סיפא כהנים אלו ולוים אלו נהנין לי יטלו  : 'יטלו כו

' אחרים אבל להני לא אלמא טובת הנאה ממון אמר רב הושעיא לא קשיא הא רבי והא ר

ר יהודה דתניא הגונב טבלו של חבירו ואכלו משלם לו דמי טבלו דברי רבי רבי "יוסי ב

ם אלא דמי חולין שבו מאי לאו בהא קמיפלגי י אומר אינו משל"יוסי בר

דרבי סבר טובת הנאה ממון ורבי יוסי בר רבי יהודה סבר טובת הנאה   א גמרא,דף פה

אינה ממון לא דכולי עלמא טובת הנאה אינה ממון אלא הכא במתנות שלא הורמו קא 

עמא דרבי מיפלגי ואי טובת הנאה אינה ממון מה לי הורמו מה לי לא הורמו אלא היינו ט

יהודה סבר קנסוה רבנן לבעל הבית ' קנסוה רבנן לגנב כי היכי דלא ליגנוב ורבי יוסי בר ר

כי היכי דלא לישהי לטיבליה רבא אמר שאני תרומה דהיינו טעמא דיטלו על כרחו משום 

: דתרומה לא חזיא אלא לכהנים וכיון דקא אתי למיסרא עלייהו שויא עפרא בעלמא

שאיני עושה על פי אבא ועל פי אביך ועל פי אחי ועל פי אחיך  קונם  א משנה,דף פה

אינו יכול להפר שאיני עושה על פיך אינו צריך להפר רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף 

: יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהי אסורה עליו' עליו יותר מן הראוי לו ר

י למימרא דקסבר שמואל אדם אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נור  א גמרא,דף פה

מקדיש דבר שלא בא לעולם ורמינהי המקדיש מעשה ידי אשתו 

הרי זו עושה ואוכלת והמותר רבי מאיר אומר הקדש רבי יוחנן הסנדלר   ב גמרא,דף פה

יוחנן הסנדלר אלמא אין אדם מקדיש דבר שלא בא ' אומר חולין ואמר שמואל הלכה כר

יוחנן בן נורי על העדפה הוא דקאמר לימא הלכה ' רלעולם וכי תימא כי קאמר הלכה כ

הלכה כרבי עקיבא אלא אמר > אין>נ "ק א"כרבי יוחנן בן נורי בהעדפה אי נמי הלכה כת

רב יוסף שאני קונמות הואיל ואדם אוסר פירות חבירו עליו אוסר נמי דבר שלא בא 

אדם אוסר  לעולם עליו אמר ליה אביי בשלמא אדם אוסר פירות חבירו עליו שהרי

פירותיו על חבירו אלא יאסור דבר שלא בא לעולם על חבירו שהרי אין אדם אוסר פירות 



חבירו על חבירו אלא אמר רב הונא בריה דרב יהושע באומרת יקדשו ידי לעושיהן דידים 

הא איתנהו בעולם וכי אמרה הכי קדשה והא משעבדן ידיה לבעל דאמרה לכי מגרשה 

מאי דכי אמרה הכי מהניא השתא מיהת לא מגרשה ומ

אילא ומה אילו אומר לחבירו שדה זו שאני מוכר לך לכשאקחנה ' אמר ר  א גמרא,דף פו

ירמיה מי דמי שדה זו שאני מוכר לך השתא ' ממך תקדיש מי לא קדשה מתקיף לה ר

בידיה היא אשה בידה להקדיש מעשה ידיה הא לא דמי אלא לאומר לחבירו שדה זו 

נה ממך תקדיש מי קדשה מתקיף לה רב פפא מי דמי גבי זבינא שמכרתי לך לכשאקח

פסיקא מילתייהו גבי אשה מי פסיקא מילתא הא לא דמי אלא לאומר לחבירו שדה זו 

שמשכנתי לך לכשאפדנה ממך תקדיש מי לא קדשה מתקיף לה רב שישא בריה דרב אידי 

ר לחבירו שדה זו מי דמי שדה בידו לפדותו אשה בידה להתגרש הא לא דמיא אלא לאומ

שמשכנתי לך לעשר שנים לכשאפדנה ממך תקדיש מי לא קדשה מתקיף לה רב אשי מי 

דמי התם קיץ אשה מי אית לה קיצותא 

אלא אמר רב אשי שאני קונמות דכי קדושת הגוף דמי וכדרבא דאמר   ב גמרא,דף פו

ני ועוד רבא הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד אי הכי למה לי שמא יגרשנה ת

: שמא יגרשנה

נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו נדרה   ב משנה,דף פו

בנזיר וסבור שנדרה בקרבן נדרה בקרבן וסבור שנדרה בנזיר נדרה מתאנים וסבור 

: שנדרה מן הענבים נדרה מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים הרי זה יחזור ויפר

יניא אותה דוקא הוא למימרא ד  ב גמרא,דף פו

על שאול ועל יהונתן ( ב אשמואל )והא גבי קרעים דכתיב על על דכתיב   א גמרא,דף פז

בנו ותניא אמרו לו מת אביו וקרע ואחר כך נמצא בנו יצא ידי קריעה אמרי לא קשיא הא 

בסתם והא במפרש והתניא אמרו לו מת אביו וקרע ואחר כך נמצא בנו לא יצא ידי קריעה 

לו מת לו מת וכסבור אביו הוא וקרע ואחר כך נמצא בנו יצא ידי קריעה רב אשי אמרו 

אמר כאן בתוך כדי דבור כאן לאחר כדי דבור הא דקאמרת יצא ידי קריעה שנמצא בנו 

בתוך כדי דבור הא דאמרת לא יצא ידי קריעה לאחר כדי דבור והתניא מי שיש לו חולה 

שמעון ' אחר כך מת לא יצא ידי קריעה אמר רבתוך ביתו ונתעלף וכמדומה שמת וקרע ו

בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא לא שנו אלא שמת לאחר כדי דיבור אבל 

בתוך כדי דיבור כדבור דמי והילכתא תוך כדי דבור כדבור דמי חוץ ממגדף ועובד 

: ומקדש ומגרש{ עבודה זרה> }עבודת כוכבים>

וענבים אלו שאני טועמת קיים לתאנים כולו קיים  אמרה קונם תאנים  א משנה,דף פז

הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים אמרה קונם תאנה שאני טועמת וענבה שאני 

: טועמת הרי אלו שני נדרים

אישה יקימנו ואישה יפרנו ( במדבר ל)מני מתניתין רבי ישמעאל דתניא   א גמרא,דף פז

ועמת קיים לתאנים כולו קיים אמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני ט

הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים דברי רבי ישמעאל רבי   ב גמרא,דף פז

עקיבא אומר הרי הוא אומר אישה יקימנו ואישה יפרנו מה יקימנו ממנו אף יפרנו ממנו 

ורבי ישמעאל מי כתיב יפר ממנו ורבי עקיבא מקיש הפרה להקמה מה הקמה ממנו אף 

עקיבא אבל ' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן זו דברי רבי ישמעאל ור' נו אמר רהפרה ממ

חכמים אומרים מקיש הקמה להפרה מה הפרה מה שהפר הפר אף הקמה מה שקיים 



רבי שמעון היא דאמר עד שיאמר שבועה לכל ' אמר רבא מתני : אמרה קונם תאנה : קיים

: אחד ואחד

ל איני יודע שיש מפירין יפר יודע אני שיש יודע אני שיש נדרים אב  ב משנה,דף פז

: מאיר אומר לא יפר וחכמים אומרים יפר' מפירין אבל איני יודע שזה נדר ר

בלא ראות פרט לסומא דברי רבי יהודה רבי מאיר ( במדבר לה)ורמינהו   ב גמרא,דף פז

אומר לרבות את הסומא 

יהודה סבר גבי ' דקרא ראמר רבא הכא מעניניה דקרא והכא מעניניה   א גמרא,דף פח

ואשר יבא את רעהו ביער כל דבר מיעל ליער וסומא נמי בר ( דברים יט)רוצח כתיב 

מיעל ליער הוא ואי אמרת בלא ראות לרבות את הסומא מיער נפקא ליה אלא שמע מינה 

בלא ראות פרט לסומא רבי מאיר סבר כתיב בבלי דעת כל דבר מידע וסומא לאו בר מידע 

ת בלא ראות פרט לסומא מבלי דעת נפקא ליה אלא שמע מינה בלא ראות הוא ואי אמר

: לרבות את הסומא

המדיר הנאה מחתנו והוא רוצה לתת לבתו מעות אומר לה הרי המעות   א משנה,דף פח

האלו נתונין לך במתנה ובלבד שלא יהא לבעליך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת 

: בפיך

שנו אלא דאמר לה מה שאת נושאת ונותנת בפיך אבל אמר אמר רב לא   א גמרא,דף פח

מה שתרצי עשי קנה יתהון בעל ושמואל אומר אפילו אמר מה שתרצי עשי לא קנה יתהון 

בעל מתקיף לה רבי זירא 

כמאן אזלא הא שמעתא דרב כרבי מאיר דאמר יד אשה כיד בעלה   ב גמרא,דף פח

אומר הרי זה לכל בני מבוי ומזכה להן ורמינהו כיצד משתתפין במבוי מניח את החבית ו

על ידי עבדו ושפחתו העברים ועל ידי בנו ובתו הגדולים ועל ידי אשתו ואי אמרת קנה 

ג דאמר רבי מאיר יד אשה כיד "יתהון בעלה עירוב לא נפיק מרשותיה דבעל אמר רבא אע

איתיביה  בעלה מודה רבי מאיר לענין שיתוף דכיון דלזכות לאחרים הוא מיד בעלה זכיא

בנו ובתו הגדולים ועבדו ושפחתו העברים ואלו [ על ידי]רבינא לרב אשי אלו שזכין להן 

שאין זכין להן על ידי בנו ובתו הקטנים ועבדו ושפחתו הכנענים ואשתו אלא אמר רב אשי 

: מתניתין בשיש לה חצר באותו מבוי עסקינן דמגו דזכיא לנפשה זכיא לאחריני

ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה כיצד אמרה הריני נזירה ( ל במדבר)  ב משנה,דף פח

יום אינו יכול להפר ' פ שנשאת בתוך ל"לאחר שלשים יום אע

' נדרה והיא ברשות הבעל מפר לה כיצד אמרה הריני נזירה לאחר ל  א משנה,דף פט

הרי זה מופר נדרה בו ביום ונתגרשה בו ביום ' פ שנתאלמנה או נתגרשה בתוך ל"אע

רה בו ביום אינו יכול להפר זה הכלל כל שיצאה לרשות עצמה שעה אחת אינו יכול החזי

: להפר

ישמעאל ' תניא אלמנה וגרושה שאמרה הריני נזירה לכשאנשא ונשאת ר  א גמרא,דף פט

י אשת איש שאמרה הריני נזירה לכשאתגרש "ע אומר לא יפר וסימנא ילל"אומר יפר ור

ורבי עקיבא אומר יפר אמר רבי ישמעאל הרי הוא ישמעאל אומר לא יפר ' ונתגרשה ר

ע "עד שיהא נדר בשעת אלמנות וגרושין ר' ונדר אלמנה וגרושה וגו( במדבר ל)אומר 

כל אשר אסרה על נפשה עד שיהא איסורי נדר בשעת ( במדבר ל)סבר הרי הוא אומר 

י ישמעאל עקיבא היא אביי אמר אפילו תימא רב' ר' אלמנות וגרושין אמר רב חסדא מתני

מתניתין תליא נפשה ביומי ברייתא תליא נפשה בנישואין שלמו יומי ולא נתגרשה שלמו 



יומי ולא מיתנסבא זה הכלל דקתני גבי נערה המאורסה לאיתויי הלך האב עם שלוחי 

הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל בנערה המאורסה דאביה ובעלה מפירין 

ו נדרים לאיתויי מסר האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי נדריה זה הכלל דקתני גבי ואל

: האב לשלוחי הבעל שאין הבעל מיפר בקודמין

תשע נערות נדריהן קיימין בוגרת והיא יתומה נערה ובגרה והיא יתומה   א משנה,דף פט

נערה שלא בגרה והיא יתומה בוגרת ומת אביה נערה בוגרת ומת אביה   ב משנה,דף פט

ומת אביה נערה שמת אביה ומשמת אביה בגרה בוגרת ואביה קיים נערה שלא בגרה 

יהודה אומר אף המשיא בתו הקטנה ונתאלמנה או נתגרשה ' נערה בוגרת ואביה קיים ר

: וחזרה אצלו עדיין היא נערה

א שלש נערות נדריהן "יהודה אבל חכ' ר יהודה אמר רב זו דברי ר"א  ב גמרא,דף פט

: ה בחיי האבקיימין בוגרת ויתומה ויתומ

קונם שאיני נהנה לאבא ולאביך אם עושה אני על פיך שאיני נהנית לך   ב משנה,דף פט

: פ אביך הרי זה יפר"אם עושה אני על פי אבא וע

נתן אומר לא ' תניא שאיני נהנית לאבא ולאביך אם אני עושה לפיך ר  ב גמרא,דף פט

א יפר "תן אומר לא יפר וחכנ' א יפר נטולה אני מן היהודים אם משמשתך ר"יפר וחכ

ההוא גברא דאיתסר הנייתא דעלמא עליה אי נסיב איתתא כי לא תנינא הילכתא רהיט 

בגפא ותובליא ולא אמצי למיתנא אתא רב אחא בר רב הונא ושבשיה ואינסיב איתתא 

ושרקיה טינא ואתייה לקמיה דרב חסדא אמר רבא מאן חכים למיעבד כי   א גמרא,דף צ

לאו דרב אחא בר רב הונא דגברא רבה הוא דקסבר דכי היכי דפליגי רבנן הא מילתא אי 

נתן סבר אין ' נתן בהפרה הכי נמי פליגי בשאלה ורב פפי אמר מחלוקת בהפרה דר' ור

וחפרה הלבנה ורבנן סברי בעל מיפר ( ישעיהו כד)כ חל נדר דכתיב "הבעל מיפר אא

מים אבל בשאלה דברי הכל אין מפר מחשבות ערו( איוב ה)פ שלא חל נדר דכתיב "אע

לא יחל דברו לימא מסייע ליה קונם ( במדבר ל)כ חל נדר דכתיב "חכם מתיר כלום אא

כ נשאל על השני ואי "שאיני נהנה לפלוני ולמי שאשאל עליו נשאל על הראשון ואח

פ שלא חל נדר אי בעי על האי ניתשיל ברישא אי בעי על האי ניתשיל "אמרת נשאל אע

ידע אי האי קמא אי האי בתרא אלא לימא מסייע ליה קונם שאיני נהנה לפלוני  ברישא ומי

פ "כ נשאל על נזרו ואי אמרת נשאל אע"הריני נזיר לכשאשאל עליו נשאל על נדרו ואח

נתן היא ' שלא חל נדר אי בעי על נדרו איתשיל ברישא אי בעי על נזרו איתשיל ברישא ר

וך משמיה דרב פפי מחלוקת בהפרה אבל בשאלה אמר רבינא אמר לי מרימר הכי אמר אב

פ שלא חל נדר דכתיב לא יחל דברו "דברי הכל מפר ואע

למימרא דלא הוה ביה מעשה מיתיבי קונם שאיני נהנה לפלוני ולמי   ב גמרא,דף צ

כ נשאל על השני אמאי אי בעי על האי ניתשיל "שנשאל עליו נשאל על הראשון ואח

יל ברישא מי יודע הי ראשון והי שני מיתיבי קונם שאיני ברישא ואי בעי על האי ניתש

כ נשאל על נזרו ואמאי אי בעי על "נהנה והריני נזיר לכשאשאל עליו נשאל על נדרו ואח

: נדרו ניתשיל ברישא ואי בעי על נזרו ניתשיל ברישא תיובתא

אה בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמ  ב משנה,דף צ

אני לך שמים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודים חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה 

באחר ומקלקלת על בעלה האומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה השמים ביני לבינך 



יעשו דרך בקשה ונטולה אני מן היהודים יפר לחלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן 

: היהודים

להו אמרה לבעלה טמאה אני מהו שתאכל בתרומה רב ששת אמר  איבעיא  ב גמרא,דף צ

אוכלת שלא תוציא לעז על בניה רבא אמר אינה אוכלת אפשר דאכלה חולין אמר רבא 

ומודה רב ששת שאם נתארמלה שאינה אוכלת מידי הוא טעמא אלא משום תוציא לעז על 

רבא אשת כהן  בניה נתארמלה ונתגרשה אמרי השתא דאיתניסא אמר רב פפא בדיק לן

שנאנסה יש לה כתובה או אין לה כתובה כיון דאונס לגבי כהן כרצון לגבי ישראל דמי אין 

לה כתובה או דילמא מצי אמרה ליה אנא הא חזינא 

היא האומרת טמאה אני ' וגברא הוא דנסתחפה שדהו ואמרינן ליה מתני  א גמרא,דף צא

אי ברצון כלום יש לה כתובה ואי  לך יש לה כתובה במאי עסקינן אילימא באשת ישראל

באונס מי קא מיתסרא על גברא ואלא באשת כהן אי ברצון כלום יש לה כתובה מי גרעה 

מאשת ישראל ברצון אלא לאו באונס וקתני יש לה כתובה איבעיא להו אמרה לבעלה 

ש האומרת טמאה אני לך דאפילו למשנה אחרונה דקתני "גרשתני מהו אמר רב המנונא ת

ימנא התם הוא דמשקרה דידעה דבעלה לא ידע בה אבל גבי גרשתני דידע בה לא מה

למשנה ' מהימנא דחזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה אמר ליה רבא אדרבה אפי

ראשונה דקתני מהימנא התם משום דלא עבידא לבזויי נפשה אבל הכא דזמנין דתקיף לה 

י לבינך דמשנה ראשונה תיובתא מן גברא מעיזה ומעיזה מתיב רב משרשיא השמים בינ

דרבא הכא דלית לה כיסופא וקתני דמהימנא קסבר רבא התם כיון דלא סגי לה דלא אמרה 

אין יורה כחץ אי לא איתא כדקאמרה לא אמרה ליה השמים ביני לבינך דמשנה אחרונה 

תהוי תיובתא דרב המנונא והא הכא דידעה היא ובעלה ידע בה וקתני דלא מהימנא קסבר 

המנונא הכא נמי היא גופה אמרה נהי דבביאה ידע ביורה כחץ מי ידע ומשום הכי  רב

ההיא איתתא דכל יומא דתשמיש מיקדמה משיא ידיה לגברא יומא חד אתיא  : משקרא

כ חד מן נכרים "ליה מיא לממשא אמר לה הדא מילתא לא הות האידנא אמרה ליה א

לא דילמא מנהון אמר רב נחמן עיניה  אהלויי דהוו הכא האידנא אי אנת  ב גמרא,דף צא

נתנה באחר ולית בה מששא במלה ההיא איתתא דלא הוה בדיחא דעתה בהדי גברא אמר 

לה האידנא מאי שנא אמרה ליה מעולם לא צערתן בדרך ארץ כי האידנא אמר לה לא הוה 

כ הלין נכרים נפטויי דהוו הכא האידנא אי אנת לא "הדא מילתא האידנא אמרה ליה א

ילמא חד מנהון אמר להו רב נחמן לא תשגיחון בה נותנת עיניה באחר הואי ההוא גברא ד

דהוה מהרזיק בביתא הוא ואינתתא על אתא מריה דביתא פרטיה נואף להוצא וערק אמר 

רבא איתתא שריא אם איתא דעבד איסורא ארכוסי הוה מירכס ההוא נואף דעל לגבי 

בבא הוה מחתן תחלי תמן וטעמינון [ בכלאי]ב דההיא אנתתא אתא גברא סליק נואף איתי

חויא בעא מרי דביתא למיכל מן הנהו תחלי בלא דעתא דאינתתא אמר ליה ההוא נואף לא 

תיכול מנהון דטעמינון חויא אמר רבא אינתתיה שריא אם איתיה דעבד איסורא ניחא ליה 

תימא איסורא עבד כי נאפו ודם בידיהן פשיטא מהו ד( יחזקאל כג)דליכול ולימות דכתיב 

מים גנובים ( משלי יט)והאי דאמר ליה דניחא ליה דלא לימות בעל דתהוי אינתתיה עלויה 

: ימתקו ולחם סתרים ינעם קא משמע לן
 

 

 



 מסכת נזיר פרק א

כל כינויי נזירות כנזירות האומר אהא הרי זה נזיר או אהא נאה נזיר נזיק   א משנה,דף ב

כזה הריני מסלסל הריני מכלכל הרי עלי לשלח פרע הרי זה  נזיח פזיח הרי זה נזיר הריני

: מ אומר נזיר וחכמים אומרים אינו נזיר"נזיר הרי עלי ציפורים ר

דברים )מכדי תנא בסדר נשים קאי מאי טעמא תני נזיר תנא אקרא קאי   א גמרא,דף ב

ה יין ק מי גרם לה לעביר"והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וה( כד

וקאמר כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין פתח בכינויין ומפרש ידות אמר רבא 

ואיתימא כדי חסורי מיחסרא והכי קתני כל כינויי נזירות כנזירות וידות נזירות כנזירות 

ואלו הן ידות האומר אהא הרי זה נזיר ולפרוש כינויי ברישא תנא מההוא דסליק ההוא 

ן במה מדליקין ובמה אין מדליקין ומפרש אין מדליקין ברישא במה מפרש ברישא כדתנ

טומנין ובמה אין טומנין ומפרש אין טומנין ברישא במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה 

ומפרש לא תצא אשה ברישא והתנן במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה ומפרש יוצא 

חילין ולא נוחלין לא נוחלין ולא גמל ברישא יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין מנ

מנחילין ומפרש אלו נוחלין ומנחילין ברישא אלא לעולם תני הכי ותני הכי אלא התם 

דאיסורא דנפשיה הוא מפרש איסורא דנפשיה ברישא גבי בהמה דאיסורא איידי בהמה 

הוא דאתי מפרש היתירא ברישא 

לפרוש כינויי [ הכא]אלא  גבי יש נוחלין נמי מפרש עיקר נחלה ברישא  ב גמרא,דף ב

ברישא אלא היינו טעם ידות הואיל ואתיין ליה מדרשא חביבין ליה וליפתח בהון ברישא 

האומר אהא הרי  : תנא כי מתחיל מתחיל בעיקר קרבן ולענין פירושי מפרש ידות ברישא

דלמא אהא בתענית קאמר אמר שמואל כגון שהיה נזיר עובר לפניו לימא קסבר  : זה נזיר

ואל ידים שאינן מוכיחות לא הוויין ידים אמרי בזמן שנזיר עובר לפניו ליכא לספוקא שמ

במילתא אחרינא אבל ודאי אין הנזיר עובר לפניו אמרינן דלמא אהא בתענית קאמר 

ודלמא לפוטרו מן קרבנותיו קאמר דקאמר בלבו אי הכי מאי למימרא מהו דתימא בעינן 

זה ( שמות טו)ודלמא אנאה לפניו במצות כדתניא  : ראהא נאה נזי : ל"פיו ולבו שוין קמ

אלי ואנוהו אנאה לפניו במצות אעשה לפניו סוכה נאה לולב נאה ציצית נאה אכתוב לפניו 

ספר תורה נאה ואכרכנו בשיראין נאים אמר שמואל שתפוס בשערו ואמר אנאה נזירא 

ליה נאה ' מילתא דעבירה ואמרי

לעזר הקפר דאמר נזיר חוטא הני מילי גבי נזיר טמא אין דאפילו לרבי א  א גמרא,דף ג

והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו התם ( במדבר ו)רחמנא ' דאיידי דבעי מיסתר דאמ

נהי  : הריני כזה : הוא דלמא אתי למיעבר על נזירותיה אבל נזיר טהור לאו חוטא קרי ביה

הריני  : נזיר עובר לפניו נמי דתפוס בשערו הריני כזה לא אמר אמר שמואל כגון שהיה

ממאי דהדין סלסול שערא כדאמרה ליה ההיא אמתא דבי רבי לההוא גברא עד  : מסלסל

סלסלה ותרוממך אמר שמואל ( משלי ד)מתי אתה מסלסל בשערך אימא תורה דכתיב 

' ממאי דהדין כילכול שערו הוא כדתנן סיד ר : הריני מכלכל : הכא נמי שתפוס בשערו

( בראשית מז)י לסוד כילכול ואמר רב בת צידעא אימא מיזן עניי כדכתיב יהודה אומר כד

הרי עלי לשלח  : ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו אמר שמואל הכא נמי שתפוס בשערו

שלחיך פרדס ( שיר השירים ד)ממאי דהדין שילוח ריבויא הוא דכתיב  : פרע הרי זה נזיר

ושולח מים על פני חוצות תנא פרע פרע  (איוב ה)רמונים אימא מידי דעבורי כדכתיב 



( יחזקאל מד)קדוש יהיה גדל פרע וכתיב התם גבי כהן הדיוט ( במדבר ו)יליף כתיב הכא 

דכד > כדמתרגם רב יוסף>ופרע לא ישלחו ואיבעית אימא האי שולח מים נמי ריבוי הוא 

טעמא דרבי  מאי : הרי עלי ציפרין רבי מאיר אומר נזיר : משקין ליה מיא לפירא ורבי

עד די שעריה ( דנייאל ד)מאיר אמר ריש לקיש ציפרין סמוכין לשיער קיבל עליו דכתיב 

כנשרין רבה וטפרוהי כצפרין רבי מאיר סבר מתפיס איניש במידי דסמיך ליה 

ע לא "יוחנן אמר דכ' ורבנן סברי לא מתפיס איניש במידי דסמיך ליה ר  ב גמרא,דף ג

דחיישינן שמא צפורי נזיר טמא קיבל עליו מכדי חיישינן  מ"מתפיס אלא היינו טעמא דר

כ הרי עלי קן מבעי ליה ודלמא הרי עלי צפורי "קאמר דלמא צפורי נדבה קיבל עליו א

מצורע קאמר כגון שהיה נזיר עובר לפניו ודלמא נזיר טמא ולפוטרו מן קרבנותיו קאמר 

יהו כגון דאמר ציפרין הסמוכין כגון שהיה נזיר טהור עובר לפניו מאי בינייהו איכא ביני

ג "ל אע"ג דאמר הכי אי נזיר עובר לפניו אין אי לא לא לרשב"יוחנן אע' לשער עלי לר

ד לא מתפיס איניש במילתא דסמיך ליה והתניא האומר "דאין נזיר עובר לפניו מי איכא למ

שמים וירם ימינו ושמאלו אל ה( דנייאל יב)' ט לאו משום דכתי"ימין הרי זו שבועה מ

וישבע בחי העולם אמרי לא משום דימין גופיה איקרי שבועה דתניא מניין לאומר ימין 

בימינו ומניין לאומר שמאל שהיא שבועה ' נשבע ה( ישעיהו סב)שהיא שבועה שנאמר 

: ובזרוע עוזו( ישעיהו סב)שנאמר 

זה נזיר הריני נזיר מן החרצנים ומן הזגים ומן התגלחת ומן הטומאה הרי   ב משנה,דף ג

: וכל דקדוקי נזירות עליו

ש אומר אינו חייב עד שידור מכולם ורבנן "שמעון דתניא ר' דלא כר' מתני  ב גמרא,דף ג

מכל אשר ( במדבר ו)ש אמר קרא "ט דר"אמרי אפילו לא נזר אלא בחד מנהון הוי נזיר מ

' זיר ורמיין ושכר י( במדבר ו)ט אמר קרא "יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג ורבנן מ

שמעון נמי הכתיב מיין ושכר יזיר ההוא מיבעי ליה לאסור יין מצוה כיין הרשות מאי היא 

קדושתא ואבדלתא 

הרי מושבע ועומד עליו מהר סיני אלא כי הא דאמר רבא שבועה שאשתה   א גמרא,דף ד

יין וחזר ואמר הריני נזיר אתיא נזירות חיילא על שבועה ורבנן נמי הא מיבעי ליה לאסור 

ש היינו טעמא "כ לימא קרא מיין מאי ושכר שמעת מינה תרתי ור"מצוה כיין רשות א

יין ושכר אל תשת אתה ובניך ( ויקרא י)דכתב שכר לאלופי שכר שכר למקדש דכתיב 

אתך מה גבי נזיר יין הוא דליתסר אבל שאר משקין לא אף גבי מקדש נמי יין הוא דליתסר 

יהודה אומר אכל דבילה ' יהודה דתניא ר' אפוקי מדראבל שאר משקין המשתכרין לא ול

ש לית ליה איסור חל על "קעילית ושתה דבש וחלב ונכנס למקדש חייב איבעית אימא ר

( במדבר ו)ש אומר האוכל נבילה ביום הכפורים פטור ולרבנן נמי הכתיב "איסור דתניא ר

יר שמצטרפים זה עם מכל אשר יעשה מגפן היין אמרי לך רבנן התם לימד על איסורי נז

ש אומר כל שהו למכות לא אמרו כזית אלא לענין "ש לית ליה צירוף דתניא ר"זה ור

: קרבן

הריני כשמשון כבן מנוח כבעל דלילה כמי שעקר דלתות עזה כמי שנקרו   א משנה,דף ד

: פלשתים את עיניו הרי זה נזיר שמשון

הריני כשמשון הוה אמינא למה לי למיתנא כל הלין צריכי דאי אמר   א גמרא,דף ד

ל "ל כבן מנוח ואי תנא כבן מנוח הוה אמינא איכא דמיתקרי הכי קמ"שמשון אחרינא קמ

: כבעל דלילה וכמי שנקרו פלשתים את עיניו



מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון נזיר עולם הכביד שערו מיקל בתער   א משנה,דף ד

שמשון הכביד שערו אינו מיקל  ומביא שלש בהמות ואם נטמא מביא קרבן טומאה נזיר

: ואם נטמא אינו מביא קרבן טומאה

נזיר עולם מאן דכר שמיה חסורי מיחסרא והכי קתני האומר הריני נזיר   א גמרא,דף ד

עולם הרי זה נזיר מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון נזיר עולם הכביד שערו מיקל בתער 

ר שמשון הכביד שערו אינו מיקל ומביא שלש בהמות ואם נטמא מביא קרבן טומאה נזי

בתער 

קרבן הוא דלא מייתי אבל נזירות חיילא עליה מני ' ואינו מביא קרבן טומא  ב גמרא,דף ד

יהודה אומר נזיר שמשון מותר ליטמא למתים ' ש דתניא ר"לא רבי יהודה ולא ר' מתני

ינו ש אומר האומר נזיר שמשון לא אמר כלום שלא מצ"שכן מצינו בשמשון שנטמא ר

יהודה האמר אפילו לכתחילה ומתניתין קתני אם ' בשמשון שיצאת נזירות מפיו מני אי ר

יהודה היא ואיידי דקתני ' שמעון האמר לא חיילא עליה נזירות כלל לעולם ר' נטמא אי ר

גבי נזיר עולם אם נטמא תנא נמי גבי נזיר שמשון אם נטמא לימא בפלוגתא דהני תנאי 

יהודה סבר לה ' יוסי מתיר מאי לאו ר' כבכור רבי יעקב אוסר ור קמיפלגי דתנן הרי עלי

יוסי דאמר בעינן דבר הנידר ' שמעון סבר לה כר' יעקב דאמר לא בעינן דבר הנידר ור' כר

לרבות את ' לה( במדבר ל)לא דכולי עלמא בעינן דבר הנידר ושאני גבי בכור דכתיב ביה 

ה לרבות חטאת ואשם ומה ראית לרבות מיבעי לי' יוסי אמר לך ההוא לה' הבכור ור

חטאת ואשם ולהוציא את הבכור מרבה אני חטאת ואשם שכן מתפיסן בנדר ומוציא אני 

יעקב אמר לך בכור נמי מתפיסו בנדר הוא דתניא של ' את הבכור שאין מתפיסו בנדר ור

ם דברי)בית רבינו אמרו מנין לנולד לו בכור בתוך עדרו שמצוה עליו להקדישו שנאמר 

יוסי אמר לך נהי דמצוה להקדישו אי לא מקדיש ליה מי לא קדוש ' הזכר תקדיש ור( טו

ההוא מיבעי ליה לכדתניא אמר שמעון הצדיק מימי ' לה( במדבר ו)גבי נזיר נמי הכתיב 

לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מאדם אחד שבא אלי מן הדרום יפה עינים וטוב רואי 

רתי לו בני מה ראית לשחת שער נאה זה אמר לי רועה וקווצותיו סדורות לו תלתלים אמ

הייתי לאבי בעירי והלכתי לשאוב מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז יצרי עלי 

וביקש לטורדני מן העולם אמרתי לו ריקה מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך 

ראשו אמרתי לו עמדתי ונשקתיו על ' העבודה שאגלחך לשמי' שסופך להיות רמה ותולע

איש כי יפליא לנדור נדר נזיר ( במדבר ו)כמותך ירבו נזירים בישראל עליך הכתוב אומר 

כי נזיר אלהים יהיה הנער מן הבטן ( שופטים יג)ושמשון לאו נזיר הוה והכתיב ' להזיר לה

בלחי החמור ( שופטים טו)התם מלאך הוא דקאמר ומנלן דאיטמי למתים אילימא מדכתיב 

ויך מהם ( שופטים יד)לף איש דילמא גרויי גרי בהו ולא נגע בהו אלא מהכא הכיתי א

שלשים איש ויקח את חליצותם דילמא אשלחינון ברישא והדר קטלינן ויך ויקח כתיב 

ודילמא גוססין שוינן אלא גמרא גמירי לה ונזיר עולם היכא כתיב דתניא רבי אומר 

יהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום ו( ב טושמואל )אבשלום נזיר עולם היה שנאמר 

בחברון ומגלח אחד לשנים עשר ' אל המלך אלכה נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי לה

ויהי מקץ ימים לימים ( ב ידשמואל )' חדש שנא

ב חדש אף כאן "ימים ימים מבתי ערי חומה מה התם י( ויקרא כה)ויליף   א גמרא,דף ה

יום רבי יוסי אומר מגלח מערב שבת לערב  'נהוראי אומר מגלח אחת לל' ב חדש ר"י

ש מאי טעמא דרבי יליף מבתי ערי "ש לע"שבת שכן מצינו בבני מלכים שמגלחים מע



חומה והא רבי הוא דאמר אין ימים פחותין משנים האי גזירה שוה משום כובד גמיר 

נין ויהי מקץ שנתים ימים ד( בראשית מא)שנים דכתיב ' ובשני ימים ליכא כובד ואימא ב

' ימים שאין עמהן שנים מימים שאין עמהן שנים ואל יוכיח זה שיש עמו שנים ואימא ל

עד חדש ימים דנין ימים שאין עמהם חדשים מימים שאין עמהם ( במדבר יא)יום דכתיב 

דנין ' מימים ימימה וגו( שופטים יא)חדשים ואל יוכיח זה שיש עמו חדשים ואימא מהכא 

( ויקרא יא)ישמעאל ' ים מימימה ומאי נפקא מינה והא תנא דבי רימים מימים ואין דנין ימ

ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא דדמי ליה אבל היכא 

דאיכא דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן איכא דאמרי מנא ידעינן דכל תלתא ירחין חד זימנא 

חד זימנא תרין ירחין בחד זימנא רבי  ארבעה ירחין> נ"א>דילמא ארבעה זימני בשתא 

נ איכא "נהוראי אומר מגלח אחת לשלשים יום מאי טעמא גבי כהנים משום דאיכא כובד ה

יוסי אומר מגלח מערב שבת לערב שבת מאי איכא ביניה לשאר אחוהי יום טוב ' כובד ר

עלי שחל להיות באמצע שבת דאחוהי מגלחין הוא לא מגלח אי נמי לגלוחי מן צפרא דמ

נהוראי ' שבתא אחוהי מגלחין איהו לא מגלח עד פניא הני ארבעים שנה מאי עבידתייהו ר

שנה ששאלו להן מלך תנא אותה שנה ששאלו להן מלך ' אומר משום רבי יהושע לקץ מ

: היא שנת עשר לשמואל הרמתי

: יום' סתם נזירות ל  א משנה,דף ה

קדוש יהיה יהיה ( במדבר ו)מנהני מילי אמר רב מתנא אמר קרא   א גמרא,דף ה

חסר אחת ורב מתנא ' בגמטריא תלתין הוו בר פדא אמר כנגד נזיר נזרו האמורים בתורה ל

מיין ושכר יזיר לאסור יין מצוה ( במדבר ו)נמי נילף מנזיר נזרו אמר לך ההוא לדרשה 

ות כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר מלמד שהנזירות חלה על נזיר( במדבר ו)כיין רשות 

ובר פדא אמר לך ליכא חד מינהון דלאו לדרשא אלא מדההוא למניינא   ב גמרא,דף ה

כולהו נמי למניינא תנן סתם נזירות שלשים יום בשלמא לרב מתנא ניחא אלא לבר פדא 

קשיא אמר לך בר פדא איידי דאיכא יום תלתין דמגלח ומביא קרבנותיו משום הכי תנא 

גלח יום שלשים ואחד בשלמא לרב מתנא ניחא אלא שלשים תנן מי שאמר הריני נזיר מ

לבר פדא קשיא אמר לך בר פדא אימא סיפא אם גילח ליום שלשים יצא אלא סיפא 

מסייעא ליה רישא נעשה כאומר שלימין ולרב מתנא קשיא סיפא קסבר מקצת היום ככולו 

נזירות ' זר בלא יצא באומר שלימין תנן מי שנ' תנן הריני נזיר שלשים יום אם גילח יום ל

ואחד והשניה ליום ששים ואחד בשלמא לרב מתנא ניחא ' מגלח את הראשונה יום ל

אלא לבר פדא קשיא אמר לך בר פדא אימא סיפא ואם גילח את הראשונה   א גמרא,דף ו

ליום שלשים מגלח את השניה ליום ששים אלא סיפא מסייעא ליה רישא באומר שלימים 

רב מתנא כדקתני סיפא יום שלשים עולה לכאן ולכאן  ולרב מתנא קשיא סיפא אמר לך

מ לענין חדא נזירות אבל "מאי היא מקצת היום ככולו הא אמרה חדא זימנא מהו דתימא ה

ל תנן אם גילח יום ששים חסר אחד יצא שיום שלשים עולה לו מן "לשתי נזירות לא קמ

חסר אחד אמר לך  המנין בשלמא לרב מתנא ניחא אלא לבר פדא למה לי הא אמר שלשים

אנא נמי אהא סמכי תנן מי שאמר הריני נזיר נטמא יום שלשים סותר את הכל בשלמא 

לרב מתנא ניחא אלא לבר פדא קשיא 

אמר לך בר פדא אימא סיפא רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעה אי   ב גמרא,דף ו

כולו תנן הריני סלקא דעתך שלשים בעינן נסתור כולהו קסבר רבי אליעזר מקצת היום כ

נזיר מאה יום נטמא יום מאה סותר את הכל רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שלשים 



יום ואי סלקא דעתך סבר רבי אליעזר מקצת היום ככולו נסתור שבעה ואי לא סבר מקצת 

היום ככולו ליסתור כולהו לעולם לא אמרינן מקצת היום ככולו אי הכי ליסתור כולהו 

זאת תורת הנזיר ביום ( במדבר ו)ינו טעמא דרבי אליעזר אמר קרא אמר ריש לקיש הי

( במדבר ו)מלאת ימי נזרו התורה אמרה נטמא ביום מלאת תן לו תורת נזיר לימא כתנאי 

ל קדוש יהיה גדל פרע אין גידול שער פחות "עד מלאת הימים שומעני מיעוט ימים שנים ת

צריך הרי הוא אומר עד מלאת הימים אי משלשים דברי רבי יאשיה רבי יונתן אומר אינו 

אלו הן ימים שצריכין למלאות הוי אומר שלשים מאי לאו רב מתנא דאמר כרבי יאשיה 

ובר פדא דאמר כרבי יונתן אמר לך רב מתנא כולי עלמא שלשים בעינן והכא בעד ועד 

אי  בכלל פליגי רבי יאשיה סבר עד ולא עד בכלל ורבי יונתן סבר עד ועד בכלל אמר מר

אלו הן ימים שצריכין למלאות הוי אומר שלשים ואימא שבת שבת מי איכא חסירותא 

ואימא שנה מי מנינן ליומי והא רבנן דקיסרי אמרי מנין שאין מונין ימים   א גמרא,דף ז

: לחדשי השנה חדשים מחשבין לשנים ולא ימים לשנים( שמות יב)לשנים שנאמר 

גדולה הריני נזיר אחת קטנה אפילו מכאן ועד סוף אמר הריני נזיר אחת   א משנה,דף ז

: העולם נזיר שלשים יום

אמאי והא מכאן ועד סוף העולם קאמר הכי קאמר אריכא לי הדא מילתא   א גמרא,דף ז

כמכאן ועד סוף העולם תנן הריני נזיר מכאן עד מקום פלוני אומדים כמה ימים מכאן ועד 

ם יום ואם לאו נזיר כמנין הימים ואימא הכא מקום פלוני פחות משלשים יום נזיר שלשי

נמי אריכא לי הא מילתא כמכאן ועד מקום פלוני אמר רבא שהחזיק בדרך וליהוי כל 

פרסה ופרסה אמר רב פפא באתרא דלא מני פרסי וליהוי כל אוונא ואוונא מי לא תנן 

לשלשים  הריני נזיר כעפר הארץ וכשער ראשי וכחול הים הרי זה נזיר עולם ומגלח אחד

יום כל מילתא דאית ביה קיצותא לא קתני והתניא הריני נזיר כל ימי חיי הריני נזיר עולם 

הרי זה נזיר עולם אפילו מאה שנה אפילו אלף שנים אין זה נזיר עולם אלא נזיר לעולם 

ויהי ( בראשית א)רבה אמר שאני שערות הואיל ומובדלות זו מזו גבי יומי נמי הא כתיב 

קר יום אחד התם לאו דמפסקי מהדדי הוא מאי קאמר יממא וליליא חד יומא ערב ויהי ב

הוא ולעולם לא מפסקי מהדדי רבא אמר למה לך אקשויי כולי האי שאני התם דהא קתני 

: הריני נזיר אחת

ז "הריני נזיר ויום אחד הריני נזיר ושעה אחת הריני נזיר אחת ומחצה ה  א משנה,דף ז

: נזיר שתים

למה לי למיתנא כל הני צריכי דאי תנא הריני נזיר ויום אחד הכא הוא   א גמרא,דף ז

' אמטו להכי קמני תרתין אבל הריני נזיר ושעה אחת לימני ל' אין נזירות ליום א' דאמרי

ל "ואחד יום קמ

ואי תנא שעה אחת משום דלא נחית לדוקא אבל אחת ומחצה דנחית לדוקא   ב גמרא,דף ז

: מע לן כולהו נזיר שתיםאימא לא לימני תרתי קמש

הריני נזיר שלשים יום ושעה אחת נזיר שלשים ואחד יום שאין נזירות   ב משנה,דף ז

: לשעות

[ יום]אמר רב לא שנו אלא דאמר שלשים ואחד יום אבל אמר שלשים   ב גמרא,דף ז

ויום אחד נזיר שתים רב סבר לה כרבי עקיבא דדריש לישנא יתירא דתנן לא את הבור 

צ "א א"ע וחכ"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי ר"הדות אע ולא את

: ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך



הריני נזיר כשער ראשי וכעפר הארץ וכחול הים הרי זה נזיר עולם   א משנה,דף ח

אחת לשלשים יום ואיזהו מגלח אחת ומגלח אחת לשלשים יום רבי אומר אין זה מגלח 

לשלשים האומר הרי עלי נזירות כשער ראשי וכעפר הארץ וכחול הים הריני נזיר מלא 

יום ואם אמר סתם ' הבית או מלא הקופה בודקין אותו אם אמר אחת גדולה נזרתי נזיר ל

מקום נזרתי רואין את הקופה כאילו היא מלאה חרדל ונזיר כל ימיו הריני נזיר מכאן עד 

יום ואם לאו נזיר ' יום נזיר ל' פלוני אומדין כמה ימים מכאן עד מקום פלוני אם פחות מל

כמנין הימים הריני נזיר כמנין ימות החמה מונה נזירות כמנין ימות החמה אמר רבי יהודה 

: מעשה היה כיון שהשלים מת

וליחזייה כאילו  רואין את הקופה כאילו מלאה חרדל ונזיר כל ימיו ואמאי  א גמרא,דף ח

ש היא דאמר "מלאה קישואין ודלועין ותיהוי ליה תקנתא אמר חזקיה במחלוקת שנויה ור

מ שיהא בכרי זה "אדם מכניס את עצמו לדבר שספיקו חמור מודאי דתניא הריני נזיר ע

יהודה מתיר ' ש אוסר שספק נזירות להחמיר ר"מאה כור והלך ומצאו שנגנב או שאבד ר

קל רבי יוחנן אמר אפילו תימא רבי יהודה התם לא נחית ליה לנזירות שספק נזירות לה

הכא נחית ליה לנזירות במאי לסלוקיה מיניה אמאי לא ליחזיה לקופה כאילו מלאה 

ד נזירות הוא דקביל עילויה "קישואין ודלועין ותיהוי ליה תקנתא הא ס

לח אחת לשלשים יום יהודה סבר לה כרבי דתנן רבי אומר אין זה מג' דר  ב גמרא,דף ח

עלי נזירות כשער ראשי וכעפר הארץ [ הרי]ואיזהו שמגלח אחת לשלשים יום האומר 

ר "א' וכחול הים ורבי יהודה מי סבר לה כרבי והתנן הריני נזיר כמנין ימות החמה וכו

ב נזירות קא מקבל עליה היינו טעמא דכיון "יהודה מעשה היה וכיון שהשלים מת אא

א חדא נזירות קבל עילויה מי הוי השלמה כלל ועוד מי סבר לה כרבי "דהשלים מת אלא א

והא תניא רבי יהודה אומר הריני נזיר מנין הילקטי קיץ ומנין שבלי שמיטה מונה נזירות 

כמנין הילקטי קיץ וכמנין שבלי שמיטה מנין שאני ומי שאני ליה לרבי מנין והתניא הריני 

כמנין ימות החמה כימי הלבנה מונה כימי הלבנה רבי נזיר כמנין ימות החמה מונה נזירות 

אומר עד שיאמר נזירות עלי כמנין ימות החמה וכמנין ימות הלבנה רבי יהודה סבר לה 

כותיה בחדא ופליג עליה בחדא סבר לה כותיה בחדא נזירות קביל עילויה ופליג עליה 

ר הריני נזיר כל ימי חיי "ת : בחדא דאילו רבי יהודה שני ליה מונה ורבי לא שני ליה מונה

הריני נזיר עולם הרי זה נזיר עולם אפילו מאה שנה אפילו אלף שנים אין זה נזיר עולם 

ר הריני נזיר ואחת מונה שתים ועוד מונה שלש ושוב מונה ארבע "ת : אלא נזיר לעולם

 ר הריני נזיר סומכוס"ת : ל דלא"פשיטא מהו דתימא ושוב כי כולהו והויא ליה שית קמ

ר בית עגול דיגון "ת : אומר הן אחת דיגון שתים טריגון שלש טטרגון ארבע פונטיגון חמש

ויקרא )ט למטה הוא אומר "טריגון פונטיגון אינו מטמא בנגעים טטרגון מטמא בנגעים מ

:  קיר קירות למעלה הוא אומר קיר קירות הרי כאן ארבע( יד

  

מסכת נזיר פרק ב 

א אינו נזיר אמר "א נזיר ובה"הגרוגרות ומן הדבילה בש הריני נזיר מן  א משנה,דף ט

: ש לא אמרו אלא באומר הרי הן עלי קרבן"רבי יהודה אף כשאמרו ב



( במדבר ו)ש אומרים נזיר ואמאי "הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה ב  א גמרא,דף ט

א דבריו מ דאמר אין אדם מוצי"ש סברי לה כר"מכל אשר יעשה מגפן היין אמר רחמנא ב

ה סברי לה כרבי יוסי דאמר בגמר דבריו אדם נתפס והאי נדר ופתחו עמו הוא "לבטלה וב

ש סברי לה כרבי מאיר דאמר אין אדם מוציא "ובית שמאי נמי נדר ופתחו עמו הוא אלא ב

דבריו לבטלה וכיון דאמר הריני נזיר הוה ליה נזיר כי קאמר מן הגרוגרות ומן הדבילה 

ש לטעמייהו דאמרי אין שאלה בהקדש וכיון דאין שאלה "תי ובלאיתשולי הוא דקא

ש פוטר שלא התנדב כדרך "ש דתנן ור"בהקדש אין שאלה בנזירות ובית הלל סברי כר

המתנדבים 

ה "א נדור ונזיר וב"דלא כי האי תנא דתניא רבי נתן אומר בש' מתני  ב גמרא,דף ט

ה סברי לה כרבי יוסי לישנא "דה וביהו' מ וכר"ש סברי לה כר"אומרים נדור ואין נזיר ב

אחרינא אמרי לה רבי נתן אומר בית שמאי אומרים נדור ואינו נזיר ובית הלל אומרים לא 

ש תנן התם האומר הרי עלי מנחה להביא מן "ה כר"ש כרבי יהודה וב"נדור ולא נזיר ב

ה חצי השעורים יביא מן החיטים קמח יביא סולת שלא בשמן ולבונה יביאנה בשמן ולבונ

ש פוטר שלא התנדב כדרך "עשרון יביא עשרון שלם עשרון ומחצה יביא שנים ר

המתנדבים מאן תנא דכי אמר הרי עלי מנחה מן השעורים מביא מן החיטים אמר חזקיה 

ש כי אמר מן הגרוגרות ומן הדבילה הוי נזיר הכי "ש היא לאו אמרי ב"במחלוקת שנויה וב

החיטים ורבי יוחנן אמר אפילו תימא דברי הכל באומר נמי כי אמר מן השעורין מביא מן 

אילו הייתי יודע שאין נודרין כך לא נדרתי כך אלא כך אמר חזקיה לא שנו אלא שאמר מן 

' השעורים אבל אמר מן העדשים לא מייתי ולא כלום מכדי חזקיה כמאן מוקים לה למתני

וקאמרי בית שמאי הוי נזיר כבית שמאי והא עדשים לגבי מנחה כגרוגרות לגבי נזיר דמו 

קשיתיה מאי איריא דתני מן השעורים ' הדר ביה חזקיה ואמאי הדר ביה אמר רבא מתני

ש התם כרבי יהודה ורבי יוחנן אמר "ליתני מן העדשים אלא סבר חזקיה כי קאמרי ב

אפילו מן העדשים והא רבי יוחנן הוא דאמר באומר אילו הייתי יודע שאין נודרין כך לא 

ט קא הדרת בך משום דלא קתני מן "י כך אלא כך לדבריו דחזקיה הוא דקאמר את מנדרת

כי אמר מעדשים דמייתי מנחה מעלייתא ' העדשים דלמא לא מיבעיא קאמר לא מיבעי

דאיכא למימר מיהדר הוא דהדר ביה ותפוס לשון ראשון אלא כי אמר מן השעורין ודאי 

דהכי קאמר אי קדשה כמנחת העומר 

: ל דמייתי מן החיטים"או כמנחת סוטה תקדוש אי לא לא קמ  ראא גמ,דף י

אמר אמרה פרה זו הריני נזירה אם עומדת אני אומר הדלת הזה הריני   א משנה,דף י

ש לא "א אינו נזיר אמר רבי יהודה אף כשאמרו ב"א נזיר ובה"נזירה אם נפתח אני בש

: אומרים אלא באומר הרי פרה זו עלי קרבן אם עומדת היא

פרה מי קא מישתעיא אמר רמי בר חמא הכא במאי עסקינן כגון שהיתה   א גמרא,דף י

פרה רבוצה לפניו ואמר כסבורה פרה זו אינה עומדת הריני נזיר מבשרה אם עמדה מאליה 

ה לשיטתן בית שמאי דאמרי מן הגרוגרות ומן "ש לשיטתן וב"ועמדה מאליה והלכו ב

ה אומרים לא הוי נזיר והא אמרוה "רה הוי נזיר ובהדבילה הוי נזיר הכא נמי כי אמר מבש

ר אושעיא תרתי "חייא תרתי תלת וכן א' ש חדא זימנא אמר רבא תרתי תלת וכן תני ר"ב

ש הוי נזיר משום "תלת וצריכי דאי איתמר בהא גרוגרות ודבילה התם הוא דאמרי ב

ש הוי "אמרי בדמיחלפן בענבים אבל בשר בענבים לא מיחלף ואי איתמר בשר הכא הוא ד

ל ואי איתמר הני תרתי הני הוא "נזיר בבישרא וחמרא אבל גרוגרות ודבילה לא קמ



דקאמרי בית שמאי אבל דלת אימא מודו להו לבית הלל ואי תנא דלת בהא קאמרי בית 

הלל אבל בהך תרתי אימא מודו להו לבית שמאי קמשמע לן דלא אמר רבא מי קתני אם 

ון שהיתה פרה רבוצה לפניו ואמר הרי עלי קרבן בשלמא עמדה מאליה אלא אמר רבא כג

פרה בת קרבן היא אלא דלת בת קרבן היא אלא אמר רבא כגון שהיתה פרה רבוצה לפניו 

ואמר הריני נזיר מיין אם לא עמדה ועמדה מאליה בית שמאי סברי תורפיה   ב גמרא,דף י

ברי משום דרביעא הוא דהאי גברא משום אוקמה בידיה הוא והא לא אוקמה ובית הלל ס

והא קמת אי הכי אימא סיפא אמר רבי יהודה אף כשאמרו בית שמאי לא אמרו אלא 

באומר הרי הן עלי קרבן פרה מי קא מתפיס בה מידי אלא כגון דאמר הריני נזיר מבשרה 

אם לא עמדה ועמדה מאליה בית שמאי סברי תורפיה דההוא גברא משום אוקמה בידיה 

ה "ובית הלל סברי תורפיה דהאי גברא משום דרביעא והא קמת ובהוא והא לא אוקמה 

ש קאמרי לדידן "סברי אי לא קמת הוי נזיר והאמרי מבשרה לא הוי נזיר לטעמייהו דב

לא קמת נמי לא הוי נזיר לדידכו דאמריתו הוי נזיר אודו לן מיהת דתורפיה דהדין ' אפי

דהאי גברא משום אוקמה בידיה גברא משום דרביעא והא קמת ובית שמאי לאו תורפיה 

: הוא והא לא אוקמה

ז נזיר מעשה באשה אחת "מזגו לו את הכוס ואמר הריני נזיר ממנו ה  א משנה,דף יא

שהיתה שיכורה ומזגו לה את הכוס ואמרה הריני נזירה ממנו אמרו חכמים לא נתכוונה זו 

: אלא לומר הרי הוא עלי קרבן

שא הרי זה נזיר והדר תני מעשה באשה אחת מעשה לסתור אמרת רי  א גמרא,דף יא

אלמא בהאי הוא דאסור הא יינא אחרינא שרי חסורי מיחסרא והכי קתני מזגו לו את הכוס 

ט "ואמר הריני נזיר ממנו הרי זה נזיר ואם שיכור הוא ואמר הריני נזיר ממנו אינו נזיר מ

ינא ומצערן לי אימא ת לימא הכי סבר מייתין לי אחר"כמאן דאמר הרי עלי קרבן הוא וכ

: להו הא מילתא דפסיקא להו ומעשה נמי באשה אחת

הריני נזיר על מנת שאהא שותה יין ומיטמא למתים הרי זה נזיר ואסור   א משנה,דף יא

שמעון ' בכולן יודע אני שיש נזירות אבל איני יודע שהנזיר אסור ביין הרי זה אסור ור

ור הייתי שחכמים מתירין לי מפני שאין אני מתיר יודע אני שהנזיר אסור ביין אבל סב

: שמעון אוסר' יכול לחיות אלא ביין או מפני שאני קובר את המתים הרי זה מותר ור

ש אף ברישא רבינא "ל חלוק היה ר"ולפלוג נמי רבי שמעון ברישא אריב  א גמרא,דף יא

רה וכל ש מאי טעמא משום דהוה ליה מתנה על מה שכתוב בתו"אמר ברישא לא פליג ר

על מנת כחוץ [ האי]יהושע בן לוי אמר לך ' המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ור

ז "דמי תניא כוותיה דרבינא אמר הריני נזיר על מנת שאהא שותה יין ומיטמא למתים ה

נזיר ואסור בכולן מפני שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה שכתוב 

והאמרת רישא אסור ורבי שמעון מתיר  : שהנזיר אסור בייןיודע אני  : בתורה תנאו בטל

ש מתיר ואיבעית אימא לעולם לא תיפוך התם "אימא נמי הרי זה אסור ור

לא נזר אלא מאחת מהן הוי ' רישא כגון דנזר מחדא לרבנן דאמרי דאפי  ב גמרא,דף יא

יתשיל מחדא שמעון דאמר עד שיזיר מכולם מותר סיפא דנדר מכולהו וא' נזיר ואסור לר

לרבנן דאמרי אפילו לא נזר אלא מאחת מהן הוי נזיר כי מתשיל מחדא מינייהו אישתרי 

לרבי שמעון דאמר עד שיזיר מכולם כי מתשיל נמי מההוא עד דמתשיל מכולהו משום 

א בנדרי אונסין קא מיפלגי ובפלוגתא דשמואל ורב אסי דתנן "ש אוסר ואב"הכי קתני ור

מים נדרי זירוזין נדרי הבאי נדרי שגגות נדרי אונסין ואמר רב ארבעה נדרים התירו חכ



יהודה אמר רב אסי ארבעה נדרים הללו צריכין שאלה לחכמים כי אמריתה קמיה דשמואל 

אמר לי תנא קתני התירו חכמים ואת אמרת צריכין שאלה לחכמים רבנן סברי כשמואל 

: ש כרב אסי"ור

זיר ושמע חבירו ואמר ואני ועלי לגלח נזיר אם הריני נזיר ועלי לגלח נ  ב משנה,דף יא

: היו פקחים מגלחין זה את זה ואם לאו מגלחין נזירים אחרים

איבעיא להו שמע חבירו ואמר ואני מהו ואני אכוליה דיבורא משמע או   ב גמרא,דף יא

ל אפלגיה דדיבורא משמע ארישא או אסיפא תא שמע "דלמא אפלגיה דדיבורא משמע את

מ ואני "לגלח נזיר אם היו פקחים מגלחין זה את זה מדקאמר ואני ועלי שואני ועלי 

אפלגיה דדיבורא אמרי אין אפלגיה דדיבורא משמע מיהו ארישא או אסיפא מינה 

ל רב הונא בריה דרב יהושע "מ ואני על תחילת דיבורא משמע א"מדקאמר ועלי לגלח ש

ואי משום ועלי מאי קאמר ועלי  לרבא ממאי דהכי לעולם אימא לך ואני אכוליה דדיבורא

בהא מילתא דאי לא תימא הכי דקתני סיפא הרי עלי לגלח חצי נזיר ושמע חבירו ואמר 

ואני עלי לגלח חצי נזיר התם מי איכא תרתין מילי אלא מאי קאמר עלי בהא מילתא הכא 

ל רבא הכי השתא אי אמרת בשלמא רישא צריכא סיפא "נמי כי קאמר עלי בהא מילתא א

צריכא תני סיפא דלא צריכא משום רישא דצריכא אלא אי אמרת רישא לא צריכא  לא

יצחק בר יוסף אמר ' סיפא לא צריכא תני רישא דלא צריכא ותני סיפא דלא צריכא אמר ר

רבי יוחנן האומר לשלוחו 

צא וקדש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולם חזקה שליח עושה   א גמרא,דף יב

ל לרבי יוחנן קן "פריש ליה הא לא ידע הי ניהו קדיש ליה איתיביה ר שליחותו וכיון דלא

סתומה שפרחה גוזל אחד מהן לאויר העולם או שפרחה לבין חטאות המתות או שמת אחד 

מהן יקח זוג לשני ואילו קן מפורשת אין לו תקנה ואילו שאר קינין בעלמא מיתקנן ואמאי 

קאמינא אנא אשה דלא ניידא ואמרת לי את לימא כל חדא וחדא דלמא האי ניהו אמר ליה 

ת הכא נמי נייד אימור בשוקא אשכח וקדיש התם הדרא לניחותא גבי קן "איסורא דנייד וכ

מי הדרא אמר רבא ומודה רבי יוחנן באשה שאין לה לא בת ולא בת בת ולא בת בן ולא 

היא אם ולא אם אם ולא אחות ואף על פי שהיתה לה אחות ונתגרשה לאחר מכאן דה

ל הוה נסיבן לגברי כי משוי שליח במילתא דקיימא "שריא מאי טעמא דבההיא שעתא דקא

קמיה במילתא דלא קיימא קמיה לא משוי שליח תנן הריני נזיר ועלי לגלח נזיר ושמע 

חבירו ואמר ואני ועלי לגלח נזיר אם היו פקחין מגלחין זה את זה ואם לאו מגלחין נזירים 

כא קדמאה קמיה אלא קדמאה מי איכא בתראה קמיה אחרים בשלמא בתראה אי

אלא הכי קאמר אי משכחנא דהוי נזיר אגלחיה הכא נמי הכי קאמר ליה   ב גמרא,דף יב

אי משכחת דמיגרשה קדיש לי אמרי לא משוי איניש שליח אלא במילתא דמצי עביד 

לו ש האומר לאפוטרופוס ש"השתא במילתא דלא מצי עביד ליה השתא לא משוי ולא ת

כל נדרים שתדור אשתי מכאן עד שאבוא ממקום פלוני הפר לה והפר לה יכול יהו מופרין 

יונתן אומר מצינו בכל ' יאשיה ור' אישה יקימנו ואישה יפירנו דברי ר( במדבר ל)ל "ת

מקום ששלוחו של אדם כמותו טעמא דאמר רחמנא אישה יקימנו ואישה יפירנו הא לאו 

גבי דידיה תניא האומר לאשתו כל נדרים שתדורי מכאן ועד הכי אפוטרופוס מיפר ואילו 

א אינו "א אומר מופר וחכ"שאבא ממקום פלוני יהו קיימין לא אמר כלום הרי הן מופרין ר

ד כי אמר רבי יאשיה אליבא דרבנן דאמרי לא מצי מיפר ואי לאו דאמר רחמנא "מופר קס

אליבא דרבי אליעזר דאמר מצי  אישה יקימנו ואישה יפירנו אפוטרופוס הוה מיפר ודלמא



מיפר אי הכי למה לי לשוויי שליח ליפר לה איהו קסבר דלמא משתלינא או רתחנא או 

: מיטרידנא

הרי עלי לגלח חצי נזיר ושמע חבירו ואמר ואני עלי לגלח חצי נזיר זה   ב משנה,דף יב

ח חצי נזיר מגלח נזיר שלם וזה מגלח נזיר שלם דברי רבי מאיר וחכמים אומרים זה מגל

: וזה מגלח חצי נזיר

אמר רבא הכל מודים כל היכא דאמר חצי קרבנות נזיר עלי חצי קרבן   ב גמרא,דף יב

מייתי קרבנות חצי נזיר עלי כוליה קרבן בעי איתויי מאי טעמא דהא לא אשכחן נזירות 

 מ סבר כיון דאמר הרי עלי איחייב אכוליה"פליגי ר' לפלגא וכי פליגי בלישנא דמתני

: קרבן נזירות וכי קאמר חצי נזירות לאו כל כמיניה ורבנן סברי נדר ופתח עמו הוא

הריני נזיר לכשיהיה לי בן ונולד לו בן הרי זה נזיר נולד לו בת טומטום   ב משנה,דף יב

ואנדרוגינוס אינו נזיר אם אמר כשיהיה לי ולד אפילו נולד לו בת טומטום ואנדרוגינוס 

הרי זה נזיר 

ש אומר יאמר אם היה בן קיימא הרי אני נזיר "הפילה אשתו אינו נזיר ר  משנהא ,דף יג

ש אומר יאמר אם הראשון בן "ז נזיר ר"חובה ואם לאו הרי אני נזיר נדבה חזרה וילדה ה

: קיימא הראשון חובה וזו נדבה ואם לאו הראשון נדבה וזו חובה

נדרוגינוס אינו נזיר פשיטא האי מאי למימרא משום סיפא בת טומטום וא  א גמרא,דף יג

פשיטא  : 'ואם אמר כשיהיה לי ולד כו : ל דלא"מהו דתימא לכשאבנה הוא דקאמר קמ

מאן קתני לה  : הפילה אשתו אינו נזיר : ל"מהו דתימא ולד דמיחשב ביני אינשי בעינן קמ

ש אומר יאמר אם היה בן קיימא הריני נזיר חובה ואם לאו "ר : רבי יהודה דכרי הוא

בעא מיניה רבי אבא מרב הונא הריני נזיר לכשיהיה לי בן והפילה  : יני נזיר נדבההר

ש מאי תיבעי ליה הא "אשתו והפריש קרבן וחזרה וילדה מהו אליבא דמאן אי אליבא דר

ש ספק נזירות להחמיר ואלא אליבא דרבי יהודה דאמר ספק נזירות להקל מאי "אמר ר

עבוד בו תיקו בעא מיניה בן רחומי מאביי הריני מ לגיזתו ול"קדוש או לא קדוש מאי נ

ל "נזיר לכשיהא לי בן ושמע חבירו ואמר ועלי מהו אדיבוריה משמע או אגופיה משמע את

אגופיה משמע אמר הריני נזיר לכשיהא לי בן ושמע חבירו ואמר ואני מהו אנפשיה קאמר 

ל כל באנפיה "ק רחימנא לך כוותיך את"או דילמא ה

כסיפא ליה מילתא אמר הריני נזיר לכשיהא לפלוני בן ושמע חבירו ואמר   ב גמרא,דף יג

ואני מהו מי אמרינן שלא בפניו אנפשיה קאמר או דילמא הכי קאמר ליה רחימנא ליה 

: כוותיך תיבעי

כ נולד לו בן "הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן התחיל מונה את שלו ואח  ב משנה,דף יג

את של בנו הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר התחיל מונה את כ מונה "משלים את שלו ואח

: כ משלים את שלו"כ נולד לו בן מניח את שלו ומונה את של בנו ואח"שלו ואח

בעי רבא אמר הריני נזיר לאחר עשרים יום ומעכשיו מאה יום מהו כיון   ב גמרא,דף יג

יה גידול שער לבסוף דהלין מאה בעשרין לא שלמין לא חיילין או דילמא כיון דאית ל

חיילין ותיבעי ליה נזירות מועטת חדא מגו חדא קא מיבעיא ליה 

ל נזירות מועטת כיון דעשרה יומין הוא דיתרין לא סליק ליה הלין "את  א גמרא,דף יד

ל "עשרה ודאי נזיר מאה יום כיון דאית ליה תמנין יומין לבסוף סלקין ליה או לא ואת

ל "יום ומעכשיו נזיר עולם מהו מי חיילא עליה או לא את' כחיילי אמר הריני נזיר לאחר 

הכא כיון דאפשר לאיתשולי חיילא אמר הריני נזיר שמשון לאחר עשרים יום ומעכשיו 



נזיר סתם מהו הכא לא אפשר לאיתשולי מי חיילא או לא אמר כמשה בשבעה באדר מאי 

מאה יום מונה עשרים פשוט מינייהו קדמייתא הריני נזיר לאחר עשרים יום ומעכשיו 

כ מונה שמונים כדי להשלים נזירות ראשונה נטמא בימי בנו "כ מונה שלשים ואח"ואח

רבי יוחנן אמר סותר ריש לקיש אמר אינו סותר רבי יוחנן אמר סותר חדא נזירות 

אריכתא היא ריש לקיש אמר אינו סותר נזירות דידיה לחוד ודבריה לחוד 

יוחנן אמר סותר ריש לקיש אמר אינו סותר רבי ' תו רנטמא בימי צרע  ב גמרא,דף יד

יוחנן אמר סותר דהא בנזירות קאי ריש לקיש אמר אינו סותר צרעת לחוד ונזירות לחוד 

ר יוחנן סותר שם נזירות אחת היא אבל בהא "וצריכא דאי איתמר בהך קמייתא בההיא א

ל "בהא בהא קאמר ראימא מודה ליה לריש לקיש דנזיר לחוד וצרעת לחוד ואי איתמר 

יוחנן צריכא נטמא ביום גידול שער רב אמר אינו סותר ' אבל בהך אימא מודה ליה לר

יוחנן דאמר סותר הני מילי היכא דקאי בנזירות גידול שער מישלם נזירות הוא ' לר' אפי

לריש לקיש דאמר אין סותר התם שתי נזירות הכא חדא נזירותא ' ושמואל אמר סותר אפי

דא הכל מודים שאם קדש שער בדם אין לו תקנה אליבא דמאן אי אליבא אמר רב חס

דרבי אליעזר כיון דאמר תגלחת מעכבת תוך מלאת היא ולסתור אלא אליבא דרבנן 

האמרי תגלחת לא מעכבת לעולם אליבא דרבנן ומאי אין לו תקנה אין לו תקנה למצות 

על הטומאה ואינו לוקה על  יוסי ברבי חנינא נזיר שכלו לו ימיו לוקה' גילוח אמר ר

' כל ימי הזירו לה( במדבר ו)התגלחת ולא על היין מאי שנא טומאה דלקי דאמר קרא 

לרבות ימים שלאחר מלאת כימים שלפני מלאת אי הכי אתגלחת נמי ליחייב דהא אמר 

כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו לעשות ימים שלאחר מלאת ( במדבר ו)רחמנא 

כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין לעשות ימים ( במדבר ו)י מלאת ותו כימים שלפנ

שלאחר מלאת כימים שלפני מלאת 

וטמא ראש נזרו מי שנזרו תלוי לו ( במדבר ו)שאני הכא דאמר רחמנא   א גמרא,דף טו

בראשו מיתיבי נזיר שכלו לו ימיו אסור לגלח ולשתות יין ולטמא למתים ואם גילח ושתה 

: ז סופג את הארבעים תיובתא"א למתים היין ונטמ

הריני נזיר לכשיהא לי בן ונזיר מאה יום נולד לו בן עד שבעים לא   א משנה,דף טו

: הפסיד כלום לאחר שבעים סותר שבעים שאין תגלחת פחות משלשים יום

אמר רב יום שבעים עולה לכאן ולכאן תנן נולד לו עד שבעים לא הפסיד   א גמרא,דף טו

י סלקא דעתך עולה לכאן ולכאן איתגורי מיתגר אלא בדין הוא דלא ליתני עד כלום וא

ש מסיפא "שבעים ומשום דקתני סיפא אחר שבעים סותר שבעים קתני רישא שבעים ת

נולד אחר שבעים סותר שבעים מאי אחר אחר אחר אבל אחר ממש מאי הכי נמי דלא 

אחר שבעים נמי הא ' כלום אפי סתר אי הכי מאי איריא דתני נולד עד שבעים לא הפסיד

לרב שמע מינה ורב כמאן אמרה לשמעתיה ' מ אחר ממש וכן מתני"אמרת לא סתר אלא ש

אילימא כאבא שאול דתנן הקובר את מתו שלשה ימים קודם לרגל בטלה ממנו גזירת 

שבעה שמנה ימים קודם לרגל בטלה ממנו גזירת שלשים ומותר לספר ערב הרגל ואם לא 

רגל אסור לספר אחר הרגל סיפר ערב ה

לא סיפר קודם הרגל מותר לספר אחר הרגל ' אבא שאול אומר אפי  ב גמרא,דף טו

ט דאבא "מ' שכשם שמצות שלשה מבטלת גזירת שבעה כך מצות שבעה מבטלת גזירת ל

שאול לאו משום דקסבר שביעי עולה לכאן ולכאן דלמא עד כאן לא קאמר אבא שאול 

יוסי ' יוסי דתניא ר' בל בנזיר דאורייתא לא אלא רב דאמר כרדרבנן א' אלא באבילות ז



כ ראתה הרי זו אינה "אומר שומרת יום כנגד יום ששחטו וזרקו עליה בשני שלה ואח

יוסי לאו משום דקסבר מקצת היום ככולו ' ט דר"אוכלת ופטורה מלעשות פסח שני מ

יוסי ' סי הכי והתניא ריו' ממאי ודלמא משום דקסבר מכאן ולהבא הוא מטמא ומי סבר ר

אומר זב בעל שתי ראיות ששחטו וזרקו עליו בשביעי וכן שומרת יום כנגד יום ששחטו 

פ שמטמאין משכב ומושב למפרע פטורין מלעשות פסח שני "כ ראו אע"וזרקו עליה ואח

ד מדאורייתא אמאי פטורין מלעשות פסח "מאי למפרע מדרבנן הכי נמי מיסתברא דאי ס

מא לך טומאה דאורייתא תהום דזיבה התירו ואף רבי אושעיא סבר למפרע שני לעולם אי

הרואה זב בשביעי שלו סותר את שלפניו ואמר > אבל>מדרבנן דתניא רבי אושעיא אמר 

יוחנן לא נסתור אלא יומו מה נפשך אי סתר כולהו סתר אי לא סתר לא נסתור ולא ' ליה ר

יומו אלא אימא לא נסתור ולא יומו 

ל רבי יוסי קאי כותיך דאמר מכאן ולהבא מטמא והא רבי יוסי "וא  גמראא ,דף טז

למפרע הוא דאמר מאי למפרע מדרבנן ורבי יוסי מכדי סבר מקצת היום ככולו זבה גמורה 

דמייתא קרבן היכי משכחת לה כיון דחזיא בפלגיה דיומא אידך פלגיה דיומא סליק לה 

א דחזיא תלתא יומי סמוך "הדדי ואב א דקא שפעה תלתא תלתא יומי בהדי"לשימור אב

:  לשקיעת החמה דלא הואי שהות דסליק ליה למניינא

  

מסכת נזיר פרק ג 

מי שאמר הריני נזיר מגלח יום שלשים ואחד ואם גילח ליום שלשים   א משנה,דף טז

יצא הריני נזיר שלשים יום אם גילח ליום שלשים לא יצא מי שנזר שתי נזירות מגלח את 

יום שלשים ואחד ואת השניה יום ששים ואחד ואם גילח את הראשונה יום הראשונה 

שלשים מגלח את השניה יום ששים ואם גילח יום ששים חסר אחד יצא וזו עדות העיד 

רבי פפייס על מי שנזר שתי נזירות שאם גילח את הראשונה יום שלשים מגלח את השניה 

ם של שלשים עולה לו מן המנין מי ליום ששים ואם גילח ליום ששים חסר אחד יצא שיו

שאמר הריני נזיר נטמא יום שלשים סותר את הכל רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא 

שבעה הריני נזיר שלשים יום נטמא יום שלשים סותר את הכל הריני נזיר מאה יום נטמא 

א אומר אינו סותר אלא שלשים נטמא יום מאה ואחד סותר "יום מאה סותר את הכל ר

: ים יום רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעהשלש

מי שאמר הריני נזיר ונטמא יום שלשים סותר את הכל רבי אליעזר אומר   א גמרא,דף טז

אינו סותר אלא שבעה 

א כל אחר מלאת שבעה סותר הריני נזיר שלשים יום ונטמא יום "קסבר ר  ב גמרא,דף טז

הריני נזיר מאה יום ונטמא יום מאה  א דאמר שלימין"שלשים סותר את הכל לא פליג ר

א אומר אינו סותר אלא שלשים וכולה כדהוינן בה אליבא דבר פדא ורב "סותר את הכל ר

: מתנא

יום אין עולין לו מן המנין ' היה שם ל' מי שנזר והוא בבית הקברות אפי  ב משנה,דף טז

א אומר לא "טומאה ר ואינו מביא קרבן טומאה יצא ונכנס עולין לו מן המנין ומביא קרבן

: והימים הראשונים יפלו עד שיהו לו ימים ראשונים( במדבר ו)בו ביום שנאמר 



ל "יוחנן אמר נזירות חלה עליו ור' איתמר מי שנזר והוא בבית הקברות ר  ב גמרא,דף טז

יוחנן אמר נזירות חלה עליו סבר מיתלא תליא וקיימא כיון ' אמר אין נזירות חלה עליו ר

ל אמר אין נזירות חלה עליו אי הדר ואמר חיילא עליה ואי לא "הרה חיילא ורדמשכחא ט

היה שם שלשים יום אין ' ל מי שנזר והוא בבית הקברות אפי"יוחנן לר' לא איתיביה ר

עולין מן המנין ואינו מביא קרבן טומאה קרבן טומאה הוא דלא מייתי הא מיחל חיילא 

רת קרבן איתיביה מי שהיה טמא ונזר אסור לגלח ל אינו בתורת טומאה ואינו בתו"עליה א

ז סופג את הארבעים אי "ולשתות יין וליטמא למתים ואם גילח ושתה יין ונטמא למתים ה

אמרת בשלמא חיילא היינו טעמא דסופג את הארבעים אלא אי אמרת לא חיילא אמאי 

סופג את הארבעים 

אין בין טמא שנזר לנזיר טהור  הכא במאי עסקינן ביוצא ונכנס איתיביה  א גמרא,דף יז

שנטמא אלא טמא שנזר שביעי שלו עולה לו למנין ונזיר טהור שנטמא אין שביעי שלו 

ע "ד לא חיילא אמאי עולה לו מן המנין אמר מר בר רב אשי מיחל כ"עולה לו למנין ואי ס

לא לקי ל סבר "לא פליגי דחיילא אלא כי פליגי למלקי רבי יוחנן סבר כיון דחיילא לקי ור

ל מי שנזר והוא בבית הקברות אפילו היה שם שלשים יום "יוחנן לר' וחיילא איתיביה ר

אין עולין לו מן המנין ואינו מביא קרבן טומאה קרבן טומאה הוא דלא מייתי הא מילקי 

לקי עליה בדין הוא דליתני אינו לוקה אלא משום דקא בעי למיתנא סיפא יצא ונכנס עולה 

ש אין בין טמא "יא קרבן טומאה תנא רישא אינו מביא קרבן טומאה תלו מן המנין ומב

שנזר לנזיר טהור שנטמא אלא שטמא שנזר שביעי שלו עולה לו מן המנין ונזיר טהור 

ל לא לתגלחת זה "שנטמא אין שביעי שלו עולה לו מן המנין הא למלקות זה וזה שוין א

לוקה ליתנייה בתקנתיה קא מיירי וזה שוין אבל לענין מלקות מאי זה לוקה וזה אינו 

בקלקוליה לא קא מיירי תא שמע מי שהיה טמא ונזר אסור לגלח ולשתות יין ואם גילח 

ושתה יין ונטמא למתים הרי זה סופג את הארבעים תיובתא בעי רבא נזיר והוא בבית 

הקברות מהו בעי שהייה למלקות או לא היכי דמי אילימא דאמרי ליה לא תינזור למה לי 

נ קא מתרי ביה "שהייה נזיר מאי טעמא לא בעי שהייה דקא מתרי ביה ה

אלא כגון שנכנס בשידה תיבה ומגדל ובא חבירו ופרע מעליו מעזיבה כי   ב גמרא,דף יז

גמירין שהייה בבית המקדש אבל אבראי לא או דלמא לא שנא תיקו בעי רב אשי נזר והוא 

ת טהור שנטמא דקא מטמא לנזירותיה אבל בבית הקברות טעון גילוח או לא כי בעי תגלח

ש מי שנזר והוא בבית הקברות אפילו היה שם "טמא שנזר לא או דלמא לא שנא ת

שלשים יום אינו עולה לו מן המנין ואינו מביא קרבן טומאה קרבן טומאה הוא דלא מייתי 

 אבל גלוחי בעי מה טעם קאמר מה טעם אינו מביא קרבן טומאה משום דלא בעי גלוחי

ש אין בין טמא שנזר לנזיר טהור שנטמא אלא טמא שנזר שביעי שלו עולה לו מן "ת

המנין ונזיר טהור שנטמא אין שביעי שלו עולה לו מן המנין מאי לאו הא לתגלחת זה וזה 

שוין לא הא למלקות זה וזה שוין אבל תגלחת מאי זה מגלח וזה אינו מגלח ליתנייה תנא 

לי אלא ימי טומאתו שאין עולין לו מן המנין ימי חלוטו  ש אין"שביעי שלו וכל מילי ת

מנין ודין הוא מה ימי טומאתו מגלח ומביא קרבן אף ימי חלוטו מגלח ומביא קרבן ומה ימי 

טומאתו אין עולין לו מן המנין אף ימי חלוטו אין עולין לו מן המנין לא אם אמרת בימי 

לין לו מן המנין תאמר בימי חלוטו טומאתו שכן מבטל בהן את הקודמין לפיכך אין עו

שאינו מבטל את הקודמין לפיכך עולין לו מן המנין אמרת ומה נזיר בקבר ששערו ראוי 



ש שאין עולין לו מן "לתגלחת אין עולין לו מן המנין ימי חלוטו שאין ראוי לתגלחת לא כ

המנין מאי לאו תגלחת טומאה לא תגלחת טהרה הכי נמי מסתברא 

ד תגלחת טומאה ימי חלוטו מי לא בעי תגלחת לא תגלחת דנזירות "דאי ס  א גמרא,דף יח

וטמא ראש נזרו בטהור שנטמא הכתוב מדבר שהוא טעון העברת ( במדבר ו)ש "קתני ת

שער והבאת ציפרין ולפטור את הנזיר בקבר שאין טעון העברת שער והבאת ציפרין והלא 

ת ציפרין מי שהיה טמא מתחלה ו ומה טהור שנטמא טעון העברת שער והבא"דברים ק

ל וטמא ראש נזרו במי שהיה טהור "אינו דין שיהא טעון העברת שער והבאת ציפרין ת

ונטמא הכתוב מדבר שיהא טעון העברת שער והבאת ציפרין ולפטור את הנזיר בקבר 

ר אין בין טמא שנזר לנזיר טהור שנטמא אלא שטמא שנזר שביעי "מ מאן תנא הא דת"ש

ר חסדא "ו מן המנין ונזיר טהור שנטמא אין שביעי שלו עולה לו מן המנין אשלו עולה ל

יהודה ' יוסי בר' רבי היא דאמר רבי אין נזירות טהרה חלה אלא עד שמיני דאי תימא ר

יוסי ברבי יהודה דתניא ' היא האמר נזירות דטהרה משביעי הוא דחיילא מאי רבי ומאי ר

יהודה ' יוסי בר' ביום הבאת קרבנותיו דברי רבי רוקדש את ראשו ביום ההוא ( במדבר ו)

אומר ביום תגלחתו והא דתנן נזיר שנטמא טומאות הרבה אינו מביא אלא קרבן אחד מאן 

יהודה היא דאמר נזירות טהרה משביעי חיילא ומשכחת ' יוסי בר' תנא אמר רב חסדא ר

כיון דלא > ודה היאיה' יוסי בר' ומני ר>לה כגון שנטמא בשביעי וחזר ונטמא בשביעי 

יצא שעה הראויה להביא קרבן אינו חייב אלא קרבן אחד דאי תימא רבי היא אי דנטמא 

כולהו טומאה אריכתא היא ואי > וחזר ונטמא בשביעי>בשביעי וחזר ונטמא בשביעי 

דנטמא בשמיני וחזר ונטמא בשמיני הרי יצתה שעה שראויה להביא קרבן מאי טעמא 

וכפר עליו מאשר חטא על הנפש והדר וקדש את ראשו ורבי ( ובמדבר )דרבי אמר קרא 

יוסי ברבי יהודה אם כן לימא קרא וקדש את ראשו 

ביום ההוא למה לי אם אינו ענין לשמיני תנהו ענין לשביעי ורבי נמי   ב גמרא,דף יח

פ שלא הביא "הכתיב ביום ההוא אמר לך רבי ההוא להכי הוא דאתא לומר לך אע

יוסי ברבי יהודה לוקמה כגון דנטמא ' סדא מאי דוחקיה לאוקמיה כרקרבנותיו ורב ח

דחזיא בליל שמיני ורבי היא מדלא מוקים לה כרבי לימא קסבר ליליא לאו מחוסר זמן 

הוא אמר רב אדא בר אהבה הא בהא תליא אי אמרת ליליא מחוסר זמן אימת מיחזי לקרבן 

ליא אינו מחוסר זמן נזירות טהרה לצפרא נזירות נמי לא חיילא עד צפרא ואי אמרת לי

גופא נטמא בשביעי וחזר ונטמא בשביעי אינו מביא אלא קרבן אחד  : חיילא מאורתא

נטמא בשמיני וחזר ונטמא בשמיני מביא קרבן על כל אחד ואחד מתחיל ומונה מיד דברי 

א קרבן אחד על הכל עד שיביא חטאתו הביא חטאתו ונטמא והביא חטאתו "אליעזר וחכ' ר

ישמעאל בנו ' ונטמא מביא קרבן על כל אחד ואחד הביא חטאתו ולא הביא אשמו מונה ר

של רבי יוחנן בן ברוקה אומר כשם שחטאתו עיכבתו כן אשמו מעכבו בשלמא לרבי 

פ שלא הביא קרבנותיו "ההוא אע' וקדש את ראשו ביו( במדבר ו)אליעזר אמר קרא 

פ "מעאל ההוא למה לי אמר לך ההוא אעפ שלא הביא אשמו אלא רבי יש"ורבנן ההוא אע

שלא הביא עולתו ורבנן עולה לא בעי מיעוטא דורון בעלמא הוא מאי טעמייהו דרבנן 

ל לפי שמצינו "את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו לאשם מה ת' והזיר לה( במדבר ו)דתניא 

שכל אשמות שבתורה שהן מעכבין יכול אף זה מעכבו 

פ שלא הביא הזיר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן "והביא אעל והזיר "ת  א גמרא,דף יט

ר אשה שנדרה "בן ברוקה אומר והזיר והביא אימתי הזיר בזמן שהביא מאן תנא להא דת



כ הפר לה בעלה מביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולת העוף אמר "בנזיר ונטמאה ואח

את העוף נמי לא ישמעאל היא מאי קסבר אי קסבר בעל מיעקר עקר חט' רב חסדא ר

' לייתי אי קסבר בעל מיגז גייז עולת העוף נמי לייתי לעולם קסבר בעל מיעקר עקר ור

במדבר )ל "אלעזר הקפר ברבי אומר מה ת' אלעזר הקפר דתניא ר' ישמעאל סבר לה כר

ו "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין וק( ו

יער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה ומה זה שלא צ

אלעזר הקפר נזיר ' וכמה והא בנזיר טמא כתיב ואנן אפילו נזיר טהור קאמרינן קסבר ר

יצא ונכנס עולין  : טהור נמי חוטא הוא והיינו טעמא דכתיב בנזיר טמא הואיל ושנה בחטא

שום דיצא חל עליה נזירות אמר שמואל כגון קתני עולין לו מן המנין מ : לו מן המנין

שיצא והזה ושנה וטבל אלא נכנס הוא דעולין לו מן המנין לא נכנס אין עולין לו מן המנין 

לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא יצא אלא אפילו נכנס עולין לו מן המנין אמרו ליה רב כהנא 

א "ר : מא לא צריכיתוט לא מפרשת לן כהלין מילי אמר להון אמינא דל"ורב אסי לרב מ

 : והימים הראשונים יפלו עד שיהיו ימים ראשונים( במדבר ו)אומר לא בו ביום שנאמר 

אמר עולא לא אמר רבי אליעזר אלא בטמא שנזר אבל בנזיר טהור שנטמא אפילו יום 

אחד סותר 

כי טמא נזרו משום דבטומאה ( במדבר ו)א אמר קרא "ט דר"אמר רבא מ  ב גמרא,דף יט

ל והימים "איתיביה אביי הריני נזיר מאה יום ונטמא בתחלת מאה יכול יהא סותר תנזר 

הראשונים יפלו עד שיהו לו ימים ראשונים וזה אין לו ראשונים נטמא בסוף מאה יכול 

ל והימים הראשונים יפלו מכלל דאיכא אחרונים וזה אין לו אחרונים נטמא "יהא סותר ת

ל והימים הראשונים יפלו מכלל דאיכא "ותר תביום מאה חסר אחת יכול לא יהא ס

אחרונים וזה יש לו ראשונים ואחרונים והא בטמא שנזר לא מצית אמרת מדקתני הריני 

ל רב פפא "נזיר מאה ונטמא בתחלת מאה וקתני עד שיהו לו ימים ראשונים תיובתא א

מתחילין לאביי הלין ימים דקאמרינן דנפק חד ומתחילין תרין או דלמא דנפקין תרין ו

ל יפלו כתיב ואיצטריך למיכתב ימים "תלתא לא הוה בידיה אתא שייליה לרבא א

א עד דנפקין תרין ועיילין "ואיצטריך למיכתב יפלו דאי כתב רחמנא ימים ולא כתב יפלו ה

תלתא כתב רחמנא יפלו ואי כתב יפלו ולא כתב ימים הוה אמינא אפילו חד כתב רחמנא 

: ימים

א נזיר "כ בא לארץ בש"נזר נזירות הרבה והשלים את נזירותו ואחמי ש  ב משנה,דף יט

שלשים יום ובית הילל אומרים נזיר בתחלה מעשה בהילני המלכה שהלך בנה למלחמה 

ואמרה אם יבוא בני מן המלחמה בשלום אהא נזירה שבע שנים ובא בנה מן המלחמה 

ה שתהא נזירה עוד "והיתה נזירה שבע שנים ובסוף שבע שנים עלתה לארץ והורוה ב

שבע שנים אחרות ובסוף שבע שנים נטמאת ונמצאת נזירה עשרים ואחת שנה אמר רבי 

: יהודה לא היתה נזירה אלא ארבע עשרה שנה

א נזיר בתחלה "קתני רישא בית שמאי אומרים נזיר שלשים יום ובה  ב גמרא,דף יט

עליה  לימא בהא קמיפלגי דבית שמאי סברי ארץ העמים משום גושה גזרו

ובית הלל סברי משום אוירא גזרו עליה לא דכולי עלמא משום גושה גזרו   א גמרא,דף כ

מעשה  : ה סברי כי קניסנא בתחילת נזירות"ש סברי בסתם נזירות קניסנא וב"עליה וב

ש או דלמא בשלא נטמאת "איבעיא להו בשנטמאת ואליבא דב : 'בהילני המלכה וכו

ואי ' ה שתהא נזירה עוד שבע שנים אחרות וכו"ורוה בש עלתה לארץ וה"ה ת"ואליבא דב



ד "ד שנה י"יהודה אומר לא היתה נזירה אלא י' ש אי הכי ר"ד בשנטמאת ואליבא דב"ס

אליעזר דאמר קרא ' שנה ושלשים יום מיבעי ליה תניא נמי הכי רבי יהודה אומר משום ר

: לו תורת נזיר זאת תורת הנזיר התורה אמרה כי נטמא ביום מלאת תן( במדבר ו)

מי שהיו שתי כיתי עדים מעידות אותו אלו מעידים שנזר שתים ואלו   א משנה,דף כ

ה אומרים יש בכלל "ש אומרים נחלקה העדות ואין כאן נזירות וב"מעידים שנזר חמש ב

: חמש שתים שיהא נזיר שתים

בן ברוקא דלא כי האי תנא דתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ' מתני  א גמרא,דף כ

ה על שתי כיתי עדים אחת אומרת שתים ואחת אומרת חמש "ש וב"אומר לא נחלקו ב

שיש בכלל חמש שתים על מה נחלקו על כת אחת אחד אומר שתים ואחד אומר חמש 

א יש בכלל חמש שתים אמר רב הכל מודים במונה "ש אומרים נחלקה עדותן ובה"שב

אומר חמש ולא שתים ואחד אומר שתים  ל רב חמא לרב חסדא מאי קאמר אילימא אחד"א

ולא חמש הא קא מכחשי אהדדי אלא אחד אומר אחת ושתים ואחד אומר שלש ארבע 

חמש 

הא למה לי השתא יש לומר חמירתא אמר רב קילתא לא אמר אמרי   ב גמרא,דף כ

:  במערבא אין הכחשה במונה

  

מסכת נזיר פרק ד 

ירו ואמר ואני ואני כולם נזירים הותר מי שאמר הריני נזיר ושמע חב  ב משנה,דף כ

הראשון הותרו כולן הותר האחרון האחרון מותר וכולם אסורין אמר הריני נזיר ושמע 

ז נזיר הריני נזיר ושמעה אשתו ואמרה ואני מיפר "חבירו ואמר פי כפיו ושערי כשערו ה

ני נזיר ואת את שלה ושלו קיים הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני אינו יכול להפר הרי

: ואמרה אמן מיפר את שלה ושלו קיים הריני נזירה ואתה ואמר אמן אינו יכול להפר

יהודה נשיאה ויתיב וקאמר והוא שהתפיסו כולן בתוך ' ל קמיה דר"יתיב ר  ב גמרא,דף כ

כדי דיבור וכמה תוך כדי דיבור כדי שאלת שלום וכמה כדי שאלת שלום כדי שאומר 

וב לא שבקת רווחא לתלמידא ל ת"שלום תלמיד לרב א

תניא נמי הכי מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו ושהה כדי דבור ואמר   א גמרא,דף כא

ואני הוא אסור וחבירו מותר וכמה כדי דבור כדי שאילת שלום תלמיד לרב לימא מסייעא 

ליה מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואני ואני ותו לא תנא כי רוכלא ליחשיב 

נ ומשום דקתני סיפא הותר הראשון הותרו כולן הותר "יזיל וליתני חד ולשמעינן הני הול

האחרון האחרון מותר וכולן אסורין מכלל דאיכא אמצעי ומשום הכי קתני ואני ואני 

איבעיא להו חד בחבריה מיתפיס או דלמא בקמא מיתפסי למאי נפקא מינה לאתפוסי ומיזל 

ין ואזלין לעולם ואי אמרת בקמא מתפסי טפי מכדי אי אמרת חד בחבריה מתפיס מתפס

מ "ש הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואני ואני ותו לא מידי ש"דבור לא מתפסין מאי ת

ד חד בחבריה מיתפיס ליתני טובא ואני תנא כי רוכלא ליחשיב "בקמא הוא דמתפסי דאי ס

ותרו כולן הותר האחרון וליזיל וליתני חד ולשמעינן כולהון איידי דקתני הותר הראשון ה

ש הותר "האחרון מותר וכולן אסורין מכלל דאיכא אמצעי משום הכי קתני ואני ואני ת



מ בקמא מתפסין אימא לך לעולם "הראשון הותרו כולן ראשון הוא דשרו הא אמצעי לא ש

חד בחבריה מתפיס ואיידי דבעי מיתנא הותרו כולן דאי תנא אמצעי איכא ראשון דלא 

ש הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין דלא איכא "הכי קתני ראשון ת משתרי משום

מ חד בחבריה מתפיס "אחרינא בתריה אבל אמצעי דאיכא אחרינא בתריה משתרי ש

לעולם אימא לך בקמא מיתפסין ומאי אחרון דקתני אמצעי ואיידי דתנא ראשון תנא אחרון 

האחרון האחרון מותר וכולן אסורין ש דתניא בהדיא הותר הראשון הותרו כולן הותר "ת

הותר אמצעי הימנו ולמטה מותר הימנו ולמעלה אסור שמע מינה חד בחבריה מתפיס שמע 

משום דאמר פי כפיו  : 'הריני נזיר ושמע חבירו ואמר פי כפיו ושערי כשערו וכו : מינה

ושערי כשערו הרי נזיר 

ר כלום ראשי נזירה כבדי נזירה ורמינהו ידי נזירה ורגלי נזירה לא אמ  ב גמרא,דף כא

ז נזיר אמר רב יהודה דאמר הכי יעשה פי "ז נזיר זה הכלל דבר שהנשמה תלויה בו ה"ה

 : הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני אינו יכול להפר : כפיו מיין ושערי כשערו מלגוז

יר איבעיא להו בעל מיעקר עקר או דלמא מיגז גייז למאי נפקא מינה לאשה שנדרה בנז

ושמעה חברתה ואמרה ואני ושמע בעלה של ראשונה והפר לה אי אמרת מיעקר עקר 

ש הריני "ההיא נמי אישתראי ואי אמרת מיגז גייז איהי אישתראי חברתה אסירא מאי ת

ד בעל מיגז גייז ליפר לאשתו והוא "נזירה ושמע בעלה ואמר ואני אינו יכול להפר ואי ס

ר לא לעולם מיגז גייז ובדין הוא דליפר לה והיינו מ בעל מיעקר עק"ליתסר אלא לאו ש

טעמא דלא מצי מיפר כיון דאמר לה ואני כמאן דאמר קיים ליכי דמי אי מתשיל אהקמתו 

כ "ש האשה שנדרה בנזיר והפרישה את בהמתה ואח"מצי מיפר ואי לא לא מצי מיפר ת

מה החטאת הפר לה בעלה אם שלו היתה הבהמה תצא ותרעה בעדר ואם שלה היתה הבה

מ בעל מיגז גייז לעולם אימא "ד בעל מיעקר עקר תיפוק לחולין אלא לאו ש"תמות ואי ס

לך בעל מיעקר עקר והיינו טעמא כיון דלא צריכה כפרה הות כחטאת שמתו בעליה וגמירי 

ש האשה שנדרה בנזיר והיתה שותה יין ומטמאה למתים "דחטאת שמתו בעליה תמות ת

ם היכי דמי אילימא דלא היפר לה בעל צריכא למימר אלא הרי זו סופגת את הארבעי

מ "ד בעל מיעקר עקר אמאי סופגת ארבעים אלא לאו ש"פשיטא דהיפר לה בעל ואי ס

בעל מיגז גייז לעולם אימא לך בעל מיעקר עקר ומשום דקתני סיפא היפר לה בעלה והיא 

לא ידעה והיתה שותה יין ומטמאה למתים אינה סופגת את הארבעים 

כ הפר לה "ש האשה שנדרה בנזיר ונטמאת ואח"תנא נמי רישא סופגת ת  א גמרא,דף כב

ד בעל מיגז גייז תייתי נמי "בעלה מביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולת העוף ואי ס

אלעזר ' עולת העוף ואלא מאי מיעקר עקר חטאת העוף נמי לא תייתי הכי נמי והא מני ר

מאשר חטא ( במדבר ו)ל "אומר מה ת[ בריבי]> יבר רב>א הקפר "הקפר היא דתניא ר

על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא מפני שציער עצמו מן היין נקרא חוטא והלא דברים 

ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר על אחת "ק

ני ובא ש דתניא בהדיא האשה שנדרה בנזיר ושמעה חבירתה ואמרה וא"כמה וכמה ת

בעלה של ראשונה והפר לה היא מותרת וחבירתה אסורה שמע מינה בעל מיגז גייז רבי 

שמעון אומר אם אמרה לה הריני כמותיך שתיהן מותרות 

מר זוטרא בריה דרב מרי אמר האי היינו דרמי בר חמא דבעי רמי בר   ב גמרא,דף כב

מתפיס או דלמא בצננא חמא הרי עלי כבשר זבח שלמים מהו כי מתפיס איניש בעיקרא 

ג דלאחר שנזרק דמו מצי "מתפיס מי דמי התם כיון דאמר הרי עלי כבשר זבח שלמים אע



ד בצננא קא מתפיס הא הפר לה בעלה איכא "אכיל ליה בחוץ מיקדש קדיש אבל הכא אי ס

אמרה לה הריני נזירה בעיקביך מהו הריני בעיקביך  : דאמרי היינו דרמי בר חמא ודאי

ש האשה שנדרה "תא ושריא או דלמא כמיקמי דליפר לה בעלה ואסירא תבכולא מיל

בנזיר ושמע בעלה ואמר ואני אינו יכול להפר ואי סלקא דעתך כי אמר לה הריני בעיקביך 

מ בכולא דמילתא מתפיס "בעיקרא קא מתפיס ליפר לה לדידה ולוקים דידיה אלא לאו ש

עיקביך היא נמי מותרת לא לעולם והלכך הוא דלא מצי מיפר הא אשה דאמרה הריני ב

בעיקרא מתפיס והכא כיון דאמר לה ואני כאומר קיים ליכי דמי ואי מתשיל אהקמתו מצי 

ורמינהו הריני  : הריני נזיר ואת ואמרה אמן מיפר את שלה ושלו קיים : מיפר ואי לא לא

נדרה נזיר ואת ואמרה אמן שניהם אסורין ואם לאו שניהם מותרין מפני שתלה נדרו ב

תימא כדקתני ברייתא כגון ' אמר רב יהודה תני מיפר את שלה ושלו קיים אביי אמר אפי

דקאמר לה הריני נזיר ואת דקא תלי נדרו בנדרה 

ומתניתין כגון דאמר לה הריני נזיר ואת מאי משום הכי מיפר את שלה   א גמרא,דף כג

: ושלו קיים

ז סופגת את "ין ומטמאה למתים ההאשה שנדרה בנזיר והיתה שותה בי  א משנה,דף כג

הארבעים הפר לה בעלה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה והיתה שותה ביין ומטמאה 

למתים אינה סופגת את הארבעים רבי יהודה אומר אם אינה סופגת את הארבעים תספוג 

: מכת מרדות

יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא ' אישה הפרם וה( במדבר ל)ר "ת  א גמרא,דף כג

ע אצל פסוק זה היה "לא ידעה הכתוב מדבר שהיא צריכה כפרה וסליחה וכשהיה מגיע ר

בוכה ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה 

המתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה כיוצא בדבר 

נשא עונו ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר טלה ולא ידע ואשם ו( ויקרא ה)אתה אומר 

ועלה בידו בשר חזיר כגון חתיכה ספק של שומן ספק של חלב אמר קרא ונשא עונו מי 

ו איסי בן יהודה אומר ולא "שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר עאכ

בשר חזיר כגון ידע ואשם ונשא עונו ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר טלה ועלה בידו 

שתי חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן ונשא עונו המתכוון לעלות בידו בשר חזיר 

ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה על דבר זה ידוו הדווים וכל הני למה לי צריכין 

דאי תנא גבי אשה התם הוא דבעיא כפרה וסליחה משום דמעיקרא לאיסורא איכוון אבל 

ספק של שומן דלהיתרא איכוין לא בעי כפרה וסליחה ואי איתמר  חתיכה ספק של חלב

הדא דאיכא איסורא אבל אשה דהפר לה בעלה דהתירא לא תיבעי כפרה וסליחה ואי 

איתמר הני תרתי הוה אמינא הני תרתי הוא דסגי להון בכפרה וסליחה דלא איקבע 

א לא סגי ליה איסורא אבל שתי חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן דאיקבע איסור

הושע )ל דלא שנא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מאי דכתיב "בכפרה וסליחה קמ

וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם משל לשני בני אדם שצלו ' כי ישרים דרכי ה( יד

את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה זה שאכלו לשום מצוה 

ל האי "שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בם אמר ליה רוצדיקים ילכו בם וזה 

רשע קרית ליה נהי דלא קא עביד מצוה מן המובחר פסח מיהא קא עביד אלא משל לשני 

בני אדם זה אשתו ואחותו עמו וזה אשתו ואחותו עמו לזה נזדמנה לו אשתו ולזה נזדמנה 

דמנה לו אחותו ופושעים יכשלו לו אחותו זה שנזדמנה לו אשתו צדיקים ילכו בם וזה שנז



בם מי דמי אנן קאמרינן חדא דרך הכא שני דרכים אלא משל ללוט ושתי בנותיו עמו הן 

שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם הוא שנתכוין לשם עבירה ופושעים יכשלו בם 

ודלמא הוא נמי לשום מצוה איכווין אמר רבי יוחנן כל הפסוק הזה על שם עבירה נאמר 

שופטים [ )את עיניו]ותשא אשת אדוניו את עיניה ( בראשית לט)וישא לוט ( אשית יגבר)

וירא אותה שכם בן חמור את כל ככר הירדן ( בראשית לד)כי היא ישרה בעיני וירא ( יד

אלכה אחרי מאהבי ( הושע ב)כי בעד אשה זונה עד ככר לחם כי כלה משקה ( משלי ו)

ושיקויי והא מינס אניס תנא משום רבי יוסי בר רב  נותני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני

ובקומה של בכירה לומר שבשכבה לא ידע אבל ( בראשית יט)ו "חוני למה נקוד על וי

בקומה ידע ומאי הוה ליה למיעבד מאי דהוה הוה נפקא מינה דלפניא אחרינא לא איבעי 

אח נפשע מקרית עוז ( משלי יח)דרש רבא מאי דכתיב  : למישתי חמרא

ומדינים כבריח ארמון אח נפשע מקרית עוז זה לוט שפירש מאברהם   ב גמרא,דף כג

לא יבא עמוני ומואבי ( דברים כג)ומדינים כבריח ארמון שהטיל מדינים כבריחין וארמון 

לתאוה יבקש נפרד ובכל ( משלי יח)דרש רבא ואיתימא רבי יצחק מאי דכתיב ' בקהל ה

לוט ובכל תושיה יתגלע שנתגלה קלונו בבתי כנסיות תושיה יתגלע לתאוה יבקש נפרד זה 

ובבתי מדרשות דתנן עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם אמר עולא תמר זינתה 

זמרי זינה תמר זינתה יצאו ממנה מלכים ונביאים זמרי זינה נפלו עליו כמה רבבות 

רב יהודה  נ בר יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה והאמר"מישראל אמר ר

שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמן ' אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי

תבורך מנשים יעל אשת חבר הקני ( שופטים ה)אלא אימא כמצוה שלא לשמה דכתיב 

ר יוחנן שבע בעילות "מנשים באהל תבורך מאן נשים שבאהל שרה רבקה רחל ולאה א

והא קא ' בין רגליה כרע נפל שכב וגו( פטים השו)בעל אותו רשע באותה שעה שנאמר 

ר יוחנן כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים "מתהניא מבעילה דיליה א

השמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע בשלמא רע שפיר אלא ( בראשית לא)שנאמר 

ם גופא אמר רב יהודה אמר רב לעול : מ"מ טובתו רעה היא ש"טוב אמאי לא אלא לאו ש

ב "שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמן שבשכר מ' יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי

חנינא רות בת בנו של ' ר יוסי בר"קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רות וא

שכר ' ה מקפח אפי"ר יוחנן מנין שאין הקב"ר חייא בר אבא א"עגלון מלך מואב היתה א

אל תצר את מואב ואל ( דברים ב)ל רחמנא "ב אשיחה נאה דאילו בכירה דקריתיה מוא

תתגר בם מלחמה מלחמה הוא דלא אבל צעורי צערינן ואילו צעירה דקריתיה בן עמי אמר 

ר חייא בר "אל תצורם ואל תתגר בם אפילו צעורי לא תצערינן כלל א( דברים ב)ליה 

קדמתה ר יהושע בן קרחה לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת ש"אבין א

בכירה לצעירה 

: 'זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכו  א גמרא,דף כד

כ היפר לה בעלה אם "האשה שנדרה בנזיר והפרישה את בהמתה ואח  א משנה,דף כד

שלו היתה הבהמה תצא ותרעה בעדר ואם שלה היתה הבהמה החטאת תמות ועולה תקרב 

טעונין לחם היו לה מעות סתומין  עולה שלמים תקרב שלמים ונאכלין ליום אחד ואינן

יפלו לנדבה מעות מפורשין דמי חטאת ילכו לים המלח לא נהנין ולא מועלין בהן דמי 

עולה יביאו עולה ומועלין בהן דמי שלמים יביאו שלמים ונאכלין ליום אחד ואין טעונין 

: לחם



ד רבי "מאן תנא דבעל לא משתעבד לה אמר רב חסדא רבנן היא דאי ס  א גמרא,דף כד

יהודה אומר אדם מביא ' יהודה היא אמאי תצא ותרעה בעדר הא משתעבד לה דתניא ר

קרבן עשיר על אשתו וכן כל קרבנותיה שהיא חייבת שכך כתב לה כל אחריות דאית ליך 

יהודה כי משעבד לה במילתא דצריכא לה ' תימא ר' עלי מן קדמת דנא רבא אמר אפי

מרי מאן תנא אמר רב חסדא רבי יהודה היא וכי במילתא דלא צריכא לה לא איכא דא

משעבד לה במילתא דצריכא לה במילתא דלא צריכא לה לא דאי רבנן לא משעבד לה כלל 

אלא היכי דמי דמשעבד לה כגון דאקנייה לה וכיון דאקני לה הוה דנפשה 

תימא רבנן כי מקני לה נמי במלתא דצריכא לה במילתא ' רבא אמר אפי  ב גמרא,דף כד

היא מנא  : אם שלה היתה בהמתה חטאת תמות ועולה תקרב : דלא צריכא לה לא מקני לה

לה האמרת מה שקנתה אשה קנה בעלה אמר רב פפא שקמצתה מעיסתה איבעית אימא 

העולה תקרב עולה והשלמים  : מ שאין לבעליך רשות בהן"דאקני לה אחר ואמר לה ע

יב על כרעיך עד דאמרת לי הדא מילתא ל שמואל לאבוה בר איהי לא תית"א : 'תקרב כו

ואלו הן ארבעה אילים שאינן טעונין לחם שלו ושלה ושלאחר המיתה ושלאחר כפרה 

שלה הא דאמרן שלו דתנן האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזיר 

גילח או שגילחוהו קרובים מיחה או שמיחוהו קרובים היו לו מעות סתומין יפלו לנדבה 

עות מפורשין דמי חטאת ילכו לים המלח דמי עולה יביאו עולה ומועלין בהן דמי שלמים מ

יביאו שלמים ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחם שלאחר מיתה מנלן דתניא המפריש 

מעות לנזירותו לא נהנין ולא מועלין בהן מפני שהן ראויין להביא בכולן שלמים מת והיו 

ה מעות מפורשין דמי חטאת יוליך לים המלח לא נהנין ולא לו מעות סתומים יפלו לנדב

מועלין דמי עולה יביאו עולה ומועלין בהן דמי שלמים יביאו שלמים ונאכלין ליום אחד 

ואינן טעונין לחם שלאחר כפרה סברא הוא שלאחר המיתה מאי טעם דלא חזיא לכפרה 

ל שלמי נזיר ששחטן שלאחר כפרה נמי הא לא חזיא לכפרה ותו ליכא והאיכא ושאר כ

שלא כמצותן כשרים ולא עולין לבעלים לשום חובה ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לא 

היו לו מעות סתומים יפלו  : לחם ולא זרוע כמצותן קא חשיב שלא כמצותן לא קא חשיב

: לנדבה

ל אמר "ר יוחנן הלכה היא בנזיר ר"והלא דמי חטאת מעורבין בהן א  א גמרא,דף כה

' לכל נדריהם ולכל נדבותם התורה אמרה מותר נדר יהא לנדבה בשלמא לר( א כבויקר)

ל לכל נדריהם "יוחנן דאמר הלכה היא בנזיר אמטו להכי סתומין אין מפורשין לא אלא לר

מפורשין אמר רבא מפורשין לא מצית אמרת כבר ' ולכל נדבותם מאי איריא סתומין אפי

רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך בולדי קדשים ( דברים יב)ישמעאל ' פסקה תנא דבי ר

יכול ' תשא ובאת אל המקום אשר יבחר ה( דברים יב)ובתמורתם הכתוב מדבר מה תקנתן 

ועשית ( דברים יב)ל "יעלם לבית הבחירה וימנע מהם מים ומזון בשביל שימותו ת

נוהג עולותיך הבשר והדם לומר לך כדרך שאתה נוהג בעולה נהוג בתמורתה כדרך שאתה 

ישמעאל ' ל רק דברי ר"בשלמים נהוג בולדיהם יכול אף ולד חטאת ותמורת אשם כן ת

ע אומר אינו צריך הרי הוא אומר אשם הוא בהוייתו יהא קתני יכול יעלם לבית "ר

ל ועשית עולותיך אמאי הא ולד חטאת "הבחירה וימנע מהם מים ומזון בשביל שימותו ת

א ולד חטאת בכל מקום "ההוא דגמירין בה מיתה אי לאו קרא 

ל דלא קתני יכול אף ולד חטאת ותמורת "וולדי קדשים בבית הבחירה קמ  ב גמרא,דף כה

ל רק למה לי קרא הילכתא גמירי לה ולד חטאת למיתה אזיל הכי נמי וקרא "אשם כן ת



לאשם הוא דאתא אשם נמי הילכתא גמירי לה כל שאילו בחטאת מתה באשם רועה אלא 

ל קרא דאי "ה אמינא הילכתא ואי אקריביה לא ליחייב עליה ולא כלום קמאי מהילכתא הו

ע אומר אינו צריך הרי הוא אומר אשם הוא בהוייתו "ר : מקריב ליה קאים עליה בעשה

למה לי קרא גמרא גמירין לה כל שבחטאת מתה באשם רועה הכי נמי וכי אתא קרא  : יהא

ושחטו לשם עולה כשר טעמא דניתק  לדרב דאמר רב הונא אמר רב אשם שניתק לרעייה

הא לא ניתק לא דאמר קרא הוא בהוייתו יהא אמר מר הלכה היא בנזיר ותו ליכא והתניא 

ושאר חייבי קינין שבתורה 

שהפרישו מעות לקיניהם רצה להביא בהן חטאת בהמה יביא עולת בהמה   א גמרא,דף כו

ייבי קינין דדמו ליה ולאפוקי מהא יביא מת והיו לו מעות סתומין יפלו לנדבה תנא נזיר וח

דתניא מי שהיה מחוייב חטאת ואמר הרי עלי עולה והפריש מעות ואמר הרי אלו לחובתי 

רצה להביא בהן חטאת בהמה לא יביא עולת בהמה לא יביא מת והיו לו מעות סתומים 

ילכו לים המלח אמר רב אשי הא דאמרת מפורשין לא לא תימא דאמר אלו לחטאתי ואלו 

אמר אלו לחטאתי ולעולתי ולשלמי מפורשין הן ואיכא ' עולתי ואלו לשלמי אלא אפיל

דאמרי אמר רב אשי לא תימא עד דאמר אלו לחטאתי ולעולתי ולשלמי אלא אפילו אמר 

אלו לחובתי הרי הן כמפורשין אמר רבא הא דאמרן מעות סתומין יפלו לנדבה אם נפלה 

דמי חטאת מביניהן הרי הן כמפורשין 

תניא כוותיה דרבא אלו לחטאתי והשאר לשאר נזירותי דמי חטאת ילכו   ב גמרא,כו דף

לים המלח והשאר יביא חציו לעולה וחציו לשלמים ומועלין בכולן ואין מועלין במקצתן 

אלו לעולתי והשאר לשאר נזירותי דמי עולה יביאו עולה ומועלין בהן והשאר יפלו לנדבה 

ר הונא אמר רב לא שנו אלא מעות אבל בהמה הרי "מקצתן אומועלין בכולן ואין מועלין ב

נ הא דאמרי בהמה הרי היא כמפורשת לא שנו אלא תמימה אבל "היא כמפורשת אמר ר

נסכא אבל סואר של ' נ בר יצחק אמר אפי"בעלת מום הרי היא כסתומה אבל נסכא לא ור

מעות ולא בהמה  ל רב שימי בר אשי לרב פפא מאי טעמייהו דרבנן דאמרי"קורות לא א

נ אלא הא דאמר רב "ולא נסכא מעות ולא סוורא אלא מעתה מעות ולא עופות וכי תימא ה

חסדא אין הקינין מתפרשות אלא אי בלקיחת בעלים אי בעשיית כהן אמאי הא מעות 

גמירין לה 

ג אומר הביא שלש בהמות ולא פירש "אמר ליה וליטעמיך הא דתנן רשב  א גמרא,דף כז

את תקרב חטאת לעולה תקרב עולה לשלמים תקרב שלמים אמאי הא אמרת הראויה לחט

ועשה אמר ( ויקרא טו)ולקח ( ויקרא יב)בהמה לאו כמפורשת דמיא אמר ליה התם 

רחמנא אי בלקיחת בעלים אי בעשיית כהן הכא נמי 

מי מצית אמרת הדין דחטאת תקרב עולה הכא נקבה הכא זכר מתיב רב   ב גמרא,דף כז

ש כיצד אמרו האיש מגלח על "י אמרינן בהמה בעלת מום כסתומה דמיא תהמנונא ומ

נזירות אביו בזמן שהיה הוא ואביו נזירים והפריש אביו מעות לנזירותו ומת ואמר הריני 

מ שאגלח על מעות אבא היו לו מעות סתומות יפלו לנדבה היתה לו בהמה "נזיר ע

בעלת מום ' שלמים מאי לאו אפי מופרשת חטאת תמות עולה תקרב עולה ושלמים יקרבו

לא תמימה אבל בעלת מום כסתומה דמיא מאי איריא מעות לימא היתה לו בהמה בעלת 

מום יפלו לנדבה הכי נמי בעלת מום למאי קדישא לדמי דמי היינו מעות מתיב רבא 

קרבנו בקרבנו הוא יוצא ואינו יוצא בקרבן אביו יכול לא יצא בקרבנו של אביו ( ויקרא ד)

פריש מן הקלה על החמורה או מן החמורה על הקלה אבל יוצא בקרבן שהפריש אביו שה



קרבנו קרבנו בקרבנו הוא ( ויקרא ד)ל "מן הקלה על הקלה או מן החמורה על החמורה ת

מן ' יוצא ואינו יוצא בקרבנו של אביו יכול לא יצא בקרבן אביו בבהמה שהפריש אפי

הרי אין אדם מגלח על בהמת אביו בנזירות הקלה על הקלה מן החמורה על החמורה ש

מן החמורה על הקלה או מן הקלה על החמורה ' אבל יוצא במעות שהפריש אביו אפי

שהרי אדם מגלח על מעות אביו בנזירות 

קרבנו בקרבנו ( ויקרא ד)ל "בזמן שהן סתומין ולא בזמן שהן מפורשין ת  א גמרא,דף כח

מן הקלה על הקלה ' ל לא יצא במעות שהפריש אפיהוא יוצא ואינו יוצא בקרבן אביו יכו

מן החמורה על החמורה אבל יוצא בקרבן שהפריש לעצמו מן הקלה על החמורה מן 

קרבנו על חטאתו עד שיהא קרבנו לשום חטאו יכול לא ( ויקרא ד)ל "החמורה על הקלה ת

ן מ' יצא בבהמה שהפריש לעצמו מן הקלה על הקלה או מן החמורה על החמורה אפי

הקלה על החמורה או מן החמורה על הקלה שכן אם הפריש בהמה על החלב והביא על 

הדם או על הדם והביא על החלב שהרי לא מעל ולא כיפר אבל יוצא במעות שהפריש 

לעצמו מן הקלה לקלה ומן החמורה לחמורה מן החמורה לקלה ומן הקלה לחמורה שכן 

על הדם והביא על החלב שהרי מעל  אם הפריש לעצמו מעות מן החלב והביא על הדם

בעלת ' ל על חטאתו עד שיהא קרבנו לשם חטאו קתני מיהת בהמה מאי לאו אפי"וכיפר ת

מום לא תמימה אבל בעלת מום מאי כסתומה דמיא מאי איריא דקתני מעות שהפריש אביו 

: ליתני בעלת מום הכי נמי דלמאי חזיא לדמי דמי היינו מעות

ע אומר אפילו נשחטה "ליה אחד מן הדמים אינו יכול להפר רנזרק ע  א משנה,דף כח

א בתגלחת הטהרה אבל בתגלחת הטומאה "עליה אחת מכל הבהמות אינו יכול להפר בד

אומר אף בתגלחת הטהרה > מאיר>יפר שהוא יכול לומר אי אפשי באשה מנוולת רבי 

: יפר שהוא יכול לומר אי אפשי באשה מגלחת

א האמר תגלחת מעכבת וכיון דלא גילחה "אליעזר דאי ר' א כרדל' מתני  א גמרא,דף כח

> ובהא פליגי>אסירה בחמרא וכיון דאית לה ניוול מצי מיפר 

תנא דידן סבר כיון דאיזדריק עלה דם לאלתר שריא בחמרא והא לית לה   ב גמרא,דף כח

ה אישתחיטת בהמה אינו יכול להפר משום הפסד קדשים מתקיף ל' ע סבר אפי"ניוול ור

רבי זירא ואמאי לזרוק דמן שלא לשמן ויתיר בשר באכילה מי לא תניא כבשי עצרת 

ששחטן שלא לשמן או ששחטן לפני זמנן או לאחר זמנן הדם יזרק והבשר יאכל ואם 

היתה שבת לא יזרק ואם זרק הורצה להקטיר אימורין לערב אמרי אי דשחט עולה או 

חטאת ברישא כדתנן אם גילח על אחת  נ אלא הכא במאי עסקינן כגון ששחט"שלמים ה

מפני שיכול לומר אי >א בתגלחת טהרה אבל בתגלחת טומאה יפר "בד : משלשתן יצא

בתגלחת טהרה יפר מפני שיכול לומר אי אפשי ' מ אומר אפי"ור> אפשי באשה מנוולת

מ סבר בפאה נכרית איידי דזוהמא "ק אמר לך אפשר בפאה נכרית ור"ות : באשה מגלחת

: חא ליהלא ני

האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזיר כיצד גילח   ב משנה,דף כח

או שגילחוהו קרוביו מיחה או שמיחו קרוביו היתה לו בהמה מופרשת החטאת תמות 

והעולה תקרב עולה ושלמים יקרבו שלמים ונאכלין ליום אחד ואינן טעונין לחם היו לו 

ות מפורשים דמי חטאת ילכו לים המלח לא נהנין ולא מעות סתומין יפלו לנדבה מע

מועלין דמי עולה יביאו עולה ומועלין בהן דמי שלמים יביאו שלמים ונאכלין ליום אחד 

: ואינן טעונין לחם



יוחנן אמר הלכה היא בנזיר ורבי ' איש אין אבל אשה לא מאי טעמא ר  ב גמרא,דף כח

יוסי ברבי חנינא 

אשה נמי קסבר איש ' לקיש כדי לחנכו במצות אי הכי אפיאמר ריש   א גמרא,דף כט

חייב לחנך בנו במצות ואין האשה חייבת לחנך את בנה בשלמא לרבי יוחנן דאמר הלכה 

היא בנזיר אמטו להכי בנו אין בתו לא אלא לריש לקיש אפילו בתו קסבר בנו חייב לחנכו 

נזיר אהכי בנזירות אין בתו אינו חייב לחנכה בשלמא לרבי יוחנן דאמר הלכה היא ב

בנדרים לא אלא לריש לקיש אפילו נדרים נמי לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא בנדרים 

דלית ליה ניוול אלא אפילו בנזירות דאית ליה ניוול אפילו הכי חייב לחנכו בשלמא לרבי 

' יוחנן דאמר הלכה היא בנזיר היינו דקתני מיחה או שמיחוהו קרוביו אלא לרבי יוסי בר

נא אמר ריש לקיש כל כמיניהון קרובים דאמרין ליה לא תיגמריה מצות קסבר כל חני

חינוך דלא חשיב לא ניחא ליה בשלמא לרבי יוחנן דאמר הלכה היא בנזיר משום הכי 

ל כדי לחנכו במצות הא קעביד הקפה "חנינא אמר ר' יוסי בר' מגלח ועביד הקפה אלא לר

נן ואתי חינוך דרבנן ודחי הקפה דרבנן קסבר הקפת כל הראש מדרבנן וחינוך מדרב

בשלמא לרבי יוחנן דאמר הלכה היא בנזיר אהכי מגלח מייתי קרבן אלא לרבי יוסי ברבי 

חנינא אמר ריש לקיש כדי לחנכו במצות הא קא מייתי חולין לעזרה קסבר חולין בעזרה 

תי קרבן לאו דאורייתא בשלמא לרבי יוחנן דאמר הלכה היא בנזיר אהכי כי מיטמא מיי

ציפרין ואכיל כהן מליקה אלא לרבי יוסי ברבי חנינא אמר ריש לקיש הא קאכיל נבילה 

יהודה דאין שחיטה לעוף מן התורה וחולין בעזרה לאו דאורייתא ' קסבר כרבי יוסי בר

יוסי ברבי יהודה אומר מנין לחטאת העוף שהיא באה על ' וסבר רבי יוסי הכי והתניא ר

והזב את זובו לזכר ולנקבה מקיש נקבה ( ויקרא טו)מוד לומר הספק שאינה נאכלת תל

לזכר מה זכר מביא קרבן על הודאי אף נקבה מביאה קרבן על הודאי ומה זכר מביא על 

הספק אף נקבה מביאה על הספק ומה זכר ממין שהוא מביא על הודאי מביא על הספק אף 

כר מביא קרבן ונאכל אף נקבה ממין שהיא מביאה על הודאי מביאה על הספק אי מה ז

נקבה מביאה קרבן ונאכל אמרת 

לא אם אמרת בזכר שכן איסור אחד תאמר בנקבה ששני איסורין מאי   ב גמרא,דף כט

שני איסורין לאו איסור נבילה וחולין בעזרה מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא ודילמא 

עד מתי מדיר את בנו מיחייב עליה משום דמיתחזי כתרין איסורין מדרבנן לימא כתנאי 

בנזיר עד שיביא שתי שערות דברי רבי רבי יוסי ברבי יהודה אומר עד שיגיע לעונת 

ג דהגיע לעונת נדרים מדיר "נדרים מאי לאו תנאי היא דרבי סבר הלכה היא בנזיר ואע

יוסי ברבי יהודה דאמר עד שיגיע לעונת נדרים סבר ' ליה ואזיל עד דמייתי שתי שערות ור

כו במצות וכיון דנפיק מרשותיה תו לא מיחייב אמרי לא דכולי עלמא הלכה היא כדי לחנ

בנזיר והכא במופלא הסמוך לאיש קמיפלגי רבי סבר מופלא הסמוך לאיש דרבנן ואתיא 

יהודה סבר מופלא הסמוך לאיש דאורייתא ואיבעית ' יוסי בר' דאורייתא דחיא דרבנן ור

פלא הסמוך לאיש דרבנן היא רבי סבר אתי חינוך אימא דכולי עלמא כדי לחנכו במצות ומו

יהודה דאמר עד שיגיע לעונת נדרים ' יוסי בר' דרבנן ודחי מופלא הסמוך לאיש דרבנן ור

קסבר לא אתי חינוך דרבנן ודחי מופלא הסמוך לאיש לימא הני תנאי כי הני תנאי דתניא 

והיה רבן גמליאל בודקו  מעשה ברבי חנינא שהדירו אביו בנזיר והביאו לפני רבן גמליאל

לידע אם הביא שתי שערות אם לא הביא רבי יוסי אומר לידע אם הגיע לעונת נדרים אם 

לאו אמר לו רבי אל תצטער לבודקני אם קטן אני אהיה בשביל אבא אם גדול אני אהיה 



בשביל עצמי עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו אמר מובטח אני בזה שמורה הלכה 

' א היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל בשלמא לרבי יוסי ברבישראל אמרו ל

יהודה דאמר עד שיגיע לעונת נדרים היינו דקאמר אם קטן אני אהיה בשביל אבא אלא 

לרבי דאמר עד שיביא שתי שערות ואם גדול אני אהיה בשביל עצמי 

ביל הא ברשותיה דאבוה קאים אלא דאמר אהא בשביל אבא אהא בש  א גמרא,דף ל

עצמי אי אייתי שתי שערות מעיקרא קאים בנזירות דיליה ולבסוף קאים בנזירות דאבוה 

יהודה דאמר עד שיגיע לעונת נדרים אלא לרבי ' יוסי בר' ואי אייתי במצעי מאי הניחא לר

דאמר עד שיביא שתי שערות מאי איכא למימר אמרי לרבי ליכא תקנתא עד דיתיב דיליה 

: ויתיב דאבוהי

האיש מגלח על נזירות אביו ואין האשה מגלחת על נזירות אביה כיצד מי   משנהא ,דף ל

שהיה אביו נזיר והפריש מעות סתומים על נזירותו ומת ואמר הריני נזיר על מנת שאגלח 

יוסי הרי אלו יפלו לנדבה אין זה מגלח על נזירות אביו איזהו ' על מעות אבא אמר ר

ואביו נזירים והפריש אביו מעות סתומים לנזירותו  שמגלח על נזירות אביו מי שהיה הוא

: ומת זה הוא שמגלח על נזירות אביו

יוחנן הלכה היא בנזיר פשיטא מאי למימרא דבן יורש את ' ט אמר ר"מ  א גמרא,דף ל

אביו בת לא לא צריכא דלית ליה אלא בת מהו דתימא יורשין גמירין לה 

יוסי או לא פליגי ' פליגי רבנן עליה דר קא משמע לן הלכה איבעיא להו  ב גמרא,דף ל

ש כיצד אמרו האיש מגלח על נזירות אביו מי "ואם תימצי לומר פליגי ארישא או אסיפא ת

שהיה אביו נזיר והפריש אביו מעות לנזירותו ומת ואמר הריני נזיר על מנת שאגלח על 

פריש אביו מעות מעות אבא זהו שמגלח על מעות אביו אבל מי שהיה הוא ואביו נזירים וה

מאיר ורבי יהודה אמרו זה ' אליעזר ור' יוסי ר' לנזירותו ומת הרי אלו יפלו לנדבה דברי ר

הוא שמגלח על מעות אביו בעי רבה יש לו שני בנים נזירים מהו הילכתא גמירין לה כל 

דקדים גלח גלח או דילמא ירושה גמירין לה ופלגא הוי בעי רבא בכור ופשוט מאי 

ירין לה והילכך לא בעי גלוחי לפום מאי דשקיל או דילמא ירושה היא וכי היכי הילכתא גמ

דשקיל פי שנים הכי מגלח ואם תימצי לומר ירושה היא ולפום דשקיל מגלח ובחולין הוא 

דאית ליה פי שנים אבל בהקדש לא או דילמא כיון דקני ליה לגלוח לא שנא אביו נזיר 

והוא נזיר עולם מאי כי גמירין הילכתא בסתם נזירות  עולם והוא נזיר סתם אביו נזיר סתם

או דילמא לא שנא ואם תימצי לומר הכא אידי ואידי נזירות טהרה בעי רב אשי אביו נזיר 

:  טמא והוא נזיר טהור אביו נזיר טהור והוא נזיר טמא מאי תיקו

  

מסכת נזיר פרק ה 

בית שמאי אומרים הקדש טעות הקדש   ב משנה,דף ל

ה אומרים אין הקדש כיצד אמר שור שחור שיצא מביתי ראשון הרי "וב  משנה א,דף לא

הוא הקדש ויצא לבן בית שמאי אומרים הקדש ובית הלל אומרים אינו הקדש דינר זהב 

שיעלה בידי ראשון הרי הוא הקדש ועלה של כסף בית שמאי אומרים הקדש ובית הלל 



ונה הרי היא הקדש ועלתה של שמן אומרים אינו הקדש חבית של יין שתעלה בידי ראש

: א אינו הקדש"א הקדש ובה"בש

מאי טעמייהו דבית שמאי דילפינן תחלת  : 'בית שמאי אומרים הקדש כו  א גמרא,דף לא

א הני מילי תמורה "בטעות ובה' בטעות אף הקדש אפי' הקדש מסוף הקדש מה תמורה אפי

ז תחת זה לחצי היום מי "ה ש מה אילו אמר"אבל אחותי הקדש בטעות לא מחתינן ולב

נ לכי מיגליא "הויא תמורה מההיא שעתא אלא עד דמטי חצי היום הוא דהויא תמורה ה

מילתא אמר רב פפא לכך נאמר ראשון לכשיצא ראשון והא שור שחור קאמר מי לא 

כ שיצא בראשון "א א"עסקינן דלית ליה אלא האי לא צריכא דאית ליה תרין תלתא ובה

רבא מברניש לרב אשי האי הקדש בטעות הוא הקדש בכוונה הוא משום ל "מיבעי ליה א

ש הקדש בטעות לא הוי הקדש והתנן מי שנדר בנזיר "דאטעייה לדיבוריה קמא וסברי ב

ש אי "ה לב"ונשאל לחכמים והתירו והיתה לו בהמה מופרשת תצא ותרעה בעדר אמרו ב

ש הקדש בטעות הוי "רי באתם מודים שהקדש בטעות הוא ותצא ותרעה בעדר מכלל דסב

ש משום דהקדש בטעות הוי הקדש "ה הוא דקא טעו סברי טעמייהו דב"הקדש אלא ב

ש לאו משום הקדש בטעות הוא אלא משום דאטעייה לדיבוריה קמא וסברי "ואמרי להון ב

ש הקדש בטעות לא הוי הקדש תא שמע היו מהלכין בדרך "ב

הריני נזיר שזה פלוני ואחד אמר הריני נזיר ואחד בא כנגדן ואמר אחד   ב גמרא,דף לא

שאין זה פלוני הריני נזיר שאחד מכם נזיר שאין אחד מכם נזיר ששניכם נזירים שכולכם 

א כולם נזירים והא הכא הקדש בטעות הוא וקתני כולם נזירים אמרי סברי "נזירים בש

א הכא במאי ד דקאים בצפרא אל"ש הקדש בטעות הוי הקדש הכא לא אביי אמר לא קס"ב

עסקינן דקאים בטיהרא ואמר שור שחור שיצא מביתי ראשון ליהוי הקדש ואמרו ליה לבן 

נפק ואמר להון אי הוה ידענא דלבן נפק לא אמרי שחור ומי מצית אמרת דקאים בטיהרא 

עסיק והקתני דינר של זהב שיעלה תני שעלה חבית של יין שתעלה תני שעלתה אמר רב 

קיא חיורא באוכמא לקיא תנן שחור שיצא מביתי ראשון הקדש חסדא אוכמא בחיורא ל

ש הוי הקדש ואלא מאי בעין יפה מקדיש "ד כי מקדיש בעין רעה מקדיש ואמרי ב"קס

א הקדש ואלא מאי בעין רעה מקדיש "דינר של זהב שיעלה בידי ראשון ועלה כסף בש

עדיף מיין אי א הקדש והא שמן "חבית של יין שתעלה בידי ראשון ועלה של שמן בש

משום הא לא קשיא בגלילא שנו דחמרא עדיף ממשחא רישא קשיא לרב חסדא אמר לך 

רב חסדא כי אמרי בתורא דקרמנאי ואמר רב חסדא אוכמא למשכיה סומקא לבשריה 

: חיורא לרדיא והאמר רב חסדא אוכמא בחיורא לקיא כי אמרי בתורא דקרמונאי

כם ואסרו מונה משעה שנדר נשאל לחכם מי שנדר בנזיר ונשאל לח  ב משנה,דף לא

ש אי אתם מודים בזה "ה לב"והתירו היתה לו בהמה מופרשת תצא ותרעה בעדר אמרו ב

ש אי אתם מודים במי שטעה וקרא "שהוא הקדש טעות שתצא ותרעה בעדר אמר להן ב

ה לא "לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שהוא מקודש אמרו להם ב

ו ומה אילו טעה והניח את השבט על שמיני ועל שנים עשר שמא עשה כלום השבט קידש

אלא כתוב שקידש העשירי הוא קידש התשיעי 

: ואת אחד עשר  א משנה,דף לב

יוסי ולא רבנן דתניא מי שנדר ועבר על נזירותו אין ' לא ר' מני מתני  א גמרא,דף לב

יוסי אומר דיו שלשים יום ' יתר רכ מונה בהן איסור כימים שנהג בהם ה"נזקקין לו אלא א

יוסי ' יוסי קשיא נזירות מרובה איבעית תימא ר' אי רבנן קשיא נזירות מועטת אי ר



יוסי כאן בנזירות מרובה כאן בנזירות מועטת ' ואיבעית תימא רבנן איבעית תימא ר

נשאל לחכמים  : ואיבעית תימא רבנן לא תימא משעה שנזר אלא אימא כמשעה שנזר

ש הקדש בטעות הוי "ש נשמע לדבית הלל לאו אמרי ב"ר ירמיה מדב"א : 'הו וכווהתירו

ג דאמרי "ה נמי אע"הקדש כיון דאיגלאי מילתא דלאו שפיר נזר תצא ותרעה בעדר לב

מ היכא דאיתיה לעיקר הקדש אבל היכא דמיתעקר עיקר "תמורה בטעות הויא תמורה ה

 : 'ם שאילו קרא לתשיעי עשירי כואמר מר אי אתם מודי : הקדש איתעקר נמי תמורה

איתמר מעשר רב נחמן אמר טעותו ולא כוונתו רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי טעותו 

ש כוונתו אמר ליה רבא לרב נחמן לדידך דאמרת טעותו ולא כוונתו דקאמרי בית "וכ

שמאי לבית הלל אי אתם מודים שאילו קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר 

רי ששלשתן מקודשין ואישתיקו בית הלל לימרו להון מה למעשר שכן אינו קדוש עשי

ו הוא מה מעשר שאינו "בכוונה אמר רב שימי בר אשי היינו טעמא דלא אמרי להון דק

קדוש בכוונה קדוש בטעות הקדש שקדוש בכוונה לא כל שכן ולא היא דהקדש בדעתא 

: דמריה תלי

ך להביא את בהמתו ומצאה שנגנבה אם עד שלא מי שנדר בנזיר והל  א משנה,דף לב

נגנבה בהמתו נזר הרי זה נזיר 

ואם משנגנבה בהמתו נזר אינו נזיר וזו טעות טעה נחום המדי כשעלו   ב משנה,דף לב

ק "ק חרב אמר להם נחום המדי אילו הייתם יודעין שבהמ"נזירים מן הגולה ומצאו בהמ

ם המדי וכשבא הדבר אצל חכמים אמרו כל חרב הייתם נוזרים אמרו לו לא והתירן נחו

: ק אינו נזיר"ק נזיר ומשחרב בהמ"שנזר עד שלא חרב בהמ

אליעזר ואוקמיה בשיטתייהו דתנן פותחין ' אמר רבה שטפוהו רבנן לר  ב גמרא,דף לב

ג דאמור רבנן אין פותחין בנולד אבל "א וחכמים אוסרין ואמר רבא אע"בנולד דברי ר

ק מי הוה "ד אמרי להון אילו אתא איניש ואמר לכון דחרב בהמ"הפותחין בתנאי נולד 

י "י היכל י"היכל י( ירמיהו ז)נדריתון אמר רב יוסף אי הואי התם הוה אמינא להון הכתיב 

י המה זה מקדש ראשון ומקדש שני נהי דידעין להון דיחרוב מי יודעין לאימתי "היכל י

שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר ( טדנייאל )אמר אביי ולא ידעין לאימת והכתיב 

: קדשך ואכתי מי ידעינן בהי יומא

היו מהלכין בדרך ואחד בא כנגדן אמר אחד מהן הריני נזיר שזה פלוני   ב משנה,דף לב

ואחד אמר הריני נזיר שאין זה פלוני הריני נזיר שאחד מכם נזיר שאין אחד מכם נזיר 

ה אומרים אינו נזיר "י אומרים כולן נזירין ובששניכם נזירים שכולכם נזירים בית שמא

ט אומר אין אחד מהם נזיר הרתיע לאחוריו אינו נזיר "אלא מי שלא נתקיימו דבריו ור

: ש אומר יאמר אם היה כדברי הריני נזיר חובה ואם לאו הריני נזיר נדבה"ר

שנתקיימו  מי שלא נתקיימו דבריו אמאי הוי נזיר אמר רב יהודה אימא מי  ב גמרא,דף לב

דבריו 

אביי אמר כגון דאמר אי נמי לאו פלוני הוא אי הוי נזיר ומאי לא נתקיימו   א גמרא,דף לג

 : 'הרתיע לאחוריו אינו נזיר כו : דבריו לא נתקיימו דבריו הראשונים אלא דבריו אחרונים

טעמא משום דהרתיע לאחוריו הא אתי לקמן הוי נזיר מני 

פון מי הוי נזיר כיון דבשעתא דקא נזר לא ידע אי פלוני טר' אילימא ר  א גמרא,דף לד

טרפון אין אחד מהן ' יהודה אומר משום ר' הוא ואי לא מי חלה עליה נזירות והתניא ר

י דכרי הוא דתניא הריני נזיר על מנת "נזיר לפי שלא נתנה נזירות אלא להפלאה אלא ר



ש "יהודה מתיר ר' אוסר ור ש"שיהא בכרי הזה מאה כור והלך ומצאו שנגנב או שאבד ר

סבר כיון דאילו לא נגנב דלמא הוו ביה מאה כור והוי נזיר השתא נמי הוי נזיר והכא נמי 

: כיון דאי אתא לקמן וידעינן דפלוני הואי הוי נזיר השתא נמי הוי נזיר

ראה את הכוי ואמר הריני נזיר שזה חיה הריני נזיר שזה אינו חיה הריני   א משנה,דף לד

שזה בהמה הריני נזיר שאין זה בהמה הריני נזיר שזה חיה ובהמה הריני נזיר שאין  נזיר

זה לא חיה ולא בהמה הריני נזיר שאחד מכם נזיר הריני נזיר שאין אחד מכם נזיר הריני 

: נזיר שכולכם נזירין הרי כולן נזירין

ה נזירין תני חדא תשעה נזירים ותניא אידך תשע נזיריות בשלמא תשע  א גמרא,דף לד

כגון דהוי גברי טפי דאיתפיס ואזיל ביה אלא תשע נזיריות לחד גברא היכי משכחת לה 

בשלמא שית משכחת לה כדתנן אבל תלת היכי משכחת לה אמר רב ששת כגון דאמר 

:  הריני נזיר ונזירות הכל עלי

  

מסכת נזיר פרק ו 

וצא מן הגפן וכל היוצא שלשה מינין אסורין בנזיר הטומאה והתגלחת והי  א משנה,דף לד

מן הגפן מצטרפין זה עם זה ואין חייב עד שיאכל מן הענבים כזית 

' משנה ראשונה אומרת עד שישתה רביעית יין רבי עקיבא אומר אפי  ב משנה,דף לד

שרה פיתו ביין ויש בה כדי לצרף כזית חייב וחייב על היין בפני עצמו ועל הענבים בפני 

אלעזר בן עזריה אומר אין חייב ' צמן ועל הזגים בפני עצמן רעצמן ועל החרצנים בפני ע

עד שיאכל שני חרצנים וזג אלו הן חרצנים ואלו הן זגים החרצנים אלו החיצונים הזגים 

יהודה רבי יוסי אומר שלא תטעה כזוג של בהמה החיצון זוג ' אלו הפנימים דברי ר

: והפנימי עינבל

היוצא מן הגפן אין גפן עצמו לא  : 'זיר הטומאה כושלשה מינין אסורין בנ  ב גמרא,דף לד

א דתניא רבי אלעזר אומר אפילו עלין ולולבין במשמע איכא דאמרי לה "דלא כר' מתני

' אסיפא אינו חייב אלא עד שיאכל מן הענבים כזית מן הענבים אין מהגפן עצמו לא מתני

א דריש "מאי קמיפלגי רא דתניא רבי אלעזר אומר אפילו עלין ולולבין במשמע ב"דלא כר

מיין ( במדבר ו)ריבויי ומיעוטי רבנן דרשי כללי ופרטי רבי אלעזר דריש רבויי ומיעוטי 

ושכר יזיר מיעט מכל אשר יעשה מגפן היין ריבה מיעט וריבה ריבה הכל מאי ריבה ריבה 

כל מילי מאי מיעט מיעט שבישתא ורבנן דרשי כללי ופרטי מיין ושכר יזיר פרט מכל 

יעשה מגפן היין כלל מחרצנים ועד זג חזר ופרט פרט וכלל ופרט אי אתה דן אלא אשר 

כעין הפרט מה הפרט מפורש פרי ופסולת פרי אף כל פרי ופסולת פרי אי מה הפרט 

כ מה הניח לך הכתוב במשמעו שלא אמרו "מפורש פרי גמור אף כל פרי גמור אמרת א

יבי הא אין עליך לדון כלשון אחרון אלא ענבים לחים ויבשים הא כתיבי יין וחומץ הא כת

כלשון ראשון ומאחר שסופינו לרבות כל דבר מה תלמוד לומר מחרצנים ועד זג לומר לך 

כל מקום שאתה מוצא פרט וכלל אי אתה רשאי למשכו ולדונו כעין הפרט אלא נעשה כלל 

ורש מוסף על הפרט עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנזיר אמר מר מה הפרט מפ

פרי ופסולת פרי אף כל פרי ופסולת פרי פרי עינבי פסולת פרי מאי היא חומץ אף כל פרי 



מאי היא גוהרקי אף כל דפסולת פרי מאי היא אמר רב כהנא לאיתויי עינבי דכרין ועד זג 

מה הפרט מפורש פרי גמור אף כל פרי [ אי]אמר רבינא לאיתויי דבין הבינים אמר מר 

יח הכתוב במשמעו שלא אמרו ענבים לחים ויבשים הא כתיבי יין כ מה הנ"גמור אמרת א

וחומץ הא כתיבי הא אין עליך לדון כלשון אחרון אלא כלשון ראשון ומאחר שסופינו 

ל מחרצנים ועד זג לומר לך כל מקום שאתה מוצא פרט וכלל אי "לרבות כל דבר מה ת

הפרט עד שיפרוט לך  אתה רשאי למושכו ולדונו כעין הפרט אלא נעשה כלל מוסף על

הכתוב 

אלעזר בן עזריה דקא מוקים ' כדרך שפרט לך בנזיר מחרצנים ועד זג לר  א גמרא,דף לה

חרצנים וזג פרטא מנא ליה סבר לה ' להאי מחרצנים ועד זג לומר שאינו חייב עד שיאכל ב

כרבי אלעזר דדריש מיעט וריבה ואי בעית אימא כרבנן דאי סלקא דעתך כדאמר רבי 

זר בן עזריה ליכתביה רחמנא להאי מחרצנים ועד זג גבי פרטי למאי הלכתא כתביה אלע

כ לכתוב או "בתר כלל שמע מינה למידייניה בכלל ופרט ואימא כוליה להכי הוא דאתא א

שני חרצנים או שני זגים או חרצן וזג למאי הלכתא כתב רחמנא מחרצנים ועד זג שמע 

י למידרש ביה עד שיאכל שני חרצנים וזג ורבי מינה למידרש ביה כלל ופרט ואיכא נמ

ר אבהו נפקא ליה מהאי קרא "אלעזר דדריש מיעט וריבה פרט וכלל ופרט מנא ליה א

וכי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה פרט וכל בהמה כלל לשמור חזר ( שמות כב)

ויקרא )א ופרט פרט וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין הפרט רבא אמר נפקא ליה מהאי קר

ואם מן פרט הצאן כלל כבשים ועזים חזר ופרט פרט וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין ( א

מן פרט ( ויקרא א)הפרט אמר ליה רב יהודה מדיסקרתא לרבא ולילף מן הדין קרא 

ל מן האי "הבהמה כלל בקר וצאן חזר ופרט פרט וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין הפרט א

תם הוה אמינא הבהמה ליכא למשמע מינה דאי מה

ל חיה בכלל בהמה הא כתיב בקר וצאן והוה ליה "חיה בכלל בהמה א  ב גמרא,דף לה

ונתת הכסף ( דברים יד)פרט וכלל ואי אתה דן אלא כעין הפרט ומנלן דהכי הוא דתניא 

בכל אשר תאוה נפשך כלל בבקר ובצאן וביין ובשכר פרט ובכל אשר תשאלך נפשך חזר 

לל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי וכלל כלל ופרט וכ

קרקע אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע מכדי כלל ופרט וכלל כעין פרטא דיינינן כללא 

בתרא מאי אהני אהני לאוסופי כל דדמי ליה ותו פרט וכלל ופרט כעין הפרט דיינינן פרטא 

לל מוסף על הפרט ומכדי תרין כללי א נעשה כ"בתראה מאי אהני אי לאו פרטא בתראה ה

כעין פרטא דיינינן מאי איכא ביני וביני איכא דאילו > כללא>ופרטא ותרין פרטי וכללא 

תרתין כללי ופרטא אי איכא פרטא דדמי ליה אפילו בחד צד מרבינן תרי פרטי וכללא אי 

כלל  איכא פרטא דדמי משני צדדין מרבינן בחד צד לא מרבינן מכדי פרט וכלל נעשה

מוסף על הפרט ואיתרבי כל מילי ומיעט וריבה נמי ריבה הכל ואיתרבי כל מילי מאי איכא 

בין מיעט וריבה לפרט וכלל איכא דאילו פרט וכלל מרבינן אפילו עלין ולולבין ומיעט 

ר אבהו אמר רבי יוחנן כל איסורין שבתורה אין היתר "א : וריבה לולבין אין עלין לא

משרת ( במדבר ו)איסורי נזיר שהרי אמרה תורה מצטרף לאיסור חוץ מ

אלעזר דדריש כל אי הכי ' זעירי אמר אף שאור בבל תקטירו כמאן כר  א גמרא,דף לו

ל אין "לענין חמץ נמי אין הכי נמי אלא לאפוקי מאביי דאמר יש הקטרה בפחות מכזית קמ

המקפה של  הקטרה בפחות מכזית יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא איתיביה אביי

תרומה והשום והשמן של חולין ונגע טבול יום במקצתן פסל את כולן מקפה של חולין 



והשום והשמן של תרומה ונגע טבול יום במקצתן לא פסל אלא מקום מגעו והוינן בה 

ר יוחנן מה טעם הואיל וזר לוקה עליה "מקום מגעו אמאי פסול ואמר רבה בר בר חנה א

בכזית מאי טעמיה 

לאו משום דהיתר מצטרף לאיסור אמר ליה לא מאי כזית דאיכא כזית   גמרא ב,דף לו

ל אין אי הכי אמאי פליגי רבנן עליה "בכדי אכילת פרס ואכילת פרס דאורייתא היא א

ל הנח לכותח הבבלי דליכא כזית בכדי אכילת פרס אי דקא "דרבי אלעזר בכותח הבבלי א

מישטר קא שטר לא משכחת כזית בכדי שריף ליה מישרף בטלה דעתו אצל כל אדם אי 

אכילת פרס איתיביה שתי מדוכות אחת של תרומה ואחת של חולין ולפניו שתי קדירות 

אחת של תרומה ואחת של חולין ונפלו אלו לתוך אלו שתיהן מותרות שאני אומר חולין 

לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה ואי סלקא דעתך כזית בכדי אכילת פרס 

שאני ' ורייתא אמאי אמרינן שאני אומר אלא מאי היתר מצטרף לאיסור אמאי אמרידא

אומר אלא הנח לתרומת תבלין דרבנן היא איתיביה שתי קופות אחת של תרומה ואחת של 

חולין ולפניהן שתי סאין אחת של חולין ואחת של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו שניהן 

ד כזית בכדי "פלו תרומה לתוך תרומה נפלה ואי סמותרין שאני אומר חולין לתוך חולין נ

אכילת פרס אסור אמאי אמרינן שאני אומר 

בשלמא לדידי דאמינא משום דהיתר מצטרף לאיסור כגון דנפישי חולין   א גמרא,דף לז

אלא לדידך דאמרת משום דאיכא כזית בכדי אכילת פרס כי נפישי חולין מאי הוי אמר ליה 

בנן אמר ליה אביי ממאי דהאי משרת להיתר מצטרף לאיסור הנח לתרומה בזמן הזה דר

הוא דאתא דילמא ליתן טעם כעיקר הוא דאתא ולאביי מעיקרא קא קשיא ליה מאי דקאמר 

רב דימי וקא מותיב ליה כל הלין תיובתא הדר אמר ליה ליתן טעם כעיקר בתר דשני ליה 

תן טעם כעיקר שאם אמר ליה דילמא ליתן טעם כעיקר הוא דאתא לכדתניא משרת לי

שרה ענבים במים ויש בהן טעם יין חייב ומכאן אתה דן כל איסורין שבתורה ומה נזיר 

שאין איסורו איסור עולם ואין איסורו איסור הנאה ויש היתר לאיסורו עשה בו טעם 

כעיקר כלאי הכרם שאיסורן איסור עולם ואיסורן איסור הנייה ואין היתר לאיסורן אינו 

ו טעם כעיקר והוא הדין לערלה בשתים אמר ליה ההוא מרבנן רבי אבהו כי דין שיעשה ב

עקיבא אילימא רבי עקיבא דהכא דתנן רבי עקיבא אומר אפילו ' עקיבא הי ר' קאמר לר

ת "שרה פיתו ביין ויש בו כדי לצרף כזית חייב וממאי דילמא הוא דאיכא כזית בעינא וכ

ביעית יין אלא רבי עקיבא דברייתא ק דאמר עד שישתה ר"מאי למימרא לאפוקי מת

דתניא רבי עקיבא אומר נזיר ששרה פתו ביין ואכל כזית מפת ומיין חייב אמר ליה רב 

אחא בריה דרב אויא לרב אשי לרבי עקיבא דקא מוקים ליה להאי וכל משרת להיתר 

ל יליף מבשר בחלב לאו טעם בעלמא הוא ואסור "מצטרף לאיסור ליתן טעם כעיקר מנ

מי לא שנא ורבנן מבשר בחלב לא גמרינן דחידוש הוא מאי חידושיה אילימא דהאי הכא נ

לחודיה והאי לחודיה שרי ובהדי הדדי אסור כלאים נמי האי לחודיה שרי והאי לחודיה 

שרי ובהדי הדדי אסור אלא דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא שרי ומבשיל ליה בשולי 

וא אלא אסור ורבי עקיבא נמי בשר בחלב חידוש ה

כל ( במדבר לא)דאמר רחמנא { גוים> }עובדי כוכבים>יליף מגיעולי   ב גמרא,דף לז

לאו טעמא בעלמא { גוים> }עובדי כוכבים>דבר אשר יבא באש למימרא דאסירי גיעולי 

{ גוים> }עובדי כוכבים>הוא ואסור הכא נמי לא שנא ולרבנן נמי תיפוק להו מגיעולי 

בכל התורה כולה נותן טעם לפגם מותר וגבי גיעולי  אמר ליה התם חידוש הוא דהא



ע נמי הא חידוש הוא אמר רב הונא בר חייא לא "אסור ולר{ גוים> }עובדי כוכבים>

אסרה תורה אלא לקדירה בת יומא דלאו נותן טעם לפגם הוא ורבנן קדירה בת יומא נמי 

מדרבנן נשמע אי אפשר דלא פגמה פורתא אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי 

לרבי עקיבא לאו אמרי רבנן האי משרת ליתן טעם כעיקר ומכאן אתה דן לכל איסורין 

שבתורה לרבי עקיבא נמי דקא מוקים ליה להאי משרת להיתר מצטרף לאיסור לימא 

כתובין הבאין כאחד ' ל משום דהוי נזיר וחטאת ב"מכאן אתה דן לכל איסורין שבתורה א

( ויקרא ו)ד אין מלמדין נזיר הא דאמרן חטאת מאי היא דתניא כתובין הבאין כאח' וכל ב

ל בבשרה עד שיבלע בבשרה יקדש "שלא בלע ת' כל אשר יגע בבשרה יקדש יכול אפי

להיות כמוה שאם פסולה היא יפסל ואם כשרה תאכל כחמור שבה ורבנן צריכי דאי כתב 

ילפינן ואי כתב  א נזיר לא אתי מינה משום דנזיר מקדשים לא"רחמנא גבי חטאת ה

חרצן אסיר ליה ' רחמנא גבי נזיר הוה אמינא מנזיר לא ילפינן משום דחמיר איסוריה דאפי

ע אמר לך למאי צריכי בשלמא אי כתב רחמנא חטאת לא גמר "הלכך לא אתיא מיניה ור

נזיר מינה דחולין מקדשים לא גמרינן אלא לכתוב רחמנא בנזיר ותיתי חטאת מיניה דהא 

שבתורה קא גמרי מנזיר ורבנן אמרי לך חטאת להיתר מצטרף לאיסור וחולין  כל איסורין

' מקדשים לא גמרינן ומשרת ליתן טעם כעיקר מכאן אתה דן לכל איסורין שבתורה ור

עקיבא תרוייהו להיתר מצטרף לאיסור והוו להו שני כתובין הבאין כאחד וכל שני כתובין 

מכל אשר ( במדבר ו)כהנא אלא הא דתניא ל רב אשי לרב "הבאים כאחד אין מלמדין א

ל היתר "ע השתא י"יעשה מגפן היין לימד על איסורי נזיר שהן מצטרפין זה עם זה לר

ל היתר לאיסור בבת אחת איסור לאיסור אפילו "מצטרף לאיסור איסור לאיסור מבעיא א

ש "בזה אחר זה ור

אמר לך ההוא מיבעי  דלית ליה צירוף מכל אשר יעשה מאי דריש ביה  א גמרא,דף לח

ר אלעזר כל רביעיות שבתורה אין "ר אבהו א"ליה לעולם אינו נזיר עד שיזיר מכולן א

' היתר מצטרף לאיסור חוץ מרביעית שבנזיר שהרי אמרה תורה משרת מאי איכא בין ר

א משקין אין מידי אחרינא "אוכלין ור' יוחנן מרבי אפי' אלעזר איכא בינייהו דר' יוחנן לר

ר אלעזר עשר רביעיות הן ונקיט רב כהנא בידיה חמש סומקתא וחמש חיוורתא "א : לא

חמש סומקתא נזיר ועושה פסח שהורו במקדש ומתו נזיר רביעית יין לנזיר עושה פסח 

דאמר רב יהודה אמר שמואל ארבע כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי רביעית שהורו 

ן ונכנס למקדש חייב מיתה ומתו דתניא שתה רביעית יין אל יורה במקדש שתה רביעית יי

ועל כל ( ויקרא כא)מנין לרביעית דם שיוצאה משני מתים שהיא מטמאה באהל שנאמר 

נפשות מת לא יבא וחמש חיוורתא חלת נזיר ומצורע שנפסלו בשבת חלת רביעית שמן 

לחלה נזיר רביעית שמן לנזיר מצורע רביעית מים למצורע שנפסלו דתנן ושאר כל 

ן טמאין פוסלין את הגוייה ברביעית בשבת דתנן ושאר כל המשקין ברביעית ושאר המשקי

כל השופכים ברביעית ותו ליכא והאיכא מרביעית נוטלין לידים לאחד ואפילו לשנים 

בפלוגתא לא קא מיירי והא איכא היה מביא פיילי של חרס ונותן לתוכה חצי לוג מים מן 

תא לא קא מיירי והאיכא כמה מים נותן לתוכה כל יהודה אומר רביעית בפלוג' הכיור ור

זכאי אומר רביעית בפלוגתא לא קא מיירי והאיכא מקוה בר מההיא דבטלוה ' שהוא ר

: רבנן

תנא קמא לא מדמי  : 'ואינו חייב אלא עד שיאכל מן הענבים כזית וכו  ב גמרא,דף לח

וענבים לחים ויבשים ( במדבר ו)להון לכל איסורי נזיר לשתיה ורבי עקיבא כיון דכתיב 



תנו רבנן  [: 'וחייב על היין בפני עצמו כו] : לא יאכל מה אכילה כזית אף כל איסורין כזית

וענבים לחים ויבשים לא יאכל לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו מכאן אתה דן 

ועל  לכל איסורין שבתורה מה כאן שהוא מין אחד והן שני שמות וחייב על זה בפני עצמו

זה בפני עצמו אף כל שהוא מין אחד והן שני שמות חייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני 

עצמו לאיתויי חמרא חדתא ועינבי אמר אביי אכל חרצן לוקה שתים אכל זג לוקה שתים 

אכל חרצן וזג לוקה שלש רבא אמר אינו לוקה אלא אחת שאינו לוקה אלאו שבכללות 

שהיה שותה יין כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל א אומר נזיר "מתיב רב פפא ר

אכל ענבים לחים ויבשים חרצנים ' אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואח' תשת

( במדבר ו)וזגים וסחט אשכול של ענבים ושתה לוקה חמש אי הכי לילקי שש אחת על 

יחל דברו אי לא ( במדבר ל)מכל אשר יעשה תנא ושייר מאי שייר דהאי שייר שייר 

אחריתי לא יחל דברו איתיה ' משום האי לאו שיורא הוא כי קתני מידי דלא איתיה בדוכת

ל רבינא מפרזקיא לרב אשי והא שייר דבין הביניים אלא אמר רב פפא לא תניא "א' בנדרי

מידי חמש והא 

ט אותביה אמר רב פפא אנא "אותביה חמש ומאחר דלא תניא חמש מ  א גמרא,דף לט

רבי  : לאו גמרא היא בידיה והדר ביה ולא ידענא דגמרא היא בידיה ולא הדר ביהסברי 

' אמר רב יוסף כמאן מתרגמינן מפורצנין ועד עיצורין כר : 'אלעזר בן עזריה אומר כו

: יוסי

יום נזיר שגילח ' יום גילח או שגילחוהו לסטים סותר ל' סתם נזירות ל  א משנה,דף לט

: יפסף כל שהוא חייבבין בזוג בין בתער או שס

איבעיא להו האי מזיא מלתחת רבי או מלעיל למאי נפקא מינה לנזיר   א גמרא,דף לט

שגילחוהו ליסטים ושיירו בו כדי לכוף ראשו לעיקרו אי אמרת מלתחת רבי נזירות הא 

ש מהא אינבא חיה דקאים "שקליה אלא אי אמרת מלעיל רבי מאי דאקדיש הא קאים ת

סלקא דעתך מלתחת רבי ברישא דבינתא בעי למיקם לעולם מלתחת  בעיקבא דבינתא ואי

ש אינבא מתה ברישא דבינתא ואי סלקא דעתך "רבי ואגב חיותא נחית ואזיל אינבא ת

מלעיל רבי בעיקבא דבינתא בעי למיקם התם נמי משום דלית בה חילא שרוגי שריגא 

התם נמי איידי דקמטא  ואזיל תא שמע מבלורית דכושיים דבתר דמגדלין לה רפיא מלתחת

היא משיכבא דרפיא תא שמע מסקרתא דרפי עמרא מלתחת ותניא ותו כד צבעי סביא 

דיקנהון חוורן 

מ ואלא הא דתניא נזיר שגילחוהו "מ מלתחת רבי ש"עיקבי נימהון ש  ב גמרא,דף לט

לסטים ושיירו בו כדי לכוף ראשו לעיקרו אינו סותר ואי סלקא דעתך מלתחת רבי 

סותר ' כגון שגילחוהו אחר מלאת ומני רבי אליעזר היא דאמר כל אחר מלאת זליסתור 

א יליף תגלחת טהרה מתגלחת טומאה מה תגלחת טומאה שבעה אף תגלחת "ט דר"מ

נזיר  : יומין אתיא מזייא כדי לכוף ראשו לעיקרו' טהרה שבעה וקים להו לרבנן כל ז

תער אין לי אלא ( במדבר ו)ר "ת : בשגילח בין בתער בין בזוג או שסיפסף כל שהוא חיי

קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו ( במדבר ו)ל "תער תלש מירט סיפסף כל שהוא מנין ת

יונתן אומר תער אין לי אלא תער מירט תלש סיפסף כל שהוא פטור ' יאשיה ר' דברי ר

ת תניא אידך "והכתיב קדוש יהיה למימרא דאם גילח ליה בתער קאים עליה בעשה ול

לא יעבור על ( במדבר ו)ל "אין לי אלא תער תלש מירט סיפסף כל שהוא מנין ת תער



ל תער לא יעבור על ראשו לפי שלא למדנו "ראשו ומאחר שסופינו לרבות כל דבר מה ת

לתגלחת האחרונה שיהיה בתער ללמדו ממצורע אי אפשר 

י הוא אומר שאין דנין קל מחמור להחמיר עליו רבי אומר אינו צריך הר  א גמרא,דף מ

תער לא יעבור על ראשו עד מלאת התורה אמרה אחר מלאת לא תהא תגלחת אלא בתער 

והכתיב תער לא יעבור על ראשו לעבור עליו בשני לאוין אמר רב חסדא ללקות באחת 

לעכב בשתים לסתור אינו סותר אלא ברוב ראשו ובתער בתער אין במידי אחרינא לא 

רין אלא אימא כעין תער תניא נמי הכי נזיר שתלש והקתני מנין לרבות את כל המעבי

מירט סיפסף כל שהוא אינו סותר אלא ברוב ראשו ובתער רבי שמעון בן יהודה אומר 

ש כשם ששתי שערות מעכבות בו כך שתי שערות סותרות בו תנן התם שלשה "משום ר

ו שתי מגלחין ותגלחתן מצוה נזיר ומצורע ולוים וכולן שגילחו שלא בתער או ששייר

ד משום "שערות לא עשו ולא כלום אמר מר שלשה מגלחין ותגלחתן מצוה פשיטא מ

ל דלא קתני וכולן שגילחו שלא בתער בשלמא גבי "עבורי שער הוא ואפילו סך נשא קמ

והעבירו תער על כל ( במדבר ח)נזיר כתיב תער לא יעבור על ראשו וגבי לוים כתיב 

י מלוים מה לוים שכן טעונין תגלחת ואין ת תית"בשרם אלא מצורע בתער מנלן וכ

תגלחתן אלא בתער אף אני אביא את המצורע שהוא טעון תגלחת ואין תגלחתו אלא בתער 

איכא למיפרך מה ללוים שכן טעונין תנופה בגופם תאמר במצורע דלא אלא תיתי מנזיר 

רויהון מה לנזיר שכן קרבנו טעון לחם תאמר במצורע דלא אלא מחדא לא אתיא תיתי מת

מהי תיתי תיתי מלוים מה ללוים שכן טעונין תנופה בגופן נזיר יוכיח מה לנזיר שכן קרבנו 

טעון לחם לוים יוכיחו וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה הצד השוה 

שבהם שהן טעונין תגלחת ותגלחתן בתער אף אני אביא את המצורע שהוא טעון תגלחת 

רבא מברניש לרב אשי וליפרוך מה להצד השוה שבהן שכן ל "ותגלחתו בתער א

אין קרבנו בדלות תאמר במצורע שקרבנו בדלות אמר ליה רבא בר   ב גמרא,דף מ

משרשיא לרבא האי תנא מעיקרא אמר ללמדו ממצורע אי אפשר שאין דנין קל מחמור 

בא דרבנן הא להחמיר עליו והדר אמר נילף מדינא ומדינא נמי לא יליף אמר ליה ההוא אלי

אליעזר אומר אפילו ליקטו ' אליעזר דתנן ואינו חייב עד שילקטנו בתער ר' אליבא דר

ל לפי שנאמר "זקנו מה ת( ויקרא יד)במלקט וברהיטני חייב מאי טעמייהו דרבנן דתניא 

ל זקנו ומנלן דבתער דתניא "ופאת זקנם לא יגלחו יכול אפילו מצורע כן ת( ויקרא כא)

ולא תשחית ( ויקרא יט)ל "גלחו יכול אפילו גילחו במספרים יהא חייב תופאת זקנם לא י

ל ופאת זקנם לא יגלחו הא כיצד איזהו גילוח "יכול ליקטו במלקט וברהיטני יהא חייב ת

שיש בו השחתה הוי אומר זה תער ממאי דילמא לעולם אפילו ליקטו במלקט וברהיטני 

ד כי "בתער לא מיחייב עליה אמרי אי סנמי מצוה קעביד והא קאתי לאשמועינן דאפילו 

עביד נמי במלקט וברהיטני שפיר דמי לישתוק קרא מיניה ואנא אמינא ומה גבי נזיר 

ה מחייב הכא דמצוה לא כל שכן "דאיסורא קא עביד אפ

ד כי עביד במלקט וברהיטני מצוה קא עביד מדלא כתיב תער "ותו אי ס  א גמרא,דף מא

צא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב ל דאמר כל מקום שאתה מו"כר

( ויקרא יד)א מאי טעמא יליף מראשו דתניא "ואם לאו יבא עשה וידחה את לא תעשה ור

תער לא יעבור על ראשו יכול אף נזיר ( במדבר ו)ל לפי שנאמר גבי נזיר "ראשו מה ת

ני מצוה קעביד וכי ל ראשו ממאי דלמא לעולם אפילו ליקטו במלקט וברהיט"מצורע כן ת

ד אמינא הואיל וגבי נזיר כי עביד בתער "תימא תער למה לי למימרא דאפילו בתער ס



ל דלא אי סלקא דעתך כי עביד במלקט וברהיטני מצוה "מיחייב גבי מצורע נמי ליחייב קמ

ל ורבנן האי ראשו מאי דרשי ביה מיבעי להו למידחי לאו "קעביד מדלא כתב תער כר

ל ראשו למה לי "לא תקיפו פאת ראשכם יכול אף מצורע כן ת( ויקרא יט)דהקפה דתניא 

ל לפי שנאמר ופאת זקנם "זקנו מה ת( ויקרא יד)למכתב ראשו ותיפוק ליה מזקנו דתניא 

ל זקנו למה לי למכתב ראשו ולמה לי למכתב זקנו צריכי "לא יגלחו יכול אף מצורע כן ת

נא הקפת כל הראש לא שמה הקפה להכי דאי כתב רחמנא זקנו ולא כתב ראשו הוה אמי

כתב רחמנא ראשו 

ואי כתב ראשו ולא כתב זקנו הוה אמינא משמע תרתי דאתי עשה ודחי   ב גמרא,דף מא

את לא תעשה ומשמע דהקפת כל הראש שמה הקפה ואכתי בתער מנלן להכי כתב רחמנא 

לא ( רים כבדב)א דאתי עשה ודחי את לא תעשה מנליה יליף מגדילים דתניא "זקנו ור

תלבש שעטנז 

אמר מר וכולם שגילחו שלא בתער או  : הא גדילים תעשה לך מהם  א גמרא,דף מב

ששיירו שתי שערות לא עשו ולא כלום אמר רב אחא בריה דרב איקא זאת אומרת רובו 

ביום השביעי יגלחנו הכא הוא ( במדבר ו)ככולו מדאורייתא ממאי מדגלי רחמנא גבי נזיר 

יוסי ברבי חנינא האי בנזיר טמא ' לו הא בעלמא רובו ככולו מתקיף לה רדעד דאיכא כו

כתיב מחכו עלה במערבא מכדי נזיר טמא דבתער מנלן מנזיר טהור יליף ליתי נזיר טהור 

ולילף מנזיר טמא מה טמא כי שייר שתי שערות ולא כלום עבד הכא נמי כי שייר שתי 

שייר שתי שערות צמח ראשו וחזר וגילחן שערות ולא כלום עבד בעי אביי נזיר שגילח ו

מהו מי מעכבי או לא בעי רבא נזיר שגילח והניח שתי שערות וגילח אחת ונשרה אחת 

ל רב אחא מדיפתי לרבינא גילח שערה שערה קא מיבעי ליה לרבא אלא אימא "מהו א

ש ל גילוח אין כאן שער אין כאן אי שער אין כאן גילוח י"נשרה אחת וגילח אחת מהו א

: פ ששער אין כאן מצות גילוח אין כאן"ק אע"כאן ה

: נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק  א משנה,דף מב

ש היא דאמר דבר שאין מתכוין מותר אבל לא "חופף ומפספס מני ר  א גמרא,דף מב

ש היא כל הסורק להסיר "ש וסיפא רבנן אמר רבה כולה ר"סורק אתאן לרבנן רישא ר

: מתכויןנימין מדולדלות 

: רבי ישמעאל אומר לא יחוף באדמה מפני שמשרת את השער  א משנה,דף מב

איבעיא להו מפני שהיא משרת את השער תנן או דלמא מפני המשרת   א גמרא,דף מב

תנן למאי נפקא מינה כגון דאיכא אדמה דלא מתרא אי אמרת מפני שהיא משרת תנן היכא 

: י המשרת כלל כלל לא תיקודידעינן דלא מתרא שפיר אלא אי אמרת מפנ

נזיר שהיה שותה יין כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תשתה   א משנה,דף מב

אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת היה מגלח כל היום אינו חייב אלא אחת 

אמרו לו אל תגלח אל תגלח והוא מגלח חייב על כל אחת ואחת היה מטמא למתים כל 

ייב אלא אחת אמרו לו אל תטמא אל תטמא והוא מטמא חייב על כל אחת היום אינו ח

: ואחת

לא ( במדבר ו)איתמר אמר רבה אמר רב הונא מקרא מלא דבר הכתוב   ב גמרא,דף מב

לא יבא להזהירו על הטומאה להזהירו על הביאה אבל ( במדבר ו)יטמא כשהוא אומר 

נא אפילו טומאה וטומאה דאמר רב טומאה וטומאה לא ורב יוסף אמר האלהים אמר רב הו

הונא נזיר שהיה עומד בבית הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר ונגע בו חייב אמאי הא 



מ אמר רב הונא אפילו טומאה וטומאה איתיביה אביי כהן "מיטמא וקאים אלא לאו ש

ל "שהיה לו מת מונח על כתיפו והושיטו לו מתו ומת אחר ונגע בו יכול יהא חייב ת

ל ותיקשי לך "ולא יחלל במי שאינו מחולל יצא זה שהוא מחולל ועומד א( רא כאויק)

דתנן היה מיטמא למתים כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תטמא אל תטמא ' מתני

חייב על כל אחת ואחת ואמאי הא מיטמא וקאים אלא קשיא אהדדי לא קשיא כאן 

ר "דאורייתא הא אמר רב יצחק בר יוסף א בחיבורין כאן שלא בחיבורין וטומאה בחיבורין

ינאי לא אמרו טומאה בחיבורין אלא לתרומה וקדשים אבל לנזיר ועושה פסח לא ואי 

אמרת דאורייתא מאי שנא כאן בחיבורי אדם באדם כאן בחיבורי אדם במת אבל טומאה 

 וטומאה לא דהא מיטמא וקאים טומאה וביאה נמי הא מיטמא וקאי אמר רבי יוחנן כאן

בבית כאן בשדה 

בבית נמי כיון דאעיל ידיה איסתאב כי עייל כולי האי טמא הוא אלא אמר   א גמרא,דף מג

א צירף ידו משום טומאה איכא משום ביאה ליכא וצירף גופו טומאה וביאה בהדי הדדי "ר

קאתו הא אי אפשר דלא עייל חוטמו ברישא ונחית ליה טומאה אלא אמר רבא הכניס ידו 

איכא משום ביאה ליכא הכניס גופו טומאה וביאה בהדי הדדי קא אתיין והא  משום טומאה

אי אפשר דלא עייל אצבעתא דכרעיה ברישא ונחת להו טומאה אלא אמר רב פפא כגון 

שנכנס בשידה תיבה ומגדל ובא חבירו ופרע עליו את המעזיבה דטומאה וביאה בהדי הדדי 

גוסס ונפק נשמתיה אדיתיב דטומאה  קאתיין מר בר רב אשי אמר כגון דעייל כשהוא

( במדבר ו)להחלו עד שעה שימות רבי אומר ( ויקרא כא)ר "וביאה בהדי הדדי קאתיין ת

ל "יוחנן משמעות דורשין איכא בינייהו ר' במותם יטמא עד שימות מאי בינייהו אמר ר

ן ד במותם עד שימות אי"אמר גוסס איכא בינייהו למאן דאמר מלהחלו אפילו גוסס למ

ד מלהחלו הכתיב במותם מיבעי ליה לכדרבי דתניא רבי אומר במותם אינו "גוסס לא ולמ

כ "מטמא אבל מטמא בנגעתם ובזיבתם ולמאן דאמר במותם הא מיבעי ליה להאי סברא א

ד במותם הכתיב להחלו להחלו להכי "לימא קרא במות מאי במותם שמעת מינה תרתי ולמ

ד מלהחלו הא מיבעי ליה להאי "שמחולל ועומד ולמ הוא דאתא במי שאינו מחולל יצא זה

כ לימא קרא להחל מאי להחלו שמעת מינה תרתי מיתיבי אדם אינו מטמא אלא "סברא א

ד מלהחלו הא קתני דאינו מטמא לענין "עד שתצא נפשו ואפילו מגוייד ואפילו גוסס ולמ

: טמויי עד דנפקא נפשיה לענין אתחולי הא איתחיל

ט אמר "ר רב חסדא אמר רב נקטע ראשו של אביו אינו מטמא לו מאמ  ב גמרא,דף מג

ל רב המנונא אלא "לאביו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר א( ויקרא כא)קרא 

מעתה קאזיל בפקתא דערבות ופסקוה גנבי לרישיה הכי נמי דלא ליטמא ליה אמר ליה מת 

ן והאי מת מצוה הוא מצוה קאמרת השתא יש לומר באחריני מיחייב באביו לא כל שכ

והתניא איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברין קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה והא 

לה ( ויקרא כא)אית ליה ברא כיון דקאזיל באורחא כמי שאין לו קוברים דמי מיתיבי 

יטמא לה הוא מטמא ואינו מטמא לאיבריה לפי שאינו מטמא לאבר מן החי של אביו אבל 

הוא על עצם כשעורה מאי מחזיר הוא על עצם כשעורה לאו למימרא דאי מיחסר מחזיר 

' יהודה היא דתניא רבי יהודה אומר לה מיטמא ואינו מיטמא לאברי' פורתא לא ההיא ר

שאינו מיטמא על אבר מן החי של אביו אבל מיטמא הוא לאבר מן המת של אביו והתניא 

טמא לאברים פרט לכזית מן המת וכזית נצל א בן יעקב לה מיטמא ואינו מי"רב כהנא בר



ומלא תרווד רקב יכול לא יטמא לשדרה ולגולגולת ולרוב בניינה ולרוב מניינה כתיב 

ואמרת אליהם הוסיף לך הכתוב טומאה אחרת ( ויקרא כא)

יכול לא יטמא לשדרה ולגולגולת ולרוב בניינו ולרוב מניינו של אחרים   א גמרא,דף מד

וחדת שגופה תלוי בו ומיטמא לשדרה ולגולגולת ולרוב בניינה ולרוב אמרת מה אחותו מי

מניינה אף כל שגופו תלוי בו מיטמא לשדרה ולגולגולת ולרוב בניינו ולרוב מניינו ההיא 

נמי רבי יהודה היא ורב דאמר כי האי תנא דתניא מעשה שמת אביו של רבי יצחק בגינזק 

[ שעמו]זקנים ' יהושע בן אלישע וד' את רובאו והודיעוהו לאחר שלש שנים ובא ושאל 

: ואמרו לאביו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר

שלשה מינין אסורין בנזיר הטומאה והתגלחת והיוצא מן הגפן חומר   א משנה,דף מד

בטומאה ובתגלחת מביוצא מן הגפן שהטומאה והתגלחת סותרין והיוצא מן הגפן אינו 

ומאה ובתגלחת שהיוצא מן הגפן לא הותר מכללו וטומאה סותר חומר ביוצא מן הגפן מבט

ותגלחת הותרו מכללן בתגלחת מצוה ובמת מצוה וחומר בטומאה מבתגלחת שהטומאה 

סותרת את הכל וחייבין עליה קרבן ותגלחת אינה סותרת אלא שלשים ואין חייבין עליה 

: קרבן

נו סותר לא הותר מכללו ו מיין ומה יין שאי"וטומאה לא תותר מכללה ק  א גמרא,דף מד

לאביו ולאמו לא יטמא ( ויקרא כא)ל "טומאה שסותרת אינו דין שלא תותר מכללה ת

ו מטומאה מה "לאביו ולאמו לא יטמא אבל מיטמא הוא למת מצוה ויין יותר מכללו ק

טומאה שהיא סותרת הותרה מכללה יין שאינו סותר אינו דין שיותר מכללו אמר קרא 

ו מטומאה "שכר יזיר לאסור יין מצוה כיין רשות ויין יסתור את הכל קמיין ו( במדבר ו)

ש שיסתור אמר "מה טומאה שהותרה מכללה סותרת את הכל יין שלא הותר מכללו לא כ

והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו טומאה סותרת ואין היין סותר ( במדבר ו)קרא 

שו בה מטמא כמיטמא סותרת ו מטומאה ומה טומאה שלא ע"והתגלחת תסתור את הכל ק

את הכל תגלחת שעשו בה מגלח כמתגלח אינו דין שתסתור את הכל אמר קרא והימים 

הראשונים יפלו כי טמא נזרו טומאה סותרת את הכל ואין תגלחת סותרת את הכל וטומאה 

ו מתגלחת ומה תגלחת שאינה סותרת אלא שלשים עשה בה "נעשה בה מטמא כמיטמא ק

אה שהיא סותרת את הכל אינו דין שנעשה בה מטמא כמיטמא אמר מגלח כמתגלח טומ

וטמא ראש נזרו למטמא ראש נזרו ותגלחת לא נעשה בה מגלח כמתגלח ( במדבר ו)קרא 

ו מטומאה ומה טומאה שהיא סותרת את הכל לא עשו בה מטמא כמיטמא תגלחת "ק

במדבר )קרא שאינה סותרת אלא שלשים יום לא כל שכן שלא נעשה מגלח כמתגלח אמר 

תער לא יעבור על ראשו קרי ביה לא יעבור הוא ולא יעבור לאחר ותגלחת לא תותר ( ו

ו מיין ומה יין שאינו סותר לא הותר מכללו תגלחת שסותרת אינו דין שלא "מכללה ק

תותר מכללה אמר רחמנא ראשו ואמר רחמנא זקנו ותגלחת לא תסתור כלל קל וחומר 

לו אינו סותר תגלחת שהותרה מכללה אינו דין שלא תסתור מיין ומה יין שלא הותר מכל

ו מתגלחת ומה תגלחת שהותרה "בעינן גידול שער והא ליכא ויין יסתור שלשים יום ק

מכללה סותרת יין שלא הותר מכללו אינו דין שיסתור מידי הוא טעמא אלא משום גידול 

: שער גבי יין הא קאים שערו

ד היה מזה בשלישי ובשביעי ומגלח בשביעי ומביא תגלחת טומאה כיצ  ב משנה,דף מד

טרפון מה ' ל ר"ע א"קרבנותיו בשמיני ואם גילח בשמיני מביא קרבנותיו בו ביום דברי ר



ל זה טהרתו תלויה בימיו ומצורע טהרתו תלויה בתגלחתו ואינו מביא "בין זה למצורע א

: כ היה מעורב שמש"קרבן אא

ש דתני הלל גילח בשמיני מביא קרבנותיו "ת קיבלה מיניה או לא  ב גמרא,דף מד

ד קיבלה מיניה ליתי קרבנותיו בשמיני אמר רבא לא קשיא הא דטבל "בתשיעי ואי ס

בשביעי הא דלא טבל בשביעי אמר אביי אשכחתינהו לחבריה דרב נתן בר הושעיא 

וא אל פתח אהל מועד ונתנם אל הכהן אימתי ה' ובא לפני ה( ויקרא טו)דיתבין וקאמרין 

בזמן שהוא טבל ועשה הערב שמש אין לא טבל ועשה הערב שמש לא אלמא קסבר [ בא]

במדבר )טבול יום של זב כזב דמי אמינא להון אנא אלא מעתה גבי נזיר טמא נמי דכתיב 

בזמן [ בא]אל הכהן אל פתח אהל מועד אימתי הוא [ יביא שתי תורים]> והביא אותם>( ו

שטבל ועשה הערב שמש 

מכדי שערי ניקנור היכא קיימין בשערי לוייה והתניא טמא מת מותר   מראא ג,דף מה

ויקח משה ( שמות יג)מת עצמו שנאמר ' ליכנס במחנה לוייה ולא טמא מת בלבד אלא אפי

טבול > אמר אביי>את עצמות יוסף עמו מאי עמו עמו במחיצתו עמו במחנה לוייה אלא 

לא עייל ואי במחנה לוייה קאי אמאי קא ה כיון דמחוסר כפרה "יום של זב כזב דמי ואפ

קרי ליה אהל מועד למימרא מה התם מחוסר כפרה לא עייל אף למחנה לוייה נמי מחוסר 

טמא יהיה לרבות טבול יום עוד טומאתו בו ( במדבר יט)כפרה לא עייל והתם מנלן דתניא 

: לרבות מחוסר כפרה

חטאת עולה ושלמים ושוחט בהמות ' תגלחת הטהרה כיצד היה מביא ג  א משנה,דף מה

את השלמים ומגלח עליהם דברי רבי יהודה רבי אלעזר אומר לא היה מגלח אלא על 

ג אומר הביא "החטאת שהחטאת קודמת בכל מקום ואם גלח על אחת משלשתן יצא רשב

בהמות ולא פירש הראויה לחטאת תקרב חטאת לעולה תקרב עולה לשלמים תקרב ' ג

: שלמים

בשלמים הכתוב מדבר ' וגלח הנזיר פתח אהל מועד וגו( במדבר ו)ר "ת  א גמרא,דף מה

ושחטו פתח אהל מועד אתה אומר בשלמים הכתוב מדבר או אינו אלא ( ויקרא ג)שנאמר 

פתח אהל מועד ממש אמרת אם כן דרך בזיון הוא רבי יאשיה אומר אינו צריך הרי אמרה 

א במדרש בפרשה נשא "נ]בזיון ו לדרך "לא תעלה במעלות על מזבחי ק( שמות כ)תורה 

אם כך ' וגלח הנזיר רבי יאשיה אומר בשלמים הכתוב מדבר או אינו וכו> ב"רמ' ד>

ו לדבר שלא יגלח פתח אהל מועד אלא בשלמים הכתוב "ק' אמרה תורה לא תעלה וכו

ולקח את שער ראש נזרו ונתן ( במדבר ו)יצחק אומר אינו צריך הרי הוא אומר ' ר[ מדבר

מי שאינו מחוסר אלא לקיחה ונתינה יצא זה שהוא מחוסר לקיחה הבאה ' וגועל האש 

ונתינה איכא דאמרי רבי יצחק אומר בשלמים הכתוב מדבר אתה אומר בשלמים הכתוב 

מדבר או אינו אלא פתח אהל מועד ממש תלמוד לומר ולקח את שער ראש נזרו מקום 

עזר וגלח הנזיר פתח אהל מועד שהיה מבשל שם היה מגלח אבא חנן אומר משום רבי אלי

ש שזורי אומר וגלח הנזיר פתח אהל "כל זמן שאין פתח אהל מועד פתוח אינו מגלח ר

מועד ולא נזירה 

שמא יתגרו בה פרחי כהונה אמר לו לדבריך סוטה תוכיח דכתיב בה   ב גמרא,דף מה

הן זו כוחלת ולא חיישינן שמא יתגרו בה פרחי כהונה אמר ל' והעמידה לפני ה( במדבר ה)

: ופוקסת זו אינה כוחלת ופוקסת



היה נוטל שער ראש נזרו ומשלח תחת הדוד ואם גילח במדינה לא היה   ב משנה,דף מה

משלח תחת הדוד במה דברים אמורים בתגלחת הטהרה אבל בתגלחת הטומאה לא היה 

: מ אומר הכל משלחין תחת הדוד חוץ מן הטמא שבמדינה בלבד"משלח תחת הדוד ר

כ נוטל את הרוטב ונותן על שער ראש "ר ואח"נוטל שער ראש נזרו ת  ב גמרא,מהדף 

נזרו ומשלח תחת הדוד של שלמים ואם שילח תחת הדוד של חטאת ואשם יצא אשם 

ק ואם נזיר טמא משלח תחת הדוד של אשם יצא "מי איכא אמר רבא ה[ טהור]בנזיר 

מים מזבחו יהא תחתיו ואם אשר תחת זבח השל( במדבר ו)מ אמר רבא אמר קרא "מנה

ט אמר קרא זבח לרבות את החטאת ואשם והא "שילח תחת הדוד של חטאת יצא מ

מ לרבות חטאת "כ לימא קרא מרוטב השלמים מאי זבח ש"אפיקתיה להאי זבח מרוטב א

כ לימא שלמים וזבח מאי זבח השלמים "ואשם ואימא כולה לחטאת ואשם הוא דאתא א

הכל היו משלחין תחת הדוד חוץ מטמא שגילח במדינה מפני שמע מינה תרתי תנו רבנן 

ששערו נקבר דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר טהורים כאן וכאן היו משלחין טמאים כאן 

א הכל לא היו משלחין תחת הדוד חוץ מן טהור שבמקדש מפני "וכאן לא היו משלחין וחכ

: שנעשה כמצותו

לקן הכהן נוטל את הזרוע בשלה מן האיל היה מבשל את השלמים או שו  ב משנה,דף מה

וחלה מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחת ונותן על כפי הנזיר ומניפן ואחר כך הותר הנזיר 

לשתות יין ולהטמא למתים 

רבי שמעון אומר כיון שנזרק עליו אחד מן הדמים הותר הנזיר לשתות   א משנה,דף מו

: ביין ולהיטמא למתים

ואחר ישתה הנזיר יין אחר המעשים כולן דברי רבי ( במדבר ו)ר "ת  א גמרא,דף מו

אליעזר וחכמים אומרים אחר מעשה יחידי מאי טעמייהו דרבנן כתיב הכא ואחר ישתה 

אחר התגלחו את נזרו מה התם אחר מעשה יחידי אף כאן ( במדבר ו)הנזיר יין וכתיב התם 

אמר רב תנופה בנזיר  : למה ליש "אחר מעשה יחידי אימא עד דאיכא תרווייהו אי הכי גז

מעכבת אליבא דמאן אילימא אליבא דרבנן תגלחת אמרי רבנן לא מעכבא תנופה מיבעיא 

א אחר מעשים כולם מהו דתימא כיון דלענין "אלא אליבא דרבי אליעזר פשיטא האמר ר

ל "כפרה שירי מצוה היא הכא נמי לא תעכב קמ

זאת תורת הנזיר בין שיש לו כפים בין  (במדבר ו)ומי מעכבא והתניא   ב גמרא,דף מו

שאין לו כפים ואלא הא דתניא זאת תורת הנזיר בין שיש לו שער בין שאין לו שער הכי 

ה "א אינו צריך להעביר תער על ראשו וב"נמי דלא מעכבא והתניא נזיר ממורט בש

ין לו ש אינו צריך א"אומרים צריך להעביר תער על ראשו ואמר רבינא מאי אינו צריך לב

ש ורבי אליעזר אמרו דבר "פדת ב' ה יש לו תקנה והיינו דרבי פדת דאמר ר"תקנה הא לב

אליעזר דתניא אין לו בהן יד ורגל אין לו טהרה עולמית דברי רבי אליעזר ' אחד מאי ר

א יניח על של שמאל ויצא לישנא אחרינא "רבי שמעון אומר יניחנו על מקומו ויצא וחכ

ה בנזיר מעכבת אליבא דמאן אילימא אליבא דרבי אליעזר פשיטא אמרי לה אמר רב תנופ

האמר רבי אליעזר אחר מעשים כולם אלא אליבא דרבנן השתא יש לומר תגלחת אמרי 

רבנן לא מעכבא תנופה מיבעיא ומי לא מעכבא והתניא זאת תורת הנזיר בין שיש לו כפים 

שיש לו שער ובין שאין לו שער ובין שאין לו כפים ואלא הא דתניא זאת תורת הנזיר בין 

ה "א אינו צריך להעביר תער על ראשו וב"הכי נמי דמעכבא והתניא נזיר ממורט בש



ש יש לו "אומרים צריך אמר רבי אבינא מאי צריך לבית הלל צריך ואין לו תקנה לב

: תקנה ופליגא דרבי פדת

עלו לו גילח על גילח על הזבח ונמצא פסול תגלחתו פסולה וזבחיו לא   ב משנה,דף מו

כ הביא קרבנותיו לשמן תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו גילח "החטאת שלא לשמה ואח

כ הביא קרבנותיו לשמן תגלחתו פסולה וזבחיו "על העולה או על השלמים שלא לשמן ואח

לא עלו לו רבי שמעון אומר אותו הזבח לא עלה לו אבל שאר זבחים עלו ואם גילח על 

: מהן כשר תגלחתו כשרה ויביא שאר זבחים שלשתן ונמצא אחד

ש נזיר שגילח על שלמי "אמר רב אדא בר אהבה זאת אומרת קסבר ר  ב גמרא,דף מו

ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים ולא ( במדבר ו)דאמר קרא ' נדבה יצא מאי טעמ

: כתב על שלמיו

ר סותר את הכל מי שנזרק עליו אחד מן הדמים ונטמא רבי אליעזר אומ  א משנה,דף מז

א יביא שאר קרבנותיו ויטהר אמרו לו מעשה במרים התרמודית שנזרק עליה אחד "וחכ

מן הדמים ובאו ואמרו לה על בתה שהיתה מסוכנת והלכה ומצאה שמתה ואמרו חכמים 

: תביא שאר קרבנותיה ותטהר

ת אליעזר כל אחר מלא' אליעזר אומר סותר את הכל והאמר ר' קתני ר  א גמרא,דף מז

אליעזר סותר קרבנותיו הכי נמי מסתברא ' שבעה סותר אמר רב מאי סותר נמי דקאמר ר

מ ומעשה נמי במרים התרמודית שנזרק "א תביא שאר קרבנותיה ותטהר ש"דקתני וחכ

עליה אחד מן הדמים ובאו והודיעוה על בתה שהיתה מסוכנת והלכה ומצאה שמתה ואמרו 

:  מ"חכמים תביא שאר קרבנותיה ותטהר ש

  

מסכת נזיר פרק ז 

כהן גדול ונזיר אין מיטמאין לקרוביהן אבל מיטמאין למת מצוה היו   א משנה,דף מז

מהלכין בדרך ומצאו מת מצוה רבי אליעזר אומר יטמא כהן גדול ואל יטמא נזיר וחכמים 

אומרים יטמא נזיר ואל יטמא כהן הדיוט אמר להם רבי אליעזר יטמא כהן שאינו מביא 

טומאתו ואל יטמא נזיר שהוא מביא קרבן על טומאתו אמרו לו יטמא נזיר שאין קרבן על 

: קדושתו קדושת עולם ואל יטמא כהן שקדושתו קדושת עולם

בשלמא כהן גדול ונזיר האי סבר כהן גדול עדיף והאי סבר נזיר עדיף   א גמרא,דף מז

משוח בשמן המשחה 

ומרובה בגדים משוח בשמן המשחה עדיף דאילו משוח בשמן המשחה   ב גמרא,דף מז

מביא פר הבא על כל המצות ואילו מרובה בגדים אין מביא משוח שעבר ומרובה בגדים 

מרובה בגדים עדיף דמרובה בגדים עביד עבודה ואילו משוח שעבר לאו בר עבודה הוא 

ף דאילו האי חזי לעבודה עבר מחמת קירויו ועבר מחמת מומו עבר מחמת קירויו עדי

למחר ואילו עבר מחמת מומו לא חזי לעבודה איבעיא להו משוח מלחמה וסגן הי מינייהו 

ש דתניא אין "עדיף משוח מלחמה עדיף דחזי למלחמה או דלמא סגן עדיף דחזי לעבודה ת

בין משוח מלחמה לסגן אלא שאם היו מהלכין בדרך ומצאו מת מצוה יטמא משוח מלחמה 

משוח מלחמה קודם לסגן אמר מר זוטרא לענין החיותו משוח ' מא הסגן והתניואל יט



דתלו ביה רבים ולענין טומאה סגן עדיף דתניא רבי חנינא בן ' מלחמה עדיף מאי טעמ

אנטיגנוס אומר למה תקנו סגן לכהן גדול שאם אירע בו פסול הרי נכנס ומשמש תחתיו עד 

קא אזלי בהדי הדדי אבל חד חד לחודיה בר כאן לא פליגי אלא בכהן גדול ונזיר כי 

על כל נפשות מת לא יבא במה הכתוב ( ויקרא כא)ר "איטמויי אינון מנא הני מילי דת

מדבר אי ברחוקים קל וחומר הוא ומה כהן הדיוט שהוא מיטמא לקרובים אינו מיטמא 

בקרובים לרחוקים כהן גדול שאינו מיטמא לקרובים אינו דין שאינו מיטמא לרחוקים אלא 

הכתוב מדבר ולאביו הוא דאינו מיטמא הא מיטמא הוא למת מצוה 

ולאמו לגזירה שוה לכדרבי דתניא רבי אומר גבי נזיר במותם אינו   א גמרא,דף מח

מיטמא אבל מיטמא הוא לנגעם ולזיבתם ואין לי אלא בנזיר בכהן גדול מנין אמרת לא 

מקום שכהן הדיוט מיטמא לאחיו ו הוא ומה אם ב"ל שהרי ק"ג שאין ת"יאמר אמו בכ

מאביו אין כהן גדול מיטמא לאביו מקום שאין כהן הדיוט מיטמא לאחיו מאמו אינו דין 

ל אמו בכהן גדול מופנה להקיש ולדון "ג מיטמא לאמו אם זכיתה מהדין מה ת"שאין כ

ג מה אמו האמור בנזיר במותם אינו "הימנו גזירה שוה נאמר אמו בנזיר ונאמר אמו בכ

ג במותם אינו מיטמא אבל "יטמא אבל מיטמא הוא לנגעם ולזיבתם אף אמו האמור בכמ

על נפש ' כל ימי הזירו לה( במדבר ו)ג נזיר מנלן דתניא "מיטמא לנגעם ולזיבתם אשכחן כ

מכה נפש בהמה ( ויקרא כד)נפש בהמה במשמע כענין שנאמר ' מת לא יבא שומע אני אפי

ישמעאל אומר אינו צריך הרי הוא ' הכתוב מדבר ר ל על נפש מת לא יבא בנפש אדם"ת

אומר לא יבא בנפשות המטמאות בביאה הכתוב מדבר לאביו ולאמו אינו מיטמא אבל 

ג שקדושתו קדושת עולם מיטמא "מיטמא הוא למת מצוה עד שלא יאמר יש לי בדין ומה כ

אם אמרת למת מצוה נזיר שאין קדושתו קדושת עולם אינו דין שמיטמא למת מצוה לא 

ג שכן אינו מביא קרבן על טומאתו תאמר בנזיר שמביא קרבן על טומאתו הואיל "בכ

ל לאביו ולאמו לא יטמא אבל מיטמא "ומביא קרבן על טומאתו לא יטמא למת מצוה ת

ו ומה כהן "למת מצוה או אינו מיטמא לאביו ולאמו אבל יטמא לשאר מתים אמרת ק

שאר מתים נזיר שאינו מיטמא לקרובין אינו דין הדיוט שמיטמא לקרובין אינו מיטמא ל

' שלא יטמא לשאר מתי

ל לאביו ולאמו לאביו ולאמו הוא דלא מיטמא אבל מיטמא הוא "הא מה ת  ב גמרא,דף מח

ג ונאמרו כללות בנזיר מה כללות "למת מצוה עד שלא יאמר יש לי בדין נאמרו כללות בכ

מת מצוה אף כללות האמורות בנזיר ג לאביו אינו מיטמא אבל מיטמא ל"האמורות בכ

לאביו אינו מיטמא אבל מיטמא למת מצוה או כלך לדרך זו נאמרו כללות בכהן הדיוט 

ונאמרו כללות בנזיר מה כללות האמורות בכהן הדיוט מיטמא לאביו אף כללות האמורות 

ל לאביו ולאמו לא יטמא הא למת מצוה מיטמא הא מיבעי ליה "בנזיר מיטמא לאביו ת

מר שאין מיטמא לאביו אלא לאביו לומר שאין מיטמא לאביו לאחיו אינו מיטמא הא לו

ל "לאחותו מה ת' למת מצוה מיטמא ולאמו לגזרה שוה לכדרבי ולאחותו לכדתניא דתני

הרי שהלך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לו מת יכול יטמא אמרת לא יטמא 

ותו הוא דאינו מיטמא הא למת מצוה מיטמא ל לאחותו לאח"יכול לא יטמא למת מצוה ת

ע אומר נפשות אלו הרחוקין מת אלו הקרובין לאביו ולאמו אינו מיטמא אבל מיטמא "ר

ג והוא נזיר לאחיו אינו מיטמא אבל מיטמא הוא למת "הוא למת מצוה לאחיו שאם היה כ

בי עקיבא ולר' מצוה לאחותו כדתניא הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו כו

ג ונזיר לאחיו אינו מיטמא אבל "גזירה שוה דרבי מנליה אמר לך כיון דאמר מר אם היה כ



ג ולרבי ישמעאל כהן גדול והוא "ג לחודיה מה לי נזיר וכ"מיטמא הוא למת מצוה מה לי כ

נזיר מנליה כיון דשרא רחמנא חד לאו גבי מת מצוה מה לי חד לאו מה לי תרין לאוין 

סלקא דעתך אמינא כי שרא רחמנא למת מצוה נזיר וכהן דאיסור לאוי הוא אחותו למה לי 

ל "אבל מילה ופסח דכרת לא יטמא למת מצוה קמ

ג והוא נזיר נפקא "ע מכדי לא שנא כהן גדול לחודיה ולא שנא כ"ולר  א גמרא,דף מט

מלאחיו לאביו ולאמו למה לי צריכי דאי כתב אביו הוה אמינא היינו טעמא דלא מיטמא 

ליה משום דחזקה בעלמא הוא אבל אמו דידעין דילידתיה ליטמא לה ואי כתב רחמנא אמו 

במדבר )הוה אמינא אמו לא ליטמא לה דלאו אזיל זרעה בתרה אבל אביו כיון דאמר מר 

ועל כל נפשות ( ויקרא כא)למשפחותם לבית אבותם אימא ליטמא ליה קא משמע לן ( א

מת לא יבא למה לי 

ל כל לאפוקי רחוקים מת לאפוקי קרובים נפשות לאפוקי רביעית דם ע  ב גמרא,דף מט

: שיצא משני מתים שמטמא באהל שנאמר על כל נפשות מת לא יבא

על אלו טומאות הנזיר מגלח על המת ועל כזית מן המת ועל כזית נצל   ב משנה,דף מט

חי שיש ועל מלא תרווד רקב על השדרה ועל הגולגולת ועל אבר מן המת ועל אבר מן ה

עליו בשר כראוי ועל חצי קב עצמות ועל חצי לוג דם ועל מגען ועל משאן ועל אהילן ועל 

עצם כשעורה על מגעו ועל משאו על אלו הנזיר מגלח ומזה בשלישי ובשביעי וסותר את 

: הקודמין ואינו מתחיל למנות אלא עד שיטהר ומביא את קרבנותיו

רבי מאיר אמר להן רבי יהודה לתלמידיו אל תנו רבנן אחר פטירתו של   ב גמרא,דף מט

יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנין הן ולא ללמוד תורה הן באין אלא לקפחני 

בהלכות הן באין דחק סומכוס ונכנס אמר להם כך שנה לי רבי מאיר על אלו טומאות 

תי לכם אל הנזיר מגלח על המת ועל כזית מן המת כעס רבי יהודה ואמר להן לא כך אמר

ש "יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנין הן על כזית מן המת מגלח על המת לא כ

יוסי יאמרו מאיר שכב יהודה כעס יוסי שתק תורה מה תהא עליה ' אמר ר  א גמרא,דף נ

ר יוסי לא נצרכה אלא למת שאין עליו כזית בשר ועדיין יאמר על אבר ממנו מגלח על "א

אלא כדאמר רבי יוחנן לא נצרכה אלא לנפל שלא נתקשרו אבריו בגידין כולו לא כל שכן 

הכא נמי בנפל שלא נתקשרו אבריו בגידין רבא אמר לא נצרכה אלא לרוב בניינו ולרוב 

ואיזהו נצל בשר המת שקרש  : על כזית מת ועל כזית נצל : מניינו שאין בהן רובע עצמות

דדידיה הוא כי קרש מאי הוי אלא דידעינן  ומוהל שהרתיח היכי דמי אילימא דלא ידעינן

ירמיה בסתם אי קרש מוהל הוא לא קרש דלמא ' דדידיה הוא אף על גב דלא קרש אמר ר

כיחו וניעו הוא בעא מיניה אביי מרבה יש נצל לבהמה או אין נצל לבהמה מי אמרינן 

 גמירי נצל דאתי מאדם אבל דאתי מבהמה לא או דלמא לא שנא הניחא למאן דאמר

ד טומאה חמורה עד לכלב "טומאה חמורה עד לגר וטומאה קלה עד לכלב שפיר אלא למ

בחמה ' ד עד לכלב אפי"מאי איכא למימר תא שמע המחוהו באור טמא בחמה טהור ואי ס

נמי אימת ממחי ליה בתר דאסרוח בחמה כיון דאסרח הוה ליה עפר תנן כל הנצוק טהור 

חוץ מדבש הזיפים והצפיחית 

ש אומרים אף המקפה של גריסין ושל פול מפני שהיא סולדת לאחוריה "ב  ראב גמ,דף נ

בעי רמי בר חמא יש נצוק לאוכלין או אין נצוק לאוכלין מי אמרינן משום דאית בהו רירי 

ש חלב "והני לית בהו רירי או דלמא משום דסמיכין הוא והכא הא סמיכין אמר רבא ת

תיכו טהור ואי סלקא דעתך אין נצוק לאוכלין המת שהוא שלם והתיכו טמא היה מפורד וה



ר זירא אנא ומר בריה דרבינא תרגימנא הכא במאי עסקינן "שלם והתיכו נמי ליטהר א

כגון דבהדי דמרתח ליה סליק עמודא דנורא לפומיה דמנא וקרש דאיתיה כולא גבי הדדי 

שהן סולדין ש אומרים אף המקפה של גריסין ושל פול מפני "ש ב"ל רבינא לרב אשי ת"א

וכמה  : ועל מלא תרווד רקב : לאחוריהן מידי איריא התם משום דסמיכין הכא משום רירי

שיעורו חזקיה אמר מלא פיסת היד רבי יוחנן אמר מלא חפניו תנן מלא תרווד רקב 

יוחנן הוא ' א מלא חפניו בשלמא ר"מ וחכ"שאמרו ישנן מעיקר אצבעות ולמעלה דברי ר

מ ולא כרבנן אמרי מלא פיסת היד ומלא קשרי "כמאן לא כר דאמר כרבנן אלא חזקיה

אצבעותיו למעלה חד שיעורא הוא אמר ליה רב שימי בר אדא לרב פפא ממאי דהאי 

: מלא פיסת היד תיקו' מקשרי אצבעותיו ולמעלה לראש דלמא למטה מדידיה דהוה לי

יש או על גבי ר איזהו מת שיש לו רקב מת שנקבר ערום בארון של ש"ת  א גמרא,דף נא

רצפה של אבנים זהו מת שיש לו רקב נקבר בכסותו בארון של עץ או על גבי רצפה של 

לבנים זהו מת שאין לו רקב אמר עולא אין רקב אלא הבא מן הבשר ומן הגידים ומן 

ג דליכא "העצמות איתיביה רבא לעולא רקב הבא מן הבשר טהור הא מן העצם טמא ואע

הבשר טהור עד שיש עצם בבשר הא ליכא גידים אי אפשר  בשר אימא הכי רקב הבא מן

ר יוחנן שני מתים שקברן זה עם "לבשר ולעצמות בלא גידים אמר רב שמואל בר אבא א

מתים טמא אמר רבא שקברו זה בפני ' זה נעשו גלגלין זה לזה מתיב רב נתן רקב הבא מב

ר יוחנן "ה בר בר חנה אעצמו וזה בפני עצמו והרקיבו ועמדו על מלא תרווד רקב אמר רב

גזז שערו וקברו עמו נעשה לו גלגלין תנן התם כל שבמת טמא חוץ מן השינים והשער 

והצפורן ובשעת חיבורן כולן טמאין בעי חזקיה שערו העומד לגלח צפורן העומד ליגזז 

מאי מי אמרינן כל העומד ליגזז כגזוז דמי או דלמא השתא מיהא הא מחוברין וניפשוט ליה 

ה בר בר חנה טעמא משום דגזז הא לא גזז לא הכי קאמר גזז הרי זה גלגלים לא גזז מדרב

ירמיה רקב הבא מן העקב מהו כי גמרינן רקב הבא מכוליה מת אבל ' מיבעי ליה בעי ר

נתן ברבי אושעיא רקב הבא משני מתים ' ש דתני ר"דאתי מן עקב לא או דלמא לא שנא ת

הכא דלמא דרך עקב קאתי והכא דלמא דרך עקב ד הבא מן העקב לא זיל "טמא ואי ס

קאתי אי דאירקיב כוליה מת וקאתי דרך עקב הכי נמי אלא הכא כגון דאירקיב חד אבר 

וקאתי דרך עקב מאי תיקו בעי רבי ירמיה עובר במעי אשה הוי גלגלים או לא כיון דאמר 

לצאת מיפרש  מר עובר ירך אמו הלכך גופה הוא ולא הוי גלגלין או דלמא כיון דסופו

ל עובר דסופו לצאת מיפרש פריש מינה "פריש מינה ואת

כיון דלא איתצר כי גופה דמי או ' שכבת זרע במעי אשה מהו מי אמרי  ב גמרא,דף נא

דלמא כיון דמעלמא קאתי לא בעי רב פפא פירשה מהו כיון דלא מקיימא בדלא אכלה 

ה דרב איקא עורו מהו בעי רב חיותא הוא או דלמא הא נמי מעלמא אתי בעי רב אחא ברי

ד כל הני דקאמר "ל רב שמואל בר אחא לרב פפא ואי ס"הונא בר מנוח כיחו וניעו מהו א

הוי גלגלין רקב דמטמא היכי משכחת לה דאשקייה מי דקלים וסכיא נשא ושלקו במי 

טבריא אמר אביי נקטינן מת שטחנו אין לו רקב איבעיא להו טחנו וחזר והרקיב מהו מידי 

וא טעמא אלא דאיכא בשר וגידים ועצמות והאיכא או דלמא כברייתו בעינן וליכא תיקו ה

תני עולא בר חנינא מת שחסר אין לו רקב ולא תפוסה ולא שכונת קברות מיתיבי לא אם 

אמרת במת שיש לו רוב ורובע או מלא תרווד רקב תאמר בחי שאין לו לא רוב ולא רובע 

חד אבר איכא רקב ' ארקיב חד אבר דכוותיה גבי מת אפיולא מלא תרווד רקב היכי דמי ד

ל שום מת יש לו רקב שום חי אין לו רקב בעי רבא הרקיב "מי קתני הא מת הא קמ



כשהוא חי וחזר ומת מהו כי גמירי רקב דאירקיב כשהוא מת או דלמא השתא מיהא הא 

טעמא ' י כוש לא אם אמרת במת שיש לו רוב ורובע ומלא תרווד רקב תאמר בח"מיית ת

משום חי הא מת יש לו רקב מי קתני הא מת הא קא משמע לן דשום מת יש לו רקב שום 

חי אין לו רקב בעי רבא נמלה שחסרה מהו שיעורא גמירין לה והא חסר או בריה גמירי 

לה והאיכא 

ל מהם "בהם יכול בכולן ת( ויקרא יא)ש "אמר רב יהודה מדיסקרתא ת  א גמרא,דף נב

ל בהם הא כיצד עד שיגע במקצתן שהוא ככולן ושיערו חכמים "מקצתן ת אי מהם יכול

מ שיעורא גמירי לה אמר רב שמעיה כי "בכעדשה שכן החומט תחלת ברייתו בכעדשה ש

בעינן שיעורא דבדלא הויא כעדשה לא מטמא דלא נפלה בה נשמה אבל נפלה בה נשמה 

ולגולת תנן או דלמא או שדרה איבעיא להו שדרה וג : השדרה והגולגולת : לא תיבעי לך

ש שדרה שגירד רוב עילעין שבה טהורה ובקבר אפילו משוברת "או גולגולת אמר רבא ת

מ או שדרה או "או מפורקת טמאה מפני הקבר טעמא משום דגירד הא לא גירד טמא ש

ל דכי גירד טהורה אידך תיבעי לך תא שמע רבי יהודה "גולגולת קתני הא לא קתני הא קמ

עקיבא ומעשה שהביאו ' עקיבא מטמא וחכמים מטהרין וחזר בו ר' שה דברים ראומר ש

נ של טרסיים והניחוה באויר ונכנס תודוס הרופא וכל הרופאים "קופה מלאה עצמות לבהכ

ואמרו אין כאן שדרה ממת אחד טעמא דליכא שדרה דמחדא האיכא או שדרה או [ עמו]

או גולגולת תנן לא מיבעיא קאמר לא  מ או שדרה"גולגולת דמחדא נזיר מגלח עליה ש

או שדרה ממת אחד או גולגולת ממת ' מיבעיא שדרה וגולגולת דממת אחד ליכא אלא אפי

אחד ליכא תא שמע ממניינא ומה הן ששה דברים שרבי עקיבא מטמא וחכמים מטהרין על 

 אבר מן המת שבא משני מתים ועל אבר מן החי שבא משני בני אדם ועל חצי קב עצמות

שבא משני מתים ועל רביעית דם הבא משנים ועל עצם כשעורה שנחלק לשנים והשדרה 

והגולגולת 

סימן יחיד שהוא >ד או שדרה או גולגולת הני שבעה הויין כי קתני "ואי ס  ב גמרא,דף נב

כל היכא דפליגי עליה רבים לאפוקי עצם כשעורה דיחיד הוא דפליג עליה > גילח ואחד

ע מטמא ורבי יוחנן בן נורי מטהר ואי בעית אימא "נחלק לשנים רעצם כשעורה ש' דתני

כי קתני אבר מן המת אבר מן החי לא קתני ואיבעית אימא כי קתני כל היכא דנזיר מגלח 

על אהילו לאפוקי עצם כשעורה דלא ואיבעית אימא כי קתני כל היכא דהדר ביה לאפוקי 

לא תשנה רביעית דם בחזרה שהרי רביעית דם דלא הדר ביה דאמר ליה רבי לבר קפרא 

ש אומר עד "עקיבא בידו ועוד המקרא מסייעו ועל כל נפשות מת לא יבא ר' למודו של ר

ש "ימיו היה מטמא אם משמת חזר בו איני יודע תנא הושחרו שיניו מפני תעניותיו ת

א רובע מן הגויה מרוב "א רובע עצמות מן העצמים או משנים או משלשה ובה"דתניא בש

ש "ה כאחד שב"ש ודברי ב"נין או מרוב המנין אמר רבי יהושע יכולני לעשות דברי בהב

אומרים משנים או משלשה או משני שוקיים וירך אחד או משני ירכיים ושוק אחד הואיל 

ה אומרים מן הגויה או מרוב בנין או מרוב מנין הואיל "ורוב גובהו של אדם מגובה וב

אומר אפילו עצם מן השדרה או מן הגולגולת שאני  וישנן במפרקי ידים ורגלים שמאי

שמאי דמחמיר ליפשוט מינה טעמא דבית שמאי דמחמיר הא רבנן עד דאיכא שדרה 

וגולגולת לא עד כאן לא פליגי רבנן עליה דשמאי אלא בעצם אחד דאתי מן השדרה ומן 

עצמות מן  הגולגולת אבל היכא דאיתיה בעיניה אפילו חדא מינהון בעי רמי בר חמא רובע

שדרה וגולגולת מאי כי קתני חצי קב עצמות היכא דאיכא משאר אבריו אבל מן שדרה 



ש השדרה והגולגולת "רובע עצמות או דלמא לא שנא אמר רבא ת' וגולגולת דחמירי אפי

ואי סלקא דעתך רובע עצמות דאתי מן שדרה וגולגולת חמיר ליתני על רובע עצמות הבא 

' מן השדרה כו

והא רבא הוא דאמר לא נצרכה אלא לשדרה וגולגולת שאין בהן רובע   מראא ג,דף נג

ש שמאי אומר עצם אחד מן שדרה או מן גולגולת שאני "ע ת"עצמות בתר דשמעה מר

הא לרבנן עד דאיכא חצי קב ' שמאי דמחמיר טפי ליפשוט מינה טעמא דשמאי דמחמי

ם אחד אבל ברובע עצמות דילמא עד כאן לא פליגי רבנן עליה דשמאי אלא בעצ' עצמו

אפילו רבנן מודו אמר רבי אליעזר זקנים הראשונים מקצתן היו אומרים חצי קב עצמות 

וחצי לוג דם לכל רובע עצמות ורביעית דם לא לכל ומקצתן היו אומרים אף רובע עצמות 

ד שלאחריהם אמרו חצי קב עצמות וחצי לוג דם לכל רובע עצמות "ורביעית דם לכל ב

דם לתרומה וקדשים אבל לא לנזיר ועושה פסח מכדי אין הכרעת שלישית ורביעית 

על אלו הנזיר  : מכרעת אמר רבי יעקב בר אידי מפי שמועה אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי

על אלו דרישא למעוטי עצם כשעורה דעל מגעו ועל משאו אין ועל אהילו לא ועל  : מגלח

: עצמותוחצי קב  : אלו דסיפא למעוטי אבן הסכוכית

חצי קב עצמות אין רובע עצמות לא היכי דמי אילימא דאית בהון עצמות   ב גמרא,דף נג

כשעורה תיפוק ליה משום עצם כשעורה אלא דאקמח אקמוחי על אבר מן המת ועל אבר 

אין עליהן בשר כראוי מאי רבי יוחנן אמר אין הנזיר  : מן החי שיש עליהן בשר כראוי

הנזיר מגלח עליהן רבי יוחנן אמר אין הנזיר מגלח עליהן  מגלח עליהן ריש לקיש אמר

שיש עליהן כזית בשר אין אבל ' דהא קתני ברישא על אבר מן המת ועל אבר מן החי וכו

שמעון בן לקיש אומר מגלח מדלא קתני בסיפא ורבי יוחנן אמר לך כל ' אין עליהם לא ור

משמע חצי קב עצמות אין היכא דמשמע מכללא לא קתני בסיפא והא חצי קב עצמות ד

על ' רובע עצמות לא וקתני בסיפא רובע עצמות התם אי לאו רובע עצמות הוה אמינא אפי

מגעו ועל משאו לא להכי איצטריך למיתני רובע עצמות דעל אהילן הוא דאין הנזיר מגלח 

והא חצי לוג דם דשמעת מינה חצי לוג דם אין רביעית דם לא וקתני בסיפא רביעית דם 

לאפוקי מדרבי עקיבא דאמר רבי עקיבא רביעית דם הבא משני מתים מטמא באהל  התם

ט דרבי יוחנן ואי דלית ביה "האי אבר מן המת היכי דמי אי דאית ביה עצם כשעורה מ

ה "ט דריש לקיש אמר לך ריש לקיש לעולם דלית ביה עצם כשעורה ואפ"עצם כשעורה מ

ע על פני השדה בחלל חרב או במת על פני וכל אשר יג( במדבר יט)רחמנא רבייה דתניא 

ז "השדה זה המאהיל על פני המת בחלל זה אבר מן החי ויש לו להעלות ארוכה חרב ה

כחלל או במת זה אבר הנחלל מן המת או בעצם אדם זה רובע עצמות או בקבר זה קבר 

סתום 

אמר רב  דאמר מר טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת ואילו גבי נגיעה  א גמרא,דף נד

הנוגע בעצם או בחלל בעצם זה עצם כשעורה או [ ועל]> וכל>( במדבר יט)יהודה תניא 

בחלל זה אבר הנחלל מן החי ואין בו להעלות ארוכה או במת זה אבר הנחלל מן המת או 

ל זה קבר שלפני הדיבור האי אבר מן המת היכי דמי אי דאית ביה עצם "בקבר אמר ר

הכי רחמנא רבייה אמר לך ' אלא דלית ביה עצם כשעורה ואפיכשעורה היינו הנוגע בעצם 

ומזה בשלישי ובשביעי  : יוחנן לעולם דאית ביה ואם אינו ענין למגעו תנהו ענין למשאו' ר

איבעיא להו הא דקתני עד שיטהר בשביעי קאי עד דעביד הערב שמש ומני  : 'וסותר וכו

שיביא קרבנותיו ומני רבנן היא תא א היא או דילמא בשמיני קאי ומאי עד שיטהר עד "ר



שמע מדקתני סיפא מתחיל ומונה מיד הא רישא מאי עד שיטהר עד שיביא קרבנותיו ומני 

: רבנן היא דאמרי נזירות דטהרה עד שמיני לא חיילא

אבל הסככות והפרעות ובית הפרס וארץ העמים והגולל והדופק ורביעית   א משנה,דף נד

הנוגעים במת ובימי ספרו ובימי גמרו על אלו אין הנזיר  דם ואהל ורובע עצמות וכלים

מגלח ומזה בשלישי ובשביעי 

ואינו סותר את הקודמים ומתחיל ומונה מיד וקרבן אין לו באמת אמרו   ב משנה,דף נד

: ימי הזב והזבה וימי הסגרו של מצורע הרי אלו עולין לו

וארץ  : ופרעות היוצאות מן הגדרואלו הן הסככות אילן המיסך על הארץ   ב גמרא,דף נד

איבעיא להו ארץ העמים משום אוירא גזרו עליה או דילמא משום גושא גזרו  : העמים

ש ומזה בשלישי ובשביעי ואי אמרת משום אוירא הזאה למה לי אלא לאו משום "עליה ת

גושא לא לעולם אימא לך משום אוירא וכי קתני אשארא הכי נמי מסתברא מדקתני וכלים 

וגעים במת הני כלים בני הזאה אינון אלא שמע מינה אשארא הנ

לימא כתנאי הנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל רבי מטמא ורבי   א גמרא,דף נה

יהודה סבר משום ' יוסי בר' יוסי ברבי יהודה מטהר מאי לאו רבי סבר משום אוירא ור

ומר סבר לא שמיה אהל גושא לא דכולי עלמא משום גושא מר סבר אהל זרוק שמיה אהל 

והתניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר תיבה שהיא מלאה כלים וזרקה על פני המת באהל 

טמאה ואם היתה מונחת טהורה אלא דכולי עלמא משום אוירא ומר סבר כיון דלא שכיחא 

ג דלא שכיחא גזרו ביה רבנן והתניא הנכנס לארץ העמים "לא גזרו ביה רבנן ומר סבר אע

ה ומגדל טהור בקרון ובספינה ובאיסקריא טמא ואיבעית אימא הכא שמא בשידה תיב

יהודה אומר הנכנס לארץ העמים ' יוסי בר' יוציא ראשו ורובו לשם פליגי והתניא ר

אמר רב  : ומתחיל ומונה : בשידה תיבה ומגדל טהור עד שיוציא לשם ראשו או רובו

סלק נמי סלקין ליה מתיב רב ש אלא בנזירות מועטת אבל בנזירות מרובה מי"חסדא ל

שרביא מתחיל ומונה מיד ואין מבטל בהן את הקודמין במאי אילימא בנזירות מועטת קבעי 

גידול שיער 

אלא לאו בנזירות מרובה וקתני מתחיל ומונה מיד הוא מותיב לה והוא   ב גמרא,דף נה

צרעתו והדר מפרק לה בנזירות בת חמשים יום דיתיב עשרין ואיתילידא ביה צרעת מגלח 

יתיב תלתין יומין דנזיר דהא אית ליה גידול שער מתיב רמי בר חמא נזיר שהיה טמא 

בספק ומוחלט בספק 

אוכל בקדשים לאחר ששים יום ושותה יין ומיטמא למתים לאחר מאה   א גמרא,דף נו

ועשרים יום ותני עלה במה דברים אמורים בנזירות מועטת אבל בנזירות בת שנה אוכל 

לאחר שתי שנים ושותה יין ומיטמא למתים לאחר ארבע שנים ואי סלקא דעתך  בקדשים

סלקין ליה יומי תיסגי ליה בשלש שנים ושלשים יום ועוד מתיב רב אשי אין לי אלא ימי 

טומאה שאין עולין לו מן המנין ימי חלוטו מנין ודין הוא ימי טומאה מגלח ומביא קרבן 

י טומאתו אין עולין לו מן המנין אף ימי חלוטו אין וימי חלוטו מגלח ומביא קרבן מה ימ

עולין לו מן המנין לא אם אמרת בימי טומאתו שכן מבטל בהן את הקודמים תאמר בימי 

חלוטו שאין מבטל בהן את הקודמין אמרת קל וחומר הוא ומה נזיר בקבר ששערו ראוי 

י לתגלחת נזירות לא כל לתגלחת נזירות אין עולין לו מן המנין ימי חלוטו שאין שערו ראו

שכן ואין לי אלא ימי חלוטו ימי ספרו מנין ודין הוא 



מה ימי חלוטו טעון תגלחת אף ימי ספרו ומה ימי חלוטו אין עולין לו מן   ב גמרא,דף נו

המנין אף ימי ספרו יכול אף ימי הסגרו כן והדין נותן חלוט מטמא משכב ומושב וימי 

לימי חלוטו שאין עולין לו מן המנין אף ימי הסגרו  הסגרו מטמא משכב ומושב אם למדת

אין עולין לו מן המנין אמרת לא אם אמרת בימי חלוטו שכן חלוטו טעון תגלחת ומביא 

קרבן לפיכך אין עולין תאמר בימי הסגרו שאין טעון תגלחת ואינו מביא קרבן לפיכך יעלו 

מנין אבל ימי הזב והזבה והסגרו למנין מכאן אמרו ימי ספרו וימי גמרו אין עולין לו מן ה

של מצורע הרי אלו עולין לו קתני מיהת לא אם אמרת בימי טומאה שכן מבטל בהן את 

הקודמין תאמר בימי חלוטו במאי אילימא בנזירות מועטת הא בעינן גידול שער אלא לאו 

: מ"בנזירות מרובה וקתני שאין עולין לו מן המנין אלמא לא סלקין ליה ש

יהושע כל טומאה מן המת שנזיר מגלח עליה ' אמר רבי אליעזר משום ר  שנהב מ,דף נו

חייבין עליה על ביאת מקדש וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה אין חייבין עליה 

: ר מאיר לא תהא זו קלה מן השרץ"על ביאת מקדש א

בר ממל  ורבי אליעזר משום רבי יהושע גמר לה והא משום רבי יהושע  ב גמרא,דף נו

יהושע בן פתר ראש ' גמר לה דתניא אמר רבי אליעזר כשהלכתי לערדסקיא מצאתי את ר

מ בהלכה כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה חייבין עליה "שהיה יושב ודן לפני ר

משום ביאת מקדש וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה אין חייבין עליה משום 

קלה משרץ אמרתי לו כלום אתה בקי ברבי יהושע בר  ביאת מקדש אמר לו אל תהא זו

ממל אמר לי הן כך אמר לי רבי יהושע בר ממל משום רבי יהושע כל טומאה מן המת 

שהנזיר מגלח עליה חייב עליה משום ביאת מקדש וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח 

מיר לה אמרו עליה אין חייבין עליה משום ביאת מקדש הוי משום רבי יהושע בר ממל ג

שמע מינה כל שמעתתא דמתאמרה בבי תלתא קדמאי ובתראי אמרינן מציעאי לא אמרינן 

אמר רב נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא אמר נחום הלבלר כך מקובלני מרבי מיאשא 

שקיבל מאבא שקבל מן הזוגות שקבלו מן הנביאים הלכה למשה מסיני בזורע שבת וחרדל 

: מ"תן פאה מכל אחד ואחד ואילו יהושע וכלב לא קחשיב שבשנים ושלשה מקומות שנו

ע דנתי לפני רבי אליעזר מה אם עצם כשעורה שאינו מטמא אדם "אר  ב משנה,דף נו

באהל הנזיר מגלח על מגעו ועל משאו רביעית דם שהוא מטמא אדם באהל אינו דין שיהא 

ו וכשבאתי "אן מקהנזיר מגלח על מגעה ועל משאה אמר לי מה זה עקיבא אין דנין כ

: והרציתי דברים לפני רבי יהושע אמר לי יפה אמרת אלא כן אמרו הלכה

איבעיא להו עצם כשעורה הלכה ורביעית דם קל וחומר ואין דנין קל   א גמרא,דף נז

וחומר מהלכה או דלמא רביעית דם הלכה ועצם כשעורה קל וחומר ואין דנין קל וחומר 

:  ביעית דם קל וחומר ואין דנין קל וחומר מהלכהש עצם כשעורה הלכה ור"מהלכה ת

  

מסכת נזיר פרק ח 

שני נזירים שאמר להן אחד ראיתי אחד מכם שנטמא ואיני יודע איזה   א משנה,דף נז

מכם מגלחין ומביאין קרבן טומאה וקרבן טהרה ואומר אם אני הוא טמא קרבן טומאה 

שלי וקרבן טומאה שלך וסופרין  שלי וקרבן טהרה שלך ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה



שלשים יום ומביאין קרבן טהרה ואומר אם אני הוא הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן 

טהרה שלך וזה קרבן טהרתי ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה שלך 

: וזה קרבן טהרתך

יודע איזה קתני שני נזירים שאמר להם ראיתי אחד מכם שנטמא ואיני   א גמרא,דף נז

מכם ואמאי כל ספק טומאה ברשות היחיד מהיכא ילפינן לה מסוטה מה סוטה בועל 

י כגון דאיכא בי תרי אבל הכא שני נזירים והאי דקאי "ונבעלת אף כל ספק טומאה ברה

גביהון הא תלתא הוה ליה ספק טומאה ברשות הרבים וכל ספק טומאה ברשות הרבים 

באומר ראיתי טומאה שנזרקה ביניכם אמר רב אשי  ספיקו טהור אמר רבה בר רב הונא

דיקא נמי 

ואמאי דילמא  : מגלחין ומביאין : דקתני ואיני יודע איזה מכם שמע מינה  ב גמרא,דף נז

לאו טמאין אינון וקעביד הקפה אמר שמואל באשה וקטן ולוקמא בגדול והקפת כל הראש 

ל הקפת כל הראש שמה לא שמה הקפה מדלא מוקים לה הכי שמע מינה קסבר שמוא

הקפה מר זוטרא מתני לה להא שמעתא דשמואל אסיפא נזיר שהיה טמא בספק ומוחלט 

תגלחות והא קעביד הקפה אמר שמואל ' בספק אוכל בקדשים לאחר ששים יום ומגלח ד

ל רב אדא בר אהבה לרב "באשה וקטן אמר רב הונא המקיף את הקטן הרי הוא חייב א

ון אמר ליה חובה תקברינון חובה לבניה כולהו שני דרב אדא בר הונא ודידך מאן מגלח לה

אהבה לא אקיים ליה זרעא לרב הונא מכדי תרוייהו סבירא הקפת כל הראש שמה הקפה 

פאת [ את]לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית ( ויקרא יט)במאי קמיפלגי רב הונא סבר 

הו בהשחתה ליתנהו נמי זקנך כל שיש לו השחתה יש לו הקפה והני נשי הואיל וליתנ

בהקפה ורב אדא בר אהבה סבר אחד המקיף ואחד הניקף במשמע ואיתקש מקיף לניקף 

כל היכא דניקף מיחייב מקיף נמי מיחייב והאי קטן הואיל והוא גופיה לאו בר עונשין הוא 

( ויקרא יד)דמיחייב מקיף נמי לא מיחייב לימא הקפת כל הראש תנאי היא דתנו רבנן 

תלמוד לומר לפי שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם ראשו מה 

ל לפי שנאמר גבי "ל ראשו ותניא אידך ראשו מה ת"יכול אף מצורע כן ת  א גמרא,דף נח

ל ראשו מאי לאו "תער לא יעבור על ראשו יכול אף נזיר מצורע כן ת( במדבר ו)נזיר 

ידחי את ד מנזיר קסבר הקפת כל הראש לא שמה הקפה וכי אתא קרא למ"תנאי היא למ

לא תעשה ועשה ואידך סבר הקפת כל הראש שמה הקפה וכי אתא קרא למידחי לאו 

ע הקפת כל הראש לא שמה הקפה וכי אתא קרא כגון שהקיף ולבסוף "גרידא אמר רבא דכ

גילח כיון דאילו גלחיה בחד זימנא לא מיחייב כי הקיף ולבסוף גילח נמי לא מיחייב ומי 

ת אם אתה יכול לקיים "כל מקום שאתה מוצא עשה ול כתב קרא הכי והאמר ריש לקיש

ע הקפת כל הראש שמה "ת אלא דכ"את שניהם מוטב ואם לאו יבוא עשה וידחה את ל

ת ועשה לאו גרידא מנליה יליף מגדילים דאמר קרא "הקפה ומאן דמוקים לקרא למידחי ל

הם ומאן לא תלבש שעטנז ותניא לא תלבש שעטנז הא גדילים תעשה לך מ( דברים כב)

ט לא נפקא ליה מגדילים אמר לך לכדרבא הוא דאתא דרבא רמי "דנפקא ליה מראשו מ

צמר ( דברים כב)ונתנו על ציצית הכנף מין כנף פתיל תכלת וכתיב ( במדבר טו)כתיב 

ופשתים יחדו הא כיצד צמר ופשתים פוטרים בין במינן בין שלא במינן שאר מינין במינן 

טרין והאי תנא דמפיק לראשו ללאו גרידא דאתי עשה ודחי את פוטרין שלא במינן אין פו

ופאת ( ויקרא כא)' ל לפי שנא"לא תעשה ועשה מנלן נפקא ליה מזקנו דתניא זקנו מה ת



ל זקנו ומאן דמפיק ליה לראשו לעשה ולא "זקנם לא יגלחו יכול אף כהן מצורע כן ת

תעשה לילף מזקנו וליטעמיך דקיימא לן בעלמא 

ת ועשה לילף מכהן דדחי אלא מכהן לא ילפינן "דלא אתי עשה ודחי את ל  אב גמר,דף נח

מה לכהן שכן לאו שאינו שוה בכל נזיר מכהן נמי לא יליף שכן לאו שאינו שוה בכל ומאן 

ל לפי שנאמר "דמוקים להאי ראשו בנזיר למה לי זקנו מיבעי ליה לכדתניא זקנו מה ת

ל זקנו ומנלן דבתער דתניא ופאת זקנם "כן ת ופאת זקנם לא יגלחו יכול אף כהן מצורע

ל ולא תשחית אי לא תשחית יכול ליקטן "לא יגלחו יכול אף גילחו במספרים יהא חייב ת

ל ופאת זקנם לא יגלחו איזו גילוח שיש בו השחתה הוי אומר זה "במלקט וברהיטני חייב ת

ולמה לי למיכתב תער ומאן דמפיק ליה להאי ראשו ללאו גרידא למה לי למיכתב ראשו 

ת ועשה הילכך שקול הוא ויבואו שניהן "זקנו משמע למידחי לאו גרידא ומשמע למידחי ל

כהן מנזיר לא יליף שכן ישנו בשאלה נזיר מכהן לא יליף שכן לאו שאינו שוה בכל 

אמר רב מיקל אדם כל גופו  : ובעלמא לא ילפינן מינייהו משום דאיכא למיפרך כדאמרן

ביר בית השחי ובית הערוה הרי זה לוקה הא בתער הא במספרים והא בתער מיתיבי המע

רב נמי בתער קאמר כעין תער אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן המעביר בית השחי 

ובית הערוה לוקה מיתיבי העברת שיער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים מאי לוקה 

נמי דקאמר מדרבנן 

יוחנן המעביר בית השחי ' חייא בר אבא אמר ר' ר איכא דאמרי אמר  א גמרא,דף נט

לא ילבש גבר שמלת אשה מיתיבי העברת שיער ( דברים כב)ובית הערוה לוקה משום 

אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים הוא דאמר כי האי תנא דתניא המעביר בית השחי 

ילבש גבר ובית הערוה הרי זה עובר משום לא ילבש גבר שמלת אשה ותנא קמא האי לא 

לא יהיה כלי גבר על אשה מאי תלמוד ( דברים כב)מאי דריש ביה מיבעי ליה לכדתניא 

לומר אם שלא ילבש איש שמלת אשה ואשה שמלת איש הרי כבר נאמר תועבה היא ואין 

כאן תועבה אלא שלא ילבש איש שמלת אשה וישב בין הנשים ואשה שמלת איש ותשב 

ל לא "אומר מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה תבין האנשים רבי אליעזר בן יעקב 

יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה שלא יתקן איש בתיקוני אשה אמר רב 

ש בר אבא חזינא ליה לרבי "נחמן בנזיר מותר ולית הילכתא כוותיה אמרו ליה רבנן לר

מיה דרבי אמי יוחנן דלית ליה אמר להון מחמת זקנה נשרו ההוא דאיתחייב נגידא ק

איגלאי בית השחי חזייה דלא מגלח אמר להון רבי אמי שיבקוה דין מן חבריא הוא בעא 

ל בר פחתי זמן "מיניה רב מרבי חייא מהו לגלח אמר ליה אסור אמר ליה והא קא גדל א

יש לו כל זמן שהוא גדל נושר בעא מיניה רב מרבי חייא מהו לחוך אמר ליה אסור בבגדו 

ל אסור ולית הילכתא "איכא דאמרי בעא מיניה בתפלה בבגדו מאי אל מותר "מהו א

: כוותיה

יהושע יבקש אחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר ' מת אחד מהן אמר ר  ב משנה,דף נט

ואומר אם טמא הייתי הרי אתה נזיר מיד ואם טהור הייתי הרי אתה נזיר אחר שלשים יום 

טהרה ואומר אם אני הוא הטמא קרבן וסופרין שלשים ומביאין קרבן טומאה וקרבן 

טומאה שלי וקרבן טהרה שלך ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק 

וסופרים שלשים יום ומביאין קרבן טהרה ואומר אם אני הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן 

טהרה שלך וזה קרבן טהרתי ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק 

הו קרבן טהרתך אמר לו בן זומא ומי שומע לו שידור כנגדו בנזיר אלא מביא חטאת וז



העוף ועולת בהמה ואומר אם טמא הייתי החטאת מחובתי והעולה נדבה ואם טהור הייתי 

העולה מחובתי והחטאת מספק וסופר שלשים יום ומביא קרבן טהרה ואומר אם טמא 

טהור הייתי העולה הראשונה חובה וזו נדבה הייתי העולה הראשונה נדבה וזו חובה ואם 

וזו שאר קרבני אמר רבי יהושע נמצא זה מביא קרבנותיו לחצאים אבל הודו לו חכמים 

: לבן זומא

יהושע אלא לחדד בה את ' ולייתי אמר רב יהודה אמר שמואל לא אמר ר  ב גמרא,דף נט

: יסרוהתלמידים אמר רב נחמן מאי ליעביד ליה רבי יהושע לדקיה דלא ל

נזיר שהיה טמא בספק ומוחלט בספק אוכל בקדשים אחר ששים יום   ב משנה,דף נט

ושותה יין ומטמא למתים אחר מאה ועשרים יום שתגלחת הנגע דוחה תגלחת הנזיר בזמן 

: שהוא ודאי אבל בזמן שהוא ספק אינו דוחה

לאחר  א בנזירות מועטת אבל בנזירות בת שנה אוכל בקדשים"תנא בד  א גמרא,דף ס

שתי שנים ושותה יין ומיטמא למתים לאחר ארבע שנים ותני עלה ומגלח ארבע תגלחיות 

תגלחת ראשונה מביא צפורים וחטאת העוף ועולת בהמה שניה מביא חטאת העוף ועולת 

אמרת תגלחת  : בהמה שלישית מביא חטאת העוף ועולת בהמה רביעית מביא קרבן טהרה

קמייתי דאי ודאי מצורע הוא ולאו טמא הוא ציפורין  ממה נפשך שפיר' ראשון מביא וכו

חובתו וחטאת העוף ספק אזלא לקבורה ועולה הויא נדבה ולגלחו תוך שבעה אי אפשר 

תער לא יעבור על ראשו עד מלאת ואי ( במדבר ו)דדילמא לאו מוחלט הוא ורחמנא אמר 

א מתעבדין ולא הוי לאו מצורע ודאי הוי והוא טמא חטאת העוף חובתו וציפורין אבראי ק

חולין בעזרה ועולת בהמה הויא נדבה ואי לאו מצורע הוא ולאו טמא הוא ציפורין אבראי 

קא מתעבדין חטאת העוף לקבורה עולת בהמה הויא חובתו והא בעי אשם רבי שמעון היא 

דאמר מייתי ומתני תגלחת שניה ושלישית ציפורין לא צריך דהא עביד מאי איכא דילמא 

ט הוא חדא לספק ספרו וחדא לספק טומאתו תגלחת רביעית מביא קרבן טהרה ודאי מוחל

ומתני 

ואי ודאי נזיר הוא עולה הראשונה חובה וזו נדבה ואם טמא ומוחלט הוא   ב גמרא,דף ס

עולה הראשונה נדבה וזו חובה וזה שאר קרבנו טמא ספק ומוחלט ודאי אוכל בקדשים 

תים לאחר ששים ושבעה ימים מוחלט ספק לאחר שמונה ימים ושותה יין ומיטמא למ

וטמא ודאי אוכל בקדשים לאחר שלשים ושבעה ימים ושותה יין ומיטמא למתים לאחר 

שבעים וארבעה ימים טמא ודאי ומוחלט ודאי אוכל בקדשים לאחר שמונה ימים ושותה 

יר שמעון בן יוחי נז' יין ומיטמא למתים לאחר ארבעים וארבעה ימים שאלו תלמידיו את ר

טהור ומצורע מהו שיגלח תגלחת אחת ועולה לו לכאן ולכאן אמר להן אינו מגלח אמרו לו 

למה אמר להן אילו זה לגדל וזה לגדל וזה להעביר וזה להעביר יפה אתם אומרים עכשיו 

נזיר להעביר ומצורע לגדל ולא תעלה לו לימי חלוטו ותעלה לו לימי ספרו ואמר להן אילו 

וזה לפני זריקת דמים יפה אתם אומרים אלא מצורע לפני זריקת  זה לפני זריקת דמים

דמים ונזיר לאחר זריקת דמים ולא תעלה לו לימי צרעתו ונזירותו ותעלה לו לימי צרעתו 

וטומאתו אמר להן אילו זה לפני ביאת מים וזה לפני ביאת מים יפה אתם אומרים אלא 

יפה אמרת שלא תעלה לו לימי  טמא לאחר ביאת מים מצורע לפני ביאת מים אמרו לו

ספרו ולנזירותו ותעלה לו לימי חלוטו וטומאתו דזה לגדל וזה לגדל הוא אמר להן נזיר 

טהור והוא מצורע זה לגדל וזה להעביר ואם נזיר טמא והוא מצורע זה לפני ביאת מים וזה 

לאחר ביאת מים 



חר ביאת מים זה לפני וזה לא> חיים>תני רבי חייא זה לפני ביאת מים   א גמרא,דף סא

בעי רמי בר חמא הני ארבע  : 'שתגלחת הנגע וכו : זריקת דמים וזה לאחר זריקת דמים

תגלחיות דקאמר משום מצוה או משום אעבורי שיער טומאה למאי נפקא מינה לעבורי 

בנשא אי אמרת משום מצוה לעבורי בנשא לא ואי אמרת משום אעבורי שיער טומאה 

ש ומגלח ארבע תגלחיות אי סלקא דעתך משום "מאי אמר רבא ת אפילו סכיה נשא נמי

:  עבורי שיער טומאה אפילו בשלש נמי סגיא ליה שמע מינה משום מצוה שמע מינה

  

מסכת נזיר פרק ט 

אין להם נזירות נשים ועבדים יש להן נזירות חומר { הגוים> }הכותים>  א משנה,דף סא

: ו כופה את אשתובנשים מבעבדים שהוא כופה את עבדו ואינ

אין להם נזירות מנא הני מילי דתנו רבנן { הגוים> }הכותים>קתני   א גמרא,דף סא

ואמרת אליהם לרבות { לגוים> }לעובדי כוכבים>דבר אל בני ישראל ולא ( במדבר ו)

את העבדים למה לי קרא האמרת כל מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בה אמר רבא 

לאסור איסר על נפשו במי שנפשו קנויה לו יצא עבד ( ר לבמדב)שאני הכא דאמר קרא 

שאין נפשו קנויה לו הואיל ואין נפשו קנויה לו אימא גבי נזיר נמי לא קמשמע לן אמר מר 

עובדי >וכל היכא דכתיב ישראל { לגוים> }לעובדי כוכבים>דבר אל בני ישראל ולא 

ר אל בני ישראל ותניא בני דב( ויקרא כז)לא והא גבי ערכין דכתיב { גוים> }כוכבים

ל איש "מעריכין יכול לא יהו נערכין ת{ הגוים> }העובדי כוכבים>ישראל מעריכין ואין 

עובד >לאביו ולאמו לא יטמא במי שיש לו אב יצא ( במדבר ו)שאני הכא דאמר קרא 

ר יוחנן "ר חייא בר אבין א"שאין לו אב למאי אילימא לענין ירושה והא{ גוי> }כוכבים

כי ירושה לעשו ( דברים ב)יורש את אביו דבר תורה שנאמר { גוי> }בד כוכביםעו>

נתתי את הר שעיר אלא במי שמוזהר על כיבוד אביו מי כתיב כבד אביך גבי נזיר אלא 

אמר קרא לאביו ולאמו לא יטמא במי שיש לו טומאה 

ומאה שאין לו טומאה מנלן דלית להו ט{ גוי> }עובד כוכבים>יצא   ב גמרא,דף סא

ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל ( במדבר יט)דאמר קרא 

במי שיש לו קהל יצא זה שאין לו קהל ממאי דלמא כרת הוא דלא מיחייב אבל איטמויי 

והזה הטהור על הטמא כל שיש לו טהרה יש לו טומאה וכל ( במדבר יט)מיטמו אמר קרא 

ק ואיש "א טהרה הוא דלא הויא ליה טומאה הויא ליה אשאין לו טהרה אין לו טומאה ואימ

והתנחלתם ( ויקרא כה)ק "אשר יטמא ולא יתחטא רב אחא בר יעקב אמר שאני הכא דא

אותם לבניכם אחריכם כל שיש לו נחלה יש לו טומאה וכל שאין לו נחלה אין לו טומאה 

בני ישראל ( כז ויקרא)אי הכי עבדים נמי לא אלא אמר רבא בשלמא גבי ערכין שנאמר 

ל "מעריכין יכול לא יהו נערכין ת{ הגוים> }העובדי כוכבים>בני ישראל מעריכין ואין 

נוזרין { הגוים> }העובדי כוכבים>הכא בני ישראל נוזרין ומביאין קרבן ואין [ איש]איש 

ל איש אמרי אי משום קרבן לאו מהכא נפקא "ומביאין קרבן יכול אף לא יהו נזירין כלל ת

יוסי הגלילי אימא בני ישראל נוזרין נזירות ' אלא מהתם לעולה פרט לנזירות דברי רליה 

נוזרים נזירות עולם יכול לא יהו נזירים תלמוד { הגוים> }העובדי כוכבים>עולם ואין 



ר יוחנן מי כתיב נזיר עולם אימא בני ישראל מדירין בניהם בנזיר ואין "לומר איש א

ל איש האמר רבי "ירין בניהם בנזיר יכול לא יהו נזירים תמד{ הגוים> }העובדי כוכבים>

> העובדי כוכבים>יוחנן הלכה היא בנזיר אימא בני ישראל מגלחין על נזירות אביהן ואין 

מגלחין על נזירות אביהן { הגוים}

ר יוחנן הלכה היא בנזיר אי הכי "ל איש האיתמר א"יכול לא יהו נזירין ת  א גמרא,דף סב

יש כי יפליא נדר בערכך בערכין למה לי מכדי האיתקש ערכין לנדרים א( ויקרא כז)

איש ( ויקרא כב)ל "דאמר קרא איש כי יפליא נדר בערכך והתניא גבי נדרים איש מה ת

שהן נודרים נדרים ונדבות כישראל איש כי { הגוים> }העובדי כוכבים>איש לרבות את 

ד "תויי מופלא סמוך לאיש הניחא למיפליא בערכין למה לי אלא האי איש מיבעי ליה לאי

ד דרבנן איש כי יפליא למה לי לאיתויי מופלא "מופלא סמוך לאיש דאורייתא אלא למ

הניחא למאן דאמר בני ישראל נערכין ואין { דגוי> }דעובד כוכבים>סמוך לאיש 

נערכין יכול לא יהו מעריכין תלמוד לומר איש שפיר אלא { הגוים> }העובדי כוכבים>

מעריכים יכול לא יהו { הגוים> }העובדי כוכבים>בני ישראל מעריכים ואין ד "למ

ר אדא "תינוק בן חדש בר עירוכי הוא כי יפליא למה לי א' נערכין תלמוד לומר איש אפי

ג דגדול הוא אינו יודע להפלות אלא "גדול דאע{ גוי> }עובד כוכבים>בר אהבה לאיתויי 

ה לי מכדי האיתקש נזירות לנדרים כי יפליא למה לי כי יפליא דכתב רחמנא גבי נזירות למ

לאיתויי ידים שאינן מוכיחות דאיתמר ידים שאינן מוכיחות אביי אמר הויין ידים רבא 

אמר לא הויין ידים לאביי ניחא אלא לרבא מאי איכא למימר אלא כי יפליא מיבעי ליה 

מהן נזיר לפי שלא  לכדרבי טרפון דתניא רבי יהודה אומר משום רבי טרפון אין אחד

ניתנה נזירות אלא להפלאה הניחא לרבי טרפון אלא לרבנן מאי איכא למימר אלא מיבעי 

ליה לכדתניא היתר נדרים פורחין באויר ואין להן על מה שיסמוכו רבי אליעזר אומר יש 

כי יפליא שתי פעמים ( במדבר ו)איש כי יפליא ( ויקרא כז)' להם על מה שיסמוכו שנא

: ה לאיסור ואחד הפלאה להיתראחד הפלא

חומר בעבדים מבנשים שהוא מפר נדרי אשתו ואינו מפר נדרי עבדו   ב משנה,דף סב

: הפר לאשתו הפר עולמית הפר לעבדו יצא לחירות ומשלים נזירותו

ר למה רבו כופו לנזירות אבל לא לנדרים ולערכין מאי שנא גבי נזיר "ת  ב גמרא,דף סב

לאסור איסר על נפשו במי שנפשו קנויה לו יצא עבד שאין ( במדבר ל)דאמר רחמנא 

נפשו קנויה לו אי הכי אפילו גבי נדרים נמי אמר רב ששת הכא במאי עסקינן כגון שהיה 

אשכול של ענבים מונח לפניו גבי נדרים דכי מיתסר בהאי לא מיתסר באחריני לא מצי 

פי ליה וגבי נדרים מי לא כפי ליה גבי נזירות דכי מיתסר בהאי איתסר בכולהו מצי כ

עסקינן דליכא אלא האי אשכול דאי לא אכיל ליה חליש אלא אמר רבא כגון שהיה חרצן 

מונח לפניו גבי נדרים בהאי הוא דמיתסר לא מצי כפי ליה גבי נזיר דאיתסר נמי באחריני 

מצי כפי ליה וגבי נדרים מי לא עסקינן דליכא אלא האי חרצן דאי לא אכיל ליה חליש 

לא אמר אביי למה רבו צריך לכפותו לנזירות ואין צריך לכפותו לנדרים ואינו צריך א

להרע או להיטיב מה הטבה רשות אף הרעה ( ויקרא ה)ט דאמר קרא "לכפותו לשבועה מ

: רשות יצא להרע לאחרים שאין הרשות בידו

: מ אומר לא ישתה ורבי יוסי אומר ישתה"עבר מכנגד פניו ר  ב משנה,דף סב

צ "לימא בדשמואל קמיפלגי דאמר שמואל המפקיר עבדו יצא לחירות וא  ב גמרא,סבדף 

מ אית ליה דשמואל רבי יוסי לית ליה דשמואל לא דכולי עלמא אית להו "גט שיחרור ר



דשמואל אלא מאן דאמר ישתה סבר סוף סוף מיהדר הדר ואתי גביה לישתי חמרא כי 

: ליהוי ליה צערא כי היכי דליהדר גביההיכי דלא ליכחוש ולמאן דאמר לא ישתה סבר 

נזיר שגילח ונודע לו שהוא טמא אם טומאה ידועה סותר ואם טומאת   א משנה,דף סג

תהום אינו סותר אם עד שלא גילח בין כך ובין כך סותר כיצד ירד לטבול במערה ונמצא 

ת מת צף על פי המערה טמא נמצא משוקע בקרקע המערה ירד להקר טהור ליטהר מטומא

: מת טמא שחזקת טמא טמא וחזקת טהור טהור שרגלים לדבר

וכי ימות מת עליו בפתע ( במדבר ו)א דאמר קרא "מנא הני מילי אמר ר  א גמרא,דף סג

כי יהיה טמא לנפש או ( במדבר ט)פתאום עליו במחוורת לו ריש לקיש אמר אמר קרא 

יזוהי טומאת התהום כל בדרך רחוקה כי דרך מה דרך בגלוי אף כל בגלוי ואלא הדתנן א

שאינו מכירה אחד בסוף העולם אבל מכירה אחד בסוף העולם אין זו טומאת התהום 

ד כי דרך שפיר אלא למאן דאמר במחוורת לו כי מכירה אחד בסוף העולם "בשלמא למ

מאי הוי ותו הא דתניא המוצא מת מושכב לרחבה של דרך בתרומה טמא בנזיר ובעשיית 

מאן  : 'אם עד שלא גילח וכו : לא טומאת התהום גמרא גמירי להפסח טהור מאי שנא א

א היא דאמר תגלחת מעכבת בעי רמי בר חמא נטמא בתוך מלאת ונודע "ר יוחנן ר"תנא א

לו לאחר מלאת מהו בתר ידיעה אזלינן וידיעה אחר מלאת היא או לא ולמאי למיסתר 

ן כך סותר היכי דמי אי ש אם עד שלא גילח בין כך ובי"אמר רבא ת  ב גמרא,דף סג

מ ועדיין תיבעי לך "דאיתידע ליה בתוך מלאת צריכא למימר אלא לאו לאחר מלאת ש

א כל אחר "כולו סותר או שבעה סותר למאן אילימא לרבנן פשיטא דכולו סותר ואי לר

מ כי נטמא אחר מלאת והאי לפני מלאת הוא או דילמא "מלאת שבעה סותר אמר לך ה

ר "חר מלאת היא ומינה קתני בין כך ובין כך סותר ולא קמיפלגי תשאני הכא דידיעה א

א שאין לו "המוצא מת מוטל לרחבה של דרך לתרומה טמא ובנזיר ובעושה פסח טהור בד

א שמצאו שלם אבל משובר "מקום לעבור אבל יש לו מקום לעבור אף לתרומה טהור בד

עבר ובקבר אפילו משובר  או מפורק אפילו אין מקום לעבור חיישינן שמא בין פרקין

א במהלך ברגליו אבל טעון או רכוב טמא לפי "ומפורק טמא מפני שקבר מצרפו בד

שמהלך ברגליו אפשר לו שלא יגע ושלא יסיט ושלא יאהיל טעון או רכוב אי אפשר שלא 

א בטומאת התהום אבל טומאה ידועה שלשתן טמאים "יגע ושלא יסיט ושלא יאהיל בד

תהום כל שאין מכירה אחד בסוף העולם מכירה אחד בסוף העולם אין ואיזו היא טומאת ה

זו טומאת התהום היה טמון בתבן או בצרורות הרי זו טומאת התהום בימים ובאפילה 

כיצד  : ובנקיקי הסלעים אין זו טומאת התהום ולא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד

ה בין בכלים בין בקרקע צפה אינה מטמאה לענין שרץ דתניא ספק טומאה צפ : ירד

ש אומר בכלים טמאה בקרקע טהורה "טהורה ר

בכל השרץ ( ויקרא יא)ר יצחק בר אבודימי כתיב "ק א"מאי טעמא דת  א גמרא,דף סד

השורץ כל מקום שהוא שורץ וכתיב על הארץ הא כיצד ודאי מגעו טמא ספק מגעו טהור 

הא > עד הערב>כתיב יטמא אך מעין ו( ויקרא יא)ט אמר עולא כתיב "ורבי שמעון מ

ר כל הניטלין והנגררין ספיקן טמא מפני שהן "ת : כיצד צפה בכלים טמא בקרקע טהור

כמונחין והנזרקין ספיקן טהור חוץ מן כזית המת והמאהיל על פני טומאה וכל דבר 

שמטמא מלמעלה כלמטה לאיתויי זב וזבה בעי רמי בר חמא מת בכלי וכלי צף על פני 

ל בתר כלי אזלינן מת על גבי שרץ "כלי אזלינן או בתר מיתא אזלינן את המים מהו בתר

מהו כיון דהאי טומאת ערב והאי טומאת שבעה כמאן דמחתא טומאה בכלי דמיא או 



ל כמאן דמחתא טומאה בכלי דמיא וטמא ודאי שרץ על "דילמא טומאה סמיכתא היא ואת

ינון טומאה סמיכתא היא או דילמא גבי נבלה ונבלה צפה מהו כיון דתרוייהו טומאת ערב א

האי כזית והאי כעדשה שרץ על גבי שרץ מהו הני ודאי חד שיעורא נינהו או דילמא כיון 

ל שרץ על גבי שרץ כיון דמפסקי מהדדי כמאן דמנחא בכלי דמי "דמפסקי מהדדי לא ואת

הוא  שרץ על גבי נבלה שנימוחה מהו כיון דנימוחה הויא ליה משקה או דלמא האי אוכלא

ל כי אוכלא שרץ "ל כיון דמיתעקרא ה"ג שכבת זרע מהו ואת"ל דאוכלא הוא שרץ ע"ואת

: ג מי חטאת ומי חטאת צפין על גבי המים מהו לא ידעינן תיקו"ע

אמר רב המנונא נזיר ועושה פסח שהלכו בקבר התהום בשביעי שלהן   ב גמרא,דף סד

בא ירד ליטהר מטומאת המת ט דלא אלימא טומאת התהום למיסתר מתיב ר"טהורים מ

ל "ל מודינא לך בנזיר שמחוסר תגלחת א"טמא שחזקת טמא טמא שחזקת טהור טהור א

ל אביי והא מחוסר הערב "רבא אף אנא מודינא לך בעושה פסח דלא מחוסר ולא כלום א

ל שימשא ממילא ערבא ואף אביי הדר ביה דתניא יום מלאת תביא תוך מלאת לא "שמש א

תביא על לידה שלפני מלאת אבל תביא על לידה שלאחר מלאת ותיפטר תביא יכול לא 

ובמלאת ימי טהרה ביום מלאת תביא תוך מלאת לא תביא אמר ( ויקרא יב)ל "משתיהן ת

ל אביי שימשא "רב כהנא שאני הכא דמחסרא קרבן התם נמי מחסרא הערב שמש א

: ממילא ערבא

טלו ואת תפוסתו שנים נוטלן ואת המוצא מת בתחילה מושכב כדרכו נו  ב משנה,דף סד

אמות ועד שמונה הרי זו שכונת קברות ' תפוסתן מצא שלשה אם יש בין זה לזה מד

בודק הימנו ולהלן עשרים אמה מצא אחד בסוף עשרים אמה בודק   א משנה,דף סה

: הימנו ולהלן עשרים אמה שרגלים לדבר שאילו תחילה מצאו נוטלו ואת תפוסתו

רב יהודה מצא פרט למצוי מת פרט להרוג מושכב פרט ליושב  אמר  א גמרא,דף סה

כדרכו פרט לשראשו מונח בין ירכותיו תני עולא בר חנינא מת שחסר אין לו תפוסה ולא 

מצא שנים  : הוא{ גוי> }עובד כוכבים>ט לא אמרינן דילמא "שכונת קברות וכל הני מ

תיו של זה אין להן תפוסה ראשו של זה בצד מרגלותיו של זה וראשו של זה בצד מרגלו

ולא שכונת קברות מצא שלשה האחד ידוע ושנים תחילה או שנים תחילה ושנים ידועים 

אין להם תפוסה ואין להם שכונת קברות מעשה ברבי ישבב שבדק ומצא שנים ידועין 

ע כל שיגעת לריק יגעת לא אמרו "ואחד תחילה וביקש לעשותן שכונת קברות אמר לו ר

היכי דמי תפוסה  : נוטלן ואת תפוסתן : ידועין או לשלשה תחילה' אלא לגשכונת קברות 

ונשאתני ממצרים טול עמי וכמה שיעור תפוסה ( בראשית מז)אמר רב יהודה אמר קרא 

אצבעות מיתיבי וכמה ' נוטל עפר תיחוח וחופר בבתולה ג> ברבי צדוק>פירש רבי אלעזר 

ל את הקיסמין ואת הקססות וזורק את שיעור תפוסה פירש רבי אלעזר ברבי צדוק נוט

הוודאין ומניח את הספיקות והשאר מצטרף לרוב בנינו של מת ולרובע עצמות למלא 

ר יוחנן משום בן עזאי "תרווד רקב הוא דאמר כי האי תנא דתניא וכמה שיעור תפוסה א

: בודק הימנו : נוטל עפר תיחוח וחופר בבתולה שלש אצבעות

בדק ופנה בדק ופנה בדק ואשכח לא האי מפני ליה גבי הנך אמר רבא   ב גמרא,דף סה

תרי ולא הני תרי לגבי האי חד איכא דאמרי אמר רבא כיון שנתנה רשות לפנות מפנה 

בדק  : להון ולישוינהו שכונת קברות אמר ריש לקיש עילא מצאו וטיהרו ארץ ישראל

קברות מאי טעמא  מעשרים אמה ולא מצא מאי אמר רב מנשיא בר ירמיה אמר רב שכונת

: ל עילא מצאו וטיהרו את ארץ ישראל"אמר ר



כל ספק נגעים בתחילה טהור עד שלא נזקק לטומאה משנזקק לטומאה   ב משנה,דף סה

: ספקו טמא

לטהרו או ( ויקרא יג)מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא   ב גמרא,דף סה

הכי אפילו משנזקק לטומאה נמי ספקו הכתוב בטהרה תחילה אי [ בו]לטמאו הואיל ופתח 

טהור אלא כי איתמר דרב יהודה אמר רב אהא איתמר אם בהרת קדמה לשער לבן טמא 

יהושע אמר כיהה מאי כיהה אמר רב ' ואם שער לבן קודם לבהרת טהור ספק טמא ור

יהודה כיהה וטהור ודילמא כיהה וטמא אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא לטהרו או 

: ל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילהלטמאו הואי

בשבעה דרכים בודקין את הזב עד שלא נזקק לזיבה במאכל ובמשתה   ב משנה,דף סה

במשא ובקפיצה ובחולי ובמראה ובהירהור משנזקק לזיבה אין בודקין אותו אונסו וספיקו 

ושכבת זרעו טמאים שרגלים לדבר המכה את חבירו ואמדוהו למיתה והקל ממה שהיה 

: נחמיה אומר פטור שרגלים לדבר' אן הכביד ומת חייב רלאחר מכ

והזב את זובו לראיה ( ויקרא טו)מנא הני מילי אמר רבי נתן אמר קרא   ב גמרא,דף סה

שלישית איתקש לנקיבה והתניא רבי אלעזר אומר בשלישית בודקין אותו ברביעית אין 

אונסו  : ן לא דרשי אתיםבודקין אותו אלא באתים קמיפלגי רבי אליעזר דריש אתים ורבנ

: וספיקו

אמר רבא לא תימא ספק חזא ספק לא חזא אלא ודאי חזא ספק מחמת   א גמרא,דף סו

 : שכבת זרעו טמאה : שכבת זרע ספק מחמת ראייה כיון שנזקק לטומאה ספיקו טמא

למאי אילימא למגע מי גרע משכבת זרע דטהור אלא זרעו של זב מטמא במשא מאן 

שכבת זרע של זב מטמא במשא אילימא האי תנא דתניא רבי אליעזר שמעת להא דאמר 

אומר שכבת זרעו של זב אינו מטמא במשא ורבי יהושע אומר מטמא במשא לפי שאי 

רבי יהושע לא אמר אלא משום ציחצוחי זיבה אבל ' אפשר לה בלא ציחצוחי זיבה אפי

סבר רב פפא קמיה בעיניה לא אמר אלא אמר רב אדא בר אהבה לומר שאין תולין בה 

ל "ל רבא והתנן גר שנתגייר מטמא מיד בזיבה א"דרבא למימר איידי חולשא הוא דחזי א

אין לך חולי גדול מזה אלא תנאי היא דתניא שכבת זרע של זב מטמא במשא כל מעת לעת 

כי יהיה בך ( דברים כג)יוסי אומר יומו במאי קמיפלגי בדשמואל דשמואל רמי כתיב ' ור

ד מעת לעת דייק "יהיה טהור מקרה לילה וכתיב לפנות ערב ירחץ במים מ איש אשר לא

ל אורחא "ד מלפנות ערב הכתיב מקרה לילה א"מלפנות ערב ואידך דייק מקרה לילה ומ

: דקרי למתיא בליליא

ומורה לא יעלה ( א אשמואל )' נהוראי שנא' נזיר היה שמואל כדברי ר  א משנה,דף סו

ומורה ונאמר בשמואל ומורה מה מורה האמורה ( פטים יגשו)על ראשו נאמר בשמשון 

ר יוסי והלא אין מורה אלא של בשר "בשמשון נזיר אף מורה האמורה בשמואל נזיר א

ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול ( א טזשמואל )ל רבי נהוראי והלא כבר נאמר "ודם א

: והרגני שכבר היה עליו מורא של בשר ודם

לחייא בריה  ל רב"א  א גמרא,דף סו

ל רב הונא לרבה בריה חטוף ובריך למימרא דמברך "חטוף ובריך וכן א  ב גמרא,דף סו

ל רבי נהוראי השמים "עדיף והתניא רבי יוסי אומר גדול העונה אמן יותר מן המברך וא

כך הוא תדע שהרי גוליירים מתגרין במלחמה וגבורים נוצחין תנאי היא דתניא אחד 

ר "ן במשמע אלא שממהרין למברך תחילה אמר רבי אלעזר אהמברך ואחד העונה אמ



ורב ' וכל בניך למודי ה( ישעיהו נד)חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר 

: שלום בניך
 

 

 מסכת סוטה פרק א

המקנא לאשתו רבי אליעזר אומר מקנא לה על פי שנים ומשקה על פי עד   א משנה,דף ב

פ שנים כיצד מקנא "אומר מקנא לה על פי שנים ומשקה עפ עצמו רבי יהושע "אחד או ע

לה אומר לה בפני שנים אל תדברי עם איש פלוני ודברה עמו עדיין היא מותרת לביתה 

ומותרת לאכול בתרומה נכנסה עמו לבית הסתר ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לביתה 

: ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת ולא מתייבמת

כדי תנא מנזיר סליק מאי תנא דקא תנא סוטה כדרבי דתניא רבי אומר מ  א גמרא,דף ב

למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן 

היין וליתני סוטה והדר ליתני נזיר איידי דתנא כתובות ותנא המדיר תנא נדרים ואיידי 

המקנא דיעבד אין לכתחילה לא  : ה כדרבידתנא נדרים תנא נזיר דדמי לנדרים וקתני סוט

ר שמואל בר רב יצחק כי הוה פתח ריש לקיש בסוטה "קסבר תנא דידן אסור לקנאות א

כי לא ינוח שבט ( תהילים קכה)' אמר הכי אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו שנא

ריעת ים יוחנן וקשין לזווגן כק' הרשע על גורל הצדיקים אמר רבה בר בר חנה אמר ר

אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות איני והא ( תהילים סח)סוף שנאמר 

אמר רב יהודה אמר רב ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני 

א "ר : לפלוני בית פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני לא קשיא הא בזוג ראשון הא בזוג שני

עד כאן לא פליגי אלא בקינוי וסתירה אבל בטומאה עד  : 'פי שנים וכו אומר מקנא לה על

אחד מהימן ותנן נמי עד אחד אומר אני ראיתי שניטמאת לא היתה שותה מדאורייתא מנלן 

ועד אין בה בשנים הכתוב מדבר או אינו אלא ( במדבר ה)דמהימן עד אחד דתנו רבנן 

באיש לא יקום עד אחד ( דברים יט)ל "אפילו באחד ת

ל אחד זה "ממשמע שנאמר לא יקום עד באיש איני יודע שהוא אחד מה ת  ב גמרא,דף ב

בנה אב כל מקום שנאמר עד הרי כאן שנים עד שיפרוט לך הכתוב אחד ואמר רחמנא תרי 

והיא לא נתפשה אסורה אלא טעמא דכתיב לא יקום עד אחד ( במדבר ה)לית בה אלא חד 

דסוטה חד הוא ואי אפילו חד ליכא אלא במאי מיתסרא  באיש הא לאו הכי הוה אמינא עד

א עד אין בה אין נאמן בה אין נאמן בה ואלא מאי בעי עד דאיכא תרי "איצטריך סד

לישתוק קרא מיניה דאתיא דבר דבר מממון ואנא ידענא מידי דהוה אכל עדיות שבתורה 

מן בה עד אחד א סוטה שאני דרגלים לדבר שהרי קינא לה ונסתרה ליתהי"איצטריך סד

ומי מצית אמרת דאין נאמן בה ושריא והא מדכתיב והיא לא נתפשה מכלל דאסורה 

רבי  : ל"א אין נאמן בה עד דאיכא תרי ובתרי נמי היא דלא נתפשה קמ"איצטריך סד

בה בה ( במדבר ה)ט דרבי יהושע אמר קרא "מ : 'יהושע אומר מקנא לה על פי שנים וכו

ורבי אליעזר אומר בה ולא בקינוי ואימא בה ולא בסתירה  ולא בקינוי בה ולא בסתירה

ונסתרה והיא נטמאה קינוי נמי איתקש ( במדבר ה)סתירה איתקש לטומאה דכתיב 



וקנא את אשתו והיא נטמאה הא מיעט רחמנא בה ומה ראית ( במדבר ה)לטומאה דכתיב 

גרם לה אי  מסתברא סתירה עדיפא שכן אוסרתה כטומאה אדרבה קינוי עדיף שכן עיקר

ה סתירה עדיפא דאתחלתא "לאו סתירה קינוי מי איכא ואי לאו קינוי סתירה מאי אהני אפ

אליעזר ' דלא כי האי תנא דתניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר משום ר' דטומאה היא מתני

פ עצמו ומשקה לה על פי שנים השיבו חכמים "פ עד אחד או ע"המקנא לאשתו מקנא ע

יוסי ברבי יהודה אמר קרא בה בה ' ט דר"בי יהודה אין לדבר סוף מלדברי רבי יוסי בר

ולא בסתירה ואימא בה ולא בקינוי קינוי איתקש לטומאה דכתיב וקנא את אשתו והיא 

נטמאה סתירה נמי איתקש לטומאה דכתיב ונסתרה והיא נטמאה ההוא לכמה שיעור 

יהודה אין לדבר סוף מאי ' יוסי בר' סתירה כדי טומאה הוא דאתא השיבו חכמים לדברי ר

ניהו דזמנין דלא קני ואמר קנאי הא למשנתינו יש לדבר סוף זמנין דלא איסתתר ואמר 

יהודה אין לדבר סוף ' ר יוחנן אף לדברי רבי יוסי בר"איסתתר אמר רב יצחק בר יוסף א

יהודה ולא מיבעיא למשנתינו אדרבה למשנתינו איכא עיקר התם ' אף לדברי רבי יוסי בר

' יוסי בר' ר יוחנן לדברי ר"ר יצחק בר יוסף א"ליכא עיקר אלא אי איתמר הכי איתמר א

ר חנינא מסורא לא לימא איניש לאיתתיה בזמן הזה "יהודה אף למשנתינו אין לדבר סוף א

יהודה דאמר קינוי על פי עצמו ' ל כרבי יוסי בר"לא תיסתרי בהדי פלוני דילמא קי

וטה למיבדקה וקאסר לה עילויה איסורא דלעולם אמר ריש ומיסתתרא וליכא האידנא מי ס

לקיש מה לשון קינוי דבר המטיל קנאה בינה לבין אחרים אלמא קסבר קינוי על פי עצמו 

וכולי עלמא לא ידעי דקני לה ואמרי מאי דקמא דקא בדלה ואתו למיעבד קנאה בהדה ורב 

לבינה אלמא קסבר קינוי  שלמיא משמיה דאביי אמר דבר המטיל קנאה בינו' יימר בר ר

על פי שנים עדים וכולי עלמא ידעי דקני לה ואיהו הוא דאתי למיעבד קנאה בהדה 

אלמא קסברי דאסור לקנאות ומאן דאמר מותר לקנאות מהו לשון קינוי   א גמרא,דף ג

' ויקנא ה( יואל ב)אמר רב נחמן בר יצחק אין קינוי אלא לשון התראה וכן הוא אומר 

ה מכריז עליו בגלוי "לארצו תניא היה רבי מאיר אומר אדם עובר עבירה בסתר והקב

שמות )ה אלא לשון הכרזה שנאמר ועבר עליו רוח קנאה ואין עביר( במדבר ה)שנאמר 

כ נכנס בו "ויצו משה ויעבירו קול במחנה ריש לקיש אמר אין אדם עובר עבירה אא( לו

איש איש כי תשטה אשתו תשטה כתיב תנא דבי רבי ( במדבר ה)' רוח שטות שנא

ישמעאל מפני מה האמינה תורה עד אחד בסוטה שרגלים לדבר שהרי קינא לה ונסתרה 

ה שהיא טמאה אמר ליה רב פפא לאביי והא כי כתיבה קינוי בתר סתירה ועד אחד מעיד

ועבר לכם כל חלוץ ( במדבר לב)ל ועבר וכבר עבר אלא מעתה "וטומאה הוא דכתיבה א

ואחר תשובו משמע דלהבא אלא ' ונכבשה הארץ לפני ה( במדבר לב)נ התם מדכתיב "ה

ה לי תנא דבי רבי ישמעאל אין ד כדכתיבי ועבר בתר טומאה וסתירה קינוי למ"הכא אי ס

כ נכנסה בו רוח שנאמר ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו מאי "אדם מקנא לאשתו אא

רוח רבנן אמרי רוח טומאה רב אשי אמר רוח טהרה ומסתברא כמאן דאמר רוח טהרה 

ע אומר חובה אי אמרת בשלמא רוח "ישמעאל ר' דתניא וקנא את אשתו רשות דברי ר

לא אי אמרת רוח טומאה רשות וחובה לעיולי לאיניש רוח טומאה בנפשיה טהרה שפיר א

לה ( ויקרא כא)גופא וקנא את אשתו רשות דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא אומר חובה 

לעולם בהם תעבודו רשות ( ויקרא כה)ע אומר חובה "יטמא רשות דברי רבי ישמעאל ור

פפא לאביי ואמרי לה רב משרשיא  עקיבא אומר חובה אמר ליה רב' דברי רבי ישמעאל ר

עקיבא בכל התורה כולה הכי פליגי דמר אמר רשות ומר אמר ' ישמעאל ור' לרבא לימא ר



ל הכא בקראי פליגי וקנא את אשתו רשות דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר "חובה א

ישמעאל סבר לה כי האי תנא דתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר כלפי ' ט דר"חובה מ

ל ועבר עליו רוח "לא תשנא את אחיך בלבבך יכול כגון זו ת( ויקרא יט)רה תורה שאמ

ע קינוי אחרינא כתיב ורבי ישמעאל איידי דבעי למיכתב והיא "קנאה וקנא את אשתו ור

נטמאה והיא לא נטמאה כתיב נמי וקנא את אשתו לכדתנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי 

א נישנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה לה רבי ישמעאל כל פרשה שנאמרה ונישנית ל

' ישמעאל איידי דכתי' ט דר"עקיבא אומר חובה מ' יטמא רשות דברי רבי ישמעאל ר

אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו איצטריכא ( ויקרא כא)

ה אם לשארו נפקא לה יטמא למה לי לחוב( ויקרא כא)עקיבא מכי ' למיכתב לה יטמא ור

ורבי ישמעאל לה מיטמא ואין מיטמא לאיבריה 

' מ ור"כ ליכתוב רחמנא לה ולישתוק יטמא למה לי ש"ורבי עקיבא א  ב גמרא,דף ג

ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל ' ישמעאל איידי דכתב לה כתב נמי יטמא לכדתני דבי ר

לעולם  (ויקרא כה)כל פרשה שנאמרה ונישנית לא נישנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה 

ע אומר חובה מאי טעמא דרבי ישמעאל איידי "ישמעאל ר' בהם תעבודו רשות דברי ר

לא תחיה כל נשמה איצטריך נמי למיכתב לעולם בהם תעבודו למישרי ( דברים כ)דכתיב 

אחד מכל האומות שבא על הכנענית והוליד ממנה בן שאתה רשאי לקנותו דתניא מנין 

ל "והוליד ממנה בן שאתה רשאי לקנותו בעבד ת לאחד מן האומות שבא על הכנענית

וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו יכול אף הכנעני שבא על אחת מן ( ויקרא כה)

אשר הולידו ( ויקרא כה)ל "האומות והוליד ממנה בן שאתה רשאי לקנותו בעבד ת

ולם ע ממהם תקנו נפקא לע"בארצכם מן הנולדים בארצכם ולא מן הגרים בארצכם ור

ע באחיכם מסיפא דקרא "בהם תעבודו למה לי לחובה ורבי ישמעאל בהם ולא באחיכם ור

ישמעאל איידי ' ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך ור( ויקרא כה)נפקא 

ישמעאל כל פרשה ' דבי רבי ישמעאל דתנא דבי ר' נמי בהם לכדתנ' ובאחיכם כתי' דכתי

ר חסדא זנותא בביתא כי "אלא בשביל דבר שנתחדש בה אשנאמרה ונישנית לא נישנית 

ר חסדא תוקפא בביתא כי קריא לשומשמא אידי ואידי באיתתא אבל "קריא לשומשמא וא

בגברא לית לן בה ואמר רב חסדא בתחילה קודם שחטאו ישראל היתה שכינה שורה עם 

שחטאו נסתלקה אלהיך מתהלך בקרב מחניך כיון ' כי ה( דברים כג)כל אחד ואחד שנאמר 

ר שמואל בר "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך א( דברים כג)שכינה מהם שנאמר 

ב שנאמר "ז מקדמתו והולכת לפניו לעוה"ר יונתן כל העושה מצוה אחת בעוה"נחמני א

ז מלפפתו והולכת לפניו "והלך לפניך צדקך וכל העובר עבירה אחת בעוה( ישעיהו נח)

א אומר קשורה בו "ילפתו ארחות דרכם יעלו בתוהו ויאבדו ר( ואיוב )ליום הדין שנאמר 

ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה לשכב אצלה בעולם ( בראשית לט)ככלב שנאמר 

הזה להיות עמה לעולם הבא תנן התם שהיה בדין ומה עדות הראשונה שאין אוסרתה 

איסור עולם אינו איסור עולם אינה מתקיימת בפחות משנים עדות האחרונה שאוסרתה 

ו לעדות "ועד אין בה כל שיש בה וק( במדבר ה)ל "דין שלא תתקיים בפחות משנים ת

הראשונה מעתה ומה עדות האחרונה שאוסרתה איסור עולם מתקיימת בעד אחד עדות 

כי ( דברים כד)ל "הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינו דין שתתקיים בעד אחד ת

על פי שני עדים או על פי שלשה עדים ( דברים יט)וא אומר מצא בה ערות דבר ולהלן ה

יקום דבר מה דבר האמור להלן על פי שנים עדים אף כאן על פי שנים האי מכי מצא בה 



ערות דבר נפקא מבה נפקא בה ולא בקינוי בה ולא בסתירה מיבעי ליה הכי נמי קאמר 

א בלא קינוי ובלא סתירה תלמוד לומר בה בה ולא בקינוי בה ולא בסתירה וטומאה בעלמ

דלא מהימן עד אחד מנלן נאמר כאן כי מצא בה ערות דבר ונאמר להלן על פי שני עדים 

או על פי שלשה עדים יקום דבר מה דבר האמור להלן עדים שנים אף כאן עדים שנים תנו 

רבנן אי זו היא עדות הראשונה זו עדות סתירה עדות אחרונה זו עדות טומאה 

וכמה שיעור סתירה כדי טומאה כדי ביאה כדי העראה כדי הקפת דקל   א גמרא,דף ד

א אומר כדי מזיגת הכוס רבי יהושע אומר כדי לשתותו בן עזאי "דברי רבי ישמעאל ר

ע אומר כדי לגומעה רבי יהודה בן בתירא אומר כדי לגמוע "אומר כדי לצלות ביצה ר

גרדי נימא חנין בן פנחס אומר כדי א בן ירמיה אומר כדי לקשור "שלש ביצים זו אחר זו ר

פ "שתושיט ידה לתוך פיה ליטול קיסם פלימו אומר כדי שתושיט ידה לסל ליטול ככר אע

כי בעד אשה זונה עד ככר לחם וכל הני למה לי ( משלי ו)שאין ראיה לדבר זכר לדבר 

א ל כדי ביאה ואי תנ"צריכי דאי תנא כדי טומאה הוה אמינא כדי טומאתה וארצותה קמ

א כדי "ל כדי העראה ואי אשמעינן כדי העראה ה"כדי ביאה הוה אמינא כדי גמר ביאה קמ

במדבר )כדי הקפת דקל ורמינהי [ העראה]ל כדי טומאה וכמה כדי "העראה וארצותה קמ

ונסתרה וכמה שיעור סתירה לא שמענו כשהוא אומר והיא נטמאה הוי אומר כדי ( ה

א רבי יהושע אומר כדי מזיגת הכוס "ת דקל דברי רטומאה כדי ביאה כדי העראה כדי חזר

ע אומר כדי לצלות ביצה רבי יהודה בן בתירא אומר כדי "בן עזאי אומר כדי לשתותו ר

ר ישמעאל כדי הקפת דקל ופליג "ד היינו הקפת דקל היינו חזרת דקל התם א"לגומעה קס

חזרה ברוח בעי רב אליעזר כדי חזרת דקל אמר אביי הקפה ברגל ' א עליה הכא אמר ר"ר

אשי חזרה ברוח כי היכי דאזיל והדר אתי או דילמא כי היכי דאזיל ואתי והדר קאי 

א כדי מזיגת הכוס הכא כדי חזרת דקל אידי ואידי חד שיעורא "בדוכתיה תיקו התם אמר ר

ר יהושע כדי לשתותו הכא אמר כדי מזיגת הכוס אימא כדי למזוג ולשתות "הוא התם א

א התם אמר בן עזאי כדי לצלות ביצה "כ היינו ר"ידי חד שיעורא הוא אולימא אידי וא

הכא אמר כדי לשתותו אידי ואידי חד שיעורא הוא התם אמר רבי עקיבא כדי לגומעה 

הכא אמר כדי לצלות ביצה אימא כדי לצלות ביצה ולגומעה ולימא אידי ואידי חד שיעורא 

תירא כדי לגמוע שלש ביצים זו אחר זו ר יהודה בן ב"הוא אם כן היינו בן עזאי התם א

הכא אמר כדי לגומעה לדבריו דרבי עקיבא קאמר דקאמר משערין בצליאה ובגמיעה 

א "ר : אימא שיעור גמיעה לחודה כדי לגמע שלש ביצים זו אחר זו דהיינו צליאה וגמיעה

ן בן חני : בעי רב אשי דמרחק או דמקרב תיקו : בן ירמיה אומר כדי שיקשור גרדי נימא

בעי רב אשי דמהדק או דלא מהדק  : פנחס אומר כדי שתושיט ידה לתוך פיה ליטול קיסם

בעי רב אשי דמהדק או דלא מהדק  : פלימו אומר כדי שתושיט ידה לסל ליטול ככר : תיקו

בחדתא או בעתיקא בחמימא או בקרירא 

יוסף > רב>ר יצחק בר "בדחטי או בדשערי ברכיכא או באקושא תיקו א  ב גמרא,דף ד

ר יוחנן כל אחד ואחד בעצמו שיער והאיכא בן עזאי דלא נסיב איבעית אימא נסיב "א

ליראיו ' סוד ה( תהילים כה)ופירש הוה ואיבעית אימא מרביה שמיע ליה ואיבעית אימא 

דרש רב עוירא זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר לה משמיה דרבי אסי כל 

כי בעד אשה זונה ( משלי ו)ם כאילו בא על אשה זונה שנאמר האוכל לחם בלא נטילת ידי

עד ככר לחם אמר רבא האי בעד אשה זונה עד ככר לחם בעד ככר לחם עד אשה זונה 

ר זריקא אמר "מיבעי ליה אלא אמר רבא כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם א



אמר רב מים  א כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולם אמר רב חייא בר אשי"ר

ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה מים אחרונים צריך שישפיל ידיו למטה תניא נמי הכי 

הנוטל ידיו צריך שיגביה ידיו למעלה שמא יצאו המים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו את 

הידים אמר רבי אבהו כל האוכל פת בלא ניגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא שנאמר 

ואשת ( משלי ו)ומאי ' כה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא וגוכ' ויאמר ה( יחזקאל ד)

ר יוחנן כל אדם שיש בו גסות הרוח "איש נפש יקרה תצוד אמר רבי חייא בר אבא א

ואשת איש נפש יקרה תצוד אמר רבא האי נפש יקרה נפש ' לבסוף נכשל באשת איש שנא

בא על אשת איש אפילו גבוהה מיבעי ליה ועוד היא תצוד מיבעי ליה אלא אמר רבא כל ה

יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים היא ( משלי ג)למד תורה דכתיב בה 

ש בן יוחי כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו "ר יוחנן משום ר"תצודנו לדינה של גיהנם א

כל גבה לב וכתיב ' תועבת ה( משלי טז)הכא ' כתי{ עבודה זרה> }עבודת כוכבים>עובד 

ולא תביא תועבה אל ביתך ורבי יוחנן דידיה אמר כאילו כפר בעיקר ( דברים ז)התם 

חמא בר חנינא אמר כאילו בא ' ר' אלהיך וגו' ורם לבבך ושכחת את ה( דברים ח)שנאמר 

כי את כל התועבות ( ויקרא יח)התם ' כל גבה לב וכתי' הכא תועבת ה' על כל העריות כתי

חדלו לכם מן האדם אשר נשמה ( ישעיהו ב)שנאמר  עולא אמר כאילו בנה במה' האל וגו

באפו כי במה נחשב הוא אל תיקרי במה אלא במה מאי יד ליד לא ינקה אמר רב כל הבא 

( בראשית יד)ה שמים וארץ כאברהם אבינו דכתיב ביה "הקנהו להקב' על אשת איש אפי

ם קשיא להו לדבי אל עליון קונה שמים וארץ לא ינקה מדינה של גיהנ' הרימותי ידי אל ה

רבי שילא האי יד ליד לא ינקה ידי מיבעי ליה אלא אמרי דבי רבי שילא אפילו קיבל תורה 

מימינו אש דת למו לא ינקה מדינה של גיהנם קשיא ( דברים לג)כמשה רבינו דכתיב ביה 

ר יוחנן "יוחנן האי יד ליד יד מיד מיבעיא ליה אלא א' ליה לר

לא ' מתן בסתר יכפה אף וגו( משלי כא)קה בסתר דכתיב אפילו עושה צד  א גמרא,דף ה

שמעו ( ירמיהו יג)ינקה מדינה של גיהנם אזהרה לגסי הרוח מנין אמר רבא אמר זעירי 

ורם לבבך ושכחת וכתיב ( דברים ח)והאזינו אל תגבהו רב נחמן בר יצחק אמר מהכא 

אילעא דאמר רבי אלהיך וכדרבי אבין אמר רבי ' השמר לך פן תשכח את ה( דברים ח)

אבין אמר רבי אילעא כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה דרש רב 

עוירא זמנין אמר לה משמיה דרב אסי וזמנין אמר לה משמיה דרב אמי כל אדם שיש בו 

ל "רומו מעט ושמא תאמר ישנו בעולם ת( איוב כד)גסות הרוח לסוף מתמעט שנאמר 

והומכו ככל יקפצון ( איוב כד)זמנו כאברהם אבינו שנאמר ואיננו ואם חוזר בו נאסף ב

כל ( בראשית לג)מכל ( בראשית כז)בכל ( בראשית כד)כאברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו 

וכראש שבולת ימלו מאי וכראש שבולת רב הונא ורב חסדא חד אמר ( איוב כד)ואם לאו 

י סאסא דשיבלתא כי סאסא דשיבלתא וחד אמר כשיבולת עצמה בשלמא למאן דאמר כ

היינו דכתיב וכראש שבולת אלא למאן דאמר כי שובלתא עצמה מאי וכראש שבולת אמר 

רב אסי וכן תנא דבי רבי ישמעאל משל לאדם שנכנס לתוך שדהו גבוהה גבוהה הוא 

ואת דכא ושפל רוח רב הונא ורב חסדא חד אמר אתי דכא וחד אמר ( ישעיהו נז) : מלקט

ה הניח כל הרים וגבעות והשרה "ד אני את דכא שהרי הקב"אני את דכא ומסתברא כמ

ר יוסף לעולם ילמד אדם מדעת קונו "שכינתו על הר סיני ולא גבה הר סיני למעלה א

והניח כל אילנות >ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני "שהרי הקב

ראוי לגדעו ר אלעזר כל אדם שיש בו גסות הרוח "א> טובות והשרה שכינתו בסנה



ואשיריהם ( דברים ז)ורמי הקומה גדועים וכתיב התם ( ישעיהו י)כאשירה כתיב הכא 

הקיצו ( ישעיהו כו)' ר אלעזר כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער שנא"תגדעון וא

ורננו שכני עפר שכבי בעפר לא נאמר אלא שכני עפר מי שנעשה שכן לעפר בחייו ואמר 

וגבוה ( תהילים קלח)יש בו גסות הרוח שכינה מיללת עליו שנאמר אלעזר כל אדם ש' ר

ה מדת בשר "ממרחק יידע דרש רב עוירא ואיתימא רבי אלעזר בא וראה שלא כמדת הקב

ה "ודם מדת בשר ודם גבוה רואה את הגבוה ואין גבוה רואה את השפל אבל מדת הקב

ושפל יראה אמר רב ' ם הכי ר( תהילים קלח)' אינו כן הוא גבוה ורואה את השפל שנא

ה אין אני והוא יכולין "חסדא ואיתימא מר עוקבא כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב

מלשני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב ( תהילים קא)' לדור בעולם שנא

' אותו לא אוכל אל תקרי אותו אלא אתו לא אוכל איכא דמתני לה אמספרי לשון הרע שנא

ר אלכסנדרי כל אדם שיש בו גסות הרוח אפילו רוח "סתר רעהו אותו אצמית אמלשני ב

והרשעים כים נגרש ומה ים שיש בו כמה רביעיות ( ישעיהו נז)קימעא עוכרתו שנאמר 

ר חייא בר אשי אמר רב "ו א"רוח קימעא עוכרתו אדם שאין בו אלא רביעית אחת עאכ

נא בריה דרב יהושע ומעטרא ליה כי ר הו"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית א"ת

ר נחמן בר יצחק לא "סאסא לשבולתא אמר רבא בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביה א

כל גבה לב אמר חזקיה אין ' תועבת ה( משלי טז)מינה ולא מקצתה מי זוטר דכתיב ביה 

והיה מדי חדש בחדשו ( ישעיהו סו)' כ משים לבו כבשר שנא"תפלתו של אדם נשמעת אא

ונרפא אדם לא ( ויקרא יג)ר זירא בשר כתיב ביה "א' יבא כל בשר להשתחוות וגו[ 'גוו]

מה איכא "רוחה ר"ושה ס"ר ב"רה בש"ם מ"פר ד"ם א"ר יוחנן אד"כתיב ביה ונרפא א

ר אשי כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נפחת שנאמר "דאמרי שאול דכתיב בשין א

( ישעיהו ב)' אין שאת אלא לשון גבוה שנאולשאת ולספחת ו( ויקרא יד)  ב גמרא,דף ה

הגבעות הנשאות ואין ספחת אלא טפילה שנאמר [ כל]ההרים הרמים ועל [ כל]ועל 

ר יהושע בן לוי בא וראה "ספחני נא אל אחת הכהונות לאכל פת לחם א( א בשמואל )

ה שבשעה שבית המקדש קיים אדם מקריב עולה שכר "כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב

ולה בידו מנחה שכר מנחה בידו אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב ע

זבחי אלהים רוח נשברה ולא עוד אלא שאין ( תהילים נא)כל הקרבנות כולם שנאמר 

ל כל "לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה ואמר ריב( תהילים נא)תפלתו נמאסת שנאמר 

ושם ( תהילים נ)ה שנאמר "עתו של הקבהשם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישו

הא גופא  [: 'כיצד מקנא לה כו] : דרך אראנו בישע אלהים אל תקרי ושם אלא ושם דרך

קשיא אמרת אמר לה בפני שנים אל תדברי עם איש פלוני זה אלמא דבור סתירה הוא 

 והדר תני דיברה עמו עדיין מותרת לביתה ומותרת לאכול בתרומה אלמא דבור לא כלום

אל תסתרי > ולא כלום>הוא אמר אביי הכי קאמר אל תדברי ודברה אל תדברי ונסתרה 

ודברה עמו עדיין מותרת לביתה ומותרת לאכול בתרומה נכנסה עמו לבית הסתר ושהתה 

אמאי תתייבם נמי  : ואם מת חולצת : כדי טומאה אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה

ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר לאיש ( כדדברים )יבומי אמר רב יוסף אמר קרא 

ל אילו איתיה לבעל מי לא "ל אביי אלא מעתה חליצה נמי לא תיבעי א"אחר ולא ליבם א

בעיא גט השתא נמי תיבעי חליצה ואית דאמרי אמר רב יוסף רחמנא אמר ויצאה מביתו 

י אמר ליה והלכה והיתה לאיש אחר דלא ליסתריה לביתיה ואת אמרת תתייבם נמי יבומ

אביי אלא מעתה לאחר לא תינשא דלא תיסתריה לביתיה אמר ליה 



מי קא רמינן לה עליה בעל כרחיה ואיכא דאמרי אמר רב יוסף הכתוב   א גמרא,דף ו

קראו אחר שאין בן זוגו של ראשון שזה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו 

מעתה נשאת לאחר ומת בלא בנים לא  ואת אמרת תתיבם נמי יבומי אמר ליה אביי אלא

ו אם "תתיבם דהכתוב קראו אחר גביה דהאי מיהא בשם טוב הוה קיימא רבא אמר ק

ג שקידש את "נאסרה במותר לה באסור לה לא כל שכן אמר ליה אביי אלא מעתה כ

האלמנה ומת ויש לו אח כהן הדיוט לא תתיבם אם נאסרה במותר לה באסור לה לא כל 

אסירא וקיימא מותר לה אסור לה הוא אלא אשת כהן שנאנסה ומת ויש  שכן נאסרה הא

לו אח חלל לא תתיבם אם נאסרה במותר לה באסור לה לא כל שכן אונס בישראל מישרא 

: ליכא איסורא> מיהא>שרי וגבי דהאי 

ואלו אסורות מלאכול בתרומה האומרת טמאה אני לך ושבאו עדים שהיא   א משנה,דף ו

: איני שותה ושבעלה אינו רוצה להשקותה ושבעלה בא עליה בדרךטמאה והאומרת 

אמר רב עמרם הא מילתא אמר לן רב ששת ואנהר לן עיינין ממתניתין   א גמרא,דף ו

( במדבר ה)ט דאמר קרא "סוטה שיש לה עדים במדינת הים אין המים בודקין אותה מ

א איכא דידע בה ואנהר ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה דליכא דידע בה לאפוקי הא דה

דקתני ושבאו לה עדים שהיא טמאה דאתו עדים אימת אי נימא מקמי ' לן עיינין ממתני

דתשתי זונה היא אלא לבתר דשתאי אי אמרת בשלמא אין המים בודקין אותה שפיר אלא 

אי אמרת מים בודקין אותה תיגלי מילתא למפרע דסהדי שקרי נינהו אמר ליה רב יוסף 

לך מים בודקין אותה והא אימור זכות תולה לה במאי קמיפלגי במתנוונה לעולם אימא 

דרבי דתנן רבי אומר זכות תולה במים המרים ואינה יולדת ואינה משבחת אלא מתנוונה 

והולכת לסוף שהיא מתה באותה מיתה רב ששת סבר בין לרבי ובין לרבנן הויא מתנוונה 

' הויא מתנוונה מתיב רב שימי בר אשי רורב יוסף סבר לרבי הויא מתנוונה לרבנן לא 

שמעון אומר אין זכות תולה במים המרים ואם אתה אומר זכות תולה במים המרים מדחה 

אתה את המים בפני כל הנשים השותות ואתה מוציא שם רע על הטהורות ששתו והן 

אומרים טמאות היו אלא שתלה להן זכות ואם איתא יש לה עדים במדינת הים נמי אתה 

וציא שם רע על הטהורות ששתו והן אומרים טמאות היו אלא שיש להן עדים במדינת מ

שמעון מדזכות לא תליא עדים נמי לא תלו מתיב רב ואלו ' שמעון קאמרת לר' הים לר

שמנחותיהן נשרפות 

האומרת טמאה אני ושבאו לה עדים שהיא טמאה דאתו עדים אימת אילימא   ב גמרא,דף ו

לחולין אלא לבתר דקדוש אי אמרת בשלמא מים בודקין אותה מקמי דתקדוש תיפוק 

אלמא בת מקדש ומקרב היא וכי קדוש מעיקרא שפיר קדוש ומשום הכי מנחתה נשרפת 

אלא אי אמרת אין המים בודקין אותה תיגלי מילתא למפרע דכי קדוש מעיקרא בטעות 

כי קדוש מעיקרא קדוש ותיפוק לחולין אמר רב יהודה מדיסקרתא כגון שזינתה בעזרה ד

שפיר קדוש מתקיף לה רב משרשיא והלא פירחי כהונה מלוין אותה שזינתה מפירחי 

כהונה עצמן רב אשי אמר כגון שנצרכה לנקביה דאטו פירחי כהונה בכיפה תלי לה רב 

פפא אמר לעולם כדאמרינן מעיקרא ודקאמרת תיפוק לחולין מדרבנן גזירה שמא יאמרו 

מתיב רב מרי נטמאת מנחתה עד שלא קדשה בכלי הרי היא ככל מוציאין מכלי שרת לחול 

המנחות ותפדה משקדשה בכלי הרי היא ככל המנחות ותשרף קדש הקומץ ולא הספיק 

להקריבו עד שמת הוא או עד שמתה היא הרי היא ככל המנחות ותשרף קרב הקומץ ולא 

ות ותאכל שעל הספיק לאכול שירים עד שמת הוא או עד שמתה היא הרי היא ככל המנח



הספק באת מתחילה כיפרה ספיקה והלכה לה באו לה עדים שהיא טמאה מנחתה נשרפת 

נמצאו עדיה זוממין מנחתה חולין עדים זוממין קאמרת עדים זוממין קלא אית להו תניא 

כוותיה דרב ששת ולאו מטעמיה טהורה ולא שיש לה עדים במדינת הים וטהורה ולא 

ו לא "שאו ויתנו בה מוזרות בלבנה ורבי שמעון נהי דוישתלתה לה זכות היא ולא שי

דריש והא איכא 

: יש לה עדים במדינת הים לא שכיחא  א גמרא,דף ז

כיצד עושה לה מוליכה לבית דין שבאותו מקום ומוסרין לו שני תלמידי   א משנה,דף ז

: חכמים שמא יבא עליה בדרך רבי יהודה אומר בעלה נאמן עליה

לרב דאמר רב יהודה אמר רב לא ' ואיהו הא תלתא לימא מסייע לי תרי  א גמרא,דף ז

שנו אלא בעיר אבל בדרך עד דאיכא שלשה שמא יצטרך אחד מהן לנקביו ונמצא אחד 

מהן מתייחד עם הערוה לא הכא היינו טעמא כי היכי דליהוו עליה סהדי תלמידי חכמים 

הודה אמר רב לא שנו אלא אין כולי עלמא לא לימא מסייע ליה לאידך דרב דאמר רב י

כשרין אבל פרוצין אפילו עשרה נמי לא מעשה היה והוציאוה עשרה במטה לא הכא היינו 

תניא רבי יהודה אומר בעלה  : 'רבי יהודה אומר בעלה וכו : טעמא דידעי לאתרויי ביה

נאמן מקל וחומר ומה נדה שהיא בכרת בעלה נאמן עליה סוטה שהיא בלאו לא כל שכן 

יא הנותנת נדה דכרת חמירא ליה ומהימן סוטה דלאו לא חמירא ליה ולא מהימן ורבנן ה

והביא ( במדבר ה)ו מייתי לה והא רבי יהודה מקראי מייתי לה דתניא "ורבי יהודה מק

האיש את אשתו אל הכהן מן התורה האיש מביא את אשתו אבל אמרו חכמים מוסרין לו 

יוסי אומר בעלה נאמן עליה מקל וחומר  שני תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרך רבי

ש אמרו לו לא אם אמרת "ומה נדה שהיא בכרת בעלה נאמן עליה סוטה שהיא בלאו לא כ

מים גנובים ימתקו ( משלי ט)בנדה שכן יש לה היתר תאמר בסוטה שאין לה היתר ואומר 

את והביא האיש ' יהודה אומר מן התורה האיש מביא את אשתו אל הכהן שנא' ר' וגו

אשתו אמר להו קל וחומר ברישא ופרכוה והדר אמר להו קרא רבי יהודה היינו תנא קמא 

: איכא בינייהו אבל אמרו

היו מעלין אותה לבית דין הגדול שבירושלים ומאיימין עליה כדרך   א משנה,דף ז

שמאיימין על עדי נפשות ואומר לה בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה הרבה ילדות 

הרבה שכנים הרעים עושין עשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה שלא ימחה על המים עושה 

ואומר לפניה דברים שאינם כדי לשומען היא וכל משפחת בית אביה אם אמרה טמאה אני 

שוברת כתובתה ויוצאת ואם אמרה טהורה אני מעלין אותה לשער המזרח שעל פתח שער 

לדות ומטהרין את המצורעין וכהן אוחז נקנור ששם משקין את הסוטות ומטהרין את היו

בבגדיה אם נקרעו נקרעו ואם נפרמו נפרמו עד שהוא מגלה את לבה וסותר את שערה 

רבי יהודה אומר אם היה לבה נאה לא היה מגלהו ואם היה שערה נאה לא היה סותר 

היתה מתכסה בלבנים מכסה בשחורים היה עליה כלי זהב 

טבעות מעבירין ממנה כדי לנוולה ואחר כך מביא חבל וקטליאות נזמים ו  ב משנה,דף ז

מצרי וקושרו למעלה מדדיה וכל הרוצה לראות בא לראות חוץ מעבדיה ושפחותיה מפני 

ונוסרו כל הנשים ולא ( יחזקאל כג)שלבה גס בהן וכל הנשים מותרות לראותה שנאמר 

: תעשינה כזמתכנה

חנינא אתיא תורה תורה ' יוסי ברר "ר חייא בר גמדא א"מנהני מילי א  ב גמרא,דף ז

על פי ( דברים יז)ועשה לה הכהן את כל התורה וכתיב התם ( במדבר ה)כתיב הכא 



 : 'ומאיימין עליה וכו : התורה אשר יורוך מה להלן בשבעים ואחד אף כאן בשבעים ואחד

ורמינהו כדרך שמאיימין עליה שלא תשתה כך מאיימין עליה שתשתה אומרים לה בתי 

ור לך הדבר שטהורה את עמדי על בורייך ושתי לפי שאין מים המרים דומין אלא אם בר

לסם יבש שמונח על בשר חי אם יש שם מכה מחלחל ויורד אין שם מכה אינו מועיל כלום 

ר "ת : 'ואומר לפניה וכו : לא קשיא כאן קודם שנמחקה מגילה כאן לאחר שנמחקה מגילה

אשר ( איוב טו)אירעו בכתובים הראשונים כגון אומר לפניה דברים של הגדה ומעשים ש

חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם יהודה הודה ולא בוש מה היה סופו נחל חיי העולם הבא 

ראובן הודה ולא בוש מה היה סופו נחל חיי העולם הבא ומה שכרן מה שכרן כדקא 

זר בתוכם להם לבדם נתנה הארץ ולא עבר ( איוב טו)אמרינן אלא מה שכרן בעולם הזה 

ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני אלא ( בראשית לח)בשלמא ביהודה אשכחן דאודי דכתיב 

יחי ( דברים לג)יוחנן מאי דכתיב ' ר שמואל בר נחמני אמר ר"ראובן מנלן דאודי דא

וזאת ליהודה כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר היו ( דברים לג)ראובן ואל ימות 

ע "בארון עד שעמד משה ובקש עליו רחמים אמר לפניו רבשעצמותיו של יהודה מגולגלין 

קול יהודה על ' שמע ה( דברים לג)מי גרם לראובן שהודה יהודה וזאת ליהודה מיד 

ואל עמו תביאנו ( דברים לג)איבריה לשפא ולא הוה קא מעיילין ליה למתיבתא דרקיעא 

ו רב לו לא הוה קא ידי( דברים לג)ולא הוה קא ידע משקל ומטרח בשמעתא בהדי רבנן 

ועזר מצריו תהיה בשלמא יהודה דאודי ( דברים לג)סלקא ליה שמעתא אליבא דהילכתא 

בר >כי היכי דלא תישרף תמר אלא ראובן למה ליה דאודי והאמר רב ששת חציף עלי 

שמעת  : 'אם אמרה טמאה אני וכו : דמפריט חטאיה כי היכי דלא ליחשדו אחוהי> ישראל

ל רבא והא שוברת קתני אלא אמר רבא "אמר אביי תני מקרעת א מינה כותבין שובר

 : ואם אמרה טהורה אני מעלין אותה לשערי מזרח : במקום שאין כותבין כתובה עסקינן

מעלין אותה 

התם קיימא דמסקינן לה ומחתינן לה כדי לייגעה דתניא רבי שמעון בן   א גמרא,דף ח

ם למקום כדי שתטרף דעתן עליהן ויחזרו אלעזר אומר בית דין מסיעין את העדים ממקו

והעמיד הכהן את ( במדבר ה)בשלמא סוטות דכתיב  : 'ששם משקין את הסוטות וכו : בהן

אלא יולדת מאי ' והעמיד הכהן המטהר וגו( ויקרא יד)מצורעין נמי דכתיב ' האשה לפני ה

קרב אלא אם  טעמא אילימא משום דאתיין וקיימין אקורבנייהו דתניא אין קרבנו של אדם

ר אין משקין שתי "נ ותנא חדא מינייהו נקט ת"כן עומד על גביו אי הכי זבין וזבות נמי אה

סוטות כאחת כדי שלא יהא לבה גס בחבירתה רבי יהודה אומר לא מן השם הוא זה אלא 

ש היא דדריש טעם דקרא "ק ר"ק הכתיב אותה ת"אותה לבדה ות( במדבר ה)אמר קרא 

עם אותה לבדה כדי שלא יהא לבה גס בחבירתה מאי בינייהו איכא ומה טעם קאמר מה ט

בינייהו רותתת ורותתת מי משקין והא אין עושין מצות חבילות חבילות דתנן אין משקין 

שתי סוטות כאחת ואין מטהרין שני מצורעין כאחת ואין רוצעין שני עבדים כאחת ואין 

לות חבילות אמר אביי ואיתימא רב עורפין שתי עגלות כאחת לפי שאין עושין מצות חבי

במדבר )תנו רבנן  : והכהן אוחז בבגדיה : כהנא לא קשיא כאן בכהן אחד כאן בשני כהנים

ל ופרע "ל האשה אם כן מה ת"ופרע את ראש האשה אין לי אלא ראשה גופה מנין ת( ה

למימרא  : 'יהודה אומר אם היה לבה וכו' ר : את ראשה מלמד שהכהן סותר את שערה

יהודה חייש להרהורא ורבנן לא חיישי והא איפכא שמעינן להו דתניא האיש מכסין ' דר

אותו פרק אחד מלפניו והאשה שני פרקים אחד מלפניה ואחד מלאחריה מפני שכולה 



א האיש נסקל ערום ואין האשה נסקלת ערומה אמר רבה הכא "ערוה דברי רבי יהודה וחכ

בה פרחי כהונה התם הא מסתלקא וכי תימא  ד זכאית ויתגרו"טעמא מאי שמא תצא מב

האמר רבא גמירי דאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות ' אתי לאיגרויי באחרניית

יהודה ' ק אלא אמר רבא דר"יהודה קשיא דרבנן אדרבנן ל' יהודה אדר' אמר רבא דר

ק כדשנין "יהודה ל' אדר

ונוסרו ( יחזקאל כג)מאי משום  דרבנן אדרבנן נמי לא קשיא הכא טעמא  ב גמרא,דף ח

כל הנשים התם אין לך ייסור גדול מזה וכי תימא לעביד בה תרתי אמר רב נחמן אמר 

ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה לימא דרב ( ויקרא יט)רבה בר אבוה אמר קרא 

נחמן תנאי היא לא דכולי עלמא אית להו דרב נחמן והכא בהא קמיפלגי מר סבר בזיוניה 

היתה  : ף ליה טפי מצערא דגופיה ומר סבר צערא דגופיה עדיף ליה טפי מבזיוניהעדי

היו  : תנא אם היו שחורים נאים לה מכסין אותה בגדים מכוערים : 'מכוסה לבנים וכו

פשיטא השתא נוולי מנוויל לה הני מיבעיא מהו דתימא בהני אית לה  : 'עליה כלי זהב וכו

 : 'ואחר כך מביא חבל וכו : ל"ערטיל וסיים מסאני קמבזיון טפי כדאמרי אינשי שליח 

בעא מיניה רבי אבא מרב הונא חבל המצרי מהו שיעכב בסוטה משום שלא ישמטו בגדיה 

מעליה הוא ובצלצול קטן נמי סגי או דילמא משום דאמר מר היא חגרה לו בצלצול לפיכך 

כ מביא חבל "ואחל תניתוה "כהן מביא חבל המצרי וקושר לה למעלה מדדיה מעכב א

וכל הרוצה לראות בה  : המצרי וקושרו לה למעלה מדדיה כדי שלא ישמטו בגדיה מעליה

הא גופא קשיא אמרת כל הרוצה לראות בה רואה אלמא לא שנא גברי ולא  : 'יראה וכו

שנא נשי והדר תני כל הנשים מותרות לראותה נשים אין אנשים לא אמר אביי תרגמה 

הא כל הרוצה לראות בה רואה קתני אלא אמר רבא כל הרוצה אנשים אמר ליה רבא ו

( יחזקאל כג)לראות בה רואה לא שנא גברי ולא שנא נשי ונשים חייבות לראותה שנאמר 

: ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כזמתכנה

במדה שאדם מודד בה מודדין לו היא קשטה את עצמה לעבירה המקום   ב משנה,דף ח

ה לעבירה המקום גלה עליה בירך התחילה בעבירה תחילה ואחר נוולה היא גלתה את עצמ

: כך הבטן לפיכך תלקה הירך תחילה ואחר כך הבטן ושאר כל הגוף לא פלט

אמר רב יוסף אף על גב דמדה בטילה במדה לא בטיל דאמר רב יוסף וכן   ב גמרא,דף ח

ו והא בטלו פ שבטלה סנהדרי ארבע מיתות לא בטל"ק אע"חייא מיום שחרב בהמ' תני ר

אלא דין ארבע מיתות לא בטלו מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסתו מי 

שנתחייב שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישו מי שנתחייב הריגה או נמסר למלכות או 

ליסטין באין עליו מי שנתחייב חניקה או טובע בנהר או מת בסרונכי תניא היה רבי אומר 

בסאסאה בשלחה תריבנה ( ישעיהו כז)דם מודד בה מודדין לו שנאמר מנין שבמדה שא

אין לי אלא סאה מנין לרבות תרקב וחצי תרקב קב וחצי קב רובע וחצי רובע תומן 

כי כל סאון סואן ברעש ומנין שכל פרוטה ופרוטה ( ישעיהו ט)ועוכלא מנין תלמוד לומר 

ת למצוא חשבון וכן מצינו אחת לאח( קוהלת ז)מצטרפת לחשבון גדול תלמוד לומר 

בסוטה שבמדה שמדדה בה מדדו לה היא עמדה על פתח ביתה ליראות לו לפיכך כהן 

מעמידה על שער נקנור ומראה קלונה לכל היא פרסה לו סודרין נאין על ראשה לפיכך 

כהן נוטל כפה מעל ראשה ומניחו תחת רגליה היא קשטה לו פניה לפיכך 

היא כחלה לו עיניה לפיכך עיניה בולטות היא קלעה לו את פניה מוריקות   א גמרא,דף ט

שערה לפיכך כהן סותר את שערה היא הראתה לו באצבע לפיכך ציפורניה נושרות היא 



חגרה לו בצילצול לפיכך כהן מביא חבל המצרי וקושר לה למעלה מדדיה היא פשטה לו 

צבה היא האכילתו  את יריכה לפיכך יריכה נופלת היא קיבלתו על כריסה לפיכך בטנה

מעדני עולם לפיכך קרבנה מאכל בהמה היא השקתהו יין משובח בכוסות משובחים לפיכך 

יושב בסתר ( תהילים צא)כהן משקה מים המרים במקידה של חרש היא עשתה בסתר 

' ועין נואף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין וגו( איוב כד)עליון שם בה פנים שנאמר 

תכסה שנאה ( משלי כו)תר המקום פירסמה בגלוי שנאמר דבר אחר היא עשתה בס

ישעיהו )ומאחר דנפקא ליה מאחת לאחת למצא חשבון '> וגו>במשאון תגלה רעתו בקהל 

כי כל סאון סואן ברעש למה לי לכמדה ומאחר דנפקא ליה מכי כל סאון סואן ברעש ( ט

ר חיננא בר "אבסאסאה בשלחה תריבנה למה לי לכדרב חיננא בר פפא ד( ישעיהו כז)

איני ' ה נפרע מן האומה עד שעת שילוחה שנאמר בסאסאה בשלחה וגו"פפא אין הקב

והאמר רבא שלשה כוסות האמורות במצרים למה אחת ששתת בימי משה ואחת ששתת 

בימי פרעה נכה ואחת שעתידה לשתות עם חברותיה וכי תימא הנך אזדו והני אחריני 

עקיבא אמר ' ין גר המצרי היה לי חבר מתלמידי רנינהו והתניא אמר רבי יהודה מנימ

מנימין גר המצרי אני מצרי ראשון ונשאתי מצרית ראשונה אשיא לבני מצרית שניה כדי 

ה "ר חיננא בר פפא אין הקב"שיהא בן בני מותר לבא בקהל אלא אי איתמר הכי איתמר א

ימר מתני להא אמ' נפרע מן המלך עד שעת שילוחו שנאמר בסאסאה בשלחה תריבנה וגו

לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם ' כי אני ה( מלאכי ג)ד "דרב חיננא בר פפא אהא מ

לא שניתי לא הכיתי לאומה ושניתי לה ואתם בני יעקב לא כליתם היינו דכתיב ' אני ה

ה נפרע מן "חצי אכלה בם חצי כלין והן אינן כלין אמר רב המנונא אין הקב( דברים לב)

חיננא בר ' דרש ר' במלאות ספקו יצר לו וגו( איוב כ)לא סאתו שנאמר האדם עד שתתמ

לישרים נאוה תהלה אל תקרי נאוה תהלה ' רננו צדיקים בה( תהילים לג)פפא מאי דכתיב 

טבעו ( איכה ב)אלא נוה תהלה זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם דוד דכתיב 

גנז אהל מועד קרשיו קרסיו בארץ שעריה משה דאמר מר משנבנה מקדש ראשון נ

ובריחיו ועמודיו ואדניו היכא אמר רב חסדא אמר אבימי תחת מחילות של היכל תנו רבנן 

סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי לה מה שביקשה לא ניתן לה ומה שבידה נטלוהו ממנה 

שכל הנותן עיניו במה שאינו שלו מה שמבקש אין נותנין לו ומה שבידו נוטלין הימנו 

וכן מצינו בנחש הקדמוני שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו מה שביקש לא   ב גמרא,דף ט

ה אני אמרתי יהא מלך על כל בהמה וחיה "נתנו לו ומה שבידו נטלוהו ממנו אמר הקב

ארור הוא מכל הבהמה ומכל חית השדה אני אמרתי יהלך בקומה ( בראשית ג)ועכשיו 

י יהא מאכלו מאכל אדם עכשיו עפר יאכל הוא אמר זקופה עכשיו על גחונו ילך אני אמרת

אהרוג את אדם ואשא את חוה עכשיו איבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה 

וכן מצינו בקין וקרח ובלעם ודואג ואחיתופל וגחזי ואבשלום ואדוניהו ועוזיהו והמן 

 : בידם נטלוהו מהםשנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם מה שביקשו לא ניתן להם ומה ש

את ' בתת ה( במדבר ה)מ אילימא משום דכתיב "מנא ה : 'בירך התחילה בעבירה וכו

וצבתה בטנה ונפלה ירכה אמר אביי כי ( במדבר ה)יריכך נופלת ואת בטנך צבה והכתיב 

לייט לייט תחילה ירך והדר בטן לייט ומיא כי בדקי כי אורחייהו בדקי בטן ברישא והדר 

לצבות בטן ולנפיל ירך ההוא דמודע לה כהן דבטן ( במדבר ה)מי כתיב ירך בקללה נ

: ברישא והדר ירך שלא להוציא לעז על מים המרים



שופטים )שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניו שנאמר   ב משנה,דף ט

 ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערו ולפי( יז

ויסבו ( ב יחשמואל )שבא על עשר פלגשי אביו לפיכך נתנו בו עשר לונביות שנאמר 

שנאמר >ד ולב ישראל "גנבות לב אביו ולב ב' עשרה אנשים נושאי כלי יואב ולפי שגנב ג

שבטים שנאמר ' לפיכך נתקעו בו ג> ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל( ב טושמואל )

כפו ויתקעם בלב אבשלום וכן לענין הטובה מרים ויקח שלשה שבטים ב( ב יחשמואל )

ותתצב אחותו מרחוק לפיכך נתעכבו לה ( שמות ב)המתינה למשה שעה אחת שנאמר 

והעם לא נסע עד האסף מרים יוסף זכה ( במדבר יב)ימים במדבר שנאמר ' ישראל ז

יו ויעל יוסף לקבור את אב( בראשית נ)לקבור את אביו ואין באחיו גדול ממנו שנאמר 

ויעל עמו גם רכב גם פרשים מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה משה זכה 

ויקח משה את עצמות יוסף עמו ( שמות ג)בעצמות יוסף ואין בישראל גדול ממנו שנאמר 

ויקבור אותו בגיא לא על ( דברים לד)מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקום שנאמר 

' והלך לפניך צדקך כבוד ה( ישעיהו נח)ים שנאמר משה בלבד אמרו אלא על כל הצדיק

: יאספך

ויאמר שמשון אל אביו ( שופטים יד)ר שמשון בעיניו מרד שנאמר "ת  ב גמרא,דף ט

( שופטים טז)אותה קח לי כי היא ישרה בעיני לפיכך נקרו פלשתים את עיניו שנאמר 

' ביו ואמו לא ידעו כי מהוא( שופטים יד)ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו איני והכתיב 

הוא כי אזל מיהא בתר ישרותיה אזל תניא רבי אומר תחילת קלקולו בעזה לפיכך לקה 

וילך שמשון עזתה וירא שם אשה זונה ( שופטים טז)בעזה תחילת קלקולו בעזה דכתיב 

וירד ( שופטים יד)ויורידו אותו עזתה והכתיב ( שופטים טז)לפיכך לקה בעזה דכתיב ' וגו

ויהי אחרי כן ויאהב אשה ( שופטים טז)ן תמנתה תחלת קלקולו מיהא בעזה היה שמשו

נקרא שמה דלילה ראויה היתה > לא>בנחל שורק ושמה דלילה תניא רבי אומר אילמלא 

שתקרא דלילה דילדלה את כחו דילדלה את לבו דילדלה את מעשיו דילדלה את כחו 

ותרא דלילה ( שופטים טז)בו דכתיב ויסר כחו מעליו דילדלה את ל( שופטים טז)דכתיב 

( שופטים טז)כי הגיד לה את כל לבו דילדלה את מעשיו דאיסתלק שכינה מיניה דכתיב 

ר חנין "סר מעליו ותרא דלילה כי הגיד לה את כל לבו מנא ידעה א' והוא לא ידע כי ה

יון ר ניכרין דברי אמת אביי אמר ידעה בו באותו צדיק דלא מפיק שם שמים לבטלה כ"א

ויהי ( שופטים טז)נזיר אלהים אני אמרה השתא ודאי קושטא קאמר ( שופטים טז)דאמר 

כי הציקה לו בדבריה כל הימים ותאלצהו מאי ותאלצהו אמר רבי יצחק דבי רבי אמי 

ועתה השמרי נא ואל תשתי יין ושכר ואל ( שופטים יג)בשעת גמר ביאה נשמטה מתחתיו 

ר יצחק דבי רבי אמי "ד השתא דברים טמאים קאכלה אתאכלי כל טמא מאי כל טמא ותו ע

ר יצחק דבי "ויבקע אלהים את המכתש אשר בלחי א( שופטים טו)דברים האסורים בנזיר 

' וגו' ותחל רוח ה( שופטים יג)רבי אמי הוא איוה לדבר טמא לפיכך נתלו חייו בדבר טמא 

יהי דן נחש עלי ( ית מטבראש)חנינא חלתה נבואתו של יעקב אבינו דכתיב ' ר חמא בר"א

ר יצחק דבי רבי אמי מלמד שהיתה שכינה מקשקשת לפניו כזוג "דרך לפעמו במחנה דן א

פעמון ורימון בין צרעה ובין ( שמות כח)כתיב הכא לפעמו במחנה דן וכתיב התם 

אסי צרעה ואשתאול שני הרים גדולים היו ועקרן שמשון וטחנן זה בזה ' אשתאול אמר ר

והוא יחל להושיע את ישראל אמר רבי חמא ברבי חנינא ( שופטים יג)



אם תשקר לי ולניני ( בראשית כא)הוחל שבועתו של אבימלך דכתיב   א גמרא,דף י

במה ברכו אמר רב יהודה אמר רב שברכו ' ויגדל הנער ויברכהו ה( שופטים יג)ולנכדי 

' ויאמר ה' ל הויקרא שמשון א( שופטים טז)באמתו אמתו כבני אדם וזרעו כנחל שוטף 

אלהים זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים אמר 

שנה ששפטתי את > ושתים>ע זכור לי עשרים "ה רבש"רב אמר שמשון לפני הקב

וילך שמשון ( שופטים טו)ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל ממקום למקום 

ר חייא בר אבא "שועלים אמר רבי איבו בר נגדי אוילכד שלש מאות שועלים מאי שנא 

ר שמעון "אמר שמשון יבא מי שחוזר לאחוריו ויפרע מפלשתים שחזרו בשבועתן תניא א

וישכב שמשון עד ( שופטים טז)החסיד בין כתיפיו של שמשון ששים אמה היה שנאמר 

ם עם הבריח חצי הלילה ויקם בחצי הלילה ויאחז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות ויסע

ויהי טוחן ( שופטים טז)וישם על כתיפיו וגמירי דאין דלתות עזה פחותות מששים אמה 

תטחן ( איוב לא)ר יוחנן אין טחינה אלא לשון עבירה וכן הוא אומר "בבית האסורים א

לאחר אשתי מלמד שכל אחד ואחד הביא לו את אשתו לבית האסורים כדי שתתעבר 

מרי אינשי קמי דשתי חמרא חמרא קמי רפוקא גרידיא דובלא הימנו אמר רב פפא היינו דא

אם נפתה לבי על אשה ועל ( איוב לא)ר יוחנן כל המזנה אשתו מזננת עליו שנאמר "וא

פתח רעי ארבתי וכתיב תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין והיינו דאמרי אינשי איהו 

ראל כאביהם שבשמים שנאמר ר יוחנן שמשון דן את יש"בי קארי ואיתתיה בי בוציני וא

ה נקרא "ר יוחנן שמשון על שמו של הקב"וא' דן ידין עמו כאחד וגו( בראשית מט)

אלא מעתה לא ימחה אלא מעין שמו של ' אלהים וגו' כי שמש ומגן ה( תהילים פד)שנאמר 

ר יוחנן "ה מגין על כל העולם כולו אף שמשון מגין בדורו על ישראל וא"ה מה הקב"הקב

וילך שפי שמשון חיגר בשתי רגליו היה ( במדבר כג)יגר ברגלו אחת היה שנאמר בלעם ח

ר חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכולן "ת : שפיפן עלי ארח( בראשית מט)שנאמר 

לקו בהן שמשון בכחו שאול בצוארו אבשלום בשערו צדקיה בעיניו אסא ברגליו שמשון 

ויקח ( א לאשמואל )שאול בצוארו דכתיב ויסר כחו מעליו ( שופטים טז)בכחו דכתיב 

שאול את החרב ויפל עליה אבשלום בשערו כדבעינן למימר קמן צדקיה בעיניו דכתיב 

רק לעת זקנתו ( א טומלכים )ואת עיני צדקיהו עור אסא ברגליו דכתיב ( ב כהמלכים )

מן ל מר זוטרא בריה דרב נח"חלה את רגליו ואמר רב יהודה אמר רב שאחזתו פדגרא א

ל כמחט בבשר החי מנא ידע איכא דאמרי מיחש הוה חש "לרב נחמן היכי דמי פדגרא א

ליראיו ובריתו להודיעם ' סוד ה( תהילים כה)ד "ביה ואיכא דאמרי מרביה שמע ליה וא

א מלכים )דרש רבא מפני מה נענש אסא מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים שנאמר 

ין נקי מאי אין נקי אמר רב יהודה אמר רב אפילו והמלך אסא השמיע את כל יהודה א( טו

( בראשית לא)וירד שמשון תמנתה וכתיב ( שופטים יג)כתיב  : חתן מחדרו וכלה מחופתה

ר אלעזר שמשון שנתגנה בה כתיב ביה ירידה יהודה שנתעלה "הנה חמיך עולה תמנתה א

ידה וחדא בעליה שמואל בר נחמני אמר שתי תמנאות היו חדא ביר' בה כתיב ביה עליה ר

רב פפא אמר חדא תמנה הואי דאתי מהאי גיסא ירידה ודאתי מהאי גיסא עליה כגון 

ר אלכסנדרי מלמד "ותשב בפתח עינים א( בראשית לא)ורדוניא ובי בארי ושוקא דנרש 

ר "חנין א' שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינו מקום שכל עינים צופות לראותו ר

שמואל בר נחמני ' תפוח והעינם ר( יהושוע טו)וכן הוא אומר  מקום הוא ששמו עינים

אמר שנתנה עינים לדבריה כשתבעה אמר לה שמא נכרית את אמרה ליה גיורת אני שמא 



אשת איש את אמרה ליה פנויה אני שמא קיבל בך אביך קידושין אמרה ליה יתומה אני 

בבאר שבע אמר ריש  ויטע אשל( בראשית כא) : שמא טמאה את אמרה ליה טהורה אני

לקיש מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים רבי יהודה ורבי נחמיה חד אמר פרדס 

ד פונדק מאי ויטע "ד פרדס היינו דכתיב ויטע אלא למ"וחד אמר פונדק בשלמא למ

אל עולם אמר ריש לקיש ' ויקרא שם בשם ה' ויטע אהלי אפדנו וגו( דנייאל יא)כדכתיב 

אל תיקרי ויקרא 

ה בפה כל עובר "אלא ויקריא מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב  ב גמרא,דף י

ושב כיצד לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר להם וכי משלי אכלתם משל אלהי עולם 

ויראה יהודה ויחשבה ( בראשית לח)אכלתם הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם 

ר אלעזר שכסתה פניה בבית "חשבה לזונה אלזונה כי כסתה פניה משום דכסתה פניה 

ר יונתן כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין "ר שמואל בר נחמני א"חמיה דא

חזון ישעיהו בן אמוץ מלכים ( ישעיהו א)ממנה מלכים ונביאים מנלן מתמר נביאים דכתיב 

בראשית )הוו מדוד ואמר רבי לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו אמוץ ואמציה אחים 

ר אלעזר לאחר שנמצאו סימניה בא סמאל "היא מוצאת היא מיתוצאת מיבעי ליה א( לח

למנצח על יונת אלם רחוקים לדוד ( תהילים נו)וריחקן בא גבריאל וקירבן היינו דכתיב 

ר יוחנן משעה שנתרחקו סימניה נעשית כיונה אילמת לדוד מכתם שיצא ממנה "מכתם א

דבר אחר מכתם שהיתה מכתו תמה שנולד כשהוא מהול דבר אחר דוד שהיה מך ותם לכל 

מכתם כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו ללמוד תורה כך בגדולתו 

והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ותימא ליה ( בראשית לח)

מר רבי מימר אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא א

שמעון בן יוחי נוח לו לאדם שיפיל ' שמעון חסידא ואמרי לה אמר רבי יוחנן משום ר

הכר נא ( בראשית לח)עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנלן מתמר 

הכר ( בראשית לז)ר חמא ברבי חנינא בהכר בישר לאביו בהכר בישרוהו בהכר בישר "א

והו הכר נא למי נא אין נא אלא לשון בקשה אמרה ליה נא הכתנת בנך היא בהכר בישר

ויכר יהודה ויאמר ( בראשית לח)בבקשה ממך הכר פני בוראך ואל תעלים עיניך ממני 

ש בסתר "ר שמעון חסידא יוסף שקדש ש"צדקה ממני היינו דאמר רב חנין בר ביזנא א

יהוסף שמו יהודה עדות ב( תהילים פא)ה דכתיב "זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב

ה כיון שהודה ואמר צדקה ממני "ש בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"שקדש ש

' יצתה בת קול ואמרה אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור חייך שאני מציל בזכותך ג

מבניך מן האור מאן נינהו חנניה מישאל ועזריה צדקה ממני מנא ידע יצתה בת קול ואמרה 

ולא יסף עוד לדעתה אמר שמואל סבא חמוה דרב ( בראשית לח)שים ממני יצאו כבו

שמואל בר אמי משמיה דרב שמואל בר אמי כיון שידעה שוב לא פסק ממנה כתיב הכא 

אבשלום נתגאה בשערו  : קול גדול ולא יסף( דברים ה)ולא יסף עוד לדעתה וכתיב התם 

' שלום לא היה איש יפה וגווכאב( ב ידשמואל )ר אבשלום בשערו מרד שנאמר "ת : 'וכו

והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי כבד עליו וגלחו ושקל את '> וגו>ובגלחו את ראשו 

שער ראשו מאתים שקלים באבן המלך תנא אבן שאנשי טבריא ואנשי ציפורי שוקלים בה 

ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד ואבשלום ( ב יחשמואל )לפיכך נתלה בשערו שנאמר 

פרד ויבא הפרד תחת שובך האלה הגדולה ויאחז ראשו באלה ויותן בין השמים רוכב על ה

תנא דבי רבי [ שקל ספסירא בעא למיפסקיה]ובין הארץ והפרד אשר תחתיו עבר 



וירגז המלך ויעל על עליית ( ב יטשמואל )ישמעאל באותה שעה נבקע שאול מתחתיו 

מי יתן מותי אני תחתיך [ םאבשלו]השער ויבך וכה אמר בלכתו בני אבשלום בני בני 

אבשלום בני בני והמלך לאט את פניו ויזעק המלך קול גדול בני אבשלום אבשלום בני בני 

הני תמניא בני למה שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנם ואידך איכא דאמרי דקריב 

ואבשלום לקח ( ב יחשמואל )רישיה לגבי גופיה ואיכא דאמרי דאייתיה לעלמא דאתי 

בחייו מאי לקח אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמו את מצבת אשר בעמק ויצב לו 

ר חנינא בר פפא בעצה עמוקה של מלכו של עולם "א' המלך וגו

הנני מקים עליך רעה מביתך כיוצא בדבר אתה ( ב יבשמואל )דכתיב   א גמרא,דף יא

אותו ר חנינא בר פפא בעצה עמוקה של "וישלחהו מעמק חברון א( בראשית לז)אומר 

כי ( ב יחשמואל )ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ( בראשית טו)צדיק שקבור בחברון דכתיב 

ויולדו לאבשלום שלשה בנים ובת ( ב ידשמואל )אמר אין לי בן ולא הוו ליה בני והכתיב 

אחת אמר רב יצחק בר אבדימי שלא היה לו בן הגון למלכות רב חסדא אמר גמירי כל 

ב שמואל )אינו מניח בן ליורשו ואיהו קלייה לדיואב דכתיב השורף תבואתו של חבירו 

ויאמר אל עבדיו ראו חלקת יואב אל ידי ולו שם שעורים לכו והציתוה באש ויציתו ( יד

מי דמי התם חדא שעתא  : 'וכן לענין הטובה מרים וכו : עבדי אבשלום את החלקה באש

ל רבא הא וכן לענין הטובה "הכא שבעה יומי אמר אביי אימא ולענין הטובה אינו כן א

קתני אלא אמר רבא הכי קתני וכן לענין הטובה דבאותה מדה ולעולם מדה טובה מרובה 

ר יצחק פסוק זה כולו על שם שכינה "ותתצב אחותו מרחוק א( שמות ב)ממדת פורענות 

אמור ( משלי ז)אחותו דכתיב ' ויתיצב וגו' ויבא ה( א גשמואל )נאמר ותתצב דכתיב 

א שמואל )נראה לי לדעת דכתיב ' מרחוק ה( ירמיהו לא)אחותי את מרחוק דכתיב לחכמה 

( עמוס ג)אלהיך שואל מעמך יעשה דכתיב ' מה ה( דברים י)מה דכתיב ' כי אל דעות ה( ב

ויקם ( שמות א) : שלום' ויקרא לו ה( שופטים ו)' אלהים דבר לו דכתי[ 'ה]כי לא יעשה 

חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו מאן דאמר  רב ושמואל חד אמר' מלך חדש וגו

( שמות א)חדש ממש דכתיב חדש ומאן דאמר שנתחדשו גזירותיו דלא כתיב וימת וימלוך 

ויאמר אל עמו הנה ( שמות א)אשר לא ידע את יוסף דהוה דמי כמאן דלא ידע ליה כלל 

בעצה  עם בני ישראל תנא הוא התחיל בעצה תחילה לפיכך לקה תחילה הוא התחיל

ובכה ובעמך ובכל ( שמות ז)תחילה דכתיב ויאמר אל עמו לפיכך לקה תחילה כדכתיב 

ר חמא ברבי חנינא באו ונחכם "הבה נתחכמה לו להם מיבעי ליה א( שמות א)עבדיך 

באש יבא וכתיב ' כי הנה ה( ישעיהו סו)למושיען של ישראל במה נדונם נדונם באש כתיב 

אלא בואו ונדונם [ ובחרבו את כל בשר( ישעיהו סו])יב בחרב כת' נשפט וגו' כי באש ה

כי מי נח זאת לי ( ישעיהו נד)ה שאינו מביא מבול לעולם שנאמר "במים שכבר נשבע הקב

והן אינן יודעין שעל כל העולם כולו אינו מביא אבל על אומה אחת הוא מביא אי נמי ' וגו

ומצרים נסים ( שמות יד)אומר הוא אינו מביא אבל הן באין ונופלין בתוכו וכן הוא 

כי בדבר אשר זדו עליהם בקדירה ( שמות יח)ר אלעזר מאי דכתיב "לקראתו והיינו דא

ויזד ( בראשית כה)שבישלו בה נתבשלו מאי משמע דהאי זדו לישנא דקדירה הוא דכתיב 

ר סימאי שלשה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרו בלעם "ר חייא בר אבא א"יעקב נזיד א

ץ נהרג איוב ששתק נידון ביסורין יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית שיע

ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים סוכתים המה ( א בדברי הימים )שנאמר 

שמות ) : 'ובני קיני חתן משה וגו( שופטים א)הקנים הבאים מחמת אבי בית רכב וכתיב 



ר אבא בר כהנא כאדם שמקלל את "מיבעי ליה א ונלחם בנו ועלה מן הארץ ועלינו( א

וישימו עליו שרי מסים עליהם מיבעי ליה תנא דבי ( שמות א)עצמו ותולה קללתו בחבירו 

שמעון מלמד שהביאו מלבן ותלו לו לפרעה בצוארו וכל אחד ואחד ' אלעזר בר' ר

מסים  מישראל שאמר להם איסטניס אני אמרו לו כלום איסטניס אתה יותר מפרעה שרי

למען ענותו לפרעה [ ענותם מיבעי ליה]למען ענותו בסבלותם > לבנים>דבר שמשים 

בסבלותם דישראל ויבן ערי מסכנות לפרעה רב ושמואל חד אמר שמסכנות את בעליהן 

את פיתום ( שמות א)א שממסכנות את בעליהן דאמר מר כל העוסק בבנין מתמסכן "וח

מה ולמה נקרא שמה רעמסס שראשון ראשון ואת רעמסס רב ושמואל חד אמר פיתום ש

מתרוסס וחד אמר רעמסס שמה ולמה נקרא שמה פיתום שראשון ראשון פי תהום בולעו 

ל "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ כן רבו וכן פרצו מיבעי ליה אמר ר( שמות א)

שהיו  ויקוצו מפני בני ישראל מלמד( שמות א) : רוח הקדש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץ

ויעבידו מצרים את בני ישראל ( שמות א)דומין בעיניהם כקוצים 

בפרך רבי אלעזר אמר בפה רך רבי שמואל בר נחמני אמר בפריכה   ב גמרא,דף יא

אמר רבא בתחילה בחומר ' וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים וגו( שמות א)

עבדו בהם בפרך אמר רבי  ובלבנים ולבסוף ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם אשר

שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים 

ד נמי התם בפה רך הכא ודאי בפריכה דרש רב עוירא בשכר נשים צדקניות "לאנשים ולמ

ה מזמן להם "שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים בשעה שהולכות לשאוב מים הקב

דיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים ובאות ושופתות שתי קדירות אחת דגים קטנים בכ

של חמין ואחת של דגים ומוליכות אצל בעליהן לשדה ומרחיצות אותן וסכות אותן 

אם תשכבון ( תהילים סח)ומאכילות אותן ומשקות אותן ונזקקות להן בין שפתים שנאמר 

תהילים )לביזת מצרים שנאמר בשכר תשכבון בין שפתים זכו ישראל ' בין שפתים וגו

כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ וכיון שמתעברות באות לבתיהם ( סח

( שיר השירים ח)וכיון שמגיע זמן מולדיהן הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח שנאמר 

ה שולח משמי מרום מי שמנקיר ומשפיר אותן כחיה זו "והקב' תחת התפוח עוררתיך וגו

ומולדותיך ביום הולדת אותך לא כרת שרך ( יחזקאל טז)ת הולד שנאמר שמשפרת א

ומלקט להן שני עגולין אחד של שמן ואחד של דבש שנאמר ' ובמים לא רחצת למשעי וגו

וכיון שמכירין בהן מצרים באין להורגן ונעשה ' ויניקהו דבש מסלע ושמן וגו( דברים לב)

על גבי ( תהילים קכט)רשין על גבן שנאמר להם נס ונבלעין בקרקע ומביאין שוורים וחו

יחזקאל )לאחר שהולכין היו מבצבצין ויוצאין כעשב השדה שנאמר ' חרשו חורשים וגו

רבבה כצמח השדה נתתיך וכיון שמתגדלין באין עדרים עדרים לבתיהן שנאמר ( טז

ם ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדים אל תקרי בעדי עדים אלא בעדרי עדרי( יחזקאל טז)

( שמות א)זה אלי ואנוהו ( שמות טו)ה על הים הם הכירוהו תחלה שנאמר "וכשנגלה הקב

רב ושמואל חד אמר אשה ובתה וחד אמר כלה ' ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וגו

ד "ד כלה וחמותה יוכבד ואלישבע תניא כמ"ד אשה ובתה יוכבד ומרים ומ"וחמותה מ

א שפרה "מה נקרא שמה שפרה שמשפרת את הולד דאשה ובתה דתניא שפרה זו יוכבד ול

ומוציאה >שפרו ורבו ישראל בימיה פועה זו מרים ולמה נקרא שמה פועה שהיתה פועה 

א פועה שהיתה פועה ברוח הקודש ואומרת עתידה אמי שתלד בן שמושיע "ד> את הולד

גדול  ר חנן סימן"מאי אבנים א' ויאמר בילדכן את העבריות וגו( שמות א)את ישראל 



מסר להן אמר להן בשעה שכורעת לילד יריכותיה מצטננות כאבנים ואית דאמר כדכתיב 

וארד בית היוצר והנה הוא עושה מלאכה על האבנים מה יוצר זה ירך מכאן ( ירמיהו יח)

אם בן ( שמות א)וירך מכאן וסדן באמצע אף אשה ירך מכאן וירך מכאן והולד באמצע 

( שמות א)סימן גדול מסר להן בן פניו למטה בת פניה למעלה ר חנינא "הוא והמתן אותו א

ר יוסי "להן מיבעי ליה א' ותיראן המילדות את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן וגו

ותחיין את הילדים תנא לא ( שמות א)חנינא מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעו ' בר

ותאמרן המילדות ( שמות א)דיין שלא המיתו אותן אלא שהיו מספיקות להם מים ומזון 

מאי חיות אילימא חיות ממש אטו חיה מי לא צריכה חיה ' אל פרעה כי לא כנשים וגו

גור אריה דן ( בראשית מט)אחריתי לאולודה אלא אמרו לו אומה זו כחיה נמשלה יהודה 

יהי דן נחש נפתלי אילה שלוחה יששכר חמור גרם יוסף בכור שור בנימין זאב יטרף 

מה אמך לביא בין אריות ( יחזקאל יט)> ביה>כתיב ביה ודלא כתיב ביה כתיב  דכתיב ביה

ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים רב ושמואל חד ( שמות א)' רבצה וגו

ד בתי "ד בתי כהונה ולויה אהרן ומשה ומ"אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכות מ

ויקח לו > אשת כלב>ותמת עזובה ( א בברי הימים ד)מלכות דוד נמי ממרים קאתי דכתיב 

דברי ) : 'ודוד בן איש אפרתי וגו( א יזשמואל )כלב את אפרת ותלד לו את חור וכתיב 

וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אשה ואת יריעות ואלה בניה ישר ושובב ( א בהימים 

אכתי בן קנז הוא בן יפנה הוא בן שפנה מעצת מרגלים ו( במדבר יג)וארדון בן חצרון 

וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב אמר רבא חורגו דקנז הוה ( שופטים א)דכתיב 

מ עזובה זו מרים ולמה נקרא "הקניזי ש( יהושוע יד)דיקא נמי דכתיב   א גמרא,דף יב

ר יוחנן כל הנושא "שמה עזובה שהכל עזבוה מתחילתה הוליד והלא מינסב הוה נסיב לה א

אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה יריעות שהיו פניה דומין ליריעות ואלה 

עצמו שובב ששיבב את יצרו וארדון  בניה אל תקרי בניה אלא בוניה ישר שישר את

ולאשחור אבי ( א דדברי הימים )שרדה את יצרו ואיכא דאמרי על שהיו פניה דומין לורד 

תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה אשחור זה כלב ולמה נקרא שמו אשחור שהושחרו פניו 

ה בתעניות אבי שנעשה לה כאב תקוע שתקע את לבו לאביו שבשמים היו שתי נשים נעש

מרים כשתי נשים חלאה ונערה לא חלאה ונערה הואי אלא בתחילה חלאה ולבסוף נערה 

ובני חלאה צרת וצהר ואתנן צרת שנעשית צרה לחברותיה צהר שהיו ( א דדברי הימים )

ויצו פרעה ( שמות א)פניה דומין כצהרים אתנן שכל הרואה אותה מוליך אתנן לאשתו 

חנינא שלש גזירות גזר ' י בר"עמו גזר ואמר ר חנינא אף על' ר יוסי בר"לכל עמו א

בתחילה אם בן הוא והמתן אותו ולבסוף כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ולבסוף אף על 

וילך איש מבית לוי להיכן הלך אמר רב יהודה בר זבינא שהלך בעצת ( שמות ב)עמו גזר 

ע כל הבן הילוד פרעה הרש[ שגזר]> שראה שאמר>בתו תנא עמרם גדול הדור היה כיון 

היאורה תשליכוהו אמר לשוא אנו עמלין עמד וגירש את אשתו עמדו כולן וגירשו את 

נשותיהן אמרה לו בתו אבא קשה גזירתך יותר משל פרעה שפרעה לא גזר אלא על 

ז "ז ואתה בעוה"הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות פרעה לא גזר אלא בעוה

יימת גזירתו ספק אינה מתקיימת אתה צדיק בודאי ב פרעה הרשע ספק מתק"ולעוה

ותגזר אומר ויקם לך עמד והחזיר את אשתו עמדו ( איוב כב)שגזירתך מתקיימת שנאמר 

ר יהודה בר זבינא שעשה לו מעשה "כולן והחזירו את נשותיהן ויקח ויחזור מיבעי ליה א

( תהילים קיג)אמרו  ליקוחין הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה ומלאכי השרת



ר חמא "אם הבנים שמחה את בת לוי אפשר בת מאה ושלשים שנה הויא וקרי לה בת דא

אשר ילדה ( במדבר כז)חנינא זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות שנאמר ' בר

ר יהודה שנולדו בה סימני "אותה ללוי במצרים לידתה במצרים ואין הורתה במצרים א

ר "תהר האשה ותלד בן והא הות מיעברא ביה תלתא ירחי מעיקרא או( שמות ב)נערות 

יהודה בר זבינא מקיש לידתה להורתה מה הורתה שלא בצער אף לידתה שלא בצער 

ותרא אותו כי טוב הוא תניא ( שמות ב)מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפיתקה של חוה 

ר הגון לנביאות אחרים יהודה אומר טוביה שמו רבי נחמיה אומ' מ אומר טוב שמו ר"ר

אומרים נולד כשהוא מהול וחכמים אומרים בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור 

וירא אלהים את האור כי טוב ( בראשית א)כתיב הכא ותרא אותו כי טוב הוא וכתיב התם 

ותצפנהו שלשה ירחים דלא מנו מצרים אלא משעה דאהדרה והיא הות מיעברא ( שמות ב)

ולא יכלה עוד הצפינו אמאי תצפניה ותיזיל אלא כל ( שמות ב)י מעיקרא ביה תלתא ירח

היכא דהוו שמעי מצראי דמתיליד ינוקא ממטו ינוקא התם כי היכי דלישמעינהו ומעוי 

( שמות ב)' אחזו לנו שועלים שועלים קטנים וגו( שיר השירים ב)דכתיב > בהדיהו>

לצדיקים שממונם חביב עליהן יותר  ר אלעזר מיכן"ותקח לו תבת גומא מאי שנא גומא א

מגופן וכל כך למה לפי שאין פושטין ידיהן בגזל רבי שמואל בר נחמני אמר דבר רך 

שיכול לעמוד בפני דבר רך ובפני דבר קשה ותחמרה בחמר ובזפת תנא חמר מבפנים וזפת 

מבחוץ כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע ותשם בה את הילד ותשם בסוף רבי אלעזר 

מר ים סוף רבי שמואל בר נחמני אמר או

קנה וסוף קמלו ותרד בת פרעה לרחוץ על ( ישעיהו יט)אגם כדכתיב   ב גמרא,דף יב

שמעון בן יוחי מלמד שירדה לרחוץ מגלולי אביה וכן הוא ' ר יוחנן משום ר"היאור א

וחנן ר י"א' ונערותיה הולכות וגו' את צואת בנות ציון וגו' אם רחץ ה( ישעיהו ד)אומר 

שמות )הנה אנכי הולך למות ( בראשית כה)אין הליכה זו אלא לשון מיתה וכן הוא אומר 

ותרא את התיבה בתוך הסוף כיון דחזו דקא בעו לאצולי למשה אמרו לה גבירתנו ( ב

מנהגו של עולם מלך בשר ודם גוזר גזירה אם כל העולם כולו אין מקיימין אותה בניו ובני 

ת עוברת על גזירת אביך בא גבריאל וחבטן בקרקע ותשלח את ביתו מקיימין אותה וא

ד ידה דכתיב אמתה "נחמיה חד אמר ידה וחד אמר שפחתה מ' יהודה ור' אמתה ותקחה ר

ד שפחתה הא אמרת בא גבריאל וחבטן בקרקע דשייר "ד שפחתה מדלא כתיב ידה ולמ"ומ

ל "כתוב ידה הא קמלה חדא דלאו אורחא דבת מלכא למיקם לחודה ולמאן דאמר ידה לי

דאישתרבב אישתרבובי דאמר מר וכן אתה מוצא באמתה של בת פרעה וכן אתה מוצא 

שני רשעים שברת ואמר ריש לקיש אל תיקרי שברת ( תהילים ג)בשיני רשעים דכתיב 

ר יוסי ברבי חנינא שראתה "אלא שריבבתה ותפתח ותראהו את הילד ותרא מיבעי ליה א

קרי ליה ילד וקרי ליה נער תנא הוא ילד וקולו כנער דברי רבי שכינה עמו והנה נער בכה 

כ עשיתו למשה רבינו בעל מום אלא מלמד שעשתה לו אמו "יהודה אמר לו רבי נחמיה א

חופת נעורים בתיבה אמרה שמא לא אזכה לחופתו ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה 

ר יוחנן מלמד שנתנבאה שלא "ר יוסי ברבי חנינא שראתה אותו מהול זה א"מנא ידעה א

וכי ( ישעיהו ח)מדעתה זה נופל ואין אחר נופל והיינו דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב 

יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים המצפצפים והמהגים צופין ואינם יודעין 

מה צופין מהגים ואינן יודעים מה מהגים ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה עמדו 

זרו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו כיון דשדיוה למשה אמרו תו לא חזינן כי ההוא וג



סימנא בטלו לגזירתייהו והם אינן יודעין שעל מי מריבה הוא לוקה והיינו דאמר רבי חמא 

המה מי מריבה אשר רבו המה שראו איצטגניני פרעה ( במדבר כ)ברבי חנינא מאי דכתיב 

אמר להן משה לישראל ' שש מאות אלף רגלי וגו( דבר יאבמ)וטעו והיינו דקאמר משה 

חנינא בר פפא אמר אותו היום עשרים ואחד בניסן היה אמרו ' בשבילי נצלתם כולכם ר

ה רבונו של עולם מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה ילקה "מלאכי השרת לפני הקב

מלאכי השרת לפני  ביום זה רבי אחא בר חנינא אמר אותו היום ששה בסיון היה אמרו

ד "ע מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה ילקה ביום זה בשלמא למ"ה רבש"הקב

ירחי דאמר מר בשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד משה ' בששה בסיון משכחת לה ג

ד בעשרים ואחד בניסן היכי משכחת "ומשבעה באדר ועד ששה בסיון תלתא ירחי אלא למ

ה רובו של ראשון ורובו של אחרון ואמצעי שלם ותאמר לה אותה שנה מעוברת הית

אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות ומאי שנא מעבריות 

מלמד שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק אמר פה שעתיד לדבר עם השכינה 

ורה דעה ולמי יבין למי י' את מי יורה דעה וגו( ישעיהו כח)יינק דבר טמא והיינו דכתיב 

ר אלעזר מלמד "א' שמועה לגמולי מחלב ולעתיקי משדים ותאמר לה בת פרעה לכי וגו

שמואל בר נחמני אמר העלמה שהעלימה את דבריה ותאמר ' שהלכה בזריזות כעלמה ר

חנינא מתנבאה ואינה יודעת מה ' לה בת פרעה היליכי את הילד הזה אמר רבי חמא בר

חנינא לא דיין לצדיקים ' ר חמא בר"כי ואני אתן את שכרך אמתנבאה היליכי הא שלי

ותקח מרים הנביאה אחות ( שמות טו)שמחזירין להן אבידתן אלא שנותנין להן שכרן 

אחות אהרן ולא אחות משה אמר רב עמרם אמר רב ואמרי לה אמר רב נחמן ' אהרן וגו

אמר רב מלמד שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן 

אומרת עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל וכיון שנולד משה ו  א גמרא,דף יג

נתמלא כל הבית כולה אור עמד אביה ונשקה על ראשה אמר לה בתי נתקיימה נבואתיך 

וכיון שהטילוהו ליאור עמד אביה וטפחה על ראשה אמר לה בתי היכן נבואתיך והיינו 

 : ע מה יהא בסוף נבואתהותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו ליד( שמות ב)דכתיב 

ויעל יוסף לקבור את אביו ויעלו ( בראשית נ)מאי שנא מעיקרא דכתיב  : 'יוסף זכה וכו

וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו ומאי שנא ( בראשית נ)והדר ' אתו כל עבדי פרעה וגו

וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו והדר וכל העולים אתו לקבור ( בראשית נ)לבסוף דכתיב 

ר יוחנן בתחילה עד שלא ראו בכבודן של ישראל לא נהגו בהן כבוד ולבסוף "אביו אאת 

ויבאו עד גורן האטד וכי גורן יש לו ( בראשית נ)שראו בכבודן נהגו בהן כבוד דכתיב 

ר אבהו מלמד שהקיפוהו כתרים לארונו של יעקב כגורן זה שמקיפים לו אטד "לאטד א

רה תנא כולם למלחמה באו כיון שראו כתרו של שבאו בני עשו ובני ישמעאל ובני קטו

יוסף תלוי בארונו של יעקב נטלו כולן כתריהן ותלאום בארונו של יעקב תנא שלשים 

ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד תנא ( בראשית נ)וששה כתרים נתלו בארונו של יעקב 

א עשו קא כיון שהגיעו למערת המכפלה את> מאילו מאילו>סוסים ואפילו חמורים ' אפי

ממרא קרית הארבע היא חברון ואמר רבי יצחק קרית ( בראשית מט)מעכב אמר להן 

ארבע ארבע זוגות היו אדם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה איהו קברה 

ללאה בדידיה והאי דפייש דידי הוא אמרו ליה זבינתה אמר להו נהי דזביני בכירותא 

ר יוחנן "בקברי אשר כריתי לי וא( בראשית נ)כתיב פשיטותא מי זביני אמרו ליה אין ד

ש בן יהוצדק אין כירה אלא לשון מכירה שכן בכרכי הים קורין למכירה כירה "משום ר



אמר להו הבו לי איגרתא אמרו ליה איגרתא בארעא דמצרים היא ומאן ניזיל ניזיל נפתלי 

ר אבהו "אמרי שפר אנפתלי אילה שלוחה הנותן ( בראשית מט)דקליל כי איילתא דכתיב 

אל תקרי אמרי שפר אלא אמרי ספר חושים בריה דדן תמן הוה ויקירן ליה אודניה אמר 

להו מאי האי ואמרו ליה קא מעכב האי עד דאתי נפתלי מארעא דמצרים אמר להו ועד 

דאתי נפתלי מארעא דמצרים יהא אבי אבא מוטל בבזיון שקל קולפא מחייה ארישיה נתרן 

ישמח ( תהילים נח)רעא דיעקב פתחינהו יעקב לעיניה ואחיך והיינו דכתיב עיניה ונפלו אכ

צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע באותה שעה נתקיימה נבואתה של רבקה 

ג דמיתתן לא ביום אחד הואי "למה אשכל גם שניכם יום אחד ואע( בראשית כז)דכתיב 

חיו לא הוו מעסקי ביה והכתיב קבורתן מיהא ביום אחד הואי ואי לא עסק ביה יוסף א

וישאו אותו בניו ארצה כנען אמרו הניחו לו כבודו במלכים יותר ( בראשית נ)

ר בא וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו "ת : 'מי לנו גדול מיוסף כו : מבהדיוטות

חכם לב יקח ( משלי י)שכל ישראל כולן נתעסקו בביזה והוא נתעסק במצות שנאמר 

מנין היה יודע משה רבינו היכן יוסף קבור אמרו סרח בת אשר נשתיירה ו' מצות וגו

מאותו הדור הלך משה אצלה אמר לה כלום את יודעת היכן יוסף קבור אמרה לו ארון של 

מתכת עשו לו מצרים וקבעוהו בנילוס הנהר כדי שיתברכו מימיו הלך משה ועמד על שפת 

ה שאני גואל אתכם והגיעה השבועה "נילוס אמר לו יוסף יוסף הגיע העת שנשבע הקב

שהשבעת את ישראל אם אתה מראה עצמך מוטב אם לאו הרי אנו מנוקין משבועתך מיד 

ויהי האחד מפיל ( ב ומלכים )צף ארונו של יוסף ואל תתמה היאך ברזל צף שהרי כתיב 

ל אהה אדוני והוא שאול ויאמר איש האלהים אנה נפ' הקורה ואת הברזל נפל אל המים וגו

ו ומה אלישע "ויראהו את המקום ויקצב עץ וישלך שמה ויצף הברזל והלא דברים ק

תלמידו של אליהו ואליהו תלמידו של משה צף ברזל מפניו מפני משה רבינו על אחת כמה 

וכמה רבי נתן אומר בקברניט של מלכים היה קבור הלך משה ועמד על קברניט של 

אני גואל אתכם והגיעה שבועה שהשבעת את ה ש"מלכים אמר יוסף הגיע עת שנשבע הקב

ישראל אם אתה מראה עצמך מוטב ואם לאו הרי אנו מנוקין משבועתך באותה שעה 

נזדעזע ארונו של יוסף נטלו משה והביאו אצלו וכל אותן שנים שהיו ישראל במדבר היו 

 שני ארונות הללו אחד של מת ואחד של שכינה מהלכין זה עם זה והיו עוברין ושבין

אומרים מה טיבן של שני ארונות הללו אמרו אחד של מת ואחד של שכינה וכי מה דרכו 

של מת להלך עם שכינה אמרו 

קיים זה כל מה שכתוב בזה ואי לא עסיק ביה משה ישראל לא הוו   ב גמרא,דף יג

ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו ( יהושוע כד)מיעסקי ביה והכתיב 

ויהיו ( יהושוע כד)אי לא איעסקו ביה ישראל בניו לא הוו מיעסקי ביה והכתיב  בשכם ותו

לבני יוסף לנחלה אמרו הניחו לו כבודו במרובים יותר מבמועטין ותו אמרו הניחו לו 

חנינא ' חמא בר' כבודו בגדולים יותר מבקטנים קברו בשכם מאי שנא בשכם אמר ר

ויקח משה את ( שמות יג)אי אהדדי כתיב משכם גנבוהו ולשכם נחזיר אבידתו קשו קר

חנינא ' ר חמא בר"א' עצמות יוסף עמו וכתיב ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל וגו

כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמרו מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאו רבי 

וירד יהודה  ויהי בעת ההיא( בראשית לח)אלעזר אומר אף מורידין אותו מגדולתו דכתיב 

ותמת בת שוע ( בראשית לח)רבי שמואל בר נחמני אמר אף קובר אשתו ובניו דכתיב 

וכתיב וימת ער ואונן אמר רב יהודה אמר רב מפני מה נקרא יוסף עצמות ' אשת יהודה וגו



עבדך אבינו ולא אמר להו ( בראשית מד)בחייו מפני שלא מיחה בכבוד אביו דקאמרי ליה 

יהודה אמר רב ואיתימא רבי חמא ברבי חנינא מפני מה מת יוסף קודם  ולא מידי ואמר רב

ר אלעזר אל "ויוסף הורד מצרימה א( בראשית לט) : לאחיו מפני שהנהיג עצמו ברבנות

תיקרי הורד אלא הוריד שהוריד איצטגניני פרעה מגדולתן ויקנהו פוטיפר סריס פרעה 

יאל ופירעו מעיקרא כתיב פוטיפר בא גבר> בא גבריאל וסירסו>אמר רב שקנאו לעצמו 

ר לוי ברב "אלי רב לך א' ויאמר ה( דברים ג) : 'מי לנו גדול ממשה וכו : ולבסוף פוטיפרע

רב לכם ברב בישרוהו רב לך דבר אחר רב ( במדבר טז)בישר ברב בישרוהו ברב בישר 

רבן לך רב יש לך ומנו יהושע דבר אחר רב לך שלא יאמרו הרב כמה קשה ותלמיד כמה ס

ויאמר אליהם בן מאה ( דברים לא) : ישמעאל לפום גמלא שיחנא' וכל כך למה תנא דבי ר

ה משלים "ל היום היום מלאו ימי ושנותי ללמדך שהקב"ועשרים שנה אנכי היום שאין ת

את מספר ימיך אמלא ( שמות כג)שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש לחדש דכתיב 

( דברים לד)צאת ולבא אילימא לצאת ולבא ממש והכתיב לא אוכל עוד לצאת ולבא מאי ל

ויעל משה מערבות ( דברים לד)ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו לא נס ליחה וכתיב 

ר "מואב אל הר נבו ותניא שתים עשרה מעלות היו שם ופסען משה בפסיעה אחת א

ערי חכמה ר יונתן לצאת ולבוא בדברי תורה מלמד שנסתתמו ממנו ש"שמואל בר נחמני א

וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד תנא אותה שבת של דיו זוגי היתה ( דברים לא)

ר יהודה אילמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו "א> ותניא>ניטלה רשות מזה וניתנה לזה 

ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ( דברים לד)היכן משה מת בחלקו של ראובן דכתיב 

נבו ' >ואת נבו וגו' ובני ראובן בנו וגו( במדבר לב)יימא דכתיב ונבו בחלקו של ראובן ק

דברים )והיכן משה קבור בחלקו של גד דכתיב > נביאים משה ואהרן ומרים' ששם מתו ג

ומחלקו של ראובן עד חלקו של גד כמה הוי ארבעה מילין אותן ' וירא ראשית לו וגו( לג

נפי שכינה ומלאכי השרת אומרים ארבעה מילין מי הוליכו מלמד שהיה משה מוטל בכ

מי ( תהילים צד)עשה ומשפטיו עם ישראל והקדוש ברוך הוא אומר ' צדקת ה( דברים לג)

מי כהחכם ומי ( קוהלת ח)יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פועלי און ושמואל אמר 

( דדברים ל)החכמה מאין תמצא ורב נחמן אמר ( איוב כח)יודע פשר דבר ורבי יוחנן אמר 

סמליון אמר וימת שם משה ספרא רבה דישראל תניא רבי אליעזר ' וימת שם משה וגו

הגדול אומר שנים עשר מיל על שנים עשר מיל כנגד מחנה ישראל בת קול משמיע ואומר 

וימת משה ספרא רבה דישראל ויש אומרים לא מת משה כתיב הכא וימת שם וכתיב התם 

( דברים לד)ומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש מה להלן ע' ויהי שם עם ה( שמות לד)

ה ולא ידע "ר ברכיה סימן בתוך סימן ואפ"ויקבר אותו בגיא בארץ מואב מול בית פעור א

איש את קבורתו וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל 

גסטרא של בית פעור הראנו היכן משה קבור עמדו למעלה נדמה להם   א גמרא,דף יד

לקו לשתי כיתות אותן שעומדים למעלה נדמה להן למטה למטה נדמה להם למעלה נח

ולא ידע איש את קבורתו ( דברים לד)למטה למטה נדמה להן למעלה לקיים מה שנאמר 

חנינא אמר אף משה רבינו אינו יודע היכן קבור כתיב הכא ולא ידע איש את ' חמא בר' ר

ר חמא "ואוזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים ( דברים לג)קבורתו וכתיב התם 

ברבי חנינא מפני מה נקבר משה אצל בית פעור כדי לכפר על מעשה פעור ואמר רבי חמא 

אלהיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך ' אחרי ה( דברים יג)ברבי חנינא מאי דכתיב 

אלהיך אש אוכלה הוא אלא להלך אחר ' כי ה( דברים ד)אחר שכינה והלא כבר נאמר 



אלהים לאדם ' ויעש ה( בראשית ג)ביש ערומים דכתיב ה מה הוא מל"מדותיו של הקב

ה ביקר חולים דכתיב "ולאשתו כתנות עור וילבישם אף אתה הלבש ערומים הקב

ה ניחם אבלים דכתיב "באלוני ממרא אף אתה בקר חולים הקב' וירא אליו ה( בראשית יח)

ם אבלים ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו אף אתה נח( בראשית כה)

כתנות עור  : ויקבר אותו בגיא אף אתה קבור מתים( דברים לד)ה קבר מתים דכתיב "הקב

שמלאי ' רב ושמואל חד אמר דבר הבא מן העור וחד אמר דבר שהעור נהנה ממנו דרש ר

תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים תחילתה גמילות חסדים דכתיב ויעש 

נות עור וילבישם וסופה גמילות חסדים דכתיב ויקבר אותו אלהים לאדם ולאשתו כת' ה

י וכי לאכול מפריה הוא "בגיא דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא

צריך או לשבוע מטובה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין 

ה כלום "ר לו הקבי אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי אמ"מתקיימין אלא בא

לכן ( ישעיהו נג)אתה מבקש אלא לקבל שכר מעלה אני עליך כאילו עשיתם שנאמר 

אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פושעים נמנה 

והוא חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע לכן אחלק לו ברבים יכול כאחרונים ולא 

שלל כאברהם יצחק ויעקב שהן עצומים בתורה  ל ואת עצומים יחלק"כראשונים ת

ואם אין ( שמות לב)ובמצות תחת אשר הערה למות נפשו שמסר עצמו למיתה שנאמר 

ואת פושעים נמנה שנמנה עם מתי מדבר והוא חטא רבים נשא שכיפר על ' מחני נא וגו

מעשה העגל ולפושעים יפגיע שביקש רחמים על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה ואין 

ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם ( ירמיהו ז)גיעה אלא תפלה שנאמר פ

:  רנה ותפלה ואל תפגע בי

  

מסכת סוטה פרק ב 

היה מביא את מנחתה בתוך כפיפה מצרית ונותנה על ידיה כדי ליגעה כל   א משנה,דף יד

כל המנחות תחילתן וסופן בכלי שרת וזו תחלתה בכפיפה מצרית וסופה בכלי שרת 

המנחות טעונות שמן ולבונה וזו אינה טעונה לא שמן ולא לבונה כל המנחות באות מן 

פ שבאה מן השעורין היא היתה באה גרש "החטין וזו באה מן השעורין מנחת העומר אע

: ג אומר כשם שמעשיה מעשה בהמה כך קרבנה מאכל בהמה"וזו באה קמח ר

כדי ליגעה כדי > וכל כך למה>אליעזר תניא אבא חנין אומר משום רבי   א גמרא,דף יד

שתחזור בה אם ככה חסה תורה על עוברי רצונו קל וחומר על עושי רצונו וממאי משום 

דחסה הוא דילמא כי היכי דלא תימחק מגילה קסבר 

כל  : כ מקריב את מנחתה דאי משום מגילה הא אימחיקא לה"משקה ואח  ב גמרא,דף יד

ת כיצד אדם מביא מנחה מתוך ביתו בקלתות של כסף ורמינהו סדר מנחו : 'המנחות כו

ושל זהב ונותנה לתוך כלי שרת ומקדשה בכלי שרת ונותן עליה שמנה ולבונתה ומוליכה 

אצל כהן וכהן מוליכה אצל מזבח ומגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן ודיו 

ך כלי שרת ומסלק את הלבונה לצד אחד וקומץ ממקום שנתרבה שמנה ונותנו לתו

> ומעלה אותו לגבי מזבח>ומקדשו בכלי שרת ומלקט את לבונתה ונותנה על גביו 



ומעלהו ומקטירו בכלי שרת ומולחו ונותנו על גבי האישים קרב הקומץ שיריה נאכלין 

ורשאין הכהנים ליתן לתוכה יין ושמן ודבש ואין אסורין אלא מלחמץ קתני מיהא בקלתות 

מר רב פפא אימא בכלים הראויין לכלי שרת מכלל דכפיפה של כסף ובקלתות של זהב א

מצרית לא חזיא כמאן דלא כרבי יוסי ברבי יהודה דתניא כלי שרת שעשאן של עץ רבי 

' ר יוסי בר"תימא רבי יוסי ברבי יהודה אימר דא' יהודה מכשיר אפי' יוסי בר' פוסל ור

הקריבהו נא ( מלאכי א)דה יהו' יוסי בר' יהודה בחשובין בפחותין מי אמר לית ליה לר

שמעת מינה כלי שרת אין מקדשין אלא  : ונותנה לכלי שרת ומקדשה בכלי שרת : לפחתך

שנאמר  : ונותן עליה שמנה ולבונתה : מדעת אימא נותנה בכלי שרת לקדשה בכלי שרת

( ויקרא ב)דכתיב  : ומוליכה אצל כהן : ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה( ויקרא ב)

והגישה אצל ( ויקרא ב)דכתיב  : וכהן מוליכה אצל מזבח : 'אל בני אהרן וגווהביאה 

( ויקרא ו)מנלן דכתיב  : מגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן ודיו : המזבח

יכול ' אל פני המזבח ותניא לפני ה' וזאת תורת המנחה הקרב אותה בני אהרן לפני ה

הא כיצד מגישה ' ל לפני ה"מזבח יכול בדרום תל אל פני המזבח אי אל פני ה"במערב ת

בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן ודיו רבי אלעזר אומר יכול יגישנה במערבה 

של קרן או לדרומה של קרן אמרת כל מקום שאתה מוצא שני מקראות אחד מקיים עצמו 

ם עצמו ומקיים דברי חבירו ואחד מקיים עצמו ומבטל דברי חבירו מניחין את שמקיי

במערב ' ומבטל חבירו ותופסין את שמקיים עצמו ומקיים חבירו כשאתה אומר לפני ה

' ביטלתה אל פני המזבח בדרום וכשאתה אומר אל פני המזבח בדרום קיימתה לפני ה

במערב הא כיצד מגישה לדרומה של קרן והיכן קיימתה אמר רב אשי קסבר האי תנא 

ד אמינא תיבעי הגשת מנחה גופה "אשי איצטריך ס ר"כוליה מזבח בצפון קאי מאי ודיו א

והגישה אל המזבח מה ' קמשמע לן ואימא הכי נמי אמר קרא והקריבה אל הכהן וגו

כי היכי  : ומסלק את לבונתה לצד אחד : הקרבה אצל כהן בכלי אף הגשה אצל מזבח בכלי

 : לבונה פסול דלא תקמוץ בהדי מנחה כדתנן קמץ ועלה בידו צרור או גרגר מלח או קורט

מסלתה ומשמנה מגרשה ( ויקרא ב)מנלן דכתיב  : וקומץ ממקום שנתרבה שמנה

למה לי הא קדשה חדא זימנא מידי  : ונותנו לתוך כלי שרת ומקדשו בכלי שרת : ומשמנה

ג דקדישתיה סכין בצואר בהמה הדר מקדיש ליה בכלי שרת הכא נמי "דהוה אדם דם אע

ואת כל הלבונה אשר על ( ויקרא ו)דכתיב  : נותנה על גביוומלקט את לבונתה ו : לא שנא

ומעלהו  : המנחה

ומקטירו בכלי שרת בכלי שרת מקטיר ליה אלא אימא מעלהו בכלי שרת   א גמרא,דף טו

וכל קרבן מנחתך במלח ( ויקרא ב)ומולחו ונותנו על גבי האישים דכתיב  : להקטירו

והקטיר הכהן את ( ויקרא ב)ן דכתיב מנל : קרב הקומץ שיריה נאכלין : 'תמלח וגו

והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קרב הקומץ למר כדאית ( ויקרא ב)וכתיב ' אזכרתה וגו

ליה ולמר כדאית ליה דאיתמר הקומץ מאימתי מתיר שיריים באכילה רבי חנינא אמר 

ו ורשאין הכהנים ליתן לתוכ : משתשלוט בו האור רבי יוחנן אמר משתיצת האור ברובו

ואין  : יין ושמן ודבש מאי טעמא אמר קרא למשחה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין

ר שמעון בן לקיש אפילו "לא תאפה חמץ חלקם א( ויקרא ו)אסורין אלא מלחמץ דכתיב 

וכל המנחות טעונות שמן ולבונה והאיכא מנחת  : 'כל המנחות כו : חלקם לא תאפה חמץ

עליה שמן ולא יתן עליה לבונה הכי קאמר כל  לא ישים( ויקרא ה)חוטא דרחמנא אמר 

המנחות טעונות שמן ולבונה ובאות מן החיטין ובאות סלת מנחת חוטא אף על פי שאינה 



פ שהיא באה מן השעורין "טעונה שמן ולבונה באה מן החטין ובאה סלת מנחת העומר אע

ן השעורין ובאה טעונה שמן ולבונה ובאה גרש וזו אינה טעונה לא שמן ולא לבונה ובאה מ

ש בדין הוא שתהא מנחת חוטא טעונה שמן ולבונה שלא יהא חוטא "קמח תניא אמר ר

נשכר ומפני מה אינה טעונה שלא יהא קרבנו מהודר ובדין הוא שתהא חטאת חלב טעונה 

נסכים שלא יהא חוטא נשכר ומפני מה אינה טעונה שלא יהא קרבנו מהודר אבל חטאתו 

נסכים לפי שאין באין על חטא איני והאמר רבי שמואל בר  של מצורע ואשמו טעונין

התם מנגעיה הוא דאיכפר ליה כי ' נחמני אמר רבי יונתן על שבעה דברים נגעים באין וכו

מייתי קרבן לאשתרויי בקדשים הוא דקא מייתי אלא מעתה חטאת נזיר תהא טעונה נסכים 

רבן  : נזיר נמי חוטא הואלפי שאינה באה על חטא סבר לה כרבי אלעזר הקפר דאמר 

תניא אמר להן רבן גמליאל לחכמים סופרים הניחו לי ואדרשנה  : 'גמליאל אומר כשם כו

כמין חומר 

מאיר דקאמר היא האכילתו מעדני עולם לפיכך קרבנה ' דשמעיה לר  ב גמרא,דף טו

ל התינח עשירה עניה מאי איכא למימר אלא כשם שמעשיה מעשה בהמה "מאכל בהמה א

: קרבנה מאכל בהמהכך 

יהודה ' היה מביא פילי של חרס ונותן לתוכה חצי לוג מים מן הכיור ר  ב משנה,דף טו

אומר רביעית כשם שממעט בכתב כך ממעט במים נכנס להיכל ופנה לימינו ומקום היה 

שם אמה על אמה וטבלא של שיש וטבעת היתה קבועה בה כשהוא מגביה ונוטל עפר 

ומן העפר אשר יהיה בקרקע ( במדבר ה)אה על המים שנאמר מתחתיה ונותן כדי שיר

: המשכן יקח הכהן ונתן אל המים

תנא פילי של חרס חדשה דברי רבי ישמעאל מאי טעמא דרבי ישמעאל   ב גמרא,דף טו

ויקרא )גמר כלי כלי ממצורע מה להלן חרס חדשה אף כאן חרס חדשה והתם מנלן דכתיב 

חרש על מים חיים מה מים חיים שלא נעשתה בהן  ושחט את הצפור האחת אל כלי( יד

מלאכה אף כלי שלא נעשתה בו מלאכה אי מה להלן מים חיים אף כאן מים חיים לרבי 

א משאר "יוחנן מי כיור רבי ישמעאל אומר מי מעיין הן וחכ' ישמעאל הכי נמי דאמר ר

אמר רבה אמר מימות הן איכא למיפרך מה למצורע שכן טעון עץ ארז ואזוב ושני תולעת 

קרא בכלי חרס כלי שאמרתי לך כבר אמר רבא לא שנו אלא שלא נתאכמו פניו אבל 

נתאכמו פניו פסולין מאי טעמא דומיא דמים מה מים שלא נשתנו אף כלי שלא נשתנה בעי 

רבא נתאכמו והחזירן לתוך כבשן האש ונתלבנו מהו מי אמרינן כיון דאידחו אידחו או 

ש רבי אלעזר אומר עץ ארז ואזוב ושני תולעת שהפשיל בהן "ת דילמא כיון דהדור הדור

נכנס להיכל ופנה  : קופתו לאחוריו פסולין והא התם הדרי ומפשטי התם דאיקלוף איקלופי

מקום היה שם  : ט דאמר מר כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין"מ : 'לימינו וכו

תקן מבחוץ ויכניס תלמוד לומר בקרקע תנו רבנן ומן העפר אשר יהיה יכול י : 'אמה כו

המשכן אי בקרקע המשכן יכול יחפור בקרדומות תלמוד לומר אשר יהיה הא כיצד יש שם 

מלמד שהיה מתקן מבחוץ ' הבא אין שם תן שם תניא אידך ומן העפר אשר יהיה וגו

ומכניס בקרקע המשכן איסי בן יהודה אומר להביא קרקע 

ון ובית עולמים איסי בן מנחם אומר אינו צריך ומה שילה נוב וגבע  א גמרא,דף טז

ל בקרקע "כ מה ת"ש א"בטומאה קלה לא חלק הכתוב בטומאת אשת איש חמורה לא כ

המשכן שלא יביא מתוך קופתו איבעיא להו אין שם עפר מהו שיתן אפר אליבא דבית 

הלל  שמאי לא תיבעי לך דאמרי לא מצינו אפר שקרוי עפר כי תיבעי לך אליבא דבית



ג דאיקרי עפר הכא בקרקע המשכן כתיב או "דאמרי מצינו אפר שקרוי עפר מאי אע

ר "ש דא"דילמא האי בקרקע המשכן לכדאיסי בן יהודה ולכדאיסי בן מנחם הוא דאתי ת

( ויקרא יז)ישמעאל בשלשה מקומות הלכה עוקבת מקרא התורה אמרה ' יוחנן משום ר

בתער והלכה בכל דבר התורה אמרה ( ר ובמדב)בעפר והלכה בכל דבר התורה אמרה 

ספר והלכה בכל דבר ואם איתא ליחשוב נמי האי תנא ושייר ומאי שייר ( דברים כד)

והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו כלל את ( ויקרא יד)דהאי שייר שייר מצורע דתניא 

לל אי ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו פרט ואת כל שערו יגלח חזר וכלל כלל ופרט וכ

אתה דן אלא כעין הפרט מה פרט מפורש מקום כינוס שער ונראה אף כל מקום כינוס 

שער ונראה מה רבי רבי שיער הרגלים מאי מיעט מיעט דבית השחי ודכוליה גופיה 

והלכתא מגלח כדלעת דתנן בא לו להקיף את המצורע מעביר תער על כל בשרו וקתני 

כתגלחת ראשונה אמר רב נחמן בר יצחק כי קא סיפא וביום השביעי מגלחו תגלחת שניה 

חשיב הלכה עוקבת מקרא הא עוקבת מדרבנן היא רב פפא אמר כי קא חשיב הלכה 

עוקבת ועוקרת הא עוקבת ומוספת היא רב אשי אמר הא מתניתא מני רבי ישמעאל היא 

דדריש כללי ופרטי 

והיה ביום ( ויקרא יד) ע היא דדריש ריבויי ומיעוטי דתניא"כדלעת מני ר  ב גמרא,דף טז

השביעי יגלח את כל שערו ריבה את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו מיעט ואת כל שערו 

יגלח חזר וריבה ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל מאי ריבה ריבה דכוליה גופיה ומאי מיעט 

ש דאמר רב הונא בר אשי אמר רב אין שם "מיעט שיער שבתוך החוטם מאי הוי עלה ת

א רקבובית ירק ומקדש ולא היא רקבובית ירק הוא דהואי עפר אפר לא הואי עפר מבי

תנו רבנן שלשה צריכין שיראו עפר סוטה ואפר פרה ורוק  : כדי שיראה על המים : עפר

( ויקרא יד)יבמה משום רבי ישמעאל אמרו אף דם צפור מאי טעמא דרבי ישמעאל דכתיב 

ל במים אי מים יכול במים "בדם ולא במים ת ותניא בדם יכול' וטבל אותם בדם הצפור וגו

ל בדם הא כיצד מביא מים שדם ציפור ניכר בהן וכמה רביעית ורבנן ההוא "ולא בדם ת

לגופיה דהכי קאמר רחמנא אטביל בדם ובמים ורבי ישמעאל אם כן לכתוב רחמנא וטבל 

י לחודיה בהם בדם ובמים למה לי לניכר ורבנן אי כתב רחמנא וטבל בהם הוה אמינא הא

ישמעאל לערבן קרא אחרינא כתיב ' והאי לחודיה כתב רחמנא בדם ובמים לערבן ור

ורבנן אי מההוא הוה אמינא לישחטיה סמוך למנא ' ושחט את הצפור האחת וגו( ויקרא יד)

זירא ' ירמיה מר' ל בעא מיניה ר"ונינקטינהו לוורידין ולקבליה לדם במנא אחרינא קמ

ל לאו אמינא לך לא תפיק נפשך "טנה ונדחית מפני המים מהו אגדולה ומדחת את המים ק

לבר מהילכתא בצפור דרור שיערו רבנן אין לך גדולה שמדחת את המים ואין לך קטנה 

ט דרבי שמעון "שמעון מכשיר מ' ר הקדים עפר למים פסול ור"שנדחית מפני המים ת

ש וכי עפר הוא "רולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת ותניא אמר ( במדבר יט)דכתיב 

והלא אפר הוא שינה הכתוב במשמעו לדון הימנו גזירה שוה נאמר כאן עפר ונאמר להלן 

עפר מה להלן עפר על גבי מים אף כאן עפר על גבי מים ומה כאן הקדים עפר למים כשר 

אף להלן הקדים עפר למים כשר והתם מנלן תרי קראי כתיבי כתיב עליו אלמא אפר 

יים אל כלי אלמא מים ברישא הא כיצד רצה זה נותן רצה זה נותן ברישא וכתיב מים ח

ורבנן אל כלי דוקא עליו לערבן ואימא עליו דוקא אל כלי שתהא חיותן בכלי מה מצינו 

: בכל מקום מכשיר למעלה אף כאן מכשיר למעלה



מואם לא ( במדבר ה)בא לו לכתוב את המגילה מאיזה מקום הוא כותב   א משנה,דף יז

' ואת כי שטית תחת אישך ואינו כותב והשביע הכהן את האשה וכותב יתן ה' ש וגושכב אי

אותך לאלה ולשבועה ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפיל ירך ואינו 

יהודה אומר כל עצמו אינו ' כותב ואמרה האשה אמן אמן רבי יוסי אומר לא היה מפסיק ר

ואינו ' ובאו המים המאררים האלה במעיך וגו' ה וגואותך לאלה ולשבוע' כותב אלא יתן ה

: כותב ואמרה האשה אמן אמן

וכתב את האלות האלה ( במדבר ה)במאי קא מיפלגי בהאי קרא קמיפלגי   א גמרא,דף יז

מ סבר אלות אלות ממש האלות לרבות קללות הבאות מחמת ברכות אלה "הכהן בספר ר

וואות וקבלות אמן ורבי יוסי כולהו למעוטי קללות שבמשנה תורה האלה למעוטי צ

יהודה כולהו במיעוטי ' מ אתים לא דריש ור"כדקאמרת את לרבות צוואות וקבלות ור

דריש להו אלות אלות ממש האלות למעוטי קללות הבאות מחמת ברכות אלה למעוטי 

י דמרבי "ש האי ה"קללות שבמשנה תורה האלה למעוטי צוואות וקבלות ורבי מאיר מ

י דגביה דמיעוטא "י דגביה דריבויא ריבויא היא ה"י דמעיט ביה ה"שנא האי ה ביה ומאי

הנקי ( במדבר ה)מ מכלל לאו אתה שומע הן אמר רבי תנחום "מיעוטא והא לית ליה לר

ע איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן אמר רבא ודאשה "כתיב דריש ר

מר רבא מפני מה אמרה תורה הבא האי מצרף והאי לא מצרף א> ט"מ>עדיפא מדאיש 

עפר ואפר לא ( בראשית יח)עפר לסוטה זכתה יוצא ממנה בן כאברהם אבינו דכתיב ביה 

' זכתה תחזור לעפרה דריש רבא בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לב

מצות אפר פרה ועפר סוטה והאיכא נמי עפר כיסוי הדם התם הכשר מצוה איכא הנאה 

אם מחוט ועד שרוך נעל זכו ( בראשית יד)דרש רבא בשכר שאמר אברהם אבינו  ליכא

דברים )מצות חוט של תכלת ורצועה של תפלין בשלמא רצועה של תפלין דכתיב ' בניו לב

א הגדול אומר אלו תפלין שבראש "נקרא עליך ותניא ר' וראו כל עמי הארץ כי שם ה( כח

מ אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין "אלא חוט של תכלת מאי היא דתניא היה ר

( שמות כד)מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר 

ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר וכתיב 

: כמראה אבן ספיר דמות כסא( יחזקאל א)

לא על הנייר ולא על אינו כותב לא על הלוח ו  א משנה,דף יז

בספר ואינו כותב לא ( במדבר ה)הדיפתרא אלא על המגילה שנאמר   ב משנה,דף יז

ומחה כתב ( במדבר ה)בקומוס ולא בקנקנתום ולא בכל דבר שרושם אלא בדיו שנאמר 

: שיכול למחות

ט אתיא תורה תורה "אמר רבא מגילת סוטה שכתבה בלילה פסולה מ  ב גמרא,דף יז

על פי ( דברים יז)ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת וכתיב התם ( מדבר הב)כתיב הכא 

התורה אשר יורוך ועל המשפט מה משפט ביום אף מגילת סוטה ביום כתבה למפרע 

פסולה דכתיב וכתב את האלות האלה כי דכתיבא כתבה קודם שתקבל עליה שבועה 

אמר רחמנא  והשביע ואחר כך וכתב כתבה איגרת פסולה בספר[ 'שנא]פסולה 

כתבה על שני דפין פסולה ספר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה   א גמרא,דף יח

ספרים כתב אות אחת ומחק אות אחת וכתב אות אחת ומחק אות אחת פסולה דכתיב 

מגילות לשתי סוטות ' ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת בעי רבא כתב ב( במדבר ה)

בעינן והאיכא או דילמא בעינן נמי מחיקה לשמה  ומחקן לתוך כוס אחד מהו כתיבה לשמה



כוסות וחזר ועירבן מהו מחיקה לשמה ' ואם תמצא לומר בעינן נמי מחיקה לשמה מחקן בב

בעינן והאיכא או דילמא הא לאו דידה קא שתיא והא לאו דידה קא שתיא ואם תמצא לומר 

ברירה או אין ברירה הא לאו דידה קא שתיא והא לאו דידה קא שתיא חזר וחלקן מהו יש 

תיקו בעי רבא השקה בסיב מהו בשפופרת מהו דרך שתיה בכך או אין דרך שתיה בכך 

שבועות ' ר זירא אמר רב ב"תיקו בעי רב אשי נשפכו מהן ונשתיירו מהן מהו תיקו א

האמורות בסוטה למה אחת קודם שנמחקה מגילה ואחת לאחר שנמחקה מתקיף לה רבא 

גילה כתיבן אלא אמר רבא אחת שבועה שיש עמה אלה ואחת תרוייהו קודם שנמחקה מ

שבועה שאין עמה אלה היכי דמי שבועה שיש עמה אלה אמר רב עמרם אמר רב משביעני 

עליך שלא נטמאת שאם נטמאת יבואו ביך אמר רבא אלה לחודה קיימא ושבועה לחודה 

אלה איכא  קיימא אלא אמר רבא משביעני עליך שאם נטמאת יבואו ביך אמר רב אשי

: שבועה ליכא אלא אמר רב אשי משביעני עליך שלא נטמאת ואם נטמאת יבואו ביך

על מה היא אומרת אמן אמן אמן על האלה אמן על השבועה אמן מאיש   א משנה,דף יח

זה אמן מאיש אחר אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה 

מ אומר "ואו בי רושומרת יבם וכנוסה אמן שלא נטמאתי ואם נטמאתי יב  ב משנה,דף יח

אמן שלא נטמאתי אמן שלא אטמא הכל שוין שאין מתנה עמה לא על קודם שתתארס ולא 

כ החזירה לא היה מתנה עמה זה הכלל כל "על אחר שתתגרש נסתרה לאחד ונטמאת ואח

: שתבעל ולא היתה אסורה לו לא היה מתנה עמה

מה ממאי מדקתני אמר רב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליב  ב גמרא,דף יח

א לא אסירה היכי מתנה "ב אסירה משום הכי מתנה בהדה אלא א"שומרת יבם וכנוסה אא

בהדה והתנן זה הכלל כל שאילו תיבעל ולא תהא אסורה לו לא היה מתנה עמה אמרי 

ע היא "במערבא לית הילכתא כרב המנונא אלא הא דקתני שומרת יבם וכנוסה הא מני ר

ין בחייבי לאוין ומשוי לה כי ערוה בעי רבי ירמיה מהו שיתנה דאמר אין קידושין תופס

ש זה הכלל כל שתיבעל ולא תהא "אדם על נישואין הראשונים על נישואי אחיו מהו ת

מ אומר אמן שלא נטמאתי "ר : מ"נ דמתנה ש"אסורה לו לא היה מתנה עמה הא אסירה ה

ודקין אותה מעכשיו אלא מ אמן שלא אטמא שאם תטמא מים ב"תניא לא כשאמר ר : 'וכו

לכשתטמא מים מערערין אותה ובודקין אותה בעי רב אשי מהו שיתנה אדם על נישואין 

ש "האחרונים השתא מיהא לא אסירה ליה או דילמא זימנין דמגרש לה והדר מהדר לה ת

הכל שוין שלא היה מתנה עמה לא על קודם שתתארס ולא על אחר שתתגרש נסתרה 

ר "מ ת"נ דמתני ש"יחזירנה לא היה מתנה הא יחזירנה ותיטמא הכ "לאחד ונטמאת ואח

זאת תורת הקנאות מלמד שהאשה שותה ושונה רבי יהודה אומר זאת שאין ( במדבר ה)

יהודה מעשה והעיד לפנינו נחוניא חופר שיחין שהאשה שותה ' האשה שותה ושונה אמר ר

אין האשה שותה ושונה בין  א"ושונה וקיבלנו עדותו בשני אנשים אבל לא באיש אחד וחכ

ק נמי הכתיב זאת ורבנן בתראי נמי הא כתיב תורת אמר "אנשים ות' באיש אחד בין בב

ע לא פליגי דאין האשה שותה ושונה "רבא באיש אחד ובועל אחד דכ

דכתיב זאת בשני אנשים ושני בועלין דכולי עלמא לא פליגי דהאשה   א גמרא,דף יט

ק "פליגי באיש אחד ושני בועלין בשני אנשים ובועל אחד תשותה ושונה דכתיב תורת כי 

סבר תורת לרבויי כולהי זאת למעוטי איש אחד ובועל אחד ורבנן בתראי סברי זאת 

יהודה זאת למעוטי תרתי תורת ' למעוטי כולהי תורת לרבויי שני אנשים ושני בועלין ור

שני בועלין תורת לרבויי לרבות תרתי זאת למעוטי תרתי איש אחד ובועל אחד איש אחד ו



:  תרתי שני אנשים ובועל אחד שני אנשים ושני בועלין

  

מסכת סוטה פרק ג 

היה נוטל את מנחתה מתוך כפיפה מצרית ונותנה לתוך כלי שרת ונותנה   א משנה,דף יט

על ידה וכהן מניח ידו מתחתיה ומניפה הניף והגיש קמץ והקטיר והשאר נאכל לכהנים 

כ היה "ך מקריב את מנחתה רבי שמעון אומר מקריב את מנחתה ואחהיה משקה ואחר כ

ואחר ישקה את האשה את המים אם השקה ואחר כך הקריב ( במדבר ה)משקה שנאמר 

: את מנחתה כשרה

אמר ליה רבי אלעזר לרבי יאשיה דדריה לא תיתב אכרעך עד דמפרשת   א גמרא,דף יט

מנא לן והניף כתיב בה בבעלים מנלן לה להא מילתא מנין למנחת סוטה שטעונה תנופה 

( ויקרא ז)ולקח הכהן מיד האשה וכתיב התם ( במדבר ה)אתיא יד יד משלמים כתיב הכא 

ידיו תביאנה מה כאן כהן אף להלן כהן ומה להלן בעלים אף כאן בעלים הא כיצד מניח ידו 

 : ת מנחתההיה משקה ואחר כך מקריב א' הניף והגיש קמץ וכו : תחת ידי הבעלים ומניף

הא אקרבה הכי קאמר סדר מנחות כיצד הניף והגיש קמץ והקטיר והשאר נאכל לכהנים 

כ מקריב את מנחתה "ובהשקאה גופה פליגי רבי שמעון ורבנן דרבנן סברי משקה ואח

 : ואחר ישקה( במדבר ה)ורבי שמעון סבר מקריב את מנחתה ואחר כך משקה שנאמר 

: ה כשרהואם השקה ואחר כך הקריב את מנחת

ל והלא כבר נאמר והשקה שאם נמחקה מגילה "ר והשקה מה ת"ת  ב גמרא,דף יט

ש אומר "ואומרת איני שותה מערערין אותה ומשקין אותה בעל כרחה דברי רבי עקיבא ר

ל והלא כבר נאמר והשקה אלא לאחר כל מעשים כולן האמורין "ואחר ישקה מה ת

רב הקומץ ועד שלא נמחקה מגילה ועד שלא דברים מעכבין בה עד שלא ק' למעלה מגיד ג

כ "ש לטעמיה דאמר מקריב את מנחתה ואח"תקבל עליה שבועה עד שלא קרב הקומץ ר

משקה עד שלא נמחקה מגילה אלא מאי משקה לה אמר רב אשי לא נצרכה לשרישומו 

ניכר עד שלא תקבל עליה שבועה מישתא הוא דלא שתיא הא מיכתב כתבי לה והאמר 

סוטה שכתבה קודם שתקבל עליה שבועה לא עשה ולא כלום כדי נסבה במאי רבא מגילת 

קמיפלגי תלתא קראי כתיבי והשקה קמא ואחר ישקה והשקה בתרא רבנן סברי והשקה 

כ מקריב את מנחתה ואחר ישקה מיבעי ליה לשרישומו ניכר "קמא לגופו שמשקה ואח

אותה ומשקה אותה בעל  והשקה בתרא שאם נמחקה מגילה ואומרת איני שותה מערערין

כ משקה והשקה קמא שאם "ש סבר ואחר ישקה לגופו שמקריב את מנחתה ואח"כרחה ור

כ הקריב את מנחתה כשרה והשקה בתרא שאם נמחקה מגילה ואמרה איני "השקה ואח

ע "שותה מערערין אותה ומשקין אותה בעל כרחה ורבנן בדיעבד לא פתח קרא וסבר ר

ניא רבי יהודה אומר כלבוס של ברזל מטילין לתוך פיה שאם משקין אותה בעל כרחה והת

כ אמר רבי עקיבא "נמחקה מגילה ואמרה איני שותה מערערין אותה ומשקין אותה בע

כלום אנו צריכין אלא לבודקה והלא בדוקה ועומדת אלא עד שלא קרב הקומץ יכולה 

היא גופה משקרב לחזור בה משקרב הקומץ אינה יכולה לחזור בה וליטעמיך תיקשי לך 

הקומץ אינה יכולה לחזור בה והלא בדוקה ועומדת לא קשיא הא דקהדרא בה מחמת 



רתיתא והא דקהדרא בה מחמת בריותא והכי קאמר כל מחמת בריותא כלל כלל לא שתיא 

מחמת רתיתא עד שלא קרב הקומץ דאכתי לא אמחוק מגילה אי נמי אמחוק מגילה דשלא 

הדרא בה משקרב הקומץ דבדין עביד כהנים דמחקי לא מצי  כדין עביד כהנים דמחקי מצי

הדרא בה 

עקיבא אדרבי עקיבא התם אמר מחיקה מעכבא והכא אמר ' קשיא דר  א גמרא,דף כ

ע איבעיא להו אמרה איני שותה מחמת בריותא וחזרה "קומץ מעכב תרי תנאי ואליבא דר

ה וכיון דאחזיק נפשה ואמרה שותה אני מהו כיון דאמרה איני שותה טמאה אני קאמר

בטומאה לא מציא הדרה בה או דילמא כיון דאמרה שותה אני גליא דעתה דמחמת 

ט דאמר "ביעתותא הוא דאמרה תיקו אמר אבוה דשמואל צריך שיתן מר לתוך המים מ

: קרא מי המרים שמרים כבר

עד שלא נמחקה המגילה אמרה איני שותה מגילתה נגנזת ומנחתה   א משנה,דף כ

ת על הדשן ואין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת נמחקה המגילה ואמרה מתפזר

טמאה אני המים נשפכין ומנחתה מתפזרת על בית הדשן נמחקה המגילה ואמרה איני 

שותה מערערין אותה ומשקין אותה בעל כרחה אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות 

יאוה שלא תטמא העזרה אם יש לה ועיניה בולטות והיא מתמלאת גידין והם אומרים הוצ

' שנים יש זכות תולה ג' זכות היתה תולה לה יש זכות תולה שנה אחת יש זכות תולה ב

שנים מכאן אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורה שאם תשתה תדע שהזכות תולה 

יהושע אומר רוצה אשה ' לומדה תפלות ר> כאילו>א אומר כל המלמד בתו תורה "לה ר

קבין ופרישות הוא היה אומר חסיד שוטה ורשע ערום ואשה פרושה ' ותפלות מטבקב 

: ומכות פרושין הרי אלו מבלי עולם

ע הייתי "מ כשהייתי למד תורה אצל ר"ר יהודה אמר שמואל משום ר"א  א גמרא,דף כ

ל בני מה "ישמעאל א' מטיל קנקנתום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר כשבאתי אצל ר

לו לבלר אני אמר לי בני הוי זהיר שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא מלאכתך אמרתי 

תחסיר אות אחת או תתיר אות אחת נמצאת אתה מחריב את כל העולם כלו אמרתי לו 

דבר אחד יש לי שאני מטיל לתוך הדיו וקנקנתום שמו אמר לי וכי מטילין קנקנתום לתוך 

ל לא "אי קא מהדר ליה הכי קאל ומ"הדיו התורה אמרה ומחה כתב שיוכל למחות מאי קא

מבעיא בחסירות ויתירות דבקי אנא אלא אפילו למיחש לזבוב דדילמא אתי ויתיב אתגיה 

ש דבר אחד יש לי שאני מטיל לתוך הדיו וקנקנתום "ת ומחיק ליה ומשוי ליה רי"דדלי

ישמעאל הייתי מטיל ' שמו איני והא תניא אמר רבי מאיר כשהייתי למד תורה אצל ר

ע אסרה עלי קשיא שמוש אשמוש "ום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר כשבאתי אצל רקנקנת

עקיבא ' קשיא אסרה אאסרה בשלמא שמוש אשמוש לא קשיא מעיקרא אתא לקמיה דר

ע סבר "י וגמר גמרא הדר אתא לקמיה דר"כיון דלא מצי קם אליביה אתא לקמיה דר

מ לכל מטילין "אומר היה ר סברא אלא אסרה אאסרה קשיא קשיא תניא רבי יהודה אומר

קנקנתום לתוך הדיו 

חוץ מפרשת סוטה בלבד רבי יעקב אומר משמו חוץ מפרשת סוטה של   ב גמרא,דף כ

ר ירמיה למחוק לה מן התורה איכא בינייהו והני תנאי כי הני תנאי "מקדש מאי בינייהו א

ר מגילתה דתניא אין מגילתה כשירה להשקות בה סוטה אחרת רבי אחי בר יאשיה אומ

ק "כשירה להשקות בה סוטה אחרת אמר רב פפא דילמא לא היא עד כאן לא קאמר ת

התם אלא כיון דאינתיק לשום רחל לא הדרא מינתקא לשום לאה אבל תורה דסתמא 



כתיבה הכי נמי דמחקינן אמר רב נחמן בר יצחק דילמא לא היא עד כאן לא קאמר רבי 

לשום אלות בעולם אבל תורה דלהתלמד  אחי בר יאשיה התם אלא במגילה דאיכתוב

כתיבה הכי נמי דלא מחקינן ורבי אחי בר יאשיה לית ליה כתב לגרש את אשתו ונמלך 

מצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך פסול לגרש בו אמרי התם 

ועשה לה ( במדבר ה)וכתב לה אמר רחמנא בעינן כתיבה לשמה הכא נמי ( דברים כד)

ש היא דאמר מקריב "מני ר [: 'כו]אינה מספקת לשתות עד שפניה  : ייה מחיקהמאי עש

( במדבר ה)כ משקה דכמה דלא קרבה מנחתה לא בדקי לה מיא דכתיב "את מנחתה ואח

ש "מנחת זכרון מזכרת עון אימא סיפא יש לה זכות היתה תולה לה אתאן לרבנן דאי ר

ע היא דאמר מקריב את "הא מני רהאמר אין זכות תולה במים המרים אמר רב חסדא 

ט דדילמא "מ : 'והם אומרים הוציאוה וכו : כ משקה ובזכות סבר לה כרבנן"מנחתה ואח

מתה למימרא דמת אסור במחנה לויה והתניא טמא מת מותר ליכנס למחנה לויה ולא טמא 

ויקח משה את עצמות יוסף עמו ( שמות יג)מת בלבד אמרו אלא אפילו מת עצמו שנאמר 

אסתר )ו במחיצתו אמר אביי שמא תפרוס נדה למימרא דבעיתותא מרפיא אין דכתיב עמ

ותתחלחל המלכה מאד ואמר רב שפירסה נדה והא אנן תנן חרדה מסלקת דמים פחדא ( ד

א "לא אבא יוסי בן חנן ולא ר' מני מתני : 'יש לה זכות היתה וכו : צמית ביעתותא מרפיא

מעאל דתניא אם יש לה זכות תולה לה שלשה חדשים בן יצחק איש כפר דרום ולא רבי יש

חדשים ' א בן יצחק איש כפר דרום אומר ט"כדי הכרת העובר דברי אבא יוסי בן חנן ר

זרע יעבדנו יסופר ( תהילים כב)ונקתה ונזרעה זרע ולהלן הוא אומר ( במדבר ה)שנאמר 

לדבר זכר לדבר פ שאין ראיה "זרע הראוי לספר רבי ישמעאל אומר שנים עשר חדש ואע

להן מלכא מלכי ישפר עליך וחטיך בצדקה פרוק ועויתך במיחן ענין ( דנייאל ד)דכתיב 

כלא מטא על נבוכדנצר ( דנייאל ד)הן תהוי ארכא לשלותיך וכתיב   א גמרא,דף כא

לקצת ירחין תרי עשר לעולם רבי ישמעאל ואשכח קרא דאמר ( דנייאל ד)מלכא וכתיב 

פ שאין ראיה לדבר "על שלשה פשעי אדום ומאי אע' ה אמר הכ( עמוס א)ותני דכתיב 

ויש זכות  : דלא מפקיד דינא עלייהו{ גוים> }עובדי כוכבים>זכר לדבר דלמא שאני 

זכות דמאי אילימא זכות דתורה הא אינה מצווה ועושה היא אלא זכות  : 'שנים כו' תולה ג

כי ( משלי ו)רבי מנחם בר יוסי  דמצוה זכות דמצוה מי מגנא כולי האי והתניא את זו דרש

נר מצוה ותורה אור תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור את המצוה בנר לומר 

לך מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה ואת התורה 

בהתהלכך ( משלי ו)באור לומר לך מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולם ואומר 

ז בשכבך תשמור עליך זו מיתה והקיצות "בהתהלכך תנחה אותך זה העוה' אותך וגותנחה 

היא תשיחך לעתיד לבא משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה ומתיירא מן 

הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים ומחיה רעה ומן הליסטין ואינו יודע באיזה דרך מהלך 

ומן הפחתים ומן הברקנים ועדיין מתיירא נזדמנה לו אבוקה של אור ניצל מן הקוצים 

מחיה רעה ומן הליסטין ואינו יודע באיזה דרך מהלך כיון שעלה עמוד השחר ניצל מחיה 

רעה ומן הליסטין ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולם 

רבים לא מים ( שיר השירים ח)א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה שנאמר "ד

ר יוסף מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא בעידנא דלא "יוכלו לכבות את האהבה א

עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק 

בה מגנא ומצלא מתקיף לה רבה אלא מעתה דואג ואחיתופל מי לא עסקי בתורה אמאי לא 



רבא תורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא בעידנא דלא עסיק בה הגינה עלייהו אלא אמר 

אגוני מגנא אצולי לא מצלא מצוה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה אגוני 

מגנא אצולי לא מצלא רבינא אמר לעולם זכות תורה ודקאמרת אינה מצווה ועושה נהי 

ן להו לגברייהו עד דאתו מבי דפקודי לא מפקדא באגרא דמקרין ומתניין בנייהו ונטר

ח ויום מיתה רב נחמן "ר חסדא זה ת"מדרשא מי לא פלגאן בהדייהו מאי פרשת דרכים א

ח דסלקא ליה שמעתתא אליבא "ח ויראת חטא מר זוטרא אמר זה ת"בר יצחק אמר זה ת

ר יוסף דרשיה רבי מנחם בר "א עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה א"דהלכתא ד

אי קרא כי סיני ואילמלא דרשוה דואג ואחיתופל הכי לא רדפו בתר דוד דכתיב יוסי לה

' ולא יראה בך ערות דבר וגו( דברים כג)מאי דרוש ' לאמר אלהים עזבו וגו( תהילים עא)

בוז ( שיר השירים ח)והן אינן יודעין שעבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה מאי 

יוחנן דבי נשיאה אלא כהלל ושבנא ' עזריה ולא כר יבוזו לו אמר עולא לא כשמעון אחי

דכי אתא רב דימי אמר הלל ושבנא אחי הוו הלל עסק בתורה שבנא עבד עיסקא לסוף 

אם יתן איש את כל הון ( שיר השירים ח)ל תא נערוב וליפלוג יצתה בת קול ואמרה "א

: 'ביתו וגו

אליעזר אומר כל המלמד את ' ר' אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את וכו  ב גמרא,דף כא

ט "ר אבהו מ"ד אלא אימא כאילו למדה תיפלות א"תיפלות ס : בתו תורה מלמדה תיפלות

אני חכמה שכנתי ערמה כיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ( משלי ח)א דכתיב "דר

ר "חנינא דא' ערמומית ורבנן האי אני חכמה מאי עבדי ליה מיבעי ליה לכדרבי יוסי בר

חנינא אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמעמיד עצמו ערום עליהן שנאמר אני  'יוסי בר

ר יוחנן אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי "חכמה שכנתי ערמה א

מאי  : 'רבי יהושע אומר רוצה אשה וכו : והחכמה מאין תמצא( איוב כח)שאינו שנאמר 

הוא היה אומר  : ו מתשעת קבין ופרישותקאמר הכי קאמר רוצה אשה בקב ותיפלות עמ

היכי דמי חסיד שוטה כגון דקא טבעה איתתא בנהרא ואמר לאו אורח  : 'חסיד שוטה כו

ארעא לאיסתכולי בה ואצולה היכי דמי רשע ערום אמר רבי יוחנן זה המטעים דבריו 

אתים זוז אבהו אומר זה הנותן דינר לעני להשלים לו מ' לדיין קודם שיבא בעל דין חברו ר

דתנן מי שיש לו מאתים זוז לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני היה לו מאתים חסר 

דינר אפילו אלף נותנין לו כאחת הרי זה יטול רבי אסי אמר רבי יוחנן זה המשיא עצה 

ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין "למכור בנכסים מועטין דאמר רבי אסי א

מר זה המשיא עצה למכור בנכסים כרבן שמעון בן גמליאל דתניא מה שמכרו מכרו אביי א

נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ומכר ואכל השני מוציא מיד הלקוחות דברי רבי 

ג אומר אין לשני אלא מה ששייר ראשון רב יוסף בר חמא אמר רב ששת זה "רשב

צמו ומחמיר לאחרים המכריע אחרים באורחותיו רבי זריקא אמר רב הונא זה המיקל לע

עולא אמר זה 

אתמר קרא ושנה ולא שימש  : שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים  א גמרא,דף כב

ינאי אומר ' שמואל בר נחמני אמר הרי זה בור ר' אלעזר אומר הרי זה עם הארץ ר' ח ר"ת

ז כותי רב אחא בר יעקב אומר הרי זה מגוש אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא כרב "ה

בר יעקב דאמרי אינשי רטין מגושא ולא ידע מאי אמר תני תנא ולא ידע מאי אמר אחא 

א כל "מאיר וחכ' ש שחרית וערבית בברכותיה דברי ר"ה כל שאינו קורא ק"ר איזהו ע"ת

יונתן בן יוסף אמר כל שיש ' שאינו מניח תפילין בן עזאי אומר כל שאין לו ציצית בבגדו ר



ח זהו "ורה אחרים אומרים אפילו קורא ושונה ולא שימש תלו בנים ואינו מגדלן ללמוד ת

וזרעתי ( ירמיהו לא)ה קרא ולא שנה הרי זה בור לא קרא ולא שנה עליו הכתוב אומר "ע

בני ומלך ' ירא את ה( משלי כד) : את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה

טא מהו דתימא שונין ועם שונים אל תתערב אמר רבי יצחק אלו ששונים הלכות פשי

ל תנא "בחטא וכדרב הונא דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו קמ

ד אמר רבינא שמורין הלכה מתוך משנתן תניא נמי הכי "התנאים מבלי עולם מבלי עולם ס

הליכות עולם לו ( חבקוק ג)ר יהושע וכי מבלי עולם הן והלא מיישבי עולם הן שנאמר "א

ר בתולה צליינית ואלמנה "ת : 'אשה פרושה וכו : רין הלכה מתוך משנתןאלא שמו

שובבית וקטן שלא כלו לו חדשיו הרי אלו מבלי עולם איני והאמר רבי יוחנן למדנו יראת 

יוחנן שמעה לההיא בתולה ' חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנה יראת חטא מבתולה דר

גיהנם בראת צדיקים ובראת רשעים  ע בראת גן עדן ובראת"דנפלה אאפה וקאמרה רבש

יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם קיבול שכר מאלמנה דההיא אלמנה דהואי בי 

יוחנן אמר לה בתי לא בית ' כנישתא בשיבבותה כל יומא הות אתיא ומצלה בי מדרשיה דר

יבי הכנסת בשיבבותך אמרה ליה רבי ולא שכר פסיעות יש לי כי קאמר כגון יוחני בת רט

ח המבעט ברבותיו רבי אבא אמר זה "מאי קטן שלא כלו לו חדשיו הכא תרגימו זה ת

משלי )ר אבהו אמר רב הונא אמר רב מאי דכתיב "תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה דא

ח שלא הגיע "כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה כי רבים חללים הפילה זה ת( ז

ח שהגיע להוראה ואינו מורה "זה ת להוראה ומורה ועצומים כל הרוגיה

ומכות פרושין  : ועד כמה עד ארבעין שנין איני והא רבה אורי בשוין  ב גמרא,דף כב

ר שבעה פרושין הן פרוש שיכמי פרוש נקפי פרוש קיזאי פרוש מדוכיא פרוש "ת : 'וכו

מה חובתי ואעשנה פרוש מאהבה פרוש מיראה פרוש שיכמי זה העושה מעשה שכם פרוש 

ר נחמן בר יצחק זה המקיז דם לכתלים פרוש "קפי זה המנקיף את רגליו פרוש קיזאי אנ

מדוכיא אמר רבה בר שילא דמשפע כי מדוכיא פרוש מה חובתי ואעשנה הא מעליותא 

היא אלא דאמר מה חובתי תו ואעשנה פרוש מאהבה פרוש מיראה אמרו ליה אביי ורבא 

אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם לתנא לא תיתני פרוש מאהבה פרוש מיראה ד

שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה אמר רב נחמן בר יצחק ' בתורה ובמצות אפי

דמטמרא מטמרא ודמגליא מגליא בי דינא רבה ליתפרע מהני דחפו גונדי אמר לה ינאי 

 מלכא לדביתיה אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין אלא מן הצבועין שדומין

: לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס

ש אומר אין זכות תולה במים המרים ואם אתה אומר הזכות תולה "ר  ב משנה,דף כב

במים המאררין מדהה אתה את המים בפני כל הנשים השותות ומוציא אתה שם רע על 

לה במים הטהורות ששתו שאומרים טמאות הן אלא שתלתה להן זכות רבי אומר הזכות תו

המאררים ואינה יולדת ואינה משבחת אלא מתנוונה והולכת לסוף היא מתה באותה מיתה 

נטמאת מנחתה עד שלא קדשה בכלי הרי היא ככל המנחות ותפדה ואם משקדשה בכלי 

הרי היא ככל המנחות ותשרף ואלו שמנחותיהן נשרפות 

והאומרת איני  האומרת טמאה אני לך ושבאו לה עדים שהיא טמאה  א משנה,דף כג

שותה ושבעלה אינו רוצה להשקותה ושבעלה בא עליה בדרך וכל הנשואות לכהנים 

מנחותיהן נשרפות בת ישראל שנשאת לכהן מנחתה נשרפת וכהנת שנשאת לישראל 

מנחתה נאכלת מה בין כהן לכהנת מנחת כהנת נאכלת ומנחת כהן אינה נאכלת כהנת 



תים ואין כהן מטמא למתים כהן אוכל בקדשי מתחללת וכהן אין מתחלל כהנת מטמאה למ

קדשים ואין כהנת אוכלת בקדשי קדשים מה בין איש לאשה האיש פורע ופורם ואין 

האשה פורעת ופורמת האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת בנה בנזיר האיש מגלח 

שה על נזירות אביו ואין האשה מגלחת על נזירות אביה האיש מקדש את בתו ואין הא

מקדשת את בתה האיש מוכר את בתו ואין האשה מוכרת את בתה האיש נסקל ערום ואין 

האשה נסקלת ערומה האיש נתלה ואין האשה נתלית האיש נמכר בגניבתו ואין האשה 

: נמכרת בגניבתה

ר כל הנשואות לכהונה מנחותיהן נשרפות כיצד כהנת לויה וישראלית "ת  א גמרא,דף כג

תה נאכלת מפני שיש לו חלק בה ואינה עולה כליל מפני שיש לה שנשאת לכהן אין מנח

חלק בה אלא הקומץ קרב בעצמו והשירים קריבין בעצמן איקרי כאן כל שהוא ממנו 

ש בן פזי דמסיק להו לשום עצים "לאישים הרי הוא בבל תקטירו אמר יהודה בריה דר

ו לשום עצים הניחא א אומר לריח ניחוח אי אתה מעלה אבל אתה מעליה"א דתניא ר"כר

א "ל דעבדי להו כר"א דאית ליה האי סברא אלא לרבנן דלית להו האי סברא מא"לר

ש אומר הקומץ קרב בעצמו והשירים מתפזרים על בית "ש דתניא רבי אלעזר בר"בר

הדשן 

שמעון אלא במנחת חוטא של ' אלעזר בר' רבנן לא פליגי עליה דר' ואפי  ב גמרא,דף כג

ט דאמר "מ : 'בת ישראל הנשואה וכו : רבנן מודו' היא אבל בהא אפי כהנים דבת הקרבה

כהנת מתחללת כהן  : וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל כהן ולא כהנת( ויקרא ו)קרא 

ולא יחלל זרעו בעמיו זרעו מתחלל והוא אינו ( ויקרא כא)מנלן דאמר קרא  : אין מתחלל

אמור אל הכהנים בני אהרן בני ( קרא כאוי)ט אמר קרא "מ : 'כהנת מטמאה כו : מתחלל

כל זכר בבני אהרן ( ויקרא ו)דכתיב  : כהן אוכל בקדשי קדשים : אהרן ולא בנות אהרן

ויקרא )ר איש אין לי אלא איש אשה מנין כשהוא אומר "ת : 'ומה בין איש כו : יאכלנה

 : 'וכו ל איש לענין שלמטה איש פורע"כ מה ת"והצרוע אשר בו הרי כאן שנים א( יג

 : יוחנן הלכה היא בנזיר' אמר ר : האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת בנה בנזיר

יוחנן הלכה ' אמר ר : האיש מגלח על נזירות אביו ואין האשה מגלחת על נזירות אביה

את ( דברים כב)דכתיב  : האיש מקדש את בתו ואין האשה מקדשת את בתה : היא בנזיר

שמות )דכתיב  : האיש מוכר את בתו ואין האשה מוכרת את בתה : בתי נתתי לאיש הזה

ורגמו אותו מאי ( ויקרא כד)ט "מ : 'האיש נסקל ערום כו : כי ימכור איש את בתו( כא

והוצאת את האיש ההוא או את האשה ( דברים יז)אותו אילימא אותו ולא אותה והכתיב 

ט אמר קרא "מ : 'ש נתלה ואין כוהאי : ההיא אלא אותו בלא כסותו ולא אותה בלא כסותה

האיש נמכר בגניבתו ואין האשה נמכרת  : ותלית אותו על עץ אותו ולא אותה( דברים כא)

:  ונמכר בגניבתו בגניבתו ולא בגניבתה( שמות כב)ט אמר קרא "מ : בגניבתה

  

מסכת סוטה פרק ד 



( במדבר ה) ארוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובה שנאמר  ב משנה,דף כג

אשר תשטה אשה תחת אישה פרט לארוסה ושומרת יבם אלמנה לכהן גדול גרושה 

וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת 

ונתינה לישראל ובת ישראל לממזר ולנתין לא שותות ולא נוטלות   א משנה,דף כד

כתובה ואלו לא שותות ולא נוטלות כתובה האומרת טמאה אני ושבאו לה עדים שהיא 

איני שותה אמר בעלה איני משקה ושבעלה בא עליה בדרך נוטלות  טמאה והאומרת

א או "א נוטלות כתובה ולא שותות ובה"כתובה ולא שותות מתו בעליהן עד שלא שתו בש

שותות או לא נוטלות כתובתן מעוברת חבירו ומניקת חבירו לא שותות ולא נוטלות 

זמן איילונית וזקינה א יכול הוא להפרישה ולהחזירה לאחר "מ וחכ"כתובה דברי ר

א אומר יכול הוא לישא אשה אחרת "ושאינה ראויה לילד לא נוטלות כתובה ולא שותות ר

ולפרות ולרבות הימנה ושאר כל הנשים או שותות או לא נוטלות כתובה אשת כהן שותה 

י כל עריות מקנין חוץ מן הקטן וממי שאינו איש "ומותרת לבעלה אשת סריס שותה ע

נין להן מי שנתחרש בעלה או נשתטה או שהיה חבוש בבית האסורין לא ד מק"ואלו שב

יוסי אומר אף להשקותה לכשיצא בעלה מבית ' להשקותה אמרו אלא לפוסלה מכתובתה ר

: האסורין ישקנה

דבר ( במדבר ה)ר "מ דת"מישתא הוא דלא שתייא הא קנוי מקני לה מה  א גמרא,דף כד

מני רבי יונתן היא דתניא ' ומרת יבם לקינוי ומתניאל בני ישראל ואמרת לרבות ארוסה וש

ל איש איש דברי רבי "תחת אישך פרט לארוסה יכול שאני מוציא אף שומרת יבם ת

יונתן אומר תחת אישך פרט לשומרת יבם אוציא שומרת יבם ולא אוציא את ' יאשיה ר

סה ארוסה תלמוד לומר אשר תשטה אשה תחת אישה פרט לארוסה מר אלימא ליה ארו

דקידושי דידיה וסוקלין על ידו ומר אלימא ליה שומרת יבם דלא מיחסרא מסירה לחופה 

ורבי יונתן האי איש איש מאי עביד ליה מיבעי ליה לרבות אשת חרש ואשת שוטה ואשת 

שעמום ורבי יאשיה האי תחת אישה מאי עביד ליה מיבעי ליה להקיש   ב גמרא,דף כד

כתיבי הני קראי הא לאו הכי הוה אמינא ארוסה איש לאשה ואשה לאיש אלא טעמא ד

( במדבר ה)שתיא והא כי אתא רבי אחא בר חנינא מדרומא אתא ואייתי מתניתא בידיה 

מבלעדי אישך משקדמה שכיבת בעל לבועל ולא שקדמה שכיבת בועל לבעל אמר רמי בר 

שבא חמא משכחת לה כגון שבא עליה ארוס בבית אביה דכוותה גבי שומרת יבם כגון 

עליה יבם בבית חמיה הא שומרת יבם קרית לה אשתו מעלייתא היא דהאמר רב קנה לכל 

כשמואל דאמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה אי הכי לימא רב דאמר כרבי 

יאשיה ושמואל דאמר כרבי יונתן אמר לך רב אנא דאמרי אפילו לרבי יונתן מדאיצטריך 

קרא למעוטה מכלל דאשתו מעלייתא היא 

ושמואל אמר אנא דאמרי אפילו לרבי יאשיה מדאיצטריך קרא לרבוייה   א גמרא,דף כה

מכלל דלאו אשתו היא כלל איבעיא להו עוברת על דת צריכה התראה להפסידה כתובתה 

או אינה צריכה מי אמרינן כיון דעוברת על דת היא לא בעיא התראה או דלמא תיבעי 

סה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובה ש ארו"התראה דאי הדרה בה תיהדר בה ת

מישתא הוא דלא שתיא הא קנויי מקני לה למאי לאו להפסידה כתובתה אמר אביי לא 

לאוסרה עליו רב פפא אמר להשקותה כשהיא נשואה כדתניא אין מקנין לארוסה 

ש "להשקותה כשהיא ארוסה אבל מקנין לארוסה להשקותה כשהיא נשואה אמר רבא ת

הן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר אלמנה לכ



ולנתין לא שותות ולא נוטלות כתובה מישתא הוא דלא שתיא הא קנויי מקני להו ולמאי אי 

לאוסרן עליו הא אסירן וקיימן אלא לאו להפסידן כתובתן אמר רב יהודה מדיסקרתא לא 

ר חנינא מסורא "לבעל כך אסורה לבועל אלאוסרה לבועל כבעל דתנן כשם שאסורה 

ש ואלו שבית דין מקנין להן מי שנתחרש בעלה או נשתטה או שהיה חבוש בבית "ת

מ וכולהו מאי "מ בעי התראה ש"האסורין ולא להשקותה אמרו אלא לפוסלה מכתובתה ש

טעמא לא אמרי מהא דלמא שאני התם דלית לה אימתא דבעל כלל איבעיא להו עוברת על 

ורצה בעל לקיימה מקיימה או אינו מקיימה מי אמרינן בקפידא דבעל תלא רחמנא והא דת 

ש ואלו שבית דין מקנין להן מי שנתחרש בעלה או "לא קפיד או דלמא כיון דקפיד קפיד ת

ד "נשתטה או שהיה חבוש בבית האסורין ואי אמרת רצה בעל לקיימה מקיימה עבדי ב

דמילתא כיון דעוברת על דת היא מינח ניחא ליה  מידי דדלמא לא ניחא ליה לבעל סתמא

איבעיא להו בעל שמחל על קינויו קינויו מחול או אינו מחול מי אמרינן בקינוי דבעל תלא 

רחמנא ובעל הא מחיל ליה לקינויו או דלמא כיון דקני ליה מעיקרא לא מצי מחיל ליה 

חבוש בבית האסורין  ד מקנין להן מי שנתחרש בעלה או נשתטה או שהיה"ש ואלו שב"ת

ואי אמרת בעל שמחל על קינויו קינויו מחול עבדינן מידי דאתי בעל מחיל ליה סתמא 

ח שמא יבא עליה בדרך ואי "ש ומוסרין לו שני ת"ד ת"דמלתא אדם מסכים על דעת ב

ש תלמידי חכמים "אמרת בעל שמחל על קינויו קינויו מחול לחליה לקינויה ולבעול מ

יאשיה שלשה ' ש דאמר ר"מיבעל אמרי ליה אחליה לקינוייך ובעלה תדגמירי דאי בעי ל

דברים סח לי זעירא מאנשי ירושלים בעל שמחל על קינויו קינויו מחול וזקן ממרא שרצו 

בית דין למחול לו מוחלין לו ובן סורר ומורה שרצו אביו ואמו למחול לו מוחלין לו 

ל זקן ממרא לא הודו לי שלא ירבו וכשבאתי אצל חבירי שבדרום על שנים הודו לי וע

מ פליגי בה רב אחא ורבינא "מ בעל שמחל על קינויו קינויו מחול ש"מחלוקת בישראל ש

חד אמר קודם סתירה מחול לאחר סתירה אינו מחול וחד אמר לאחר סתירה נמי מחול 

ומסתברא כמאן דאמר אינו מחול ממאי מדקא מהדרי רבנן לרבי יוסי דתניא רבי יוסי 

ר בעלה נאמן עליה מקל וחומר ומה נדה שהיא בכרת בעלה נאמן עליה סוטה שהיא אומ

בלאו לא כל שכן אמרו לו לא אם אמרת בנדה שכן יש לה היתר תאמר בסוטה שאין לה 

היתר ואי אמרת לאחר סתירה מחול לה משכחת לה דיש לה היתר דאי בעי מחיל ליה 

מתו בעליהן עד שלא שתו  : שמע מינה מ לאחר סתירה אינו מחול"לקינויה ובעיל אלא ש

במאי קמיפלגי בית שמאי סברי שטר העומד לגבות כגבוי דמי  : 'ש כו"ב

 : 'מעוברת חבירו כו : ה סברי שטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי"וב  ב גמרא,דף כה

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה מחלוקת בעקרה וזקינה אבל איילונית דברי הכל לא 

ונקתה ונזרעה זרע מי שדרכה להזריע ( במדבר ה)טלת כתובתה שנאמר שותה ולא נו

יצאה זו שאין דרכה להזריע מיתיבי המקנא לארוסתו ולשומרת יבם שלו אם עד שלא 

כנסה נסתרה לא שותה ולא נוטלת כתובתה 

' מעוברת חבירו ומינקת חבירו לא שותות ולא נוטלות כתובה דברי ר  א גמרא,דף כו

מאיר אומר לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו ואם נשא יוציא מאיר שהיה רבי 

ולא יחזיר עולמית וחכמים אומרים יוציא וכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס והרובא שנשא עקרה 

אלעזר אומר יכול הוא ' וזקינה ואין לו אשה ובנים מעיקרא לא שותה ולא נוטלת כתובה ר

נא לארוסתו ולשומרת יבם שלו ומשכנסה לישא אחרת ולפרות ולרבות הימנה אבל המק

נסתרה או שותה או לא נוטלת כתובה מעוברת ומינקת עצמו או שותה או לא נוטלת 



כתובתה הרובא שנשא עקרה וזקינה ויש לו אשה ובנים או שותה או לא נוטלת כתובה 

אשת ממזר לממזר ואשת נתין לנתין ואשת גר ועבד משוחרר ואיילונית או שותה או לא 

טלת כתובה קתני מיהא איילונית תיובתיה דרב נחמן אמר לך רב נחמן תנאי היא ואנא נו

שמעון בן אלעזר אומר איילונית לא שותה ולא נוטלת ' דאמרי כי האי תנא דתניא ר

ונקתה ונזרעה זרע מי שדרכה להזריע יצאתה זו שאין דרכה ( במדבר ה)כתובה שנאמר 

מאי עבדי ליה מיבעי להו לכדתניא ונקתה ונזרעה להזריע ורבנן האי ונקתה ונזרעה זרע 

ישמעאל אם כן יסתרו כל ' עקיבא אמר לו ר' שאם היתה עקרה נפקדת דברי ר[ זרע]

העקרות ויפקדו וזו הואיל ולא נסתרה הפסידה אם כן מה תלמוד לומר ונקתה ונזרעה זרע 

ארוכים שחורים שאם היתה יולדת בצער יולדת בריוח נקבות יולדת זכרים קצרים יולדת 

פשיטא מהו דתימא אפושי פסולין לא ליפוש קא  : אשת ממזר לממזר : יולדת לבנים

דבר אל ( במדבר ה)פשיטא מהו דתימא  : אשת גר ועבד משוחרר ואיילונית : משמע לן

 : 'אשת כהן שותה כו : ל ואימא הכי נמי ואמרת רבויא הוא"בני ישראל ולא גרים קמ

והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה ( במדבר ה)מהו דתימא פשיטא > אשת כהן שותה>

 : ומותרת לבעלה : מותרת וזו הואיל ונתפשה אסורה אימא לא תשתה קא משמע לן

פשיטא אמר רב הונא במתנוונה מתנוונה הא בדקוה מיא במתנוונה דרך אברים מהו 

לגבי כהן דתימא הא זנויי זנאי והא דלא בדקוה מיא כי אורחיה משום דבאונס זנאי ו

פשיטא מהו דתימא מבלעדי אישך אמר רחמנא  : אשת סריס שותה : אסירא קא משמע לן

פשיטא  : על ידי כל עריות מקנין : והאי לאו בר הכי הוא קא משמע לן

נטמאה נטמאה שני פעמים אחד לבעל ואחד ( במדבר ה)מהו דתימא   ב גמרא,דף כו

יל ואסורה וקיימא אימא לא קא משמע לבועל היכא דקא מיתסרא בהא זנות אבל הא הוא

איש אמר רחמנא ולא קטן ושאינו איש למעוטי מאי אילימא  [: 'וכו]חוץ מן הקטן  : לן

למעוטי שחוף והאמר שמואל שחוף מקנין על ידו ופוסל בתרומה מקנין על ידו פשיטא 

ושכב איש אותה שכבת זרע אמר רחמנא והא לאו בר הכי הוא ( במדבר ה)מהו דתימא 

לא יחלל זרעו אמר רחמנא דאית ( ויקרא כא)ל ופוסל בתרומה פשיטא מהו דתימא "קמ

{ גוי> }עובד כוכבים>ל ואלא למעוטי "ליה זרע ליחלל דלית ליה זרע לא ליחלל קמ

מקנין על ידו ופוסל בתרומה מקנין על ידו { גוי> }עובד כוכבים>והאמר רב המנונא 

ים אחד לבעל ואחד לבועל היכא דקמיתסרא פשיטא מהו דתימא נטמאה נטמאה שתי פעמ

בהא זנות אבל הא הואיל ואסורה וקיימא אימא לא קמשמע לן ופוסל בתרומה פשיטא מהו 

ובת כהן כי תהיה לאיש זר אמר רחמנא דבר הויה אין דלאו בר הויה ( ויקרא כב)דתימא 

לעובד >לא קמשמע לן דפסיל מדרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל מנין 

ועבד שבאו על הכהנת ועל הלוייה ועל בת ישראל שפסלוה שנאמר { לגוי> }כוכבים

ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו ( ויקרא כב)

ר פפא "ועבד שאין לו אלמנות וגירושין בה ואלא למעוטי מאי א{ גוי> }עובד כוכבים>

אמר ליה רבא מפרזקיא לרב אשי מנא הא מילתא דאמור למעוטי בהמה דאין זנות בבהמה 

ותניא אתנן ' לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב וגו( דברים כג)רבנן אין זנות בבהמה דכתיב 

ל מיבעי "כלב ומחיר זונה מותרין שנאמר גם שניהם שנים ולא ארבעה ואלא שכבת זרע ל

פרט לשקינא לה שלא ז פרט לדבר אחר מאי דבר אחר אמר רב ששת "ליה לכדתניא ש

משכבי אשה כתיב אלא אמר רבא פרט ( ויקרא יח)כדרכה אמר ליה רבא שלא כדרכה 

ל אביי פריצותא בעלמא היא ופריצותא מי אסר רחמנא אלא "לשקינא לה דרך אברים א



ד העראה זו הכנסת עטרה אבל נשיקה "אמר אביי פרט לשקינא לה בנשיקה הניחא למ

קרא למעוטי נשיקה אלא למאן דאמר דאמר העראה זו נשיקה ולא כלום היא היינו דאתי 

מאי איכא למימר לעולם לשקינא לה דרך אברים ומהו דתימא בקפידא דבעל תליא 

רחמנא ובעל הא קא קפיד קמשמע לן אמר שמואל ישא אדם 

דומה ואל ישא בת דומה שזו באה מטיפה כשרה וזו באה מטיפה פסולה   א גמרא,דף כז

ישא אדם בת דומה ואל ישא דומה שזו עומדת בחזקת כשרות וזו אינה  יוחנן אמר' ור

עומדת בחזקת כשרות מיתיבי נושא אדם דומה אמר רבא ותסברא נושא לכתחלה אלא אם 

נשא תני נמי בת דומה והלכתא ישא אדם בת דומה ואל ישא דומה דתני רב תחליפא בר 

ות אחר הבעל בעי רב עמרם אבהו אשה מזנה בניה כשרין רוב בעיל' מערבא קמיה דר

ד אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתה לא תיבעי לך "היתה פרוצה ביותר מהו אליבא דמ

ד אין אשה מתעברת אלא סמוך "דלא ידע בה ולא מנטר לה כי תיבעי לך אליבא דמ

ואלו  : לטבילתה מאי כיון דידע בה נטורי מנטר לה או דלמא כיון דפרוצה ביותר לא תיקו

ל איש איש לרבות אשת חרש ואשת שוטה ואשת שעמום "ר איש מה ת"ת : 'ד כו"שב

ד מקנין להן לפוסלן מכתובתן "ושהלך בעלה למדינת הים ושהיה חבוש בבית האסורין שב

יוסי אומר אף להשקותה ' והביא האיש את אשתו ר( במדבר ה)ל "יכול אף להשקותן ת

' י רבנן סברי בעינן וקינא והביא ורולכשיצא בעלה מבית האסורין ישקנה במאי קא מיפלג

אשר תשטה אשה תחת אישה להקיש ( במדבר ה)ר "יוסי סבר לא בעינן וקינא והביא ת

איש לאשה ואשה לאיש למאי הלכתא אמר רב ששת כשם שאם הוא סומא לא היה משקה 

ונעלם מעיני אישה כך היא אם היתה סומא לא היתה שותה רב אשי ( במדבר ה)דכתיב 

שחיגרת וגידמת לא היתה שותה דכתיב  אמר כשם

ונתן על כפיה כך הוא אם ' והעמיד הכהן את האשה לפני ה( במדבר ה)  ב גמרא,דף כז

היה חיגר או גידם לא היה משקה מר בר רב אשי אמר כשם שאילמת לא היתה שותה 

:  ואמרה האשה אמן אמן כך הוא אם היה אילם לא היה משקה( במדבר ה)דכתיב 

  

טה פרק ה מסכת סו

( במדבר ה)כשם שהמים בודקין אותה כך המים בודקין אותו שנאמר   ב משנה,דף כז

נטמאה ונטמאה ( במדבר ה)ובאו ובאו כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל שנאמר 

ר יהושע כך היה דורש זכריה בן הקצב רבי אומר שני פעמים האמורים "עקיבא א' דברי ר

( ויקרא יא)עקיבא ' בו ביום דרש ר : ואחד לבועלבפרשה נטמאה ונטמאה אחד לבעל 

וכלי חרש אשר יפול מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא אינו אומר טמא אלא יטמא 

ר יהושע מי יגלה עפר מעיניך רבן "לטמא אחרים למד על ככר שני שמטמא את השלישי א

מן התורה  יוחנן בן זכאי שהיית אומר עתיד דור אחר לטהר ככר שלישי שאין לו מקרא

עקיבא תלמידך מביא לו מקרא מן התורה שהוא טמא שנאמר כל ' שהוא טמא והלא ר

ומדותם מחוץ לעיר את פאת ( במדבר לה)עקיבא ' בו ביום דרש ר : אשר בתוכו יטמא

מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב ( במדבר לה)ומקרא אחר אמר ' קדמה אלפים באמה וגו

מר אלפים אמה ואי אפשר לומר אלפים אמה שכבר אי אפשר לומר אלף אמה שכבר נא



' אליעזר בנו של ר' נאמר אלף אמה הא כיצד אלף אמה מגרש ואלפים אמה תחום השבת ר

בו ביום דרש רבי עקיבא  : יוסי הגלילי אומר אלף אמה מגרש ואלפים אמה שדות וכרמים

ל "שאין ת ויאמרו לאמר' אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה( שמות טו)

ל לאמר מלמד שהיו ישראל עונין שירה אחריו של משה על כל דבר ודבר "לאמר ומה ת

לכך נאמר לאמר רבי נחמיה אומר כקורין > כי גאה גאה' אשירה לה>כקוראין את הלל 

יהושע בן הורקנוס לא עבד איוב את ' בו ביום דרש ר : את שמע ולא כקורין את הלל

הן יקטלני לו אייחל ועדיין הדבר שקול לו אני מצפה ( ב יגאיו)' ה אלא מאהבה שנא"הקב

עד אגוע לא אסיר תומתי ממני מלמד שמאהבה עשה אמר ( איוב כז)ל "או איני מצפה ת

רבי יהושע מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי שהיית דורש כל ימיך שלא עבד איוב 

אלהים וסר מרע והלא  איש תם וישר ירא( איוב א)את המקום אלא מיראה שנאמר 

: יהושע תלמיד תלמידך למד שמאהבה עשה

אותו למאן אילימא לבעל בעל מאי עביד וכי תימא   ב גמרא,דף כז

דאי אית ביה עון בדקי ליה מיא כי אית ביה עון בדידיה מי בדקי לה מיא   א גמרא,דף כח

בזמן שהאיש ונקה האיש מעון והאשה ההיא תשא את עונה ( במדבר ה)לדידה והא תניא 

מנוקה מעון המים בודקין את אשתו אין האיש מנוקה מעון אין המים בודקין את אשתו 

ואלא לבועל ליתני כדקתני סיפא כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל לעולם לבועל 

 : שנאמר ובאו ובאו : ורישא איידי דתנא אותה תני אותו סיפא איידי דתנא בעל תנא בועל

ש כשם שאסורה לבעל כך אסורה "ו קאמר או ובאו ובאו קאמר תאיבעיא להו באו ובא

לבועל שנאמר נטמאה ונטמאה ועדיין תיבעי נטמאה נטמאה קאמר או נטמאה ונטמאה 

ש מדקתני סיפא רבי אומר שני פעמים האמורין בפרשה ונטמאה ונטמאה אחד "קאמר ת

יתא קראי כתיבי לבעל ואחד לבועל מכלל דרבי עקיבא ווי קדריש הלכך לרבי עקיבא ש

חד לצואה דידה וחד לצואה דידיה חד לעשייה דידה וחד לעשייה דידיה חד לידיעה דידה 

וחד לידיעה דידיה ורבי תלתא קראי כתיבי חד לצואה וחד לעשייה וחד לידיעה ורבי כשם 

לצבות בטן ( במדבר ה)' שהמים בודקין אותה כך בודקין אותו מנא ליה נפקא ליה מדתני

ך בטנו ויריכו של בועל אתה אומר בטנו ויריכו של בועל או אינו אלא בטנה ולנפיל יר

ויריכה של נבעלת כשהוא אומר וצבתה בטנה ונפלה יריכה הרי בטנה ויריכה של נבעלת 

אמור ומה אני מקיים לצבות בטן ולנפיל ירך בטנו ויריכו של בועל ואידך ההוא דמודע לה 

כ לכתוב קרא "א לעז על המים המרים ואידך אכהן דבטן ברישא והדר ירך שלא להוצי

מ לבועל ואימא כולי להכי הוא דאתא אם כן לכתוב בטנו "בטנה ויריכה מאי בטן וירך ש

ר שלש "ת : 'ר יהושע כך היה דורש זכריה כו"א : מ תרתי"ויריכו מאי בטן וירך ש

ואחד פעמים האמורין בפרשה אם נטמאה נטמאה ונטמאה למה אחד לבעל ואחד לבועל 

לתרומה דברי רבי עקיבא אמר רבי ישמעאל קל וחומר ומה גרושה שמותרת לתרומה 

ל והיא נטמאה והיא "אסורה לכהונה זו שאסורה בתרומה אינו דין שאסורה לכהונה מה ת

לא נטמאה אם נטמאה למה שותה אם לא נטמאה למה משקה מגיד לך הכתוב שהספק 

שה בה שוגג כמזיד ואונס כרצון עשה בה אסורה מכאן אתה דן לשרץ ומה סוטה שלא ע

ספק כודאי שרץ שעשה בו שוגג כמזיד ואונס כרצון אינו דין שיעשה בו ספק 

כודאי וממקום שבאת מה סוטה רשות היחיד אף שרץ רשות היחיד ומה   ב גמרא,דף כח

סוטה דבר שיש בו דעת לישאל אף שרץ דבר שיש בו דעת לישאל ומכאן אמרו דבר שיש 

ר ספיקו טהור ושאין בו דעת לישאל בין "לישאל ברשות היחיד ספיקו טמא ברהבו דעת 



ר עקיבא תרומה ומהדר ליה איהו כהונה "ר ספיקו טהור ורבי ישמעאל א"י בין ברה"ברה

ותו לרבי עקיבא כהונה מנא ליה וכי תימא כהונה לא צריכא קרא 

יבעי קרא שהרי עשה שהרי עשה בה ספק זונה כזונה תרומה נמי לא ת  א גמרא,דף כט

עקיבא ארבעה קראי כתיבי חד לבעל וחד לבועל וחד לכהונה ' בה ספק זונה כזונה אלא לר

וחד לתרומה ורבי ישמעאל תלתא קראי כתיבי חד לבעל וחד לבועל וחד לתרומה וכהונה 

אתיא בקל וחומר ורבי ישמעאל ממאי דאיצטריך קרא לתרומה וכהונה אתיא בקל וחומר 

טריך לכהונה ותרומה שריא אמר לך מסתברא דומיא דבעל ובועל מה בעל דילמא כי אצ

ע דומיא דבעל ובועל "ובועל מחיים אף תרומה נמי מחיים לאפוקי כהונה דלאחר מיתה ור

לית ליה ואי נמי אית ליה מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא אמר רב גידל 

והבשר ( ויקרא ז)אל מהאי קרא נפקא אמר רב דבר שיש בו דעת לישאל ואין בו דעת ליש

אשר יגע בכל טמא לא יאכל ודאי טמא הוא דלא יאכל הא ספק טמא וספק טהור יאכל 

והבשר כל טהור יאכל בשר ודאי טהור הוא דיאכל בשר הא ספק ( ויקרא ז)אימא סיפא 

טמא וספק טהור לא יאכל אלא לאו שמע מינה כאן שיש בו דעת לישאל כאן שאין בו דעת 

ישאל ואיצטריך דרב גידל אמר רב ואיצטריך למיגמר מסוטה דאי מדרב הוה אמינא בין ל

ברשות היחיד ובין ברשות הרבים איצטריך למיגמר מסוטה ואי מסוטה הוה אמינא עד 

ומאחר דאין  : 'בו ביום דרש רבי עקיבא וכל כלי חרש כו : דאיכא דעת נוגע ומגיע צריכא

רב מן התורה אין לו מדין קל וחומר יש לו ומה טבול לו למה טמא אמר רב יהודה אמר 

יום שמותר בחולין פוסל בתרומה ככר שני שפסול בחולין אינו דין שיעשה שלישי 

בתרומה איכא למיפרך מה לטבול יום שכן אב הטומאה תיתי 

מטבול יום דשרץ מה לטבול יום דשרץ שכן במינו אב הטומאה כלי חרש   ב גמרא,דף כט

לי חרש שכן מטמא מאוירו טבול יום יוכיח וחוזר הדין לא ראי זה כראי זה יוכיח מה לכ

ולא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן שמותרין בחולין ופוסלין בתרומה כל שכן ככר שני 

שפוסל בחולין דפוסל בתרומה ודור אחר פריך מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד 

תניא אמר רבי יוסי מנין לרביעי בקודש  חמור ורבן יוחנן בן זכאי צד חמור לא פריך

שפסול ודין הוא מה מחוסר כיפורים שמותר בתרומה פסול בקודש שלישי שפסול 

בתרומה אינו דין הוא שיעשה רביעי בקודש ולמדנו שלישי לקודש מן התורה ורביעי מקל 

והבשר אשר יגע בכל טמא לא ( ויקרא ז)וחומר שלישי לקודש מן התורה מנלן דכתיב 

' אכל מי לא עסקינן דנגע בשני ואמר רחמנא לא יאכל רביעי מקל וחומר כדאמרן אמר רי

יוחנן טעם בריבי איני יודע מה הוא שהרי תשובתו בצדו אוכל הבא מחמת טבול יום יוכיח 

שפסול בתרומה ואינו עושה רביעי בקודש דתניא אבא שאול אומר טבול יום תחילה 

מאיר אומר מטמא אחד ופוסל אחד וחכמים אומרים ' לקודש לטמא שנים ולפסול אחד ר

כשם שפוסל אוכלי תרומה ומשקי תרומה כך פוסל אוכלי קודש ומשקי קודש מתקיף לה 

ל דאמר לטמא שנים "יוסי כרבנן סבירא ליה דילמא כאבא שאול ס' רב פפא ממאי דר

מחמת ל לייתיה לרביעי בקודש מאוכל שבא "ולפסול אחד אי סלקא דעתך כאבא שאול ס

טבול יום ומה אוכל הבא מחמת טבול יום דטבול יום גופיה מותר בחולין אמרת עושה 

רביעי בקודש אוכל 

שלישי הבא מחמת שני דשני גופיה אסור בחולין אינו דין שעושה רביעי   א גמרא,דף ל

בקודש וכי תימא משום דאיכא למיפרך מה לטבול יום שכן אב הטומאה הא אייתינה 

ם ולא פרכיה אמר רב אסי אמר רב ואמרי לה אמר רבה בן איסי אמר רב ממחוסר כיפורי



אליעזר כולהו סבירא להו דאין שני עושה שלישי ' אלעזר ור' יהושע ור' יוסי ור' מ ור"ר

מ דתנן כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים מטמא את הקודש ופוסל את "בחולין ר

יוסי הא דאמרן ' וסרין במעשר רמ וחכמים א"התרומה ומותר בחולין ובמעשר דברי ר

א אומר האוכל "דאם איתיה לייתיה לרביעי בתרומה וחמישי בקודש רבי יהושע דתנן ר

אוכל ראשון ראשון שני שני שלישי שלישי רבי יהושע אומר האוכל אוכל ראשון ואוכל 

שני שני שלישי שני בקודש ואין שני בתרומה בחולין שנעשו על טהרת תרומה על טהרת 

א דתניא "ומה אין על טהרת הקודש לא אלמא קסבר אין שני עושה שלישי בחולין רהתר

אלעזר אומר שלשתן שוין הראשון שבקודש ושבחולין ושבתרומה מטמא שנים ופוסל ' ר

א "אליעזר דתנן ר' אחד בקודש מטמא אחד ופוסל אחד בתרומה ופוסל אחד בחולין ר

תי עיסות אחת טהורה ואחת טמאה נוטל אומר חלה ניטלת מן הטהורה על הטמאה כיצד ש

כדי חלה מעיסה שלא הורמה חלתה ונותן פחות מכביצה באמצע כדי ליטול מן המוקף 

וחכמים אוסרין ותניא כביצה סברוה אידי ואידי בעיסה ראשונה וחולין   ב גמרא,דף ל

הטבולין לחלה לא כחלה דמו מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר אין שני עושה שלישי 

ולין ומר סבר שני עושה שלישי בחולין אמר רב מרי בריה דרב כהנא דכולי עלמא אין בח

שני עושה שלישי בחולין והכא בחולין הטבולין לחלה קמיפלגי מר סבר כחלה דמו ומר 

סבר לא כחלה דמו ואיבעית אימא דכולי עלמא חולין הטבולין לחלה לא כחלה דמו ואין 

תר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל קמיפלגי שני עושה שלישי בחולין והכא במו

ס מותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל ומר סבר אסור לגרום טומאה לחולין "מ

במאי קא מיפלגי מר סבר תחומין  : 'בו ביום דרש רבי עקיבא וכו : שבארץ ישראל

הים ר בו ביום דרש רבי עקיבא בשעה שעלו ישראל מן "ת : דאורייתא ומר סבר דרבנן

נתנו עיניהם לומר שירה וכיצד אמרו שירה כגדול המקרא את הלל והן עונין אחריו ראשי 

משה אמר כי גאה גאה ' והן אומרים אשירה לה' אשירה לה( שמות טו)פרקים משה אמר 

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר כקטן המקרא את הלל ' והן אומרים אשירה לה

משה ' והן אומרים אשירה לה' שהוא אומר משה אמר אשירה להוהן עונין אחריו כל מה 

אמר כי גאה גאה והן אומרים כי גאה גאה רבי נחמיה אומר כסופר הפורס על שמע בבית 

הכנסת שהוא פותח תחילה והן עונין אחריו במאי קמיפלגי רבי עקיבא סבר לאמר 

' מילתא ומילתא ורי הגלילי סבר לאמר אכל "אמילתא קמייתא ורבי אליעזר בנו של ר

נחמיה סבר ויאמרו דאמור כולהו בהדי הדדי לאמר דפתח משה ברישא תנו רבנן דרש רבי 

יוסי הגלילי בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכיצד אמרו שירה עולל 

מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו כיון שראו את השכינה עולל הגביה צוארו 

מפי עוללים ויונקים יסדת ( תהילים ח)דד מפיו ואמרו זה אלי ואנוהו שנאמר  ותינוק שמט

עוברים שבמעי אמן אמרו שירה שנאמר ' עוז היה רבי מאיר אומר מנין שאפי

והא לא חזו >ממקור ישראל ' במקהלות ברכו אלהים ה( תהילים סח)  א גמרא,דף לא

בו ביום דרש רבי יהושע  : >אמר רבי תנחום כרס נעשה להן כאספקלריא המאירה וראו

ד "ף כתיב לא הוא אי בלמ"ד אל"וליחזי האי לא אי בלמ : 'בן הורקנוס שלא עבד איוב כו

בכל ( ישעיהו סג)ף לא הוא אלא מעתה "ד אל"ו כתיב לו הוא וכל היכא דכתיב בלמ"וי

נ והכתיב ומלאך פניו "ת ה"ף הכי נמי דלא הוא וכ"ד אל"צרתם לא צר דכתיב בלמ

משמע הכי ומשמע הכי תניא רבי מאיר אומר נאמר ירא אלהים > לאו>ם אלא הושיע

באיוב ונאמר ירא אלהים באברהם מה ירא אלהים האמור באברהם מאהבה אף ירא 



זרע אברהם אוהבי ( ישעיהו מא)אלהים האמור באיוב מאהבה ואברהם גופיה מנלן דכתיב 

יא רבי שמעון בן אלעזר אומר מאי איכא בין עושה מאהבה לעושה מיראה איכא הא דתנ

גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור 

ולשומרי ( דברים ז)לאלפים לאהבי ולשומרי מצותי והתם כתיב ( שמות כ)הכא כתיב 

מצותיו לאלף דור התם נמי כתיב לאוהביו ולשומרי מצותיו לאלף דור האי לדסמיך ליה 

לדסמיך ליה הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרבא חד אמר ליה אקריון בחלמאי והאי 

( תהילים ה)מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וחד אמר ליה אקריון בחלמאי ( תהילים לא)

וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ויעלצו בך אוהבי שמך אמר להו תרוייכו רבנן צדיקי 

:  גמורי אתון מר מאהבה ומר מיראה

  

מסכת סוטה פרק ו 

מי שקינא לאשתו ונסתרה אפילו שמע מעוף הפורח יוציא ויתן כתובה   א משנה,דף לא

דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר עד שישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה אמר עד אחד אני 

ראיתיה שנטמאת לא היתה שותה ולא עוד אלא אפילו עבד אפילו שפחה הרי אלו נאמנין 

כתובתה חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה הרי אלו נאמנות ולא אף לפוסלה מ

לפוסלה מכתובתה אלא שלא תשתה שהיה בדין ומה אם עדות ראשונה שאין אוסרתה 

איסור עולם אינה מתקיימת בפחות משנים עדות אחרונה שאוסרתה איסור עולם אינו דין 

אין בה כל עדות שיש בה קל  ועד( במדבר ה)שלא תתקיים בפחות משנים תלמוד לומר 

וחומר לעדות הראשונה מעתה ומה אם 

עדות אחרונה שאוסרתה איסור עולם הרי היא מתקיימת בעד אחד עדות   ב משנה,דף לא

דברים )הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינו דין שתתקיים בעד אחד תלמוד לומר 

עדים יקום [ שני]> שנים>ל פי ע( דברים יט)כי מצא בה ערות דבר ולהלן הוא אומר ( כד

דבר מה להלן על פי שנים אף כאן פי שנים עד אומר נטמאת ועד אומר לא נטמאת אשה 

אומרת נטמאת ואשה אומרת לא נטמאת היתה שותה אחד אומר נטמאת ושנים אומרים לא 

: נטמאת היתה שותה שנים אומרים נטמאת ואחד אומר לא נטמאת לא היתה שותה

ל בה בה ולא בקינוי בה ולא "האי תלמוד לומר כי מצא בה ערות דבר ת  ב גמרא,דף לא

בסתירה מיבעי ליה הכי נמי קאמר תלמוד לומר בה בה ולא בקינוי בה ולא בסתירה 

וטומאה בעלמא בלא קינוי ובלא סתירה דלא מהימן עד אחד מנלן נאמר כאן דבר ונאמר 

טעמא דקא  : ד אומר נטמאתע : להלן דבר מה להלן בשני עדים אף כאן בשני עדים

ועד ( במדבר ה)מכחיש ליה הא לא קא מכחיש ליה עד אחד מהימן מנהני מילי דתנו רבנן 

דברים )אין בה בשנים הכתוב מדבר אתה אומר בשנים או אינו אלא באחד תלמוד לומר 

ממשמע שנאמר לא יקום עד איני יודע שהוא אחד מה ' לא יקום עד אחד באיש וגו( יט

ומר אחד זה בנה אב כל מקום שנאמר עד הרי כאן שנים עד שיפרוט לך הכתוב תלמוד ל

אחד ואמר רחמנא תרי לית בה אלא חד והיא לא נתפשה אסורה וכיון דמדאורייתא עד 

אחד מהימן אידך היכי מצי מכחיש ליה והא אמר עולא כל מקום שהאמינה תורה עד אחד 

אלא אמר עולא תני לא היתה שותה וכן  הרי כאן שנים ואין דבריו של אחד במקום שנים



אמר רבי יצחק לא היתה שותה ורבי חייא אמר היתה שותה לרבי חייא קשיא דעולא לא 

קשיא כאן בבת אחת כאן בזה אחר זה תנן עד אומר נטמאת ושנים אומרים לא נטמאת 

היתה שותה הא חד וחד לא היתה שותה תיובתא דרבי חייא אמר לך רבי חייא וליטעמיך 

אימא סיפא שנים אומרים נטמאת ואחד אומר לא נטמאת לא היתה שותה הא חד וחד 

נחמיה היא דתניא רבי נחמיה אומר כל מקום ' היתה שותה אלא כולה בפסולי עדות ור

שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים באיש אחד כשני אנשים 

מאה נשים נמי כעד ' כשר מעיקרא אפיבאיש אחד ואיכא דאמרי כל היכא דאתא עד אחד 

אחד דמיין 

והכא במאי עסקינן כגון דאתאי אשה מעיקרא ותרצה לדרבי נחמיה הכי   א גמרא,דף לב

נחמיה אומר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דיעות ועשו שתי נשים ' ר

דמי  באשה אחת כשני אנשים באיש אחד אבל שתי נשים באיש אחד כי פלגא ופלגא

ותרתי בפסולי עדות למה לי מהו דתימא כי אזלינן בתר רוב דיעות לחומרא אבל לקולא 

:  ל"לא אזלינן קמ

  

מסכת סוטה פרק ז 

אלו נאמרין בכל לשון פרשת סוטה ווידוי מעשר קרית שמע ותפלה   א משנה,דף לב

ביכורים וברכת המזון ושבועת העדות ושבועת הפיקדון ואלו נאמרין בלשון הקודש מקרא 

וחליצה ברכות וקללות ברכת כהנים וברכת כהן גדול ופרשת המלך ופרשת עגלה ערופה 

וענית ואמרת ( דברים כו)ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם מקרא ביכורים כיצד 

וענו הלוים ואמרו מה להלן בלשון הקודש ( דברים כז)אלהיך ולהלן הוא אומר ' לפני ה

וענתה ואמרה ולהלן הוא אומר וענו ( דברים כה)יצד אף כאן בלשון הקודש חליצה כ

יהודה אומר וענתה ואמרה ' הלוים ואמרו מה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש ר

ככה עד שתאמר בלשון הזה ברכות וקללות כיצד כיון שעברו ישראל את הירדן ובאו אל 

( דברים יא)שנאמר הר גריזים ואל הר עיבל שבשומרון שבצד שכם שבאצל אלוני מורה 

ויעבר אברם בארץ עד מקום ( בראשית יב)ולהלן הוא אומר ' הלא המה בעבר הירדן וגו

שכם עד אלון מורה מה אלון מורה האמור להלן שכם אף אלון מורה האמור כאן שכם 

ששה שבטים עלו לראש הר גריזים וששה שבטים עלו לראש הר עיבל והכהנים והלוים 

אמצע הכהנים מקיפין את הארון והלוים את הכהנים וכל ישראל והארון עומדים למטה ב

וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושופטיו עומדים מזה ומזה ( יהושוע ח)מכאן ומכאן שנאמר 

הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ' לארון וגו

ארור ( דברים כז)ופתחו בקללה  ומסכה ואלו ואלו עונין אמן הפכו פניהם כלפי הר עיבל

האיש אשר יעשה פסל ומסכה ואלו ואלו עונין אמן עד שגומרין ברכות וקללות ואחר כך 

הביאו את האבנים ובנו את המזבח וסדוהו בסיד וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים 

באר היטב ונטלו את האבנים ובאו ( דברים כז)לשון שנאמר 

: ומןולנו במק  ב משנה,דף לב



ואמר הכהן לאשה בכל לשון שהוא ( במדבר ה)פרשת סוטה מנלן דכתיב   ב גמרא,דף לב

אומר תנו רבנן משמיעין אותה בכל לשון שהיא שומעת על מה היא שותה ובמה היא 

שותה על מה נטמאת ובמה היא נטמאת על מה היא שותה על עסקי קינוי וסתירה ובמה 

ת על עסקי שחוק וילדות ובמה היא נטמאת היא שותה במקידה של חרש על מה נטמא

וידוי  : ברצון וכל כך למה שלא להוציא לעז על מים המרים[ או]בשוגג או במזיד באונס 

אלהיך בערתי הקודש מן הבית ויליף ' ואמרת לפני ה( דברים כו)מנלן דכתיב  : מעשר

ם מה להלן ל רב זביד לאביי ולילף אמירה מלוי"אמירה מסוטה בכל לשון שהוא אומר א

בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש דנין אמירה גרידתא מאמירה גרידתא ואין דנין 

י אומר אדם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו "אמירה גרידתא מענייה ואמירה תניא רשב

בקול רם שבחו בקול נמוך מן וידוי המעשר גנותו בקול רם ממקרא ביכורים וגנותו בקול 

ום רבי שמעון בן יוחי מפני מה תקנו תפלה בלחש כדי שלא רם והאמר רבי יוחנן מש

לבייש את עוברי עבירה שהרי לא חלק הכתוב מקום בין חטאת לעולה לא תימא גנותו 

וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים ( ויקרא יג)אלא אימא צערו כדתניא 

ורבים מבקשים עליו מבקשים עליו רחמים וכל מי שאירע בו דבר צריך להודיע לרבים 

ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מפני מה תיקנו תפלה בלחש שלא "רחמים גופא א

לבייש את עוברי עבירה שהרי לא חלק הכתוב מקום בין חטאת לעולה ולא והא איכא 

דמים דם חטאת למעלה ודם עולה למטה התם כהן הוא דידע והאיכא חטאת נקבה עולה 

ינח כבשה שעירה מאי איכא למימר התם איהו דקא מיכסיף זכר התם מיכסיא באליה ת

דעבודה > }דעבודת כוכבים>נפשיה דאיבעי ליה לאיתויי כבשה וקא מייתי שעירה חטאת 

 : דלא סגי דלאו שעירה מאי איכא למימר התם ניכסיף וניזיל כי היכי דנכפר ליה{ זרה

ה שומע תנו רבנן קרית שמע ישראל בכל לשון שאת( דברים ו)מנלן דכתיב  : קרית שמע

( דברים ו)שמע ככתבה דברי רבי וחכמים אומרים בכל לשון מאי טעמא דרבי אמר קרא 

והיו בהווייתן יהו ורבנן אמר קרא שמע בכל לשון שאתה שומע ורבנן נמי הא כתיב והיו 

ההוא שלא יקראנה למפרע ורבי שלא יקראנה למפרע מנליה נפקא ליה מדברים הדברים 

ם הדברים לא משמע להו ורבי נמי הכתיב שמע ההוא מיבעי ליה להשמיע ורבנן דברי

לאזניך מה שאתה מוציא מפיך ורבנן סברי לה כמאן דאמר הקורא את שמע ולא השמיע 

לאזנו יצא לימא קסבר רבי 

כל התורה בכל לשון נאמרה דאי סלקא דעתך בלשון הקודש נאמרה והיו   א גמרא,דף לג

ריך משום דכתיב שמע לימא קסברי רבנן כל התורה כולה דכתב רחמנא למה לי איצט

בלשון קודש נאמרה דאי סלקא דעתך בכל לשון שמע דכתב רחמנא למה לי איצטריך 

רחמי היא כל היכי דבעי מצלי ותפלה בכל לשון והאמר רב  : תפלה : משום דכתיב והיו

שואל צרכיו יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית דאמר רבי יוחנן כל ה

בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו לפי שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי לא 

קשיא הא ביחיד הא בצבור ואין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי והתניא יוחנן כהן גדול 

ק מבית קדש הקדשים שהוא אומר נצחו טליא דאזלו לאגחא קרבא לאנטוכיא "שמע ב

דיק ששמע בת קול מבית קדש הקדשים שהוא אומר בטילת ושוב מעשה בשמעון הצ

עבידתא דאמר שנאה לאייתאה על היכלא ונהרג גסקלגס ובטלו גזירותיו וכתבו אותה 

שעה וכיוונו ובלשון ארמי היה אומר אי בעית אימא בת קול שאני דלאשמועי עבידא ואי 

 : ברכת המזון : בעית אימא גבריאל הוה דאמר מר בא גבריאל ולימדו שבעים לשון



שבועת  : אלהיך בכל לשון שאתה מברך' ואכלת ושבעת וברכת את ה( דברים ח)דכתיב 

 : ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה בכל לשון שהיא שומעת( ויקרא ה)דכתיב  : העדות

ואלו נאמרין בלשון הקודש מקרא  : אתיא תחטא תחטא משבועת העדות : שבועת הפקדון

אלהיך ' וענית ואמרת לפני ה( דברים כו)מקרא ביכורים כיצד עד ' ביכורים וחליצה כו

וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל מה ענייה האמורה ( דברים כז)ולהלן הוא אומר 

ק ולוים גופייהו מנלן אתיא קול קול ממשה כתיב הכא "להלן בלשון הקודש אף כאן בלה

בקול מה להלן בלשון הקודש משה ידבר והאלהים יעננו ( שמות יט)קול רם וכתיב התם 

ורבנן האי ככה מאי עבדי ליה מיבעי להו  : 'חליצה כיצד וכו : אף כאן בלשון הקודש

יהודה מכה ככה ורבנן כה ככה לא משמע להו ' לדבר שהוא מעשה מעכב ור

וענתה ואמרה מאי עביד ליה מיבעי ליה ( דברים כה)ורבי יהודה האי   ב גמרא,דף לג

שון הקודש ולילף קול ממשה ענייה ענייה גמיר קול קול לא גמיר לאגמורי ללוים דבל

תניא נמי הכי רבי יהודה אומר כל מקום שנאמר כה ככה ענייה ואמירה אינו אלא לשון 

ברכות  : ככה דחליצה ענייה ואמירה דלוים( דברים כה)כה תברכו ( במדבר ו)הקודש כה 

הלא המה בעבר ( דברים יא)נו רבנן ת : 'וקללות כיצד כיון שעברו ישראל את הירדן כו

אחרי דרך מבוא השמש מקום ( דברים יא)הירדן מעבר לירדן ואילך דברי רבי יהודה 

בארץ הכנעני היושב בערבה אלו הר גריזים והר עיבל שיושבין ( דברים יא)שחמה זורחת 

אצל אלוני מורה שכם ( דברים יא)מול הגלגל סמוך לגלגל ( דברים יא)בהם כותיים 

ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה מה אלון ( בראשית יב)להלן הוא אומר ו

מורה האמור להלן שכם אף כאן שכם תניא אמר רבי אלעזר ברבי יוסי בדבר זה זייפתי 

ספרי כותיים אמרתי להם זייפתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום שאתם אומרים 

ורה שכם אנו למדנוה בגזרה שוה אתם במה אלוני מורה שכם אף אנו מודים שאלוני מ

למדתום רבי אלעזר אמר הלא המה בעבר הירדן סמוך לירדן דאי מעבר הירדן ואילך הלא 

והיה בעברכם את הירדן אחרי דרך מבוא השמש מקום שהחמה שוקעת ( דברים כז)כתיב 

הגלגל  בארץ הכנעני ארץ חוי היא היושב בערבה והלא בין הרים וגבעות הן יושבין מול

י אומר לא בא הכתוב אלא להראות להן דרך "והלא לא ראו את הגלגל רבי אליעזר ב

בשניה כדרך שהראה להן בראשונה דרך בדרך לכו ולא בשדות וכרמים היושב בישוב 

לכו ולא במדברות בערבה בערבה לכו ולא בהרים וגבעות תנו רבנן כיצד עברו ישראל 

הנה ( יהושוע ג)ני דגלים והיום נסע תחילה שנאמר את הירדן בכל יום ארון נוסע אחר ש

ארון הברית אדון כל הארץ עובר לפניכם בכל יום ויום לוים נושאין את הארון והיום 

תניא ' וגו' והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נושאי ארון ה( יהושוע ג)נשאוהו כהנים שנאמר 

את הירדן וכשהסיבו את  רבי יוסי אומר בשלשה מקומות נשאו כהנים את הארון כשעברו

יריחו וכשהחזירוהו למקומו 

יהושוע )וכיון שניטבלו רגלי כהנים במים חזרו המים לאחוריהם שנאמר   א גמרא,דף לד

ויעמדו המים היורדים מלמעלה קמו נד אחד וכמה ' וכבוא נושאי הארון עד הירדן וגו( ג

יהודה אמר ' גובהן של מים שנים עשר מיל על שנים עשר מיל כנגד מחנה ישראל דברי ר

ו מים קלים הוי אומר מים קלים אם כן באין שמעון לדבריך אדם קל א' אלעזר בר' לו ר

מים ושוטפין אותן אלא מלמד שהיו מים נגדשין ועולין כיפין על גבי כיפין יתר משלש 

ויהי כשמוע כל מלכי ( יהושוע ה)מאות מיל עד שראו אותן כל מלכי מזרח ומערב שנאמר 

את מי ' ביש ההאמורי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר על הים את אשר הו



הירדן מפני בני ישראל עד עברם וימס לבבם ולא היה בהם עוד רוח מפני בני ישראל ואף 

את מי ים סוף ' כי שמענו את אשר הוביש ה( יהושוע ב)רחב הזונה אמרה לשלוחי יהושע 

עודם בירדן אמר להם יהושע ' ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד וגו( יהושוע ב)וכתיב ' וגו

מה אתם עוברים את הירדן על מנת שתורישו את יושבי הארץ מפניכם שנאמר דעו על 

אם אתם עושין כן מוטב ואם לאו ' והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם וגו( במדבר לג)

באין מים ושוטפין אותיכם מאי אותיכם אותי ואתכם עודם בירדן אמר להן יהושע הרימו 

למען תהיה ( יהושוע ד)וכתיב ' ראל וגולכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי יש

סימן לבנים ' זאת אות בקרבכם כי ישאלון בניכם מחר לאמר מה האבנים האלה לכם וגו

שאו לכם מזה מתוך ( יהושוע ד)שעברו אבות את הירדן עודם בירדן אמר להן יהושע 

 הירדן ממצב רגלי הכהנים הכן שתים עשרה אבנים והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם

ל אשר תלינו בו הלילה אמר רבי "יכול בכל מלון ומלון ת' במלון אשר תלינו בו הלילה וגו

יהודה אבא חלפתא ורבי אליעזר בן מתיא וחנניא בן חכינאי עמדו על אותן אבנים 

ושיערום כל אחת ואחת שקולה כארבעים סאה וגמירי דטעונא דמדלי איניש לכתפיה 

וישאוהו במוט בשנים ( במדבר יג)לאשכול שנאמר  תילתא דטעוניה הוי מכאן אתה מחשב

ממשמע שנאמר במוט איני יודע שבשנים מה תלמוד לומר בשנים בשני מוטות אמר רבי 

יצחק טורטני וטורטני דטורטני הא כיצד שמנה נשאו אשכל אחד נשא רימון ואחד נשא 

ימא שלא היו תאינה יהושע וכלב לא נשאו כלום אי בעית אימא משום דחשיבי ואי בעית א

באותה עצה פליגי בה רבי אמי ורבי יצחק נפחא חד אמר לדברי רבי יהודה 

שמעון בזה אחר זה עברו וחד אמר ' כחנייתן עברו לדברי רבי אלעזר בר  ב גמרא,דף לד

שלח לך ( במדבר יג)בין מר ובין מר כחנייתן עברו מר סבר אדם קל ומר סבר מים קלים 

מדעתך וכי אדם זה בורר חלק רע לעצמו והיינו דכתיב  אנשים אמר ריש לקיש שלח לך

( דברים א)וייטב בעיני הדבר אמר ריש לקיש בעיני ולא בעיניו של מקום ( דברים א)

חייא בר אבא מרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של ארץ ' ויחפרו לנו את הארץ אמר ר

פרה הלבנה ובושה וח( ישעיהו כד)ישראל כתיב הכא ויחפרו לנו את הארץ וכתיב התם 

ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור אמר רבי יצחק דבר זה ( במדבר יג)' החמה וגו

מסורת בידינו מאבותינו מרגלים על שם מעשיהם נקראו ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד 

ה מיכאל שעשה עצמו מך אמר "סתור בן מיכאל סתור שסתר מעשיו של הקב( במדבר יג)

ה ופסי שפיסע על "ו נאמר נחבי בן ופסי נחבי שהחביא דבריו של הקברבי יוחנן אף אנ

ויעלו בנגב ויבא עד חברון ויבאו מבעי ליה אמר רבא ( במדבר יג)ה "מדותיו של הקב

מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות אמר להן אבותי בקשו 

במדבר )ו רחמים שנאמר עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים יהושע כבר בקש משה עלי

( במדבר יד)ויקרא משה להושע בן נון יהושע יה יושיעך מעצת מרגלים והיינו דכתיב ( יג

אחימן מיומן ' ושם אחימן ששי ותלמי וגו' ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וגו

א "שבאחיו ששי שמשים את הארץ כשחתות תלמי שמשים את הארץ תלמים תלמים ד

שי בנה אלש תלמי בנה תלבוש ילידי הענק שמעניקין חמה בקומתן אחימן בנה ענת ש

אילימא נבנתה ממש אפשר אדם בונה [ מאי נבנתה]וחברון שבע שנים נבנתה ( במדבר יג)

אלא שהיתה ' ובני חם כוש ומצרים וגו( בראשית י)בית לבנו קטן קודם לבנו גדול דכתיב 

דקברי בה > משום>י יתר מחברון "מבונה על אחד משבעה בצוען ואין לך טרשים בכל א

כארץ ' כגן ה( בראשית יג)שיכבי ואין לך מעולה בכל הארצות יתר מארץ מצרים שנאמר 



כי היו בצוען שריו ( ישעיהו ל)מצרים ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יתר מצוען דכתיב 

( ב טושמואל )ואפילו הכי חברון מבונה אחד משבעה בצוען וחברון טרשים הוי והא כתיב 

ואמר רב אויא ואיתימא ' ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום אל המלך אלכה נא וגו

רבה בר בר חנן שהלך להביא כבשים מחברון ותניא אילים ממואב כבשים מחברון מינה 

וישובו מתור הארץ ( במדבר יג)איידי דקלישא ארעא עבדה רעיא ושמן קניינא 

חנן משום רבי שמעון בן יוחי מקיש הליכה לביאה מה ר יו"וילכו ויבאו א  א גמרא,דף לה

וכתיב ' ויספרו לו ויאמרו באנו וגו( במדבר יג)ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעה 

מ כל לשון הרע "משום ר> ה"ו לוי"ת לבד"סימן אמ>אפס כי עז העם אמר רבי יוחנן 

את העם אל משה  ויהס כלב( במדבר יג)שאין בו דבר אמת בתחילתו אין מתקיים בסופו 

אמר רבה שהסיתן בדברים פתח יהושע דקא משתעי אמרי ליה דין ראש קטיעה ימלל 

אמר אי משתעינא אמרי בי מילתא וחסמין לי אמר להן וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם 

סברי בגנותיה קא משתעי אישתיקו אמר להו הוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים 

עלה נעלה ( במדבר יג)סולמות ועלו לרקיע לא נשמע לו  והאכילנו את המן אם יאמר עשו

אמר רבי חנינא בר פפא דבר ' והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל וגו' וירשנו אותה וגו

גדול דברו מרגלים באותה שעה כי חזק הוא ממנו אל תקרי ממנו אלא ממנו כביכול אפילו 

ץ אוכלת יושביה היא דרש רבא אר( במדבר יג)בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם 

ה אני חשבתיה לטובה והם חשבו לרעה אני חשבתיה לטובה דכל היכא דמטו "אמר הקב

מת חשיבא דידהו כי היכי דניטרדו ולא לשאלו אבתרייהו ואיכא דאמרי איוב נח נפשיה 

ונהי ( במדבר יג)ואטרידו כולי עלמא בהספידא הם חשבו לרעה ארץ אוכלת יושביה היא 

אמר רב משרשיא מרגלים שקרי הוו בשלמא ונהי בעינינו ' נו כחגבים וכן היינו וגובעיני

כחגבים לחיי אלא וכן היינו בעיניהם מנא הוו ידעי ולא היא כי הוו מברי אבילי תותי ארזי 

הוו מברי וכי חזינהו סלקו יתבי באילני שמעי דקאמרי קחזינן אינשי דדמו לקמצי באילני 

העדה ויתנו את קולם ויבכו אמר רבה אמר רבי יוחנן אותו היום ותשא כל ( במדבר יד)

ה הן בכו בכיה של חנם ואני אקבע להם בכיה לדורות "תשעה באב היה אמר הקב[ ערב]

נראה באהל מועד ' וכבוד ה( במדבר יד)ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים וכתיב 

וימותו ( במדבר יד)לה אמר רבי חייא בר אבא מלמד שנטלו אבנים וזרקום כלפי מע

האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה אמר רבי שמעון בן לקיש שמתו מיתה משונה 

שילא איש כפר תמרתא מלמד שנשתרבב לשונם ונפל ' אמר רבי חנינא בר פפא דרש ר

על טיבורם והיו תולעים יוצאות מלשונם ונכנסות בטיבורם ומטיבורם ונכנסות בלשונם 

וכיון שעלה האחרון שבישראל מן הירדן חזרו  : אמר באסכרה מתוורב נחמן בר יצחק 

מתוך הירדן ' ויהי בעלות הכהנים נושאי ארון ברית ה( יהושוע ד)מים למקומן שנאמר 

נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישובו מי הירדן למקומם וילכו כתמול שלשום על 

ל מצד אחד נשא ארון את נושאיו כל גדותיו נמצא ארון ונושאיו וכהנים מצד אחד וישרא

והכהנים לפני ' ויהי כאשר תם כל העם לעבור ויעבור ארון ה( יהושוע ד)ועבר שנאמר 

ויבאו עד גורן כידון וישלח עוזא ( א יגדברי הימים )העם ועל דבר זה נענש עוזא שנאמר 

( ב ול שמוא)ה עוזא נושאיו נשא עצמו לא כל שכן "את ידו לאחוז את הארון אמר לו הקב

א חד אמר על עסקי שלו וחד אמר "רבי יוחנן ור' בעוזא ויכהו שם על השל וגו' ויחר אף ה

ב "ר יוחנן עוזא בא לעוה"וימת שם עם ארון האלהים א( ב ושמואל )שעשה צרכיו בפניו 

ויחר ( ב ושמואל )ב "שנאמר עם ארון האלהים מה ארון לעולם קיים אף עוזא בא לעוה



ר אלעזר שנשתנו פניו כחררה אלא מעתה כל היכא "פרץ בעוזא א' לדוד על אשר פרץ ה

נ התם כתיב אף הכא לא כתיב אף דרש רבא מפני מה נענש דוד מפני "דכתיב ויחר ה

זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי אמר ( תהילים קיט)שקרא לדברי תורה זמירות שנאמר 

יננו אתה קורא אותן זמירות התעיף עיניך בו וא( משלי כג)ת שכתוב בהן "ה ד"לו הקב

ולבני ( במדבר ז)הריני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו דכתיב 

ויך באנשי בית ( א ושמואל )ואיהו אתייה בעגלתא ' קהת לא נתן כי עבודת הקודש וגו

רבי אבהו ורבי אלעזר חד אמר קוצרין > אלהים>שמש כי ראו בארון משום דראו ויך 

תחוים היו וחד אמר מילי נמי אמור ומש

( א ושמואל )דאימריית ומאן אתא עלך דאיפייסת > להא>מאן אמריך   ב גמרא,דף לה

ויך בעם שבעים איש וחמשים אלף איש רבי אבהו ורבי אלעזר חד אמר שבעים איש היו 

וכל אחד ואחד שקול כחמשים אלף וחד אמר חמשים אלף היו וכל אחד ואחד שקול 

ששה צעדים ויזבח שור ' ויהי כי צעדו נושאי ארון ה( ב ושמואל )נהדרין כשבעים ס

שבעה פרים ושבעה אילים אמר רב פפא בר שמואל על ( א טודברי הימים )ומריא וכתיב 

כל פסיעה ופסיעה שור ומריא על כל שש ושש פסיעות שבעה פרים ושבעה אילים אמר 

ת אלא אמר רב חסדא על כל שש ליה רב חסדא אם כן מילאת את כל ארץ ישראל במו

ושש פסיעות שור ומריא על כל ששה סדרים של שש פסיעות שבעה פרים ושבעה אילים 

נכון אמר רבי יוחנן בתחלה כידון ( ב ושמואל )כידון וכתיב ( א יגדברי הימים )כתיב 

נמצאת אתה אומר שלשה מיני אבנים היו אחד שהקים משה בארץ מואב  : ולבסוף נכון

ולהלן הוא אומר ' בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר וגו( דברים א)שנאמר 

ואתיא באר באר ואחד שהקים ' וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת וגו( דברים כז)

ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן ( יהושוע ד)יהושע בתוך הירדן שנאמר 

' עשרה האבנים האלה אשר לקחו וגוואת שתים ( יהושוע ד)ואחד שהקים בגלגל שנאמר 

ר כיצד כתבו ישראל את התורה רבי יהודה אומר על גבי אבנים כתבוה שנאמר "ת

ואחר כך סדו אותן בסיד ' וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת וגו( דברים כז)

תורה אמר לו בינה > של אותו הזמן>אמר לו רבי שמעון לדבריך היאך למדו אומות 

ה ושיגרו נוטירין שלהן וקילפו את הסיד והשיאוה ועל דבר זה "ן בהם הקביתירה נת

שמעון אומר על גבי סיד ' נתחתם גזר דינם לבאר שחת שהיה להן ללמד ולא למדו ר

הא ' למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל וגו( דברים כ)כתבוה וכתבו להן למטה 

ט דרבי שמעון "רבא בר שילא מ למדת שאם היו חוזרין בתשובה היו מקבלין אותן אמר

יהודה כי סיד מה סיד אין ' והיו עמים משרפות סיד על עסקי סיד ור( ישעיהו לג)דכתיב 

אין להם תקנה אלא שריפה { אומות העולם> }אותם הכותים>לו תקנה אלא שריפה אף 

ושבית שביו לרבות כנענים שבחוצה לארץ שאם ( דברים כא)כמאן אזלא הא דתניא 

בתשובה מקבלין אותן חוזרין 

שמעון בא וראה כמה נסים נעשו באותו היום עברו ישראל את ' כמאן כר  א גמרא,דף לו

הירדן ובאו להר גריזים ולהר עיבל יתר מששים מיל ואין כל בריה יכולה לעמוד בפניהם 

את אימתי אשלח לפניך והמותי את כל ( שמות כג)וכל העומד בפניהם מיד נתרז שנאמר 

זו ' תפול עליהם אימתה ופחד עד יעבר עמך ה( שמות טו)ואומר ' תבא בהם וגוהעם אשר 

ביאה ראשונה עד יעבר עם זו קנית זו ביאה שניה אמור מעתה ראויין היו ישראל לעשות 

להם נס בביאה שניה כביאה ראשונה אלא שגרם החטא ואחר כך הביאו את האבנים ובנו 



דברים )כל דברי התורה בשבעים לשון שנאמר את המזבח וסדוהו בסיד וכתבו עליהם את 

באר היטב והעלו עולות ושלמים ואכלו ושתו ושמחו וברכו וקללו וקיפלו את האבנים ( כז

והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון יכול ( יהושוע ד)ובאו ולנו בגלגל שנאמר 

שרה האבנים ואת שתים ע( יהושוע ד)ל אשר תלינו בו הלילה וכתיב "בכל מלון ומלון ת

ושלחתי את ( שמות כג)תנא צרעה לא עברה עמהם ולא והא כתיב ' האלה אשר לקחו וגו

שמעון בן לקיש על שפת ירדן עמדה וזרקה בהן מרה וסימתה ' הצרעה לפניך אמר ר

ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם ( עמוס ב)עיניהן מלמעלה וסירסתן מלמטה שנאמר 

רב ' הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת וגואשר כגובה ארזים גבהו וחסון 

ששה  : פפא אמר שתי צרעות הואי חדא דמשה וחדא דיהושע דמשה לא עבר דיהושע עבר

והחציו אמר רב כהנא כדרך שחלוקין ( יהושוע ח)מאי  : 'שבטים עלו לראש הר גריזים כו

כהן גדול על כתיפיו אחת כאן כך חלוקין באבני אפוד מיתיבי שתי אבנים טובות היו לו ל

מכאן ואחת מכאן ושמות שנים עשר שבטים כתוב עליהם ששה על אבן זו וששה על אבן 

שניה כתולדותם ולא ראשונה ' ששה משמותם על האבן האחת וגו( שמות כח)זו שנאמר 

כתולדותם מפני שיהודה מוקדם וחמשים אותיות היו עשרים וחמש על אבן זו ועשרים 

רבי חנינא בן גמליאל אומר  וחמש על אבן זו

לא כדרך שחלוקין בחומש הפקודים חלוקין באבני אפוד אלא כדרך   ב גמרא,דף לו

שחלוקין בחומש שני כיצד בני לאה כסידרן בני רחל אחד מכאן ואחד מכאן ובני שפחות 

באמצע ואלא מאי אני מקיים כתולדותם כשמותן שקרא להן אביהן ולא כשמות שקרא 

ן ולא ראובני שמעון ולא שמעוני דן ולא הדני גד ולא הגדי תיובתא דרב להן משה ראוב

כהנא תיובתא ואלא מאי והחציו תנא חציו של מול הר גריזים מרובה מחציו של הר עיבל 

מפני שלוי למטה אדרבה מפני שלוי למטה בצרי להו הכי קאמר אף על פי שלוי למטה בני 

י יוסף את יהושע לאמר מדוע נתתה לי נחלה וידברו בנ( יהושוע יז)יוסף עמהם שנאמר 

גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב ויאמר אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה 

אמר להן לכו והחבאו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עין הרע אמרו ליה זרעיה דיוסף 

' ואמר רבן פורת יוסף בן פורת עלי עין ( בראשית מט)לא שלטא ביה עינא בישא דכתיב 

( בראשית מח)חנינא אמר מהכא ' אבהו אל תהי קורא עלי עין אלא עולי עין רבי יוסי בר

וידגו לרוב בקרב הארץ מה דגים שבים מים מכסין עליהן ואין העין שולטת בהן אף זרעו 

ר יצחק יוסף "של יוסף אין העין שולטת בהן הני חמשים אותיות חמשים נכי חדא הויין א

עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים ( תהילים פא)אחת שנאמר הוסיפו לו אות 

מתקיף לה רב נחמן בר יצחק כתולדותם בעינן אלא כל התורה כולה בנימן כתיב והכא 

ר "ואביו קרא לו בנימין אמר רב חנא בר ביזנא א( בראשית לה)בנימין שלם כדכתיב 

ה "אחת משמו של הקב שמעון חסידא יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו אות

ה יוסף מאי היא דכתיב "יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקב

ר יוחנן מלמד ששניהם "ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו א( בראשית לט)

לדבר עבירה נתכוונו ויבא הביתה לעשות מלאכתו רב ושמואל חד אמר לעשות מלאכתו 

אפשר בית גדול כביתו של ' צרכיו נכנס ואין איש מאנשי הבית וגוממש וחד אמר לעשות 

ישמעאל אותו היום יום חגם היה והלכו כולן לבית ' אותו רשע לא היה בו איש תנא דבי ר

שלהם והיא אמרה להן חולה היא אמרה אין לי יום { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>

באותה שעה באתה ' דו לאמר וגוותתפשהו בבג( בראשית לט)שניזקק לי יוסף כיום הזה 



דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון אמר לו יוסף עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה 

ורועה זונות ( משלי כט)ביניהם רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות דכתיב 

ו מאיר ששבה קשת' ר יוחנן משום ר"ותשב באיתן קשתו א( בראשית מט)יאבד הון מיד 

לאיתנו ויפוזו זרועי ידיו נעץ ידיו בקרקע ויצאה שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו מידי אביר 

יעקב מי גרם לו שיחקק על אבני אפוד אלא אביר יעקב משם רועה אבן ישראל משם זכה 

רועה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף תניא היה ראוי ( תהילים פ)ונעשה רועה שנאמר 

אלה ( בראשית לז)בטים כדרך שיצאו מיעקב אביו שנאמר ב ש"יוסף לצאת ממנו י

כ יצאו מבנימין אחיו "תולדות יעקב יוסף אלא שיצא שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו ואעפ

בלע ' ובני בנימין בלע ובכר ואשבל וגו( בראשית מו)וכולן נקראו על שמו שנאמר 

שגר באכסניות ונעמן שנבלע בין האומות ובכר בכור לאמו היה ואשבל ששבאו אל גרא 

שנעים ביותר אחי וראש אחי הוא וראשי הוא מופים וחופים הוא לא ראה בחופתי ואני לא 

ר חייא בר "ד וארד שפניו דומין לוורד א"ראיתי בחופתו וארד שירד לבין אומות העולם א

ובלעדיך לא ירים איש ( בראשית מא)אבא אמר רבי יוחנן בשעה שאמר לו פרעה ליוסף 

אמרו איצטגניני פרעה עבד שלקחו רבו בעשרים כסף תמשילהו עלינו אמר ' וגו את ידו

כ יהא יודע בשבעים לשון בא גבריאל ולימדו "להן גנוני מלכות אני רואה בו אמרו לו א

תהילים )ה ולמד שנאמר "שבעים לשון לא הוה קגמר הוסיף לו אות אחת משמו של הקב

ולמחר כל > שפת לא ידעתי אשמע>ים עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצר( פא

לישנא דאישתעי פרעה בהדיה אהדר ליה אישתעי איהו בלשון הקדש לא הוה קא ידע מאי 

ל אגמרי אגמריה ולא גמר אמר ליה אישתבע לי דלא מגלית אישתבע לו כי "הוה אמר א

 ל זיל איתשיל אשבועתך אמר ליה ואיתשלי נמי"אבי השביעני לאמור א( בראשית נ)ל "א

ל עלה וקבור את אביך כאשר השביעך יהודה מאי היא "ג דלא ניחא ליה א"אדידך ואע

מ אומר כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זה זה אומר אני "דתניא היה ר

יורד תחלה לים וזה אומר אני יורד תחלה לים קפץ 

שם בנימין צעיר ( תהילים סח)שבטו של בנימין וירד לים תחילה שנאמר   א גמרא,דף לז

שרי ( תהילים סח)רודם אל תקרי רודם אלא רד ים והיו שרי יהודה רוגמים אותם שנאמר 

( דברים לג)יהודה רגמתם לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן לגבורה שנאמר 

ובין כתפיו שכן אמר לו רבי יהודה לא כך היה מעשה אלא זה אומר אין אני יורד תחילה 

מר אין אני יורד תחילה לים קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה שנאמר לים וזה או

סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עוד רד עם אל ועליו מפרש ( הושע יב)

הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש טבעתי ביון מצולה ואין מעמד ( תהילים סט)בקבלה 

באותה שעה היה משה ' ואל תבלעני מצולה וגו אל תשטפני שבולת מים( תהילים סט)' וגו

ה ידידיי טובעים בים ואתה מאריך בתפלה לפני אמר לפניו "מאריך בתפלה אמר לו הקב

דבר אל בני ישראל ויסעו ואתה ( שמות יד)רבונו של עולם ומה בידי לעשות אמר לו 

מר לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל שנא' הרם את מטך ונטה את ידך וגו

היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו מה טעם היתה יהודה לקדשו ( תהילים קיד)

וישראל ממשלותיו משום דהים ראה וינוס תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר אי אפשר 

לומר לוי למטה שכבר נאמר למעלה ואי אפשר לומר למעלה שכבר נאמר למטה הא כיצד 

יאשיה אומר כל הראוי לשרת למטה והשאר זקני כהונה ולויה למטה והשאר למעלה רבי 

למעלה רבי אומר אלו ואלו למטה הן עומדים הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה 



ונתת על ( ויקרא כד)על על בסמוך כדתניא ( דברים כז)כלפי הר עיבל ופתחו בקללה מאי 

על ממש המערכת לבונה זכה רבי אומר על בסמוך אתה אומר על בסמוך או אינו אלא 

הפכו פניהם כלפי הר  : וסכות על הארון הוי אומר על בסמוך( שמות מ)כשהוא אומר 

תנו רבנן ברוך בכלל ברוך בפרט ארור בכלל ארור בפרט  : 'גריזים ופתחו בברכה כו

ללמוד וללמד לשמור ולעשות הרי 

ני ארבע ארבע וארבע הרי שמונה שמונה ושמונה הרי שש עשרה וכן בסי  ב גמרא,דף לז

וכתיב ' את משה וגו' אלה דברי הברית אשר צוה ה( דברים כח)' וכן בערבות מואב שנא

ח בריתות על כל מצוה ומצוה "נמצא מ' ושמרתם את דברי הברית הזאת וגו( דברים כט)

ש מוציא הר גריזים והר עיבל ומכניס אהל מועד שבמדבר ובפלוגתא דהני תנאי דתניא "ר

עקיבא אומר כללות ' רו בסיני ופרטות באהל מועד ררבי ישמעאל אומר כללות נאמ

ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באהל מועד ונשתלשו בערבות מואב ואין לך כל דבר מצוה 

שמעון בן יהודה ' ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתות ר

לא נכרתו איש כפר עכו אמר משום רבי שמעון אין לך מצוה ומצוה שכתובה בתורה ש

עליה ארבעים ושמנה בריתות של שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים 

אמר רבי לדברי רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו שאמר משום רבי שמעון אין לך כל 

מצוה ומצוה שבתורה שלא נכרתו עליה ארבעים ושמנה בריתות של שש מאות אלף 

כל אחד ואחד מישראל שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים נמצא ל

ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים מאי בינייהו אמר רב משרשיא ערבא וערבא דערבא 

איכא בינייהו דרש רבי יהודה בן נחמני מתורגמניה דרבי שמעון בן לקיש כל הפרשה 

' ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה וגו( דברים כז)כולה לא נאמרה אלא בנואף ונואפת 

{ הגוים> }עובדי כוכבים>ור סגי ליה אלא זה הבא על הערוה והוליד בן והלך לבין באר

ר "ארורין אביו ואמו של זה שכך גרמו לו ת{ עבודה זרה> }עבודת כוכבים>ועבד 

מה תלמוד לומר אם ללמד ' ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה וגו( דברים יא)

אלה יעמדו ( דברים כז)יבל הרי כבר נאמר שתהא ברכה על הר גריזים וקללה על הר ע

ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל אלא ( דברים כז)לברך את העם על הר גריזים וכתיב 

להקדים ברכה לקללה יכול יהיו כל הברכות קודמות לקללות תלמוד לומר ברכה וקללה 

ומר ברכה אחת קודמת לקללה ואין כל הברכות קודמות לקללות ולהקיש ברכה לקללה ל

לך מה קללה בלוים אף ברכה בלוים ומה קללה בקול רם אף ברכה בקול רם ומה קללה 

ק ומה קללה בכלל ופרט אף ברכה בכלל ופרט ומה קללה "בלשון הקודש אף ברכה בלה

: אלו ואלו עונין ואומרים אמן אף ברכה אלו ואלו עונין ואומרים אמן

אותה שלש ברכות ובמקדש ברכה אחת ברכת כהנים כיצד במדינה אומר   ב משנה,דף לז

במקדש אומר את השם 

ככתבו ובמדינה בכינויו במדינה כהנים נושאים את ידיהן כנגד כתפיהן   א משנה,דף לח

יהודה ' ובמקדש על גבי ראשיהן חוץ מכהן גדול שאינו מגביה את ידיו למעלה מן הציץ ר

וישא אהרן את ידיו אל ( רא טויק)אומר אף כהן גדול מגביה ידיו למעלה מן הציץ שנאמר 

: העם ויברכם

כה תברכו בלשון הקודש אתה אומר בלשון הקודש ( במדבר ו)תנו רבנן   א גמרא,דף לח

אלה יעמדו לברך ( דברים כז)או אינו אלא בכל לשון נאמר כאן כה תברכו ונאמר להלן 

צריך הרי את העם מה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש רבי יהודה אומר אינו 



הוא אומר כה עד שיאמרו בלשון הזה תניא אידך כה תברכו בעמידה אתה אומר בעמידה 

בישיבה נאמר כאן כה תברכו ונאמר להלן אלה יעמדו לברך מה להלן ' או אינו אלא אפי

לשרתו ולברך ( דברים י)נתן אומר אינו צריך הרי הוא אומר ' בעמידה אף כאן בעמידה ר

( דברים יח)אף מברך בעמידה ומשרת גופיה מנלן דכתיב  בשמו מה משרת בעמידה

לעמוד לשרת תניא אידך כה תברכו בנשיאות כפים אתה אומר בנשיאות כפים או אינו 

וישא אהרן את ( ויקרא ט)אלא שלא בנשיאות כפים נאמר כאן כה תברכו ונאמר להלן 

יונתן ' קשיא ליה לרידיו אל העם ויברכם מה להלן בנשיאות כפים אף כאן בנשיאות כפים 

אי מה להלן כהן גדול וראש חודש ועבודת צבור אף כאן כהן גדול וראש חודש ועבודת 

הוא ובניו כל הימים מקיש בניו ( דברים יח)נתן אומר אינו צריך הרי הוא אומר ' ציבור ר

לו מה הוא בנשיאות כפים אף בניו בנשיאות כפים וכתיב כל הימים ואיתקש ברכה 

יא אידך כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש אתה אומר בשם המפורש לשירות ותנ

ושמו את שמי שמי המיוחד לי יכול אף בגבולין כן ( במדבר ו)ל "או אינו אלא בכינוי ת

לשום את שמו שם מה להלן בית ( דברים יב)נאמר כאן ושמו את שמי ונאמר להלן 

בכל ( שמות כ)ריך הרי הוא אומר הבחירה אף כאן בבית הבחירה רבי יאשיה אומר אינו צ

ד אלא מקרא זה מסורס הוא בכל "המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך בכל מקום ס

מקום אשר אבוא אליך וברכתיך שם אזכיר את שמי והיכן אבוא אליך וברכתיך בבית 

הבחירה שם אזכיר את שמי בבית הבחירה תניא אידך כה תברכו את בני ישראל אין לי 

אמור להם לכולהו ( במדבר ו)ל "ישראל גרים נשים ועבדים משוחררים מנין תאלא בני 

תניא אידך כה תברכו פנים כנגד פנים אתה אומר פנים כנגד פנים או אינו אלא פנים כנגד 

ל אמור להם כאדם האומר לחבירו תניא אידך כה תברכו בקול רם או אינו אלא "עורף ת

' ו אמר אביי נקטינן לשנים קורא כהנים ולאל אמור להם כאדם שאומר לחביר"בלחש ת

אמור להם לשנים ואמר רב חסדא נקטינן כהן קורא כהנים ואין ' אינו קורא כהן שנא

ישראל קורא כהנים שנאמר אמור להם אמירה 

 : משלהם תהא והילכתא כוותיה דאביי ולית הילכתא כוותיה דרב חסדא  ב גמרא,דף לח

יהושע ' אמר ר : >ה"ה בעגל"ר נהנ"ס מכי"ה כו"ודן בעב"ה דוכ"ה לברכ"סימן מתאו>

ושמו את שמי על בני ( במדבר ו)ה מתאוה לברכת כהנים שנאמר "בן לוי מנין שהקב

ישראל ואני אברכם ואמר רבי יהושע בן לוי כל כהן שמברך מתברך ושאינו מברך אין 

שאינו  יהושע בן לוי כל כהן' ואברכה מברכיך ואמר ר( בראשית יב)מתברך שנאמר 

עולה לדוכן עובר בשלשה עשה כה תברכו אמור להם ושמו את שמי רב אמר חוששין 

שמא בן גרושה או בן חלוצה הוא ולא פליגי הא דסליק לפרקים הא דלא סליק לפרקים 

( ויקרא ט)יהושע בן לוי כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולה שנאמר ' ואמר ר

כם וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים מה להלן וישא אהרן את ידיו אל העם ויבר

אמי ורבי אסי סלקי רבי אמי ורבי אסי מעיקרא הוו ' בעבודה אף כאן בעבודה איני והא ר

אושעיא לא שנו אלא שלא עקר את ' עקרי כרעייהו ממטא לא הוה מטו התם וכדתני ר

חוזר לתפלתו רגליו אבל עקר את רגליו עולה ותנן נמי אם הבטחתו שנושא את כפיו ו

ל אין "רשאי והוינן בה הא לא עקר אלא דנד פורתא הכא נמי דעקר פורתא ואמר ריב

טוב עין הוא יבורך כי נתן ( משלי כב)נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין שנאמר 

עופות מכירין ' יהושע בן לוי מנין שאפי' מלחמו לדל אל תיקרי יבורך אלא יברך ואמר ר

כי חנם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף ואמר רבי יהושע ( משלי א)ר בצרי העין שנאמ



' אל תלחם את לחם רע עין וגו( משלי כג)בן לוי כל הנהנה מצרי העין עובר בלאו שנאמר 

רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשני ' כי כמו שער בנפשו כן הוא אכול ושתה יאמר לך וגו

י אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי ר יהושע בן לו"לאוין אל תלחם ואל תתאו וא

וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה וכי על לבנו עלתה ( דברים כא)העין שנאמר 

ד שופכי דמים הם אלא לא בא לידינו ופטרנוהו ולא ראינוהו והנחנוהו לא בא "שזקני ב

שמלאי בית ר "לידינו ופטרנוהו בלא מזונות לא ראינוהו והנחנוהו בלא לוייה אמר אדא א

זירא לאחיהם שבשדות איני ' הכנסת שכולה כהנים כולן עולין לדוכן למי מברכין אמר ר

והתני אבא בריה דרב מנימין בר חייא עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה לא קשיא הא 

דאניסי הא דלא אניסי והתני רב שימי מבירתא דשיחורי בית הכנסת שכולה כהנים מקצתן 

ין אמן לא קשיא הא דאישתייר בי עשרה הא דלא אישתייר בי עשרה עולין ומקצתן עונ

גופא תנא אבא בריה דרב מנימין בר חייא עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה פשיטא 

ש דאמר רבי יהושע בן לוי "אריכי באפי גוצי לא מפסקי תיבה לא מפסקא מחיצה מאי ת

בשמים איבעיא להו צדדין אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם ש

ש דתנן נתכוון להזות לפניו "מהו אמר אבא מר בר רב אשי ת

והזה לאחריו לאחריו והזה לפניו הזאתו פסולה לפניו והזה על צדדין   א גמרא,דף לט

שבפניו הזאתו כשרה אמר רבא בר רב הונא כיון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו 

' ו עמדו כל העם ואין עמידה אלא שתיקה שנאובפתח( נחמיה ח)בדבר הלכה שנאמר 

זירא אמר רב חסדא מהכא ' והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא ענו עוד ר( איוב לב)

יהושע בן לוי כל כהן שלא נטל ידיו לא ' ואזני כל העם אל ספר התורה ואמר ר( נחמיה ח)

' תלמידיו את רשאלו ' שאו ידיכם קדש וברכו את ה( תהילים קלד)ישא את כפיו שנאמר 

אלעזר בן שמוע במה הארכת ימים אמר להן מימי לא עשיתי בית הכנסת קפנדריא ולא 

פסעתי על ראשי עם קודש ולא נשאתי כפי בלא ברכה מאי מברך אמר רבי זירא אמר רב 

חסדא אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבה כי עקר כרעיה 

אלהינו שתהא ברכה זו שצויתנו לברך את עמך ישראל לא ' יך המאי אמר יהי רצון מלפנ

יהא בה מכשול ועון וכי מהדר אפיה מציבורא מאי אמר אדבריה רב חסדא לרב עוקבא 

ודרש רבונו של עולם עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו 

אמר ' השקיפה ממעון קדשך מן השמים וגו( דברים כו)מה שהבטחתנו   ב גמרא,דף לט

ר "א אין הכהנים רשאים לכוף קישרי אצבעותיהן עד שיחזרו פניהם מן הצבור ארב חסד

ר חסדא אין הקורא רשאי לקרות כהנים עד שיכלה אמן מפי הצבור ואין הכהנים "זירא א

רשאין להתחיל בברכה עד שיכלה דיבור מפי הקורא ואין הצבור רשאין לענות אמן עד 

ין להתחיל בברכה אחרת עד שיכלה אמן שתכלה ברכה מפי הכהנים ואין הכהנים רשא

מפי הצבור ואמר רבי זירא אמר רב חסדא אין הכהנים רשאין להחזיר פניהם מן הצבור 

עד שיתחיל שליח צבור בשים שלום ואינן רשאין לעקור רגליהם ולילך עד שיגמור שליח 

ר זירא אמר רב חסדא אין הצבור רשאין לענות אמן עד שתכלה "צבור שים שלום וא

ברכה מפי הקורא ואין הקורא רשאי לקרות בתורה עד שיכלה אמן מפי הצבור ואין 

המתרגם רשאי להתחיל בתרגום עד שיכלה פסוק מפי הקורא ואין הקורא רשאי להתחיל 

ר יהושע בן לוי המפטיר "בפסוק אחר עד שיכלה תרגום מפי המתרגם אמר רבי תנחום א

תנחום אמר רבי יהושע בן לוי אין המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה ואמר רבי 

ת ואמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי אין שליח "רשאי להפטיר בנביא עד שיגלל ס



צבור רשאי להפשיט את התיבה בצבור מפני כבוד צבור ואמר רבי תנחום אמר רבי 

אמר יהושע בן לוי אין הצבור רשאין לצאת עד שינטל ספר תורה ויניח במקומו ושמואל 

עד שיצא ולא פליגי הא דאיכא פיתחא אחרינא הא דליכא פיתחא אחרינא אמר רבא בר 

אלהיכם תלכו בזמן שהכהנים מברכים את העם מה ' אחרי ה( דברים יג)אהינא אסברה לי 

ברכו ' מלאכיו גבורי כח וגו' ברכו ה( תהילים קג)זירא אמר רב חסדא ' הן אומרים אמר ר

כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו ברכי נפשי ' רצונו ברכו ה כל צבאיו משרתיו עושי' ה

שיר המעלות הנה ( תהילים קלד)במוספי דשבתא מה הן אומרים אמר רבי אסי ' את ה

מציון ' ברוך ה( תהילים קלה)' שאו ידיכם קדש וברכו את ה' וגו' כל עבדי ה' ברכו את ה

מציון דכתיב בההוא עניינא ' יברכך ה( תהילים קלד)שוכן ירושלים הללויה ולימא נמי 

ה מסיים בברכותיו של "ש בן פזי מתוך שהתחיל בברכותיו של הקב"אמר יהודה בריה דר

אם עונינו ענו ( ירמיהו יד)ה במנחתא דתעניתא מאי אמרי אמר רב אחא בר יעקב "הקב

מקוה ישראל מושיעו בעת צרה למה תהיה כגר בארץ ( ירמיהו יד)עשה למען שמך ' בנו ה

' למה תהיה כאיש נדהם כגבור לא יוכל להושיע וגו' וגו

בנעילה דיומא דכיפורי מאי אמר אמר מר זוטרא ואמרי לה במתניתא   א גמרא,דף מ

מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי ' יברכך ה' הנה כי כן יברך גבר ירא ה( תהילים קכח)

ן כל ברכה וברכה חייך וראה בנים לבניך שלום על ישראל היכן אומרן רב יוסף אמר בי

ורב ששת אמר בהזכרת השם פליגי בה רב מרי ורב זביד חד אמר פסוקא לקבל פסוקא 

ר חייא בר אבא כל האומרן בגבולין אינו אלא "וחד אמר אכל פסוקא אמר להו לכולהו א

טועה אמר רבי חנינא בר פפא תדע דבמקדש נמי לא מיבעי למימרינהו כלום יש לך עבד 

ר אחא בר חנינא תדע דבגבולין נמי מיבעי למימרינהו כלום "ו מאזין אשמברכין אותו ואינ

ר אבהו מריש הוה אמינא להו כיון דחזינא "יש עבד שמברכין אותו ואין מסביר פנים א

ליה לרבי אבא דמן עכו דלא אמר להו אנא נמי לא אמינא להו ואמר רבי אבהו מריש הוה 

בא דמן עכו דאמר איהו חד טעמא ואמר אמינא עינותנא אנא כיון דחזינא ליה לרבי א

אמוריה חד טעמא ולא קפיד אמינא לאו עינותנא אנא ומאי עינוותנותיה דרבי אבהו 

דאמרה לה דביתהו דאמוריה דרבי אבהו לדביתיה דרבי אבהו הא דידן לא צריך ליה 

לדידך והאי דגחין וזקיף עליה יקרא בעלמא הוא דעביד ליה אזלא דביתהו ואמרה ליה 

בי אבהו אמר לה ומאי נפקא ליך מינה מיני ומיניה יתקלס עילאה ותו רבי אבהו אימנו לר

אבא דמן עכו דנפישי ליה בעלי חובות אמר ' רבנן עליה לממנייה ברישא כיון דחזיה לר

חייא בר אבא איקלעו לההוא אתרא רבי אבהו דרש באגדתא ' אבהו ור' להו איכא רבה ר

' שבקוה כולי עלמא לרבי חייא בר אבא ואזול לגביה דררבי חייא בר אבא דרש בשמעתא 

אבהו חלש דעתיה אמר ליה אמשל לך משל למה הדבר דומה לשני בני אדם אחד מוכר 

אבנים טובות ואחד מוכר מיני סידקית על מי קופצין לא על זה שמוכר מיני סידקית כל 

רא דבי קיסר ההוא יומא הוה מלוה רבי חייא בר אבא לרבי אבהו עד אושפיזיה משום יק

יומא אלויה רבי אבהו לרבי חייא בר אבא עד אושפיזיה ואפילו הכי לא איתותב דעתיה 

' מיניה בזמן ששליח צבור אומר מודים העם מה הם אומרים אמר רב מודים אנחנו לך ה

אלהינו על שאנו מודים לך ושמואל אמר אלהי כל בשר על שאנו מודים לך רבי סימאי 

צר בראשית על שאנו מודים לך נהרדעי אמרי משמיה דרבי סימאי ברכות אומר יוצרנו יו

והודאות לשמך הגדול על שהחייתנו וקיימתנו על שאנו מודים לך רב אחא בר יעקב 

מסיים בה הכי כן תחיינו ותחננו ותקבצנו ותאסוף גליותינו לחצרות קדשך לשמור חוקיך 



ב פפא הילכך נימרינהו לכולהו אמר ולעשות רצונך בלבב שלם על שאנו מודים לך אמר ר

יצחק לעולם תהא אימת צבור עליך שהרי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי ' ר

ויקם המלך דוד על רגליו ויאמר שמעוני ( א כחדברי הימים )שכינה רב נחמן אמר מהכא 

אחי ועמי אם אחי למה עמי ואם עמי למה אחי אמר רבי אלעזר אמר להם דוד לישראל 

ם אתם שומעין לי אחי אתם ואם לאו עמי אתם ואני רודה אתכם במקל רבנן אמרי מהכא א

דאין הכהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכן וזהו אחת מתשע תקנות שהתקין רבן יוחנן 

בן זכאי מאי טעמא לאו משום כבוד צבור אמר רב אשי לא התם שמא נפסקה לו רצועה 

ובמקדש ברכה אחת  : בן גרושה או בן חלוצה הואבסנדלו והדר אזיל למיקטריה ואמרי 

: 'כו

וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש תנו רבנן מנין שאין עונין אמן   ב גמרא,דף מ

אלהיכם מן העולם ועד העולם ומנין שעל כל ' קומו וברכו את ה( נחמיה ט)' במקדש שנא

ומם על כל ברכה ותהלה ומר[ ויברכו שם כבודך( ]נחמיה ט)ברכה וברכה תהלה שנאמר 

: על כל ברכה וברכה תן לו תהלה

ברכות כהן גדול כיצד חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לו לראש   ב משנה,דף מ

ויקרא )ג עומד ומקבל וקורא "הכנסת וראש הכנסת נותנה לסגן והסגן נותנה לכהן גדול וכ

בחיקו ואומר יתר ממה  ואך בעשור וגולל את התורה ומניחה( ויקרא כג)אחרי מות ( טז

ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה ומברך ( במדבר כט)שקריתי לפניכם כתוב כאן 

עליה שמנה ברכות על התורה ועל העבודה ועל ההודייה ועל מחילת העון ועל המקדש 

: ועל ישראל ועל הכהנים ועל ירושלים והשאר תפלה

קום הרב אמר אביי כולה משום שמעת מינה חולקין כבוד לתלמיד במ  ב גמרא,דף מ

עומד מכלל דיושב הוא והאמר מר אין  : 'ג עומד ומקבל וקורא וכו"וכ : ג הוא"כבודו דכ

ויבא המלך דוד וישב לפני ( ב זשמואל )ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד שנאמר 

והיכן כדאמר רב חסדא בעזרת נשים הכא נמי בעזרת נשים מיתיבי ' ויאמר מי אנכי וגו' ה

' קורין בו בעזרה רבי אליעזר בן יעקב אומר בהר הבית שנא

ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים אמר רב חסדא ( נחמיה ח)  א גמרא,דף מא

ורמינהי מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה  : וקורא אחרי מות ואך בעשור : בעזרת נשים

בכדי שלא יפסוק התורגמן והא עלה  אמר אביי לא קשיא כאן בכדי שיפסוק התורגמן כאן

קתני מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה ועד כמה מדלגין עד כדי שלא יפסוק התורגמן 

מכלל דבתורה כלל כלל לא אלא אמר אביי לא קשיא כאן בענין אחד כאן בשני עניינין 

ק והתניא מדלגין בתורה בענין אחד ובנביא בשני עניינין וכאן וכאן בכדי שלא יפסו

התורגמן ואין מדלגין מנביא לנביא ובנביא של שנים עשר מדלגין ובלבד שלא ידלג מסוף 

וכל כך למה שלא להוציא לעז על  : 'וגולל את התורה ומניחה בחיקו כו : הספר לתחילתו

ר הונא בר "וליכרכיה לספר וליקרי א : ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה : ת"ס

ת אחרינא וליקרי רב הונא בר "ת בצבור וליתי ס"וללין סר ששת לפי שאין ג"יהודה א

ש בן לקיש אמר לפי שאין מברכין ברכה שאינה "יהודה אמר משום פגמו של ראשון ר

ח טבת שחל להיות בשבת מביא "צריכה ומי חיישינן לפגמא והאמר רבי יצחק נפחא ר

תלתא גברי  ח ואחת בשל חנוכה"שלש תורות וקורא אחת מעניינו של יום ואחת של ר

ומברך עליה שמנה ברכות  : בתלתא סיפרי ליכא פגמא חד גברא בתרי סיפרי איכא פגמא

נ ועל העבודה ועל ההודאה ועל "על התורה כדרך שמברכין בבהכ[ מברכין]ר "ת : 'כו



מחילת עון כתיקנן על המקדש בפני עצמו ועל הכהנים בפני עצמן על ישראל בפני עצמן 

ר השאר תפלה תחנה רנה ובקשה שעמך "ת : והשאר תפלה : הועל ירושלים בפני עצמ

ישראל צריכין ליוושע וחותם בשומע תפלה מכאן ואילך כל אחד ואחד מביא ספר תורה 

: מתוך ביתו וקורא בו וכל כך למה כדי להראות חזותו לרבים

ט הראשון של חג בשמיני במוצאי שביעית "פרשת המלך כיצד מוצאי יו  א משנה,דף מא

מקץ שבע שנים ( דברים לא)ין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה שנאמר עוש

ת ונותנה לראש הכנסת וראש הכנסת נותנה לסגן והסגן "חזן הכנסת נוטל ס' במועד וגו

ג נותנה למלך והמלך עומד ומקבל וקורא יושב אגריפס המלך עמד "נותנה לכהן גדול וכ

ללא תוכל לתת עליך איש נכרי ( דברים יז) וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים וכשהגיע

זלגו עיניו דמעות אמרו לו אל תתירא אגריפס אחינו אתה אחינו אתה וקורא מתחילת 

שמע ושמע והיה אם שמוע עשר תעשר כי תכלה ( דברים ו)אלה הדברים עד ( דברים א)

לעשר ופרשת המלך וברכות וקללות עד שגומר כל הפרשה ברכות שכהן גדול מברך 

: ותן המלך מברך אותן אלא שנותן של רגלים תחת מחילת העוןא

בשמיני סלקא דעתך אימא בשמינית וכל הני למה לי צריכי דאי כתב   א גמרא,דף מא

ג דלא מתרמי בשמיטה כתב רחמנא שמיטה "רחמנא מקץ הוה אמינא נימנו מהשתא ואע

א מריש "במועד ה א בסוף שמיטה כתב רחמנא במועד ואי כתב"ואי כתב רחמנא שמיטה ה

ט אחרון "יו' שתא כתב רחמנא בחג הסוכות ואי כתב רחמנא בחג הסוכות הוה אמינא אפי

כתב רחמנא בבוא כל ישראל 

שמעת  : ת ונותנו לראש הכנסת"וחזן הכנסת נוטל ס : מאתחלתא דמועד  ב גמרא,דף מא

והמלך עומד  : מינה חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב אמר אביי כולה משום כבודו דמלך

עומד מכלל דיושב והאמר מר  : ומקבל וקורא יושב אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד

ויבא המלך דוד וישב ( ב זשמואל )' אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד שנא

ושבחוהו  : כדאמר רב חסדא בעזרת נשים הכא נמי בעזרת נשים' ויאמר וגו' לפני ה

ד נשיא שמחל על כבודו "למ' דשפיר עבד האמר רב אשי אפישבחוהו מכלל  : חכמים

שום תשים עליך מלך ( דברים יז)' כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול שנא

תנא משמיה דרבי נתן באותה  : וכשהגיע ללא תוכל לתת : שתהא אימתו עליך מצוה שאני

שמעון בן חלפתא מיום ' ר רשעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה שהחניפו לו לאגריפס אמ

שגבר אגרופה של חנופה נתעוותו הדינין ונתקלקלו המעשים ואין אדם יכול לומר לחבירו 

שמעון בן פזי מותר להחניף ' יהודה בר מערבא ואיתימא ר' מעשי גדולים ממעשיך דרש ר

לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע ( ישעיהו לב)לרשעים בעולם הזה שנאמר 

כראות פני אלהים ( בראשית לג)שמעון בן לקיש אמר מהכא ' מכלל דבעולם הזה שרי ר

ותרצני ופליגא דרבי לוי דאמר רבי לוי משל של יעקב ועשו למה הדבר דומה לאדם 

שזימן את חבירו והכיר בו שמבקש להורגו אמר לו טעם תבשיל זה שאני טועם כתבשיל 

סתפי ולא קטיל ליה אמר רבי אלעזר כל אדם שטעמתי בבית המלך אמר ידע ליה מלכא מי

וחנפי לב ישימו אף ולא עוד אלא שאין ( איוב לו)' שיש בו חנופה מביא אף לעולם שנא

ו "ם ביד"ר גיהנ"ף עוב"סימן א : לא ישועו כי אסרם( איוב לו)תפלתו נשמעת שנאמר 

עי אמן ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמ : ה"ה גול"ניד

אומר לרשע צדיק אתה יקבוהו עמים יזעמוהו לאומים ואין ( משלי כד)' מקללין אותו שנא

( בראשית כה)' לא קבה אל ואין לאום אלא עוברין שנא( במדבר כג)' קוב אלא קללה שנא



ישעיהו )' ולאום מלאום יאמץ ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנם שנא

מה כתיב אחריו לכן כאכל קש לשון אש וחשש ' ע טוב ולטוב רע וגוהוי האומרים לר( ה

ואמר רבי אלעזר כל המחניף לחבירו סוף נופל בידו ואם אינו נופל בידו ' להבה ירפה וגו

ויאמר ירמיה ( ירמיהו כח)' נופל ביד בניו ואם אינו נופל ביד בניו נופל ביד בן בנו שנא

' יך וכתיאת דבר' יקם ה' לחנניה אמן כן יעשה ה

ויהי הוא בשער בנימן ושם בעל פקידות ושמו יראיה בן ( ירמיהו לז)  א גמרא,דף מב

> לו>שלמיה בן חנניה ויתפש את ירמיהו הנביא לאמר אל הכשדים אתה נופל ויאמר 

[ יראיה בירמיהו]ויתפש ירמיהו ' וכתי' הכשדים וגו[ על]ירמיהו שקר אינני נופל אל 

( איוב טו)לעזר כל עדה שיש בה חנופה מאוסה כנדה שנאמר ר א"ויביאהו אל השרים וא

כי עדת חנף גלמוד שכן בכרכי הים קורין לנדה גלמודה מאי גלמודה גמולה מבעלה ואמר 

התם ' אלעזר כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה כתיב הכא כי עדת חנף גלמוד וכתי' ר

' וגלמודה גולה וסורה וגוואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה ואני שכולה ( ישעיהו מט)

ר ירמיה בר אבא ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצים וכת חניפים וכת "א

משך ידו את לוצצים כת חניפים ( הושע ז)שקרים וכת מספרי לשון הרע כת ליצים דכתיב 

דובר שקרים לא ( תהילים קא)' כי לא לפניו חנף יבא כת שקרים דכתי( איוב יג)דכתיב 

כי לא אל חפץ רשע אתה לא ( תהילים ה)לנגד עיני כת מספרי לשון הרע דכתיב יכון 

:  לא יגור במגורך רע' יגורך רע צדיק אתה ה

  

מסכת סוטה פרק ח 

משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם בלשון הקודש היה מדבר שנאמר   א משנה,דף מב

ודבר ( דברים כ)ה והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן זה כהן משוח מלחמ( דברים כ)

על אויביכם ולא על ' ואמר אליהם שמע ישראל וגו( דברים כ)אל העם בלשון הקודש 

אחיכם לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין שאם תפלו בידם ירחמו עליכם כמה 

ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל ( ב כחדברי הימים )שנאמר 

לל וילבישום וינעילום ויאכילום וישקום ויסכום וינהלום מערומיהם הלבישו מן הש

על ' בחמורים לכל כושל ויביאום יריחו עיר התמרים אצל אחיהם וישובו שומרון וגו

אל ירך לבבכם אל ( דברים כ)אויביכם אתם הולכים שאם תפלו בידם אין מרחמין עליכם 

צוח חרבות אל תיראו מפני אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וציח' תיראו ואל תחפזו וגו

הגפת תריסין ושפעת הקלגסין אל תחפזו מקול קרנות אל תערצו מפני קול צווחות 

אלהיכם ההולך עמכם הם באין בנצחונו של בשר ודם ואתם באים ' כי ה( דברים כ)

בנצחונו של מקום פלשתים באו בנצחונו של גלית מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו 

ו בנצחונו של שובך מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו עמו ואתם אי עמו בני עמון בא

: זה מחנה הארון' אלהיכם ההולך עמכם להלחם לכם וגו' אתם כן כי ה

משה ידבר ( שמות יט)מאי קאמר הכי קאמר שנאמר ודבר ולהלן אומר   א גמרא,דף מב

ו רבנן ונגש הכהן והאלהים יעננו בקול מה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש תנ

ודברו השוטרים מה שוטרים בממונה ( דברים כ)ל "ודבר אל העם יכול כל כהן שירצה ת



אף כהן בממונה ואימא כהן גדול דומיא דשוטר מה שוטר שיש ממונה על גביו אף כהן 

שיש ממונה על גביו כהן גדול נמי האיכא מלך על גביו בעבודתו קאמר ואימא סגן סגן 

דתניא אמר רבי חנינא סגן הכהנים למה סגן ממונה שאם אירע בו פסול לאו ממונה הוא 

מאי שנא שמע ישראל אמר  : ואמר אליהם שמע ישראל : בכהן גדול נכנס ומשמש תחתיו

רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל אפילו לא 

אל ירך לבבכם אל  : בידםקיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין 

תנו רבנן פעמיים מדבר עמם אחת בספר ואחת במלחמה בספר מה הוא אומר  : 'תיראו כו

שמעו דברי מערכי המלחמה וחזרו במלחמה מה הוא אומר אל ירך   ב גמרא,דף מב

> שעובדי כוכבים>לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו כנגד ארבעה דברים 

 : 'פלשתים באו בנצחונו של גלית כו : ומריעין צווחין ורומסין עושין מגיפין{ שהגוים}

ברו לכם איש ( א יזשמואל )ה שנאמר "גלית אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים לפני הקב

ה הריני "איש מלחמה אמר הקב' ה( שמות טו)' ה שנא"וירד אלי ואין איש אלא הקב

ר יוחנן משום רבי "ש אפרתי הזה אודוד בן אי( א יזשמואל )' מפילו על יד בן איש שנא

מאיר בשלשה מקומות לכדו פיו לאותו רשע אחד ברו לכם איש וירד אלי ואידך אם יוכל 

הכלב אנכי כי אתה בא אלי ( א יזשמואל )ואידך דקאמר ליה לדוד ' להלחם אתי והכני וגו

אמר  אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון הדר( א יזשמואל )במקלות דוד נמי אמר ליה 

מערכות ישראל אשר חרפת > ישראל>צבאות אלהי ' ליה ואנכי בא אליך בשם ה

ש שחרית "יוחנן כדי לבטלן מק' ויגש הפלשתי השכם והערב אמר ר( א יזשמואל )

ר יוחנן כנגד ארבעים יום שנתנה בהן תורה "ויתיצב ארבעים יום א( א יזשמואל )וערבית 

מאי בינים אמר רב שמבונה מכל ' פלשתים וגוויצא איש הבינים ממחנות ( א יזשמואל )

מום ושמואל אמר בינוני שבאחיו דבי רבי שילא אמר שהוא עשוי כבנין רבי יוחנן אמר 

בר מאה פפי וחדא נאנאי וגלית שמו מגת תני רב יוסף שהכל דשין את אמו כגת כתיב 

רפה וכתיב ה( ב כאשמואל )מערות וקרינן מערכות תני רב יוסף שהכל הערו באמו כתיב 

ערפה רב ושמואל חד אמר הרפה שמה ולמה נקרא שמה ערפה שהכל עורפין אותה 

מאחריה וחד אמר ערפה שמה ולמה נקרא שמה הרפה שהכל דשין אותה כהריפות וכן 

ותקח האשה ותפרוש המסך על פני הבאר ותשטח עליו הריפות ( ב יזשמואל )הוא אומר 

ש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי אם תכת( משלי כז)ואי בעית אימא מהכא 

ואת ארבעת אלה יולדו להרפה בגת ויפלו ביד דוד וביד עבדיו מאי נינהו ( ב כאשמואל )

( רות א)אמר רב חסדא סף ומדון גלית וישבי בנוב ויפלו ביד דוד וביד עבדיו דכתיב 

בני ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה אמר רבי יצחק אמר הקדוש ברוך הוא יבואו 

הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה דרש רבא בשכר ארבע דמעות שהורידה ערפה על חמותה 

ותשאנה קולן ותבכינה עוד כתיב חץ ( רות א)זכתה ויצאו ממנה ארבעה גבורים שנאמר 

חניתו וקרינן עץ חניתו אמר רבי אלעזר עדיין לא הגיענו לחצי שבחו של אותו רשע מכאן 

בני עמון  : ם ולא לפתח ביה כלל לאודועי שבחיה דדודשאסור לספר בשבחן של רשעי

כתיב שובך וכתיב שופך רב ושמואל חד אמר שופך שמו  : 'באו בנצחונו של שובך כו

ולמה נקרא שמו שובך שעשוי כשובך וחד אמר שובך שמו ולמה נקרא שמו שופך שכל 

ורים רב אשפתו כקבר פתוח כולם גב( ירמיהו ה)הרואה אותו נשפך לפניו כקיתון 

ושמואל ואמרי לה רבי אמי ורבי אסי חד אמר בשעה שזורקין חץ עושין אשפתות 

ל כולם גבורים וחד אמר בשעה "אשפתות של חללים ושמא תאמר שאומנין בקרב ת



שעושין צורכיהן עושין אשפתות אשפתות של זבל ושמא תאמר מפני שחולי מעיים הם 

ינה האי מאן דנפיש זיבליה חולי מעיים תלמוד לומר כולם גבורים אמר רב מרי שמע מ

אמי ורבי אסי ' דאגה בלב איש ישחנה ר( משלי יב)הוא למאי נפקא מינה ליטרח בנפשיה 

וכל כך למה  : 'ואתם אי אתם כן כו : חד אמר ישחנה מדעתו וחד אמר ישיחנה לאחרים

מפני שהשם וכל כינויו 

וישלח אותם משה אלף למטה ( לאבמדבר )מונחין בארון וכן הוא אומר   א גמרא,דף מג

לצבא אותם ואת פינחס אותם אלו סנהדרין פינחס זה משוח מלחמה וכלי הקודש זה ארון 

ולוחות שבו וחצוצרות התרועה אלו השופרות תנא לא לחנם הלך פינחס למלחמה אלא 

למימרא ' והמדנים מכרו אותו אל מצרים וגו( בראשית לז)ליפרע דין אבי אמו שנאמר 

ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ( שמות ו)ס מיוסף אתי והא כתיב דפינח

לא מיוסף { לעבודה זרה> }לעבודת כוכבים>מאי לאו דאתי מיתרו שפיטם עגלים 

שפיטפט ביצרו והלא שבטים מבזין אותו ראיתם בן פוטי זה בן שפיטם אבי אמו עגלים 

מישראל אלא אי אבוה דאימיה מיוסף  יהרוג נשיא{ לעבודה זרה> }לעבודת כוכבים>

אימיה דאימיה מיתרו ואי אימיה דאימיה מיוסף אבוה דאימיה מיתרו דיקא נמי דכתיב 

: מבנות פוטיאל תרי משמע שמע מינה

ודברו השוטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ( דברים כ)  א משנה,דף מג

ת התבן בית הבקר בית העצים בית אחד הבונה בי' ולא חנכו ילך וישוב לביתו וגו

ומי האיש ( דברים כ)האוצרות אחד הבונה ואחד הלוקח ואחד היורש ואחד שנתן לו מתנה 

אחד הנוטע כרם ואחד הנוטע חמשה אילני מאכל ואפילו ' אשר נטע כרם ולא חללו וגו

מחמשת המינין אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ואחד הלוקח ואחד היורש ואחד 

אחד המארס את הבתולה ואחד ' ומי האיש אשר ארש אשה וגו( דברים כ)נתן לו מתנה ש

שמע שמת אחיו במלחמה חוזר ובא לו כל ' שומרת יבם ואפי' המארס את האלמנה אפי

אלו ואלו שומעין דברי כהן מערכי מלחמה וחוזרין ומספקין מים ומזון ומתקנין את 

ר אכסדרה ומרפסת הנוטע ארבע אילני מאכל הדרכים ואלו שאינן חוזרין הבונה בית שע

וחמשה אילני סרק המחזיר את גרושתו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט 

ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין לא היה חוזר רבי יהודה אומר אף 

א היה אליעזר אומר אף הבונה בית לבינים בשרון ל' הבונה בית על מכונו לא היה חוזר ר

חוזר אלו שאין זזין ממקומן בנה בית וחנכו נטע כרם וחללו הנושא את ארוסתו הכונס את 

נקי יהיה לביתו שנה אחת לביתו זה ביתו יהיה זה כרמו ושמח ( דברים כד)' יבמתו שנא

מים ומזון ואין > להם>את אשתו זו אשתו אשר לקח להביא את יבמתו אין מספיקין 

: מתקנין את הדרכים

דברים )תנו רבנן ודברו השוטרים יכול דברים של עצמן כשהוא אומר   א גמרא,מגדף 

ויספו השוטרים הרי דברים של עצמן אמור הא מה אני מקיים ודברו השוטרים בדברי ( כ

משוח מלחמה הכתוב מדבר הא כיצד כהן מדבר ושוטר משמיע תני חדא כהן מדבר ושוטר 

ע ותניא אידך שוטר מדבר ושוטר משמיע אמר משמיע ותניא אידך כהן מדבר וכהן משמי

אביי הא כיצד מונגש ועד ודברו כהן מדבר וכהן משמיע מודברו עד ויספו כהן מדבר 

מי האיש אשר בנה בית חדש  : ושוטר משמיע מויספו ואילך שוטר מדבר ושוטר משמיע

ל מי "ת תנו רבנן אשר בנה אין לי אלא אשר בנה לקח וירש וניתן לו במתנה מנין : 'כו

האיש אשר בנה בית אין לי אלא בית מנין לרבות בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית 



ל אשר בנה מכל מקום יכול שאני מרבה אף הבונה בית שער אכסדרה "האוצרות ת

אליעזר בן יעקב ' ומרפסת תלמוד לומר בית מה בית הראוי לדירה אף כל הראוי לדירה ר

א חנכו פרט לגזלן לימא דלא כרבי יוסי הגלילי דאי רבי אומר בית כמשמעו לא חנך ול

יוסי הגלילי הא אמר ורך הלבב זה המתיירא 

מעבירות שבידו אפילו תימא רבי יוסי הגלילי כגון דעבד תשובה ויהבי   ב גמרא,דף מג

דברים ) : דמי אי הכי הוה ליה לוקח וליהדר כיון דמעיקרא בתורת גזילה אתא לידיה לא

תנו רבנן אשר נטע אין לי אלא נטע לקח וירש וניתן לו  : 'אשר נטע כרם כו ומי האיש( כ

במתנה מנין תלמוד לומר ומי האיש אשר נטע כרם אין לי אלא כרם מנין לרבות חמשה 

אילני מאכל ואפילו משאר מינין תלמוד לומר אשר נטע יכול שאני מרבה הנוטע ארבעה 

כרם רבי אליעזר בן יעקב אומר כרם אילני מאכל וחמשה אילני סרק תלמוד לומר 

כמשמעו לא חילל ולא חיללו פרט למבריך ולמרכיב והא אנן תנן אחד הנוטע ואחד 

המבריך ואחד המרכיב אמר רבי זירא אמר רב חסדא לא קשיא כאן בהרכבת איסור כאן 

דבעי מיהדר ' בהרכבת היתר האי הרכבת היתר היכי דמי אילימא ילדה בילדה תיפוק לי

ילדה ראשונה אלא ילדה בזקינה והאמר רבי אבהו ילדה שסיבכה בזקינה בטלה משום 

ילדה בזקינה ואין בה דין ערלה אמר רבי ירמיה לעולם ילדה בילדה וכגון דנטע להך 

קמייתא לסייג ולקורות דתנן הנוטע לסייג ולקורות פטור מן הערלה ומאי שנא ילדה 

ה התם אי מימליך עלה לאו בת מיהדר בזקינה דבטלה ומאי שנא ילדה בילדה דלא בטל

מידי דהוה אעלו [ דהא מעיקרא לפירי קיימא]היא הכא אי מימליך עלה בת מיהדר היא 

מאיליהן דתנן עלו מאיליהן חייבין בערלה ולוקמה בכרם של שני שותפין דהאי הדר 

יו אדידיה והאי הדר אדידיה אמר רב פפא זאת אומרת כרם של שני שותפין אין חוזרין על

מערכי המלחמה ומאי שנא מחמשה אחין ומת אחד מהן במלחמה דכולן חוזרין התם כל חד 

וחד קרינא ביה אשתו הכא כל חד וחד לא קרינא ביה כרמו רב נחמן בר יצחק אמר 

במבריך אילן בירק והאי תנא הוא דתניא המבריך אילן בירק רבן שמעון בן גמליאל מתיר 

ר עכו וחכמים אוסרין כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בן גמדא איש כפ

הא מני רבי אליעזר בן יעקב היא לא אמר רבי אליעזר בן יעקב התם כרם כמשמעו הכא 

נמי נטע כמשמעו נוטע אין מבריך ומרכיב לא כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן משום רבי 

מתחזיא כבת שתא והני אליעזר בן יעקב ילדה פחותה מטפח חייבת בערלה כל שנותיה ד

מילי שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב אבל כוליה כרם קלא אית ליה כי אתא רב דימי 

( משלי יז)ש דכתיב "אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב מת תופס ארבע אמות לק

לועג לרש חרף עושהו אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב חורגתא 

בין האחין אסורה לינשא לאחין דמתחזיא כי אחתייהו ולא היא קלא אית ליה  הגדילה

אליעזר בן יעקב לקט שכחה ופאה ' יוחנן משום ר' למילתא ואמר רבי יצחק אמר ר

שעשאן בגורן הוקבעו למעשר אמר עולא לא אמרן אלא בשדה אבל בעיר קלא אית ליה 

עזר בן יעקב ילדה הפחותה מטפח אלי' למלתא ואמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום ר

אינה מקדשת את הזרעים והני מילי שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב אבל כולי כרם 

מקדיש ואמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב 

מת תופס ארבע אמות לטומאה ותנא תונא חצר הקבר העומד בתוכה   א גמרא,דף מד

ה אומרים ארבעה טפחים במה "ות דברי בית שמאי בטהור והוא שיהו בה ארבע אמ

דברים אמורים שפתחה מלמעלה אבל פתחה מן הצד דברי הכל ארבע אמות כלפי לייא 



אדרבה מן הצד מידריד ונפיק מלמעלה אי אפשר דלא מאהיל אלא במה דברים אמורים 

צתא שפתחה מן הצד אבל פתחה מלמעלה ארבע אמות והני מילי חצר הקבר דמסיימא מחי

ר אשר ארס אחד "ת : 'מי האיש אשר ארש אשה כו( דברים כ) : אבל מת בעלמא תפיס

המארס את הבתולה ואחד המארס את האלמנה ואחד שומרת יבם ואפילו חמשה אחין ומת 

לא לקח ולא לקחה פרט לאלמנה לכהן גדול ( דברים כ)אחד מהם במלחמה כולן חוזרין 

ינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין לימא דלא גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונת

הירא ורך הלבב זה המתיירא ( דברים כ)כרבי יוסי הגלילי דאי רבי יוסי הגלילי הא אמר 

יוסי הגלילי כדרבה דאמר רבה לעולם אינו חייב עד ' מעבירות שבידו אפילו תימא ר

ל תנו רבנן אשר שיבעול מה טעם לא יקח משום לא יחלל משום הכי אינו לוקה עד שיבעו

כ ישא "בנה אשר נטע אשר ארש לימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח

הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ( משלי כד)אשה ואף שלמה אמר בחכמתו 

ובנית ביתך הכן בחוץ מלאכתך זה בית ועתדה בשדה לך זה כרם אחר ובנית ביתך זו 

קרא ועתדה בשדה לך זה משנה אחר ובנית ביתך זה א הכן בחוץ מלאכתך זה מ"אשה ד

א הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה ועתדה בשדה לך זה גמרא אחר ובנית ביתך "ד' גמ

י הגלילי אומר הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא "אליעזר בנו של ר' אלו מעשים טובים ר

 : בל שכרומשנה וגמרא ועתדה בשדה לך אלו מעשים טובים אחר ובנית ביתך דרוש וק

אליעזר ' ר : תנא אם הוסיף בו דימוס אחד חוזר : 'ואלו שאינן חוזרין הבונה בית שער כו

תנא מפני שמחדשין אותו פעמים  : אומר אף הבונה בית לבנים בשרון לא היה חוזר

אשה ( דברים כד)תנו רבנן  : 'ואלו שאין זזין ממקומן בנה בית חדש וחנכו וכו : בשבוע

אשה חדשה אלמנה וגרושה מנין תלמוד לומר אשה מכל מקום אם כן  חדשה אין לי אלא

( דברים כד)ר "ל אשה חדשה מי שחדשה לו יצא מחזיר גרושתו שאין חדשה לו ת"מה ת

לא יצא בצבא יכול בצבא הוא דלא יצא אבל יספיק מים ומזון ויתקן הדרכים תלמוד לומר 

ה אף הבונה בית ולא חנכו נטע ולא יעבור עליו לכל דבר יכול שאני מרב( דברים כד)

ל עליו עליו אי אתה מעביר אבל אתה מעביר על "כרם ולא חללו ארס אשה ולא לקחה ת

: אחרים ומאחר דכתב לא יעבור לא יצא בצבא למה לי לעבור עליו בשני לאוין

עקיבא אומר הירא ' ר' ויספו השוטרים לדבר אל העם וגו( דברים כ)  א משנה,דף מד

מעו שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה רבי יוסי ורך הלבב כמש

הגלילי אומר הירא ורך הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידו לפיכך תלתה לו התורה 

את כל אלו שיחזור בגללן רבי יוסי אומר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט 

( דברים כ)י הוא הירא ורך הלבב ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין הר

והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם ובעקיבו של עם 

מעמידין זקיפין לפניהם ואחרים מאחוריהם וכשילין של ברזל בידיהן וכל המבקש לחזור 

הרשות בידו לקפח את שוקיו 

שראל לפני פלשתים נס י( א דשמואל )שתחילת ניסה נפילה שנאמר   ב משנה,דף מד

ישראל מפני [ אנשי]וינוסו ( א לאשמואל )וגם מגפה גדולה היתה בעם ולהלן הוא אומר 

א במלחמות הרשות אבל במלחמות מצוה הכל יוצאין "בד' פלשתים ויפלו חללים וגו

אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה אמר רבי יהודה במה דברים אמורים במלחמות מצוה 

: חתן מחדרו וכלה מחופתה' ל יוצאין אפיאבל במלחמות חובה הכ



י הגלילי איכא בינייהו עבירה דרבנן כמאן "מאי איכא בין רבי יוסי לר  ב גמרא,דף מד

אזלא הא דתניא שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה 

יסין י הגלילי מאן תנא להא דתנו רבנן שמע קול קרנות והרתיע הגפת תר"כמאן כר

והרתיע צחצוח חרבות ומים שותתין לו על ברכיו חוזר כמאן לימא רבי עקיבא היא ולא 

ולא ימס את לבב ( דברים כ)יוסי הגלילי מודה משום דכתיב ' ר' רבי יוסי הגלילי בהא אפי

האי מפני שתחילת ניסה נפילה מפני שתחילת  : 'והיה ככלות השוטרים כו : אחיו כלבבו

 : 'א במלחמות הרשות כו"בד : יה אימא מפני שתחילת נפילה ניסהנפילה ניסה מבעי ל

ר יוחנן רשות דרבנן זו היא מצוה דרבי יהודה מצוה דרבנן זו היא חובה דרבי יהודה "א

אמר רבא מלחמות יהושע לכבש דברי הכל חובה מלחמות בית דוד לרווחה דברי הכל 

תי עלייהו מר קרי לה מצוה ומר דלא לי{ גוים> }עובדי כוכבים>רשות כי פליגי למעוטי 

:  קרי רשות נפקא מינה לעוסק במצוה שפטור מן המצוה

  

מסכת סוטה פרק ט 

כי ימצא חלל באדמה ( דברים כא)עגלה ערופה בלשון הקודש שנאמר   ב משנה,דף מד

ויצאו זקניך ושופטיך שלשה מבית דין הגדול שבירושלים היו יוצאין רבי יהודה אומר 

זקניך שנים ושופטיך שנים ואין בית דין שקול מוסיפין עליהן עוד אחד חמשה שנאמר 

נמצא טמון בגל או תלוי באילן או צף על פני המים לא היו עורפין שנאמר באדמה ולא 

טמון בגל נופל ולא תלוי באילן בשדה ולא צף על פני המים נמצא סמוך לספר או לעיר 

ד לא היו עורפין אין מודדין אלא "בה ב או לעיר שאין{ גוים> }עובדי כוכבים>שרובה 

: ד"לעיר שיש בה ב

וענו ואמרו ולהלן הוא ( דברים כז)ק שנאמר "אבהו ה' מאי קאמר אמר ר  ב גמרא,דף מד

מה ענייה האמורה להלן בלשון הקודש אף כאן ' וענו הלוים ואמרו וגו( דברים כז)אומר 

דמה ויצאו זקניך ושופטיך שלשה בלשון הקודש וסדר עגלה ערופה כיצד כי ימצא חלל בא

ר ויצאו זקניך "ת : 'רבי יהודה אומר חמשה וכו : ד הגדול שבירושלים היו יוצאין"מב

ושופטיך זקניך שנים ושופטיך שנים ואין בית דין שקול מוסיפין עליהן עוד אחד הרי כאן 

ן עוד אחד ד שקול מוסיפין עליה"שמעון אומר זקניך שנים ואין ב' יהודה ר' חמשה דברי ר

שמעון נמי הא כתיב ושופטיך ההוא מיבעי ליה למיוחדין שבשופטיך ' הרי כאן שלשה ור

זקני השוק ' שמעון אי כתב רחמנא זקני הוה אמינא אפי' ורבי יהודה מזקני זקניך נפקא ור

סנהדרי קטנה כתב רחמנא ' כתב רחמנא זקניך ואי כתב רחמנא זקניך הוה אמינא אפי

מזקני העדה מה להלן ( ויקרא ד)יהודה גמר זקני זקני ' שבשופטיך ור ושופטיך למיוחדין

מיוחדין שבעדה אף כאן מיוחדין שבעדה אי גמר לגמרה לכולה מילתא מהתם זקניך 

ו ושופטיך למנינא ורבי שמעון "ושופטיך למה לי אלא וי

אלא > מאי קאמר רחמנא המיוחדין שבשופטיך>ו לא משמע ליה "וי  א גמרא,דף מה

יהודה הרי כאן תשעה לרבי שמעון הרי כאן שבעה ' תה ויצאו שנים ומדדו שנים לרמע

נמצא בעליל לעיר היו ' ההוא מיבעי ליה לכדתניא ויצאו הן ולא שלוחיהן ומדדו שאפי

אליעזר בן יעקב ' א בן יעקב דתניא ר"מודדין שמצוה לעסוק במדידה מתניתין דלא כר



מלך במשפט ( משלי כט)לך וכהן גדול מלך דכתיב אומר זקניך זו סנהדרין שופטיך זה מ

ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה ( דברים יז)יעמיד ארץ כהן גדול דכתיב 

איבעיא להו רבי אליעזר בן יעקב במלך וכהן גדול הוא דפליג אבל בסנהדרי אי כרבי ' וגו

דאיכא כולה סנהדרי  יהודה אי כרבי שמעון סבירא ליה או דלמא בסנהדרי נמי פליג עד

ש מצאן זקן ממרא אבי פגי והמרה עליהן יכול תהא המראתו המראה "אמר רב יוסף ת

וקמת ועלית אל המקום מלמד שהמקום גורם דנפוק כמה אילימא ( דברים יז)תלמוד לומר 

דנפוק מקצתן דלמא הנך דאיכא גואי כוותיה סבירא להו אלא פשיטא דנפוק כולהו ולמאי 

שררך אגן הסהר אל יחסר המזג ( שיר השירים ז)ת מי מצו נפקי והכתיב אי לדבר הרשו

שאם נצרך אחד מהם לצאת אם יש שם עשרים ושלשה כנגד סנהדרי קטנה יוצא ואם לאו 

אינו יוצא אלא פשיטא לדבר מצוה למאי לאו למדידת עגלה ורבי אליעזר בן יעקב היא 

תנן אין מוסיפין על העיר ועל ל אביי לא דלמא להוסיף על העיר ועל העזרות כד"א

העזרות אלא בבית דין של שבעים ואחד תניא כוותיה דרב יוסף מצאן אבית פגי והמרה 

עליהן כגון שיצאו למדידת עגלה או להוסיף על העיר ועל העזרות יכול תהא המראתו 

לימא  : נמצא טמון בגל או תלוי באילן : ל וקמת ועלית מלמד שהמקום גורם"המראה ת

ושכחת עומר בשדה פרט לטמון דברי ( דברים כד)יהודה היא ולא רבנן דתניא ' תין רמתני

תימא רבנן הכא מענייניה דקרא ' א בשדה לרבות את הטמון אמר רב אפי"רבי יהודה וחכ

כי ימצא חלל היכא דמשתכח באדמה פרט לטמון ( דברים כא)התם מענייניה דקרא דכתיב 

כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר שכחה ( כד דברים)והתם מענייניה דקרא דכתיב 

דומיא דקציר מה קציר בגלוי אף שכחה בגלוי כתב רחמנא בשדה לרבות את הטמון לרבי 

יהודה נמי תיפוק ליה משכחה דומיא דקציר אין הכי נמי ואלא בשדה למה לי מיבעי ליה 

' בשדך ורלרבות שכחת קמה ורבנן שכחת קמה מנא להו נפקא להו מכי תקצור קצירך 

א פרט לשצפו "אלעזר דאמר רבי אבהו אמר ר' יהודה מיבעי ליה לכדרבי אבהו אמר ר

יהודה בשדה בשדך לא משמע ליה בעי ' עומרין לתוך שדה חבירו ורבנן מבשדה בשדך ור

ל רב "ירמיה צפו עומרין לתוך שדהו מהו אויר שדה כשדה דמי או לאו כשדה דמי א' ר

ר אלעזר דאמר "כהנא לרב זביד תפשוט ליה מדרבי אבהו א כהנא לרב פפי ואמרי לה רב

פרט לשצפו עומרין לתוך שדה חבירו דחבירו אין לתוך שדהו לא וליטעמיך לתוך שדה 

חבירו צפו אין מונחין לא והא בעינן בשדך וליכא אלא לתוך שדה חבירו ואפילו מונחין 

יק בו להוליכו לעיר והאי דקאמר צפו דלא משכחת לה אלא בצפו תא שמע עומר שהחז

והניחו על גבי חבירו ושכחו התחתון שכחה והעליון אינו שכחה רבי שמעון בן יהודה 

אומר משום רבי שמעון שניהם אינן שכחה התחתון מפני שהוא טמון והעליון מפני שהוא 

צף עד כאן לא פליגי אלא בתחתון אבל בעליון דברי הכל לא הואי שכחה שאני התם כיון 

ה זכה ביה אי הכי מאי איריא על גבי חבירו אפילו בשדה נמי אין הכי נמי והאי דאחזיק בי

דקתני על גבי חבירו משום תחתון והא מפני שהוא צף קאמר אימא מפני שהוא כצף אמר 

אביי הריני כבן עזאי בשוקי טבריא אמר ליה ההוא מדרבנן לאביי שני חללים זה על גבי 

טמון ומין במינו לא הוי צף ומעליון מודד או דלמא מין  זה מהיכן הוא מודד מין במינו הוי

במינו הוי צף ומין במינו לא הוי טמון ומתחתון מודד או דלמא מין במינו הוי טמון ומין 

ל "במינו הוי צף ולא מתחתון מודד ולא מעליון מודד א

 תניתוה עומר שהחזיק בו להוליכו לעיר והניחו על גבי חבירו ושכחו  ב גמרא,דף מה

שמעון שניהן אינן ' שמעון בן יהודה אומר משום ר' התחתון שכחה והעליון אינו שכחה ר



יהודה ' שכחה התחתון מפני שהוא טמון והעליון מפני שהוא צף סברוה דהני תנאי כר

סבירא להו דאמר בשדה פרט לטמון מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר מין במינו הוי 

ע מין במינו הוי טמון והכא "יהודה סבירא להו דכ' י כרטמון ומר סבר לא הוי טמון לא א

שמעון בן יהודה כרבי יהודה אי ' בפלוגתא דרבי יהודה ורבנן קמיפלגי דרבנן כרבנן ור

' בעפר ובצרור נמי אין הכי נמי ולהודיעך כחו דר' הכי מאי איריא על גבי חבירו אפי

א חנוק חלל ולא מפרפר באדמה מין במינו הוי טמון תנו רבנן חלל ול' יהודה דאמר אפי

אלעזר אומר בכולן ' ולא טמון בגל נופל ולא תלוי באילן בשדה ולא צף על פני המים ר

א אי אתה מודה שאם היה "אם היה חלל עורפין תניא אמר רבי יוסי בר יהודה אמרו לו לר

חנוק ומוטל באשפה שאין עורפין אלמא חלל ולא חנוק הכא נמי באדמה ולא טמון בגל 

נמצא סמוך  : א חלל יתירא כתיב"נופל ולא תלוי באילן בשדה ולא צף על גבי מים ור

או  : דכתיב כי ימצא פרט למצוי : 'כו{ גוים> }עובדי כוכבים>לספר או לעיר שרובה 

פשיטא כיון  : 'אין מודדין אלא לעיר כו : דבעינא זקני העיר וליכא : ד"לעיר שאין בה ב

א ידענא דאין מודדין אלא לעיר שיש בה בית דין הא קא ד אנ"דתנא לעיר שאין בה ב

ד שמניחין אותה ומודדין לעיר "משמע לן כדתניא מנין שאם נמצא סמוך לעיר שאין בה ב

: ולקחו זקני העיר ההיא מכל מקום( דברים כא)ל "שיש בה בית דין ת

רבי נמצא מכוון בין שתי עיירות שתיהן מביאות שתי עגלות דברי   ב משנה,דף מה

אליעזר ואין ירושלים מביאה עגלה ערופה נמצא ראשו במקום אחד וגופו במקום אחר 

מוליכין הראש אצל הגוף דברי רבי אליעזר רבי עקיבא אומר הגוף אצל הראש מאין היו 

מודדין רבי אליעזר אומר מטיבורו רבי עקיבא אומר מחוטמו רבי אליעזר בן יעקב אומר 

: ממקום שנעשה חלל מצוארו

 : מאי טעמא דרבי אליעזר קסבר אפשר לצמצם וקרובה ואפילו קרובות  ב גמרא,מה דף

לרשתה וקסבר ירושלים לא ( דברים כא)דאמר קרא  : ואין ירושלים מביאה עגלה ערופה

במאי קמפלגי אילימא לענין מדידה קמיפלגי  : 'נמצא ראשו במקום כו : נתחלקה לשבטים

יצחק במת ' כלל דרישא לא במדידה עסקינן אמר רהא מדקתני סיפא מאין היו מודדין מ

מצוה קנה מקומו קמיפלגי והכי קאמר לקוברו קנה מקומו והיכא דנמצא ראשו במקום 

עקיבא אומר הגוף ' אליעזר ר' אחד וגופו במקום אחר מוליכין הראש אצל הגוף דברי ר

ומר סבר  אצל הראש במאי קמיפלגי מר סבר גופיה בדוכתיה נפיל רישא דנאדי ונפיל

במאי קמיפלגי מר סבר  : מאין היו מודדין : רישא היכא דנפיל נפיל גופא הוא דרהיט אזיל

עיקר חיותא באפיה ומר סבר עיקר חיותא בטיבוריה לימא כי הני תנאי מהיכן הולד נוצר 

גזי נזרך ( ירמיהו ז)ממעי אמי אתה גוזי ואומר ( תהילים עא)מראשו וכן הוא אומר 

אבא שאול אומר מטיבורו ומשלח שרשו אילך ואילך אפילו תימא אבא ' והשליכי וגו

כ לא קאמר אבא שאול אלא לענין יצירה דכי מיתצר ולד ממציעתיה מיתצר אבל "שאול ע

כל אשר נשמת רוח חיים באפיו ( בראשית ז)לענין חיותא דכולי עלמא באפיה הוא דכתיב 

מאי טעמא דרבי אליעזר  : ל מצוארורבי אליעזר בן יעקב אומר ממקום שנעשה חל : 'וגו

: לתת אותך אל צוארי חללי רשעים( יחזקאל כא)בן יעקב כדכתיב 

נפטרו זקני ירושלים והלכו להן זקני אותה העיר מביאין עגלת בקר   ב משנה,דף מה

אשר לא משכה בעול ואין המום פוסל בה ומורידין אותה לנחל איתן איתן כמשמעו קשה 

ר ועורפין אותה בקופיץ מאחוריה ומקומה אסור מלזרוע ומלעבוד פ שאינו איתן כש"אע

ומותר לסרוק שם פשתן ולנקר שם אבנים זקני אותה העיר רוחצין את ידיהן במים במקום 



ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו וכי ( דברים כא)עריפה של עגלה ואומרים 

בלא >א בא על ידינו ופטרנוהו ד שופכי דמים הן אלא של"על דעתינו עלתה שזקני ב

> בלא לוייה>ולא ראינוהו והנחנוהו > מזון

ואל [ 'ה]כפר לעמך ישראל אשר פדית ( דברים כא)והכהנים אומרים   א משנה,דף מו

תתן דם נקי בקרב עמך ישראל לא היו צריכין לומר ונכפר להם הדם אלא רוח הקודש 

: מבשרתן אימתי שתעשו ככה הדם מתכפר להם

ויהא מום פוסל בעגלה מקל וחומר ומה פרה שאין השנים פוסלות בה   א גמרא,דף מו

מום פוסל בה עגלה ששנים פוסלות בה אינו דין שיהא מום פוסל בה שאני התם דאמר 

קרא אשר אין בה מום בה מום פוסל ואין מום פוסל בעגלה אלא מעתה לא יהו שאר 

עליה עודה של שקין פסולה ובעגלה ר יהודה אמר רב הניח "עבודות פוסלות בה אלמה א

עול מעגלה עגלה נמי תיתי ( במדבר יט)עול ( דברים כא)עד שתמשוך שאני פרה דילפינן 

עול עול מפרה הא מיעט רחמנא בה בעגלה נמי כתיב בה ההוא מיבעי ליה למעוטי קדשים 

ל ו מעגלה ומה עגלה שאין מום פוס"דלא פסלה בהו עבודה סלקא דעתך אמינא ליתי בק

בה עבודה פוסלת בה קדשים שמום פוסלת בהן אינו דין שעבודה פוסלת בהן איכא 

למיפרך מה לעגלה שכן שנים פוסלות בה אטו קדשים מי ליכא דפסלי בהו שנים כי 

איצטריך קרא להנך קדשים דפסלה בהו שנים וקדשים דלא פסלה בהו עבודה מהכא נפקא 

וץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו עורת או שבור או חר( ויקרא כב)מהתם נפקא 

אלה אי אתה מקריב אבל אתה מקריב קדשים שנעבדה בהן עבודה איצטריך ' אלה לה

מ היכא דעבד בהן עבודת היתר אבל עבודת איסור אימא ליתסרו צריכא והא נמי "א ה"סד

ה ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה אלה אי את( ויקרא כב)מהכא נפקא 

ד אמינא הני מילי היכא "מקריב אבל אתה מקריב קדשים שנעבדה בהן עבודה איצטריך ס

דעבד בהן כשהן חולין אבל עבד בהן כשהן קדשים אימא ליתסרו צריכא גופא אמר רב 

יהודה אמר רב הניח עליה עודה של שקין פסולה ובעגלה עד שתמשוך מיתיבי עול אין לי 

ו ומה עגלה שאין מום פוסל בה שאר עבודות "קאלא עול שאר עבודות מנין אמרת 

פוסלות בה פרה שמום פוסל בה אינו דין ששאר עבודות פוסלין בה ואם נפשך לומר 

נאמר כאן עול ונאמר להלן עול מה להלן שאר עבודות פוסלות בה אף כאן שאר עבודות 

ת בה אי פוסלות מאי אם נפשך לומר וכי תימא איכא למיפרך מה לעגלה שכן שנים פוסלו

נמי קדשים יוכיחו שמום פוסל בהן ואין עבודה פוסלת בהן נאמר כאן עול ונאמר להלן 

עול מה להלן שאר עבודות אף כאן שאר עבודות וממקום שבאתה מה להלן עד שתמשוך 

אף כאן עד שתמשוך תנאי היא דאיכא דמייתי לה מעגלה איכא דמייתי לה מגופה דפרה 

אשר לא עלה עליה עול ( במדבר יט)ל "אר עבודות מנין תדתניא עול אין לי אלא עול ש

ל עול עול פוסל בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה שאר "מכל מקום אם כן מה ת

עבודות אין פוסלות אלא בשעת עבודה ואימא אשר לא עלה עליה כלל עול פרט כלל 

א ותניא נמי גבי ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט עול אין מידי אחרינא לא אשר רבויא הו

אשר לא ( דברים כא)ל "עגלה כי האי גוונא עול אין לי אלא עול שאר עבודות מנין ת

ל עול עול פוסל בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה שאר "כ מה ת"מ א"עובד בה מ

עבודות אין פוסלות אלא בשעת עבודה ואימא אשר לא עובד בה כלל עול פרט כלל ופרט 

ר אבהו בעי "שבפרט עול אין מידי אחרינא לא אשר רבויא הוא אאין בכלל אלא מה 

ל כמלא עול איבעיא להו לארכו או לרחבו אמר להו "יוחנן משיכת עול בכמה א' מיניה מר



יעקב שמיה לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יוחנן משיכת עול לרחבו טפח ' ההוא מרבנן ור

ר יוחנן בן "קא מינה למקח וממכר אל שיעורא דעול טפח הוי למאי נפ"ולימא טפח הא קמ

ה יבא דבר שלא עשה פירות "שאול מפני מה אמרה תורה הביא עגלה בנחל אמר הקב

ויערף במקום שאין עושה פירות ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות מאי פירות 

ומורידין  : נ דלא ערפינן אלא מצות"אילימא פריה ורביה אלא מעתה אזקן ואסריס ה

תנו רבנן מנין לאיתן שהוא קשה שנאמר  : נחל איתן איתן כמשמעו קשהאותה אל 

שמעו הרים ( מיכה ו)איתן מושבך ושים בסלע קנך ואומר ( במדבר כד)  ב גמרא,דף מו

ירמיהו )והאיתנים מוסדי ארץ אחרים אומרים מנין לאיתן שהוא ישן שנאמר ' את ריב ה

ט גמר עריפה "מ : ה בקופיץ מאחוריהועורפין אות : גוי איתן הוא גוי מעולם הוא( ה

אשר לא יעבד ( דברים כא)ר "ת : ומקומה אסור מלזרוע ומליעבד : עריפה מחטאת העוף

ע לא "בו ולא יזרע לשעבר דברי רבי יאשיה רבי יונתן אומר להבא רבא אמר להבא דכ

ונתן פליגי דכתיב ולא יזרע כי פליגי לשעבר רבי יאשיה סבר מי כתיב ולא יעובד ורבי י

 : יונתן אשר רבויא הוא' מי כתיב אשר לא נעבד ורבי יאשיה אשר לשעבר משמע ור

ר אשר לא יעבד בו ולא יזרע אין לי אלא "ת : ומותר לסרוק שם פשתן ולנקר שם אבנים

ל ולא "זריעה שאר עבודות מנין תלמוד לומר אשר לא יעבד בו מכל מקום אם כן מה ת

שהיא בגופה של קרקע אף כל שהוא בגופה של קרקע יזרע לומר לך מה זריעה מיוחדת 

יצא סריקת פשתן וניקור אבנים שאינן בגופה של קרקע ואימא אשר לא יעבד בו כלל ולא 

יזרע פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט זריעה אין מידי אחרינא לא אשר רבויא 

עיר ההיא הקרובים אל וכל זקני ה( דברים כא)ר "ת : 'זקני העיר רוחצין ידיהן כו : הוא

ל הערופה על "ל הערופה ומה ת"החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל שאין ת

מקום עריפתה של עגלה ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו וכי על לבנו 

ד שופכין דמים אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ולא ראינוהו "עלתה שב

מ אומר כופין ללויה ששכר הלויה אין לה שיעור שנאמר "לויה תניא היה ר והנחנוהו בלא

ויראו השומרים איש יוצא מן העיר ויאמרו לו הראנו נא את מבוא העיר ( שופטים א)

ועשינו עמך חסד וכתיב ויראם את מבוא העיר ומה חסד עשו עמו שכל אותה העיר הרגו 

ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז  לפי חרב ואותו האיש ומשפחתו שלחו וילך האיש

היא שמה עד היום הזה תניא היא לוז שצובעין בה תכלת היא לוז שבא סנחריב ולא 

בלבלה נבוכדנצר ולא החריבה ואף מלאך המות אין לו רשות לעבור בה אלא זקנים שבה 

שלא ו ומה כנעני זה "בזמן שדעתן קצה עליהן יוצאין חוץ לחומה והן מתים והלא דברים ק

דיבר בפיו ולא הלך ברגליו גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות מי שעושה לויה 

יוחנן אמר ' ברגליו על אחת כמה וכמה במה הראה להם חזקיה אמר בפיו עקם להם ר

יוחנן בשביל שכנעני זה הראה באצבעו גרם הצלה ' באצבעו הראה להם תניא כוותיה דר

רבי יהושע בן לוי המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק  לו ולזרעו עד סוף כל הדורות אמר

יהושע בן ' כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך ואמר ר( משלי א)בתורה שנאמר 

ויצו עליו פרעה ( בראשית יב)לוי בשביל ארבעה פסיעות שלוה פרעה לאברהם שנאמר 

ום וענו אותם ועבד( בראשית טו)נשתעבד בבניו ארבע מאות שנה שנאמר ' אנשים וגו

ארבע מאות שנה אמר רב יהודה אמר רב כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו 

ר הרב "אמות בעיר מטא לידיה היזיקא ואיתציל ת' ניזוק רבינא אלויה לרבא בר יצחק ד

לתלמיד עד עיבורה של עיר חבר לחבר עד תחום שבת תלמיד לרב אין לו שיעור וכמה 



מרן אלא רבו שאינו מובהק אבל רבו מובהק שלשה פרסאות ר ששת עד פרסה ולא א"א

רב כהנא אלויה לרב שימי בר אשי מפום נהרא עד בי ציניתא דבבל כי מטו התם אמר ליה 

ל אדכרתן מלתא דאמר "ודאי דאמריתו הני ציניתא דבבל משני אדם הראשון איתנהו א

יש ולא ישב אדם שם וכי בארץ לא עבר בה א( ירמיהו ב)חנינא מאי דכתיב ' רבי יוסי בר

אלא ארץ שגזר עליה אדם > ומאחר שלא ישב היכן עבר>מאחר שלא עבר היכן ישב 

הראשון לישוב נתישבה ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון לא נתישבה רב מרדכי אלויה 

לרב אשי מהגרוניא ועד בי כיפי ואמרי לה עד בי דורא אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר 

מתלוה כאילו שופך דמים שאילמלי ליווהו אנשי יריחו לאלישע לא גירה כל שאינו מלוה ו

ויעל משם בית אל והוא עלה בדרך ונערים קטנים ( ב במלכים )דובים לתינוקות שנאמר 

יצאו מן העיר ויתקלסו בו ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח אמרו לו עלה שהקרחת עלינו 

וערים מן המצות קטנים שהיו מקטני אלעזר שמנ' את המקום מאי ונערים קטנים אמר ר

אמנה תנא נערים היו ובזבזו עצמן כקטנים מתקיף לה רב יוסף ודלמא על שם מקומן מי 

וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה וקשיא לן ( ב המלכים )לא כתיב 

פדת קטנה דמן נעורן התם לא מפרש מקומה הכא מפורש מקומן ' נערה וקטנה ואמר ר

מה ראה אמר רב ראה ממש כדתניא רבן ' ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם ה( ב בכים מל)

שמעון בן גמליאל אומר כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני ושמואל אמר 

ראה שכולן נתעברה בהן אמן ביום הכיפורים ורבי יצחק נפחא אמר בלורית ראה להן 

אה שלא היתה בהן לחלוחית של מצוה ודלמא ורבי יוחנן אמר ר{ כגוים> }כאמוריים>

ב מלכים ) : בזרעייהו ניהוה הוה אמר רבי אלעזר לא בם ולא בזרעם עד סוף כל הדורות

ותצאנה שתים דובים מן היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים ( ב

רב ושמואל חד אמר נס וחד אמר נס בתוך נס מאן דאמר נס יער הוה   א גמרא,דף מז

ד נס בתוך נס לא יער הוה ולא דובים הוו וליהוי דובים ולא ליהוי יער "הוו מדובים לא 

דבעיתי אמר רבי חנינא בשביל ארבעים ושנים קרבנות שהקריב בלק מלך מואב הובקעו 

מישראל ארבעים ושנים ילדים איני והאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה 

לשמה בא לשמה שבשכר ארבעים ושנים ובמצות ואף על פי שלא לשמה שמתוך שלא 

קרבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצתה ממנו רות שיצא ממנו שלמה שכתוב ביה 

אלף עולות יעלה שלמה ואמר רבי יוסי בן חוני רות בתו של עגלון בנו של ( א גמלכים )

ויאמרו אנשי העיר אל אלישע הנה נא ( ב במלכים )בלק היתה תאותו מיהא לקללה הוי 

וכי מאחר דמים רעים וארץ משכלת אלא מה ' מושב העיר טוב כאשר אדוני רואה וגו

טובתה אמר רבי חנין חן מקום על יושביו אמר רבי יוחנן שלשה חינות הן חן מקום על 

יושביו חן אשה על בעלה חן מקח על מקחו תנו רבנן שלשה חלאין חלה אלישע אחד 

ב מלכים )בשתי ידים ואחד שמת בו שנאמר  שגירה דובים בתינוקות ואחד שדחפו לגחזי

ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו תנו רבנן לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת ( יג

> לאחד מתלמידיו>לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו 

קח ככרים ויאמר נעמן הואל ( ב המלכים )בשתי ידיו אלישע מאי היא דכתיב { להנוצרי}

וכתיב ויאמר אליו לא לבי הלך כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך העת לקחת את 

הכסף ולקחת בגדים וזיתים וכרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות ומי שקיל כולי האי כסף 

יצחק באותה שעה היה אלישע עוסק בשמנה שרצים אמר לו ' ובגדים הוא דשקיל אמר ר

ב מלכים )שרצים וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם  רשע הגיע עת ליטול שכר שמנה



וילך ( ב חמלכים )וארבעה אנשים היו מצורעים אמר רבי יוחנן זה גחזי ושלשת בניו ( ז

אלישע דמשק למה הלך אמר רבי יוחנן שהלך להחזירו לגחזי בתשובה ולא חזר אמר לו 

אין מספיקין בידו  חזור בך אמר לו כך מקובלני ממך כל מי שחטא והחטיא את הרבים

לעשות תשובה מאי עבד איכא דאמרי אבן שואבת תלה לו לחטאת ירבעם והעמידו בין 

שמים לארץ ואיכא דאמרי שם חקק לה אפומה והיתה אומרת אנכי ולא יהיה לך ואיכא 

ויאמרו בני הנביאים אל אלישע הנה נא ( ב ומלכים )דאמרי רבנן דחה מקמיה דכתיב 

בים שם לפניך צר ממנו מכלל דעד האידנא לא הוה דחיק יהושע המקום אשר אנחנו יוש

' בן פרחיה מאי היא כדהוה קא קטיל ינאי מלכא לרבנן שמעון בן שטח אטמינהו אחתיה ר

יהושע בן פרחיה אזל ערק לאלכסנדריא של מצרים כי הוה שלמא שלח ליה שמעון בן 

י בעלי שרוי בתוכך ואני שטח מני ירושלים עיר הקודש לך אלכסנדריא של מצרים אחות

מ הוה ליה שלמא כי אתא אקלע לההוא אושפיזא קם קמייהו "יושבת שוממה אמר ש

אחד >ל "ביקרא שפיר עבדי ליה יקרא טובא יתיב וקא משתבח כמה נאה אכסניא זו א

ל רשע בכך אתה עוסק אפיק ארבע מאה שפורי "רבי עיניה טרוטות א> מתלמידיו

ולא קבליה יומא חד הוה קרי קרית שמע אתא לקמיה הוה  ושמתיה כל יומא אתא לקמיה

בדעתיה לקבוליה אחוי ליה בידיה סבר מדחא דחי ליה אזל זקף לבינתא פלחא אמר ליה 

ל כך מקובלני ממך כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות "חזור בך א

יא רבי שמעון בן כישף והסית והדיח והחטיא את ישראל תנ{ ו"יש}תשובה דאמר מר 

: אלעזר אומר יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת

נמצא ההורג עד שלא נערפה העגלה תצא ותרעה בעדר משנערפה   א משנה,דף מז

העגלה תקבר במקומה שעל ספק באתה מתחילתה כיפרה ספיקה והלכה לה נערפה העגלה 

את ההורג ועד אחד אומר לא  ואחר כך נמצא ההורג הרי זה יהרג עד אחד אומר ראיתי

ראית אשה אומרת ראיתי ואשה אומרת לא ראית היו עורפין עד אחד אומר ראיתי ושנים 

אומרים לא ראית היו עורפין שנים אומרים ראינו ואחד אומר להן לא ראיתם לא היו 

עורפין משרבו הרוצחנין בטלה עגלה ערופה משבא אליעזר בן דינאי ותחינה בן פרישה 

רא חזרו לקרותו בן הרצחן משרבו המנאפים פסקו המים המרים ורבי יוחנן בן היה נק

לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי ( הושע ד)זכאי הפסיקן שנאמר 

משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יהודה איש ירושלים בטלו ' תנאפנה כי הם וגו

ול בכורה אותה נפשי יוחנן כהן גדול העביר אין אשכול לאכ( מיכה ז)האשכולות שנאמר 

הודיית המעשר אף הוא בטל את המעוררין ואת הנוקפין 

: צ לשאול על הדמאי"עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים ובימיו א  ב משנה,דף מז

כ נמצא ההורג שאין פוטרת אותו "ר מנין שאם נערפה העגלה ואח"ת  ב גמרא,דף מז

עד אחד אומר  : כופר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכהולארץ לא י( במדבר לה)ל "ת

טעמא דמכחיש ליה הא לא מכחיש ליה עד אחד מהימן מנהני מילי  : 'ראיתי את ההורג כו

לא נודע מי הכהו הא נודע מי הכהו אפילו אחד בסוף העולם לא היו ( דברים כא)ר "דת

נפש ואין מכירין אותו עורפין רבי עקיבא אומר מנין לסנהדרין שראו אחד שהרג את ה

ועינינו לא ראו והלא ראו השתא דאמרת עד אחד ( דברים כא)ל "שלא היו עורפין ת

מהימן אידך חד היכי מצי מכחיש ליה והאמר עולא כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי 

ר "כאן שנים ואין דבריו של אחד במקום שנים אמר לך עולא תני לא היו עורפין וכן א

חייא אמר תני היו עורפין ולרבי חייא קשיא דעולא לא קשיא ' היו עורפין ור יצחק תני לא



כאן בבת אחת כאן בזה אחר זה תנן עד אחד אומר ראיתי את ההורג ושנים אומרים לא 

ראית היו עורפין הא חד וחד לא היו עורפין תיובתא דרבי חייא וליטעמיך אימא סיפא 

יתם לא היו עורפין הא חד וחד היו עורפין אלא שנים אומרים ראינו ועד אחד אומר לא רא

כולה בפסולי עדות וכדרבי נחמיה דאמר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך ' מתני

אחר רוב דעות ועשו שתי נשים באיש אחד כשני אנשים באיש אחד ואיכא דאמרי כל 

ינן היכא דאתא עד אחד כשר מעיקרא אפילו מאה נשים כי אחד דמיין והכא במאי עסק

כגון דאתאי אשה מעיקרא ותרצה לדרבי נחמיה הכי רבי נחמיה אומר כל מקום שהאמינה 

תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים באשה אחת כשני אנשים באיש אחד 

אבל שתי נשים באיש אחד כי פלגא ופלגא דמי ותרתי פסולי עדות למה לי מהו דתימא כי 

ר משרבו "ת : 'משרבו הרוצחין כו : ל"בל לקולא לא קמאזלינן בתר רוב דעות לחומרא א

הרוצחנין בטלה עגלה ערופה לפי שאינה באה אלא על הספק משרבו הרוצחנין בגלוי 

ונקה האיש מעון בזמן ( במדבר ה)ר "ת : 'משרבו הנואפין כו : בטלה עגלה ערופה

ים בודקין את שהאיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתו אין האיש מנוקה מעון אין המ

מאי ואומר וכי תימא עון ' לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה כו( הושע ד)אשתו ואומר 

דידיה אין דבניה ודבנתיה לא תא שמע לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי 

ש כי הם עם הזונות יפרדו ועם "תנאפנה וכי תימא עון אשת איש אין עון דפנויה לא ת

מאי ועם לא יבין ילבט אמר רבי אלעזר אמר להם נביא לישראל אם ' ו וגוהקדשות יזבח

אתם מקפידין על עצמכם מים בודקין נשותיכם ואם לאו אין המים בודקין נשותיכם 

משרבו בעלי הנאה נתעותו הדינין ונתקלקלו המעשים ואין נוח בעולם משרבו רואי פנים 

ופרקו עול שמים ונתנו עליהם עול בשר לא תגורו ופסק לא תכירו ( דברים א)בדין בטל 

ודם משרבו לוחשי לחישות בדין רבה חרון אף בישראל ונסתלקה השכינה משום שנאמר 

אחרי בצעם לבם הולך רבו ( יחזקאל לג)בקרב אלהים ישפוט משרבו ( תהילים פב)

לרע טוב ולטוב רע משרבו האומרים לרע טוב ולטוב רע רבו הוי ( ישעיהו ה)האומרים 

בעולם משרבו מושכי הרוק רבו היהירים ונתמעטו התלמידים והתורה חוזרת על  הוי

לומדיה משרבו היהירים התחילו בנות ישראל להנשא ליהירים שאין דורינו רואה אלא 

חבקוק )לפנים איני והאמר מר האי מאן דמיהר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל שנאמר 

שלו מעיקרא קפצה עליה לסוף מיתזיל עלייהו  בנוה' גבר יהיר ולא ינוה לא ינוה אפי( ב

משרבו מטילי מלאי על בעלי בתים רבה השוחד והטיית משפט ופסקה טובה משרבו 

איש הישר בעיניו יעשה שפלים ( שופטים יז)מקבלני טובתך ומחזקני טובותיך רבו 

צי הוגבהו והגבוהים הושפלו ומלכותא אזלא ונולא משרבו צרי עין וטורפי טרף רבו מאמ

' השמר לך פן וגו( דברים טו)הלב וקופצי ידים מלהלוות ועברו על מה שכתוב בתורה 

נטויות גרון ומשקרות עינים רבו מים המרים אלא שפסקו משרבו ( ישעיהו ג)משרבו 

ושונא מתנות יחיה ( משלי טו)מקבלי מתנות נתמעטו הימים ונתקצרו השנים דכתיב 

משרבו תלמידי שמאי והילל שלא שימשו כל  משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקת בישראל

צורכן רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות משרבו מקבלי צדקה מן 

 : היו ישראל למעלה והם למטה ישראל לפנים והם לאחור{ הגוים> }העובדי כוכבים>

 : מאי אשכולות אמר רב יהודה אמר שמואל איש שהכל בו : 'משמת יוסי בן יועזר כו

חנינא לפי שאין נותנין ' ט אמר רבי יוסי בר"מ : 'ן כהן גדול העביר הודיית המעשר כויוחנ

אותו כתיקונו דרחמנא אמר דיהבי ללוים 



ואנן קא יהבינן לכהנים ולודי אשאר מעשרות אמר ריש לקיש כל בית   א גמרא,דף מח

ביי שאין מתודה על מעשר ראשון שוב אין מתודה על שאר מעשרות מאי טעמא אמר א

הואיל ופתח בו הכתוב תחילה מכלל דאפרושי הוו מפרשי והא תניא אף הוא ביטל את 

הוידוי וגזר על הדמאי לפי ששלח בכל גבול ישראל וראה שאין מפרישין אלא תרומה 

גדולה בלבד ומעשר ראשון ומעשר שני מקצתן מעשרין ומקצתן אין מעשרין אמר להם 

ה יש בה עון מיתה כך תרומת מעשר וטבל יש בני בואו ואומר לכם כשם שתרומה גדול

ה מפריש מהן מעשר ראשון ומעשר "בהן עון מיתה עמד והתקין להם הלוקח פירות מע

שני מעשר ראשון מפריש ממנה תרומת מעשר ונותנה לכהן ומעשר שני עולה ואוכלו 

 בירושלים מעשר ראשון ומעשר עני המוציא מחבירו עליו הראיה תרתי תקן ביטל וידוי

מאי מעוררים  : ואף הוא ביטל את המעוררים : דחבירים וגזר על דמאי של עמי הארץ

עורה למה ( תהילים מד)אמר רחבה בכל יום ויום שהיו עומדים לוים על דוכן ואומרים 

הנה לא ינום ( תהילים קא)אמר להן וכי יש שינה לפני המקום והלא כבר נאמר ' תישן ה

{ וגוים> }ועובדי כוכבים>שישראל שרויין בצער  ולא יישן שומר ישראל אלא בזמן

מאי נוקפים אמר רב יהודה  : ואת הנוקפים : 'בנחת ושלוה לכך נאמר עורה למה תישן ה

אמר שמואל שהיו מסרטין לעגל בין קרניו כדי שיפול דם בעיניו אתא איהו בטיל משום 

שין אותו לפני דמיחזי כי מומא במתניתא תנא שהיו חובטין אותו במקלות כדרך שעו

אמר להם עד מתי אתם מאכילין נבילות למזבח נבילות { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>

 : הא שחיט להו אלא טריפות שמא ניקב קרום של מוח עמד והתקין להם טבעות בקרקע

כל ימיו לא היה אדם צריך לשאול  : בחולו של מועד : עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים

: כדאמרן : על הדמאי

( ישעיהו כד)משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות שנאמר   א משנה,דף מח

ק "משמתו נביאים הראשונים בטלו אורים ותומים משחרב בהמ' בשיר לא ישתו יין וגו

כי ' הושיעה ה( תהילים יב)בטל השמיר ונופת צופים ופסקו אנשי אמנה מישראל שנאמר 

ק אין יום שאין בו קללה "ושע מיום שחרב בהמיה' ג אומר העיד ר"רשב' גמר חסיד וגו

שמעון בן ' יוסי אומר אף ניטל שומן הפירות ר' ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירות ר

הריח המעשרות נטלו את שומן הדגן > הטעם ואת>אלעזר אומר הטהרה נטלה את 

: וחכמים אומרים הזנות והכשפים כילו את הכל

סנהדרי כתיב אמר רב הונא בריה דרב יהושע דאמר  וממאי דמשבטלה  א גמרא,דף מח

זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם אמר רב אודנא דשמעא זמרא תעקר ( איכה ה)קרא 

קול ישורר בחלון חרב בסף כי ( צפניה ב)אמר רבא זמרא בביתא חורבא בסיפא שנאמר 

בית ' לא אפייצחק בית המסובך בארזים עיר הוא א' ארזה ערה מאי כי ארזה ערה אמר ר

המסובך בארזים מתרועע אמר רב אשי שמע מינה כי מתחיל חורבא בסיפא מתחיל 

ושאיה יוכת שער אמר מר בר רב ( ישעיהו כד)שנאמר חרב בסף ואיבעית אימא מהכא 

אשי לדידי חזי ליה ומנגח כי תורא אמר רב הונא זמרא דנגדי ודבקרי שרי דגרדאי אסיר 

ווזי בזוזא ומאה סאה חיטי בזוזא ולא איבעי אתא רב רב הונא בטיל זמרא קם מאה א

חסדא זלזיל ביה איבעאי אווזא בזוזא ולא משתכח אמר רב יוסף זמרי גברי ועני נשי 

' פריצותא זמרי נשי ועני גברי כאש בנעורת למאי נפקא מינה לבטולי הא מקמי הא אמר ר

הוי ( ישעיהו ה)שנאמר יוחנן כל השותה בארבעה מיני זמר מביא חמש פורעניות לעולם 

משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם והיה כנור ונבל תוף וחליל ויין 



לכן גלה עמי מבלי דעת ( ישעיהו ה)לא יביטו מה כתיב אחריו ' משתיהם ואת פועל ה

שגורמין גלות לעולם וכבודו מתי רעב שמביאין רעב לעולם והמונו צחה צמא שגורמין 

וישח אדם וישפל איש שגורמין שפלות לשונאו ( ישעיהו ה)מלומדיה  לתורה שתשתכח

איש מלחמה ועיני גבוהים ' ה( שמות טז)ה שנאמר "ה ואין איש אלא הקדוש ב"של הקב

תשפלנה שגורמין שפלות של ישראל ומה כתיב אחריו לכן 

הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק וירד הדרה והמונה ושאונה   ב גמרא,דף מח

מאן נביאים הראשונים אמר רב הונא זה דוד  : משמתו נביאים הראשונים : ועלז בה

ושמואל ושלמה רב נחמן אמר בימי דוד זימנין סליק וזימנין לא סליק שהרי שאל צדוק 

ויעל אביתר מתיב רבה בר ( ב טושמואל )ועלתה לו שאל אביתר ולא עלתה לו שנאמר 

אלהים כל ימי זכריה המבין בראות אלהים מאי  ויהי לדרוש( ב כודברי הימים )שמואל 

ק ראשון בטלו ערי מגרש ופסקו "ש משחרב בהמ"לאו באורים ותומים לא בנביאים ת

ויאמר התרשתא להם ( עזרא ב)אורים ותומים ופסק מלך מבית דוד ואם לחשך אדם לומר 

ומר כאדם שא[ אמור לו]אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמוד כהן לאורים ותומים 

לחבירו עד שיחיו מתים ויבא משיח בן דוד אלא אמר רב נחמן בר יצחק מאן נביאים 

ר משמתו חגי זכריה ומלאכי "הראשונים לאפוקי מחגי זכריה ומלאכי דאחרונים נינהו דת

פ כן היו משתמשים בבת קול שפעם אחת היו מסובין "נסתלקה רוח הקודש מישראל ואע

עליהן בת קול מן השמים ואמרה יש בכם אדם אחד בעליית בית גוריא ביריחו נתנה 

שראוי שתשרה שכינה עליו אלא שאין דורו ראוי לכך נתנו עיניהם בהלל הזקן וכשמת 

הספידוהו הי חסיד הי עניו תלמידו של עזרא ושוב פעם אחרת היו מסובין בעלייה ביבנה 

שכינה עליו שראוי שתשרה ' נתנה להן בת קול מן השמים ואמרה להן יש בכם אדם א

אלא שאין דורו זכאין לכך נתנו עיניהם בשמואל הקטן וכשמת הספידוהו הי עניו הי חסיד 

תלמידו של הלל ואף הוא אמר בשעת מיתתו שמעון וישמעאל לחרבא וחברוהי לקטלא 

יהודה בן בבא בקשו ' ושאר עמא לביזא ועקן סגיאין עתידין למיתי על עמא ואף על ר

משחרב  : אלא שנטרפה שעה שאין מספידין על הרוגי מלכות לומר הי חסיד הי עניו

( א ומלכים )' ק שנא"ר שמיר שבו בנה שלמה את בהמ"ת : 'ק בטל השמיר כו"בהמ

נחמיה ' יהודה אמר לו ר' והבית בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה הדברים ככתבן דברי ר

מגוררות ' ות וגוכל אלה אבנים יקר( א זמלכים )וכי אפשר לומר כן והלא כבר נאמר 

ל לא נשמע בבית בהבנותו שהיה מתקין מבחוץ ומכניס מבפנים אמר "במגרה אם כן מה ת

נחמיה שמיר ' נחמיה באבני ביתו ור' רבי נראין דברי רבי יהודה באבני מקדש ודברי ר

שמות )למאי אתא מיבעי ליה לכדתניא אבנים הללו אין כותבין אותן בדיו משום שנאמר 

תם ואין מסרטין עליהם באיזמל משום שנאמר במלואותם אלא כותב עליהם פתוחי חו( כח

בדיו ומראה להן שמיר מבחוץ והן נבקעות מאליהן כתאינה זו שנבקעת בימות החמה 

ר שמיר זה "ואינה חסירה כלום וכבקעה זו שנבקעת בימות הגשמים ואינה חסירה כלום ת

בר קשה יכול לעמוד בפניו במה ברייתו כשעורה ומששת ימי בראשית נברא ואין כל ד

משמרין אותו כורכין אותו בספוגין של צמר ומניחין אותו באיטני של אבר מליאה סובי 

שעורין אמר רבי אמי משחרב מקדש ראשון בטלה שירא פרנדא וזכוכית לבנה תניא נמי 

א אף יין "הכי משחרב מקדש ראשון בטלה שירא פרנדא וזכוכית לבנה ורכב ברזל וי

מאי נופת צופים אמר רב סולת  : ונופת צופים : הבא משניר הדומה כעיגולי דבילהקרוש 

שצפה על גבי נפה ודומה לעיסה שנילושה בדבש ושמן ולוי אמר שתי ככרות הנדבקות 



בתנור ותופחות ובאות עד שמגיעות זו לזו ורבי יהושע בן לוי אמר זה דבש הבא מן 

נתזן דבריאתה ושייטן ברומי עלמא ומתיין הציפיא מאי משמע כדמתרגם רב ששת כמא ד

דובשא מעישבי טורא תנן התם כל הנצוק טהור חוץ מדבש זיפים והצפיחים מאי זיפים 

זיף ( יהושוע טו)אמר רבי יוחנן דבש שמזייפין בו וריש לקיש אמר על שם מקומו כדכתיב 

ול הלא דוד בבא הזיפים ויאמרו לשא( תהילים נד)וטלם ובעלות כיוצא בדבר אתה אומר 

מאי זיפים אמר רבי יוחנן בני אדם המזייפין דבריהם ורבי אלעזר אומר על שם מקומן ' וגו

אמר רבי יצחק אלו בני אדם שהן  : ופסקו אנשי אמנה : כדכתיב זיף וטלם ובעלות

ה דתניא רבי אליעזר הגדול אומר כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל "מאמינין בהקב

כי מי בז ליום ( זכריה ד)אלעזר מאי דכתיב ' מקטני אמנה והיינו דאמר רלמחר אינו אלא 

קטנות מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא קטנות שהיה בהן שלא האמינו 

ה רבא אמר אלו קטני בני רשעי ישראל "בהקב

שמבזבזין דין אביהם לעתיד לבוא אומרים לפניו רבונו של עולם מאחר   א גמרא,דף מט

אילעא בר יברכיה אלמלא ' ה עתיד ליפרע מהן למה הקהיתה שיניהם בם אמר רשאת

ר "מורה להם וא' שיתה ה( תהילים ט)תפלתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבב שנאמר 

תלמידי חכמים מתכסים בטלית אחת ' אילעא בר יברכיה אלמלא תפלתו של חבקוק היו ב

פעלך בקרב שנים חייהו ' מעך יראתי השמעתי ש' ה( חבקוק ג)ועוסקין בתורה שנאמר 

אילעא בר יברכיה שני תלמידי חכמים ' אל תקרא בקרב שנים אלא בקרוב שנים ואמר ר

ויהי המה ( ב במלכים )המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראוין לישרף באש שנאמר 

לישרף  טעמא דאיכא דיבור הא ליכא דיבור ראוין' הולכים הלוך ודבר והנה רכב אש וגו

ח הדרין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה אחד מת "ר אילעא בר יברכיה שני ת"וא

לנוס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת ואין דעת ( דברים ד)ואחד גולה שנאמר 

ח "חייא כל ת' יהודה בריה דר' נדמו עמי מבלי הדעת אמר ר( הושע ד)אלא תורה שנאמר 

כי עם בציון ישב ( ישעיהו ל)תפלתו נשמעת שנאמר העוסק בתורה מתוך הדחק 

( ישעיהו ל)בירושלים בכה לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך וכתיב בתריה 

אבהו אומר משביעין אותו מזיו שכינה שנאמר ' לכם לחם צר ומים לחץ ר' ונתן ה

פרגוד ננעל אחא בר חנינא אמר אף אין ה' והיו עיניך רואות את מוריך ר( ישעיהו ל)

יהושע מיום ' ג אומר משום ר"רשב : ולא יכנף עוד מוריך( ישעיהו ל)בפניו שנאמר 

אמר רבא בכל יום ויום מרובה קללתו משל חבירו שנאמר  : 'ק אין וכו"שחרב בהמ

בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר הי בקר אילימא בקר ( דברים כח)

יף ואלא עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא דלמחר מי ידע מאי הוי אלא דחל

ארץ עפתה כמו אופל צלמות ולא סדרים הא יש סדרים ( איוב י)' שמיה רבא דאגדתא שנא

ש בן אלעזר אומר "תניא ר : 'ולא ירד טל לברכה וניטל טעם פירות וכו : תופיע מאופל

א דחינוניתא שקלה טהרה בטלה טעם וריח מעשר ביטל שומן דגן רב הונא אשכח תומרת

ל בני טהרה יש בך "ל מורחינא ריחא דחינוניתא א"כרכה בסודריה אתא רבה בריה א

ל בני שמחת את לבי "יהבה ניהליה אדהכי אתא אבא בריה שקלה יהבה ניהליה א

והקהיתה את שיני היינו דאמרי אינשי רחמי דאבא אבני רחמי דבני אבני דהוו ליה רב 

ל אשקיין מיא אמר לו לאו "רב יעקב בר ברתיה כי גדל אאחא בר יעקב איטפל ביה ב

: בריך אנא והיינו דאמרי אינשי רבי רבי בר ברתך אנא



בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס בפולמוס   א משנה,דף מט

של טיטוס גזרו על עטרות כלות ושלא ילמד אדם את בנו יוונית בפולמוס האחרון גזרו 

הכלה באפריון בתוך העיר ורבותינו התירו שתצא הכלה באפריון בתוך העיר  שלא תצא

מ בטלו מושלי משלים משמת בן עזאי בטלו השקדנים משמת בן זומא בטלו "משמת ר

חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה ' ע בטל כבוד התורה משמת ר"הדרשנים משמת ר

שהיה קטנתא של חסידים  יוסי קטנתא פסקו חסידים ולמה נקרא שמו קטנתא' משמת ר

ג הזקן בטל כבוד התורה ומתה טהרה "משמת רבי יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמה משמת ר

ופרישות משמת רבי ישמעאל בן פאבי בטלה זיו הכהונה משמת רבי בטל ענוה ויראת 

: חטא

ק בושו חברים ובני חורין "פנחס בן יאיר אומר משחרב בהמ' ר[ ר"ת]  א גמרא,דף מט

אשם ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ואין דורש ואין מבקש וחפו ר

א הגדול אומר מיום שחרב בית "ואין שואל על מי לנו להשען על אבינו שבשמים ר

המקדש שרו חכימיא למהוי כספריא וספריא כחזניא וחזניא כעמא דארעא ועמא דארעא 

קש על מי יש להשען על אבינו אזלא ודלדלה ואין שואל ואין מב  ב גמרא,דף מט

שבשמים בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר ומלכות 

תהפך למינות ואין תוכחת בית וועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי הגבול 

יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא 

עדרת נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטנים בן מנוול אב בת קמה באמה כלה נ

בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הבן אינו מתבייש מאביו ועל מה יש 

אמר רב לא שנו אלא של מלח וגפרית אבל של הדס ושל  : לנו להשען על אבינו שבשמים

של הדס ושל וורד אסור של קנים ושל חילת מותר ולוי  וורד מותר ושמואל אומר אף

 : אמר אף של קנים ושל חילת אסור וכן תני לוי במתניתיה אף של קנים ושל חילת אסור

ר אלעזר טבלא דחד פומא רבה בר רב הונא עבד ליה לבריה "מאי אירוס א : ועל האירוס

עביד ליה אפומא  טנבורא אתא אבוה תבריה אמר ליה מיחלף בטבלא דחד פומא זיל

מאי עטרות  : 'בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלות וכו : דחצבא או אפומא דקפיזא

יוחנן עיר של זהב תניא נמי הכי איזהו עטרות כלות ' כלות אמר רבה בר בר חנה אמר ר

עיר של זהב אבל עושה אותה כיפה של מילת תנא אף על חופת חתנים גזרו מאי חופת 

המוזהבות תניא נמי הכי אלו הן חופת חתנים זהורית המוזהבות אבל עושה חתנים זהורית 

ר כשצרו מלכי בית "ת : ושלא ילמד את בנו יוונית : פפירית ותולה בה כל מה שירצה

חשמונאי זה על זה היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים בכל יום ויום היו 

זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית  משלשלין דינרים בקופה ומעלין להן תמידים היה שם

לעז להם בחכמת יוונית אמר להן כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרין בידכם למחר 

שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר כיון שהגיע לחצי חומה נעץ צפרניו נזדעזעה 

י ארבע מאות פרסה אותה שעה אמרו ארור אדם שיגדל חזירים וארור אדם שילמד "א

נו חכמת יוונית ועל אותה שנה שנינו מעשה ובא עומר מגגות צריפים ושתי הלחם לב

י לשון סורסי למה אלא אי לשון הקודש אי לשון "מבקעת עין סוכר איני והאמר רבי בא

יוונית ואמר רב יוסף בבבל לשון ארמי למה אלא או לשון הקודש או לשון פרסי לשון 

ת יוונית מי אסירא והאמר רב יהודה אמר שמואל יוונית לחוד וחכמת יוונית לחוד וחכמ

עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי אלף ילדים היו ( איכה ג)ג מאי דכתיב "משום רשב



בבית אבא חמש מאות למדו תורה וחמש מאות למדו חכמת יוונית ולא נשתייר מהן אלא 

יא מספר קומי ג דקרובין למלכות הוו דתנ"אני כאן ובן אחי אבא בעסיא שאני של בית ר

הרי זה מדרכי האמורי אבטולוס בן ראובן התירו לספר קומי שהוא קרוב למלכות של בית 

בפולמוס האחרון גזרו שלא  : רבן גמליאל התירו להן חכמת יוונית מפני שקרובין למלכות

ר "ת : משמת רבן יוחנן בטלה החכמה : ט משום צניעותא"מ : 'תצא כלה באפריון וכו

ע בטלו "ת משמת רבי יהושע בטלה עצה ומחשבה משמת ר"זר נגנז סמשמת רבי אליע

זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החכמה משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חכמה 

שעטרת חכמים עשרם משמת רבי חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה משמת ( משלי יד)

קטונתא שהיה מקטני  אבא יוסי בן קטונתא בטלו חסידים ולמה נקרא שמו אבא יוסי בן

ג עלה "חסידים משמת בן עזאי בטלו השקדנין משמת בן זומא בטלו הדרשנין משמת רשב

אמר  : משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא : גובאי ורבו צרות משמת רבי הוכפלו צרות

ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני יראת 

: חטא דאיכא אנא
 

 

 מסכת גיטין פרק א

המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם רבן גמליאל   א משנה,דף ב

א "אליעזר אומר אפילו מכפר לודים ללוד וחכ' אומר אף המביא מן הרקם ומן החגר ר

אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא המביא ממדינת הים והמוליך והמביא 

ג אומר אפילו "למדינה במדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם רשבממדינה 

יהודה אומר מרקם למזרח ורקם כמזרח מאשקלון לדרום ואשקלון ' מהגמוניא להגמוניא ר

מ אומר עכו כארץ ישראל לגיטין המביא גט בארץ "כדרום מעכו לצפון ועכו כצפון ר

: תם ואם יש עליו עוררים יתקיים בחותמיוישראל אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נח

ט רבה אמר "מ  א גמרא,דף ב

לפי שאין בקיאין לשמה רבא אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו מאי   ב גמרא,דף ב

בינייהו איכא בינייהו דאתיוהו בי תרי אי נמי ממדינה למדינה בארץ ישראל אי נמי באותה 

בקיאין לשמה ליבעי תרי מידי דהוה אכל מדינה במדינת הים ולרבה דאמר לפי שאין 

עדיות שבתורה עד אחד נאמן באיסורין אימור דאמרינן עד אחד נאמן באיסורין כגון 

חתיכה ספק של חלב ספק של שומן דלא איתחזק איסורא אבל הכא דאיתחזק איסורא 

דאשת איש הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים רוב בקיאין הן ואפילו 

דחייש למיעוטא סתם ספרי דדייני מיגמר גמירי ורבנן הוא דאצרוך והכא  מ"לר

משום עיגונא אקילו בה רבנן האי קולא הוא חומרא הוא דאי מצרכת ליה   א גמרא,דף ג

תרי לא אתי בעל מערער ופסיל ליה חד אתי בעל ומערער ופסיל ליה כיון דאמר מר בפני 

מעיקרא מידק דייק ' וחד אמר בפני ג' ר בפני בחנינא חד אמ' כמה נותנו לה רבי יוחנן ור

ולא אתי לאורועי נפשיה ולרבא דאמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו ליבעי תרי מידי 

נאמן באיסורין אימר דאמרינן עד אחד נאמן באיסורין ' דהוה אקיום שטרות דעלמא עד א



איתחזק איסורא כגון חתיכה ספק של חלב ספק של שומן דלא איתחזק איסורא אבל הכא 

בדין הוא דבקיום שטרות נמי ' דאשת איש הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות מב

ד "ל עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בב"ל דאמר ר"לא ליבעי כדר

ורבנן הוא דאצרוך והכא משום עיגונא אקילו בה רבנן האי קולא הוא חומרא הוא דאי 

בעל מערער ופסיל ליה חד אתי בעל ומערער ופסיל ליה כיון  מצרכת ליה תרי לא אתי

' דאמר מר בפני כמה נותנו לה רבי יוחנן ורבי חנינא חד אמר בפני שנים וחד אמר בפני ג

מעיקרא מידק דייק ולא אתי לאורועי נפשיה ורבא מאי טעמא לא אמר כרבה אמר לך מי 

א דליתני הכי אלא דאי מפשת ליה קתני בפני נכתב לשמה בפני נחתם לשמה ורבה בדין הו

דיבורא אתי למגזייה השתא נמי אתי למגזייה חדא מתלת גאיז חדא מתרתי לא גאיז ורבה 

מ בעינן "ל ש"כ ניתני בפני נחתם ותו לא בפני נכתב ל"ט לא אמר כרבא אמר לך א"מ

כ אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד "לשמה ורבא בדין הוא דליתני הכי אלא דא

חד ורבה מי דמי התם ידעינן הכא בפני התם אשה לא מהימנא הכא אשה מהימנא התם א

בעל דבר לא מהימן הכא בעל דבר מהימן ורבא אמר לך אטו הכא כי אמרי ידעינן מי לא 

מהימני וכיון דכי אמרי ידעינן מהימני אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד אחד 

אן האי תנא דבעי כתיבה לשמה ובעי ולרבה דאמר לפי שאין בקיאין לשמה מ

חתימה לשמה אי רבי מאיר חתימה בעי כתיבה לא בעי דתנן אין כותבין   ב גמרא,דף ג

במחובר לקרקע כתבו על המחובר לקרקע תלשו חתמו ונתנו לה כשר אי רבי אלעזר 

כתיבה בעי חתימה לא בעי וכי תימא לעולם רבי אלעזר היא וכי לא בעי רבי אלעזר 

לשמה מדאורייתא מדרבנן בעי והא שלשה גיטין פסולין דרבנן ולא בעי רבי חתימה 

גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר כתב בכתב ידו ואין עליו ' אלעזר חתימה לשמה דתנן ג

עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי אלו שלשה גיטין 

ר אומר אף על פי שאין עליו עדים אלא שנתנו לה פסולין ואם ניסת הולד כשר רבי אלעז

בפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדים שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון 

העולם ואלא רבי מאיר היא וכי לא בעי רבי מאיר כתיבה לשמה מדאורייתא מדרבנן בעי 

והא אמר רב נחמן אומר היה רבי מאיר אפילו מצאו באשפה 

ת אנן מדאורייתא קא מתנינן לה אי הכי אומר "וחתמו ונתנו לה כשר וכ  ראא גמ,דף ד

מ דבר תורה מיבעי ליה אלא לעולם רבי אלעזר היא וכי לא בעי רבי אלעזר "היה ר

חתימה היכא דליכא עדים כלל היכא דאיכא עדים בעי דאמר רבי אבא מודה רבי אלעזר 

יהודה פוסל עד ' יהודה היא דתנן ר' במזוייף מתוכו שהוא פסול רב אשי אמר הא מני ר

יהודה מהדרינן ' שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש ומעיקרא מאי טעמא לא מוקמינן לה כר

ל הילכתא כוותיה בגיטין תנן רבן "אלעזר דקי' מ מהדרינן אר"ר' מ דסתם מתני"אר

ד גמליאל אומר אף המביא מן הרקם ומן החגר רבי אליעזר אומר אפילו מכפר לודים ללו

י עסקינן ואמר רבה בר "ואמר אביי בעיירות הסמוכות לארץ ישראל ומובלעות בתחום א

ק סבר הני לא "בר חנה לדידי חזי לי ההוא אתרא והוי כמבי כובי לפומבדיתא מכלל דת

צריך מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר לפי שאין בקיאין לשמה והני גמירי ומר סבר לפי 

ני נמי לא שכיחי לא רבה מתרץ לטעמיה ורבא מתרץ שאין עדים מצויין לקיימו וה

לטעמיה רבה מתרץ לטעמיה דכולי עלמא לפי שאין בקיאין לשמה והכא בהא קמיפלגי 

ק סבר הני כיון דסמוכות מיגמר גמירי ואתא רבן גמליאל למימר מובלעות גמירי "ת

ינת הים סמוכות לא גמירי ואתא רבי אליעזר למימר מובלעות נמי לא שלא תחלוק במד



רבא מתרץ לטעמיה דכולי עלמא לפי שאין עדים מצויין לקיימו ותנא קמא סבר הני כיון 

דסמוכות מישכח שכיחי ואתא רבן גמליאל למימר מובלעות שכיחי סמוכות לא שכיחי 

ואתא רבי אליעזר למימר מובלעות נמי לא שלא תחלוק במדינת הים תנן וחכמים אומרים 

תב ובפני נחתם אלא המביא ממדינת הים והמוליך מכלל דתנא אינו צריך שיאמר בפני נכ

קמא סבר מוליך לא צריך מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר לפי שאין בקיאין לשמה 

והני גמירי ומר סבר לפי שאין עדים מצויין לקיימו והני נמי לא שכיחי   ב גמרא,דף ד

עלמא לפי שאין  רבה מתרץ לטעמיה ורבא מתרץ לטעמיה רבה מתרץ לטעמיה דכולי

בקיאין לשמה והכא בגזירת מוליך אטו מביא קמיפלגי דתנא קמא סבר לא גזרינן מוליך 

אטו מביא ורבנן בתראי סברי גזרינן מוליך אטו מביא ורבא מתרץ לטעמיה דכולי עלמא 

לפי שאין עדים מצויין לקיימו ורבנן בתראי לפרושי טעמיה דתנא קמא הוא דאתו תנן 

ה למדינה במדינת הים צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם הא באותה המביא גט ממדינ

מדינה במדינת הים לא צריך לרבא ניחא לרבה קשיא לא תימא הא באותה מדינה במדינת 

הים לא צריך אלא אימא ממדינה למדינה בארץ ישראל לא צריך הא בהדיא קתני לה 

נחתם אי מההיא הוה אמינא  המביא גט בארץ ישראל אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני

הני מילי דיעבד אבל לכתחילה לא קא משמע לן ואיכא דמותיב לה הכי הא ממדינה 

למדינה בארץ ישראל לא צריך לרבה ניחא לרבא קשיא לא תימא ממדינה למדינה בארץ 

ישראל לא צריך אלא אימא הא באותה מדינה במדינת הים לא צריך אבל ממדינה למדינה 

אי צריך ליתני המביא ממדינה למדינה סתם לעולם ממדינה למדינה בארץ בארץ ישראל מ

ישראל נמי לא צריך דכיון דאיכא עולי רגלים מישכח שכיחי תינח בזמן שבית המקדש 

קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מאי איכא למימר כיון דאיכא בתי דינין דקביעי מישכח 

מהגמוניא להגמוניא ואמר רבי יצחק עיר  שכיחי תנן רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו

הגמוניות שהיו מקפידין זה על זה ' אחת היתה בארץ ישראל ועססיות שמה והיו בה ב

לפיכך הוצרכו לומר מהגמוניא להגמוניא לרבא ניחא לרבה קשיא רבה אית ליה דרבא 

תנן  אלא מאי בינייהו איכא בינייהו דאתיוה בי תרי אי נמי באותה מדינה במדינת הים

המביא גט ממדינת הים ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם אם יש עליו עדים יתקיים 

בחותמיו והוינן בה מאי ואינו יכול לומר 

אילימא חרש חרש בר איתויי גיטא הוא והתנן הכל כשרים להביא את   א גמרא,דף ה

ו לה כשהוא פקח הגט חוץ מחרש שוטה וקטן ואמר רב יוסף הכא במאי עסקינן כגון שנתנ

ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנתחרש לרבא ניחא לרבה קשיא הכא במאי 

עסקינן לאחר שלמדו אי הכי יכול נמי גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו אי הכי אינו יכול 

נמי פקח ונתחרש מילתא דלא שכיחא ומילתא דלא שכיחא לא גזור בה רבנן והא אשה 

נ שלא "נ ובפ"האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שצריכה לומר בפדלא שכיחא ותנן 

תחלוק בשליחות אי הכי בעל נמי אלמה תניא הוא עצמו שהביא גיטו אין צריך לומר בפני 

נכתב ובפני נחתם טעמא מאי אמור רבנן צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם דילמא אתי 

רעורי קא מערער עליה תא שמע בעל מערער ופסיל ליה השתא מינקט נקיט ליה בידיה וע

דבעא מיניה שמואל מרב הונא שנים שהביאו גט ממדינת הים צריכין שיאמרו בפנינו 

נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכין אמר ליה אין צריכין ומה אילו יאמרו בפנינו גרשה מי 

 לא מהימני לרבא ניחא לרבה קשיא הכא במאי עסקינן לאחר שלמדו אי הכי חד נמי גזרה

שמא יחזור דבר לקלקולו אי הכי בי תרי נמי בי תרי דמייתו גיטא מילתא דלא שכיחא 



ומילתא דלא שכיחא לא גזור בה רבנן והא אשה דלא שכיחא ותנן האשה עצמה מביאה 

גיטה ובלבד שהיא עצמה צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם שלא תחלוק בשליחות אי 

יא גיטו אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם הכי בעל נמי אלמה תניא הוא עצמו שהב

טעמא מאי אמור רבנן צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם דילמא אתי בעל מערער ופסיל 

ש המביא גט ממדינת הים "ליה השתא מינקט נקיט ליה בידיה וערעורי קא מערער עליה ת

פסול הוי לא  נ אם נתקיים בחותמיו כשר ואם לאו"נ ובפ"ונתנו לה ולא אמר לה בפ

נ להחמיר עליה אלא להקל עליה לרבא ניחא לרבה קשיא הכא "נ ובפ"הוצרכו לומר בפ

במאי עסקינן לאחר שלמדו והאמרת גזירה שמא יחזור הדבר לקלקולו כשניסת אי הכי 

נ ובפני נחתם להחמיר עליה אלא להקל עליה משום דניסת הוא "הוי לא הוצרכו לומר בפ

מיר עלה ולפקה הוי לא הוצרכו לומר בפני נכתב ובפני נחתם הכי קאמר וכי תימא להח

להחמיר עליה אלא להקל עליה 

טעמא מאי דילמא אתי בעל מערער ופסיל ליה השתא בעל לא קא מערער   ב גמרא,דף ה

יהושע בן לוי חד אמר לפי שאין בקיאין ' יוחנן ור' אנן ניקום ונערער עלה בפלוגתא דר

י בן לוי הוא דאמר לפי שאין "ים מצויין לקיימו תסתיים דרלשמה וחד אמר לפי שאין עד

ל צריכנא "יהושע בן לוי וא' שמעון בר אבא אייתי גיטא לקמיה דר' בקיאין לשמה דר

ל לא צריכת לא אמרו אלא בדורות הראשונים "למימר בפני נכתב ובפני נחתם או לא א

תסתיים ותסברא והא רבה שאין בקיאין לשמה אבל בדורות האחרונים דבקיאין לשמה לא 

ש בר אבא איניש "אית ליה דרבא ועוד הא אמרינן שמא יחזור דבר לקלקולו אלא ר

איתמר בפני כמה נותנו לה  : ש"אחרינא הוה בהדיה והא דלא חשיב ליה משום כבודו דר

יוחנן הוא ' חנינא חד אמר בפני שנים וחד אמר בפני שלשה תסתיים דר' רבי יוחנן ור

יוחנן ואמר ליה זיל הב לה ' נים דרבין בר רב חסדא אייתי גיטא לקמיה דרדאמר בפני ש

נ ובפני נחתם תסתיים לימא בהא קמיפלגי דמאן דאמר בפני "באפי תרי ואימא להו בפ

שנים קסבר לפי שאין בקיאין לשמה ומאן דאמר בפני שלשה קסבר לפי שאין עדים 

לפי שאין בקיאין לשמה רבי יוחנן  יהושע בן לוי אמר' מצויין לקיימו ותסברא הא מדר

יוחנן בפני שנים ועוד הא רבה ' אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו והכא היכי קאמר ר

ע בעינן עדים מצויין לקיימו והכא בשליח נעשה עד ועד נעשה "אית ליה דרבא אלא דכ

' ני גד בפני שנים קסבר שליח נעשה עד ועד נעשה דיין ומאן דאמר בפ"דיין קמיפלגי מ

קסבר שליח נעשה עד ואין עד נעשה דיין והא קיימא לן בדרבנן דעד נעשה דיין אלא הכא 

בהא קמיפלגי דמר סבר כיון דאשה כשירה להביא את הגט זמנין דמייתא ליה איתתא 

וסמכי עלה ואידך אשה מידע ידעי ולא סמכי עלה תניא כוותיה דרבי יוחנן המביא גט 

מר לה בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר דברי רבי ממדינת הים ונתנו לה ולא א

א אין הולד ממזר כיצד יעשה יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה בפני שנים ויאמר "מאיר וחכ

מ משום דלא אמר בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר "בפני נכתב ובפני נחתם ור

מ כל המשנה ממטבע "היה ר מ לטעמיה דאמר רב המנונא משמיה דעולא אומר"אין ר

שטבעו חכמים בגיטין יוציא והולד ממזר בר הדיא בעי לאתויי גיטא אתא לקמיה דרבי 

' ל צריך אתה לעמוד על כל אות ואות אתא לקמיה דרבי אמי ור"אחי דהוה ממונה אגיטי א

אסי אמרי ליה לא צריכת וכי תימא אעביד לחומרא נמצא אתה מוציא לעז על גיטין 

ם רבה בר בר חנה אייתי גיטא פלגא איכתב קמיה ופלגא לא איכתב קמיה אתא הראשוני



לקמיה דרבי אלעזר אמר ליה אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה שוב אינו צריך 

רב אשי אמר 

קן קולמוסא וקן מגילתא תניא כוותיה דרב אשי המביא גט ממדינת ' אפי  א גמרא,דף ו

נכנס ויוצא כל היום כולו ' ה הוא בעלייה וסופר בבית אפיהוא בבית וסופר בעליי' הים אפי

כשר הוא בבית וסופר בעלייה הא לא קא חזי ליה אלא לאו כגון דשמע קן קולמוסא וקן 

נכנס ויוצא כל היום כולו כשר מאן אילימא שליח השתא הוא בבית ' מגילתא אמר מר אפי

א אלא סופר פשיטא משום וסופר בעלייה דלא חזי ליה אמרת כשר נכנס ויוצא מיבעי

דנכנס ויוצא נפסליניה לא צריכא דנפק לשוקא ואתא מהו דתימא איניש אחרינא אשכחיה 

ל לימא בהא קא "י לגיטין ושמואל אמר כחו"איתמר בבל רב אמר כא : ל"ואמר ליה קמ

ס לפי שאין עדים מצויין לקיימו "מיפלגי דמר סבר לפי שאין בקיאין לשמה והני גמירי ומ

ע בעינן לקיימו רב סבר כיון "נמי לא שכיחי ותסברא הא רבה אית ליה דרבא אלא דכ והני

דאיכא מתיבתא מישכח שכיחי ושמואל סבר מתיבתא בגירסייהו טרידי איתמר נמי אמר 

ירמיה ' י לגיטין מכי אתא רב לבבל מתיב ר"אבא אמר רב הונא עשינו עצמינו בבבל כא' ר

כמזרח מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום מעכו לצפון  יהודה אומר מרקם למזרח ורקם' ר

אלי מצפון תפתח ' ויאמר ה( ירמיהו א)י קיימא דכתיב "ועכו כצפון והא בבל לצפונה דא

מ לא קאמר אלא בעכו דמקרבא אבל בבל "ר' י לגיטין ואפי"מ אומר עכו כא"הרעה ותנן ר

א בבל אמר רב פפא דמרחקא לא הוא מותיב לה והוא מפרק לה לבר מבבל עד היכן הי

כמחלוקת ליוחסין כך מחלוקת לגיטין ורב יוסף אמר מחלוקת ליוחסין אבל לגיטין דברי 

הכל עד ארבא תניינא דגישרא רב חסדא מצריך מאקטיספון לבי ארדשיר ומבי ארדשיר 

לאקטיספון לא מצריך לימא קסבר לפי שאין בקיאין לשמה והני גמירי ותסברא והא רבה 

ע בעינן לקיימו והני כיון דאזלי לשוקא להתם הנך ידעי בחתימות "אלא דכאית ליה דרבא 

ט בשוקייהו טרידי רבה בר אבוה מצריך מערסא לערסא "ידא דהני והני בדהנך לא ידעי מ

רב ששת מצריך משכונה לשכונה ורבא מצריך באותה שכונה והא רבא הוא דאמר לפי 

ידי רב חנין מישתעי רב כהנא אייתי גיטא שאין עדים מצויין לקיימו שאני בני מחוזא דני

ל צריכנא למימר "ולא ידענא אי מסורא לנהרדעא אי מנהרדעא לסורא אתא לקמיה דרב א

בפני נכתב ובפני נחתם או לא צריכנא אמר ליה לא צריכת 

ואי עבדת אהנית מאי אי עבדת אהנית דאי אתי בעל מערער לא משגחינן   ב גמרא,דף ו

אדם אחד שהביא גט לפני רבי ישמעאל אמר לו צריך אני לומר בפני ביה כדתניא מעשה ב

נכתב ובפני נחתם או איני צריך אמר לו בני מהיכן אתה אמר לו רבי מכפר סיסאי אני 

אמר לו צריך אתה לומר בפני נכתב ובפני נחתם שלא תיזקק לעדים לאחר שיצא נכנס 

בתחום ארץ ישראל וקרובה  לפניו רבי אלעאי אמר לו רבי והלא כפר סיסאי מובלעת

רבנן לא פליגי ' לציפורי יותר מעכו ותנן רבי מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגיטין ואפי

מ אלא בעכו דמרחקא אבל כפר סיסאי דמקרבא לא אמר לו שתוק בני שתוק "עליה דר

הואיל ויצא הדבר בהיתר יצא הא איהו נמי שלא תיזקק לעדים קאמר ליה לא סיימוה 

אביתר לרב חסדא גיטין הבאים משם לכאן אין צריך לומר בפני נכתב ' ליה רקמיה שלח 

ובפני נחתם לימא קסבר לפי שאין בקיאין לשמה והני גמירי ותסברא והא רבה אית ליה 

ע בעינן לקיימו וכיון דאיכא רבים דסלקי ונחתי מישכח שכיחי אמר רב "דרבא אלא דכ

ועוד הא איהו דשלח ליה לרב יהודה בני  אביתר בר סמכא הוא' יוסף מאן לימא לן דר

הילד בזונה והילדה מכרו > את>ויתנו ( יואל ד)אדם העולין משם לכאן הן קיימו בעצמן 



ר יצחק שתים כותבין שלש אין כותבין במתניתא "ביין וישתו וכתב ליה בלא שירטוט וא

ק לאו גברא יצח' ל אביי אטו כל דלא ידע הא דר"תנא שלש כותבין ארבע אין כותבין א

רבה הוא בשלמא מילתא דתליא בסברא לחיי הא גמרא היא וגמרא לא שמיע ליה ועוד הא 

ותזנה עליו פילגשו רבי אביתר ( שופטים יט)אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה דכתיב ' ר

ל מאי קא "אביתר לאליהו א' יונתן אמר נימא מצא לה ואשכחיה ר' אמר זבוב מצא לה ר

עסיק בפילגש בגבעה ומאי קאמר אמר ליה אביתר בני כך הוא אומר ל "ה א"עביד הקב

ל אלו ואלו דברי אלהים "ו ומי איכא ספיקא קמי שמיא א"ל ח"יונתן בני כך הוא אומר א

חיים הן זבוב מצא ולא הקפיד נימא מצא והקפיד אמר רב יהודה זבוב בקערה ונימא 

אידי ואידי בקערה זבוב אונסא באותו מקום זבוב מאיסותא ונימא סכנתא איכא דאמרי 

ונימא פשיעותא אמר רב חסדא לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו שהרי פילגש 

בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתירה והפילה כמה רבבות מישראל אמר רב יהודה אמר 

רב כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף הוא בא לידי שלש עבירות גילוי עריות 

דמים וחילול שבת אמר רבה בר בר חנה הא דאמרי רבנן שלשה דברים צריך  ושפיכות

אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנר צריך 

אשי אנא לא שמיעא ' למימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלו מיניה אמר ר  א גמרא,דף ז

ולם אל יטיל אדם אימה יתירה ר אבהו לע"לי הא דרבה בר בר חנה וקיימתיה מסברא א

' בתוך ביתו שהרי אדם גדול הטיל אימה יתירה בתוך ביתו והאכילוהו דבר גדול ומנו ר

ה מביא תקלה על "ד השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"חנינא בן גמליאל האכילוהו ס

ש אלא בקשו להאכילו דבר גדול ומאי ניהו אבר מן החי שלח "ידם צדיקים עצמן לא כ

אלעזר בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו שרטט וכתב ' ר עוקבא לרליה מ

אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעוד רשע ( תהילים לט)ליה 

פ שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום שלח ליה קא מצערי לי טובא ולא מצינא "לנגדי אע

והוא יפילם לך חללים ' תחולל לו דום להוה' דום לה( תהילים לז)דאיקום בהו שלח ליה 

א ונתנוהו "ד והן כלין מאיליהן הדבר יצא מפי ר"חללים השכם והערב עליהן לבהמ

אל ( הושע ט)לגניבא בקולר שלחו ליה למר עוקבא זמרא מנא לן דאסיר שרטט וכתב להו 

ר בשיר לא ישתו יין ימ( ישעיהו כד)תשמח ישראל אל גיל בעמים ולישלח להו מהכא 

ל רב הונא בר "ל א"מ זמרא דמנא אבל דפומא שרי קמ"א ה"שכר לשותיו אי מההוא ה

ל מתוותא דארץ ישראל "קינה ודימונה ועדעדה א( יהושוע טו)נתן לרב אשי מאי דכתיב 

י קא חשיב אלא רב גביהא מארגיזא אמר "ל אטו אנא לא ידענא דמתוותא דא"קחשיב א

ל אלא מעתה "דומם שוכן עדי עד עושה לו דין אבה טעמא כל שיש לו קנאה על חבירו ו

ל אי הוה רב גביהא מבי ארגיזא הכא הוה "צקלג ומדמנה וסנסנה הכי נמי א( יהושוע טו)

אמר בה טעמא רב אחא מבי חוזאה אמר בה הכי כל מי שיש לו צעקת לגימא על חבירו 

ל "דאסור א ל ריש גלותא לרב הונא כלילא מנא לן"ודומם שוכן בסנה עושה לו דין א

מדרבנן דתנן בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס אדהכי קם רב 

אלהים הסר המצנפת ' כה אמר ה( יחזקאל כא)ל רב חסדא קרא כתיב "הונא לאפנויי א

והרם העטרה זאת לא זאת השפלה הגבה והגבוה השפיל וכי מה ענין מצנפת אצל עטרה 

ג "ג עטרה בראש כל אדם נסתלקה מצנפת מראש כ"בראש כ אלא לומר לך בזמן שמצנפת

ל האלהים "נסתלקה עטרה מראש כל אדם אדהכי אתא רב הונא אשכחינהו דהוי יתבי א

מדרבנן אלא חסדא שמך וחסדאין מילך רבינא אשכחיה למר בר רב אשי דהוה גדיל 



ג בגברי "ל דומיא דכ"ל לא סבר לה מר הסר המצנפת והרם העטרה א"כלילא לברתיה א

ל "ל משמיה דרב אמי וזימנין א"עוירא זימנין א' אבל בנשי לא מאי זאת לא זאת דרש ר

ה לישראל הסר המצנפת והרם העטרה אמרו מלאכי "משמיה דרב אסי בשעה שאמר הקב

ע זאת להן לישראל שהקדימו לפניך בסיני נעשה לנשמע אמר "ה רבש"השרת לפני הקב

את הגבוה והגביהו את השפל והעמידו צלם בהיכל  להן לא זאת להן לישראל שהשפילו

ל משמיה דרב אמי וזימנין אמר לה משמיה דרב אסי מאי דכתיב "דרש רב עוירא זימנין א

אם רואה אדם שמזונותיו ' אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר וגו' כה אמר ה( נחום א)

ישמעאל ' בר תנא דבי רש כשהן מרובין מאי וכן נגוזו וע"מצומצמין יעשה מהן צדקה וכ

כל הגוזז מנכסיו ועושה מהן צדקה ניצל מדינה של גיהנם משל לשתי רחילות שהיו 

עוברות במים אחת גזוזה ואחת אינה גזוזה גזוזה עברה ושאינה גזוזה לא עברה 

עני המתפרנס מן הצדקה יעשה ' ועניתיך אמר מר זוטרא אפי( נחום א)  ב גמרא,דף ז

רבי יהודה אומר מרקם  : י רב יוסף שוב אין מראין לו סימני עניותצדקה לא אענך עוד תנ

י קיימא ורמינהו היה מהלך מעכו לכזיב מימינו "למימרא דעכו לצפונה דא : 'למזרח כו

למזרח הדרך טמאה משום ארץ העמים ופטורה מן המעשר ומן השביעית עד שיודע לך 

ים וחייבת במעשר ובשביעית שהיא חייבת משמאלו למערב הדרך טהורה משום ארץ העמ

עד שיודע לך שהיא פטורה עד היכן עד כזיב רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו עד 

לבלבו אמר אביי רצועה נפקא ויהיב תנא סימנא הכי אין קרא נמי יהיב סימנא דכתיב 

בשילו מימים ימימה אשר מצפונה לבית אל מזרחה ' ויאמרו הנה חג ה( שופטים כא)

מסלה העולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה ואמר רב פפא למזרחה של מסלה השמש ל

ר ירמיה לא קשיא "ל א"י ותניא אידך כמביא בחו"תנא חדא המביא גט בספינה כמביא בא

ר "ל הבא בספינה לארץ חייב במעשר ובשביעית א"יהודה הא רבנן דתנן עפר חו' הא ר

' ינה גוששת פטור אביי אמר הא והא ריהודה אימתי בזמן שהספינה גוששת אבל אין הספ

ר זירא "ק כאן בזמן שאין הספינה גוששת כאן בזמן שהספינה גוששת א"יהודה היא ול

עציץ נקוב המונח על גבי יתדות באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן אמר רבא דילמא לא 

יהודה התם אלא בספינה ' היא עד כאן לא קאמר ר

עציץ שאינו עשוי לברוח לא אי נמי עד כאן לא העשויה לברוח אבל   א גמרא,דף ח

קאמרי רבנן התם אלא בספינה דלא מפסיק אוירא דמיא כי ארעא סמיכתא דמיא אבל 

עציץ דמפסיק אוירא לא רב נחמן בר יצחק אמר בנהרות דארץ ישראל דכולי עלמא לא 

ויורד  פליגי אלא כי פליגי בים הגדול דתניא איזהו ארץ ואיזהו חוצה לארץ כל ששופע

מטורי אמנון ולפנים ארץ ישראל מטורי אמנון ולחוץ חוצה לארץ הנסין שבים רואין אותן 

י מן החוט ולחוץ "כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנון עד נחל מצרים מן החוט ולפנים א

וגבול ( במדבר לד)י שנאמר "ל רבי יהודה אומר כל שכנגד ארץ ישראל הרי הוא כא"חו

הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים והנסין שבצדדין רואין אותן כאילו ים והיה לכם הים 

חוט מתוח עליהן מקפלוריא ועד ים אוקיינוס ומנחל מצרים ועד ים אוקיינוס מן החוט 

ל ורבנן האי וגבול מאי עבדי ליה מיבעי ליה לנסין ורבי "י מן החוט ולחוץ חו"ולפנים א

בעו מיניה מרבי חייא בר אבא  : 'י וכו"כו כאמ אומר ע"ר : יהודה נסין לא צריכי קרא

מ אומר עכו כארץ "ל דמי או לא אמר להו תניתוה ר"המוכר עבדו לסוריא כמוכר בחו

ר בשלשה דרכים "ת : ש סוריא דמרחקא טובא"ישראל לגיטין לגיטין אין לעבדים לא וכ

ל "כחועפרה טמא  : ק"ר ר"ב ב"סימן ע : ל"שוותה סוריא לארץ ישראל ובשלשה לחו



י "ל ובשלשה לא"ל והמביא גט מסוריא כמביא מחו"והמוכר עבדו לסוריא כמוכר בחו

י והרוצה ליכנס לה בטהרה נכנס והקונה שדה בסוריא "כא' חייבת במעשר ובשביעי

י קסבר כיבוש "כקונה בפרוארי ירושלים חייבת במעשר ובשביעית כא  ב גמרא,דף ח

רה נכנס והאמרת עפרה טמא בשידה תיבה יחיד שמיה כיבוש והרוצה ליכנס לה בטה

ומגדל דתניא הנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל רבי מטמא רבי יוסי ברבי יהודה 

רבי לא קא מטמא אלא בארץ העמים דגזרו על גושה ועל אוירה אבל סוריא ' מטהר ואפי

מאי ל' על גושה גזרו על אוירה לא גזרו והקונה שדה בסוריא כקונה בפרוארי ירושלי

ד כדאמר רבא "הילכתא אמר רב ששת לומר שכותבין עליו אונו ואפילו בשבת בשבת ס

ג "ועושה ואע{ לגוי> }לעובד כוכבים>נ אומר "ועושה ה{ לגוי> }לעובד כוכבים>אומר 

ר עבד "ת : י לא גזור רבנן"שבות משום ישוב א{ לגוי> }לעובד כוכבים>דאמירה 

איבעיא להו כל  : נויין לך עצמו קנה נכסים לא קנהשהביא גיטו וכתוב בו עצמך ונכסיי ק

ל רבא בשלמא עצמו "נכסיי קנויין לך מהו אמר אביי מתוך שקנה עצמו קנה נכסים א

ליקני מידי דהוה אגט אשה אלא נכסים לא ליקני מידי דהוה אקיום שטרות דעלמא הדר 

א ליקני מידי ל רבא בשלמא נכסים ל"אמר אביי מתוך שלא קנה נכסים לא קנה עצמו א

דהוה אקיום שטרות דעלמא אלא עצמו ליקני מידי דהוה אגט אשה אלא אמר רבא אחד זה 

ש דאמר פלגינן "ל רב אדא בר מתנה לרבא כמאן כר"ואחד זה עצמו קנה נכסים לא קנה א

דיבורא דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין 

ש אומר "ר

לעולם הוא בן חורין עד שיאמר כל נכסיי נתונין לפלוני עבדי חוץ מאחד   א גמרא,טדף 

פ שקילס רבי יוסי את רבי "מריבוא שבהן והאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אע

יוסי קרא עליו המקרא הזה ' מאיר דתניא כשנאמרו דברים לפני ר' שמעון הלכה כר

חים ומי אמר רב נחמן הכי והאמר רב יוסף בר שפתים ישק משיב דברים נכו( משלי כד)

מניומי אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לעבדו ועמד חוזר בנכסים ואינו חוזר 

בעבד חוזר בנכסים מתנת שכיב מרע הוא ואינו חוזר בעבד שהרי יצא עליו שם בן חורין 

עליו עוררין אם יש  : אלא אמר רב אשי התם היינו טעמא משום דלאו כרות גיטא הוא

יוחנן דברי הכל אין ערער ' ערער כמה אילימא ערער חד והאמר ר : יתקיים בחותמיו

פחות משנים ואלא ערער תרי תרי ותרי נינהו מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני אלא 

: ערער דבעל

נ אם יש עליו עדים "נ ובפ"המביא גט ממדינת הים ואינו יכול לומר בפ  א משנה,דף ט

ותמיו אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים שוו למוליך ולמביא וזו אחת מן יתקיים בח

: הדרכים ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים

מאי אינו יכול לומר אילימא חרש חרש בר אתויי גיטא הוא והתנן הכל   א גמרא,דף ט

כשרין להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן אמר רב יוסף הכא במאי עסקינן כגון 

אחד גיטי  : לה כשהוא פיקח ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנתחרששנתנו 

תנו רבנן בשלשה דרכים שוו גיטי נשים לשיחרורי עבדים  : נשים ואחד שיחרורי עבדים

שוו למוליך ולמביא וכל גט שיש עליו עד כותי פסול חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים 

וכל השטרות 

עובדי >פ שחותמיהן "אע{ גוים> }עובדי כוכבים>רכאות של העולים בע  ב גמרא,דף ט

מ בארבעה האומר "כשירין חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים וכדברי ר{ גוים> }כוכבים



מ בשלמא "תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי רצה לחזור בשניהם יחזור דברי ר

י מאי למעוטי הא דתניא מאיר מנינא למעוט' לרבנן מנינא למעוטי הא דרבי מאיר אלא לר

ג "עדים שאין יודעים לחתום מקרעין להם נייר חלק וממלאים את הקרעים דיו אמר רשב

במה דברים אמורים בגיטי נשים אבל שחרורי עבדים ושאר כל השטרות אם יודעין 

לקרות ולחתום חותמין ואם לאו אין חותמין קרייה מאן דכר שמיה חסורי מחסרא והכי 

 : יודעין לקרות קורין לפניהם וחותמין ושאין יודעין לחתום מקרעין להם קתני עדים שאין

ותו ליכא והאיכא האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ומת לא יתנו לאחר 

מיתה תנו מנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה כי קתני מילתא דליתיה בשטרות מילתא 

א לגולה "אבהו הוו יודעין ששלח ר 'דאיתיה בשטרות לא קתני דשלח רבין משמיה דר

משום רבינו שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת אין כותבין ונותנין שמא לא 

גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה והאיכא לשמה בשלמא לרבה היינו 

מוליך ומביא אלא לרבא קשיא ותו בין לרבה בין לרבא האיכא מחובר כי קתני פסולא 

דפסולא דאורייתא { גוים> }עובדי כוכבים>דאורייתא לא קתני והא ערכאות של  דרבנן

' הוא וקתני בעדי מסירה וכרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי והא מדקתני סיפא ר

א דאמר עדי "ר זירא ירד רבי שמעון לשיטתו של ר"שמעון אומר אף אלו כשירין וא

מסירה כרתי מכלל דתנא קמא סבר לא 

איכא בינייהו שמות מובהקין והא חזרה דאורייתא וקתני אלא כי קתני   אא גמר,דף י

מילתא דליתא בקידושין מילתא דאיתא בקידושין לא קתני והא חזרה גופה איתא 

: בקידושין בשליחות בעל כורחה דבגירושין איתא ובקידושין ליתא

עבדים מעשה כל גט שיש עליו עד כותי פסול חוץ מגיטי נשים ושחרורי   א משנה,דף י

: ג לכפר עותנאי גט אשה והיו עדיו עדי כותים והכשיר"שהביאו לפני ר

א ולא רבן שמעון בן גמליאל דתניא מצת כותי "ק ולא ר"לא ת' מני מתני  א גמרא,דף י

מותרת ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח רבי אלעזר אוסר לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות 

ק "בה כותים הרבה מדקדקין בה יותר מישראל מני אי תג אומר כל מצוה שהחזיקו "רשב

אפילו שאר שטרות נמי אי רבי אלעזר אפילו גט אשה נמי לא ואי רבן שמעון בן גמליאל 

שאר שטרות נמי אי דלא אחזוק אפילו גט אשה נמי לא וכי תימא רבן ' אי דאחזוק אפי

איריא חד אפילו תרי  שמעון בן גמליאל היא ודאחזוק בהא ולא אחזוק בהא אי הכי מאי

נמי אלמה אמר רבי אלעזר לא הכשירו בו אלא עד אחד כותי בלבד לעולם רבי אלעזר 

וכגון דחתים ישראל לבסוף 

דאי לאו דכותי חבר הוה לא מחתים ליה מקמיה אי הכי אפילו שאר שטרות   ב גמרא,דף י

אן דקשיש נמי אלא אמרינן רווחא שבק למאן דקשיש מיניה הכא נמי רווחא שבק למ

ר פפא זאת אומרת עדי הגט אין חותמין זה בלא זה מאי טעמא אמר רב אשי "מיניה א

גזירה משום כולכם גופא אמר רבי אלעזר לא הכשירו בו אלא עד אחד כותי בלבד מאי 

תרי נמי ' אי ממתניתין הוה אמינא אפי' ל תנינא כל גט שיש עליו עד כותי פסול כו"קמ

ל ותרי לא והא קתני מעשה והביאו "חד נמי לא קמ' טרות אפיוהאי דקתני חד משום דבש

לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אשה והיו עדיו עדי כותים והכשיר אמר אביי תני עדו 

רבא אמר לעולם תרי ורבן גמליאל מיפלג פליג וחסורי מיחסרא והכי קתני ורבן גמליאל 

כפר עותנאי גט אשה והיו עדיו עדי מכשיר בשנים ומעשה נמי שהביאו לפני רבן גמליאל ל

: כותים והכשיר



פ "אע{ גוים> }עובדי כוכבים>כל השטרות העולים בערכאות של   ב משנה,דף י

ש "כשירים חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים ר{ גוים> }עובדי כוכבים>שחותמיהם 

: אומר אף אלו כשירין לא הוזכרו אלא בזמן שנעשו בהדיוט

ש מתנה בשלמא מכר מכי יהיב זוזי קמייהו "ק ותני לא שנא מכר לקא פסי  ב גמרא,דף י

הוא דקנה ושטרא ראיה בעלמא הוא דאי לא יהיב זוזי קמייהו לא הוו מרעי נפשייהו 

וכתבין ליה שטרא אלא מתנה במאי קא קני לאו בהאי שטרא והאי שטרא חספא בעלמא 

רבי שמעון אומר  : נשים א תני חוץ מכגיטי"הוא אמר שמואל דינא דמלכותא דינא ואב

שמעון לשיטתו ' והא לאו בני כריתות נינהו אמר רבי זירא ירד ר : 'אף אלו כשירין וכו

אלעזר במזויף מתוכו ' אבא מודה ר' של רבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי והאמר ר

שפסול הכא במאי עסקינן 

פפא כגון הורמיז בשמות מובהקין היכי דמי שמות מובהקין אמר רב   א גמרא,דף יא

ואבודינא בר שיבתאי ובר קידרי ובאטי ונקים אונא אבל שמות שאין מובהקים מאי לא אי 

א בשמות "הכי אדתני סיפא לא הוזכרו אלא בזמן שנעשו בהדיוט לפלוג וליתני בדידה בד

א בשמות מובהקין אבל בשמות "מובהקין אבל שמות שאין מובהקין לא הכי נמי קאמר בד

ין נעשה כמי שנעשו בהדיוט ופסולין ואיבעית אימא סיפא אתאן לגיטי ממון שאין מובהק

אלעזר ' והכי קאמר לא הוזכרו גיטי ממון דפסולים אלא בזמן שנעשו בהדיוט תניא אמר ר

ע וחכמים על כל השטרות העולין "ש לחכמים בצידן לא נחלקו ר"יוסי כך אמר ר' בר

{ גוים> }עובדי כוכבים>שחותמיהן  פ"שאע{ גוים'> }עובדי כוכבי>בערכאות של 

ע "גיטי נשים ושחרורי עבדים לא נחלקו אלא בזמן שנעשו בהדיוט שר' כשרים ואפי

ג אומר אף אלו כשירין "מכשיר וחכמים פוסלים חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים רשב

במקום שאין ישראל חותמין אבל במקום שישראל חותמין לא מקום שאין ישראל חותמין 

ליגזור אטו מקום שישראל חותמין שמא בשמא מחליף אתרא באתרא לא מחליף נמי 

ל רפרם ערכאות תנן אמר רבא האי שטרא "רבינא סבר לאכשורי בכנופיאתה דארמאי א

פרסאה דמסריה ניהליה באפי סהדי ישראל מגבינן ביה מבני חרי והא לא ידעי למיקרא 

בדאפיצן והא בעינא צריך שיחזיר מענינו בדידעי והא בעינא כתב שאינו יכול לזייף וליכא 

ה ממשעבדי נמי לית ליה קלא בעא מיניה "של שטר בשיטה אחרונה וליכא בדמהדר א

יוחנן ' ריש לקיש מר

מהו { גוים> }עובדי כוכבים>עדים החתומין על הגט ושמותן כשמות   ב גמרא,דף יא

ולוס דלא שכיחי ישראל אמר ליה לא בא לידינו אלא לוקוס ולוס והכשרנו ודוקא לוקוס 

דמסקי בשמהתייהו אבל שמהתא אחריני דשכיחי ישראל דמסקי בשמהתייהו לא איתיביה 

עובדי >פ ששמותיהן כשמות "גיטין הבאים ממדינת הים ועדים חתומים עליהם אע

> עובדי כוכבים>ל שמותיהן כשמות "כשירין מפני שרוב ישראל שבחו{ גוים> }כוכבים

עובדי >עמא מפני שרוב ישראל שבחוץ לארץ שמותיהן כשמות התם כדקתני ט{ גוים}

: ואיכא דאמרי כי מתניתא בעא מיניה ופשט ליה ממתניתא{ גוים> }כוכבים

האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי אם רצה לחזור בשניהן   ב משנה,דף יא

אדם שלא א בגיטי נשים אבל לא בשחרורי עבדים לפי שזכין ל"מ וחכ"יחזור דברי ר

בפניו ואין חבין לו אלא בפניו שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי ושלא לזון את אשתו 

אינו רשאי אמר להם והרי הוא פוסל את עבדו מן התרומה כשם שהוא פוסל את אשתו 

: אמרו לו מפני שהוא קניינו



ה וקא ירמי' ירמיה ויתיב ר' יתיב רב הונא ורב יצחק בר יוסף קמיה דר  ב גמרא,דף יא

ל רב יצחק בר יוסף "מ מדרבנן התופס לבעל חוב קנה א"מנמנם ויתיב רב הונא וקאמר ש

ירמיה אמר להו דרדקי הכי ' ל אין אדהכי איתער בהו ר"במקום שחב לאחרים א' ואפי

ת משנתינו כל האומר תנו "ר יוחנן התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה וא"א

התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים באנו למחלוקת  כאומר זכו דמי אמר רב חסדא

אליעזר אמר זכה ' רבי אליעזר ורבנן דתנן מי שליקט את הפאה ואמר הרי זו לפלוני עני ר

א יתננו לעני הנמצא ראשון אמר אמימר ואיתימא רב פפא "לו וחכ

אליעזר התם אלא דמיגו דאי בעי ' דלמא לא היא עד כאן לא קאמר ר  א גמרא,דף יב

מפקר להו לנכסיה והוי עני וחזי ליה ומיגו דזכי ליה לנפשיה זכי לחבריה אבל הכא לא 

לא תלקט לעני לא תלקט לו לעני ( ויקרא כג)ועד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא דכתיב 

שאם  : א האי לא תלקט מאי עביד ליה מיבעי ליה להזהיר לעני על שלו"אבל הכא לא ור

ינה יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך הכא במאי שמעת מ : 'ירצה שלא לזון כו

ל צא מעשה ידיך למזונותיך דכוותה גבי אשה דאמר לה צאי מעשה ידיך "עסקינן דא

במזונותיך אשה אמאי לא אשה בדלא ספקה עבד נמי בדלא ספיק עבדא דנהום כרסיה לא 

רבו חייב לזונו  שויא למריה ולמרתיה למאי מיתבעי תא שמע עבד שגלה לערי מקלט אין

מ יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך הכא "ולא עוד אלא שמעשה ידיו לרבו ש

במאי עסקינן דאמר לו צא מעשה ידיך למזונותיך אי הכי מעשה ידיו אמאי לרבו להעדפה 

העדפה פשיטא מהו דתימא כיון דכי לית ליה לא יהיב ליה כי אית ליה נמי לא לישקול 

ל והא "וחי עביד ליה חיותא טפי קמ( דברים ד)א "ש לערי מקלט סד"ל ומ"מיניה קמ

מדקתני סיפא אבל אשה שגלתה לערי מקלט בעלה חייב במזונותיה מכלל דלא אמר לה 

דאי אמר לה בעלה אמאי חייב ומדסיפא דלא אמר לה רישא נמי דלא אמר ליה לעולם 

י מעשה ידיך במזונותיך דאמר ליה ואשה בדלא ספקה והא מדקתני סיפא ואם אמר לה צא

ק ואם מספקת ואמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך "רשאי מכלל דרישא דלא אמר לה ה

ל "כל כבודה בת מלך פנימה קמ( תהילים מה)רשאי מספקת מאי למימרא מהו דתימא 

לימא כתנאי רבן שמעון בן גמליאל אומר יכול העבד לומר לרבו בשני בצורת או פרנסני 

ירות וחכמים אומרים הרשות ביד רבו מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר או הוציאני לח

יכול ומר סבר אינו יכול ותיסברא האי או פרנסני או הוציאני לחירות או פרנסני או תן לי 

מעשה ידי בפרנסתי מיבעי ליה ועוד מאי שנא בשני בצורת אלא הכא במאי עסקינן דאמר 

ג סבר או פרנסני או הוציאני "לא ספק רשב לו צא מעשה ידיך למזונותיך ובשני בצורת

לחירות כי היכי דחזו לי אינשי ומרחמין עלי ורבנן סברי מאן דמרחם אבני חרי אעבד נמי 

מ "ש דאמר רב המקדיש ידי עבדו אותו העבד לוה ואוכל ועושה ופורע ש"רחומי מרחם ת

ה למאי "מזונות איכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך הכא במאי עסקינן במעלה לו 

לוה ואוכל להעדפה ולימא ליה הקדש עד השתא סגי לך בלא העדפה   ב גמרא,דף יב

כי היכי דלשבח עבדיה עושה ' והשתא נמי תיסגי לך בלא העדפה הקדש גופיה ניחא לי

ופורע קמא קמא קדיש ליה בפחות פחות משוה פרוטה הכי נמי מסתברא דאמר רב 

ושה ואוכל דאי לא עבדא מאן פלח ליה אי אמרת בשלמא המקדיש ידי עבדו אותו העבד ע

הך במעלה ואינו יכול והא בשאינו מעלה שפיר אלא אי אמרת הך בשאינו מעלה ויכול 

ש "מ אינו יכול שמע מינה ת"דאי לא עבדא מאן פלח ליה מאן דבעי ניפלחיה אלא לאו ש

ו ואותו העבד ניזון מן יוחנן הקוטע יד עבדו של חבירו נותן שבתו ורפואתו לרב' דאמר ר



במעלה לו מזונות ' מ יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך הכא במאי עסקי"הצדקה ש

מ "אי הכי אמאי ניזון מן הצדקה להעדפה אי הכי ניזון מתפרנס מיבעי ליה אלא לאו ש

מ אמר מר נותן שבתו ורפואתו לרבו שבתו פשיטא רפואתו איצטריכא ליה "יכול ש

יה היא דבעי איתסויי ביה לא צריכא דאמדוה לחמשא יומי ועבדו ליה סמא רפואתו דיד

ר אלעזר אמרנו לו "ל תניא א"חריפא ואתסי בתלתא יומי מהו דתימא צערא דידיה הוא קמ

למאיר והלא זכות הוא לעבד שיוצא מתחת ידי רבו לחירות אמר לנו חוב הוא לו שאם 

א מה אם ירצה שלא לזונו ושלא לפרנסו היה עבד כהן פוסלו מן התרומה אמרנו לו והל

רשאי אמר לנו ומה אילו עבד כהן שברח ואשת כהן שמרדה על בעלה הלא אוכלין 

בתרומה וזה אינו אוכל אבל אשה חוב הוא לה שכן פסלה מן התרומה ומפסידה מן 

ק להו השבתוני על המזונות מה תשיבוני "המזונות מאי קאמרו ליה ומאי קא מהדר להו ה

רומה וכי תימרו אי בעי זריק ליה גיטא ופסיל ליה שביק ליה ועריק ואזיל לעלמא על הת

ומה אילו עבד כהן שברח ואשת כהן שמרדה על בעלה הלא אוכלים   א גמרא,דף יג

מפני ' בתרומה וזה אינו אוכל שפיר קאמר להו אמר רבא היינו דקא מהדרי ליה במתני

ראל ופסיל ליה כל היכא דאיתיה ולרבי מאיר שהוא קנינו דאי בעי שקיל ארבעה זוזי מיש

תינח עבד כהן עבד ישראל מאי איכא למימר אמר רבי שמואל בר רב יצחק מפני 

שמפסידו משפחה כנענית אדרבה הרי הוא מתירו בבת חורין עבדא בהפקירא ניחא ליה 

: זילא ליה שכיחא ליה פריצה ליה

זה לעבדי ומת לא יתנו לאחר  האומר תנו גט זה לאשתי שטר שחרור  א משנה,דף יג

: מיתה תנו מנה לאיש פלוני ומת יתנו לאחר מיתה

אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב והוא שצבורין ומונחין   א גמרא,דף יג

בקרן זוית במאי עסקינן אילימא בבריא כי צבורין מאי הוי הא לא משך ואלא בשכיב מרע 

ל דדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורין "י דהא קיימאי איריא צבורין כי אין צבורין נמ

ר זביד לעולם בבריא וכדרב הונא אמר רב דאמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך "דמו א

מ וכאידך דרב דאמר רב "תנהו לו לפלוני במעמד שלשתן קנה רב פפא אמר לעולם בשכ

חיישינן שמא מנה מ שאמר תנו מנה לפלוני מנכסי מנה זה נותנין מנה סתם אין נותנין "שכ

קבור קאמר והלכתא לקבורה לא חיישינן רב פפא מאי טעמא לא אמר כרב זביד 

ט "קסבר רב פפא כי אמר רב לא שנא במלוה ולא שנא בפקדון רב זביד מ  ב גמרא,דף יג

בשכיב מרע ממאי מדקתני האומר תנו גט זה ' לא אמר כרב פפא לא מיתוקמא מתני

מת לא יתנו לאחר מיתה טעמא דמת הא מחיים נותנין לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ו

ג דלא אמר תנו נותנין דתנן "טעמא דאמר תנו הא לא אמר תנו אין נותנין ושכיב מרע אע

בראשונה היו אומרים היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו חזרו 

ן מתקיף לה רב אשי לומר אף המפרש והיוצא בשיירא רבי שמעון שזורי אומר אף המסוכ

רבי שמעון שזורי היא דלמא רבנן היא גופא אמר רב הונא אמר רב ' ומאן נימא לן דמתני

מנה לי בידך תנהו לו לפלוני במעמד שלשתן קנה אמר רבא מסתברא מילתיה דרב 

בפקדון אבל במלוה לא והאלקים אמר רב אפילו במלוה אתמר נמי אמר שמואל משמיה 

נהו לו לפלוני במעמד שלשתן קנה וטעמא מאי אמר אמימר נעשה דלוי מלוה לי בידך ת

ל רב אשי לאמימר "כאומר לו בשעת מתן מעות שעבדנא לך לדידך ולכל דאתו מחמתך א

מ "אלא מעתה הקנה לנולדים דלא הוו בשעת מתן מעות הכי נמי דלא קנו דאפילו לר



לדבר שאינו בעולם מ לדבר שישנו בעולם אבל "דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ה

ר אשי "לא אלא א

בההיא הנאה דקא משתניא ליה בין מלוה ישנה למלוה חדשה גמר   א גמרא,דף יד

ל הונא מר בריה דרב נחמיה לרב אשי אלא מעתה כגון הני דבי בר "ומשעביד נפשיה א

כ נתת דבריך לשיעורין אלא "נ א"נ דלא קנו וכי תימא ה"אלישיב דכפתי ושקלי לאלתר ה

מר זוטרא הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא חדא הא ואידך דאמר רב אמר 

יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפיטרופיא ואידך דאמר רב 

ל רב לרב אחא ברדלא קבא דמוריקא אית לי "חנניא המשיא אשה לבנו גדול בבית קנאו א

הדרנא בי מכלל דאי בעי הדר ביה מצי הדר  גבך יהביה לפלוני באפיה קאמינא לך דלא

ק דברים הללו לא ניתנו לחזרה הא אמר רב חדא זימנא דאמר רב הונא אמר רב "ביה ה

מנה לי בידך תנהו לו לפלוני במעמד שלשתן קנה אי מההיא הוה אמינא הני מילי מתנה 

בהדי הדדי הנהו גינאי דעביד חושבנא  : ל"מרובה אבל מתנה מועטת לא ליבעי בפניו קמ

פש חמש איסתרי זוזי גבי חד מנייהו אמרי ליה יהבינהו ניהליה למרי ארעא באפי מרי 

ארעא וקנה מיניה לסוף אזל עבד חושבנא בין דיליה לנפשיה לא פש גביה ולא מידי אתא 

ל מאי איעביד לך חדא דאמר רב הונא אמר רב ועוד הא קנו מינך "לקמיה דרב נחמן א

כ קנין בטעות הוא וכל "ל א"קאמר לא יהבינא דליכא גבאי קאמר אל רבא אטו האי מי "א

קנין בטעות חוזר איתמר הולך מנה לפלוני שאני חייב לו אמר רב חייב באחריותו ואם בא 

לחזור אינו חוזר ושמואל אמר מתוך שחייב באחריותו אם בא לחזור חוזר לימא בהא 

ע הולך כזכי דמי "כזכי דמי לא דכ קמיפלגי דמר סבר הולך כזכי דמי ומר סבר הולך לאו

ס אמרינן מיגו תניא כוותיה דרב הולך מנה "ס לא אמרינן מיגו ומ"והכא בהא קמיפלגי מ

לפלוני שאני חייב לו תן מנה לפלוני שאני חייב לו הולך מנה לפלוני פקדון שיש לו בידי 

וזר פקדון לימא תן מנה לפלוני פקדון שיש לו בידי חייב באחריותו ואם בא לחזור אינו ח

ר זירא כשהוחזק כפרן רב ששת הוה ליה "ליה אין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר א

ל לרב יוסף בר חמא בהדי דאתית אייתינהו ניהלי אזל "אשרתא דסרבלי במחוזא א

יהבינהו ליה אמרי ליה ניקני מינך אמר להו אין לסוף אישתמיט להו כי אתא לגביה אמר 

עבד לוה לאיש מלוה לישנא אחרינא שפיר ( משלי כב)נפשך  ליה שפיר עבדת דלא שוית

יאשיה הוה ליה איספקא דכספא בנהרדעא ' אחי בר' עבדת עבד לוה לאיש מלוה ר

יוסי בר כיפר בהדי דאתיתו אתיוה ' ר ינאי ולר"דוסתאי ב' אמר להו לר  ב גמרא,דף יד

אמרי להו אהדריה ניהלן  ניהלי אזול יהביה ניהליה אמרי להו נקני מינייכו אמרי להו לא

ל "יוסי בר כיפר אמר להו לא הוו קא מצערו ליה א' דוסתאי ברבי ינאי אמר להו אין ר' ר

ל חזי מר לא מיסתייה דלא "חזי מר היכי קא עביד אמר להו טב רמו ליה כי אתו לגביה א

 ל אותן בני אדם הן אמה"ל אמאי תיעבד הכי א"סייען אלא אמר להו נמי טב רמו ליה א

וכובען אמה ומדברין מחצייהן ושמותיהן מבוהלין ארדא וארטא ופילי בריש אומרין 

כפותו כופתין אומרין הרוגו הורגין אילו הרגו את דוסתאי מי נתן לינאי אבא בר כמותי 

ל הן יש להן סוסים ופרדים שרצים אחריהן "ל בני אדם הללו קרובים למלכות הן א"א

הולך מנה לפלוני והלך ובקשו ולא מצאו תני חדא  : ל אי הכי שפיר עבדת"ל הן א"א

יחזרו למשלח ותניא אידך ליורשי מי שנשתלחו לו לימא בהא קמיפלגי דמר סבר הולך 

ע הולך לאו כזכי ולא קשיא הא "אבא בר ממל דכ' ס הולך לאו כזכי אמר ר"כזכי ומ

בשעת מתן בבריא הא בשכיב מרע רב זביד אמר הא והא בשכיב מרע הא דאיתיה למקבל 



הא דמית מקבל ' מעות הא דליתיה למקבל בשעת מתן מעות רב פפא אמר הא והא בברי

בחיי נותן הא דמית נותן בחיי מקבל לימא הולך כזכי תנאי היא דתניא הולך מנה לפלוני 

יעקב אמרו יחזרו ליורשי ' נתן ור' והלך ובקשו ולא מצאו יחזרו למשלח מת משלח ר

יעקב שאמר ' יהודה הנשיא אמר משום ר' מי שנשתלחו לו ר משלח ויש אומרים ליורשי

א יחלוקו וכאן אמרו כל מה שירצה שליח יעשה "מ מצוה לקיים דברי המת וחכ"משום ר

ר שמעון הנשיא על ידי היה מעשה ואמרו יחזרו ליורשי משלח מאי לאו בהא קמיפלגי "א

ג דמית לא אמרינן "זכי ואעיעקב נמי הולך לאו כ' נתן ור' ק סבר הולך לאו כזכי ור"דת

יעקב ' יהודה הנשיא אמר משום ר' מצוה לקיים דברי המת ויש אומרים הולך כזכי ר

מאיר הולך לאו כזכי מיהו היכא דמית אמרינן מצוה לקיים דברי המת ' שאמר משום ר

וחכמים אומרים יחלוקו מספקא להו וכאן אמרו שודא עדיף ורבי שמעון הנשיא מעשה 

לא בבריא דכולי עלמא לא פליגי והכא במאי עסקינן בשכיב מרע ' אתא לאשמועי

אלעזר אומר אחד ' אלעזר ורבנן קמיפלגי דתנן המחלק נכסיו על פיו ר' ובפלוגתא דר

בריא ואחד מסוכן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה ושאין להן 

קנין באמירה אמרו לו מעשה אחריות אין נקנין אלא במשיכה וחכמים אומרים אלו ואלו נ

באמן של בני רוכל שהיתה חולה ואמרה תינתן 

כבינתי לבתי והיא בשנים עשר מנה ומתה וקיימו חכמים את דבריה אמר   א גמרא,דף טו

ג דמית לא אמרינן "א אע"יעקב נמי כר' נתן ור' א ור"ק כר"להם בני רוכל תקברם אמם ת

א "מ כר"יהודה הנשיא שאמר משום ר' ורמצוה לקיים דברי המת ויש אומרים כרבנן 

יחלוקו מספקא להו וכאן ' מיהו היכא דמית אמרינן מצוה לקיים דברי המת וחכמים אומרי

ש הנשיא נשיא הוא "ש הנשיא מעשה אתא לאשמועינן אבעיא להו ר"אמרו שודא עדיף ור

נשיא ש הנשיא ועדיין תיבעי לך "ש דאמר רב יוסף הלכה כר"או משמיה דנשיא קאמר ת

ל "ש הנשיא והא קיי"הוא או דקאמר משמיה דנשיא תיקו גופא אמר רב יוסף הלכה כר

דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו רב יוסף מוקי לה בבריא והא ליורשי משלח 

:  ל מצוה לקיים דברי המת תני יחזרו למשלח"קאמר וקיי

  

מסכת גיטין פרק ב 

מר בפני נכתב אבל לא בפני נחתם בפני נחתם המביא גט ממדינת הים וא  א משנה,דף טו

אבל לא בפני נכתב בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו בפני נכתב חציו ובפני נחתם כולו 

פסול אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד 

ם אומרים בפנינו יהודה מכשיר אחד אומר בפני נכתב ושני' אומר בפני נחתם פסול ור

: נחתם כשר

ל הא תנא ליה חדא זימנא המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר "הא תו ל  א גמרא,דף טו

בפני נכתב  : ל"בפני נכתב ובפני נחתם אי מההיא הוה אמינא צריך ואי לא אמר כשר קמ

ו א אפילו לא כתב ב"הי חציו אלימא חציו ראשון והאמר ר : חציו ובפני נחתם כולו פסול

בפני נכתב כולו  : אלא שיטה אחת לשמה שוב אינו צריך אלא אמר רב אשי חציו אחרון

אמר רב חסדא ואפילו שנים מעידים על חתימת יד שני פסול  : ובפני נחתם חציו פסול



מאי טעמא או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת חכמים מתקיף לה רבא מי איכא מידי 

' פסול אלא אמר רבא אפי דאילו אמר חד כשר השתא דאיכא תרי

הוא ואחר מעידין על חתימת יד שני פסול מאי טעמא אתו לאיחלופי   ב גמרא,דף טו

בקיום שטרות דעלמא וקא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דחד סהדא מתקיף לה רב אשי 

מי איכא מידי דאילו מסיק ליה איהו לכוליה דיבורא כשר השתא דאיכא חד בהדיה פסול 

ב אשי אפילו אומר אני הוא עד שני פסול מאי טעמא או כולו בקיום הגט או אלא אמר ר

כולו בתקנת חכמים תנן בפני נכתב כולו בפני נחתם חציו פסול אידך חציו היכי דמי 

אילימא דליכא דקא מסהיד עליה כלל השתא אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני 

ולה חתימה פסול חציו מיבעיא אלא נחתם דהאי קמסהיד אכולה כתיבה והאי קמסהיד אכ

או כדרבא או כדרב אשי ולאפוקי מדרב חסדא אמר לך רב חסדא ולטעמיך בפני נכתב 

ל אלא לא זו אף זו קתני הכא נמי לא זו אף זו קתני אמר רב חסדא "אבל לא בפני נחתם ל

רש או כולו בגידוד ד' גידוד חמשה ומחיצה חמשה אין מצטרפין עד שיהא או כולו במחיצ

מצטרפין והלכתא מצטרפין בעי אילפא ידים טהורות ' מרימר גידוד חמשה ומחיצה ה

לחצאין או אין טהורות לחצאין היכי דמי אילימא דקא משו בי תרי מרביעית והא תנן 

לשנים ואלא דקא משי חדא חדא ידיה והתנן הנוטל ' מרביעית נוטלין לידים לאחד ואפי

ו טהורות ואלא דקא משי פלגא פלגא דידיה והאמרי ידו אחת בנטילה ואחת בשטיפה ידי

ינאי ידים אין טהורות לחצאין לא צריכא דאיכא משקה טופח וכי איכא משקה ' דבי ר

טופח מאי הוי והתנן 

הנצוק והקטפרס ומשקה טופח אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה לא   א גמרא,דף טז

פיח חיבור דלמא לענין מקואות צריכא דאיכא טופח להטפיח הא נמי תנינא טופח להט

שניהם >ורבי יהודה היא דתנן מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות וירדו שנים וטבלו 

בזה אחר זה ראשון טהור והשני טמא רבי יהודה אומר אם היו רגליו > בבת אחת טהורים

של ראשון נוגעות במים אף השני טהור אמר רבי ירמיה הרי אמרו הבא ראשו ורובו 

' שאובין וטהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלשה לוגין מים שאובין טמא בעי רבמים 

ירמיה חציו בביאה וחציו בנפילה מאי תיקו אמר רב פפא הרי אמרו בעל קרי חולה שנתנו 

אחד  : עליו תשעה קבין מים טהור בעי רב פפא חציו בטבילה וחציו בנתינה מאי תיקו

רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא  אמר : 'אומר בפני נכתב ואחד אומר כו

שאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם אבל גט יוצא מתחת ידי שניהם 

כשר אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדינת הים אין צריכין שיאמרו   ב גמרא,דף טז

בפנינו נכתב ובפנינו נחתם אמר ליה אביי אלא מעתה סיפא דקתני שנים אומרים בפנינו 

חד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר טעמא דאין הגט יוצא מתחת ידי נכתב וא

שניהם הא גט יוצא מתחת ידי שניהם מכשרי רבנן אמר ליה אין וכי אין גט יוצא מתחת 

ידי שניהם במאי פליגי מר סבר גזרינן דלמא אתיא לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד 

מרי לה אמר רב שמואל בר יהודה אמר רבי אחד ומר סבר לא גזרינן לישנא אחרינא א

גט יוצא מתחת ידי שניהם פסול אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדינת הים ' יוחנן אפי

צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם אמר ליה אביי אלא מעתה סיפא דקתני שנים 

ט יוצא יהודה מכשיר אפילו ג' אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ור

מתחת ידי שניהם פסלי רבנן אמר ליה אין במאי קא מיפלגי מר סבר לפי שאין בקיאין 

לשמה ומר סבר לפי שאין עדים מצויין לקיימו לימא דרבה ורבא תנאי היא לא רבא מתרץ 



כלישנא קמא ורבה אמר לך דכולי עלמא בעינן לשמה והכא במאי עסקינן לאחר שלמדו 

קלקולו קמיפלגי דמר סבר גזרינן ומר סבר לא גזרינן וליפלוג ובגזירה שמא יחזור הדבר ל

נמי רבי יהודה ברישא הא אתמר עלה אמר עולא חלוק היה רבי יהודה אף בראשונה מתיב 

רב אושעיא לעולא רבי יהודה מכשיר בזו ולא באחרת מאי לאו למעוטי אחד אומר בפני 

לא בפני נכתב סלקא דעתך נכתב ואחד אומר בפני נחתם לא למעוטי בפני נחתם אבל 

אמינא הואיל ולא גזר רבי יהודה גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו דלמא אתי לאחלופי 

בקיום שטרות דעלמא בעד אחד נמי לא גזר קא משמע לן אתמר נמי אמר רב יהודה שנים 

שהביאו גט ממדינת הים באנו למחלוקת רבי יהודה ורבנן רבה בר בר חנה חלש עול 

ודה ורבה לשיולי ביה בעו מיניה שנים שהביאו גט ממדינת הים צריכין לגביה רב יה

שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכין אמר להם אין צריכין מה אילו יאמרו 

בפנינו גירשה מי לא מהימני אדהכי אתא ההוא 

 חברא שקלה לשרגא מקמייהו אמר רחמנא או בטולך או בטולא דבר עשו  א גמרא,דף יז

אלהים הבין ( איוב כח)למימרא דארומאי מעלו מפרסאי והתני רבי חייא מאי דכתיב 

ה בישראל שאין יכולין לקבל גזירת ארומיים עמד "דרכה והוא ידע את מקומה יודע הקב

 : והגלה אותם לבבל לא קשיא הא מקמי דניתו חברי לבבל הא לבתר דאתו חברי לבבל

אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן  : פנינו נחתם כשראחד אומר בפני נכתב ושנים אומרים ב

לא שנו אלא שהגט יוצא מתחת יד עד כתיבה דנעשו כשנים על זה וכשנים על זה אבל 

מתחת ידי עדי חתימה פסול אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדינת הים צריכין שיאמרו 

אומרים בפנינו נכתב ובפנינו נחתם אמר ליה רבי אסי אלא מעתה רישא דקתני שנים 

יהודה מכשיר ואפילו גט יוצא מתחת ידי ' בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ור

שניהם פסלי רבנן אמר ליה אין זימנין אשכחיה דיתיב וקאמר דאפילו גט יוצא מתחת ידי 

ה אין צריכין שיאמרו בפנינו נכתב "עדי חתימה כשר אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממ

רבי אסי אלא מעתה רישא דקתני שנים אומרים בפנינו נכתב  ובפנינו נחתם אמר ליה

ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר טעמא דאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם 

הא גט יוצא מתחת ידי שניהם מכשרי רבנן אמר ליה אין והא זמנין לא אמרת לן הכי אמר 

: ליה יתד היא שלא תמוט

תם ביום בלילה ונחתם בלילה בלילה ונחתם ביום כשר נכתב ביום ונח  א משנה,דף יז

ביום ונחתם בלילה פסול רבי שמעון מכשיר שהיה רבי שמעון אומר כל הגיטין שנכתבו 

: ביום ונחתמו בלילה פסולין חוץ מגיטי נשים

איתמר מפני מה תיקנו זמן בגיטין רבי יוחנן אמר משום בת אחותו ריש   א גמרא,דף יז

ט לא אמר כרבי יוחנן אמר לך "רות ריש לקיש מלקיש אמר משום פי

זנות לא שכיחא ורבי יוחנן מאי טעמא לא אמר כריש לקיש קסבר יש   ב גמרא,דף יז

ש אלא לרבי "לבעל פירות עד שעת נתינה בשלמא לריש לקיש משום הכי קא מכשיר ר

מינא ש לא קאמינא כי קא"ש דמכשיר אמר לך רבי יוחנן אליבא דר"יוחנן מאי טעמא דר

אליבא דרבנן בשלמא לרבי יוחנן היינו דאיכא בין רבי שמעון לרבנן אלא לריש לקיש 

מאי איכא בין רבי שמעון לרבנן פירי דמשעת כתיבה ועד שעת חתימה איכא בינייהו והא 

איפכא שמעינן להו דאתמר מאימתי מוציאין לפירות רבי יוחנן אמר משעת כתיבה וריש 

גיטין פסולים ואם ניסת הולד ' ך אמר ליה אביי לרב יוסף גלקיש אמר משעת נתינה איפו

כשר מה הועילו חכמים בתקנתן אהנו דלכתחילה לא תינשא גזייה לזמן דידיה ויהביה 



ניהלה מאי אמר ליה לרמאי לא חיישינן כתוב בו שבוע שנה חדש שבת מאי אמר ליה 

יה דאי לא תימא הכי כשר ומה הועילו חכמים בתקנתן אהנו לשבוע דקמיה ולשבוע דבתר

אי מצפרא אי מפניא אלא ליומא דקמיה וליומא דבתריה הכא נמי ' יומא גופיה מי ידעי

אהני לשבוע דקמיה ולשבוע דבתריה אמר ליה רבינא לרבא כתביה 

ואותביה בכיסתיה דאי מפייסה תיפייס מאי אמר ליה לא מקדים אינש   א גמרא,דף יח

רב אשי גיטין הבאים ממדינת הים דמיכתבי בניסן פורענותא לנפשיה אמר ליה רבינא ל

ולא מטו עד תשרי מה הועילו חכמים בתקנתם אמר ליה הנהו קלא אית להו איתמר 

מאימתי מונין לגט רב אמר משעת נתינה ושמואל אמר משעת כתיבה מתקיף לה רב נתן 

ביי זו בר הושעיא לשמואל יאמרו שתי נשים בחצר אחת זו אסורה וזו מותרת אמר ליה א

זמן גיטה מוכיח עליה וזו זמן גיטה מוכיח עליה תניא כוותיה דרב תניא כוותיה דשמואל 

חדשים כשהגיע גט לידה ' תניא כוותיה דרב השולח גט לאשתו ונשתהה שליח בדרך ג

חדשים ולגט ישן אין חוששין שהרי לא נתייחד עמה תניא כוותיה ' צריכה להמתין ג

חדשים משנתנו לה ' מר לו אל תתנהו לה אלא לאחר גדשמואל המשליש גט לאשתו וא

מותרת לינשא מיד ולגט ישן אין חוששין שהרי לא נתייחד עמה רב כהנא ורב פפי ורב 

אשי עבדי משעת כתיבה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי משעת נתינה והלכתא 

ואל אמר משעת כתיבה איתמר מאימתי כתובה משמטת רב אמר משתפגום ותזקוף ושמ

פ שלא פגמה תניא כוותיה דרב תניא כוותיה דשמואל "פ שלא זקפה זקפה אע"פגמה אע

תניא כוותיה דרב מאימתי כתובה משמטת משתפגום ותזקוף פגמה ולא זקפה זקפה ולא 

פגמה אינה משמטת עד שתפגום ותזקוף תניא כוותיה דשמואל אונס וקנס ופיתוי וכתובת 

לאו אין משמטין מאימתי נזקפים במלוה משעת העמדה  אשה שזקפן במלוה משמטין ואם

ד נכתבין ביום ונחתמין בלילה "ד דמיא מה מעשה ב"בדין אמר שמואל כתובה כמעשה ב

אף כתובה נכתבת ביום ונחתמת בלילה כתובתיה דרבי חייא בר רב איכתוב ביום ואיחתום 

ה עסוקין באותו ענין בלילה הוה רב התם ולא אמר להו ולא מידי לימא כשמואל סבירא לי

הוו דתניא אמר רבי אלעזר בר רבי צדוק לא שנו אלא כשאין עסוקין באותו ענין אבל 

ש קסבר כיון שנתן "אמר רבא מאי טעמא דר : ש מכשיר"ר : עסוקין באותו ענין כשר

ש אלא לאלתר אבל מכאן "עיניו לגרשה שוב אין לו פירות אמר ריש לקיש לא הכשיר ר

לא ועד עשרה ימים 

מכאן ועד עשרה ימים אם איתא ' חיישינן שמא פייס ורבי יוחנן אמר אפי  ב גמרא,דף יח

יוחנן שנים ' דפייס קלא אית ליה למילתא איתמר אמר לעשרה כתבו גט לאשתי אמר ר

משום עדים וכולם משום תנאי וריש לקיש אמר כולם משום עדים היכי דמי אילימא דלא 

עשרה כתבו גט לאשתי אחד כותב ושנים חותמין אלא אמר להו כולכם והא תנן אמר ל

דאמר להו כולכם מאי בינייהו איכא בינייהו דחתום בי תרי מינייהו ביומיה ואינך מכאן 

ועד עשרה ימים מאן דאמר משום תנאי כשר ומאן דאמר משום עדים פסול אי נמי כגון 

מר משום עדים שנמצא אחד מהם קרוב או פסול למאן דאמר משום תנאי כשר למאן דא

פסול אי חתום בתחילה קרוב או פסול אמרי לה כשר ואמרי לה פסול אמרי לה כשר תנאי 

הוא אמרי לה פסול אתי לאיחלופי בשטרות דעלמא ההוא דאמר להו לעשרה כתבו גט 

לאשתי חתום בי תרי מינייהו ביומיה ואינך מכאן ועד עשרה ימים אתא לקמיה דרבי 

יהושע בן לוי אמר ליה 



ש לסמוך עליו בשעת הדחק והאמר ריש לקיש לא הכשיר "כדאי הוא ר  א גמרא,יט דף

' ש אלא לאלתר אבל מכאן ועד עשרה ימים לא בההיא כרבי יוחנן סבירא ליה והאמר ר"ר

: יוחנן שנים משום עדים וכולן משום תנאי בההיא כריש לקיש סבירא ליה

וס ובקנקנתום ובכל דבר שהוא בכל כותבים בדיו בסם בסיקרא ובקומ  א משנה,דף יט

של קיימא אין כותבין לא במשקין ולא במי פירות ולא בכל דבר שאינו מתקיים על הכל 

כותבין על העלה של זית ועל הקרן של פרה ונותן לה את הפרה על יד של עבד ונותן לה 

את העבד רבי יוסי הגלילי אומר אין כותבין לא על דבר שיש בו רוח חיים ולא על 

: כליםהאו

דיו דיותא סם סמא סיקרא אמר רבה בר בר חנה סקרתא שמה קומוס   א גמרא,דף יט

ובכל דבר שהוא  : שמואל חרתא דאושכפי[ בר חנה אמר]קומא קנקנתום אמר רבה בר 

' חנינא כתבו במי טריא ואפצא כשר תני ר' לאתויי מאי לאתויי הא דתני ר : 'מתקיים וכו

ר כשר איתמר המעביר דיו על גבי סיקרא בשבת רבי חייא כתבו באבר בשחור ובשיחו

ג "יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו חייב שתים אחת משום כותב ואחת משום מוחק דיו ע

ג דיו אמרי לה חייב ואמרי לה פטור אמרי לה "דיו סיקרא על גבי סיקרא פטור סיקרא ע

יוחנן עדים שאין ' רחייב מוחק הוא אמרי לה פטור מקלקל הוא בעא מיניה ריש לקיש מ

ל אינו "יודעים לחתום מהו שיכתבו להם בסיקרא ויחתמו כתב עליון כתב או אינו כתב א

ל וכי מפני שאנו מדמין "ל והלא לימדתנו רבינו כתב עליון כתב לענין שבת א"כתב א

נעשה מעשה איתמר עדים שאין יודעים לחתום רב אמר מקרעין להם נייר חלק וממלאים 

יו ושמואל אמר באבר באבר סלקא דעתך והתני רבי חייא כתבו באבר את הקרעים ד

בשחור ובשיחור כשר לא קשיא הא באברא הא במיא דאברא רבי אבהו אמר במי מילין 

ק הא דאפיץ הא דלא אפיץ שאין מי "והתני רבי חנינא כתבו במי טריא ואפצא כשר ל

מ "פא לפפא תוראה ברוק והג מי מילין רב פפא אמר ברוק וכן אורי ליה רב פ"מילין ע

בגיטין אבל בשטרות לא דההוא דעבד עובדא בשאר שטרות ונגדיה רב כהנא 

תניא כוותיה דרב עדים שאין יודעין לחתום מקרעין להן נייר חלק   ב גמרא,דף יט

א בגיטי נשים אבל בשחרורי "וממלאים את הקרעים דיו אמר רבן שמעון בן גמליאל בד

אם יודעין לקרות ולחתום חותמין ואם לאו אין חותמין קרייה עבדים ושאר כל השטרות 

מאן דכר שמה חסורי מיחסרא והכי קתני עדים שאין יודעין לקרות קורין לפניהם 

ש בן גמליאל במה דברים אמורים בגיטי נשים "אמר ר' וחותמים ושאין יודעין לחתום כו

ם חותמין ואם לאו אין אבל שחרורי עבדים ושאר כל השטרות אם יודעין לקרות ולחתו

ט דרבן שמעון בן גמליאל שלא יהו בנות ישראל עגונות אמר רבא "ר אלעזר מ"חותמין א

ג ורב גמדא משמיה דרבא אמר אין הלכה ואלא כמאן כרבנן והא ההוא "הלכה כרשב

דעבד עובדא בשאר שטרות ונגדיה רב כהנא תרגמא אקריאה רב יהודה מיצטער קרי 

אלעזר מרא דארץ ישראל קרו קמיה וחתים ורב נחמן ' ריכת דהא רל עולא לא צ"וחתים א

קרו קמיה ספרי דייני וחתים ודווקא רב נחמן וספרי דייני דאית להו אימתא אבל רב נחמן 

וספרי אחריני ספרי דייני ואיניש אחרינא לא רב פפא כי הוה אתי לקמיה שטרא פרסאה 

זה שלא בפני זה במסיח לפי תומו דעביד בערכאות של כותים מקרי להו לשני כותים 

ומגבי ביה ממשעבדי אמר רב אשי אמר לי רב הונא בר נתן הכי אמר אמימר האי שטרא 

פרסאה דחתימי עליה סהדי ישראל מגבינן ביה ממשעבדי והא לא ידעי למיקרי בדידעי 

והא בעינן כתב שאינו יכול להזדייף וליכא בדאפיצן והא בעינן צריך לחזור מענינו של 



ל דכל לשון כשר תנינא גט שכתבו "שטר בשיטה אחרונה וליכא בדמהדר ואלא מאי קמ

עברית ועדיו יונית יונית ועדיו עברית כשר אי מההיא הוה אמינא הני מילי בגיטין אבל 

ז גיטיך מגורשת "ל אמר שמואל נתן לה נייר חלק ואמר לה ה"בשאר שטרות לא קמ

רי זה גיטך ונטלתו וזרקתו לים או לאור או לכל חיישינן שמא במי מילין כתבו מיתיבי ה

דבר האבד וחזר ואמר שטר פסים הוא שטר אמנה הוא מגורשת ולא כל הימנו לאוסרה 

טעמא דאיכא כתב הא ליכא כתב לא כי קאמר שמואל דבדקינן ליה במיא דנרא אי פליט 

ל נמי חיישינן פליט ואי לא פליט לאו כלום הוא וכי פליט מאי הוי השתא הוא דפליט שמוא

קאמר אמר רבינא אמר לי אמימר הכי אמר מרימר משמיה דרב דימי הני בי תרי דיהיב 

ז גיטך ונטלתו וזרקתו לים או לאור או לכל דבר "גיטא קמייהו צריכי למיקרייה מיתיבי ה

האבד וחזר ואמר שטר פסים הוא שטר אמנה הוא מגורשת ולא כל הימנו לאוסרה ואי 

ייה בתר דקריוה מי מצי אמר לה הכי לא צריכא דבתר דקריוה עייליה אמרת צריכי למיקר

ל ההוא גברא דזרק לה גיטא לדביתהו "לבי ידיה ואפקיה מהו דתימא חלופי חלפיה קמ

מ דאשתכח חדא "לביני דני אשתכח מזוזתא אמר רב נחמן מזוזתא ביני דני לא שכיחא וה

כברים שקלוה ההוא גברא דעל לבי מדהא הואי הא נמי הואי וגיטא אימור ע' ג' אבל ב

כנישתא שקל ספר תורה יהיב לה לדביתהו ואמר לה הא גיטך אמר רב יוסף למאי ליחוש 

לה אי משום מי מילין אין מי מילין על גבי מי מילין 

וכתב לה לשמה וליכא ( דברים כד)אי משום כריתות דאית בה הא בעינא   א גמרא,דף כ

ויהב ליה זוזא לספרא מעיקרא הא בעינן שינה שמו ושמה וכי תימא ליחוש דילמא אקדים 

ל שאין מי מילין על גבי מי מילין אמר רב "שם עירו ושם עירה וליכא ורב יוסף מאי קמ

חסדא גט שכתבו שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמה באנו למחלוקת רבי יהודה 

וטעה ולא הטיל בו  ורבנן דתניא הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונתכוין לכתוב יהודה

דלת מעביר עליו קולמוס ומקדשו דברי רבי יהודה וחכמים אומרים אין השם מן המובחר 

( שמות טו)אמר רב אחא בר יעקב דילמא לא היא עד כאן לא קאמרי רבנן התם דבעינא 

זה אלי ואנוהו וליכא אבל הכא לא אמר רב חסדא יכילנא למיפסלינהו לכולי גיטי דעלמא 

וכתב והכא איהי קא כתבה ( דברים כד)א מאי טעמא אילימא משום דכתיב רב' אמר לי

ליה ודילמא אקנויי אקנו ליה רבנן ואלא משום דכתיב ונתן והכא לא יהיב לה מידי דלמא 

גופא שלחו מתם כתבו על  : נתינת גט היא תדע דשלחו מתם כתבו על איסורי הנאה כשר

נינא על העלה של זית דילמא שאני עלה איסורי הנאה כשר אמר רב אשי אף אנן נמי ת

של זית דחזי לאיצטרופי תניא רבי אומר כתבו על איסורי הנאה כשר נפק לוי דרשה 

משמיה דרבי ולא קלסוה משמיה דרבים וקלסוה אלמא הלכתא כותיה תנו רבנן וכתב ולא 

 חקק למימרא דחקיקה לאו כתיבה היא ורמינהו עבד שיצא בכתב שעל גבי טבלא ופינקס

יצא לחירות אבל לא בכתב שעל גבי כיפא ואנדוכתרי אמר עולא אמר רבי אלעזר לא 

קשיא הא דחק תוכות הא דחק יריכות ותוכות לא ורמינהו לא היה כתבו שוקע אלא בולט 

כדינרי זהב והא דינרי זהב תוכות הן כדינרי זהב ולא כדינרי זהב כדינרי זהב דבולט ולא 

הכא יריכות אמר ליה רבינא לרב אשי רושמא מיחרץ  כדינרי זהב דאילו התם תוכות

חריץ או כנופי מכניף אמר ליה מיחרץ חריץ איתיביה לא היה כתבו שוקע אלא בולט 

כדינרי זהב ואי סלקא דעתך מיחרץ חריץ 

הא בעינא מכתב וליכא כדינרי זהב ולא כדינרי זהב כדינרי זהב דבולט   ב גמרא,דף כ

מגואי והכא מאבראי בעא מיניה רבא מרב נחמן כתב לה גט ולא כדינרי זהב דאילו התם 



על טס של זהב ואמר לה התקבלי גיטך והתקבלי כתובתך מהו אמר ליה נתקבלה גיטה 

ונתקבלה כתובתה איתיביה התקבלי גיטך והשאר לכתובתך נתקבלה גיטה והשאר 

ל "קמג דליכא שאר והא "לכתובתה טעמא דאיכא שאר הא ליכא שאר לא הוא הדין אע

ר הרי "ג דאיכא שאר אי אמר לה אין אי לא לא מאי טעמא אוירא דמגילתא הוא ת"דאע

זה גיטך והנייר שלי אינה מגורשת על מנת שתחזירי לי את הנייר הרי זו מגורשת בעי רב 

דספר אחד ( דברים כד)פפא בין שיטה לשיטה ובין תיבה לתיבה מאי תיקו ותיפוק ליה 

ה ספרים לא צריכא דמעורה בעי רמי בר חמא היו מוחזקים אמר רחמנא ולא שנים ושלש

בעבד שהוא שלו וגט כתוב על ידו והרי הוא יוצא מתחת ידה מהו מי אמרינן אקנויי אקני 

לה או דלמא הוא מנפשיה עייל אמר רבא ותיפוק ליה דכתב שיכול להזדייף הוא ולרבא 

בעדי מסירה ורבי אלעזר  לרבא לא קשיא' קשיא מתניתין על היד של עבד בשלמא מתני

היא אלא לרמי בר חמא קשיא לרמי בר חמא נמי לא קשיא בכתובת קעקע השתא דאתית 

נמי לא תיקשי בכתובת קעקע מאי הוי עלה תא שמע דאמר ריש > לרבא>להכי מתניתין 

לקיש הגודרות אין להן חזקה בעי רמי בר חמא היו מוחזקין בטבלא שהיא שלה וגט כתוב 

לא > אשה>יא יוצאה מתחת ידו מהו מי אמרינן אקנויי אקניתא ליה או דלמא עליה והרי ה

ש אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים והיה בו זקן "ידעה לאקנויי אמר אביי ת

אחד והיה מלוה לכל בני הכפר וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים ובא מעשה לפני חכמים 

ספר מקנה וליכא אלא לאו משום דאמרינן ( ירמיהו לב)והכשירוהו ואמאי הא בעינא 

אקנויי מקנה להו אמר רבא ומאי קושיא דילמא 

זקן שאני דידע לאקנויי אלא אמר רבא מהכא ערב היוצא לאחר חיתום   א גמרא,דף כא

שטרות גובה מנכסים בני חורין אמר רב אשי מאי קושיא דלמא גברא שאני דידע לאקנויי 

כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברו שאין קיום הגט אלא אמר רב אשי מהכא אשה 

אלא בחותמיו אמר רבא כתב לה גט ונתנו ביד עבדו וכתב לה שטר מתנה עליו קנאתהו 

ומתגרשת בו ואמאי חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה וכי תימא בעומד והאמר רבא 

כתב לה גט ונתנו  כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה והלכתא בכפות ואמר רבא

בחצרו וכתב לה שטר מתנה עליו קנאתהו ומתגרשת בו וצריכא דאי אשמעינן עבד הוה 

א "אמינא דוקא עבד אבל חצר ליגזר משום חצרה הבאה לאחר מכאן ואי אשמעינן חצר ה

ל אמר אביי מכדי חצר מהיכא "דוקא חצר אבל עבד ליגזר כפות אטו שאינו כפות קמ

איתא בין מדעתה ובין בעל כורחה אף חצרה דאיתא בין מדעתה איתרבי מידה מה ידה ד

ובין בעל כורחה והא מתנה מדעתה איתא בעל כורחה ליתא מתקיף לה רב שימי בר אשי 

והא שליחות לקבלה דמדעתה איתא בעל כורחה ליתא וקא הוי שליח לקבלה ואביי אטו 

שליחות לקבלה נמי א "ושלחה איתרבי ואב( דברים כד)מידה איתרבי מושלח ' שליחו

 : 'על העלה של זית וכו : אשכחן בעל כורחה שכן אב מקבל גט לבתו קטנה בעל כורחה

בשלמא יד דעבד 

לא אפשר למקצייה אלא קרן של פרה ליקצייה וליתביה לה אמר קרא   ב גמרא,דף כא

וכתב ונתן לה מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה יצא זה שמחוסר כתיבה ( דברים כד)

ט דרבי יוסי הגלילי דתניא ספר אין לי "מ : 'רבי יוסי הגלילי אומר וכו : יצה ונתינהקצ

ל ספר מה ספר דבר "ל וכתב לה מכל מקום אם כן מה ת"אלא ספר מנין לרבות כל דבר ת

שאין בו רוח חיים ואינו אוכל אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל ורבנן אי כתיב 

ב ספר לספירת דברים הוא דאתא ורבנן האי וכתב מאי עבדי בספר כדקאמרת השתא דכתי



ד אמינא אקיש יציאה להוייה "ליה מיבעי להו בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף ס

מספר כריתות ( דברים כד)ל ואידך נפקא ליה "מה הוייה בכסף אף יציאה נמי בכסף קמ

בינו לבינה כדתניא הרי ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה ואידך מיבעי ליה דבר הכורת 

זה גיטיך על מנת שלא תשתי יין על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם אין זה כריתות עד 

: שלשים יום הרי זה כריתות ואידך מכרת כריתות ואידך כרת כריתות לא דרשי

אין כותבין במחובר לקרקע כתבו במחובר תלשו וחתמו ונתנו לה כשר   ב משנה,דף כא

יהודה בן בתירא אומר אין כותבין ' עד שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש ר רבי יהודה פוסל

: לא על הנייר המחוק ולא על הדיפתרא מפני שהוא יכול להזדייף וחכמים מכשירין

כתבו על המחובר והאמרת רישא אין כותבין אמר רב יהודה אמר שמואל   ב גמרא,דף כא

שעיא והוא ששייר מקום התורף וכן ר או"אלעזר א' והוא ששייר מקום התורף וכן אמר ר

אלעזר היא דאמר עדי ' ר יוחנן והוא ששייר מקום התורף ור"אמר רבה בר בר חנה א

ק אין כותבין טופס שמא יכתוב תורף כתבו לטופס ותלשו כתבו לתורף "מסירה כרתי וה

ונתנו לה כשר וריש לקיש אמר חתמו שנינו ורבי מאיר היא דאמר עדי חתימה כרתי והכי 

קאמר אין כותבין תורף גזירה שמא יחתום כתבו לתורף תלשו חתמו ונתנו לה כשר כתבו 

על חרס של עציץ נקוב כשר דשקיל ליה ויהיב ליה ניהלה על עלה של עציץ נקוב אביי 

אמר כשר ורבא אמר פסול אביי אמר כשר 

עציץ  : דשקיל ליה ויהיב ליה ניהלה רבא אמר פסול גזרה שמא יקטום  א גמרא,דף כב

של אחד וזרעים של אחר מכר בעל עציץ לבעל זרעים כיון שמשך קנה מכר בעל זרעים 

לבעל עציץ לא קנה עד שיחזיק בזרעים עציץ וזרעים של אחד ומכרן לאחר החזיק 

בזרעים קנה עציץ וזו היא ששנינו נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להן 

עציץ אף עציץ לא קנה עד שיחזיק בזרעים נקבו אחריות בכסף ובשטר ובחזקה החזיק ב

בארץ ונופו בחוצה לארץ אביי אמר בתר נקבו אזלינן רבא אמר בתר נופו אזלינן 

ע לא פליגי כי פליגי בדלא אשרוש ובדאשרוש לא פליגי והתנן שתי גנות זו "בדאשרוש כ

כדקתני טעמא יהודה אומר של תחתון התם ' מ אומר של עליון ר"על גב זו וירק בינתים ר

ר מאיר מה אם ירצה עליון ליטול את עפרו אין כאן ירק אמר רבי יהודה מה אם ירצה "א

התחתון למלאות את גנתו עפר אין כאן ירק ואכתי בדאשרוש לא פליגי והא תניא אילן 

ג אומר "מקצתו בארץ ומקצתו בחוצה לארץ טבל וחולין מעורבין זה בזה דברי רבי רשב

הגדל בפטור פטור מאי לאו מקצת נופו בארץ ומקצת נופו בחוצה הגדל בחיוב חייב ו

ג דמפסיק "לארץ לא מקצת שרשין בארץ ומקצת שרשין בחוצה לארץ ומאי טעמא דרשב

ס האי "צונמא מאי טעמא דרבי דהדרי ערבי במאי קמיפלגי מר סבר אוירא מבלבל ומ

ר חייא בר אסי משמיה "א : 'יהודה בן בתירא אומר כו' ר : לחודיה קאי והאי לחודיה קאי

עורות הן מצה חיפה ודיפתרא מצה כמשמעו דלא מליח ודלא קמיח ודלא אפיץ ' דעולא ג

למאי הלכתא להוצאת שבת וכמה שיעורו כדקתני רב שמואל בר יהודה כדי לצור משקל 

קטנה וכמה אמר אביי כי ריבעא דריבעא דפומבדיתא חיפה דמליח ולא קמיח ולא אפיץ 

להוצאת שבת וכמה שיעורו כדתנן עור כדי לעשות קמיע דיפתרא דמליח  למאי הילכתא

 : וקמיח ולא אפיץ למאי הילכתא להוצאת שבת וכמה שיעורו כדי לכתוב עליו את הגט

מאן חכמים אמר רבי אלעזר  : וחכמים מכשירין

א אלא "א לא הכשיר ר"אלעזר היא דאמר עדי מסירה כרתי ואמר ר' ר  ב גמרא,דף כב

יוחנן ' דילמא הוה ביה תנאה וזייפתיה ור' אבל מכאן עד עשרה ימים לא חיישילאלתר 



א לא "מכאן עד עשרה ימים דאם איתא דהוה ביה תנאי מידכר דכירי ואמר ר' אמר אפי

ונתתם בכלי חרש ( ירמיהו לב)' א אלא בגיטין אבל בשאר שטרות לא דכתי"הכשיר ר

בשטרות והכתיב למען יעמדו ימים רבים  'למען יעמדו ימים רבים ורבי יוחנן אמר אפי

: ל"התם עצה טובה קמ

חרש שוטה וקטן האשה כותבת את ' הכל כשרין לכתוב את הגט אפי  ב משנה,דף כב

: גיטה והאיש כותב את שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו

והא לאו בני דיעה נינהו אמר רב הונא   ב גמרא,דף כב

עובד >ל רב נחמן אלא מעתה "ומד על גביו אוהוא שהיה גדול ע  א גמרא,דף כג

עובד >נ והתניא "וישראל עומד על גביו הכי נמי דכשר וכי תימא ה{ גוי> }כוכבים

לדעתיה דנפשיה עבד הדר אמר רב נחמן { גוי> }עובד כוכבים>פסול { גוי> }כוכבים

ל לענין הבאה מכל{ לגוי> }לעובד כוכבים>לאו מילתא היא דאמרי דמדקא פסיל ליה 

א היא דאמר עדי "פסול ההיא ר{ גוי> }עובד כוכבים>דלענין כתיבה כשר והתניא 

אדעתיה דנפשיה { גוי> }עובד כוכבים>מסירה כרתי ובעינן כתיבה לשמה והא ודאי 

מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר איתיביה ' מ אפי"קעביד אמר רב נחמן אומר היה ר

אי לאו כתיבת הגט לא חתימת עדים וכתב לה לשמה מ( דברים כד)רבא לרב נחמן 

איתיביה רבא כל גט שנכתב שלא לשום אשה פסול אימא שנחתם שלא לשום אשה פסול 

איתיביה כשהוא כותבו כאילו כותבו לשמה מאי לאו כשהוא כותבו לתורף לשמה כאילו 

כותבו לטופס לשמה לא כשהוא חותמו לשמה כאילו כותבו לשמה ואיבעית אימא הני 

א היא דאמר עדי מסירה כרתי ורב יהודה אמר שמואל והוא ששייר מקום "ר מני' מתני

א היא ורבי זריקא אמר "ר חגא משמיה דעולא והוא ששייר מקום התורף ור"התורף וכן א

מ "רבי יוחנן אינה תורה מאי אינה תורה אמר רבי אבא כאן הודיעך שאין כח לשמה ור

א היא אמוראי "חנה אמר רבי יוחנן רהיא דאמר עדי חתימה כרתי והאמר רבה בר בר 

: יוחנן' נינהו ואליבא דר

ועובד >הכל כשרין להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן וסומא   א משנה,דף כג

עובד >קיבל הקטן והגדיל חרש ונתפקח סומא ונתפתח שוטה ונשתפה { וגוי> }כוכבים

ח ונסתמא וחזר ונתגייר פסול אבל פקח ונתחרש וחזר ונתפקח פתו{ גוי> }כוכבים

: ונתפתח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה כשר זה הכלל כל שתחילתו וסופו בדעת כשר

{ גוי> }עובד כוכבים>בשלמא חרש שוטה וקטן דלאו בני דיעה נינהו   א גמרא,דף כג

נמי דלאו בר היתירא הוא אלא סומא אמאי לא אמר רב ששת לפי שאינו יודע ממי נוטלו 

יוסף היאך סומא מותר באשתו היאך בני אדם מותרים  ולמי נותנו מתקיף לה רב

ר יוסף "בנשותיהם בלילה אלא בטביעות עינא דקלא הכא נמי בטביעות עינא דקלא אלא א

ל אביי "הכא בחוצה לארץ עסקינן דבעי למימר בפני נכתב ובפני נחתם ולא מצי למימר א

ונסתמא וחזר  אלא מעתה פתוח ונסתמא דמצי אמר הכי נמי דכשר והא קתני פתוח

ה דאף על גב דלא חזר ונתפתח "ונתפתח כשר חזר ונתפתח אין לא חזר ונתפתח לא ה

ואיידי דקתני שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה טעמא דחזר ונשתפה הא לא חזר ונשתפה לא 

תנא נמי פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח אמר רב אשי דיקא נמי דקתני זה הכלל כל שתחילתו 

מ בעו מיניה מרבי אמי "תני כל שתחילתו וסופו בכשרות כשר שוסופו בדעת כשר ולא ק

לעובד >עבד מהו שיעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה אמר להו מדקא פסיל ליה 

{ לגוי> }כוכבים



מכלל דעבד כשר אמר רב אסי אמר רבי יוחנן אין העבד נעשה שליח   ב גמרא,דף כג

אלעזר טעמא ' קדושין מתקיף לה רלקבל גט לאשה מיד בעלה לפי שאינו בתורת גיטין ו

והא כותי דאיתנהו { גוי> }עובד כוכבים>במילתא דליתיה הא במילתא דאיתיה כשר והא 

והכותי שתרמו משלהם { הנכרי> }העובד כוכבים>בתורת תרומה דנפשייהו דתנן 

ברשות אין ' שתרם של ישראל אפי{ נכרי> }עובד כוכבים>תרומתם תרומה ותנן 

גם אתם מה אתם ( במדבר יח)> אתם>אי טעמא לאו משום דכתיב תרומתו תרומה מ

ינאי לא מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ' ישראל אף שלוחכם ישראל אמרי דבי ר

ר יוחנן אין העבד נעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה "חייא בר אבא א' ברית אמר ר

וולדך בן חורין אם היתה פ ששנינו הרי את שפחה "לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין ואע

יוחנן ' עוברה זכתה לו מאי אם היתה עוברה זכתה לו כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר ר

תרתי אמר נראים דברים שהעבד מקבל גט לחבירו מיד רבו של חבירו אבל לא מיד רבו 

שלו ואם לחשך אדם לומר זו הלכה שנויה אם היתה עוברה זכתה לו אמור לו שני גדולי 

שמואל בר רב יצחק חד אמר הא מני רבי היא דאמר ' זירא ור' פירשו את הדבר רהדור 

המשחרר חצי עבדו קנה וחד אמר מאי טעמא דרבי בהא קסבר עובר ירך אמו הוא ונעשה 

: כמי שהקנה לה אחד מאבריה

אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא את גיטה   ב משנה,דף כג

צרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח האשה חמותה ובת חמותה ו

: עצמה מביאה את גיטה ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם

והתניא כשם שאין נאמנות לומר מת בעלה כך אין נאמנות להביא גיטה   ב גמרא,דף כג

סמכינן  ל בארץ דלאו אדיבורה דידה קא"אמר רב יוסף לא קשיא כאן בארץ כאן בחו

ל אביי אדרבה איפכא מסתברא "ל דאדיבורה דידה קא סמכינן לא מהימנא א"מהימנא בחו

בארץ דאי אתי בעל מערער משגחינן ביה דאיכא למימר לקלקולא קא מיכוונה לא 

מהימנא בחוצה לארץ דאי אתי בעל מערער לא משגחינן ביה מהימנא תניא כוותיה דאביי 

ו ומה נשים שאמרו חכמים "שה נאמנת להביא גיטה מקע א"ש בן אלעזר אומר משום ר"ר

אין נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא גיטה היא שנאמנת לומר מת בעלה אינו דין 

שנאמנת להביא גיטה 

וממקום שבאת מה להלן צריכות שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם אף   א גמרא,דף כד

רב אשי מתניתין נמי דיקא דקתני האשה היא צריכה שתאמר בפני נכתב ובפני נחתם אמר 

מ ורב יוסף רישא וסיפא בחוצה "ש' עצמה מביאה גיטה ובלבד שתהא צריכה לומר כו

ל מציעתא בארץ ממאי מדקתני מה בין גט "לארץ מציעתא בארץ אין רישא וסיפא בחו

אשה מכי  : 'האשה עצמה מביאה וכו : למיתה שהכתב מוכיח ולא קתני שהכתב ופה מוכיח

ד פלוני "טי גיטה לידה איגרשה לה אמר רב הונא באומר לא תתגרשי בו אלא בפני במ

סוף סוף כי מטיא התם איגרשה בה אלא אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב אחא בריה 

דרב איקא דאמר לה כי מטית התם אתנחיה אארעא ושקליה אי הכי הוה ליה טלי גיטך 

י קרקע לא אמר כלום אלא דאמר לה הוי מעל גבי קרקע ואמר רבא טלי גיטך מעל גב

שליח להולכה עד דמטית התם וכי מטית התם הוי שליח לקבלה וקבלי את גיטך והא לא 

חזרה שליחות אצל הבעל דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם וכי מטית התם שוי 

 ד אין"ד אשה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה אלא למ"שליח לקבלה הניחא למ

האשה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה מאי איכא למימר טעמא מאי משום 



ד משום "ד משום בזיון דבעל אלא למ"דאיכא בזיון דבעל והכא בעל לא קפיד הניחא למ

חצרה הבאה לאחר מיכן מאי איכא למימר דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם 

טך מיניה ואיבעית אימא דאמר לה הוי וכי מטית התם שוי שליח להולכה וקבלי את גי

שליח להולכה עד דמטית התם וכי מטית התם אימר קמי בי דינא בפני נכתב ובפני נחתם 

:  ומשוי בי דינא שליח וליתבוה ניהליך

  

מסכת גיטין פרק ג 

כל גט שנכתב שלא לשום אשה פסול כיצד היה עובר בשוק ושמע קול   א משנה,דף כד

וני מגרש את פלונית ממקום פלוני ואמר זה שמי וזה שם אשתי סופרים מקרין איש פל

פסול לגרש בו יתר מיכן כתב לגרש את אשתו ונמלך מצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמך 

ושם אשתי כשם אשתך פסול לגרש בו 

יתר מיכן היו לו שתי נשים ושמותיהן שוות כתב לגרש את הגדולה לא   ב משנה,דף כד

: מיכן אמר ללבלר כתוב לאיזו שארצה אגרש פסול לגרש בו יגרש בו את הקטנה יתר

ואלא רישא במאי אמר רב פפא ' כתב לגרש את אשתו ונמלך וכו  ב גמרא,דף כד

בסופרין העשויין להתלמד עסקינן אמר רב אשי דיקא נמי דקתני סופרין מקרין ולא קתני 

תב שלא לשום ישמעאל לא זה שנכ' מ מאי יתר מיכן תנא דבי ר"סופרין קוראין ש

גירושין אלא אף זה שנכתב לשום גירושין פסול ולא זה שנכתב שלא לשום גירושין 

דידיה אלא אף זה שנכתב לשום גירושין דידיה פסול ולא זה שלא נכתב לשום גירושין הא 

אלא אף זה שנכתב לשום גירושין הא פסול מאי טעמא אי כתב ונתן ספר כריתות בידה 

ך קמא דלא עביד לשום כריתות אבל כתב לגרש את אשתו ונמלך הוה אמינא למעוטי האי

וכתב אי כתב רחמנא וכתב הוה ( דברים כד)דעביד לשום כריתות אימא כשר כתב רחמנא 

אמינא למעוטי האי דלא איהו קא כתיב לה אבל יש לו שתי נשים דאיהו קא כתיב לה 

קא משמע לן דאין לה לשמה וסיפא למה לי הא ( דברים כד)אימא כשר כתב רחמנא 

קטנה הוא דלא מצי מגרש ביה  : כתב לגרש את הגדולה לא יגרש בו את הקטנה : ברירה

הא גדולה מצי מגרש ביה אמר רבא זאת אומרת שני יוסף בן שמעון הדרין בעיר אחת 

ל אביי אלא מעתה רישא דקתני שמי כשמך פסול לגרש "מוציאין שטר חוב על אחרים א

מגרש ביה הא ראשון מצי מגרש ביה והא אמרינן ולא אחר יכול בו שני הוא דלא מצי 

אלעזר היא הכא נמי ' להוציא עליהן שטר חוב אלא מאי אית לך למימר בעדי מסירה ור

אלעזר היא אמר רב כולן פוסלין בכהונה חוץ מן הראשון ושמואל אמר ' בעדי מסירה ור

מקום ששנו חכמים גט פסול  אף ראשון נמי פוסל ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל כל

אלעזר ' פסול ופוסל חליצה פסולה פסולה ופוסלתה מן האחין במערבא אמרי משמיה דר

שמאל ולילה פסולות ופוסלות 

קטן ואנפיליא פסולות ואין פוסלות זעירי אמר כולן אין פוסלין חוץ מן   א גמרא,דף כה

יוחנן אמר אף אחרון נמי ' ורהאחרון וכן אמר רב אסי כולן אין פוסלין חוץ מן האחרון 

ר יוחנן האחין שחלקו לקוחות הן "ר אסי א"אינו פוסל ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דא

ומחזירין זה לזה ביובל וצריכא דאי איתמר בהא בהא קאמר רבי יוחנן דאין ברירה משום 



דבעינן לה לשמה אבל התם מכר הוא דאמר רחמנא ליהדר ביובל אבל ירושה ומתנה לא 

בעא  : אשמעינן שדה משום דלחומרא אי נמי כתחילה אבל הכא אימא לא צריכאואי 

מיניה רב הושעיא מרב יהודה אמר ללבלר כתוב לאיזו שתצא בפתח תחילה מהו אמר ליה 

תניתוה יתר מיכן אמר ללבלר כתוב לאיזו שארצה אגרש פסול לגרש בו אלמא אין ברירה 

על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים כיון  איתיביה האומר לבניו הריני שוחט את הפסח

שנכנס ראשון ראשו ורובו זכה בחלקו ומזכה את אחיו עמו אמר ליה הושעיא ברי מה ענין 

ר יוחנן כדי לזרזן במצות דיקא נמי דקתני כיון שנכנס "פסחים אצל גיטין הא אתמר עלה א

מנינהו מעיקרא ראשון ראשו ורובו זכה בחלקו ומזכה את אחיו עמו אי אמרת בשלמא דא

שפיר אלא אי אמרת דלא אמנינהו לאחר שחיטה מי קמיתמנו והתנן נמנין ומושכין ידיהן 

ממנו עד שישחט תניא נמי הכי מעשה וקדמו בנות לבנים ונמצאו בנות זריזות ובנים 

שפלים אמר אביי קא בעי מיניה תולה בדעת אחרים וקא פשיט ליה תולה בדעת עצמו 

בדעת אחרים אמר רבא מאי קושיא דלמא דמאן דאית ליה ברירה  והדר מותיב ליה תולה

לא שנא תולה בדעת עצמו ולא שנא תולה בדעת אחרים אית ליה ברירה ומאן דלית ליה 

ל רב "ברירה לא שנא תולה בדעת עצמו ולא שנא תולה בדעת אחרים לית ליה ברירה א

ה ותולה בדעת אחרים משרשיא לרבא והא רבי יהודה דתולה בדעת עצמו לית ליה בריר

אית ליה ברירה תולה בדעת עצמו לית ליה ברירה דתניא הלוקח יין מבין הכותים אומר 

שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה מעשר ראשון תשעה מעשר שני 

מ רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין "ומיחל ושותה מיד דברי ר  ב גמרא,דף כה

יהודה אומר הרי היא ' ם אית ליה ברירה דתנן מה היא באותן הימים רתולה בדעת אחרי

ש דתולה "כאשת איש לכל דבריה ולכי מיית הוי גיטא אמר ליה רב משרשיא לרבא הא ר

בדעת עצמו לית ליה ברירה ותולה בדעת אחרים אית ליה ברירה תולה בדעת עצמו לית 

רה דתניא הריני בועליך על מנת ליה ברירה הא דאמרן תולה בדעת אחרים אית ליה ברי

שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון ' פ שלא רצה האב מקודשת ר"שירצה אבא אע

רצה האב מקודשת 

ש לא שנא "יהודה בין לר' לא רצה האב אינה מקודשת אמר ליה בין לר  א גמרא,דף כו

טעמא תולה בדעת עצמו ולא שנא תולה בדעת אחרים אית להו ברירה והתם כדקתני 

מ אי אתה מודה שמא יבקע הנוד ונמצא זה שותה טבלים למפרע אמר להם "אמרו לו לר

: לכשיבקע

הכותב טופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש ומקום האשה ומקום הזמן   א משנה,דף כו

שטרי מלוה צריך שיניח מקום המלוה מקום הלוה מקום המעות מקום הזמן שטרי מקח 

ומקום המוכר מקום המעות מקום השדה ומקום הזמן מפני צריך שיניח מקום הלוקח 

דברים )אלעזר מכשיר בכולן חוץ מגיטי נשים שנאמר ' יהודה פוסל בכולן ר' התקנה ר

: וכתב לה לשמה( כד

אמר רב יהודה אמר שמואל צריך שיניח אף מקום הרי את מותרת לכל   א גמרא,דף כו

ינן כתיבה לשמה וצריכא דאי אשמעינן אלעזר היא דאמר עדי מסירה כרתי ובע' אדם ור

א דקתני אין כותבין וקתני כתבו אבל סיפא "הך קמייתא בההיא הוא דאיכא לאוקמה כר

' מ היא דאמר עדי חתימה כרתי ואי אשמעי"דקתני שאין קיום הגט אלא בחותמיו אימא ר

 א"א הוי רישא לאו ר"א אבל הא אימא מדסיפא ר"בההיא ההיא נמי איכא לאוקמה כר

א היא דאמר עדי "יונתן מפני תקנת סופר ור' מאי תקנה אמר ר : מפני התקנה : צריכא



' טופס נמי לא לכתוב ומשום תקנת סופרים שרו רבנן ר' מסירה כרתי ובדין הוא דאפי

א מכשיר בכולן חוץ "יהודה פוסל בכולן גזר טופס אטו תורף גזר שטרות אטו גיטין ור

והא כי  : שנאמר וכתב לה : שטרות אטו גיטין לא גזר מגיטי נשים טופס אטו תורף גזר

כתיב לה אתורף הוא דכתיב אלא אימא משום שנאמר וכתב לה לשמה 

שבתי אמר ' א ר"אלעזר תרי תנאי ואליבא דר' אלעזר אדר' קשיא דר  ב גמרא,דף כו

תורף נמי לכתוב ' מ היא דאמר עדי חתימה כרתי ובדין הוא דאפי"חזקיה משום קטטה ור

זמנין דשמעה ליה לסופר דקא כתיב וסברה איהו קאמר ליה והוה לה קטטה בהדיה רב ו

מ דאמר "א אמרי לה ר"מ ואמרי לה ר"חסדא אמר אבימי משום תקנת עגונות אמרי לה ר

תורף נמי לכתוב וזמנין דהוה ליה קטטה בהדה ורתח ' עדי חתימה כרתי ובדין הוא דאפי

א דאמר עידי מסירה כרתי ובדין הוא "לה אמרי לה ר עלה וזריק ליה ניהלה ומעגן ומותיב

טופס נמי לא לכתוב וזמנין דבעי למיזל למדינת הים ולא אשכח ספרא ושביק לה ' דאפי

קפסיק ותני לא שנא מן הנישואין ולא שנא מן  : ומקום הזמן : ואזיל ומעגן ומותיב לה

ד משום פירי "בין למד משום בת אחותו איכא "האירוסין בשלמא מן הנישואין בין למ

ד משום פירי "ד משום בת אחותו איכא אלא למ"איכא אלא מן האירוסין בשלמא למ

ארוסה מי אית לה פירי אמר רב עמרם הא מילתא שמעית מיניה דעולא דאמר משום 

תקנת ולד ולא ידענא מאי ניהו כיון דשמעיתא להא דתניא האומר כתבו גט לארוסתי 

ואמר עולא מה טעם גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה  לכשאכנסנה אגרשנה אינו גט

אבא בר שילא אמר רב המנונא ' ר זירא אמר ר"נ גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה א"ה

א טובינא דחכימי "א קרי רב עליה דר"סבא אמר רב אדא בר אהבה אמר רב הלכה כר

ני דמיכתבה מקמי בשאר שטרות נמי והאמר רב פפי משמיה דרבא האי אשרתא דדיי' ואפי

נ מיחזי כשיקרא וליתא "דליסהדי סהדי אחתימת ידייהו פסולה אלמא מיחזי כשיקרא ה

מ אפילו מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר "מדרב נחמן דאמר רב נחמן אומר היה ר

מ אלא בגיטי נשים דבעינן כתיבה לשמה אבל בשאר "ואפילו רבנן לא פליגי עליה דר

יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל ר "ר אסי א"שטרות לא דא

: שעבודו טעמא דנמחל שעבודו אבל משום שיקרא לא חיישינן

המביא גט ואבד הימנו מצאו לאלתר כשר ואם לאו פסול מצאו בחפיסה   א משנה,דף כז

: או בדלוסקמא אם מכירו כשר

יתיקי מתנות ושוברין הרי זה ורמינהו מצא גיטי נשים ושחרורי עבדים די  א גמרא,דף כז

לזמן ' לא יחזיר שאני אומר כתובין היו ונמלך עליהן שלא ליתנן הא אמר תנו נותנין ואפי

מרובה אמר רבה לא קשיא כאן במקום שהשיירות מצויות כאן במקום שאין השיירות 

מצויות ואפילו במקום שהשיירות מצויות והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת 

אי לא תימא הכי קשיא דרבה אדרבה דההוא גיטא דאישתכח בי דינא דרב הונא והוה ד

כתיב ביה בשוירי מתא דעל רכיס נהרא ואמר רב הונא חוששין לשני שוירי ואמר ליה רב 

חסדא לרבה פוק ועיין בה דלאורתא בעי לה מינך רב הונא נפק דק ואשכח דתנן כל מעשה 

מצויות דמי וקא פשיט יחזיר ' רב הונא דכמקום שהשיירוד הרי זה יחזיר והא בי דינא ד"ב

אלמא אי הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת אין ואי לא לא עבד רבה עובדא בההוא 

גיטא דאישתכח בי כיתנא בפומבדיתא כשמעתיה איכא דאמרי בדוכתא היכא דתרו כיתנא 

זבני כיתנא והוא שלא ואף על גב דהוחזקו דלא שכיחן שיירתא ואיכא דאמרי בדוכתא דמ

אברייתא ומשני תנן המביא גט ואבד הימנו ' הוחזקו ושכיחן שיירות רבי זירא רמי מתני



אם מצאו לאלתר כשר ואם לאו פסול ורמינהו מצא גט אשה בשוק בזמן שהבעל מודה 

יחזיר לאשה אין הבעל מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה הא 

לזמן מרובה ומשני כאן ' יחזיר לאשה ואפיבזמן שהבעל מודה מיהת   ב גמרא,דף כז

במקום שהשיירות מצויות כאן במקום שאין השיירות מצויות איכא דאמרי והוא שהוחזקו 

ג דלא הוחזקו לא ליהדר ופליגא דרבה "הוא דלא ליהדר והיינו דרבה ואיכא דאמרי אע

טעמא לא  אלימא ליה לאקשויי אלא רבי זירא מאי' זירא מתני' בשלמא דרבה לא אמר כר

אמר כרבה אמר לך מי קתני אם אמר תנו נותנין ואפילו לזמן מרובה דלמא אם אמר תנו 

ל לאלתר רבי ירמיה אמר כגון דקאמרי עדים מעולם לא חתמנו אלא על גט "נותנין כדקי

אחד של יוסף בן שמעון אי הכי מאי למימרא מהו דתימא ליחוש דלמא איתרמי שמא 

אשי אמר כגון דקאמר נקב יש בו בצד אות פלונית דהוה  ל רב"כשמא ועדים כעדים קמ

ליה סימן מובהק ודוקא בצד אות פלונית דהוה ליה סימן מובהק אבל נקב בעלמא לא 

מספקא ליה סימנין אי דאורייתא אי דרבנן רבה בר בר חנה אירכס ליה גיטא בי מדרשא 

רוה ניהליה אמר לא אמר אי סימנא אית לי בגויה אי טביעות עינא אית לי בגויה אהד

ידענא אי משום סימנא אהדרוה וקסברי סימנים דאורייתא אי משום טביעות עינא ודוקא 

ר איזהו שלא לאלתר רבי נתן "ת : ואם לאו פסול : צורבא מדרבנן אבל אינש בעלמא לא

ש בן אלעזר אומר כדי שיהא אדם עומד "אומר ששהה כדי שתעבור שיירא ותשרה ר

אדם ויש אומרים שלא שהה אדם שם רבי אומר כדי לכתוב את הגט ורואה שלא עבר שם 

שהה ויש בו ' רבי יצחק אומר כדי לקרותו אחרים אומרים כדי לכותבו ולקרותו ואפי

סימנין מעידים עליו דאמרי נקב יש בו בצד אות פלונית ואין מעידין על סימני הגוף 

דאמרי ארוך וגוץ מצאו קשור בכיס בארנקי ובטבעת 

או שמצאו בין כליו אפילו לזמן מרובה כשר איתמר רב יהודה אמר   א גמרא,דף כח

שמואל הלכה שלא שהה אדם שם רבה בר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל הלכה שלא 

מצאו בחפיסה או  : עבר אדם שם לימא מר הלכה כמר ומר הלכה כמר משום דאפכי להו

: ה מאי דלוסקמא טליקא דסבימאי חפיסה אמר רבה בר בר חנה חמת קטנ : בדלוסקמא

המביא גט והניחו זקן או חולה נותן לה בחזקת שהוא קיים בת ישראל   א משנה,דף כח

הנשואה לכהן והלך בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים השולח חטאתו 

: ממדינת הים מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים

הגיע לגבורות וחולה שרוב חולים  אמר רבא לא שנו אלא זקן שלא  א גמרא,דף כח

לחיים אבל זקן שהגיע לגבורות וגוסס שרוב גוססין למיתה לא איתיביה אביי המביא גט 

בן מאה שנה נותן לה בחזקת שהוא קיים תיובתא ואי בעית אימא כיון ' והניחו זקן אפי

ה בחזקת דאיפליג איפליג רמי ליה אביי לרבה תנן המביא גט והניחו זקן או חולה נותן ל

שהוא קיים ורמינהו הרי זה גיטך שעה אחת קודם למיתתו אסורה לאכול בתרומה מיד 

ל תרומה אגיטין קא רמית תרומה אפשר גט לא אפשר ורמי תרומה אתרומה תנן בת "א

ישראל הנשואה לכהן והלך בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים 

תתו אסורה לאכול בתרומה מיד אמר רב אדא ורמינהו הרי זה גיטך שעה אחת קודם מי

בריה דרב יצחק שאני התם שהרי אסרה עליו שעה אחת קודם מיתתו מתקיף לה רב פפא 

ממאי דאיהו מיית ברישא דלמא איהי מייתא ברישא אלא אמר אביי לא קשיא הא רבי 

ן הלוקח יין מבי[ דתניא]> דתנן>מאיר דלא חייש למיתה הא רבי יהודה דחייש למיתה 

הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה מעשר ראשון תשעה 



מעשר שני ומיחל ושותה מיד דברי רבי מאיר רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין 

רבא אמר 

שמא מת לא חיישינן שמא ימות חיישינן אמר ליה רב אדא בר מתנה   ב גמרא,דף כח

הוא ופליגי אמר רב יהודה מדסקרתא שאני נוד דאפשר לרבא והא נוד דכשמא ימות 

דמסר ליה לשומר מתקיף לה רב משרשיא ערביך ערבא צריך אלא אמר רבא שמא מת 

והא בעינא סמיכה  : 'השולח חטאתו ממדינת הים וכו : לא חיישינן שמא ימות תנאי היא

ן גט משום אמר רב יוסף בקרבן נשים רב פפא אמר בחטאת העוף וצריכא דאי אשמועינ

דלא אפשר אבל תרומה דאפשר אימא לא ואי אשמועינן תרומה דזמנין דלא אפשר אבל 

: חטאת העוף מספיקא לא ליעול חולין לעזרה צריכא

שלשה דברים אמר רבי אלעזר בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו   ב משנה,דף כח

דון שהן בחזקת קיימין על עיר שהקיפה כרקום ועל הספינה המוטרפת בים ועל היוצא לי

אבל עיר שכבשה כרקום וספינה שאבדה בים והיוצא ליהרג נותנין עליהן חומרי חיים 

: וחומרי מתים בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל לא תאכל בתרומה

עובדי >ד של "ד של ישראל אבל בב"אמר רב יוסף לא שנו אלא בב  ב גמרא,דף כח

א לקטלא מיקטל קטלי ליה אמר ליה אביי בית דין כיון דגמיר ליה דינ{ נכרים> }כוכבים

נמי דמקבלי שוחדא אמר ליה כי שקלי מקמי דלחתום { נכרים> }עובדי כוכבים>של 

פורסי שנמג לבתר דמיחתם פורסי שנמג לא שקלי מיתיבי כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו 

ני עדיו הרי זה מעידין אנו את איש פלוני שנגמר דינו בבית דינו של פלוני ופלוני ופלו

ד של ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת איש "ש שמע מב"יהרג דלמא בורח שאני ת

איש { אומות של עולם> }עובדי כוכבים>פלוני נהרג ישיאו את אשתו מקומנטריסין של 

פלוני מת איש פלוני נהרג אל ישיאו את אשתו מאי מת ומאי נהרג אילימא מת מת ממש 

אמאי אל ישיאו את אשתו הא { נכרים> }עובדי כוכבים>יה גבי ונהרג נהרג ממש דכוות

קיימא לן דכל מסיח לפי תומו הימוני מהימני ליה אלא לאו מת יוצא למות נהרג יוצא 

ד ישראל ישיאו את אשתו לעולם מת ממש ונהרג ממש ודקאמרת "ליהרג וקתני בב

סיח לפי תומו הימוני ל דכל מ"אמאי לא והא קי{ נכרים> }עובדי כוכבים>דכוותיה גבי 

מ במילתא דלא שייכי בה אבל במילתא דשייכי בה עבדי לאחזוקי שיקרייהו "מהימני ה

{ נכרים> }עובדי כוכבים>ד של "ש אלא בב"ר יוסף ל"ד א"א

ל אביי "ד של ישראל כיון דנפק ליה דינא לקטלא קטלי ליה א"אבל בב  א גמרא,דף כט

א כי חזו ליה זכותא מקמי דליגמר דינא בתר ד של ישראל נמי אפשר דחזו ליה זכות"ב

מ שיעמדו שנים ויאמרו מעידים אנו "גמר דינא תו לא חזו ליה זכותא לימא מסייעא ליה כ

ז יהרג דלמא בורח "את איש פלוני שנגמר דינו בבית דינו של פלוני ופלוני ופלוני עדיו ה

פלוני נהרג ישיאו ד של ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת איש "ש שמע מב"שאני ת

איש פלוני מת איש פלוני נהרג { נכרים> }עובדי כוכבים>את אשתו מקומנטריסים של 

אל ישיאו את אשתו מאי מת ומאי נהרג אילימא מת ממש ונהרג ממש דכוותיה גבי 

ל כל מסיח לפי תומו "אמאי אל ישיאו את אשתו הא קיי{ נכרים> }עובדי כוכבים>

ד של ישראל "ו מת יוצא למות ונהרג יוצא ליהרג וקתני בבהימוני מהימני ליה אלא לא

{ נכרים> }עובדי כוכבים>ישיאו את אשתו לעולם מת ממש ונהרג ממש דכוותיה גבי 

ל דכל מסיח לפי תומו הימוני מהימני הני מילי במילתא דלא שייכי בה "אמאי לא והא קיי

: אבל במילתא דשייכי בה עבדי לאחזוקי שקרייהו



י וחלה הרי זה משלחו ביד אחר ואם אמר לו טול לי "המביא גט בא  נהא מש,דף כט

: הימנה חפץ פלוני לא ישלחנו ביד אחר שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר

ג דלא "ה אע"אמר רב כהנא חלה תנן פשיטא חלה קתני מהו דתימא ה  א גמרא,דף כט

ג דלא חלה "ל הולך אע"ל היכי דמי אי דא"חלה והאי דקתני חלה אורחא דמילתא קתני קמ

ג אפילו חלה נמי לא דתניא הולך גט "חלה נמי לא ואי רשב' ל את הולך אפי"נמי ואי דא

ז משלחו ביד אחר את הולך גט זה לאשתי הרי זה לא ישלחנו ביד אחר "זה לאשתי ה

ג אומר בין כך ובין כך אין השליח עושה שליח איבעית אימא הולך והוא דחלה ואי "רשב

ג היא וחלה שאני תנן המביא גט "א את הולך וחלה שאני ואי בעית אימא רשבבעית אימ

י וחלה הרי זה משלחו ביד אחר ורמינהו אמר לשנים תנו גט לאשתי או לשלשה כתבו "בא

גט ותנו לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו אינהו אין אבל שליח לא אמר אביי התם טעמא מאי 

אמר משום דמילי נינהו ומילי לא מימסרן  משום בזיון דבעל הכא בעל לא קפיד רבא

לשליח מאי בינייהו איכא בינייהו שליח מתנה ובפלוגתא דרב ושמואל רב אמר מתנה 

אמר  : ואם אמר לו טול לי הימנה חפץ פלוני : אינה כגט ושמואל אמר מתנה הרי היא כגט

אמר לו ריש לקיש כאן שנה רבי אין השואל רשאי להשאיל ואין השוכר רשאי להשכיר 

רבי יוחנן זו אפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותה אלא זימנין דגיטא נמי לא הוי 

דנעשה כמי שאמר לו אל תגרשה אלא בבית וגירשה בעלייה אל תגרשה אלא בימין 

וגירשה בשמאל דכולי עלמא היכא דנפקה לאפיה ויהבה ליה חפץ והדר שקלה מיניה גיטא 

ל "יטא מעליא הוי כי פליגי היכא דאכולי עלמא לא פליגי דגיטא ג

שקול מינה חפץ והדר הב לה גיטא ואזל איהו ויהיב לה גיטא והדר שקל   ב גמרא,דף כט

: ש בו"ש בשלוחו וריש לקיש מכשיר בשלוחו וכ"מינה חפץ רבי יוחנן פוסל בו וכ

ד ומשלחו ואומר לפניהם "המביא גט ממדינת הים וחלה עושה שליח בב  ב משנה,דף כט

פני נכתב ובפני נחתם ואין שליח אחרון צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא אומר ב

: ד אני"שליח ב

אבהו בעי מיניה מרבי אבהו שליח ' אמרו ליה רבנן לאבימי בריה דר  ב גמרא,דף כט

דשליח משוי שליח או לא אמר להו הא לא תיבעי לכו מדקתני אין השליח האחרון מכלל 

ד אמרו ליה הא "ד או אפילו שלא בב"י תיבעי לכו כי משוי שליח בבדמשוי שליח אלא כ

ד אני רב נחמן בר יצחק מתני הכי אמרו ליה "לא מבעיא לן מדקתני אלא אומר שליח ב

ד או "אבהו שליח דשליח כי משוי שליח בב' אבהו בעי מיניה מר' רבנן לאבימי בריה דר

מא אמרו ליה הא לא קא מיבעיא לן ד אמר להו ותיבעי לכו אי משוי שליח בעל"שלא בב

ד או שלא "דתנן אין השליח האחרון מכלל דשליח משוי שליח אלא כי קא מיבעיא לן בב

ד אני אמר רבה "בבית דין אמר להו הא נמי לא תיבעי לכו דקתני אלא אומר שליח ב

י עושה כמה שלוחין אמר רב אשי אם מת ראשון בטלו כולן אמר מר בר רב "שליח בא

א דאבא דקטנותא היא אילו מת בעל מידי מששא אית בהו כולהו מכח מאן קאתו אשי ה

מכח דבעל קאתו איתיה לבעל איתנהו לכולהו ליתיה לבעל ליתנהו לכולהו ההוא גברא 

דשדר לה גיטא לדביתהו אמר שליח לא ידענא לה אמר ליה זיל יהביה לאבא בר מניומי 

לא אשכח לאבא בר מניומי אשכחיה לרבי דאיהו ידע לה וליזיל וליתביה ניהלה אתא ו

יצחק נפחא ויתיב רב ספרא גבייהו אמרו ליה מסור מילך ' אבהו ורבי חנינא בר פפא ור

קמי דידן דכי ייתי אבא בר מניומי ניתביניה ליה וליזיל וליתביניה לה אמר להו רב ספרא 

לתלתא רבנן והא שליח שלא ניתן לגירושין הוא איכסופו אמר רבא קפחינהו רב ספרא 



ר אשי במאי קפחינהו מי קאמר ליה אבא בר מניומי ולא את איכא דאמרי אמר "סמוכי א

ר אשי מאי טעותא מאי קא אמר "רבא קפחינהו רב ספרא לתלתא רבנן סמוכי בטעותא א

ל לשליח לא תיתביה "ליה אבא בר מניומי ולא את ההוא גברא דשדר לה גיטא לדביתהו א

אתניס בגו תלתין יומין אתא לקמיה דרבא אמר רבא חלה טעמא ניהלה עד תלתין יומין 

מאי משום דאנוס האי נמי אנוס הוא אמר ליה מסור מילך קמי דידן דלבתר תלתין יומין 

ל רבנן לרבא והא שליח שלא ניתן לגירושין הוא אמר "משוינן שליח ויהיב ליה ניהלה א

לגירושין הוא וליחוש שמא פייס להו כיון דלבתר תלתין יומין מצי מגרש כשליח שניתן 

ח הרי זה גט והוינן בה "ח ומת בתוך יב"מי לא תנן מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד יב

וניחוש שמא פייס ואמר רבה בר רב הונא הכי אמר אבא מרי משמיה דרב באומר נאמנת 

עלי לומר שלא באתי איכסיף לסוף איגלאי מילתא דארוסה הואי אמר רבא אם אמרו 

יאמרו בארוסה אמר רבא הא ודאי קא מיבעיא לן  בנשואה

ד שליח בפניו או שלא בפניו הדר פשטה בין בפניו בין שלא "כי משוו ב  א גמרא,דף ל

ההוא דאמר אי לא אתינא עד תלתין יומין  : בפניו שלחו מתם בין בפניו בין שלא בפניו

שמואל לא שמיה ליהוי גיטא אתא ופסקיה מברא אמר להו חזו דאתאי חזו דאתאי אמר 

מתיא ההוא דאמר להו אי לא פייסנא לה עד תלתין יומין ליהוי גיטא אזל פייסה ולא 

איפייסא אמר רב יוסף מי יהיב לה תרקבא דדינרי ולא איפייסא איכא דאמרי אמר רב 

יוסף מידי תרקבא דדינרי בעי למיתב לה הא פייסה ולא איפייסא הא כמאן דאמר יש אונס 

: דאמר אין אונס בגיטיןבגיטין הא כמאן 

המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן מחלקן   א משנה,דף ל

מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין ואינו חושש שמא מת הכהן או הלוי או העשיר העני 

ד אינו צריך ליטול רשות מן "מתו צריך ליטול רשות מן היורשים אם הלוון בפני ב

: היורשין

ואף על גב דלא אתו לידיה אמר רב במכרי כהונה ולויה ושמואל אמר   א גמרא,דף ל

יוסי היא דאמר עשו את שאינו זוכה כזוכה ' י אחרים עולא אמר הא מני ר"במזכה להם ע

כולהו כרב לא אמרי במכרי לא קתני כשמואל לא קאמרי במזכה לא קתני כעולא נמי לא 

עות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש ר המלוה מ"אמרי כיחידאה לא מוקמינן ת

עליהן מחלקן מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין ופוסק עמהן כשער הזול ואין בו משום 

רבית ואין שביעית משמטתו ואם בא לחזור אינו חוזר נתייאשו הבעלים אין מפריש 

קא  עליהם לפי שאין מפרישין על האבוד אמר מר פוסק עמהם כשער הזול פשיטא הא

משמע לן אף על פי שלא פסק כמי שפסק דמי ואין בו משום רבית מאי טעמא כיון דכי 

לית ליה לא יהיב ליה כי אית ליה נמי אין בו משום רבית ואין שביעית משמטתו דלא 

לא יגוש ואם בא לחזור אינו חוזר אמר רב פפא לא שנו אלא בעל ( דברים טו)קרינא ביה 

ית אם בא לחזור חוזר דתנן נתן לו מעות ולא משך הימנו הבית בכהן אבל כהן בבעל הב

נתייאשו הבעלים אין מפריש עליהן לפי שאין מפרישין על  : פירות יכול לחזור בו

אליעזר ' תניא ר : ל"פשיטא לא צריכא דאקון מהו דתימא אקנתא מילתא היא קמ : האבוד

ש עליהן בחזקת אותו ד ומתו מפרי"בן יעקב אומר המלוה מעות את הכהן ואת הלוי בב

אחי אומר בחזקת עניי ' השבט ואת העני בבית דין ומת מפריש עליו בחזקת עניי ישראל ר

עולם מאי בינייהו 



איכא בינייהו עניי כותיים העשיר העני אין מפריש עליו וזכה הלה במה   ב גמרא,דף ל

קנתא מיתה שבידו ורבנן מאי שנא למיתה דעבוד תקנתא ומאי שנא לעשירות דלא עבוד ת

שכיחא עשירות לא שכיחא אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי חברך מית אשר איתעשר 

תניא רבי אומר יורשין שירשו ומי איכא יורשין  : 'מת צריך ליטול רשות וכו : לא תאשר

ר יונתן הניח מלא מחט "יוחנן שירשו קרקע ולא שירשו כספים א' דלא ירתי אלא אמר ר

יוחנן אמר אפילו הניח מלא מחט גובה ' ום גובה מלא קרדום ורגובה מלא מחט מלא קרד

ר ישראל שאמר ללוי מעשר יש לך בידי אין "ת : מלא קרדום וכמעשה דקטינא דאביי

חוששין לתרומת מעשר שבו כור מעשר יש לך בידי חוששין לתרומת מעשר שבו מאי 

יו אין חוששין ק ישראל שאמר ללוי מעשר יש לך בידי והילך דמ"קאמר אמר אביי ה

שמא עשאו תרומת מעשר על מקום אחר כור מעשר יש לך בידי והילך דמיו חוששין 

שמא עשאו תרומת מעשר על מקום אחר אטו ברשיעי עסקינן דשקלי דמי ומשוו ליה 

תרומת מעשר אלא אמר רב משרשיא בריה דרב אידי הכי קאמר ישראל שאמר לבן לוי 

וששין שמא עשאו אביו תרומת מעשר על מקום אחר מעשר לאביך בידי הילך דמיו אין ח

כור מעשר לאביך בידי והילך דמיו חוששין שמא עשאו אביו תרומת מעשר על מקום 

ק בן ישראל שאמר "אחר וכי נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף אלא אמר רב אשי ה

שבו ללוי כך אמר לי אבא מעשר לך בידי או מעשר לאביך בידי חוששין לתרומת מעשר 

כיון דלא קיץ לא הוה מתקן ליה בעל הבית כור מעשר לך בידי או כור מעשר לאביך בידי 

אין חוששין לתרומת מעשר שבו כיון דקיץ תקוני תקניה בעל הבית וכי יש לו רשות 

ב לתרום תרומת מעשר אין אבא אלעזר בן גמלא היא דתניא אבא אלעזר בן גמלא "לבעה

רומתכם ונחשב לכם ת( במדבר יח)אומר 

בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר   א גמרא,דף לא

כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה כך תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבה 

וכשם שיש לו רשות לבעל הבית לתרום תרומה גדולה כך יש לו רשות לבעל הבית 

: לתרום תרומת מעשר

רות להיות מפריש עליהן תרומה ומעשרות מעות להיות המניח פי  א משנה,דף לא

מפריש עליהן מעשר שני מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין אם אבדו הרי זה חושש מעת 

אלעזר רבי יהודה אומר בשלשה פרקים בודקין את היין בקידום של מוצאי ' לעת דברי ר

: החג ובהוצאת סמדר ובשעת כניסת מים בבוסר

יוחנן אמר מעת לעת של בדיקה רבי אלעזר בן ' עת לעת רמאי מ  א גמרא,דף לא

ינאי ' אנטיגנוס אומר משום רבי אלעזר בר

ד "מעת לעת של הנחה תנן אם אבדו הרי זה חושש מעת לעת בשלמא למ  ב גמרא,דף לא

ד מעת לעת של הנחה האי מעת לעת עד מעת לעת "מעת לעת של בדיקה שפיר אלא למ

אלעזר חלוקין עליו חביריו על רבי אלעזר ' אמר ר : אלעזר' דברי ר : מיבעי ליה קשיא

דתנן מקוה שנמדד ונמצא חסר כל טהרות שנעשו על גביו למפרע בין ברשות היחיד בין 

רבי יהודה  : ל"ר טמאות פשיטא דחלוקין מהו דתימא מאי למפרע מעת לעת קמ"ברה

' יהודה אומר בג' א רתנא בקידום של מוצאי החג של תקופה תני : 'פרקים כו' אומר בג

פרקים מוכרין את התבואה לפני הזרע ובשעת הזרע ובפרוס הפסח ובשלשה פרקים 

מוכרין את היין בפרוס הפסח ובפרוס עצרת ובפרוס החג ושמן מעצרת ואילך למאי 

הלכתא אמר רבא ואיתימא רב פפא לשותפין מכאן ואילך מאי אמר רבא כל יומא פירקיה 



וח השמש וימן אלהים רוח קדים חרישית מאי חרישית אמר רב ויהי כזר( יונה ד)הוא 

( יונה ד)ל רבה אי הכי היינו דכתיב "יהודה בשעה שמנשבת עושה תלמים תלמים בים א

ותך השמש על ראש יונה ויתעלף אלא אמר רבה בשעה שמנשבת משתקת כל הרוחות 

ר תחליפא בר "אאשר בגדיך חמים בהשקט ארץ מדרום ( איוב לז)מפניה והיינו דכתיב 

ר חסדא אימתי בגדיך חמים בשעה שהשקיט ארץ מדרום שבשעה שמנשבת "רב חסדא א

משתקת כל הרוחות מפניה רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא עלייהו אמר 

ל אידך מקמי פלגאה ניקום אדהכי אתא "חד לחבריה ניקום מקמיה דבר אוריין הוא א

י עסקיתו אמרו ליה ברוחות אמר להו הכי אמר רב חנן בר איהו לגבייהו אמר להו במא

רוחות מנשבות בכל יום ורוח צפונית מנשבת עם כולן שאלמלא כן אין ' רבא אמר רב ד

העולם מתקיים אפילו שעה אחת ורוח דרומית קשה מכולן ואלמלא בן נץ מעמידה 

ש כנפיו לתימן המבינתך יאבר נץ יפר( איוב לט)מחרבת כל העולם כולו מפניה שנאמר 

רבא ורב נחמן בר יצחק הוו יתבי הוה חליף ואזיל רב נחמן בר יעקב דיתיב בגוהרקא 

דדהבא ופריס עליה סרבלא דכרתי רבא אזל לגביה רב נחמן בר יצחק לא אזל לגביה אמר 

דלמא מאינשי דבי ריש גלותא נינהו רבא צריך להו אנא לא צריכנא להו כדחזא דרב נחמן 

זיל לגביה גלי לדרעיה אמר שדיא נשיב אמר רבא הכי אמר רב אשה בר יעקב הוה א

שכבת זרע ' יוחנן אמר אפי' מרגלית שבים מרקבת בו ר' מפלת בו ושמואל אמר אפי

( הושע יג)ושלשתן מקרא אחד דרשו [ בר יצחק]שבמעי אשה מסרחת בו אמר רב נחמן 

יבוש מקורו זו ' ש מקורו וגוממדבר עולה ויבו' כי הוא בין אחים יפריא יבוא קדים רוח ה

מקורה של אשה ויחרב מעיינו זה שכבת זרע שבמעי אשה הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה 

זו מרגלית שבים אמר רבא עדי סוראה הוא דדייקי קראי מאי כי הוא בין אחים יפריא 

אמר רבא אפילו 

א רפיא שופתא בקופינא דמרא רפיא רב יוסף אמר אפילו סיכתא בדפנ  א גמרא,דף לב

:  רב אחא בר יעקב אמר אפילו קניא בכופתא רפיא

  

מסכת גיטין פרק ד 

השולח גט לאשתו והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח ואמר לו גט   א משנה,דף לב

שנתתי לך בטל הוא הרי זה בטל קידם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח ואמר לה גט 

דה שוב אינו יכול לבטלו בראשונה ששלחתי לך בטל הוא הרי זה בטל אם משהגיע גט לי

ד ממקום אחר ומבטלו התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני "היה עושה ב

: תיקון העולם

ממילא ולא אמרינן לצעורה הוא דקא ' הגיעו לא קתני אלא הגיע ואפי  א גמרא,דף לב

משליחותיה  ל מהו דתימא לא אלימא שליחותיה דבתרא"מיכוין או ששלח אחריו שליח ל

ל קדם הוא אצל אשתו למה לי מהו דתימא כי לא אמרינן לצעורה קא "דקמא דלבטליה קמ

ל או ששלח אצלה שליח למה "מ לשליח אבל לדידה ודאי לצעורה קא מיכוין קמ"מיכוין ה

לי מהו דתימא איהו הוא דלא טרח אדעתא לצעורה אבל שליח דלא איכפת ליה כי טרח 

ל אם משהגיע גט לידה אינו יכול לבטלו פשיטא לא צריכא "קמ ודאי לצעורה קא מיכוין



 : ל"דמהדר עליה מעיקרא לבטולי מהו דתימא איגלאי מלתא למפרע דבטולי בטליה קמ

ר בטל הוא אי איפשי בו דבריו קיימין פסול הוא אינו גט לא אמר כלום למימרא דבטל "ת

רי לה אמר רבה בר אבוה לישנא דלבטיל משמע והאמר רבה בר איבו אמר רב ששת ואמ

מקבל מתנה שאמר לאחר שבאתה מתנה לידו מתנה זו מבוטלת תיבטל אי איפשי בה לא 

אמר כלום בטלה היא אינה מתנה דבריו קיימין אלמא בטל מעיקרא משמע אמר אביי בטל 

שתי לשונות משמע משמע דבטל ומשמע דליבטיל גבי גט לישנא דמהני   ב גמרא,דף לב

תנה לישנא דמהני בה קאמר אמר אביי נקיטינן שליח מתנה הרי הוא ביה קאמר גבי מ

כשליח הגט נפקא מינה להולך לאו כזכי דמי רבינא אשכחיה לרב נחמן בר יצחק דתלי 

וקאי בעיברא דדשא וקא מיבעיא ליה בטל מהו תיקו אמר רב ששת ואמרי לה במתניתא 

רש יהא חרס יהא כחרס דבריו תנא גט זה לא יועיל לא יתיר לא יעזיב לא ישלח ולא יג

קיימין אינו מועיל אינו מתיר אינו מעזיב אינו משלח אינו מגרש חרס הוא כחרס הוא לא 

ל רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב "אמר כלום איבעיא להו הרי הוא חרס מהו א

אחא בריה דרבא לרב אשי מאי שנא מהרי הוא הקדש הרי הוא הפקר חוזר ומגרש בו או 

ינו חוזר ומגרש בו רב נחמן אמר חוזר ומגרש בו ורב ששת אמר אינו חוזר ומגרש בו א

יוחנן דאמר חוזרת הכי ' ל הלכתא כוותיה דר"והלכתא כוותיה דרב נחמן איני והא קי

השתא התם דיבור ודיבור הוא אתי דיבור ומבטל דיבור והכא נהי דבטליה לשליחותא 

איתמר בפני כמה הוא מבטלו רב  : שונה היה עושהברא : דשליח גיטא גופיה מי קא בטיל

ד קתני ורב נחמן אמר "ב' רב ששת אמר בפני ג' רב ששת אמר בפני ג' נחמן אמר בפני ב

ד קרי להו אמר רב נחמן מנא אמינא לה דתנן מוסרני לפניכם "לבי תרי נמי ב' בפני ב

תנא כי רוכלא  פלוני ופלוני הדיינין שבמקום פלוני ורב ששת אטו  א גמרא,דף לג

ליחשיב וליזיל אמר רב נחמן מנא אמינא לה דתנן הדיינים חותמין למטה או העדים מאי 

לאו דיינים דומיא דעדים מה עדים שנים אף דיינים נמי שנים ורב ששת מידי איריא הא 

ל דלא שנא כתוב "ל למיתנא עדים הא קמ"ל למיתנא דיינים ל"כדאיתא והא כדאיתא ל

מפני תיקון  : תמי עדים ולא שנא כתוב בלשון עדים וחתמי דייניםבלשון דיינים וח

יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים ריש לקיש אמר מפני ' מאי מפני תיקון העולם ר : העולם

יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים סבר לה כרב נחמן דאמר בפני שנים ובי ' תקנת עגונות ר

ומינסבא ואיכא ממזרים וריש לקיש  תרי לית להו קלא והיא לא שמעה ולא ידעה ואזלה

ובי תלתא אית להו קלא ושמעה ' אמר מפני תקנת עגונות סבר לה כרב ששת דאמר בפני ג

ג אומר "ר בטלו מבוטל דברי רבי רשב"וידעה ולא מינסבא ותקנת עגונות הוא דאיכא ת

ד יפה ומי איכא מידי "כ מה כח ב"אינו יכול לא לבטלו ולא להוסיף על תנאו שא

ד יפה שרינן אשת איש לעלמא אין כל דמקדש "דאורייתא בטל גיטא ומשום מה כח בדמ

אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה אמר ליה רבינא לרב אשי תינח 

ר "ת : דקדיש בכספא קדיש בביאה מאי איכא למימר שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות

ג אומר אינו "שלא בפני זה דברי רבי רשבאמר לעשרה כתבו גט לאשתי יכול לבטל זה 

יכול לבטל אלא זה בפני זה במאי קמיפלגי בעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה קמיפלגי 

רבי סבר עדות שבטלה מקצתה 

ג סבר "לא בטלה כולה ואי אזלי הנך כתבי ויהבי ליכתבו וליתבו רשב  ב גמרא,דף לג

עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה והנך לא ידעי ואזלי וכתבי ויהבי ושרו אשת איש 

א דכולי עלמא עדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה והכא היינו טעמא "לעלמא ואב



לפה איבעיא להו ג קסבר מלתא דמתעבדא באפי עשרה צריכא בי עשרה למיש"דרשב

ג משום דקסבר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה והני כיון "כולכם מהו טעמא דרשב

ג משום דקסבר כל מלתא "דאמר להו כולכם לא מצו כתבי ויהבי או דלמא טעמא דרשב

ש אמר "דמתעבדא באפי בי עשרה צריכא בי עשרה למישלפה והילכך אפילו כולכם נמי ת

ג אומר אינו יכול "בטל זה שלא בפני זה דברי רבי רשבלשנים תנו גט לאשתי יכול ל

לבטל אלא זה בפני זה והא שנים דכי כולכם דמו ופליגי אמר רב אשי אי בעדי כתיבה הכי 

נמי הכא במאי עסקינן בעדי הולכה הכי נמי מיסתברא דקתני סיפא אמר לזה בפני עצמו 

א בעדי הולכה שפיר אלא אי ולזה בפני עצמו יכול לבטל זה שלא בפני זה אי אמרת בשלמ

אמרת בעדי כתיבה מי מצטרפי הא אמר מר אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד 

אבא ' יהושע בן קרחה סבירא ליה אמר רב שמואל בר יהודה שמעית מיניה דר' דלמא כר

ג אמר רב יוסף ניחזי אנן "ג ולא ידענא הי כרבי והי כרשב"תרתי חדא כרבי וחדא כרשב

א רב דימי אמר מעשה ועשה רבי כדברי חכמים אמר לפניו רבי פרטא בנו של רבי דכי את

פרטא הגדול אם כן מה כח בית דין יפה וחזר רבי ועשה ' אלעזר בן פרטא בן בנו של ר

יאשיה דמן אושא ' כרבן שמעון בן גמליאל ומדהא כרבן שמעון בן גמליאל הך כרבי ואף ר

יאשיה ' ה בר בר חנה חמשה סבי הוינן קמיה דרג דאמר רב"סבר חדא כרבי וחדא כרשב

דמן אושא אתא ההוא גברא קמיה ואשקליה גיטא על כורחיה אמר לן זילו אטמורו וכתבו 

ג סבירא ליה ואי סלקא "ד כרבי כי מיטמרי מאי הוי אלא שמע מינה כרשב"לה ואי ס

אלא שמע דעתך אידך נמי כרבן שמעון בן גמליאל למה להו אטמורי ליבדרו איבדורי 

מינה חדא כרבי וחדא כרבן שמעון בן גמליאל ורבא אמר רב נחמן הלכה כרבי בשתיהן 

ולית ליה לרב נחמן מה כח בית דין יפה והאמר רב נחמן אמר שמואל 

יתומין שבאו לחלוק בנכסי אביהן בית דין מעמידין להן אפוטרופוס   א גמרא,דף לד

ורב נחמן דידיה אמר הגדילו אין יכולין ובוררים להן חלק יפה הגדילו יכולין למחות 

למחות דאם כן מה כח בית דין יפה התם ממונא הכא איסורא גידול בר רעילאי שדר לה 

גיטא לדביתהו אזל שליחא אשכחה דהוה יתבה ונוולה אמר לה הא גיטיך אמרה ליה זיל 

ברוך ל פתח ואמר ברוך הטוב והמטיב אביי אמר "השתא מיהא ותא למחר אזל לגביה וא

הטוב והמטיב ולא בטל גיטא רבא אמר ברוך הטוב והמטיב ובטל גיטא במאי קמיפלגי 

בגלוי דעתא בגיטא קמיפלגי דאביי סבר גלוי דעתא בגיטא לאו מלתא היא ורבא סבר גלוי 

דעתא בגיטא מילתא היא אמר רבא מנא אמינא לה דרב ששת אשקליה גיטא לההוא גברא 

י אמר לכו רב ששת לבטל גיטא ואצרכיה רב ששת גיטא בעל כרחיה ואמר להו לסהדי הכ

אחרינא ואביי אטו רב ששת מבטל גיטא דאינשי הוה איהו בטלה והאי דקאמר להו הכי 

ירמיה ' משום דפנוי ואמר אביי מנא אמינא לה דרב יהודה אשקליה גיטא לחתניה דר

הו לסהדי ביראה ובטליה תנא אשקליה ובטליה הדר תנא ואשקליה על כרחיה ואמר ל

אותיבו קרי באוניכו וכתובו ליה ואי סלקא דעתך גלוי דעתא בגיטא מילתא היא הא חזו 

ליה דקא רהיט בתרייהו ורבא האי דקא רהיט בתרייהו דאמר להו אשור הבו לה הייא כי 

היכא דמשלם צערא דההוא גברא ואמר אביי מנא אמינא לה דההוא דאמר להו אי לא 

הוי גיטא אתא ופסקיה מברא אמר להו חזו דאתאי חזו דאתאי אתינא עד תלתין יומין לי

ואמר שמואל לא שמיה מתיא ורבא אטו התם לבטולי גיטא בעי התם לקיומי תנאיה קא 

בעי והא לא איקיים תנאיה ההוא דאמר להו אי לא נסיבנא עד תלתין יומין ליהוי גיטא כי 

משום אונסא אין אונס בגיטין אי מטו תלתין יומין אמר להו הא טרחנא למאי ניחוש לה אי 



משום גלויי דעתא בגיטא פלוגתא דאביי ורבא הוא ההוא דאמר להו אי לא נסיבנא לריש 

ירחא דאדר ליהוי גיטא כי מטא ריש ירחא דאדר אמר להו אנא לריש ירחא דניסן אמרי 

ורבא למאי ניחוש לה אי משום אונס אין אונס בגיטין אי משום גלויי דעתא פלוגתא דאביי 

והלכתא כנחמן והלכתא כנחמן 

: והלכתא כנחמני  ב גמרא,דף לד

ג הזקן "בראשונה היה משנה שמו ושמה שם עירו ושם עירה התקין ר  ב משנה,דף לד

שיהא כותב איש פלוני וכל שום שיש לו אשה פלונית וכל שום שיש לה מפני תיקון 

: העולם

בני מדינת הים לרבן גמליאל בני  אמר רב יהודה אמר שמואל שלחו ליה  ב גמרא,דף לד

אדם הבאים משם לכאן שמו יוסף וקוראין לו יוחנן יוחנן וקוראין לו יוסף היאך מגרשין 

ג והתקין שיהו כותבין איש פלוני וכל שום שיש לו אשה פלונית וכל "נשותיהן עמד ר

 שום שיש לה מפני תיקון העולם אמר רב אשי והוא דאתחזק בתרי שמי אמר ליה רבי

אבא לרב אשי רבי מרי ורבי אלעזר קיימי כוותך תניא כוותיה דרב אשי היו לו שתי נשים 

אחת ביהודה ואחת בגליל ולו שני שמות אחד ביהודה ואחד בגליל וגרש את אשתו 

שביהודה בשמו שביהודה ואת אשתו שבגליל בשמו שבגליל אינה מגורשת עד שיגרש את 

יל עמו ואת אשתו שבגליל בשמו שבגליל ושם אשתו שביהודה בשמו שביהודה ושם דגל

דיהודה עמו יצא למקום אחר וגרש באחד מהן מגורשת והאמרת שם דגליל עמו אלא שמע 

מינה הא דאתחזק הא דלא אתחזק שמע מינה ההיא דהוו קרו לה מרים ופורתא שרה אמרי 

: נהרדעי מרים וכל שום שיש לה ולא שרה וכל שום שיש לה

אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה נמנעו מלהשביעה התקין  אין  ב משנה,דף לד

ג הזקן שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו וגובה כתובתה העדים חותמין על הגט "ר

: מפני תיקון העולם והלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולם

ע מאי איריא אלמנה אפילו כולי עלמא נמי דהא קיימא לן הבא ליפר  ב גמרא,דף לד

א "מנכסי יתומין לא יפרע אלא בשבועה אלמנה אצטריכא ליה סד

ט "מ : נמנעו מלהשביעה : משום חינא אקילו רבנן גבה קא משמע לן  א גמרא,דף לה

אילימא משום דרב כהנא דאמר רב כהנא ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם 

של קמח ואפאתו בפת אחד בשני בצורת שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה והניחתו בכד 

ונתנתו לעני לימים בא בעל הדינר ואמר לה הבי לי דינרי אמרה ליה יהנה סם המות באחד 

מבניה של אותה אשה אם נהניתי מדינרך כלום אמרו לא היו ימים מועטין עד שמת אחד 

מבניה וכששמעו חכמים בדבר אמרו מה מי שנשבע באמת כך הנשבע על שקר על אחת 

עמא איענשה דאישתרשי לה מקום דינר ומאי מי שנשבע באמת כמי כמה וכמה מאי ט

ר זירא אמר "שנשבע באמת אי משום הא מאי איריא אלמנה אפילו גרושה נמי אלמה א

שמואל לא שנו אלא אלמנה אבל גרושה משביעין אותה אלמנה שאני דבההיא הנאה דקא 

רמיה בר אבא רב י' טרחה קמי דיתמי אתיא לאורויי היתרא אמר רב יהודה אמר ר

ד אבל חוץ לבית דין משביעין אותה איני והא "ושמואל דאמרי תרוייהו לא שנו אלא בב

רב לא מגבי כתובה לארמלתא קשיא בסורא מתנו הכי בנהרדעא מתנו הכי אמר רב יהודה 

חוץ ' ד משביעין אותה ורב אמר אפי"אמר שמואל לא שנו אלא בבית דין אבל חוץ לב

עין אותה רב לטעמיה דרב לא מגבי כתובה לארמלתא וליאדרה ד נמי אין משבי"לב

וליגבייה בשני דרב קילי נדרי ההיא דאתאי לקמיה דרב הונא אמר לה מה אעביד ליך דרב 



לא מגבי כתובה לארמלתא אמרה ליה מידי הוא טעמא אלא דלמא נקיטנא מידי מכתובתי 

רב בקופצת ההיא דאתאי  צבאות אם נהניתי מכתובתי כלום אמר רב הונא מודה' חי ה

לקמיה דרבה בר רב הונא אמר לה מאי אעביד ליך דרב לא מגבי כתובה לארמלתא ואבא 

מרי לא מגבי כתובה לארמלתא אמרה ליה הב לי מזוני אמר לה מזוני נמי לית ליך דאמר 

ד אין לה מזונות אמרה ליה אפכוה לכורסיה "רב יהודה אמר שמואל התובעת כתובתה בב

עבדא לי הפכוה לכורסיה ותרצוה ואפילו הכי לא איפרק מחולשא אמר ליה רב כבי תרי 

ד וליתי קלא וליפול באודני "ד ואשבעה חוץ לב"יהודה לרב ירמיה ביראה אדרה בב

דבעינא כי היכי דאעביד בה מעשה גופא אמר רבי זירא אמר שמואל לא שנו אלא אלמנה 

שלחו מתם איך פלוניתא בת פלוני  אבל גרושה משביעין אותה וגרושה דאדרה לא והא

קבילת גיטא מן ידא דאחא בר הידיא דמתקרי איה מרי ונדרת ואסרת פירות שבעולם עלה 

דלא קבילת מכתובתה אלא גלופקרא אחד וספר תהלים אחד וספר איוב וממשלות בלואים 

ושמנום בחמשה מנה לכשתבא לידכם הגבוה את השאר אמר רב אשי   ב גמרא,דף לה

אמר רב הונא לא שנו  : 'התקין רבן גמליאל הזקן שתהא נודרת כו : ט יבמין הוהההוא ג

אלא בשלא ניסת אבל ניסת אין מדירין אותה ניסת מאי טעמא דמיפר לה בעל כי לא ניסת 

נמי לכי מנסבא מיפר לה בעל אין הבעל מיפר בקודמין וניחוש דלמא אזלה לגבי חכם 

ניסת ניסת ודאי מיפר לה בעל ' נחמן אמר אפי ושרי לה קסבר צריך לפרט את הנדר רב

דמדרינן לה ברבים מיתיבי ניסת גובה כתובתה אם נדרה מאי לאו נדרה השתא לא דנדרה 

מעיקרא והתניא ניסת נודרת וגובה כתובתה תנאי היא דאיכא למאן דאמר נדר שהודר 

את הנדר או  ברבים יש לו הפרה ואיכא למאן דאמר אין לו הפרה איבעיא להו צריך לפרט

אינו צריך רב נחמן אמר אינו צריך רב פפא אמר צריך רב נחמן אמר אינו צריך דאי 

אמרת צריך זימנין דגייז ליה לדיבוריה וחכם מאי דשמע מיפר רב פפא אמר צריך משום 

מילתא דאיסורא תנן הנושא נשים בעבירה פסול עד שידור הנאה ותני עלה נודר ועובד 

אינו צריך לפרט את הנדר ליחוש דילמא אזיל לגבי חכם ושרי ליה  יורד ומגרש ואי אמרת

דמדרינן ליה ברבים הניחא למאן דאמר נדר שהודר ברבים אין לו הפרה   א גמרא,דף לו

אלא למאן דאמר יש לו הפרה מאי איכא למימר דמדרינן ליה על דעת רבים דאמר אמימר 

רה על דעת רבים אין לו הפרה הלכתא אפילו למאן דאמר נדר שהודר ברבים יש לו הפ

והני מילי לדבר הרשות אבל לדבר מצוה יש לו הפרה כי ההוא מקרי דרדקי דאדריה רב 

 : אחא על דעת רבים דהוה פשע בינוקי ואהדריה רבינא דלא אישתכח דדייק כוותיה

מפני תיקון העולם דאורייתא הוא דכתיב  : והעדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם

וכתוב בספר וחתום אמר רבה לא צריכא לרבי אלעזר דאמר עדי מסירה ( ו לבירמיה)

כרתי תקינו רבנן עדי חתימה מפני תיקון העולם דזמנין דמייתי סהדי אי נמי זימנין דאזלי 

מאיר התקינו שיהא עדים מפרשין שמותיהן ' תימא לר' למדינת הים רב יוסף אמר אפי

שונה היה כותב אני פלוני חתמתי עד אם כתב ידו בגיטין מפני תיקון העולם כדתניא ברא

יוצא ממקום אחר כשר ואם לאו פסול אמר רבן גמליאל תקנה גדולה התקינו שיהיו 

מפרשין שמותיהן בגיטין מפני תיקון העולם ובסימנא לא והא רב צייר כורא ורבי חנינא 

שאני רבנן  צייר חרותא רב חסדא סמך ורב הושעיא עין רבה בר רב הונא צייר מכותא

תנן התם  : 'הלל התקין פרוסבול וכו : דבקיאין סימנייהו מעיקרא במאי אפקעינהו בדיסקי

פרוסבול אינו משמט זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן שראה את העם שנמנעו 

השמר לך פן יהיה דבר עם ( דברים טו)מלהלוות זה את זה ועברו על מה שכתוב בתורה 



והתקין פרוסבול וזה הוא גופו של פרוסבול מוסרני לכם פלוני עמד ' לבבך בליעל וגו

דיינין שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי אצל פלוני שאגבנו כל זמן שארצה והדיינים 

חותמים למטה או העדים ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטא שביעית והתקין הלל דלא 

וזה דבר ( דברים טו)ומר משמטא אמר אביי בשביעית בזמן הזה ורבי היא דתניא רבי א

השמיטה שמוט בשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים 

בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים בזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט 

כספים 

ותקינו רבנן דתשמט זכר לשביעית ראה הלל שנמנעו העם מלהלוות זה   ב גמרא,דף לו

פרוסבול ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית ותקינו  את זה עמד והתקין

' ד היה הפקר דאמר ר"רבנן דתשמט אמר אביי שב ואל תעשה הוא רבא אמר הפקר ב

וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים ( עזרא י)' ד היה הפקר שנאמ"יצחק מנין שהפקר ב

אליעזר אמר מהכא  כעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה רבי

וכי ' אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות וגו( יהושוע יט)

מה ענין ראשים אצל אבות לומר לך מה אבות מנחילין את בניהם כל מה שירצו אף 

ראשים מנחילין העם כל מה שירצו איבעיא להו כי התקין הלל פרוסבול לדריה הוא 

עלמא נמי תקין למאי נפקא מינה לבטוליה אי אמרת לדריה הוא  דתקין או דלמא לדרי

דתקין מבטלינן ליה אלא אי אמרת לדרי עלמא נמי תקין הא אין בית דין יכול לבטל דברי 

ש דאמר שמואל לא כתבינן "כ גדול הימנו בחכמה ובמנין מאי ת"בית דין חברו אלא א

עא ואי סלקא דעתך לדרי עלמא נמי פרוסבול אלא אי בבי דינא דסורא אי בבי דינא דנהרד

תקין בשאר בי דינא נמי לכתבו דלמא כי תקין הלל לדרי עלמא כגון בי דינא דידיה וכרב 

ש דאמר שמואל הא "אמי ורב אסי דאלימי לאפקועי ממונא אבל לכולי עלמא לא ת

ל ד יכול לבט"והא אין ב' אבטליני' פרוסבלא עולבנא דדייני הוא אי איישר חיל אבטליני

כ גדול הימנו בחכמה ובמנין הכי קאמר אם איישר חיל יותר "ד חברו אלא א"דברי ב

מהלל אבטליניה ורב נחמן אמר אקיימנה אקיימנה הא מיקיים וקאי הכי קאמר אימא ביה 

ג דלא כתוב ככתוב דמי איבעיא להו האי עולבנא לישנא דחוצפא הוא או "מילתא דאע

עלובה כלה שזינתה בקרב חופתה אמר רב מרי ש דאמר עולא "לישנא דניחותא הוא ת

עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו אמר רבא ( שיר השירים א)ברה דבת שמואל מאי קרא 

עדיין חביבותא הוא גבן דכתיב נתן ולא כתיב הסריח תנו רבנן הנעלבין ואינן עולבים 

שופטים )מר שומעין חרפתן ואין משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב או

ואוהביו כצאת השמש בגבורתו מאי פרוסבול אמר רב חסדא פרוס בולי ובוטי ( ה

ושברתי את גאון עוזכם ותני רב ( ויקרא כו)בולי אלו עשירים דכתיב   א גמרא,דף לז

העבט תעביטנו אמר ליה ( דברים טו)יוסף אלו בולאות שביהודה בוטי אלו העניים דכתיב 

ל פורסא דמילתא אמר רב יהודה אמר שמואל יתומין אין "א רבא ללעוזא מאי פרוסבול

ג ובית דינו אביהן "צריכין פרוסבול וכן תני רמי בר חמא יתומין אין צריכין פרוסבול דר

של יתומין תנן התם אין כותבין פרוסבול אלא על הקרקע אם אין לו מזכהו בתוך שדהו 

ילו קלח של כרוב אמר רב כל שהו וכמה כל שהו אמר רב חייא בר אשי אמר רב אפ

השאילו מקום לתנור ולכירים כותבין עליו פרוסבול איני והתני הלל אין ' יהודה אפי

כותבין פרוסבול אלא על עציץ נקוב בלבד נקוב אין שאינו נקוב לא אמאי והא איכא 

מקומו לא צריכא דמנח אסיכי רב אשי מקני ליה גידמא דדיקלא וכתב עליה פרוסבול רבנן 



חייא בר אבא אמר ליה צריכנא ' ב אשי מסרי מילייהו להדדי רבי יונתן מסר מילי לרדבי ר

ר אין לו קרקע ולערב יש לו קרקע כותבין עליו "מידי אחרינא אמר ליה לא צריכת ת

פרוסבול לו ולערב אין להן קרקע ולחייב לו יש לו קרקע כותבין עליו פרוסבול מדרבי 

ושה בחברו מנה וחברו בחברו מנין שמוציאין מזה נתן דתניא רבי נתן אומר מנין לנ

ונתן לאשר אשם לו תנן התם השביעית משמטת את המלוה ( במדבר ה)ל "ונותנין לזה ת

בין בשטר בין שלא בשטר רב ושמואל דאמרי תרוייהו בשטר שטר שיש בו אחריות 

שמעון בן נכסים שלא בשטר שאין בו אחריות נכסים כל שכן מלוה על פה רבי יוחנן ורבי 

לקיש דאמרי תרוייהו בשטר שטר שאין בו אחריות נכסים שלא בשטר מלוה על פה אבל 

יוחנן ורבי שמעון בן לקיש שטר ' שטר שיש בו אחריות נכסים אינו משמט תניא כותיה דר

חוב משמט ואם יש בו אחריות נכסים אינו משמט תניא אידך סיים לו שדה אחת 

לא אפילו כתב כל נכסיי אחראין וערבאין לך אינו משמט בהלוואתו אינו משמט ולא עוד א

' אסי הוה ליה ההוא שטרא דהוה כתיב ביה אחריות נכסים אתא לקמיה דר' קריביה דר

ל "יוחנן א' ל אינו משמט שבקיה ואתא לקמיה דר"אסי אמר ליה משמט או אינו משמט א

ליה משמט והא מר  ל משמט או אינו משמט אמר"יוחנן א' אסי לקמיה דר' משמט אתא ר

כוותיה דמר ' ל והתני"ל וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה א"הוא דאמר אינו משמט א

ל דלמא ההיא בית שמאי היא דאמרי שטר העומד לגבות כגבוי דמי תנן התם המלוה "א

את חבירו מעות על המשכון והמוסר שטרותיו לבית דין אין משמטין בשלמא מוסר 

ו בי דינא אלא מלוה על המשכון מאי טעמא אמר רבא משום ד דתפסי לה"שטרותיו לב

דתפס ליה אמר ליה אביי אלא מעתה הלוהו ודר בחצרו דתפיס ליה הכי נמי דלא משמט 

אמר ליה שאני משכון דקני ליה מדרבי יצחק דאמר רבי יצחק מנין לבעל חוב שקונה 

ן מכאן לבעל חוב ולך תהיה צדקה אם אינו קונה צדקה מני( דברים כד)משכון שנאמר 

שקונה משכון תנן התם 

המחזיר חוב לחבירו בשביעית צריך שיאמר לו משמט אני ואם אמר לו   ב גמרא,דף לז

עד דאמר ' וזה דבר השמטה אמר רבה ותלי לי( דברים טו)פ כן יקבל הימנו שנאמר "אע

שלי הן  הכי איתיביה אביי כשהוא נותן לו אל יאמר לו בחובי אני נותן לך אלא יאמר לו

ובמתנה אני נותן לך אמר ליה תלי ליה נמי עד דאמר הכי אבא בר מרתא דהוא אבא בר 

מניומי הוה מסיק ביה רבה זוזי אייתינהו ניהליה בשביעית אמר ליה משמט אני שקלינהו 

ואזל אתא אביי אשכחיה דהוה עציב אמר ליה אמאי עציב מר אמר ליה הכי הוה מעשה 

ליה זוזי למר אמר ליה אין אמר ליה ומאי אמר לך אמר ליה  אזל לגביה אמר ליה אמטת

משמט אני אמר ליה ואמרת ליה אף על פי כן אמר ליה לא אמר ליה ואי אמרת ליה אף על 

פ כן אזל אמטינהו "פי כן הוה שקלינהו מינך השתא מיהת אמטינהו ניהליה ואימא ליה אע

א הוה ביה דעתא בהאי צורבא ניהליה ואמר ליה אף על פי כן שקלינהו מיניה אמר ל

מרבנן מעיקרא אמר רב יהודה אמר רב נחמן נאמן אדם לומר פרוסבול היה בידי ואבד 

ממני מאי טעמא כיון דתקינו רבנן פרוסבול לא שביק היתירא ואכיל איסורא כי אתו 

לקמיה דרב אמר ליה מידי פרוסבול היה לך ואבד כגון זה פתח פיך לאלם הוא תנן וכן 

ב שמוציא שטר חוב ואין עמו פרוסבול הרי אלו לא יפרעו תנאי היא דתניא בעל חו

: המוציא שטר חוב צריך שיהא עמו פרוסבול וחכמים אומרים אינו צריך

עבד שנשבה ופדאוהו אם לשום עבד ישתעבד אם לשום בן חורין לא   ב משנה,דף לז

: ג אומר בין כך ובין כך ישתעבד"ישתעבד רשב



אי עסקינן אילימא לפני יאוש לשום בן חורין אמאי לא ישתעבד אלא במ  ב גמרא,דף לז

לאחר יאוש לשום עבד אמאי ישתעבד אמר אביי לעולם לפני יאוש ולשום עבד ישתעבד 

לרבו ראשון לשום בן חורין לא ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני לרבו שני לא 

מנעי ולא פרקי רבן שמעון בן דהא לשום בן חורין פרקיה לרבו ראשון נמי לא דילמא מ

גמליאל אומר בין כך ובין כך ישתעבד קסבר כשם שמצוה לפדות את בני חורין כך מצוה 

לפדות את העבדים רבא אמר לעולם לאחר יאוש ולשום עבד ישתעבד לרבו שני לשום בן 

חורין לא ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני לרבו שני לא דהא לשום בן חורין 

לרבו ראשון נמי לא דהא לאחר יאוש הוה רבן שמעון בן גמליאל אומר בין כך פרקיה 

ובין כך ישתעבד כדחזקיה דאמר חזקיה מפני מה אמרו בין כך ובין כך ישתעבד שלא יהא 

ג "כל אחד ואחד הולך ומפיל עצמו לגייסות ומפקיע עצמו מיד רבו מיתיבי אמר להן רשב

וה לפדות את העבדים בשלמא לאביי דאמר לפני כשם שמצוה לפדות את בני חורין כך מצ

יאוש היינו דקאמר כשם אלא לרבא דאמר לאחר יאוש האי כשם משום דחזקיה הוא אמר 

ג לא הוי ידע מאי קאמרי רבנן והכי קאמר להו אי לפני יאוש קאמריתו "לך רבא רשב

י רבו היינו כשם אי לאחר יאוש קאמריתו כדחזקיה ולרבא דאמר לאחר יאוש ולרבו שנ

שני ממאן קני ליה משבאי שבאי גופיה מי קני ליה אין קני ליה למעשה ידיו דאמר ריש 

למעשה ידיו { הגוי> }העובד כוכבים>שקנה את { לגוי> }לעובד כוכבים>לקיש מנין 

וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו אתם קונים מהם ( ויקרא כה)שנאמר 

לא הם קונים זה מזה יכול לא יקנו זה את זה יכול ולא הם קונים מכם ו  א גמרא,דף לח

ק ולא הם קונים זה מזה לגופו יכול לא "לא יקנו זה את זה האמרת לא הם קונים זה מזה ה

עובד >ישראל קונה { גוי> }עובד כוכבים>ו "יקנו זה את זה למעשה ידיו אמרת ק

פא אבל בחזקה לא ש ואימא הני מילי בכס"לא כ{ גוי> }עובד כוכבים{ >גוי> }כוכבים

> עובד כוכבים{ >גוי> }עובד כוכבים>אמר רב פפא עמון ומואב טהרו בסיחון אשכחן 

וישב ממנו שבי אמר רב ( במדבר כא)ישראל מנלן דכתיב { גוי> }עובד כוכבים{ >גוי}

ר יוחנן עבד שברח מבית האסורים יצא לחירות ולא עוד אלא שכופין את "שמן בר אבא א

ג אומר בין כך ובין כך ישתעבד ואמר רבה בר בר "שיחרור תנן רשב רבו וכותב לו גט

ג במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה "ר יוחנן כל מקום ששנה רשב"חנה א

אחרונה בשלמא לאביי מוקי לה להאי לפני יאוש והאי לאחר יאוש אלא לרבא דאמר 

א מאי משום דחזקיה בורח לאחר יאוש קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן אמר לך רבא טעמ

שאני השתא לקטלא מסר נפשיה אפולי אפיל נפשיה לגייסות אמתיה דמר שמואל 

ג סבירא לן את אי נמי "אשתבאי פרקוה לשום אמהתא ושדרוה ליה שלחו ליה אנן כרשב

כרבנן סבירא לך אנן לשום אמהתא פרקינן לה ניהלה ואינהו סבור לפני יאוש הוה ולא 

דאשתעבודי לא משתעבד בה אלא גיטא ' ה ושמואל לא מיבעיהיא לאחר יאוש הו

דחירותא נמי לא אצרכה שמואל לטעמיה דאמר שמואל המפקיר עבדו יצא לחירות ואינו 

וכל עבד איש מקנת כסף עבד איש ולא עבד אשה ( שמות יב)צריך גט שיחרור שנאמר 

יו אין קרוי עבד אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו קרוי עבד שאין לו רשות לרבו על

אמתיה דרבי אבא בר זוטרא אישתבאי פרקה ההוא תרמודאה לשום איתתא שלחו ליה 

לדידיה אי יאות עבדת שדר לה גיטא דחירותא היכי דמי אי דמצו פרקי לה למה לי גיטא 

דחירותא אי דלא מצו פרקי לה כי שדר לה גיטא דחירותא מאי הוי לעולם דמצו פרקי לה 

א לעולם דלא מצו "יטא דחירותא חבורי מחברי אהדדי ופרקי לה ואבוכיון דמשדר לה ג



פרקי לה וכיון דמשדר לה גיטא דחירותא מיתזלא באפיה ומפריק לה והאמר מר חביבה 

להן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהן הני מילי בצינעא אבל בפרהסיא זילא בהו מילתא 

איסורא אמר אביי אי לאו דאמר  ההיא אמתא דהות בפומבדיתא דהוו קא מעבדי בה אינשי

רב יהודה אמר שמואל כל המשחרר עבדו עובר בעשה הוה כייפנא ליה למרה וכתיב לה 

גיטא דחירותא רבינא אמר כי הא מודה רב יהודה משום מילתא דאיסורא ואביי משום 

יצחק מעשה באשה אחת שחציה שפחה ' איסורא לא האמר רב חנינא בר רב קטינא אמר ר

חורין  וחציה בת

וכפו את רבה ועשאה בת חורין ואמר רב נחמן בר יצחק מנהג הפקר נהגו   ב גמרא,דף לח

בה הכי השתא התם לא לעבד חזיא ולא לבן חורין חזיא הכא אפשר דמיחד לה לעבדיה 

ומנטר לה גופא אמר רב יהודה אמר שמואל כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר 

אליעזר שנכנס בבית הכנסת ולא מצא ' יבי מעשה ברלעולם בהם תעבודו מית( ויקרא כה)

ר לעולם בהם תעבודו רשות דברי "ת : עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה מצוה שאני

א סבר לה כמאן דאמר רשות לא סלקא דעתך "ע אומר חובה ודילמא ר"רבי ישמעאל ר

ים דתניא בהדיא רבי אליעזר אומר חובה אמר רבה בהני תלת מילי נחתי בעלי בת

מנכסיהון דמפקי עבדייהו לחירותא ודסיירי נכסייהו בשבתא ודקבעי סעודתייהו בשבתא 

ר יוחנן שתי משפחות היו בירושלים אחת קבעה "ר חייא בר אבא א"בעידן בי מדרשא דא

סעודתא בשבתא ואחת קבעה סעודתא בערב שבת ושתיהן נעקרו אמר רבה אמר רב 

( דברים יד)יה לא קדיש לדמי לא קאמר דליהוי המקדיש עבדו יצא לחירות מאי טעמא גופ

ש מפקיר "ד מקדיש כ"עם קדוש קאמר ורב יוסף אמר רב המפקיר עבדו יצא לחירות מ

מאן דאמר מפקיר אבל מקדיש לא דלמא לדמי קאמר איבעיא להו צריך גט שיחרור או לא 

ך גט ש דאמר רב חייא בר אבין אמר רב אחד זה ואחד זה יצא לחירות וצרי"צריך ת

שחרור אמר רבה ומותבינן אשמעתין המקדיש נכסיו והיו בהן עבדים אין הגזברין רשאין 

להוציאן לחירות אבל מוכרין אותן לאחרים ואחרים מוציאין אותן לחירות רבי אומר 

קא רמית עליה דרב ' אומר אני אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא מפני שהוא כמוכרו לו מתני

מאדם אלו עבדיו ושפחותיו הכנענים ' אך כל חרם וגו( ויקרא כז)ש "רב תנא הוא ופליג ת

ה אין הגזברים רשאין "הכא במאי עסקינן דאמר לדמי אי הכי אידך נמי דאמר לדמי א

להוציאן לחירות גזברים מאי עבידתייהו ותו אבל מוכרין אותן לאחרים ואחרים מוציאין 

ומר אני אף הוא נותן דמי עצמו אותן לחירות אחרים מאי עבידתייהו ותו רבי אומר א

ויוצא מפני שהוא כמוכרו לו ואי לדמי מאי מפני שהוא כמוכרו לו תא שמע המקדיש עבדו 

עושה ואוכל שלא הקדיש אלא דמיו 

נ מסתברא "מ היא דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה ה"הא מני ר  א גמרא,דף לט

דיש אלא דמיו אי אמרת דקתני סיפא וכן הוא שהקדיש עצמו עושה ואוכל שלא הק

מ היא שפיר אלא אי אמרת רבנן היא בשלמא עבדו לדמי קאי אלא איהו לדמי "בשלמא ר

קאי לימא כתנאי המקדיש עבדו אין מועלין בו רבן שמעון בן גמליאל אומר מועלין 

בשערו מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר קדוש ומר סבר לא קדוש ותסברא האי מועלין בו 

בו האי קדוש ואינו קדוש מיבעי ליה אלא דכולי עלמא קדוש והכא בהא ואין מועלין 

קמיפלגי דמר סבר עבדא כמקרקעי דמי ומר סבר כמטלטלי דמי אי הכי אדמיפלגי בשערו 

ליפלגו בגופו אלא דכולי עלמא עבדא כמקרקעי דמי והכא בשערו העומד ליגזז קמיפלגי 

מ אומר יש "י תנאי כהני תנאי דתנן רס כגזוז דמי ומר סבר לאו כגזוז דמי לימא הנ"מ



דברים שהם כקרקע ואינן כקרקע ואין חכמים מודים לו כיצד עשר גפנים טעונות מסרתי 

מ מחייב וחכמים אומרים כל המחובר לקרקע הרי הוא "לך והלה אומר אינן אלא חמש ר

 חנינא ענבים העומדות ליבצר איכא בינייהו דרבי מאיר סבר' ר יוסי בר"כקרקע וא

תימא רבי מאיר עד כאן לא קאמר ' כבצורות דמיין ורבנן סברי לאו כבצורות דמיין אפי

מ התם אלא בענבים דכמה דקיימין מיכחש כחישי אבל הכא כמה דקאי אשבוחי משבח "ר

ל אמר רב הכי והוא "יוחנן א' חייא בר יוסף אמר להאי שמעתא דרב קמיה דר' כי סליק ר

יוחנן המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור הכי ' לא אמר הכי והאמר עולא אמר ר

ל ולא אמר רב צריך גט "קאמר ליה אמר רב כוותי איכא דאמרי לא סיימוה קמיה א

ר יוחנן המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט "יוחנן לטעמיה דאמר עולא א' שחרור ור

ך גט שיחרור יוחנן המפקיר עבדו יצא לחירות וצרי' שחרור גופא אמר עולא אמר ר

אבא לעולא גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו והיו בהן עבדים בין גדולים ובין ' איתיביה ר

קטנים קנו עצמן בני חורין אבא שאול אומר גדולים קנו עצמן בני חורין קטנים כל 

המחזיק בהן זכה בהן וכי מי כתב גט שחרור לאלו אמר דמי האי מדרבנן כדלא גמרי 

אי אמר רב נחמן קסבר עולא עבדו דגר כי אשתו מה אשתו אינשי שמעתא וטעמא מ

ויקרא )ישראל נמי אמר קרא ' משתלחה בלא גט אף עבדיו משתלחים בלא גט אי הכי אפי

והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה אי הכי המפקיר עבדו ומת נמי אלמה ( כה

שיא אמר רבי יעקב אמר אמימר המפקיר עבדו ומת אותו העבד אין לו תקנה דאמימר ק

ר יהושע בן לוי הלכה כאבא שאול אמר ליה רבי זירא לרבי יעקב בר אידי "בר אידי א

יהושע בן לוי ' בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לך מאי כללא דאמר ר  ב גמרא,דף לט

אמרו לפני רבי אמר נתייאשתי מפלוני עבדי מהו אמר להם אומר אני אין לו תקנה אלא 

י יוחנן מאי טעמא דרבי גמר לה לה מאשה מה אשה בשטר אף עבד נמי בשטר ואמר רב

בשטר וקא דייקת מינה כאשה מה אשה איסורא ולא ממונא אף עבד נמי איסורא ולא 

דוק מינה לאידך גיסא מה אשה בין גדולה בין קטנה ' ל אדרב"ממונא ואי מכללא מאי א

י ורבי חייא בר אבא אמר רבי אף עבד נמי בין גדול בין קטן אמר ליה בפירוש שמיע ל

חייא בר אבא בפירוש שמיע לך או ' זירא לר' יוחנן אין הלכה כאבא שאול אמר ליה ר

יהושע בן לוי אמרו לפני רבי נתייאשתי מפלוני ' מכללא שמיע לך מאי כללא דאמר ר

יוחנן מאי טעמא דרבי ' עבדי מהו אמר להם אומר אני אין לו תקנה אלא בשטר ואמר ר

ה לה מאשה מה אשה בשטר אף עבד נמי בשטר וקא דייקת מינה כאשה מה אשה גמר ל

בין גדולה בין קטנה אף עבד נמי בין גדול בין קטן ואי מכללא מאי אדרבה דוק מינה להך 

ולא ממונא אמר ליה בפירוש שמיע ' גיסא מה אשה איסורא ולא ממונא אף עבד נמי איסור

תקנה אלא בשטר והתניא רבי אומר אומר אני אף לי אמר מר אמר להם אומר אני אין לו 

הוא נותן דמי עצמו ויוצא מפני שהוא כמוכרו לו הכי קאמר או בכסף או בשטר והאי פקע 

שמעון אומר משום רבי עקיבא יכול יהא כסף ' ליה כספיה ולאפוקי מהאי תנא דתניא ר

כל הפרשה  והפדה לא נפדתה אורעה( ויקרא יט)ל "גומר בה כדרך ששטר גומר בה ת

ר "כולה ללא חופשה לומר לך שטר גומר בה ואין הכסף גומר בה אמר רמי בר חמא א

שמעון אשכחיה רב ' ר יוחנן אין הלכה כר"שמעון ורב יוסף בר חמא א' נחמן הלכה כר

ל הלכה או אין הלכה "נחמן בר יצחק לרבא בר שאילתא דהוה קאי אפיתחא דבי תפלה א

נן דאתו ממחוזא אמרי אמר רבי זירא משמיה דרב נחמן ל אני אומר אין הלכה ורב"א

אימא לי איזי גופא דעובדא ' חייא בר אבין אמרי לי' הלכה וכי אתאי לסורא אשכחתיה לר



היכי הוה אמר לי דההיא אמתא דהוה מרה שכיב מרע אתיא בכיא קמיה אמרה ליה עד 

יל קני הא וקני אימת תשתעביד ותיזיל ההיא איתתא שקל כומתיה שדא בה אמר לה ז

נפשיך אתו לקמיה דרב נחמן אמר להו לא עשה ולא כלום מאן דחזא סבר משום דהלכה 

שמעון ולא היא אלא משום דהוה ליה כליו של מקנה אמר רב שמואל בר אחיתאי ' כר

' יצחק בר אשיאן אמר רב הונא אמר רב המנונא הלכה כר' אמר רב המנונא סבא אמר ר

חנינא אמר רב אשי אמר רבי ' זירא אמר ר' שמעון אמר ר' כר שמעון ולא היא אין הלכה

עבד שנשא את בת חורין בפני רבו 

ל רבי יוחנן כל כך יש בידך ואני שונה הכותב שטר "יצא לחירות א  א גמרא,דף מ

א אינה מקודשת כדאמר רבה בר רב שילא "מ אומר מקודשת וחכ"אירוסין לשפחתו ר

כשרבו השיאו אשה ומי איכא מידי דלעבדיה לא מעבד כשרבו הניח לו תפילין הכא נמי 

נ בר יצחק הכא במאי עסקינן דאמר לה צאי בו "ליה איסורא ואיהו עבד איסורא אמר ר

והתקדשי בו רבי מאיר סבר יש בלשון הזה לשון שחרור ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון 

ות מיתיבי לוה הימנו ר יהושע בן לוי עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחיר"שחרור א

רבו או שעשאו רבו אפוטרופוס או שהניח תפילין בפני רבו או שקרא שלשה פסוקים 

ז לא יצא לחירות אמר רבה בר רב שילא כשרבו הניח לו תפילין כי "נ בפני רבו ה"בבהכ

ר יוחנן מי שאמר בשעת מיתתו פלונית שפחתי אל ישתעבדו בה לאחר "אתא רב דימי א

היורשים וכותבין לה גט שחרור אמרו לפניו רבי אמי ורבי אסי רבי אי מותי כופין את 

אתה מודה שבניה עבדים כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן מי שאמר בשעת 

מיתתו פלונית שפחתי קורת רוח עשתה לי יעשה לה קורת רוח כופין את היורשין ועושין 

מר המפקיר עבדו אותו עבד אין לו ט מצוה לקיים דברי המת אמר אמי"לה קורת רוח מ

ל רב "ט גופיה לא קני ליה איסורא הוא דאיכא גביה ואיסורא לא מצי מקני ליה א"תקנה מ

אשי לאמימר והאמר עולא אמר רבי יוחנן ורב חייא בר אבין אמר רב אחד זה ואחד זה 

פקיר ל צריך ואין לו תקנה איכא דאמרי אמר אמימר המ"יצא לחירות וצריך גט שחרור א

עבדו ומת אותו העבד אין לו תקנה מאי טעמא גופיה לא קני ליה איסורא הוא דאיכא גביה 

ר יוחנן דרב "ל רב אשי לאמימר והא כי אתא רב דימי א"ואיסורא לבריה לא מורית א

ל מאי טעותא דלא אמרה בלשון שחרור הא אמרה בלשון שחרור הכי "דימי טעותא היא א

לעובד >ר יהודה סבירא לי ההוא דסקרתא דעבדי דאזדבן ל אנא כדרב שמואל ב"נמי א

כלו מרוותא בתראי אתו לקמיה דרבינא אמר להו זילו אהדרו אבני { לגוים> }כוכבים

מרוותא קמאי ויכתבו לכו גיטא דחרותא אמרו ליה רבנן לרבינא והאמר אמימר המפקיר 

לי אמרו ליה דרב דימי עבדו ומת אותו העבד אין לו תקנה אמר להו אנא כרב דימי סבירא 

טעותא היא אמר להו מאי טעותא דלא אמרה בלשון שחרור הא אמרה בלשון שחרור הכי 

אמר אידך ' לפלגי' נמי והלכתא כרבינא ההוא עבדא דבי תרי קם חד מינייהו ושחררי

השתא שמעי בי רבנן ומפסדו ליה מינאי אזל אקנייה לבנו קטן שלחה רב יוסף בריה 

פפא שלח ליה כאשר עשה כן יעשה לו גמולו ישיב לו בראשו אנן קים דרבא לקמיה דרב 

לן בינוקא דמקרבא דעתיה לגבי זוזי מוקמינן ליה אפוטרופוס 

ר האומר עשיתי "ומקרקיש ליה זוזי וכתב ליה גיטא דחירותא על שמיה ת  ב גמרא,דף מ

ין אעשנו בן חורין פלוני עבדי בן חורין עשוי בן חורין הרי הוא בן חורין הרי הוא בן חור

ר האומר נתתי שדה פלונית "ת : ר יוחנן וכולן בשטר"א לא קנה א"רבי אומר קנה וחכ

א לא "מ אומר קנה וחכ"לפלוני נתונה לפלוני הרי היא שלו הרי היא שלו אתננה לפלוני ר



ר האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין והוא אומר לא "ר יוחנן וכולן בשטר ת"קנה א

י אחר כתבתי ונתתי לו והוא אומר לא כתב לי ולא נתן לי "ינן שמא זיכה לו עעשאני חייש

הודאת בעל דין כמאה עדים דמי האומר נתתי שדה פלונית לפלוני והוא אומר לא נתן לי 

י אחר כתבתי ונתתי לו והוא אומר לא כתב ולא נתן לי הודאת "חיישינן שמא זיכה לו ע

רות רב חסדא אמר נותן אוכל פירות ורבה אמר בעל דין כמאה עדים דמי מי אוכל פי

: משלשין את הפירות ולא פליגי הא באבא הא בברא

עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים ושיחררו שורת הדין אין העבד חייב   ב משנה,דף מ

כלום אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על דמיו 

: אומר אינו כותב אלא משחרררבן שמעון בן גמליאל 

מי שחררו אמר רב רבו ראשון  : עבד שעשאו רבו אפותיקי ושיחררו  ב גמרא,דף מ

שורת הדין אין העבד חייב כלום לרבו שני כדרבא דאמר רבא הקדש חמץ ושחרור 

מפקיעין מידי שיעבוד אלא מפני תיקון העולם שמא ימצאנו בשוק 

ופין את רבו שני ועושה אותו בן חורין וכותב עבד ויאמר לו עבדי אתה כ  א גמרא,דף מא

ג אומר אין העבד כותב אלא משחרר כותב במאי קא מיפלגי במזיק "שטר על דמיו רשב

ס פטור איתמר נמי המזיק שיעבודו של "שיעבודו של חבירו קא מיפלגי דמר סבר חייב ומ

ו שני שורת הדין ג ורבנן עולא אמר מי שיחררו רב"חבירו באנו למחלוקת רבן שמעון ב

אין העבד חייב כלום במצות אלא מפני תיקון העולם שהרי יצא עליו שם בן חורין כופין 

ג אומר אינו כותב אלא "את רבו ראשון ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על דמיו רשב

ס שמיה היזק ומר סבר לא "משחרר כותב במאי קמיפלגי בהיזק שאינו ניכר קמיפלגי מ

ט לא אמר כעולא "ט לא אמר כרב אמר לך שני רבו קרית ליה ורב מ"לא משמיה היזק עו

אמר לך שני משחרר קרית ליה איתמר העושה שדהו אפותיקי לאחרים ושטפה נהר אמי 

ר יוחנן אינו גובה משאר נכסים ואבוה דשמואל אמר גובה משאר נכסים "שפיר נאה א

שמעתא דלא שפירן תתרגם אמר רב נחמן בר יצחק משום דאמי שפיר נאה הוא אומר 

ל לא יהא לך פרעון אלא מזו תניא נמי הכי העושה שדהו אפותיקי לאחר "שמעתיה דא

ושטפה נהר גובה משאר נכסים ואם אמר לו לא יהא לך פרעון אלא מזו אינו גובה משאר 

ח ולכתובת אשה גובין משאר נכסים "נכסים תניא אידך העושה שדהו אפותיקי לבע

חוב גובה משאר נכסים אשה אינה גובה משאר נכסים שאין דרכה של ג אומר בעל "רשב

: אשה לחזר על בתי דינין

מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום   א משנה,דף מא

ש אומרים תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם לישא שפחה אי אפשר "ה ב"אחד דברי ב

שכבר חציו בן חורין 

בת חורין אי אפשר שכבר חציו עבד יבטל והלא לא נברא העולם אלא   משנהב ,דף מא

לא תוהו בראה לשבת יצרה אלא מפני תיקון העולם ( ישעיהו מה)לפריה ורביה שנאמר 

ה להורות כדברי "כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיו וחזרו ב

: ש"ב

א לא קנה אמר רבה "רבי אומר קנה וחכר המשחרר חצי עבדו "ת  ב גמרא,דף מא

והפדה לא נפדתה או חופשה לא נתן לה מקיש ( ויקרא יט)מחלוקת בשטר דרבי סבר 

שטר לכסף מה כסף בין כולו בין חציו אף שטר נמי בין כולו בין חציו ורבנן גמרי לה לה 

ה מאשה מה אשה חציה לא אף עבד נמי חציו לא אבל בכסף דברי הכל קנה פדויה ואינ



ש עדיפא לא דכולי עלמא "פדויה לימא בהא קמיפלגי דמר סבר הקישא עדיפא ומר סבר גז

גזירה שוה עדיפא ושאני הכא דאיכא למיפרך מה לאשה שכן אינה יוצאה בכסף תאמר 

בעבד שיוצא בכסף ורב יוסף אמר מחלוקת בכסף דרבי סבר והפדה לא נפדתה פדויה 

שון בני אדם אבל בשטר דברי הכל לא קנה ואינה פדויה ורבנן סברי דברה תורה כל

א לא קנה תיובתא דרב יוסף "מיתיבי המשחרר חצי עבדו בשטר רבי אומר קנה וחכ

בשטר הוא דפליגי אבל בכסף לא פליגי לימא תיהוי תיובתא דרב יוסף > נימא>תיובתא 

ה בכסף והא דקא מיפלגי בשטר להודיעך כחו "בתרתי אמר לך רב יוסף פליגי בשטר וה

ש והפדה יכול לכל "דרבי וליפלגי בכסף ולהודיעך כחן דרבנן כח דהיתירא עדיף ליה ת

ל והפדה הא כיצד פדויה ואינה פדויה בכסף "ל לא נפדתה אי לא נפדתה יכול לכל ת"ת

ל והפדה לא נפדתה או חופשה לא נתן לה "ובשוה כסף ואין לי אלא בכסף בשטר מנין ת

לה ספר כריתות מה להלן בשטר אף כאן בשטר אין  וכתב( דברים כד)ולהלן הוא אומר 

ל והפדה לא נפדתה או חופשה לא "לי אלא חציו בכסף או כולו בשטר חציו בשטר מנין ת

נתן לה מקיש שטר לכסף מה כסף בין כולו בין חציו אף שטר נמי בין כולו בין חציו 

הכל וסיפא רבי בשלמא לרב יוסף בתר דאיתותב הא מני רבי היא אלא לרבה רישא דברי 

אמר לך רבה אין רישא דברי הכל וסיפא רבי רב אשי אמר רבי היא אלא מתניתין דקתני 

מי שחציו עבד וחציו בן חורין בשלמא לרבה מוקים לה בכסף ודברי הכל אלא לרב יוסף 

לימא רבי היא ולא רבנן אמר רבינא 

בששיחרר חציו בעבד של שני שותפין ודברי הכל אמר רבה מחלוקת   א גמרא,דף מב

והניח חציו אבל שיחרר חציו ומכר חציו או נתן במתנה חציו כיון דקנפיק מיניה כוליה 

דברי הכל קנה אמר ליה אביי ובכולו לא פליגי והתני חדא הכותב נכסיו לשני עבדיו קנו 

ומשחררין זה את זה ותניא אידך האומר כל נכסי נתונין לפלוני ופלוני עבדיי אף עצמם 

אי לאו הא רבי והא רבנן לא אידי ואידי רבנן הא דאמר כולו הא דאמר חצי חצי לא קנו מ

והא מדקתני סיפא ואם אמר חצי חצי לא קנו מכלל דרישא דאמר כולו פרושי קא מפרש 

ד רישא דאמר כולו "אף עצמן לא קנו כיצד כגון דאמר חצי חצי הכי נמי מסתברא דאי ס

בעיא אי משום הא לא איריא תנא סיפא לגלויי השתא אמר כולו לא קנו אמר חצי חצי מי

רישא שלא תאמר רישא דאמר חצי חצי אבל אמר כולו קנו תנא סיפא דאמר חצי חצי 

ה לא קנו ואיבעית אימא לא קשיא כאן בשטר אחד כאן "מכלל דרישא דאמר כולו ואפ

אף נ קאמר "אמר כולו נמי לא קנו ה' בשני שטרות בשטר אחד מאי איריא חצי חצי אפי

א בשטר אחד אבל בשני שטרות קנו ואם אמר חצי חצי אף בשני שטרות "עצמן לא קנו בד

ק כאן בבת אחת כאן בזה אחר זה בשלמא בתרא לא קני "נמי לא קנו ואיבעית אימא ל

דהא קני ליה קמא אלא קמא ליקני נפשיה ולקנייה לחבריה אלא מחוורתא כדשנינן 

ל רפרם לרב אשי ודלמא עבדיי "להו עבדיי א מעיקרא רב אשי אמר שאני התם דקא קרי

שהיו כבר מי לא תנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא לחירות שייר קרקע כל שהוא לא יצא 

שמעון אומר לעולם הוא בן חורין עד שיאמר כל נכסי נתונין לפלוני עבדי חוץ ' לחירות ר

י קני אמאי הא לא אמר הכ[ חוץ מאחד מרבוא שבהן]מאחד מרבוא שבהן טעמא דאמר 

והא עבד קא קרי ליה אלא עבדי שהיה כבר הכא נמי עבדיי שהיו כבר נגחו שור יום של 

רבו לרבו יום של עצמו לעצמו אלא מעתה יום של רבו ישא שפחה יום של עצמו ישא בת 

ש המית מי שחציו עבד וחציו בן חורין נותן חצי קנס לרבו "חורין איסורא לא קאמרינן ת



וחצי כופר ליורשיו אמאי הכי נמי לימא יום של רבו לרבו יום של עצמו   ב גמרא,דף מב

ד דלא קא כליא קרנא כגון שהכהו על ידו "לעצמו שאני הכא דקא כליא קרנא ואלא ה

וצמתה ידו וסופה לחזור הניחא לאביי דאמר נותן לו שבת גדולה ושבת קטנה שפיר אלא 

ום האי שור הוא ושור אינו משלם אלא לרבא דאמר אינו נותן לו אלא שבתו שבכל יום וי

א כשהכהו אדם ואי בעית אימא מימרא היא ומימרא לרבא לא סבירא ליה "נזק אב

כסף שלשים שקלים ( שמות כא)איבעיא להו מעוכב גט שחרור יש לו קנס או אין לו קנס 

יתן לאדוניו אמר רחמנא והאי לאו אדון הוא או דלמא כיון דמחוסר גט שחרור אדון 

ש המית מי שחציו עבד וחציו בן חורין נותן חצי קנס לרבו וחצי כופר "נא ביה תקרי

ש הפיל את שינו וסימא את עינו "ליורשיו מאי לאו כמשנה אחרונה לא כמשנה ראשונה ת

יוצא בשינו ונותן דמי עינו ואי אמרת יש לו קנס וקנס לרבו השתא חבלי ביה אחריני יהבי 

ד אינו צריך דתניא בכולן "ה יהיב ליה לדידיה דלמא כמליה לרביה חבל ביה רביה גופי

מ אומר אינו צריך "ישמעאל ר' עבד יוצא בהן לחירות וצריך גט שחרור מרבו דברי ר

ע אומר צריך המכריעין לפני חכמים "א אומר צריך רבי טרפון אומר אינו צריך ר"ר

ע בשאר אברים "רי רטרפון בשן ועין הואיל ותורה זכתה לו ודב' אומרים נראים דברי ר

הואיל וקנס חכמים הוא קנס הא קראי קא דרשינן אלא אימא הואיל ומדרש חכמים הוא 

קנין כספו אמר ( ויקרא כב)איבעיא להו מעוכב גט שחרור אוכל בתרומה או אינו אוכל 

רחמנא והאי לאו קנין כספו הוא או דלמא כיון דמחוסר גט שחרור קנין כספו קרינא ביה 

ב משרשיא כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתה הרי אלו אוכלין בתרומה ש דאמר ר"ת

וחולקין חלק אחד על הגורן הגדילו התערובות משחררין זה את זה הכי השתא התם אם 

יבא אליהו ויאמר בחד מינייהו דעבד הוא קנין כספו קרינא ביה הכא לאו קנין כספו הוא 

מ תיבעי לרבנן "נו מכור תיבעי לרכלל איבעיא להו עבד שמכרו רבו לקנס מכור או אי

מ אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אלא כגון פירות דקל "מ עד כאן לא קאמר ר"תיבעי לר

דעבידי דאתו אבל הכא מי יימר דמינגח ואם תמצא לומר דמינגח ממאי דמשלם 

דלמא מודה ומיפטר ותבעי לרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן אין אדם מקנה   א גמרא,דף מג

א בא לעולם אלא כגון פירות דקל דהשתא מיהא ליתנהו אבל הכא הא קאי שור דבר של

ויליד בית מה תלמוד לומר אם קנין כסף ( ויקרא כב)ש "אבא ת' והא קאי עבד מאי אמר ר

ש אילו כן הייתי אומר מה קנין כסף שיש בו שוה כסף אוכל אף "אוכל יליד בית לא כ

ל יליד בית מכל מקום "פ שאינו שוה כלום ת"אעיליד בית שיש בו שוה כסף אוכל ומנין ש

ועדיין אני אומר יליד בית בין שיש בו שוה כסף בין שאין בו שוה כסף אוכל קנין כסף יש 

קנין כספו ויליד ביתו מה ( ויקרא כב)ל "בו שוה כסף אוכל אין בו שוה כסף אינו אוכל ת

אינו שוה כלום אוכל ואי פ ש"פ שאינו שוה כלום אוכל אף קנין כספו אע"יליד בית אע

סלקא דעתך עבד שמכרו רבו לקנס מכור מי איכא עבדא דלא מזדבין לקנסא אין איכא 

עבד טרפה והא חזי למיקם קמיה במנוול ומוכה שחין איבעיא להו מי שחציו עבד וחציו בן 

חורין שקידש בת חורין מהו אם תמצא לומר בן ישראל שאמר לבת ישראל התקדשי 

דחזיא לכוליה הא לא חזיא לכוליה ואם תמצא לומר בן ישראל המקדש  לחציי מקודשת

ש המית מי "חצי אשה אינה מקודשת דשייר בקנינו והא עבד לא שייר בקנינו מאי ת

שחציו עבד וחציו בן חורין נותן חצי קנס לרבו וחצי כופר ליורשיו ואי אמרת קידושיו 

כשעשאו טרפה ומאי יורשיו נפשיה  לאו קידושין יורשין מנא ליה אמר רב אדא בר אהבה

אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא דיורשיו קתני ועוד כופר הוא ואמר ריש לקיש כופר 



אין משתלם אלא לאחר מיתה אלא אמר רבא ראוי ליטול ואין לו אמר רבא כשם 

שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אין 

רבה בר רב הונא כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה  קדושיה קדושין דרש

ל רב חסדא מי דמי התם שייר בקנינו "שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אינה מקודשת א

( ישעיהו ג)הכא לא שייר בקנינו הדר אוקים רבה בר רב הונא אמורא עליה ודרש 

פ "כן נכשל בהן אעוהמכשלה הזאת תחת ידיך אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם 

שאמרו המקדש חצי אשה אינה מקודשת אבל חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה 

ט התם שייר בקנינו הכא לא שייר בקנינו אמר רב ששת כשם "קדושיה קדושין מ

שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אין 

יזו היא שפחה חרופה זו שחציה שפחה וחציה קידושיה קידושין ואם לחשך אדם לומר א

ישמעאל ' בת חורין המאורסה לעבד עברי אלמא בת איתרוסי היא אמור לו כלך אצל ר

שהוא אומר בשפחה כנענית המאורסה לעבד עברי ושפחה כנענית בת איתרוסי היא אלא 

א מאי אית לך למימר מאי מאורסת מיוחדת הכא נמי מאי מאורסת מיוחדת אמר רב חסד

חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה וחזרה ונתקדשה לשמעון 

ומתו שניהם מתייבמת ללוי 

ואין אני קורא בה אשת שני מתים מה נפשך אי קדושי דראובן קדושין   ב גמרא,דף מג

קדושי דשמעון לאו קדושין ואי קדושי דשמעון קדושין קדושי דראובן לאו קדושין איתמר 

שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה וחזרה ונתקדשה לשמעון רב חציה 

זירא אמר רב נחמן גמרו קדושי ראשון ' נ פקעו קדושי ראשון ר"יוסף בר חמא אמר ר

לא יומתו כי לא חופשה הא חופשה ( ויקרא יט)ר זירא כוותיה דידי מסתברא דכתיב "א

בשפחה כנענית המאורסת לעבד עברי הכי  ישמעאל דאמר' ל אביי ולתנא דבי ר"יומתו א

נמי דכי חופשה יומתו אלא מאי אית לך למימר שחופשה וחזרה ונתקדשה הכא נמי 

ר יצחק מעשה באשה אחת שחציה "שחופשה וחזרה ונתקדשה אמר רב הונא בר קטינא א

יוחנן בן ברוקה דאמר ' שפחה וחציה בת חורין וכפו את רבה ועשאה בת חורין כמאן כר

' פרו ורבו ומלאו וגו' ויברך אותם אלהים ויאמר וגו( בראשית א)שניהם הוא אומר על 

: אמר רב נחמן בר יצחק לא מנהג הפקר נהגו בה

: או לחוצה לארץ יצא בן חורין{ לגוים> }לעובדי כוכבים>המוכר עבדו   ב משנה,דף מג

וצריך גט יצא לחירות { לגוי> }לעובדי כוכבים>ר המוכר עבדו "ת  ב גמרא,דף מג

א שלא כתב עליו אונו אבל כתב עליו אונו זהו "ג בד"שחרור מרבו ראשון אמר רשב

ר "ת : שחרורו מאי אונו אמר רב ששת דכתב ליה הכי לכשתברח ממנו אין לי עסק בך

כיון שעשה לו עובד כוכבים נמוסו יצא לחירות { הגוי> }העובד כוכבים>לוה עליו מן 

הודה נשקי מתיב רב ששת האריסין והחכירות ואריסי בתי מאי נמוסו אמר רב הונא בר י

פ שעשה לו נמוסו פטורה מן "שמשכן שדהו לישראל אע{ וגוי> }ועובד כוכבים>אבות 

ק הא "ר ששת זמן קשיא זמן אזמן ל"ד נשקי שדה בת נשקי היא אלא א"המעשר ואי ס

ר אלא אידי ואידי דמטא זמניה הא דלא מטא זמניה אלא גבי עבד דמטא זמניה צריכא למימ

ק הא לגופא והא לפירא "דלא מטא זמניה ול

ר גבאו בחובו "ת : ואי בעית אימא בשלוה על מנת למשכנו ולא משכנו  א גמרא,דף מד

או שלקחו סיקריקון לא יצא לחירות ובחובו לא ורמינהי הרי שאנסו בית המלך גורנו אם 

קא משתרשי ליה תא שמע בחובו חייב לעשר אם באנפרות פטור מלעשר שאני התם ד



יצא לחירות התם הוה ליה לפייס { גוי> }עובד כוכבים>דאמר רב המוכר עבדו לפרהנג 

יצא לחירות מאי { גוי> }עובד כוכבים>ולא פייס גופא אמר רב המוכר עבדו לפרהנג 

ירמיה מכרו לשלשים יום מהו תא שמע ' הוה ליה למעבד הוה ליה לפייס ולא פייס בעי ר

עובד >יצא לחירות התם בפרהנג { גוי> }עובד כוכבים>מוכר עבדו לפרהנג דאמר רב ה

שאינה חוזרת מכרו חוץ ממלאכתו מהו חוץ מן המצות מהו חוץ משבתות { גוי> }כוכבים

וימים טובים מהו לגר תושב לישראל מומר מהו לכותי מהו פשוט מיהא חדא גר תושב 

> כעובד כוכבים>ומר אמרי לה כותי וישראל מ{ כגוי> }כעובד כוכבים>הרי הוא 

בעו מיניה מרבי אמי עבד שהפיל עצמו לגייסות ואין רבו  : ואמרי לה כישראל{ כגוי}

מהו שיטול את דמיו { גוים> }עובדי כוכבים>יכול להוציאו לא בדיני ישראל ולא בדיני 

ירמיה לרבי זריקא פוק עיין במכילתיך נפק דק ואשכח דתניא המוכר ביתו ' ל ר"א

שאנס ביתו של ישראל { וגוי> }ועובד כוכבים>דמיו אסורין { לגוי> }ובד כוכביםלע>

מותר { גוים> }עובדי כוכבים>ואין בעליו יכול להוציאו לא בדיני ישראל ולא בדיני 

מ בית "ליטול את דמיו וכותב ומעלה בערכאות שלהן מפני שהוא כמציל מידם ודילמא ה

לזבוניה אבל עבדא דסגי ליה בלא עבדא אתי דכיון דלא סגי ליה בלא בית לא אתי 

אמי מיני אמי בר נתן תורה יוצאה לכל ישראל עבד שהפיל ' לזבוניה או לא שלח להו ר

> עובדי כוכבים>עצמו לגייסות ואין רבו יכול להוציאו לא בדיני ישראל ולא בדיני 

מפני { ויםג> }עובדי כוכבים>מותר ליטול את דמיו וכותב ומעלה בערכאות של { גוים}

קונסים { לגוי> }לעובד כוכבים>ר יהושע בן לוי המוכר עבדו "שהוא כמציל מידם א

לעובד >ש דאמר ריש לקיש המוכר בהמה גסה "אותו עד מאה בדמיו דוקא או לאו דוקא ת

בדמיה ודלמא שאני עבד דכל יומא ויומא מפקע ' קונסים אותו עד עשר{ לגוי> }כוכבים

{ לגוי> }לעובד כוכבים>אמר רבי יהושע בן לוי המוכר עבדו ליה ממצות ואיכא דאמרי 

קונסין אותו עד עשרה בדמיו דוקא או לאו דוקא תא שמע דאמר ריש לקיש המוכר בהמה 

קונסין אותו עד מאה בדמיה שאני עבד דלא הדר ליה אלא { לגוי> }לעובד כוכבים>גסה 

מילתא דלא שכיחא ומלתא בהמה טעמא מאי משום דהדרא ליה לקנסיה טפי חד אלא עבד 

דלא שכיחא לא גזרי בה רבנן בעא מיניה רבי ירמיה מרבי אסי מכר עבדו ומת מהו 

שיקנסו את בנו אחריו אם תימצי לומר צרם אוזן בכור ומת קנסו בנו אחריו משום 

דאיסורא דאורייתא היא אבל הכא איסורא דרבנן 

מת לא קנסו בנו אחריו משום ואם תימצי לומר כוון מלאכתו במועד ו  ב גמרא,דף מד

דלא עבד איסורא הכא מאי לדידיה קנסו רבנן והא ליתיה או דילמא לממוניה קנסו רבנן 

תזרע למוצאי שביעית נטייבה או ' והא איתיה אמר ליה תניתוה שדה שנתקווצה בשביעי

חנינא נקטינן הטיבה ומת בנו זורעה ' ר יוסי בר"נדיירה לא תזרע למוצאי שביעית וא

קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן אמר אביי נקטינן טימא טהרות של חבירו ' מא לדידיאל

ט היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק וקנסא דרבנן היא "ומת לא קנסו רבנן בנו אחריו מ

תנו רבנן המוכר עבדו  : או לחוצה לארץ : לדידיה קנסוהו רבנן לבריה לא קא קנסו רבנן

' ך גט שחרור מרבו שני רבן שמעון בן גמליאל אומר פעמילחוצה לארץ יצא לחירות וצרי

יצא ופעמים לא יצא כיצד אמר פלוני עבדי מכרתיהו לפלוני אנטוכי לא יצא לאנטוכי 

שבאנטוכיא יצא והא תניא מכרתיהו לאנטוכי יצא לאנטוכי השרוי בלוד לא יצא לא קשיא 

ישראל בעי רבי ירמיה בן הא דאית ליה ביתא בארץ ישראל הא דאית ליה אושפיזא בארץ 

ד "בבל שנשא אשה בארץ ישראל והכניסה לו עבדים ושפחות ודעתו לחזור מהו תיבעי למ



ד הדין עמו תיבעי למאן דאמר הדין עמה כיון דהדין עמה כדידה דמו "הדין עמה תיבעי למ

 או דילמא כיון דמשעבדי ליה לפירא כדידיה דמו ותיבעי למאן דאמר הדין עמו כיון דהדין

אבהו שנה ' אמר ר : עמו כדידיה דמו או דלמא כיון דלא קני ליה לגופיה כדידה דמו תיקו

חייא איבד ' לי רבי יוחנן עבד שיצא אחר רבו לסוריא ומכרו שם רבו יצא לחירות והתני ר

את זכותו לא קשיא כאן שדעת רבו לחזור כאן שאין דעת רבו לחזור והתניא יוצא העבד 

לא סגי דלא נפיק והתנן ואין הכל מוציאין אלא יצא העבד אחר  אחר רבו לסוריא יוצא

רבו לסוריא ומכרו רבו שם אם דעת רבו לחזור כופין אותו ואם אין דעת רבו לחזור אין 

כופין אותו אמר רב ענן שמעית מיניה דמר שמואל תרתי חדא הך ואידך דאיתמר המוכר 

ל אמר אינה מכורה כל עיקר שדהו בשנת היובל עצמה רב אמר מכורה ויוצאה ושמוא

בחדא הדרי זביני ובחדא לא הדרי זביני ולא ידענא הי מינייהו אמר רב יוסף ניחזי אנן 

ל יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו שני שמע מינה "מדתני בברייתא המוכר עבדו לחו

קנייה רבו שני ולא הדרי זביני וכי אמר שמואל התם אינה מכורה ומעות חוזרין 

ורב ענן ברייתא לא שמיע ליה ואי מדשמואל ממאי דאינה מכורה ומעות   א גמרא,דף מה

חוזרין דילמא אינה מכורה ומעות מתנה נינהו מידי דהוה אמקדש את אחותו דאיתמר 

המקדש את אחותו רב אמר מעות חוזרין ושמואל אמר מעות מתנה אמר ליה אביי לרב 

ל אי "ל לאו עכברא גנב אלא חורא גנב א"איוסף מאי חזית דקנסינן ללוקח נקנסיה למוכר 

ההוא עבדא  : לאו עכברא חורא מנא ליה מסתברא היכא דאיכא איסורא התם קנסינן

דערק מחוצה לארץ לארץ אזל מריה אבתריה אתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה נכתוב לך 

יה שטרא אדמיה וכתוב ליה גיטא דחירותא ואי לא מפקנא ליה מינך מדרבי אחי ברבי יאש

> בעובד כוכבים>יכול ' לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי וגו( שמות כג)דתניא 

ל "הכתוב מדבר ת{ עבודה זרה> }עבודת כוכבים>שקיבל עליו שלא לעבוד { בגוי}

לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו מאי תקנתו עמך ישב ( דברים כג)

י מעם אדוניו מעם אביו מיבעי ליה אלא אמר רבי יאשיה הא' וקשיא ליה לר' בקרבך וגו

יאשיה במוכר עבדו לחוצה לארץ הכתוב מדבר וקשיא ליה לרבי אחי ברבי יאשיה האי 

יאשיה בעבד שברח ' אשר ינצל אליך אשר ינצל מעמך מיבעי ליה אלא אמר רבי אחי בר

לוקח עבד ל לארץ הכתוב מדבר תניא אידך לא תסגיר עבד אל אדוניו רבי אומר ב"מחו

מ לשחררו הכתוב מדבר היכי דמי אמר רב נחמן בר יצחק דכתב ליה הכי לכשאקחך "ע

הרי עצמך קנוי לך מעכשיו רב חסדא ערק ליה עבדא לבי כותאי שלח להו הדרוה ניהלי 

וכן תעשה לחמורו וכן ( דברים כב)שלח להו >שלחו ליה לא תסגיר עבד אל אדוניו 

דת אחיך שלחו ליה והכתיב לא תסגיר עבד אל תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבי

ל לארץ וכדרבי אחי ברבי יאשיה ומאי שנא "שלח להו ההוא בעבד שברח מחו> אדוניו

יאשיה משום דמשמע להו קראי אביי אירכס ליה חמרא בי ' אחי בר' דשלח להו כדר

ה כותאי שלח להו שדרוה לי שלחו ליה שלח סימנא שלח להו דחיוורא כריסיה שלחו לי

אי לאו דנחמני את לא הוה משדרנא ליה ניהלך אטו כולי חמרי לאו כריסייהו חיוורין 

: נינהו

אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם ואין   א משנה,דף מה

: ג אומר מפני תקנת השבויין"מבריחין את השבויין מפני תיקון העולם רשב

ני תיקון העולם משום דוחקא דצבורא הוא או איבעיא להו האי מפ  א גמרא,דף מה

ש דלוי בר דרגא פרקא לברתיה בתליסר אלפי "דילמא משום דלא לגרבו ולייתו טפי ת



 : דינרי זהב אמר אביי ומאן לימא לן דברצון חכמים עבד דילמא שלא ברצון חכמים עבד

מאי  : יןג אומר מפני תקנת שבוי"ואין מבריחין את השבויין מפני תיקון העולם רשב

בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא בידייהו קשיא ליה  : בינייהו איכא בינייהו דליכא אלא חד

אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי הא איכא ( קוהלת ז)לרב עיליש כתיב 

בנתיה דרב נחמן גרמא להו מילתא ואשתביין ואישתבאי איהו נמי בהדייהו יומא חד הוה 

א דהוה ידע בלישנא דציפורי אתא עורבא וקא קרי ליה אמר ליה מאי יתיב גביה ההוא גבר

קאמר אמר ליה עיליש ברח עיליש ברח אמר עורבא שיקרא הוא ולא סמיכנא עליה 

ל עיליש ברח עיליש ברח אמר כנסת "אדהכי אתא יונה וקא קריא אמר ליה מאי קאמרה א

בנתיה דרב נחמן אי קיימן מ מתרחיש לי ניסא אמר איזיל אחזי "ישראל כיונה מתילא ש

בהימנותייהו אהדרינהו אמר נשי כל מילי דאית להו סדרן להדדי בבית הכסא שמעינהו 

דקאמרן עדי גוברין ונהרדעי גוברין לימא להו לשבוייהו דלירחקינהו מהכא דלא ליתו 

אינשין ולישמעי וליפרקינן קם ערק אתא איהו וההוא גברא לדידיה איתרחיש ליה ניסא 

מברא וההוא גברא אשכחוה וקטלוה כי הדרן ואתן אמר הוו קא בחשן קידרא עבר ב

: בכשפים

{ הגוים> }העובדי כוכבים>ואין לוקחין ספרים תפילין ומזוזות מן   א משנה,דף מה

יותר על כדי דמיהן 

: מפני תיקון העולם  ב משנה,דף מה

דאין לוקחין הא  אמר ליה רב בודיא לרב אשי יתר על כדי דמיהן הוא  ב גמרא,דף מה

קורין בו דילמא { גוי> }עובד כוכבים>ת שנמצא ביד "בכדי דמיהן לוקחין שמע מינה ס

יגנז { גוי> }עובד כוכבים>לגנוז אמר רב נחמן נקטינן ספר תורה שכתבו מין ישרף כתבו 

אמרי לה יגנז ואמרי לה קורין בו { גוי> }עובד כוכבים>נמצא ביד מין יגנז נמצא ביד 

תני חדא ישרף ותניא אידך יגנז ותניא אידך { גוי> }עובד כוכבים>ה שכתבו ספר תור

{ גוי> }עובד כוכבים>א היא דאמר סתם מחשבת "קורין בו לא קשיא הא דתניא ישרף ר

והא דתניא יגנז האי תנא הוא דתני רב המנונא בריה { לעבודה זרה> }לעבודת כוכבים>

> עובד כוכבים>ומסור { אפיקורוס> }מין>ת תפלין ומזוזות שכתבן "דרבא מפשרוניא ס

וקשרתם וכתבתם ( דברים יא)ועבד אשה וקטן וכותי וישראל מומר פסולין שנאמר { גוי}

כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה והא דתניא קורין בו 

ובלבד בכל מקום { הגוים> }העובדי כוכבים>האי תנא הוא דתניא לוקחין ספרים מן 

אחד בצידן שהיה כותב ספרים { בגוי> }בעובד כוכבים>שיהיו כתובין כהלכתן ומעשה 

ג עיבוד לשמן בעי כתיבה לשמן לא בעי דתניא ציפן זהב "ג ליקח ממנו ורשב"והתיר רשב

פ שלא עיבדן "או שטלה עליהן עור בהמה טמאה פסולות עור בהמה טהורה כשרות ואע

מר אפילו עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדן לשמן לשמן רבי שמעון בן גמליאל או

ש דהוי ליה מין אמר רב אשי שחוזר "אמר רבה בר שמואל בגר שחזר לסורו לסורו כ

לסורו משום יראה תנו רבנן מעלין בדמיהן עד כדי טרפעיק מאי טרפעיק אמר רב ששת 

לי ריש ריש איסתירא ההיא טייעתא דאייתי חייתא דתפילי לקמיה דאביי אמר לה יהבת 

בתמרי אימליא זיהרא שקלא שדתינהו בנהרא אמר לא אבעי לי לזלזולינהו באפה כולי 

: האי

המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר משום נדר לא יחזיר רבי   ב משנה,דף מה

מ אומר כל "יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר ושלא ידעו בו רבים יחזיר ר



ר אלעזר לא אסרו "ם לא יחזיר ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר אנדר שצריך חקירת חכ

יהודה מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו קונם אם איני ' יוסי בר' זה אלא מפני זה אמר ר

: מגרשיך וגרשה והתירו לו חכמים שיחזירנה מפני תיקון העולם

רע אני ר יוסף בר מניומי אמר רב נחמן והוא שאמר לה משום שם "א  ב גמרא,דף מה

מוציאך 

משום נדר אני מוציאך קסבר טעמא מאי משום קלקולא אי אמר לה הכי   א גמרא,דף מו

מצי מקלקל לה ואי לא לא מצי מקלקל לה איכא דאמרי אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב 

נחמן צריך שיאמר לה הוי יודעת שמשום שם רע אני מוציאך ומשום נדר אני מוציאך 

לא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים הלכך צריך למימר קסבר טעמא מאי כדי ש

ר מאיר מפני מה "לה הכי תניא כלישנא קמא ותניא כלישנא בתרא תניא כלישנא קמא א

אמרו המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר ומשום נדר לא יחזיר שמא תלך ותנשא 

אם היו נותנים לי מאה ' אפי לאחר ונמצאו דברים בדאין ויאמר אילו הייתי יודע שכן הוא

מנה לא הייתי מגרשה ונמצא גט בטל ובניה ממזרין לפיכך אומרים לו הוי יודע שהמוציא 

את אשתו משום שם רע לא יחזיר ומשום נדר לא יחזיר תניא כלישנא בתרא אמר רבי 

אלעזר ברבי יוסי מפני מה אמרו המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר ומשום נדר 

זיר שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים לפיכך אומרים לו אמור לה הוי לא יח

רבי יהודה אומר כל נדר  : יודעת שמשום שם רע אני מוציאך ומשום נדר אני מוציאך

' ט דר"אמר רבי יהושע בן לוי מ : שידעו בו רבים לא יחזיר ושלא ידעו בו רבים יחזיר

בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה ורבנן התם  ולא הכום( יהושוע ט)יהודה דכתיב 

מי חלה שבועה עילוייהו כלל כיון דאמרו להו מארץ רחוקה באנו ולא באו לא חיילה 

' שבועה עילוייהו כלל והאי דלא קטלינהו משום קדושת השם וכמה רבים רב נחמן אמר ג

 : עשרה דכתיב עדהרבי יצחק אמר ' רבים ג' ימים ב' יצחק אמר עשרה רב נחמן אמר ג' ר

תניא רבי אלעזר אומר לא אסרו צריך אלא מפני  : 'רבי מאיר אומר כל נדר שצריך וכו

א סבר אין אדם "ד ור"מ סבר אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"שאינו צריך במאי קמיפלגי ר

מאי תנא דקתני  : 'יהודה מעשה בצידן וכו' ר יוסי בר"א : ד"רוצה שתתבזה אשתו בב

א כשנדרה היא אבל נדר איהו יחזיר ואמר רבי יוסי "חסרא והכי קתני בדמעשה חסורי מי

ברבי יהודה מעשה נמי בצידן באחד שאמר לאשתו קונם אם איני מגרשיך וגירשה והתירו 

לו חכמים שיחזירנה מפני תיקון העולם 

מאי קונם אמר רב הונא באומר יאסרו כל פירות שבעולם עלי אם איני   ב גמרא,דף מו

נתן ' נתן דתניא ר' פשיטא מהו דתימא ליגזור משום דר : והתירו לו שיחזירנה : מגרשך

מפני תיקון  : ל"אומר הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן קמ

מאי תיקון העולם איכא אמר רב ששת ארישא רבינא אמר לעולם אסיפא והכי  : העולם

: קתני אין בזו מפני תיקון העולם

המוציא את אשתו משום אילונית רבי יהודה אומר לא יחזיר וחכמים   ב משנה,דף מו

אומרים יחזיר נישאת לאחר והיו לה בנים הימנו והיא תובעת כתובתה אמר רבי יהודה 

: אומר לה שתיקותיך יפה מדיבוריך

למימרא דרבי יהודה חייש לקלקולא ורבנן לא חיישי לקלקולא והא   ב גמרא,דף מו

ן להו דתנן המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר ומשום נדר לא יחזיר איפכא שמעינ

רבנן ]רבי יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר ושלא ידעו בו רבים יחזיר אלמא 



ורבי יהודה לא חייש לקלקולא אמר שמואל איפוך והא מדקתני סיפא [ חיישי לקלקולא

יהודה אומר לה ' בעת כתובתה אמר רנישאת לאחר והיו לה בנים הימנו והיא תו

שתיקותיך יפה מדיבוריך מכלל דרבי יהודה חייש לקלקולא הא נמי איפוך אביי אמר 

מאיר וסבר לה כרבי אלעזר בצריך סבר ' יהודה בההיא סבר לה כר' לעולם לא תיפוך ור

מאיר אמר רבא דרבי יהודה אדרבי יהודה ' לה כרבי אלעזר בשאינו צריך סבר לה כר

יהודה לא קשיא כדשנינן ' יהודה אדר' יא דרבנן אדרבנן לא קשיא אלא אמר רבא דרקש

מאיר דאמר בעינן תנאי כפול והכא במאי עסקינן ' דרבנן אדרבנן לא קשיא מאן חכמים ר

: בדלא כפליה לתנאיה

אין פודין אותו { לגוים> }לעובדי כוכבים>המוכר את עצמו ואת בניו   ב משנה,דף מו

: ת הבנים לאחר מיתת אביהןאבל פודין א

אמר רב אסי והוא שמכר ושנה ושילש הנהו בני בי מיכסי דיזפי זוזי   ב גמרא,דף מו

ולא הוה להו למפרעינהו אתו וקא גרבי להו אתו לקמיה דרב { מגוים> }מעובדי כוכבים>

> לעובדי כוכבים>הונא אמר להו מאי איעביד לכו דתנן המוכר את עצמו ואת בניו 

אין פודין אותו אמר ליה רבי אבא לימדתני רבינו והוא שמכר ושנה ושילש אמר  {לגוים}

ליה הני מרגל רגילי דעבדי הכי ההוא גברא דזבין נפשיה ללודאי אתא לקמיה דרבי אמי 

אמר ליה 

{ לגוים> }לעובדי כוכבים>פירקן אמר ליה תנן המוכר עצמו ואת בניו   א גמרא,דף מז

' ש הכא דאיכא קטלא אמרו לי"את הבנים משום קלקולא וכ אין פודין אותו אבל פודין

אמי האי ישראל מומר הוא דקא חזו ליה דקאכיל נבילות וטריפות אמר להו ' רבנן לר

אימא לתיאבון הוא דקאכיל אמרו ליה והא זמנין דאיכא היתירא ואיסורא קמיה ושביק 

לקיש זבין נפשיה  ריש : ל זיל לא קא שבקי לי דאפרקינך"היתירא ואכיל איסורא א

ללודאי שקל בהדיה חייתא וגלגלתא אמר גמירי דיומא בתרא כל דבעי מינייהו עבדי ליה 

כי היכי דליחול אדמיה יומא בתרא אמרו ליה מאי ניחא לך אמר להו בעינא אקמטינכו 

חייתא ופלגא קמטינהו ואותבינהו כל חד מינייהו כד ' ואותבינכו וכל חד מינייכו אמחי

ל אחוכי קא מחייכת בי אכתי פש לך "חייתא נפק נשמתיה חרקיניה לשיניה אמחייה חד 

גבי פלגא דחייתא קטלינהו כולהו נפק ואתא יתיב קאכיל ושתי אמרה ליה ברתיה לא 

בעית מידי למזגא עליה אמר לה בתי כריסי כרי כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא קרא 

: ועזבו לאחרים חילם( תהילים מט)אנפשיה 

לוקח ומביא ממנו בכורים { לנכרי> }לעובד כוכבים>המוכר את שדהו   א משנה,דף מז

: מפני תיקון העולם

בארץ ישראל { לגוי> }לעובד כוכבים>פ שאין קנין "אמר רבה אע  א גמרא,דף מז

כי לי הארץ לי קדושת הארץ אבל יש קנין ( ויקרא כה)להפקיע מידי מעשר שנאמר 

( תהילים קטו)חפור בה בורות שיחין ומערות שנאמר י ל"בא{ לגוי> }לעובד כוכבים>

> לעובד כוכבים>פ שיש קנין "א אומר אע"והארץ נתן לבני אדם ור' השמים שמים לה

אבל אין { גוי> }עובד כוכבים>י להפקיע מידי מעשר שנאמר דגנך ולא דגן "בא{ לגוי}

הארץ ' נאמר להי לחפור בה בורות שיחין ומערות ש"בא{ לגוי> }לעובד כוכבים>קנין 

ומר סבר דיגונך ולא דיגון { גוי> }עובד כוכבים>ס דגנך ולא דגן "במאי קמיפלגי מ

עובד >אמר רבה מנא אמינא לה דתנן הלקט והשכחה והפאה של { גוי> }עובד כוכבים>

כ הפקיר היכי דמי אילימא דישראל וליקטינהו "חייבין במעשר אלא א{ גוי> }כוכבים



> דעובד כוכבים>כ הפקיר הא מפקרי וקיימי אלא לאו "אלא א{ גוי> }עובד כוכבים>

וליקטינהו ישראל טעמא דהפקיר הא לא הפקיר חייב לא לעולם דישראל { דגוי}

ודקא אמרת הא מפקרי וקיימי נהי דמפקרי אדעתא { גוי> }עובד כוכבים>וליקטינהו 

מעובד > ש ישראל שלקח שדה"מי מפקרי ת{ דגוי> }דעובד כוכבים>דישראל אדעתא 

עד שלא הביאה שליש וחזר ומכרה לו משהביאה שליש חייבת במעשר { מגוי> }כוכבים

שכבר נתחייבה נתחייבה אין לא נתחייבה לא הכא במאי עסקינן בסוריא וקסבר כיבוש 

שלקחו שדה בשותפות { וגוי> }ועובד כוכבים>יחיד לא שמיה כיבוש תא שמע ישראל 

ין זה בזה דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר של טבל וחולין מעורב  ב גמרא,דף מז

פטור ושל ישראל חייב עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר יש { גוי> }עובד כוכבים>

י "בא{ לגוי> }לעובד כוכבים>ברירה ומר סבר אין ברירה אבל דכולי עלמא יש קנין 

ר רב חייא להפקיע מיד מעשר הכא נמי בסוריא וקסבר כיבוש יחיד לא שמיה כיבוש אמ

לוקח ומביא ביכורים מפני תיקון { לגוי> }לעובד כוכבים>ש המוכר שדהו "בר אבין ת

העולם מפני תיקון העולם אין מדאורייתא לא אמר רב אשי שתי תקנות הוו מעיקרא הוו 

מייתי מדאורייתא כיון דחזו דקא מקרי ומזבני דסברי בקדושתייהו קיימן תקינו להו דלא 

הדר { גוים> }עובדי כוכבים>מאן דלא סגי ליה מזבן וקא משתקען ביד ליתו כיון דחזו ד

יוחנן אמר מביא וקורא ריש לקיש אמר ' תקינו להו דליתו איתמר המוכר שדהו לפירות ר

ל אמר מביא "מביא ואינו קורא רבי יוחנן אמר מביא וקורא קנין פירות כקנין הגוף דמי ר

ולביתך ( דברים כו)ל "יוחנן לר' דמי איתיביה רואינו קורא קנין פירות לאו כקנין הגוף 

ל שאני התם דכתיב ולביתך ואיכא דאמרי "מלמד שאדם מביא ביכורי אשתו וקורא א

יוחנן ולביתך מלמד שאדם מביא ביכורי אשתו וקורא התם ' ש בן לקיש לר"איתיביה ר

יביה היה הוא דכתיב ולביתך אבל בעלמא לא אמר ליה טעמא דידי נמי מהכא קאמינא אית

ה "בא בדרך וביכורי אשתו בידו ושמע שמתה אשתו מביא וקורא מתה אין לא מתה לא ה

' א ליגזור משום דרבי יוסי בר חנינא דאמר ר"ג דלא מתה ומתה אצטריכא ליה סד"דאע

דברים )יוסי בר חנינא בצרן ושגרן ביד שליח ומת שליח בדרך מביא ואינו קורא שנאמר 

ל ואזדו לטעמייהו דאיתמר המוכר "הא לקיחה והבאה באחד קמולקחת והבאת עד שת( כו

שדהו 

ל אמר מביא ואינו קורא "יוחנן אמר מביא וקורא ר' בזמן שהיובל נוהג ר  א גמרא,דף מח

ל אמר מביא ואינו קורא קנין "רבי יוחנן אמר מביא וקורא קנין פירות כקנין הגוף דמי ר

מר בההיא בההיא קאמר ריש לקיש דכי קא פירות לאו כקנין הגוף דמי וצריכא דאי אית

' נחית אדעתא דפירא קא נחית אבל בהך דאדעתא דגופיה קא נחית אימא מודי ליה לר

יוחנן ואי איתמר בהא בהא קאמר רבי יוחנן אבל בהך אימא מודי ליה לריש לקיש צריכא 

ש "תש הקונה אילן וקרקעו מביא וקורא הכא במאי עסקינן בזמן שאין היובל נוהג "ת

נ "הקונה שני אילנות בתוך שדהו של חבירו מביא ואינו קורא הא שלשה מביא וקורא ה

בזמן שאין היובל נוהג והשתא דאמר רב חסדא מחלוקת ביובל שני אבל ביובל ראשון 

ק הא ביובל ראשון הא ביובל שני "דברי הכל מביא וקורא דאכתי לא סמך דעתייהו ל

כ מת אביו מניין שתהא לפניו כשדה "והקדישה ואח לימא כתנאי מנין ללוקח שדה מאביו

אם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו שדה שאינה ראויה ( ויקרא כז)ל "אחוזה ת

מ אומר "ש ר"יהודה ור' להיות שדה אחוזה יצתה זו שראויה להיות שדה אחוזה דברי ר

ל "ה אחוזה תכ הקדישה מניין שתהא לפניו כשד"מניין ללוקח שדה מאביו ומת אביו ואח



אם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו שדה שאינה שדה אחוזה יצתה זו שהיא שדה 

כ הקדישה לא צריכא קרא מאי לאו בהא "ש מת אביו ואח"אחוזה ואילו לרבי יהודה ור

מ סבר קנין פירות כקנין הגוף דמי ובהא במיתת אביו הוא דלא ירית ולא "קמיפלגי דר

ש סברי קנין פירות לאו "כ הקדישה צריך קרא רבי יהודה ור"מידי והלכך מת אביו ואח

כ הקדישה "כקנין הגוף דמי ובהא במיתת אביו השתא הוא דקא ירית והלכך מת אביו ואח

כ מת אביו הוא דאיצטריך אמר רב "לא צריכא קרא וכי איצטריך קרא להקדישה ואח

ין פירות כקנין הגוף דמי ש קנ"יהודה ור' נחמן בר יצחק לעולם אימא לך בעלמא קסברי ר

ש קרא אשכחו ודרוש לכתוב רחמנא אם את שדה מקנתו אשר לא "והכא רבי יהודה ור

אחוזתו מאי משדה אחוזתו שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה יצתה זו שראויה להיות 

ר יוחנן קנין פירות כקנין הגוף דמי לא מצא ידיו ורגליו "ר יוסף אי לאו דא"שדה אחוזה א

ר יוחנן האחין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביובל ואי "ר אסי א"ת המדרש דאבבי

ד לאו כקנין הגוף דמי לא משכחת דמייתי ביכורים אלא חד בר חד עד יהושע בן נון "ס

ל קרא "אמר רבא קרא ומתניתא מסייעי ליה לר

ור נוטל פי במספר שני תבואות ימכר לך מתניתא דתניא בכ( ויקרא כה)  ב גמרא,דף מח

שנים בשדה החוזרת לאביו ביובל אמר אביי נקטינן בעל בנכסי אשתו צריך הרשאה ולא 

אמרן אלא דלא נחית אפירי אבל נחית אפירי מיגו דמשתעי דינא אפירי משתעי דינא 

:  אגופא

  

מסכת גיטין פרק ה 

בזיבורית הניזקין שמין להן בעידית ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה   ב משנה,דף מח

' מ אומר אף כתובת אשה בבינונית אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש נכסי"ר

בני חורין ואפילו הן זיבורית אין נפרעין מנכסי יתומין אלא מן הזיבורית אין מוציאין 

לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדין מפני תיקון 

: ישבע מפני תיקון העולם העולם והמוצא מציאה לא

מיטב שדהו ומיטב ( שמות כב)מפני תיקון העולם דאורייתא היא דכתיב   ב גמרא,דף מח

כרמו ישלם אמר אביי לא צריכא אלא לרבי ישמעאל דאמר מדאורייתא בדניזק שיימינן 

ל מפני תיקון העולם שיימינן בדמזיק מאי רבי ישמעאל דתניא מיטב שדהו ומיטב "קמ

א לא בא "ם מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל רעכרמו ישל

ישמעאל אכל שמנה משלם ' ו להקדש ולר"הכתוב אלא לגבות לניזקין מן העידית וק

שמנה אכל כחושה משלם שמנה אמר רב אידי בר אבין הכא במאי עסקינן כגון שאכלה 

נה אכל דמשלם ליה ממיטב אמר ערוגה בין הערוגות ולא ידעינן אי כחושה אכל אי שמ

רבא אילו ידעינן דכחושה אכל משלם כחושה השתא דלא ידעינן משלם שמנה המוציא 

מחברו עליו הראיה אלא אמר רב אחא בר יעקב 

הכא במאי עסקינן כגון שהיתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק רבי   א גמרא,דף מט

ט דרבי ישמעאל נאמרה "ינן מע סבר בדמזיק שיימ"ישמעאל סבר בדניזק שיימינן ור

שדה למעלה מה שדה האמורה למעלה דניזק ( שמות כב)שדה למטה ונאמרה ( שמות כב)



' ע סבר מיטב שדהו ישלם דהאיך דקא משלם ור"אף שדה האמורה למטה דניזק ור

ש לכדאמרן אהני קרא דאי אית ליה למזיק עידית "ש ואהני קרא אהני גז"ישמעאל אהני גז

א לא בא הכתוב "בורית דידיה לא שויא כעידית דניזק דמשלם ליה ממיטב רעוזיבורית וזי

ו להקדש אילימא דנגחיה תורא דידן "ו להקדש מאי ק"אלא לגבות לניזקין מן העידית וק

שור רעהו אמר רחמנא ולא שור של הקדש אלא לאומר הרי ( שמות כא)לתורא דהקדש 

א יהא אלא בעל חוב ובעל חוב דינו עלי מנה לבדק הבית דאתי גזבר ושקיל מעידית ל

ע בעל חוב שקיל בעידית כניזקין איכא למיפרך מה לבעל חוב "ת קסבר ר"בבינונית וכ

שכן יפה כחו בניזקין תאמר בהקדש שכן הורע כחו בניזקין לעולם דנגחיה תורא דידן 

ש בן מנסיא אומר שור של הקדש "ש בן מנסיא דתניא ר"ע סבר לה כר"לתורא דהקדש ור

שנגח לשור של הדיוט פטור ושל הדיוט שנגח לשור של הקדש בין תם ובין מועד משלם 

ע בדניזק שיימינן "נזק שלם אי הכי ממאי דבעידית דניזק כזיבורית דמזיק פליגי דלמא דכ

' ש בן מנסיא ור"ע סבר לה כר"ש בן מנסיא ורבנן קמיפלגי דר"והכא בפלוגתא דר

ו להקדש ועוד הא אמר רב "בא הכתוב ועוד מאי קכ מאי לא "ישמעאל סבר לה כרבנן א

אשי 

מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב שדהו של ( שמות כב)תניא בהדיא   ב גמרא,דף מט

א מיטב שדהו של מזיק ומיטב כרמו של "ניזק ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל רע

ש היא "ע היא דאמר מדאורייתא בדמזיק שיימינן ור"ר' מזיק רבינא אמר לעולם מתני

שמין להן בעידית מפני תיקון  דדריש טעמא דקרא ומה טעם קאמר מה טעם הניזקין

ש מפני מה אמרו הניזקין שמין להן בעידית מפני הגזלנים ומפני "העולם דתניא אמר ר

ד יורדין לנכסי ונוטלין "החמסנין כדי שיאמר אדם למה אני גוזל ולמה אני חומס למחר ב

ו שדה נאה שלי וסומכים על מה שכתוב בתורה מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם לפיכך אמר

הניזקין שמין להן בעידית מפני מה אמרו בעל חוב בבינונית כדי שלא יראה אדם לחבירו 

ח "שדה נאה ודירה נאה ויאמר אקפוץ ואלונו כדי שאגבנו בחובי לפיכך אמרו בע

כ אתה נועל דלת בפני לווין כתובת אשה בזיבורית "בבינונית אלא מעתה יהא בזיבורית א

ש מפני מה אמרו כתובת אשה בזיבורית "נית אמר רמ אומר בבינו"יהודה ר' דברי ר

שיותר ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה לינשא דבר אחר אשה יוצאה לרצונה ושלא 

ת כי היכי דכי מפיק לה איהו "לרצונה והאיש אינו מוציאה אלא לרצונו מאי דבר אחר וכ

ש אשה "בה מינה תתקינו לה רבנן כתובה מיניה כי נפקא איהי נמי ליתקני ליה רבנן כתו

 : יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו אפשר דמשהי לה בגיטא

אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן לא אמרן אלא מיתמי אבל מיניה  : כתובת אשה בזיבורית

דידיה בבינונית מיתמי מאי איריא כתובת אשה אפילו כל מילי נמי דהא תנן אין נפרעים 

ם אלא מן הזיבורית אלא לאו מיניה לעולם מיתמי וכתובת אשה איצטריכא מנכסי יתומי

מ אומר כתובת "ש ר"ל אמר רבא ת"ד אמינא משום חינא אקילו רבנן גבה קמ"ליה ס

מ הא דתנן אין נפרעים מנכסי יתומים "אשה בבינונית ממאן אילימא מיתמי לית ליה לר

בזיבורית לא לעולם מיתמי ושאני  אלא מן הזיבורית אלא לאו מיניה מכלל דרבנן סברי

ש הניזקין שמין להן בעידית ובעל חוב בבינונית "כתובת אשה משום חינא אמר אביי ת

וכתובת אשה בזיבורית ממאן אילימא מיתמי מאי איריא כתובת אשה אפילו כל הני נמי 

אלא לאו מיניה אמר רב אחא בר יעקב הכא במאי עסקינן כגון שנעשה ערב לנזקי בנו 

בעל חוב בנו ולכתובת כלתו והאי כי דיניה והאי כי דיניה ניזקין ובעל חוב דמחיים גבו ל



איהו נמי כי מגבי כמחיים מגבי כתובת אשה דלאחר מיתה גביא ולאחר מיתה ממאן גביא 

מיתמי איהו נמי כי מגבי כלאחר מיתה מגבי ותיפוק ליה דערב דכתובה לא משתעבד 

ף על גב דלית ליה נכסי ללוה משתעבד שפיר אלא בקבלן הניחא למאן דאמר קבלן א

למאן דאמר אי אית ליה משתעבד אי לית ליה לא משתעבד מאי איכא למימר איבעית 

אימא בדהוו ליה ואישתדוף ואיבעית אימא כל לגבי בריה שעבודי משעבד נפשיה איתמר 

ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד 

שתעבד ערב דבעל חוב וקבלן דכתובה פליגי קבלן דבעל חוב דברי הכל מ  א גמרא,דף נ

ג דלית ליה נכסי ללוה משתעבד ואיכא למאן דאמר אי אית ליה משתעבד "ד אע"איכא למ

ג דלית ליה משתעבד בר מערב דכתובה "אי לית ליה לא משתעבד והילכתא בכולהו אע

 ג דאית ליה לא משתעבד מאי טעמא מצוה הוא דעבד ולא מידי חסרה אמר רבינא"דאע

ד מיתמי "ש מעיקרא דתקנתין יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה לינשא ואי ס"ת

אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן  : האי משום דיתמי הוא תיובתא דמר זוטרא תיובתא

פ שכתוב בו שבח אינו גובה אלא מן "ח היוצא על היתומין אע"משמיה דרב נחמן שט

ל רבא הכי השתא "ונית ומיתמי בזיבורית אח דיניה בבינ"הזיבורית אמר אביי תדע דבע

בעל חוב דיניה מדאורייתא בזיבורית כדעולא דאמר עולא דבר תורה בעל חוב בזיבורית 

מה דרכו של איש להוציא פחות שבכלים ' בחוץ תעמוד והאיש וגו( דברים כד)שנאמר 

וה רבנן ח בבינונית כדי שלא תנעול דלת בפני לוין וגבי יתמי אוקמ"ומה טעם אמרו בע

אדאורייתא אלא הכא כיון דדיניה מדאורייתא בעידית אפילו מיתמי נמי בעידית ולרבא 

והתני אברם חוזאה אין נפרעין מנכסי יתומין אלא מן הזיבורית ואפילו הן ניזקין והא 

ניזקין דינן מדאורייתא בעידית הכא במאי עסקינן כגון שהיתה עידית דניזק כזיבורית 

היא דאמר מדאורייתא בדניזק שיימינן ומפני תיקון העולם תקינו  דמזיק ורבי ישמעאל

רבנן בדמזיק וגבי יתמי אוקמוה רבנן אדאורייתא איני והתני רבי אליעזר ניותאה אין 

ג "נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית ואפילו הן עידית מאי אפילו הן עידית לאו אע

ת כדרבא דאמר רבא הזיק זיבורית גובה דכתיב עידית בשטרא לא מאי עידית שפאי עידי

אין  : מן העידית שפאי עידית גובה מן הבינונית וגבי יתמי אוקמוה רבנן אדאורייתא

בעי רב אחדבוי בר אמי יתומים שאמרו קטנים  : נפרעין מנכסי יתומין אלא מן הזיבורית

לים לא עבוד או אפילו גדולים תקנתא היא דעבוד רבנן גבי יתמי לקטנים עבוד רבנן לגדו

רבנן או דלמא משום דלא מסיק אדעתא דמלוה דמית לוה ונפלי נכסי קמי יתמי דהוה ליה 

צ "ש דתני אביי קשישא יתומין שאמרו גדולים וא"נועל דלת הלכך אפילו גדולים נמי ת

לומר קטנים ודלמא הני מילי לענין שבועה דגדול במילי דאבוה כקטן דמי אבל לענין 

א זיבורית לא והלכת

אין  : צ לומר קטנים בין לשבועה בין לזיבורית"יתומין שאמרו גדולים וא  ב גמרא,דף נ

בעי רב אחדבוי בר אמי במתנה היאך  : נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין

תקנתא הוא דעבוד רבנן משום פסידא דלקוחות אבל מתנה דליכא פסידא דלקוחות לא או 

ית ליה הנאה מיניה לא יהיב ליה מתנה והלכך כי פסידא דלמא מתנה נמי אי לאו דא

ש שכיב מרע שאמר תנו "ל מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי ת"דלקוחות דמי א

מאות לפלוני אין אומרים כל הקודם בשטר זכה ' מאות לפלוני וד' מאתים זוז לפלוני וג

וני ואחריו לפלוני ח גובה מכולן אבל אם אמר תנו מאתים זוז לפל"לפיכך יצא עליו שט

ח גובה מן האחרון אין "ואחריו לפלוני אומרים כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שט



ג דקמא בינונית ובתרא זיבורית "לו גובה משלפניו אין לו גובה משלפני פניו ואע

מ במתנה נמי עבוד רבנן תקנתא הכא במאי עסקינן "מזיבורית גבי מבינונית לא גבי ש

תנו קאמר תנו בחובי וליחזי שטרא דמאן קדים דליכא שטרא והא כל  בבעל חוב והא

א אפילו מתנה נמי ולא קשיא מאי גובה מן "הקודם בשטר קאמר בשטר פקדתא ואב

 : אין מוציאין לאכילת פירות : א דשוו כולהו להדדי"האחרון אין נפסד אלא אחרון ואב

ר ליה רבי אבא לעולא והא מאי טעמא אמר עולא אמר ריש לקיש לפי שאין כתובין אמ

ל התם מעיקרא הכי אתקון "מזון האשה והבנות דכמאן דכתיבי דמו וקתני אין מוציאין א

יוחנן ' כתובין הן אצל בני חורין ואין כתובין הן אצל משועבדין וכן אמר רבי אסי אמר ר

דמו  לפי שאין כתובין אמר ליה רבי זירא לרב אסי והא מזון האשה והבנות דכמאן דכתיבי

ל מעיקרא הכי אתקון כתובין הן אצל בני חורין ואין כתובין הן אצל "וקתני אין מוציאין א

חנינא אמר לפי שאין קצובין איבעיא להו לרבי חנינא קצובין וכתובין בעי ' משועבדין ר

ש דאיתמר מי שמת והניח שתי "פ שאינן כתובים ת"או דלמא קצובין ואע  א גמרא,דף נא

הראשונה ונטלה עישור נכסים ולא הספיקה שניה לגבות עד שמת הבן  בנות ובן וקדמה

חנינא גדולה מזו אמרו מוציאין לפרנסה ואין מוציאין ' ל ר"ר יוחנן שניה ויתרה וא"א

למזונות ואת אמרת שניה ויתרה והא פרנסה דמיקץ קייצא מיכתב לא כתיבא וקא מוציאה 

י מתיב רב הונא בר מנוח מתו בנותיהן שאני פרנסה כיון דאית לה קלא כמאן דכתיבא דמ

נזונות מנכסים בני חורין והיא נזונת מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב הכא 

במאי עסקינן בשקנו מידו אי הכי בנות נמי בשקנו לזו ולא קנו לזו מאי פסקא בת אשתו 

מי לא דהואי בשעת קנין מהני לה קנין בתו דלא הואי בשעת קנין לא מהני לה קנין 

עסקינן דהוו תרוייהו בשעת קנין והיכי דמי דגרשה ואהדרה אלא בתו דבתנאי בית דין 

קאכלה לא מהני לה קנין בת אשתו דלאו בתנאי בית דין קאכלה מהני לה קנין וכי מיגרע 

ר נתן אימתי "ש א"גרעה אלא בתו כיון דבתנאי בית דין קאכלה אימר צררי אתפסה ת

שבחו של ראשון אבל קדם שבחו של ראשון למקחו של שני בזמן שקדם מקחו של שני ל

גובה מנכסים משועבדים אלמא משום דלא קדים הוא תנאי היא דתניא אין מוציאין 

לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון אשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון 

 : אין קצוביןיוסי וכי מה תיקון העולם יש בזו והלא ' העולם לפי שאין כתובין אמר ר

יצחק שני כיסין קשורין מצאת לי והלה אומר לא ' אמר ר : והמוצא מציאה לא ישבע

מצאתי אלא אחד נשבע שני שוורים קשורין מצאת לי והלה אומר לא היה אלא אחד אינו 

ט שוורין מנתחי מהדדי כיסין לא מנתחי מהדדי שני שוורין קשורין מצאת והלה "נשבע מ

יצחק לית ליה המוצא מציאה לא ' לך אחד מהן הרי זה נשבע ור אומר מצאתי והחזרתי

ישבע מפני תיקון העולם 

אליעזר בן יעקב אומר פעמים ' הוא דאמר כרבי אליעזר בן יעקב דתניא ר  ב גמרא,דף נא

שאדם נשבע על טענת עצמו כיצד מנה לאביך בידי והאכלתיו פרס הרי זה נשבע וזה הוא 

אינו אלא כמשיב אבידה ופטור ורבי אליעזר בן יעקב לית  א"שנשבע על טענת עצמו וחכ

ליה משיב אבידה פטור אמר רב בטוענו קטן קטן מידי מששא אית ביה והתנן אין נשבעין 

על טענת חרש שוטה וקטן מאי קטן גדול ואמאי קרי ליה קטן דלגבי מילי דאביו קטן הוא 

עצמו כולהו טענתא נמי טענת  אי הכי טענת עצמו טענת אחרים הוא טענת אחרים והודאת

אחרים והודאת עצמו נינהו אלא בדרבה קמיפלגי דאמר רבה מפני מה אמרה תורה מודה 

מקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו והאי בכוליה בעי למכפריה 



 ליה והאי דלא כפריה משום דאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו ובכוליה בעי דלודי ליה

והאי דלא אודי ליה אישתמוטי הוא דקא משתמיט ליה סבר עד דהוו לי זוזי ופרענא ליה 

ש "אליעזר בן יעקב סבר ל' ואמר רחמנא רמי שבועה עילויה כי היכי דלודי ליה בכוליה ר

ש בבנו אינו מעיז והילכך לאו משיב אבידה הוא ורבנן סברי בו הוא דאינו מעיז "בו ול

: עיז משיב אבידה הואאבל בבנו מעיז ומדלא מ

יתומין שסמכו אצל בעל הבית או שמינה להן אביהן אפוטרופוס חייב   א משנה,דף נב

ד לא ישבע אבא שאול "לעשר פירותיהם אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע מינוהו ב

: אומר חילוף הדברים

לא אתם ולא שותפין אתם ולא אריסין אתם ו( במדבר יח)ורמינהו   א גמרא,דף נב

אפוטרופין ולא התורם את שאינו שלו אמר רב חסדא לא קשיא כאן להאכיל כאן להניח 

להן בהמה עבדים ' והתניא האפוטרופין תורמין ומעשרין להאכיל ולא להניח ומוכרי

ושפחות בתים שדות וכרמים להאכיל אבל לא להניח ומוכרין להן פירות יינות שמנים 

ן להן לולב וערבה וסוכה וציצית וכל דבר שיש לו וסלתות להאכיל אבל לא להניח ועושי

קצבה לאיתויי שופר ולוקחין להם ספר תורה תפילין ומזוזות וכל דבר שיש לו קצבה 

לאתויי מגילה ואין פוסקין עליהם צדקה ואין פודין עליהן את השבויין ולא כל דבר שאין 

ב ולזכות בנכסי יתומים לו קצבה לאתויי תנחומי אבלים ואין אפוטרופין רשאין לדון לחו

לזכות אמאי לא אלא לחוב על מנת לזכות בנכסי יתומים ואין אפוטרופין רשאין למכור 

ט דדלמא משתדפין ואין אפוטרופין רשאין "ברחוק ולגאול בקרוב ברעה ולגאול ביפה מ

למכור שדות וליקח עבדים אבל מוכרין עבדים ולוקחין בהן שדות רבן שמעון בן גמליאל 

ט דלמא לא משפיין ואין אפוטרופין רשאין "ף לא למכור עבדים וליקח שדות מאומר א

להוציא עבדים לחירות אבל מוכרין אותן לאחרים ואחרים מוציאין אותן לחירות רבי 

אומר אומר אני אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא מפני שהוא כמוכרו לו וצריך לחשב עמהן 

אין עושין אפוטרופין נשים ועבדים וקטנים ש בן גמליאל אומר אינו צריך "באחרונה ר

מאיר דהוה קא ' ואם מינן אבי יתומין הרשות בידו ההוא אפוטרופוס דהוה בשבבותיה דר

מאיר אחוו ליה בחלמיה אני להרוס ואתה לבנות ' מזבין ארעתא וזבין עבדי ולא שבקיה ר

תרי דאיגרי בהו  אפילו הכי לא אשגח אמר דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין הנהו בי

שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי 

 : מאיר לההוא גברא מביתיה' שמשי עד דעבד להו שלמא שמעיה דקאמר ווי דאפקיה ר

יהושע בן לוי דהוה קא מזבין ארעא וזבין תורי ' ההוא אפוטרופוס דהוה בשבבותיה דר

ר יוסי מימי לא קריתי לאשתי אשתי "יוסי דתניא א' מידי סבר לה כרולא אמר ליה ולא 

ולשורי שורי אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי הנהו יתמי דהוו סמיכי גבי ההיא סבתא הוה 

להו תורתא שקלה וזבינתה ניהלייהו אתו קרובים לקמיה דרב נחמן אמרו ליה מאי 

תנן והא אייקר ברשותא דלוקח עבידתה דזבנא אמר להו יתומים שסמכו אצל בעל הבית 

כ היינו דרב חנילאי בר אידי אמר שמואל דאמר רב "אייקר והא לא נקיטי דמי אמר להו א

חנילאי בר אידי אמר שמואל נכסי יתומין הרי הן כהקדש ולא מקני אלא בכספא חמריה 

דרבנא עוקבא יתמא משכוה בארבעה ארבעה ואייקר וקם בשיתא שיתא אתו לקמיה דרב 

אמר להו היינו דרב חנילאי בר אידי דאמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל נכסי  נחמן

משוך פירי מיתמי אייקור היינו דרב  : יתומין הרי הן כהקדש ולא מקני אלא בכספא

חנילאי בר אידי זול לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש אמשיכו להו פירי ליתמי אייקר לא 



ל רב שישא "מינה היינו דרב חנילאי בר אידי איהא כח הדיוט חמור מהקדש זול סבור 

בריה דרב אידי הא רעה היא לדידהו דזמנין דמצטרכי לפירי וליכא דיהיב להו עד דיהבי 

זוזי יהבי יתמי זוזי אפירי זול לא יהא כח הדיוט חמור מן הקדש אייקר סבור מינה היינו 

היא לדידהו  דרב חנילאי בר אידי אמר להו רב שישא בריה דרב אידי הא רעה

דאתו למימר להו נשרפו חיטכם בעלייה יהבי להו זוזי ליתמי אפירי   ב גמרא,דף נב

אייקר לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש זול סבור מינה היינו דרב חנילאי בר אידי אמר 

להו רב שישא בריה דרב אידי הא רעה הוא לדידהו דזמנין דמצטרכי לזוזי וליכא דיהיב 

פירי אמר רב אשי אנא ורב כהנא חתמינן אשטרא דאימיה דזעירא להו עד דיהבי להו 

יתמא דמזבנא ארעא לכרגא בלא אכרזתא דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן 

עמרם צבעא אפוטרופא דיתמי הוה אתו קרובים לקמיה דרב נחמן אמרי  : בלא אכרזתא

יליה קאכיל ושתי מדידהו ולא ליה קא לביש ומכסי מיתמי אמר להו כי היכי דלישתמען מ

אמוד אימור מציאה אשכח והא קא מפסיד אמר להו אייתו לי סהדי דמפסיד ואיסלקיניה 

דאמר רב הונא חברין משמיה דרב אפוטרופוס דמפסיד מסלקינן ליה דאיתמר אפוטרופא 

דמפסיד רב הונא אמר רב מסלקינן ליה דבי רבי שילא אמרי לא מסלקינן ליה והלכתא 

מאי טעמא אי לאו דאית ליה הנאה  : אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע : ן ליהמסלקינ

 : ד לא ישבע"מינוהו ב : מיניה לא הוה ליה אפוטרופוס ומשום שבועה לא אתי לאמנועי

אבא שאול  : מלתא בעלמא הוא דעביד לבי דינא ואי רמית עליה שבועה אתי לאמנועי

ד ישבע בההיא הנאה דקא נפיק עליה קלא דאיניש "ט מינוהו ב"מ : אומר חילוף הדברים

מהימנא הוא דהא סמיך עליה בי דינא משום שבועה לא אתי לאמנועי מינהו אבי יתומים 

לא ישבע מילתא בעלמא הוא דעבדי להדדי ואי רמית עליה שבועה אתי לאמנועי אמר רב 

אומר זה וזה  תניא רבי אליעזר בן יעקב : חנן בר אמי אמר שמואל הלכתא כאבא שאול

אבהו אפוטרופוס שמינהו אבי ' ישבע והלכה כדבריו תני רב תחליפא בר מערבא קמיה דר

יתומים ישבע מפני שהוא נושא שכר אמר ליה את אייתת קבא וכיילת ליה אלא אימא 

: מפני שהוא כנושא שכר

: המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייב  ב משנה,דף נב

ט לא "ד מערב מ"מר מנסך רב אמר מנסך ממש ושמואל אמר מערב מאית  ב גמרא,דף נב

ר ירמיה משעת "אמר מנסך אמר לך מנסך קם ליה בדרבה מיניה ואידך כדרבי ירמיה דא

ט לא אמר "הגבהה הוא דקנה מתחייב בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך ולמאן דאמר מנסך מ

מערב אמר לך מערב 

א הוא ומקנסא לא ילפינן ולמאן דיליף קנסא היינו מדמע ואידך קנס  א גמרא,דף נג

מקנסא כל הני למה לי צריכא דאי תנא מטמא אי תרומה הוה אמינא משום דקא מפסיד לה 

לגמרי ואי מטמא חולין משום דאסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל אבל מדמע 

מעינן אימא לא ואי אשמעינן מדמע משום דשכיח אבל מטמא דלא שכיח אימא לא ואי אש

מטמא ומדמע משום דלא קים ליה בדרבה מיניה אבל מנסך דקים ליה בדרבה מיניה אימא 

אבין בראשונה היו אומרים המטמא ' לא קא משמע לן כדרבי ירמיה ולהא דתני אבוה דר

והמנסך חזרו לומר אף המדמע כל הני למה לי צריכא דאי אשמעינן מטמא משום דלא קים 

דקים ליה בדרבה מיניה אימא לא ואי אשמעינן מנסך משום  ליה בדרבה מיניה אבל מנסך

דקא מפסיד ליה לגמרי אבל מטמא דלא מפסיד ליה לגמרי אימא לא ואי אשמעינן הני 

תרתי משום דהפסד מרובה אבל מדמע דהפסד מועט אימא לא צריכא אמר חזקיה דבר 



זק ומה טעם אמרו תורה אחד שוגג ואחד מזיד חייב מאי טעמא היזק שאינו ניכר שמיה הי

בשוגג פטור כדי שיודיעו אי הכי אפילו במזיד נמי השתא לאוזוקי קא מכוין אודועי לא 

יוחנן אמר דבר תורה אחד שוגג ואחד מזיד פטור מאי טעמא היזק שאינו ' מודע ליה ור

ניכר לא שמיה היזק ומה טעם אמרו במזיד חייב שלא יהא כל אחד ואחד הולך ומטמא 

ירו ואומר פטור אני תנן הכהנים שפגלו במקדש מזידים חייבין ותני עלה טהרותיו של חב

מפני תיקון העולם ואי אמרת היזק שאינו ניכר שמיה היזק האי שוגגין פטורין מפני תיקון 

העולם מיבעי ליה הכי נמי קאמר מזידין חייבין הא שוגגין פטורין מפני תיקון העולם 

את ובפרת חטאת פטור מדיני אדם וחייב בדיני מתיב רבי אלעזר העושה מלאכה במי חט

שמים ואי אמרת היזק שאינו ניכר שמיה היזק בדיני אדם נמי לחייב הוא מותיב לה והוא 

מפרק לה פרה שהכניסה לרבקה על מנת שתינק ותדוש מי חטאת ששקל בהן משקלות 

והאמר רבא מי חטאת 

ן הא בכנגדן בגופן מעשה ששקל בהן משקלות כשרה לא קשיא הא בגופ  ב גמרא,דף נג

קא עביד בהו ואי היזק שאינו ניכר שמיה היזק בדיני אדם נמי לחייב אלא אידי ואידי 

מתיב רב פפא גזל מטבע ונפסל  : בכנגדן ולא קשיא הא דאסח דעתיה הא דלא אסח דעתיה

תרומה ונטמאת חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך ואי אמרת היזק שאינו 

מיה היזק האי גזלן הוא ממונא מעליא בעי שלומי תיובתא לימא כתנאי המטמא ניכר ש

מ רבי יהודה אומר בשוגג פטור "והמדמע והמנסך אחד שוגג ואחד מזיד חייב דברי ר

במזיד חייב מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר היזק שאינו ניכר שמיה היזק ומר סבר לא 

א היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק והכא שמיה היזק אמר רב נחמן בר יצחק דכולי עלמ

בקנסו שוגג אטו מזיד קא מיפלגי דמר סבר קנסו שוגג אטו מזיד ומר סבר לא קנסו שוגג 

אטו מזיד ורמי דרבי מאיר אדרבי מאיר ורמי דרבי יהודה אדרבי יהודה דתניא המבשל 

ל למוצאי יהודה אומר בשוגג יאכ' בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל דברי רבי מאיר ר

יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ' שבת במזיד לא יאכל עולמית ר

ולא לו במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר קשיא 

מ אדרבי מאיר לא קשיא כי קניס בדרבנן בדאורייתא לא "דרבי יהודה אדרבי יהודה דר

דעבודה > }דעבודת כוכבים>א הוא וקא קניס משום חומרא קניס והא מנסך דאוריית

יהודה לא קשיא כי לא קניס בדרבנן בדאורייתא קניס והא ' יהודה אדר' קנס ליה דר{ זרה

מיבדל בדילי { דעבודה זרה> }דעבודת כוכבים>מנסך דאורייתא ולא קניס משום חומרא 

ת בשוגג יקיים במזיד יעקר מ בדאורייתא דתניא הנוטע בשב"מיניה ורמי דרבי מאיר אדר

מ רבי יהודה אומר בשביעית בשוגג יקיים "ובשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקר דברי ר

במזיד יעקר ובשבת בין בשוגג בין במזיד יעקר ולטעמיך תקשה לך היא גופה מכדי הא 

ר "דאורייתא והא דאורייתא מאי שנא שבת ומאי שנא שביעית אלא התם כדקתני טעמא א

מפני מה אני אומר בשבת בשוגג יקיים במזיד יעקר ובשביעית בין בשוגג בין במזיד  מאיר

יעקר מפני שישראל מונין לשביעית 

ואין מונין לשבתות דבר אחר נחשדו ישראל על השביעית ולא נחשדו על   א גמרא,דף נד

בשבת דאי נטע ' ק וכי תימא שבת נמי זימנין דמיקלע יום ל"השבתות מאי דבר אחר ה

ש דבר אחר נחשדו "ההוא יומא הוא דסלקא ליה שתא ואי לא לא סלקא ליה שתא ת

ישראל על השביעית ולא נחשדו על השבתות דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא 

באתריה דרבי יהודה חמירא להו שביעית דההוא דאמר ליה לחבירו דייר בר דיירתא אמר 



כל תרומה טמאה משלם חולין טהורין ליה אנא לא אכלי פירי דשביעית כוותך תא שמע א

מ בשוגג תשלומיו תשלומין במזיד אין "שילם חולין טמאים מהו אמר סומכוס משום ר

א אחד זה ואחד זה תשלומיו תשלומין וחוזר ומשלם חולין "תשלומיו תשלומין וחכ

טהורים והוינן בה במזיד אמאי אין תשלומיו תשלומין תבא עליו ברכה דאכיל מיניה מידי 

לא חזי ליה בימי טומאתו וקא משלם ליה מידי דחזי ליה בימי טומאתו ואמר רבא ואמרי ד

לה כדי חסורי מחסרא והכי קתני אכל תרומה טמאה משלם כל דהו אכל תרומה טהורה 

מ בשוגג תשלומיו "משלם חולין טהורים שילם חולין טמאין מהו סומכוס אומר משום ר

א אחד זה ואחד זה תשלומיו תשלומין וחוזר "וחכ תשלומין במזיד אין תשלומיו תשלומין

ומשלם חולין טהורין ואמר רב אחא בריה דרב איקא הכא בקנסו שוגג אטו מזיד איכא 

הכי השתא התם גברא > א קנסו"מ סבר לא קנסו שוגג אטו מזיד וחכ"דר>בינייהו 

מזיד לא ש דם שנטמא וזרקו בשוגג הורצה ב"לשלומי קא מיכוין אנן ניקום וליקנסיה ת

מ הכי השתא התם גברא לכפורי קא מכוין אנן ניקום ונקנסיה תא שמע "הורצה אמר לך ר

המעשר בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל הכי השתא התם גברא לתקוני קא מיכוין אנן 

ליקום וליקנסיה תא שמע המטביל כלים בשבת בשוגג ישתמש בהן במזיד לא ישתמש בהן 

יהודה ' י מאני קא מיכוין אנן ליקום וליקנסיה ורמי דרהכי השתא התם גברא לטהור

אדרבי יהודה בדרבנן דתניא 

מ ורבי יהודה רבי "נפלו ונתפצעו אחד שוגג ואחד מזיד לא יעלו דברי ר  ב גמרא,דף נד

שמעון אומרים בשוגג יעלו במזיד לא יעלו והא הכא דמדאורייתא חד בתרי בטל ' יוסי ור

יהודה משום דאתי לאיערומי ' יהודה התם היינו טעמא דר' ר ורבנן הוא דגזור וקא קניס

ורמי דרבי יוסי אדרבי יוסי דתנן נטיעה של ערלה ושל כלאי הכרם שנתערבו בנטיעות 

יוסי ' אחרות הרי זה לא ילקט ואם ליקט יעלו באחד ומאתים ובלבד שלא יתכוין ללקט ר

אמר רבא חזקה אין אדם אומר אף המתכוין ללקט יעלו באחד ומאתים הא אתמר עלה 

ר יוחנן חזקה אין אדם אוסר את כרמו "אוסר את כרמו בנטיעה אחת וכן כי אתא רבין א

: בנטיעה אחת

: הכהנים שפגלו במקדש מזידין חייבין  ב משנה,דף נד

ר היה עושה עמו בטהרות ואמר לו טהרות שעשיתי עמך נטמאו היה "ת  ב גמרא,דף נד

שעשיתי עמך נתפגלו נאמן אבל אמר לו טהרות שעשיתי  ל זבחים"עושה עמו בזבחים וא

עמך ביום פלוני נטמאו וזבחים שעשיתי עמך ביום פלוני נתפגלו אינו נאמן מאי שנא 

רישא ומאי שנא סיפא אמר אביי כל שבידו נאמן רבא אמר כגון דאשכחיה ולא אמר ליה 

רות שעשיתי עמך ולא מידי ולבתר הכי אשכחיה ואמר ליה ההוא דאמר ליה לחבריה טה

ביום פלוני נטמאו אתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה שורת הדין אינו נאמן אמר לפניו רבי 

יוחנן משום רבי יוסי מה אעשה שהתורה האמינתו ' אסי רבי אתה אומר כן הכי אמר ר

כ יוכיח דכי אמר פגול מהימן ומנא "ר יצחק בר ביסנא כהן גדול ביוה"היכן האמינתו א

וכל אדם לא יהיה באהל מועד אלא לאו משום דמהימן ודלמא ( ויקרא טז)ב ידעינן והכתי

ג דשמעניה נמי לא מהימן דדלמא לבתר הכי קאמר "דשמעניה דפגיל אי לאו דמהימן אע

ודלמא דחזיניה בפישפש קשיא ההוא דאתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה ספר תורה 

פר תורה ביד מי אמר ליה ביד שכתבתי לפלוני אזכרות שלו לא כתבתים לשמן אמר ליה ס

לוקח אמר ליה נאמן אתה להפסיד שכרך ואי אתה נאמן להפסיד ספר תורה אמר ליה רבי 

ירמיה נהי דהפסיד שכר אזכרות שכר דספר תורה כוליה מי הפסיד אמר ליה אין שכל 



ספר תורה שאין אזכרות שלו כתובות לשמן אינו שוה כלום וליעבר עלייהו קולמוס 

כמאן נימא דלא כרבי יהודה דתנן הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונתכוון וליקדשיה 

לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו דלת מעביר עליו קולמוס ומקדשו דברי רבי יהודה 

וחכמים אומרים אין השם מן המובחר אפילו תימא רבי יהודה עד כאן לא קאמר רבי 

ם דמיחזי כמנומר ההוא דאתא יהודה אלא בחדא אזכרה אבל דכולי ספר תורה לא משו

ל ספר תורה "ת שכתבתי לפלוני גוילין שלו לא עיבדתים לשמן א"ל ס"אבהו א' לקמיה דר

ל ביד לוקח אמר לו מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך אתה נאמן להפסיד ספר "ביד מי א

תורה 

א ירמיה הכא כיון דק' ומאי שנא מדרבי אמי התם איכא למימר טעי בדר  א גמרא,דף נה

: מפסיד כוליה אגריה ואתא ואמר אימור קושטא קאמר

העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שהיא יוצאה בגט   א משנה,דף נה

ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה ואם מתה בעלה יורשה ועל המריש 

לה שלא נודעה הגזול שבנאו בבירה שיטול את דמיו מפני תקנת השבים ועל חטאת הגזו

: לרבים שהיא מכפרת מפני תיקון המזבח

אמר רבא מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדא אמר לעדים ראו גט זה שאני   א גמרא,דף נה

יוחנן בן גודגדא ' נותן לה וחזר ואמר לה כנסי שטר חוב זה הרי זו מגורשת מי לא אמר ר

ן דאמר כנסי שטר חוב זה נ לא בעינן דעתה פשיטא מהו דתימא כיו"לא בעינן דעתה ה

ל אם איתא דבטליה לעדים הוה אמר להו והאי דקאמר הכי משום "בטולי בטליה קמ

ט גזירה שמא יאכיל חרש "ואילו חרשת לא אכלה מ : ועל קטנה בת ישראל : כיסופא

בחרשת וליכול קטן אוכל נבלות הוא גזרה שמא יאכיל חרש בפיקחת ולאכול בתרומה 

תנו רבנן  : ועל המריש הגזול שבנאו : לאכולי בתרומה דאורייתא דרבנן גזירה שמא אתי

ה "ש אומרים מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו וב"גזל מריש ובנאו בבירה ב

אמר  : 'ועל חטאת הגזולה כו : אומרים אין לו אלא דמי מריש בלבד משום תקנת השבין

ט יאוש כדי לא קני ומה טעם "פרת מעולא דבר תורה בין נודעה ובין לא נודעה אינה מכ

אמרו לא נודעה מכפרת שלא יהו כהנים עצבין אמרי ליה רבנן לעולא והאנן מפני תיקון 

המזבח תנן אמר להם כיון דכהנים עצבין נמצא מזבח בטל ורב יהודה אמר דבר תורה בין 

נודעה בין לא נודעה מכפרת מאי טעמא יאוש כדי קני 

מרו נודעה אינה מכפרת שלא יאמרו מזבח אוכל גזילות ומה טעם א  ב גמרא,דף נה

עולה נמי לא ' בשלמא לעולא היינו דקתני חטאת אלא לרב יהודה מאי איריא חטאת אפי

חטאת נמי דחלב ודם הוא דסליק ' מיבעיא קאמר לא מיבעיא עולה דכליל היא אלא אפי

אוכל גזילות תנן על  הכי גזור שלא יאמרו מזבח' לגבי מזבח ואידך כהנים אכלי ליה אפי

חטאת הגזולה שלא נודעה לרבים שהיא מכפרת מפני תיקון המזבח בשלמא לעולא ניחא 

אלא לרב יהודה איפכא מיבעי ליה הכי נמי קאמר לא נודעה מכפרת נודעה אינה מכפרת 

מפני תיקון המזבח מתיב רבא גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר משלם תשלומי כפל ואינו 

ארבעה וחמשה ותני עלה בחוץ כי האי גוונא ענוש כרת ואי אמרת יאוש משלם תשלומי 

כדי לא קני כרת מאי עבידתיה אמר רב שיזבי כרת מדבריהם אחיכו עליה כרת מדבריהם 

מי איכא אמר להו רבא גברא רבה אמר מילתא לא תחוכו עלה כרת שעל ידי דבריהן 

אמר רבא הא וודאי קא מיבעיא לי באתה לו אוקמוה רבנן ברשותיה כי היכי דליחייב עלה 



כי אוקמוה רבנן ברשותיה משעת גניבה או משעת הקדישה למאי נפקא מינה לגיזותיה 

: וולדותיה מאי הדר אמר רבא מסתברא משעת הקדישה שלא יהא חוטא נשכר

לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה מהרוגי המלחמה ואילך יש בה   ב משנה,דף נה

לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית מקחו בטל מבעל הבית וחזר ולקח סיקריקון כיצד 

מסיקריקון מקחו קיים לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל מן האשה וחזר 

ד של אחריהם אמרו הלוקח מסיקריקון "ולקח מן האיש מקחו קיים זו משנה ראשונה ב

ש בידן ליקח הן קודמין לכל אדם נותן לבעלים רביע אימתי בזמן שאין בידן ליקח אבל י

רבי הושיב בית דין ונמנו שאם שהתה בפני סיקריקון שנים עשר חדש כל הקודם ליקח 

: זכה אבל נותן לבעלים רביע

השתא בהרוגי המלחמה לא היה בה סיקריקון מהרוגי מלחמה ואילך יש   ב גמרא,דף נה

גזירות גזרו ' דאמר רבי אסי ג בה סיקריקון אמר רב יהודה לא דנו בה דין סיקריקון קאמר

גזרתא קמייתא כל דלא קטיל ליקטלוהו מציעתא כל דקטיל לייתי ארבע זוזי בתרייתא כל 

דקטיל ליקטלוהו הלכך קמייתא ומציעתא כיון דקטלי אגב אונסיה גמר ומקני בתרייתא 

 (משלי כח)אמר רבי יוחנן מאי דכתיב  : אמרי האידנא לישקול למחר תבענא ליה בדינא

אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים 

אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא אשקא דריספק חרוב ביתר אקמצא ובר קמצא 

חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבביה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה 

צא אתא אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה לשמעיה זיל אייתי לי קמצא אזל אייתי ליה בר קמ

מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא קום פוק אמר ליה הואיל 

ואתאי שבקן ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא 

אמר ליה לא אמר ליה יהיבנא לך דמי פלגא דסעודתיך אמר ליה לא אמר   א גמרא,דף נו

ל לא נקטיה בידיה ואוקמיה ואפקיה אמר הואיל "א ליה יהיבנא לך דמי כולה סעודתיך

מ קא ניחא להו איזיל איכול בהו קורצא בי מלכא אזל "והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה ש

ל שדר להו קורבנא חזית אי מקרבין "ל מי יימר א"אמר ליה לקיסר מרדו בך יהודאי א

תים ואמרי לה ליה אזל שדר בידיה עגלא תלתא בהדי דקאתי שדא ביה מומא בניב שפ

בדוקין שבעין דוכתא דלדידן הוה מומא ולדידהו לאו מומא הוא סבור רבנן לקרוביה 

משום שלום מלכות אמר להו רבי זכריה בן אבקולס יאמרו בעלי מומין קריבין לגבי מזבח 

סבור למיקטליה דלא ליזיל ולימא אמר להו רבי זכריה יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג 

וותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו אמר רבי יוחנן ענ

והגליתנו מארצנו שדר עלוייהו לנירון קיסר כי קאתי שדא גירא למזרח אתא נפל 

ל "בירושלים למערב אתא נפל בירושלים לארבע רוחות השמים אתא נפל בירושלים א

נקמתי באדום ביד עמי ישראל ונתתי את ( יחזקאל כה)לינוקא פסוק לי פסוקיך אמר ליה 

אמר קודשא בריך הוא בעי לחרובי ביתיה ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא ערק ואזל ' וגו

מ שדריה עילוייהו לאספסיינוס קיסר אתא צר עלה תלת שני הוו "ואיגייר ונפק מיניה ר

ן בה הנהו תלתא עתירי נקדימון בן גוריון ובן כלבא שבוע ובן ציצית הכסת נקדימון ב

גוריון שנקדה לו חמה בעבורו בן כלבא שבוע שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב יוצא 

כשהוא שבע בן ציצית הכסת שהיתה ציצתו נגררת על גבי כסתות איכא דאמרי שהיתה 

כסתו מוטלת בין גדולי רומי חד אמר להו אנא זיינא להו בחיטי ושערי וחד אמר להו 

ו בדציבי ושבחו רבנן לדציבי דרב חסדא כל בדחמרא ובדמלחא ומשחא וחד אמר לה



אקלידי הוה מסר לשמעיה בר מדציבי דאמר רב חסדא אכלבא דחיטי בעי שיתין אכלבי 

דציבי הוה להו למיזן עשרים וחד שתא הוו בהו הנהו בריוני אמרו להו רבנן ניפוק ונעביד 

להו רבנן לא  שלמא בהדייהו לא שבקינהו אמרו להו ניפוק ונעביד קרבא בהדייהו אמרו

מסתייעא מילתא קמו קלנהו להנהו אמברי דחיטי ושערי והוה כפנא מרתא בת בייתוס 

עתירתא דירושלים הויא שדרתה לשלוחה ואמרה ליה זיל אייתי לי סמידא אדאזל איזדבן 

אתא אמר לה סמידא ליכא חיורתא איכא אמרה ליה זיל אייתי לי אדאזל אזדבן אתא ואמר 

ל זיל אייתי לי אדאזל אזדבן אתא ואמר לה גושקרא "שקרא איכא אלה חיורתא ליכא גו

ליכא קימחא דשערי איכא אמרה ליה זיל אייתי לי אדאזל איזדבן הוה שליפא מסאנא 

אמרה איפוק ואחזי אי משכחנא מידי למיכל איתיב לה פרתא בכרעא ומתה קרי עלה רבן 

תה כף רגלה איכא דאמרי הרכה בך והענוגה אשר לא נס( דברים כח)יוחנן בן זכאי 

צדוק יתיב ארבעין שנין בתעניתא דלא ' צדוק אכלה ואיתניסא ומתה דר' גרוגרות דר

ליחרב ירושלים כי הוה אכיל מידי הוה מיתחזי מאבראי וכי הוה בריא מייתי ליה גרוגרות 

מייץ מייהו ושדי להו כי הוה קא ניחא נפשה אפיקתא לכל דהבא וכספא שדיתיה בשוקא 

כספם בחוצות ישליכו אבא סקרא ( יחזקאל ז)האי למאי מיבעי לי והיינו דכתיב אמרה 

ריש בריוני דירושלים בר אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי הוה שלח ליה תא בצינעא לגבאי 

ל מאי איעביד דאי אמינא "ל עד אימת עבדיתו הכי וקטליתו ליה לעלמא בכפנא א"אתא א

ל נקוט "לדידי דאיפוק אפשר דהוי הצלה פורתא אל חזי לי תקנתא "להו מידי קטלו לי א

נפשך בקצירי וליתי כולי עלמא ולישיילו בך ואייתי מידי סריא ואגני גבך ולימרו דנח 

נפשך וליעיילו בך תלמידך ולא ליעול בך איניש אחרינא דלא לרגשן בך דקליל את 

ד ורבי יהושע דאינהו ידעי דחייא קליל ממיתא עביד הכי נכנס בו רבי אליעזר מצד אח

מצד אחר כי מטו לפיתחא בעו למדקריה אמר להו יאמרו רבן דקרו בעו למדחפיה אמר 

להו יאמרו רבן דחפו פתחו ליה בבא נפק כי מטא להתם אמר שלמא עלך מלכא שלמא 

ל מיחייבת תרי קטלא חדא דלאו מלכא אנא וקא קרית לי מלכא ותו אי "עלך מלכא א

ל דקאמרת לאו מלכא אנא "אתית לגבאי אמלכא אנא עד האידנא אמאי לא 

איברא מלכא את דאי לאו מלכא את לא מימסרא ירושלים בידך דכתיב   ב גמרא,דף נו

והיה אדירו ממנו ( ירמיהו ל)' והלבנון באדיר יפול ואין אדיר אלא מלך דכתי( ישעיהו י)

ההר הטוב הזה והלבנון ודקאמרת אי ( דברים ג)ק שנאמר "ואין לבנון אלא ביהמ' וגו

בריוני דאית בן לא שבקינן אמר ליה אילו מלכא אנא אמאי לא קאתית לגבאי עד האידנא 

חבית של דבש ודרקון כרוך עליה לא היו שוברין את החבית בשביל דרקון אישתיק קרי 

משיב חכמים אחור ודעתם יסכל איבעי ( ישעיהו מד)עליה רב יוסף ואיתימא רבי עקיבא 

ינן לה ליה למימר ליה שקלינן צבתא ושקלינן ליה לדרקון וקטלינן ליה וחביתא שבק

אדהכי אתי פריסתקא עליה מרומי אמר ליה קום דמית ליה קיסר ואמרי הנהו חשיבי 

דרומי לאותיבך ברישא הוה סיים חד מסאני בעא למסיימא לאחרינא לא עייל בעא 

למשלפא לאידך לא נפק אמר מאי האי אמר ליה לא תצטער שמועה טובה אתיא לך 

מאי תקנתיה ליתי איניש דלא מיתבא  שמועה טובה תדשן עצם אלא( משלי טו)דכתיב 

ורוח נכאה תיבש גרם עבד הכי עייל אמר ליה ( משלי יז)דעתך מיניה ולחליף קמך דכתיב 

ומאחר דחכמיתו כולי האי עד האידנא אמאי לא אתיתו לגבאי אמר ליה ולא אמרי לך אמר 

מינאי מידי ליה אנא נמי אמרי לך אמר ליה מיזל אזילנא ואינש אחרינא משדרנא אלא בעי 

דאתן לך אמר ליה תן לי יבנה וחכמיה ושושילתא דרבן גמליאל ואסוותא דמסיין ליה 



משיב חכמים אחור ( ישעיהו מד)לרבי צדוק קרי עליה רב יוסף ואיתימא רבי עקיבא 

ודעתם יסכל איבעי למימר ליה לשבקינהו הדא זימנא והוא סבר דלמא כולי האי לא עביד 

י אסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק מאי היא יומא קמא אשקיוה והצלה פורתא נמי לא הו

מיא דפארי למחר מיא דסיפוקא למחר מיא דקימחא עד דרווח מיעיה פורתא פורתא אזל 

ואמר אי אלהימו צור חסיו בו זה טיטוס הרשע שחירף וגידף ( דברים לב)שדריה לטיטוס 

ים והציע ספר תורה ועבר כלפי מעלה מה עשה תפש זונה בידו ונכנס לבית קדשי הקדש

עליה עבירה ונטל סייף וגידר את הפרוכת ונעשה נס והיה דם מבצבץ ויוצא וכסבור הרג 

שאגו צורריך בקרב מועדיך שמו אותותם אותות אבא חנן ( תהילים עד)את עצמו שנאמר 

מי כמוך חסין יה מי כמוך חסין וקשה שאתה שומע ניאוצו וגידופו של ( תהילים פט)אומר 

מי כמוכה ' מי כמוכה באלים ה( שמות טו)תו רשע ושותק דבי רבי ישמעאל תנא או

באלמים מה עשה נטל את הפרוכת ועשאו כמין גרגותני והביא כל כלים שבמקדש והניחן 

ובכן ראיתי רשעים ( קוהלת ח)בהן והושיבן בספינה לילך להשתבח בעירו שנאמר 

אשר כן עשו אל תיקרי קבורים אלא  קבורים ובאו וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר

קבוצים אל תיקרי וישתכחו אלא וישתבחו איכא דאמרי קבורים ממש דאפילו מילי 

דמטמרן איגלייא להון עמד עליו נחשול שבים לטובעו אמר כמדומה אני שאלהיהם של 

אלו אין גבורתו אלא במים בא פרעה טבעו במים בא סיסרא טבעו במים אף הוא עומד עלי 

עני במים אם גבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה יצתה בת קול ואמרה לו לטוב

רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה אמאי קרי לה 

בריה קלה דמעלנא אית לה ומפקנא לית לה עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה עלה ליבשה 

יומא חד הוה קא חליף אבבא דבי נפחא  בא יתוש ונכנס בחוטמו ונקר במוחו שבע שנים

שמע קל ארזפתא אישתיק אמר איכא תקנתא כל יומא מייתו נפחא ומחו קמיה לנכרי יהיב 

ליה ארבע זוזי לישראל אמר ליה מיסתייך דקא חזית בסנאך עד תלתין יומין עבד הכי 

רומי מכאן ואילך כיון דדש דש תניא אמר רבי פנחס בן ערובא אני הייתי בין גדולי 

וכשמת פצעו את מוחו ומצאו בו כצפור דרור משקל שני סלעים במתניתא תנא כגוזל בן 

שנה משקל שני ליטרין אמר אביי נקטינן פיו של נחושת וצפורניו של ברזל כי הוה קא 

מיית אמר להו ליקליוה לההוא גברא ולבדרי לקיטמיה אשב ימי דלא לשכחיה אלהא 

בר קלוניקוס בר אחתיה דטיטוס הוה בעי לאיגיורי אזל  דיהודאי ולוקמיה בדינא אונקלוס

אסקיה לטיטוס בנגידא אמר ליה מאן חשיב בההוא עלמא אמר ליה ישראל מהו לאידבוקי 

בהו אמר ליה מילייהו נפישין ולא מצית לקיומינהו זיל איגרי בהו בההוא עלמא והוית 

נעשה ראש אמר ליה  כל המיצר לישראל' היו צריה לראש וגו( איכה א)רישא דכתיב 

ל "דיניה דההוא גברא במאי א

במאי דפסיק אנפשיה כל יומא מכנשי ליה לקיטמיה ודייני ליה וקלו ליה   א גמרא,דף נז

ל "ומבדרו אשב ימי אזל אסקיה לבלעם בנגידא אמר ליה מאן חשיב בההוא עלמא א

ל "ימים אלא תדרוש שלומם וטובתם כל ה( דברים כג)ל "ישראל מהו לאידבוקי בהו א

לפושעי >בנגידא { ו"ליש}ל בשכבת זרע רותחת אזל אסקיה "דיניה דההוא גברא במאי א

ל טובתם דרוש "ל ישראל מהו לאדבוקי בהו א"ל מאן חשיב בההוא עלמא א"א> ישראל

ל "ל דיניה דההוא גברא במאי א"רעתם לא תדרוש כל הנוגע בהן כאילו נוגע בבבת עינו א

המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת תא חזי מה בין  בצואה רותחת דאמר מר כל

ז תניא אמר רבי אלעזר בא וראה כמה "פושעי ישראל לנביאי אומות העולם עובדי ע



ה את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את "גדולה כחה של בושה שהרי סייע הקב

קי חתנא וכלתא אתרנגולא ואתרנגולתא חריב טור מלכא דהוו נהיגי כי הוו מפ : היכלו

מפקי קמייהו תרנגולא ותרנגולתא כלומר פרו ורבו כתרנגולים יומא חד הוה קא חליף 

גונדא דרומאי שקלינהו מינייהו נפלו עלייהו מחונהו אתו אמרו ליה לקיסר מרדו בך 

יהודאי אתא עלייהו הוה בהו ההוא בר דרומא דהוה קפיץ מילא וקטיל בהו שקליה קיסר 

ארעא אמר ריבוניה דעלמא כוליה אי ניחא לך לא תמסריה לההוא לתאגיה ואותביה א

( תהילים ס)גברא לדידיה ולמלכותיה בידיה דחד גברא אכשליה פומיה לבר דרומא ואמר 

הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו דוד נמי אמר הכי דוד אתמוהי קא 

שיה אמר הואיל ואיתרחיש מתמה על לבית הכסא אתא דרקונא שמטיה לכרכשיה ונח נפ

לי ניסא הא זימנא אישבקינהו שבקינהו ואזל איזדקור ואכלו ושתו ואדליקו שרגי עד 

דאיתחזי בליונא דגושפנקא ברחוק מילא אמר מיחדא קא חדו בי יהודאי הדר אתא עלייהו 

ר אסי תלת מאה אלפי שליפי סייפא עיילו לטור מלכא וקטלו בה תלתא יומי ותלתא "א

ולא חמל את כל ' בלע ה( איכה ב)ובהך גיסא הלולי וחנגי ולא הוו ידעי הני בהני  לילוותא

נאות יעקב כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אלו ששים רבוא עיירות שהיו לו לינאי המלך 

בהר המלך דאמר רב יהודה אמר רב אסי ששים רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר 

מצרים חוץ משלש שהיו בהן כפלים כיוצאי מצרים המלך וכל אחת ואחת היו בה כיוצאי 

אלו הן כפר ביש כפר שיחליים כפר דכריא כפר ביש דלא יהבי ביתא לאושפיזא כפר 

שיחליים שהיתה פרנסתן מן שחליים כפר דכריא אמר רבי יוחנן שהיו נשותיהן יולדות 

אתרא  זכרים תחלה ויולדות נקבה באחרונה ופוסקות אמר עולא לדידי חזי לי ההוא

ואפילו שיתין ריבוותא קני לא מחזיק אמר ליה ההוא צדוקי לרבי חנינא שקורי משקריתו 

ארץ צבי כתיב בה מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו אף ארץ ( ירמיהו ג)אמר ליה 

ישראל בזמן שיושבין עליה רווחא ובזמן שאין יושבין עליה גמדא רב מניומי בר חלקיה 

רב הונא בר חייא הוו יתבי גבי הדדי אמרי אי איכא דשמיע ליה ורב חלקיה בר טוביה ו

מילתא מכפר סכניא של מצרים לימא פתח חד מינייהו ואמר מעשה בארוס וארוסתו 

והשיאום זה לזה אמרה לו בבקשה ממך אל תגע { הגוים> }העובדי כוכבים>שנשבו לבין 

להן סיפדו לזה שפטפט  בי שאין לי כתובה ממך ולא נגע בה עד יום מותו וכשמת אמרה

ביצרו יותר מיוסף דאילו ביוסף לא הוה אלא חדא שעתא והאי כל יומא ויומא ואילו יוסף 

לאו בחדא מטה והאי בחדא מטה ואילו יוסף לאו אשתו והא אשתו פתח אידך ואמר מעשה 

ועמדו ארבעים מודיות בדינר נחסר השער מודיא אחת ובדקו ומצאו אב ובנו שבאו על 

ורסה ביום הכפורים והביאום לבית דין וסקלום וחזר השער למקומו פתח אידך נערה מא

ואמר מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשתו לגרשה והיתה כתובתה מרובה מה עשה הלך 

וזימן את שושביניו והאכילן והשקן שיכרן והשכיבן על מיטה אחת והביא לובן ביצה 

היה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן והטיל ביניהן והעמיד להן עדים ובא לבית דין 

ובבא בן בוטא שמו אמר להן כך מקובלני משמאי הזקן לובן ביצה סולד מן האור ושכבת 

ד והלקוהו והגבוהו כתובתה ממנו "זרע דוחה מן האור בדקו ומצאו כדבריו והביאוהו לב

דלא ל משום "ל אביי לרב יוסף ומאחר דהוו צדיקים כולי האי מאי טעמא איענוש א"א

שמחו את ירושלם וגילו בה כל אוהביה שישו ( ישעיהו סו)איאבול על ירושלים דכתיב 

אשקא דריספק חריב ביתר דהוו נהיגי כי הוה מתיליד  : אתה משוש כל המתאבלים עליה

ינוקא שתלי ארזא ינוקתא שתלי תורניתא וכי הוו מינסבי קייצי להו ועבדו גננא יומא חד 



ר אתבר שקא דריספק קצו ארזא ועיילו לה אתו נפול עלייהו הוה קא חלפא ברתיה דקיס

גדע בחרי אף כל ( איכה ב) : מחונהו אתו אמרו ליה לקיסר מרדו בך יהודאי אתא עלייהו

קרני מלחמה שנכנסו [ אלף]ר יוחנן אלו שמונים "ר אבהו א"ר זירא א"קרן ישראל א

לך דמן ונפל לים הגדול לכרך ביתר בשעה שלכדוה והרגו בה אנשים ונשים וטף עד שה

שמא תאמר קרובה היתה רחוקה היתה מיל תניא רבי אליעזר הגדול אומר שני נחלים יש 

בבקעת ידים אחד מושך אילך ואחד מושך אילך ושיערו חכמים שני חלקים מים ואחד דם 

את כרמיהן מדמן של ישראל { גוים> }עובדי כוכבים>במתניתא תנא שבע שנים בצרו 

בלא זבל 

אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה סח לי זקן אחד מאנשי   ב גמרא,זדף נ

ירושלים בבקעה זו הרג נבוזראדן רב טבחים מאתים ואחת עשרה רבוא ובירושלים הרג 

תשעים וארבע רבוא על אבן אחת עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה לקיים מה שנאמר 

מיה דזכריה דהוה קא מרתח וסליק אמר מאי ודמים בדמים נגעו אשכחיה לד( הושע ד)

האי אמרו ליה דם זבחים דאשתפוך אייתי דמי ולא אידמו אמר להו אי אמריתו לי מוטב 

ואי לאו מסריקנא לבשרייכו במסרקי דפרזלי אמרי ליה מאי נימא לך נבייא הוה בן דהוה 

קא נייח דמיה  קא מוכח לן במילי דשמיא קמינן עילויה וקטלינן ליה והא כמה שנין דלא

אמר להו אנא מפייסנא ליה אייתי סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה קטל עילויה ולא נח 

ל "בחורים ובתולות קטל עילויה ולא נח אייתי תינוקות של בית רבן קטל עילויה ולא נח א

זכריה זכריה טובים שבהן איבדתים ניחא לך דאבדינהו לכולהו כדאמר ליה הכי נח בההיא 

תשובה בדעתיה אמר ומה אם על נפש אחת כך ההוא גברא דקטל כל הני שעתא הרהר 

נשמתא על אחת כמה וכמה ערק אזל שדר שטר פרטתא בביתיה ואגייר תנא נעמן גר 

תושב היה נבוזראדן גר צדק היה מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק מבני בניו של 

למדו תורה ברבים מאן אינון סיסרא למדו תינוקות בירושלים מבני בניו של סנחריב 

נתתי את דמה על צחיח סלע לבלתי הכסות ( יחזקאל כד)שמעיה ואבטליון היינו דכתיב 

הקול קול יעקב והידים ידי עשו הקול זה אדריינוס קיסר שהרג ( בראשית כז)

באלכסנדריא של מצרים ששים רבוא על ששים רבוא כפלים כיוצאי מצרים קול יעקב זה 

ר שהרג בכרך ביתר ארבע מאות רבוא ואמרי לה ארבעת אלפים רבוא אספסיינוס קיס

והידים ידי עשו זו מלכות הרשעה שהחריבה את בתינו ושרפה את היכלנו והגליתנו 

מארצנו דבר אחר הקול קול יעקב אין לך תפלה שמועלת שאין בה מזרעו של יעקב 

ר אלעזר "והיינו דאוהידים ידי עשו אין לך מלחמה שנוצחת שאין בה מזרעו של עשו 

בשוט לשון תחבא בחירחורי לשון תחבא אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב ( איוב ה)

ה "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון מלמד שהראהו הקב( תהילים קלז)

לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שני חורבן בית ראשון שנאמר על נהרות בבל שם 

לבני אדום את יום ירושלים ' זכור ה( תהילים קלז)בית שני דכתיב  ישבנו גם בכינו

האומרים ערו ערו עד היסוד בה אמר רב יהודה אמר שמואל ואיתימא רבי אמי ואמרי לה 

מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון הרגישו בעצמן למה הן ' במתניתא תנא מעשה בד

לם הבא דרש להן הגדול שבהן מתבקשים אמרו אם אנו טובעין בים אנו באין לחיי העו

מבשן אשיב אשיב ממצולות ים מבשן אשיב מבין שיני אריה אשיב ' אמר ה( תהילים סח)

ממצולות ים אלו שטובעין בים כיון ששמעו ילדות כך קפצו כולן ונפלו לתוך הים נשאו 

ו בעצמן ואמרו מה הללו שדרכן לכך כך אנו שאין דרכנו לכך על אחת כמה "ילדים ק



כי עליך הורגנו כל היום ( תהילים מד)אף הם קפצו לתוך הים ועליהם הכתוב אומר וכמה 

נחשבנו כצאן טבחה ורב יהודה אמר זו אשה ושבעה בניה אתיוהו קמא לקמיה דקיסר 

אנכי ( שמות כ)אמר להו כתוב בתורה { לעבודה זרה> }לעבודת כוכבים>אמרו ליה פלח 

לעבודת >ך לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח אלהיך אפקוהו וקטלוהו ואתיוהו לאיד' ה

לא יהיה לך אלהים אחרים על ( שמות כ)אמר להו כתוב בתורה { לעבודה זרה> }כוכבים

{ לעבודה זרה> }לעבודת כוכבים>פני אפקוהו וקטלוהו אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח 

ך זובח לאלהים יחרם אפקוהו וקטלוהו אתיוהו לאיד( שמות כב)אמר להו כתוב בתורה 

לא ( שמות לד)אמר להו כתוב בתורה { לעבודה זרה> }לעבודת כוכבים>אמרו ליה פלח 

> לעבודת כוכבים>תשתחוה לאל אחר אפקוהו וקטלוהו אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח 

אחד אפקוהו ' אלהינו ה' שמע ישראל ה( דברים ו)אמר להו כתוב בתורה { לעבודה זרה}

אמר להו { לעבודה זרה> }לעבודת כוכבים>ח וקטלוהו אתיוהו לאידך אמרו ליה פל

הוא האלהים בשמים ממעל ' וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה( דברים ד)כתוב בתורה 

לעבודת >ועל הארץ מתחת אין עוד אפקוהו וקטלוהו אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח 

 'וה' האמרת וגו' את ה( דברים כו)אמר להו כתוב בתורה { לעבודה זרה> }כוכבים

האמירך היום כבר נשבענו להקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירין אותו באל אחר ואף הוא 

ל קיסר אישדי לך גושפנקא וגחין ושקליה "נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת א

ל חבל עלך קיסר חבל עלך קיסר על כבוד "כי היכי דלימרו קביל עליה הרמנא דמלכא א

ת כמה וכמה אפקוהו למיקטליה אמרה להו אימיה ה על אח"עצמך כך על כבוד הקב

יהבוהו ניהלי ואינשקיה פורתא אמרה לו בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת 

מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה יצתה בת קול 

' מיני ריהושע בן לוי אמר זו מילה שניתנה בש' אם הבנים שמחה ר( תהילים קיג)ואמרה 

ח שמראין הלכות שחיטה בעצמן דאמר רבא כל מילי ליחזי "שמעון בן לקיש אמר אלו ת

איניש בנפשיה בר משחיטה ודבר אחר רב נחמן בר יצחק אמר אלו תלמידי חכמים 

ש בן לקיש אין דברי תורה "שמעון בן לקיש דאמר ר' שממיתין עצמן על דברי תורה כדר

זאת התורה אדם כי ימות ( במדבר יט)ליהם שנאמר מתקיימין אלא במי שממית עצמו ע

ר יוחנן ארבעים סאה "אמר רבה בר בר חנה א' באהל וגו

קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר רבי ינאי ברבי ישמעאל אמר   א גמרא,דף נח

שלש קופות של ארבעים ארבעים סאה במתניתא תנא ארבעים קופות של שלש שלש 

שא הא דדרעא אמר רבי אסי ארבעה קבין מוח נמצאו על אבן סאין ולא פליגי הא דרי

תהילים )אחת עולא אמר תשעת קבין אמר רב כהנא ואיתימא שילא בר מרי מאי קראה 

 : אשרי שיאחז ונפץ את עולליך אל הסלע' בת בבל השדודה אשרי שישלם לך וגו( קלז

מא דהוו מחפי בפיזא בני ציון היקרים המסולאים בפז מאי מסולאים בפז אילי( איכה ד)

והאמרי דבי רבי שילא תרתי מתקלי איסתירי פיזא נחות בעלמא חדא ברומי וחדא בכולי 

עלמא אלא שהיו מגנין את הפז ביופיין מעיקרא חשיבי דרומאי הוו נקטי בליונא 

דגושפנקא ומשמשי ערסייהו מכאן ואילך מייתו בני ישראל ואסרי בכרעי דפורייהו 

גם כל חלי וכל ( דברים כח)לחבריה הא היכא כתיבא אמר ליה ומשמשי אמר ליה חד 

מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת אמר כמה מרחיקנא מדוכתא פלן אמר ליה אינגד 

פוסתא ופלגא אמר ליה אי מטאי לגביה לא איצטריכי לך אמר רב יהודה אמר שמואל 

פשי מכל בנות עירי עיני עוללה לנ( איכה ג)משום רבן שמעון בן גמליאל מאי דכתיב 



ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר ובכל אחת ואחת היו בה ארבע מאות מלמדי 

תינוקות וכל אחד ואחד היו לפניו ארבע מאות תינוקות של בית רבן וכשהיה אויב נכנס 

 : לשם היו דוקרין אותן בחוטריהן וכשגבר אויב ולכדום כרכום בספריהם והציתום באש

יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי אמרו לו תינוק אחד יש  ר מעשה ברבי"ת

בבית האסורים יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים הלך ועמד על פתח 

מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים ענה אותו תינוק ( ישעיהו מב)בית האסורים אמר 

ולא שמעו בתורתו אמר מובטחני בו זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ' ואמר הלא ה

שמורה הוראה בישראל העבודה שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליו 

אמרו לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה ולא היו ימים מועטין עד שהורה הוראה 

' בישראל ומנו רבי ישמעאל בן אלישע אמר רב יהודה אמר רב מעשה בבנו ובבתו של ר

אלישע שנשבו לשני אדונים לימים נזדווגו שניהם במקום אחד זה אומר יש  ישמעאל בן

לי עבד שאין כיופיו בכל העולם וזה אומר יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה 

אמרו בוא ונשיאם זה לזה ונחלק בוולדות הכניסום לחדר זה ישב בקרן זוית זה וזו ישבה 

ים גדולים אשא שפחה וזאת אומרת אני כהנת בת בקרן זוית זה זה אומר אני כהן בן כהנ

כהנים גדולים אנשא לעבד ובכו כל הלילה כיון שעלה עמוד השחר הכירו זה את זה ונפלו 

על אלה אני בוכיה ( איכה א)זה על זה וגעו בבכיה עד שיצאה נשמתן ועליהן קונן ירמיה 

ניאל שמה צפנת עיני עיני יורדה מים אמר ריש לקיש מעשה באשה אחת וצפנת בת פ

שהכל צופין ביופיה בת פניאל בתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים שנתעלל בה שבאי 

כל הלילה למחר הלבישה שבעה חלוקים והוציאה למוכרה בא אדם אחד שהיה מכוער 

ביותר אמר לו הראני את יופיה אמר לו ריקא אם אתה רוצה ליקח קח שאין כיופיה בכל 

על פי כן הפשיטה ששה חלוקים ושביעי קרעתה ונתפלשה באפר  העולם כולו אמר לו אף

אמרה לפניו רבונו של עולם אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגבור למה לא תחוס 

בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד ( ירמיהו ו)ועליה קונן ירמיה 

נו כביכול עלי ועליך בא תמרורים כי פתאום יבא השודד עלינו עליך לא נאמר אלא עלי

ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו ( מיכה ב)שודד אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב 

> רבו>מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא דנגרי הוה פעם אחת הוצרך 

ללות אמר לו שגר אשתך אצלי ואלונה שיגר אשתו אצלו שהה עמה שלשה ימים קדם 

ששיגרתי לך היכן היא אמר לו אני פטרתיה לאלתר ושמעתי  ובא אצלו אמר לו אשתי

שהתינוקות נתעללו בה בדרך אמר לו מה אעשה אמר לו אם אתה שומע לעצתי גרשה 

אמר לו כתובתה מרובה אמר לו אני אלווך ותן לה כתובתה עמד זה וגרשה הלך הוא 

בך והיו הם ונשאה כיון שהגיע זמנו ולא היה לו לפורעו אמר לו בא ועשה עמי בחו

יושבים ואוכלים ושותין והוא היה עומד ומשקה עליהן והיו דמעות נושרות מעיניו 

 : ונופלות בכוסיהן ועל אותה שעה נתחתם גזר דין ואמרי לה על שתי פתילות בנר אחד

אמר רב לא שנו אלא דאמר לו לך חזק וקני אבל בשטר קנה  : 'לקח מן הסיקריקון וכו

י לא קנה עד שיכתוב לו אחריות ושמואל אמר אף בשטר נמ

שמעון בן אלעזר אומר לקח מן האשה וחזר ' תניא כוותיה דשמואל ר  ב גמרא,דף נח

ולקח מן האיש מקחו קיים מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל עד שתכתוב לו 

ר לקח מן "אחריות נימא תיהוי תיובתא דרב אמר לך רב מאי אחריות נמי שטר ת

ה שלש שנים בפני בעלים וחזר ומכרה לאחר אין לבעלים על לוקח שני הסיקריקון ואכל



ד אי דקא טעין ואמר מינך זבנה אפילו ראשון נמי אי דלא קא טעין ואמר מינך "כלום ה

זבנה אפילו שני נמי לא אמר רב ששת לעולם דלא קא טעין ליה וכגון זה טוענין ליורש 

ר הבא מחמת חוב ומחמת אנפרות "ת : ין לאוטוענין ללוקח ואידך אי טעין אין ואי לא טע

אין בו משום סיקריקון ואנפרות עצמה צריכה שתשהה שנים עשר חדש והאמרת אין בה 

ב חדש אמר רב יוסף נקטינן אין "ק סיקריקון עצמה צריכה שתשהה י"משום סיקריקון ה

כא בי ט כיון דאי"אנפרות בבבל והא קחזינן דאיכא אלא אימא אין דין אנפרות בבבל מ

דוואר ולא אזיל קביל אימא אחולי אחיל גידל בר רעילאי קביל ארעא בטסקא מבני באגא 

אקדים ויהיב זוזי דתלת שנין לסוף אתא מרוותא קמאי אמרו ליה שתא קמייתא דיהבת 

אכלת השתא אנן יהבינן אנן אכלינן אתו לקמיה דרב פפא סבר למיכתב ליה טירפא אבני 

כ עשית סיקריקון אלא אמר רב הונא "רב יהושע לרב פפא אל רב הונא בריה ד"באגא א

ד של אחריהן אמרו "זו משנה ראשונה ב : בריה דרב יהושע הניח מעותיו על קרן הצבי

אמר רב רביע בקרקע או רביע במעות ושמואל  : הלוקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רביע

ס נכי "רביע זבין ומ אמר רביע בקרקע שהן שליש במעות במאי קמיפלגי מר סבר נכי

ד של אחריהן אמרו הלוקח מן הסיקריקון נותן "חומשא זבין מיתיבי זו משנה ראשונה ב

לבעלים רביע ויד בעלים על העליונה רצו בקרקע נוטלין רצו במעות נוטלין אימתי בזמן 

ד ונמנו שאם "שאין בידן ליקח אבל יש בידן ליקח הן קודמין לכל אדם רבי הושיב ב

י סיקריקון שנים עשר חודש כל הקודם ליקח זכה אבל נותן לבעלים רביע שהתה בפנ

בקרקע או רביע במעות אמר רב אשי כי תניא ההיא לאחר שבאו מעות לידו אמר רב 

אנא הואי במניינא דבי רבי ומינאי דידי מנו ברישא והאנן תנן דיני   א גמרא,דף נט

י נפשות מתחילין מן הצד אמר רבה ממונות והטהרות והטומאות מתחילין מן הגדול ודינ

וולס שאני מנינא דבי רבי דכולהו מנינייהו מן ' הילל בריה דר' בריה דרבא ואיתימא ר

הצד הוו מתחילין ואמר רבה בריה דרבא ואיתימא רבי הילל בריה דרבי וולס מימות משה 

וה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד ולא הא הוה יהושע הוה אלעזר הא ה

אלעזר הוה פנחס והא הוה פנחס הוו זקנים הא הוה שאול הוה שמואל והא נח נפשיה 

כולהו שני קאמרינן והא הוה דוד הוה עירא היאירי והא נח נפשיה כולהו שני בעינן הא 

הוה שלמה הוה שמעי בן גרא והא קטליה כולהו שני קאמרינן הא הוה חזקיה הוה שבנא 

והא הוה עזרא הוה נחמיה בן חכליה אמר רב אחא בריה  הא איקטיל כולהו שני קאמרינן

דרבא אף אני אומר מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד ולא והא 

: הוה הונא בר נתן שאני הונא בר נתן דמיכף הוה כייף ליה לרב אשי

הפעוטות חרש רומז ונרמז ובן בתירא אומר קופץ ונקפץ במטלטלין   א משנה,דף נט

: מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין

ר נחמן מחלוקת במטלטלין אבל בגיטין דברי הכל ברמיזה פשיטא "א  א גמרא,דף נט

ר נחמן כמחלוקת "ל איכא דאמרי א"במטלטלין תנן מהו דתימא אף במטלטלין קמ

הפעוטות מקחן  : במטלטלין כך מחלוקת בגיטין והאנן במטלטלין תנן אימא אף במטלטלין

ועד כמה מחוי רב יהודה לרב יצחק בריה כבר שית כבר  : מקח וממכרן ממכר במטלטלין

שב רב כהנא אמר כבר שב כבר תמני במתניתא תנא כבר תשע כבר עשר ולא פליגי כל 

ב מלכים )ר יוחנן משום כדי חייו "ר אבא בר יעקב א"חד וחד לפי חורפיה וטעמא מאי א

ר אבא בר "ש לכל עובדי הבעל מאי מלתחה אויאמר לאשר על המלתחה הוצא לבו( י

ר יוחנן שיגר לו בוניים בן נוניים "ר יוחנן דבר הנמלל ונמתח כי אתא רב דימי א"יעקב א



לרבי סיבני וחומס סלסלה ומלמלא סיבני וחומס כאמגוזא ופלגיה דאמגוזא סלסלה 

ר "מה אומלמלא כפיסתקא ופלגי דפיסתקא מאי מלמלא דבר הנמלל ונמתח וטעותן עד כ

ר זירא עד שתות כגדול בעי אביי מתנתו מאי רב יימר אמר אין מתנתו מתנה מר "יונה א

ל זילו אמרו לבר מר "בר רב אשי אמר מתנתו מתנה אפכוה ושדרוה לקמיה דרב מרדכי א

לאו הכי הוה עובדא כי הוה קאי מר חד כרעיה אארעא וחד כרעיה אדרגא ואמרנא ליה 

מתנה אחת מתנת שכיב מרע ואחת מתנת בריא אחת מתנה  מתנתו מאי ואמר לן מתנתו

: מרובה ואחת מתנה מועטת

אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו   א משנה,דף נט

ישראל מפני דרכי שלום מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום 

לום מצודות חיה בור שהוא קרוב לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי ש  ב משנה,דף נט

יוסי אומר גזל גמור מציאת חרש ' ועופות ודגים יש בהן משום גזל מפני דרכי שלום ר

יוסי אומר גזל גמור עני המנקף בראש ' שוטה וקטן יש בהן משום גזל מפני דרכי שלום ר

עובדי >יוסי אומר גזל גמור אין ממחין ביד עניי ' הזית מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום ר

: בלקט שכחה ופאה מפני דרכי שלום{ גוים> }םכוכבי

ויכתוב משה את התורה ( דברים לא)מ אמר רב מתנה דאמר קרא "מנה  ב גמרא,דף נט

הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי אטו אנא לא ידענא דכהנים בני לוי נינהו אלא כהן ברישא 

י אטו אנן לא ונגשו הכהנים בני לו( דברים כא)והדר לוי רבי יצחק נפחא אמר מהכא 

דברי )ידעינן דכהנים בני לוי נינהו אלא כהן ברישא והדר לוי רב אשי אמר מהכא 

חייא בר אבא ' בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים ר( א כגהימים 

וקדשתו לכל דבר שבקדושה תנא דבי רבי ישמעאל וקדשתו לכל ( ויקרא כא)אמר מהכא 

ל אביי לרב יוסף "ן ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון אדבר שבקדושה לפתוח ראשו

ל דאורייתא ומפני דרכי שלום כל התורה כולה נמי "מפני דרכי שלום דאורייתא היא א

דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום אלא אמר ( משלי ג)' מפני דרכי שלום היא דכתי

ממתינין הבוצע הוא פושט אביי לכדמר דתניא שנים ממתינין זה לזה בקערה שלשה אין 

ידו תחלה ואם בא לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול ממנו הרשות בידו ואמר מר עלה לא 

נ לא "נ לא דאתו לאינצויי אמר רב מתנה הא דאמרת בבהכ"שנו אלא בסעודה אבל בבהכ

לא אמרן אלא בשבתות וימים טובים דשכיחי רבים אבל בשני ובחמישי לא איני והא רב 

ט שאני רב הונא דאפילו רבי אמי ורבי אסי כהני חשיבי "בכהני בשבתות ויו הונא קרי

י מיכף הוו כייפי ליה אמר אביי נקטינן אין שם כהן נתפרדה חבילה ואמר אביי נקטינן "דא

אין שם לוי קורא כהן איני והאמר רבי יוחנן כהן אחר כהן לא יקרא משום פגמו של 

ש לוי אחר לוי "ם שניהם כי קאמרינן באותו כהן מראשון לוי אחר לוי לא יקרא משום פג

דאיכא פגם שניהם דאמרי חד מינייהו לאו לוי הוא כהן אחר כהן נמי אמרי חד מינייהו 

נ דמוחזק לן באבוה דהאי שני "לאו כהן הוא כגון דמוחזק לן באבוה דהאי שני דכהן הוא ה

א נמי אמרי גרושה או דלוי הוא אלא אמרי ממזרת או נתינה נסיב ופסליה לזרעיה הכ

חלוצה נסיב ואחליה לזרעיה סוף סוף לוי מי קא הוי ולמאן אי ליושבין הא קא חזו ליה 

אלא ליוצאין שלחו ליה בני גלילא לרבי חלבו אחריהן 

ל אחריהן "מי קוראין לא הוה בידיה אתא ושייליה לרבי יצחק נפחא א  א גמרא,דף ס

ח הראויין למנותם פרנסים על "אחריהן תח הממונין פרנסים על הצבור ו"קוראין ת

ח שאבותיהן ממונים פרנסים על הצבור ואחריהן ראשי כנסיות "הציבור ואחריהן בני ת



נ בציבור לא הוה "חלבו מהו לקרות בחומשים בבהכ' וכל אדם שלחו ליה בני גליל לר

א יצחק נפחא לא הוה בידיה אתא שאיל בי מדרשא ופשטוה מה' בידיה אתא שייליה לר

ת שחסר יריעה אחת אין קורין בו ולא היא התם "ר יוחנן ס"ר שמואל בר נחמני א"דא

מחסר במילתיה הכא לא מחסר במילתיה רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אין קוראין 

בחומשין בבית הכנסת משום כבוד צבור ורבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו האי ספר 

ניתן ליכתב מר בר רב אשי אמר  אפטרתא אסור למקרי ביה בשבת מאי טעמא דלא

ט דהא לא חזי למיקרי ביה ולא היא שרי לטלטולי ושרי למיקרי "לטלטולי נמי אסור מ

ש בן לקיש מעייני בספרא דאגדתא בשבתא והא לא ניתן ליכתב אלא "יוחנן ור' ביה דר

נ כיון דלא אפשר עת "הפרו תורתך ה' עת לעשות לה( תהילים קיט)כיון דלא אפשר 

הפרו תורתך בעא מיניה אביי מרבה מהו לכתוב מגילה לתינוק להתלמד בה ' לה לעשות

תיבעי למאן דאמר תורה מגילה מגילה ניתנה תיבעי למאן דאמר תורה חתומה ניתנה 

ד תורה מגילה מגילה ניתנה כיון דמגילה מגילה ניתנה כותבין או דילמא כיון "תיבעי למ

יתנה כיון דחתומה ניתנה אין כותבין או דילמא ד תורה חתומה נ"דאידבק אידבק תיבעי למ

ל אין כותבין ומה טעם לפי שאין כותבין איתיביה אף היא "כיון דלא אפשר כתבינן א

ינאי ' ר שמעון בן לקיש משום ר"עשתה טבלא של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה א

וב ת איתיביה כשהוא כותב רואה וכותב מה שכתוב בטבלא אימא כמה שכת"ף בי"באל

בטבלא איתיביה כשהוא כותב רואה בטבלא וכותב מה שכתוב בטבלא מה הוא כתוב 

אם שכב אם לא שכב הכא במאי עסקינן בסירוגין כתנאי אין כותבין ( במדבר ה)בטבלא 

יהודה אומר בבראשית עד דור ' מגילה לתינוק להתלמד בה ואם דעתו להשלים מותר ר

ר יוחנן משום רבי בנאה תורה מגילה "י אהמבול בתורת כהנים עד ויהי ביום השמינ

ש בן "אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי ר( תהילים מ)' מגילה ניתנה שנא

לקוח את ספר התורה הזאת ואידך ( דברים לא)לקיש אומר תורה חתומה ניתנה שנאמר 

דכל נמי הכתיב לקוח ההוא לבתר דאידבק ואידך נמי הכתיב במגילת ספר כתוב עלי ההוא 

ויאמר אלי מה אתה רואה ואומר אני רואה ( זכריה ה)התורה כולה איקרי מגילה דכתיב 

מגילה עפה אי נמי לכדרבי לוי דאמר רבי לוי שמנה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו 

המשכן אלו הן פרשת כהנים ופרשת לוים ופרשת טמאים ופרשת שילוח טמאים ופרשת 

אחרי מות 

ר אלעזר תורה רוב "י יין ופרשת נרות ופרשת פרה אדומה אופרשת שתוי  ב גמרא,דף ס

יוחנן אמר ' אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו ור( הושע ח)' בכתב ומיעוט על פה שנא

כי על פי הדברים האלה ואידך נמי הכתיב ( שמות לד)' רוב על פה ומיעוט בכתב שנא

בי תורתי הלא כמו זר נחשבו אכתוב לו רובי תורתי ההוא אתמוהי קא מתמה אכתוב לו רו

ואידך נמי הכתיב כי על פי הדברים האלה ההוא משום דתקיפי למיגמרינהו דרש רבי 

כתוב לך את הדברים ( שמות לד)יהודה בר נחמני מתורגמניה דרבי שמעון בן לקיש כתיב 

פ הדברים האלה הא כיצד דברים שבכתב אי אתה רשאי "כי ע( שמות לד)האלה וכתיב 

ל פה דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב דבי רבי ישמעאל תנא אלה לאומרן ע

ה ברית עם ישראל אלא "ר יוחנן לא כרת הקב"אלה אתה כותב ואי אתה כותב הלכות א

כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ( שמות לד)בשביל דברים שבעל פה שנאמר 

אי טעמא אילימא משום כבוד והא מ : מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום : ואת ישראל

ההוא שיפורא דהוה מעיקרא בי רב יהודה ולבסוף בי רבה ולבסוף בי רב יוסף ולבסוף בי 



איתמר בני נהרא  : 'בור שהוא קרוב לאמה וכו : אביי ולבסוף בי רבא אלא משום חשדא

 רב אמר תתאי שתו מיא ברישא ושמואל אמר עילאי שתו מיא ברישא בדמיזל כולי עלמא

לא פליגי כי פליגי במיסכר ואשקויי שמואל אמר עילאי שתו מיא ברישא דאמרי אנן 

מקרבינן טפי ורב אמר תתאי שתו מיא ברישא דאמרי נהרא כפשטיה ליזיל תנן בור 

הקרוב לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום תרגמה שמואל אליבא דרב באמה 

צי אמרי ליה סכר מיסכר ואשקי פ בורו אי הכי מאי למימרא מהו דתימא מ"המתהלכת ע

ל אמר רב הונא בר תחליפא השתא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר "בהינדזא קמ

כל דאלים גבר רב שימי בר אשי אתא לקמיה דאביי אמר ליה לותבן מר בעידנא אמר ליה 

ל אנא משקינא ליה "ל אית לי מיא לאשקויי א"אית לי עידנא לדידי ולותבן מר בליליא א

ל לחיי אזל לעילאי אמר להו תתאי שתו מיא "מיא ביממא ולותבן מר בליליא א למר

ברישא אזל לתתאי אמר להו עילאי שתו מיא ברישא אדהכי סכר מיסכר ואשקי כי אתא 

לקמיה דאביי אמר ליה כבי תרי עבדת לי ולא טעמינהו אביי לפירי דההיא שתא הנהו בני 

רוה ושדיוה בשילהי נהרא אתו עילאי לקמיה בי חרמך דאזול כרו ברישא דשנוותא ואהד

דאביי אמרו ליה קא מתקיל לנהרין אמר להו כרו בהדייהו טפי פורתא אמרו ליה קא יבשי 

 : 'יש בהן וכו' מצודות חיה ועופות ודגי : פירין אמר להו זילו סליקו נפשייכו מהתם

באוזלי ואוהרי 

' ר' מציאת חרש שוטה וכו : וקוקריכולי עלמא לא פליגי כי פליגי בלחי   א גמרא,דף סא

אמר רב חסדא גזל גמור מדבריהם למאי נפקא מינה להוציאו  : יוסי אומר גזל גמור

ז גזל גמור "תנא אם ליקט ונתן ביד ה : 'עני המנקף בראש הזית מה שתחתיו וכו : בדיינין

אזל קא רב כהנא הוה קאזיל להוצל חזייה לההוא גברא דהוה שדי אופיי וקא נתרן תמרי 

יאשיה אתה קרי עליה ' ל מאתריה דר"ל חזי מר דבידאי שדיתינהו א"מנקיט ואכיל א

אין ממחין ביד עניי נכרים בלקט בשכחה ובפאה מפני דרכי  : וצדיק יסוד עולם( משלי י)

ר מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל ומבקרין חולי נכרים עם חולי ישראל "ת : שלום

: מתי ישראל מפני דרכי שלום וקוברין מתי נכרים עם

משאלת אשה לחבירתה החשודה על השביעית נפה וכברה וריחים   א משנה,דף סא

ותנור אבל לא תבור ולא תטחן עמה אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ נפה וכברה 

ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה אבל משתטיל את המים לא תגע עמה לפי שאין מחזיקין ידי 

לא אמרו אלא מפני דרכי שלום ומחזיקין ידי נכרים בשביעית אבל לא עוברי עבירה וכולן 

: ידי ישראל ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום

ש סיפא אמר אביי רוב עמי הארץ מעשרין הן רבא "מאי שנא רישא ומ  א גמרא,דף סא

ה כל שאינו אוכל חוליו "מ וטומאה וטהרה דרבנן דתניא איזהו ע"אמר הכא בעם הארץ דר

א כל שאינו מעשר פירותיו והא מדקתני סיפא משתטיל את המים "מ וחכ"ה דברי רבטהר

לא תגע עמה מכלל דרישא לאו בטומאה וטהרה עסקינן רישא וסיפא בטומאה וטהרה 

ורישא בטומאת חולין וסיפא בטומאת חלה ורמינהו 

ה אבל טוחנין ומפקידין אצל אוכלי שביעית ואצל אוכלי פירותיהן בטומא  ב גמרא,דף סא

לא לאוכלי שביעית ולא לאוכלי פירותיהן בטומאה אמר אביי התם בכהן החשוד לאכול 

תרומה בטומאה עסקינן דהוה ליה טומאה דאורייתא אי הכי מפקידין ורמינהו מפקידין 

ר אילעא הכא "ה מפני שלבו גס בה א"תרומה אצל ישראל עם הארץ ולא אצל כהן ע

ר "פתיל וליחוש שמא תסיטנו אשתו נדה אלא א במאי עסקינן בכלי חרש המוקף צמיד



ירמיה לא קשיא כאן בפירות שהוכשרו כאן בפירות שלא הוכשרו ורמינהו המוליך חטין 

ה הרי אלו בחזקתן למעשר ולשביעית אבל לא לטומאה האי מאי "לטוחן כותי או לטוחן ע

קא בעי רומיא לאו אוקימנא בפירות שלא הוכשרו ודקארי לה מאי קארי לה משום ד

למירמי אחריתי עלה הרי אלו בחזקתן למעשר ולשביעית ולחלופי לא חיישינן ורמינהו 

הנותן לחמותו מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל הימנה מפני שחשודה מחלפת 

המתקלקל התם כדקתני טעמא אמר רבי יהודה רוצה היא בתקנת בתה ובושה מחתנה 

נדקית מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ולעלמא לא חיישינן והתנן הנותן לפו

הימנה מפני שמחלפת התם מוריא ואמרה בר בי רב ליכול חמימא ואנא איכול קרירא 

ואכתי לעלמא לא חיישינן והתניא אשת חבר טוחנת עם אשת עם הארץ בזמן שהיא טמאה 

פני ש בן אלעזר אומר אף בזמן שהיא טמאה לא תטחון מ"אבל לא בזמן שהיא טהורה ר

שחברתה 

נותנת לה ואוכלת השתא מיגנב גנבא חלופי לא מיחלפא אמר רב יוסף   א גמרא,דף סב

יוחנן ' יוסי בן המשולם משום ר' התם נמי מוריא ואמרה תורא מדישיה קאכיל העיד ר

א בן חסמא אין עושין חלת עם הארץ בטהרה אבל עושין עיסת "אחיו שאמר משום ר

ה ליטול "י חלה ומניחה בכפישא או באנחותא וכשבא עחוליו בטהרה ונוטל הימנה כד

נוטל את שתיהן ואינו חושש ואין עושין תרומת זיתיו בטהרה אבל עושין זיתים חוליו 

בטהרה ונוטל הימנה כדי תרומה ומניחה בכליו של חבר וכשבא עם הארץ ליטול נוטל את 

משום כדי חייו דבדד ר יוחנן משום כדי חייו דגבל ו"שתיהן ואינו חושש וטעמא מאי א

וצריכא דאי אשמועינן גבל משום דלא נפיש אגריה אבל בדד דנפיש אגריה אימא לא ואי 

אשמועינן בדד משום דלא שכיח ליה אבל גבל דשכיח ליה אימא לא צריכא אמר מר נוטל 

ה ליטול נוטל את שתיהן ואינו "הימנה כדי חלה ומניחה בכפישא או באנחותא וכשבא ע

ליה חזי אי נגעת בה הדרא לטיבלא וליחוש דילמא ' דילמא נגע בה דאמרי חושש וליחוש

לא איכפת ליה השתא לתקוני קא מיכוין מיכפת לא איכפת ליה אמר מר נוטל הימנה כדי 

ה ליטול נוטל את שתיהן ואינו חושש וליחוש "תרומה ומניחה בכליו של חבר וכשבא ע

מאי היכרא אית ליה דמנח ליה בכלי דילמא נגע בה בשלמא התם אית ליה היכרא הכא 

נ קאמר "דעם הארץ נמי ה' ה מאי איריא דחבר אפי"גללים בכלי אבנים בכלי אדמה א

{ גוים> }ם"עכו>מחזיקין ידי  : בכלים של עם הארץ הראויין להשתמש בהן חבר

> ם"העכו>מחזיקין והאמר רב דימי בר שישנא משמיה דרב אין עודרין עם  : בשביעית

לא צריכא למימרא להו { לגוים> }לעובד כוכבים>שביעית ואין כופלין שלום ב{ הגוי}

ואין  : אחזוקו בעלמא כי הא דרב יהודה אמר להו אחזוקו רב ששת אמר להו אשרתא

רב חסדא מקדים ויהיב להו שלמא רב כהנא  : {לגוים> }לעובד כוכבים>כופלין שלום 

מחזקינן שואלין בשלומן מיבעיא  השתא אחזוקי : ושואלין בשלומן : ל שלמא למר"א

דתניא לא יכנס אדם לביתו של { אידם> }חגם>אמר רב ייבא לא נצרכא אלא ליום 

ויתן לו שלום מצאו בשוק נותן לו בשפה { אידו> }חגו>ביום { גוי> }עובד כוכבים>

ל חד לחבריה ניקום "רפה ובכובד ראש רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא א

ה דבר אוריין הוא אמר לו ומקמי פלגאה ניקום אדהכי אתא איהו לגבייהו אמר להו מקמי

שלמא עלייכו מלכי שלמא עלייכו מלכי אמרו ליה מנא לך דרבנן איקרו מלכים אמר להו 

אמרו ליה ומנא לך דכפלינן שלמא למלכי אמר ' בי מלכים ימלוכו וגו( משלי ח)דכתיב 

ורוח ( א יבדברי הימים )כופלין שלום למלך שנאמר להו דאמר רב יהודה אמר רב מנין ש



אמרי ליה ליטעום מר מידי אמר להו הכי אמר רב ' לבשה את עמשי ראש השלישים וגו

( דברים יא)יהודה אמר רב אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו שנאמר 

:  ונתתי עשב בשדך לבהמתך והדר ואכלת ושבעת

  

מסכת גיטין פרק ו 

האומר התקבל גט זה לאשתי או הולך גט זה לאשתי אם רצה לחזור   ב משנה,סב דף

יחזור האשה שאמרה התקבל לי גיטי אם רצה לחזור לא יחזור לפיכך אם אמר לו הבעל 

ג אומר אף האומרת "אי איפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה אם רצה לחזור יחזור רשב

: טול לי גיטי אם רצה לחזור לא יחזור

ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי טעמא דלא שויתיה איהי שליח "א  ב גמרא,בדף ס

מ הולך כזכי דמי לא "לקבלה הא שויתיה איהי שליח לקבלה רצה לחזור לא יחזור ש

ד אמינא "לעולם אימא לך הולך לאו כזכי דמי והתקבל גט לאשתי איצטריכא ליה דס

ל "דמטא גיטא לידה לא להוי גיטא קמג "הואיל ובעל לאו בר שויה שליח לקבלה הוא אע

דהתקבל והולך קאמר תנן האשה שאמרה התקבל לי גיטי אם רצה לחזור לא יחזור מאי 

ש לפיכך אם אמר לו הבעל אי איפשי "לאו לא שנא אקבלה לא שנא אהולכה לא אקבלה ת

שתקבל לה אלא הולך ותן לה אם רצה לחזור יחזור טעמא דאמר אי איפשי הא לא אמר 

מ הולך כזכי דמי דילמא בהילך פשיטא איש הוי "איפשי אם רצה לחזור לא יחזור שאי 

שליח להולכה שכן בעל מוליך גט לאשתו ואשה הויא שליח לקבלה שכן אשה מקבלת 

ש האומר התקבל גט זה לאשתי או "גיטה מיד בעלה איש לקבלה והאשה להולכה מאי ת

אמרה התקבל לי גיטי אם רצה לחזור הולך גט זה לאשתי אם רצה לחזור יחזור האשה ש

מ כשר לקבלה כשר להולכה לא בשני שלוחין תא שמע "לא יחזור מאי לאו בחד שליח וש

לפיכך אם אמר לו הבעל אי איפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה אם רצה לחזור יחזור 

מ כשר לקבלה כשר להולכה פשוט מינה איש הוי שליח "והא הכא דחד שליח הוא וש

ש אף "שכן אב מקבל גט לבתו קטנה אשה להולכה תיבעי לך מאי אמר רב מרי תלקבלה 

הנשים שאין נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא את גיטה והתם הולכה היא אמר רב 

אשי מסיפא נמי שמע מינה דקתני סיפא האשה עצמה מביאה את גיטה ובלבד שהיא 

איתמר הבא לי גיטי  : מ"ה שצריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם ואוקימנא בהולכ

ואשתך אמרה התקבל לי גיטי והוא אמר הילך כמה שאמרה אמר רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה אמר רב אפילו הגיע גט לידה אינה מגורשת שמע מינה אדיבורא דידיה קא סמיך 

דאי אדיבורא דידה קא סמיך מכי מטי גיטא לידה מיהא תיגרש אמר רב אשי הכי השתא 

בשלמא אי איתמר איפכא התקבל לי גיטי ואשתך אמרה הבא לי גיטי   ראא גמ,דף סג

ר נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב כיון שהגיע גט לידו "והוא אמר הילך כמה שאמרה וא

נ לידה אדיבורא דידיה קא סמיך אלא "מגורשת אלמא אדיבורא דידה הוא דקא סמיך א

שליח לקבלה הוינא להולכה לא  הכא משום דעקריה שליח לשליחותיה לגמרי הוא דאמר

ר הונא בר חייא תא שמע האומר התקבל גט זה לאשתי או הולך גט זה לאשתי "הוינא א

רצה לחזור יחזור טעמא דרצה הא לא רצה הוי גט ואמאי הא בעל לאו בר שויא שליח 



לקבלה הוא אלא אמרינן כיון שנתן עיניו לגרשה מימר אמר תיגרש כל היכי דמגרשה 

כיון שנתן עיניו לגרשה מימר אמר תיגרש כל היכי דמגרשה הכי השתא התם הכא נמי 

אדם יודע שאין שליחות לקבלה וגמר ונתן לשם הולכה הכא טעי אמר רבא תא שמע 

קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע גט לידה כי מטי גיטא לידה מיהא מגרשה 

כיון שנתן עיניו לגרשה מימר אמר ואמאי והא לאו שליח להולכה שוייה אלא אמרינן 

נ כיון שנתן עיניו לגרשה מימר אמר תיגרש כל היכי דמגרשה "תיגרש כל היכי דמגרשה ה

הכי השתא התם אדם יודע שאין שליחות לקטן וגמר ונתן לה לשום הולכה דידיה הכא 

ש הבא לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי התקבל לי גיטי ואשתך אמרה הבא "טעי ת

י גיטי והוא אמר הולך ותן לה זכי לה והתקבל לה רצה לחזור יחזור משהגיע גט לידה ל

מגורשת מאי לאו קבלה אקבלה והולכה אהולכה לא קבלה אהולכה והולכה אקבלה אי 

קבלה אהולכה מכי מטי גיטא לידיה לאלתר ליהוי גיטא שמעת מינה דאדיבורא דידיה קא 

מה שאמרה הכא מי קאמר ליה הילך כמה סמיך הכי השתא התם קאמר ליה הילך כ

ר התקבל לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי והוא אומר הולך ותן לה זכי "שאמרה ת

נתן אומר הולך ותן לה רצה לחזור יחזור זכי לה ' לה והתקבל לה רצה לחזור לא יחזור ר

ל אם אמר והתקבל לה רצה לחזור לא יחזור רבי אומר בכולן אם רצה לחזור לא יחזור אב

ק איבעית "לו אי איפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה רצה לחזור יחזור רבי היינו ת

ק רבי איבעיא "ואיבעית אימא הא קא משמע לן מאן ת' אימא אי איפשי אתא לאשמועי

ש האומר התקבל גט זה לאשתי או הולך "נתן כזכי דמי או לאו כזכי דמי ת' להו הילך לר

יחזור האשה שאמרה התקבל לי גיטי רצה לחזור לא יחזור גט זה לאשתי רצה לחזור 

ש לפיכך אם אמר לו הבעל אי "נתן לא בהולך ורבי ת' מאי לאו בהילך ור  ב גמרא,דף סג

אפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה רצה לחזור יחזור טעמא דאמר אי אפשי הא לא אמר 

ש הולך גט זה "ולך ורבי תנתן לא בה' אי אפשי רצה לחזור לא יחזור מאי לאו בהילך ור

לאשתי רצה לחזור יחזור הילך גט זה לאשתי רצה לחזור לא יחזור מאן שמעת ליה דאמר 

מ הילך כזכי דמי "נתן וקאמר בהילך רצה לחזור לא יחזור ש' בהולך רצה לחזור יחזור ר

מ אתמר התקבל לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי והוא אומר הולך ותן לה אמר "ש

בא אמר רב הונא אמר רב נעשה שלוחו ושלוחה וחולצת למימרא דמספקא ליה לרב א' ר

אי הולך כזכי דמי אי לאו כזכי דמי והא אתמר הולך מנה לפלוני שאני חייב לו אמר רב 

חייב באחריותו ואם בא לחזור אינו חוזר התם ספק ממונא לקולא הכא ספק איסורא 

חנינא אמר ' לה גיטה מיד שליח בעלה ור לחומרא אמר רב אין האשה עושה שליח לקבל

ט דרב איבעית אימא משום בזיון "אשה עושה שליח לקבל לה גיטה מיד שליח בעלה מ

א משום חצרה הבא לאחר מיכן מאי בינייהו איכא בינייהו דקדמה איהי ושויה "דבעל אב

שליח מעיקרא ההוא גברא דשדר לה גיטא לדביתהו אזל שליחא אשכחה כי יתבה וקא 

לישא אמר לה הילך גיטך אמרה ליה ליהוי בידך אמר רב נחמן אם איתא לדרבי חנינא 

חנינא עבדת בה עובדא הא לא חזרה ' עבדי בה עובדא אמר ליה רבא ואם איתא לדר

' אמי שלח להו לא חזרה שליחות אצל הבעל ור' שליחות אצל הבעל שלחוה לקמיה דר

חייא בר אבא אמר כל הני שלחו ' קמיה דרחייא בר אבא אמר נתיישב בדבר הדור שלחוה 

לה ואזלי כי היכי דמספקא להו לדידהו הכי נמי מספקא לן לדידן הוי דבר שבערוה ודבר 

שבערוה חולצת הוה עובדא ואצרכה רב יצחק בר שמואל בר מרתא גט וחליצה תרתי גט 

מר רב מחיים וחליצה לאחר מיתה ההיא דהוו קרו לה נפאתה אזול סהדי כתוב תפאתה א



יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב עשו עדים שליחותן מתקיף לה רבה מי קאמר 

להו כתובו חספא והבו לה אלא אמר רבה ודאי אי כתוב סהדי גיטא מעליא ואבד עשו 

עדים שליחותן מתקיף לה רב נחמן מי קאמר להו כתבו ואנחוה בכיסייכו אלא אמר רב 

בעא מיניה רבא מרב נחמן כתבו ותנו לשליח מהו  : םמאה פעמי' נחמן כותבין ונותנין אפי

ל רבינא לרב אשי ויוליך לה מהו "סלוקי סליק להו או דילמא לטירחא דידהו חייש א

תנו רבנן טול לי ושא  : א אף האומרת טול לי גיטי אם רצה לחזור לא יחזור"רשבג : תיקו

: לי ויהא לי בידך כולן לשון קבלה הן

' אמרה התקבל לי גיטי צריכה שתי כיתי עדים שנים שאומריהאשה ש  ב משנה,דף סג

' והן האחרוני' הן הראשוני' שאומרים בפנינו קבל וקרע אפי' בפנינו אמרה ושני

: או אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים ואחד מצטרף עמהן  א משנה,דף סד

ב הונא אמר איתמר בעל אומר לפקדון ושליש אומר לגירושין מי נאמן ר  א גמרא,דף סד

בעל נאמן ורב חסדא אמר שליש נאמן רב הונא אמר בעל נאמן דאם איתא דלגירושין 

יהביה ניהליה לדידה הוה יהיב לה ניהלה ורב חסדא אמר שליש נאמן דהא הימניה מתיב 

אבא הודאת בעל דין כמאה עדים דמי ושליש נאמן משניהם כיצד זה אומר כך וזה ' ר

מון דאיתיהיב למחילה והא תניא וכן לגיטין גיטי ממון אומר כך שליש נאמן שאני מ

והתניא וכן לשטרות מידי גבי הדדי תניא תנן האשה שאמרה התקבל לי גיטי צריכה שתי 

כיתי עדים שנים שיאמרו בפנינו אמרה ושנים שיאמרו בפנינו קבל וקרע ואמאי ליהמניה 

הא ' יבל למה לי אמר רבלשליש מי קא נפיק גיטא מתותי ידיה דליהמניה תינח אמרה ק

> הגזירה>ר בשעת "א היא דאמר עדי מסירה כרתי קרע למה לי אמר רב יהודה א"מני ר

שנו אמר רבה ומודה רב הונא דאי אמרה איהי לדידי אמר לי שליש דלגירושין { השמד}

יהביה ניהליה מהימנא מי איכא מידי דשליש גופיה לא מהימן ואיהי מהימנא אלא אי 

ידי לגרושין יהביה ניהליה מהימנא מיגו דאי בעיא אמרה לדידה יהביה אמרה קמאי ד

ניהליה בעל בעל אמר לגירושין ושליש אומר לגירושין והיא אומרת נתן לי ואבד אמר 

רבי יוחנן הוה דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים ואמאי וליהימניה לשליש מי 

ר יוחנן "לבעל דאמר רב חייא בר אבין א קא נפיק גיטא מתותי ידיה דלהימניה ולהימניה

בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן מי קאמר גירשתי ולימא חזקה שליח עושה שליחותו 

דאמר רבי יצחק האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם ומת שלוחו אסור בכל הנשים 

שבעולם חזקה שליח עושה שליחותו 

יהמנה לדידה מדרב המנונא דאמר הני מילי לחומרא אבל לקולא לא ול  ב גמרא,דף סד

רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין האשה מעיזה פניה בפני 

: מ היכא דליכא דקא מסייע לה אבל היכא דמסייע לה מעיזה ומעיזה"בעלה ה

נערה המאורסה היא ואביה מקבלין את גיטה אמר רבי יהודה אין שתי   ב משנה,דף סד

אלא אביה מקבל את גיטה בלבד וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה ידים זוכות כאחת 

: אינה יכולה להתגרש

במאי קמיפלגי רבנן סברי ידא יתירתא זכי לה רחמנא ורבי יהודה סבר   ב גמרא,דף סד

ר קטנה "ת : וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה : במקום אביה יד דילה לאו כלום היא

שאינה יודעת לשמור את גיטה אינה מתגרשת ואיזו היודעת לשמור את גיטה מתגרשת ו

ר יוחנן "היא קטנה יודעת לשמור את גיטה כל שמשמרת גיטה ודבר אחר מאי קאמר א

ק כל שמשמרת דבר אחר מחמת גיטה מתקיף לה רב הונא בר מנוח הא שוטה בעלמא "ה



גיטה  היא אלא אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב אחא בריה דרב איקא כל שמבחנת בין

לדבר אחר אמר רב יהודה אמר רבי אסי צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואין זוכה 

לאחרים חפץ ומחזירו לאחר שעה זוכה בין לעצמו ובין לאחרים כי אמריתה קמיה 

דשמואל אמר לי דא ודא אחת היא מאי דא ודא אחת היא אמר רב חסדא אחד זה ואחד זה 

ם מתיב רב חיננא וורדאן כיצד משתתפין במבוי מניח את זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרי

י עבדו "י בנו ובתו הגדולים וע"החבית ואומר הרי זו לכל בני המבוי ומזכה להם ע

ושפחתו העברים האי שפחה היכי דמי אי דאתיא שתי שערות מאי בעיא גביה אלא לאו 

נן אמר רב חסדא דלא אתיא שתי שערות וקתני זוכה לאחרים שאני שיתופי מבואות דרב

אישתיק וורדאן מאי הוה ליה למימר כל דתקון רבנן 

כעין דאורייתא תקון ואידך כי אמרינן כל דתקון רבנן כעין דאורייתא   א גמרא,דף סה

ת אבל מילתא דלית לה עיקר מן התורה לא מתיב רב "תקון במילתא דאית לה עיקר מה

בתו הגדולים לעבדו ושפחתו העברים אויא מערימין על מעשר שני כיצד אומר אדם לבנו ו

ד אי "האי שפחה ה> ואוכלו בלא חומש>הא לכם מעות הללו ופדו בהן מעשר שני זה 

שערות הכא במאי עסקינן ' שערות מאי בעיא גביה אלא לאו דלא אתיא ב' דאתיא ב

במעשר בזמן הזה דרבנן ואמה העבריה בזמן הזה מי איכא והתניא אין עבד עברי נוהג 

מדות בקטן צרור ' מן שהיובל נוהג אלא בעציץ שאינו נקוב דרבנן אמר רבא גאלא בז

וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים וכנגדן בקטנה מתקדשת למיאון 

הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין וכנגדן בקטנה מתגרשת בקידושי אביה 

נגדן בקטנה חולצת ולמכור בנכסי אביו הגיעו לעונת נדרים נדריהן נדר והקדשן הקדש וכ

: עד שיהא בן עשרים

קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע גט לידה לפיכך אם   א משנה,דף סה

רצה הבעל לחזור יחזור שאין קטן עושה שליח ואם אמר לו אביה צא והתקבל לבתי גיטה 

ונתנו לה במקום אחר  אם רצה לחזור לא יחזור האומר תן גט זה לאשתי במקום פלוני

פסול הרי היא במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר כשר האשה שאמרה התקבל לי גיטי 

אלעזר מכשיר הבא לי גיטי ממקום פלוני ' במקום פלוני וקיבלו לה במקום אחר פסול ר

: והביאו לה ממקום אחר כשר

פליג איהו ורבי אלעזר מאי שנא רישא דלא פליג ומאי שנא סיפא ד  א גמרא,דף סה

: דמדעתיה מגרש קפיד איהי דבעל כרחה מתגרשת מראה מקום היא לו

הבא לי גיטי אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לידה התקבל לי גיטי אסורה   א משנה,דף סה

לאכול בתרומה מיד התקבל לי גיטי במקום פלוני אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לאותו 

: א אוסר מיד"מקום ר

מיהא הוי והאמרת רישא לא הוי גיטא לא צריכא דאמרה ליה  וגיטא  א גמרא,דף סה

ק ליה משקל כל היכא "התקבל לי גיטא במתא מחסיא וזימנין דמשכחת ליה בבבל וה

דמשכחת ליה שקליה מיניה 

פשיטא  : ורבי אלעזר אוסר מיד : גיטא לא הוי עד דמטית למתא מחסיא  ב גמרא,דף סה

רה ליה זיל למזרח דאיתיה במזרח וקא אזל דהא מראה מקום היא לו לא צריכא דאמ

ל דילמא בהדי דקאזיל מיגס גאיס ביה ויהב ליה "למערב מהו דתימא במערב הא ליתיה קמ

גיטא האומר לשלוחו ערב לי בתמרים ועירב לו בגרוגרות בגרוגרות ועירב לו בתמרים 

נן הא רבי ק הא רב"תני חדא עירובו עירוב ותניא אידך אין עירובו עירוב אמר רבה ל



אלעזר הא רבנן דאמרי קפידא הא רבי אלעזר דאמר מראה מקום היא לו ורב יוסף אמר 

ל אביי ואלא הא דתניא האומר לשלוחו ערב "הא והא רבנן כאן בשלו כאן בשל חבירו א

לי במגדל ועירב לו בשובך בשובך ועירב לו במגדל דתניא חדא עירובו עירוב ותניא אידך 

תם מאי שלו ושל חבירו איכא התם נמי איכא פירי דמגדל ופירי אין עירובו עירוב ה

: דשובך

האומר כתבו גט ותנו לאשתי גרשוה כתבו איגרת ותנו לה הרי אלו   ב משנה,דף סה

: יכתבו ויתנו פטרוה פרנסוה עשו לה כנימוס עשו לה כראוי לא אמר כלום

פטרוה פרנסוה עשו לה ר שלחוה שבקוה תרכוה הרי אלו יכתבו ויתנו "ת  ב גמרא,דף סה

כנימוס עשו לה כראוי לא אמר כלום תניא רבי נתן אומר פטרוה דבריו קיימין פיטרוה לא 

י "אמר כלום אמר רבא רבי נתן דבבלאה הוא ודייק בין פיטרוה לפטרוה תנא דידן דבר א

הוא לא דייק איבעיא להו הוציאוה מהו עזבוה מהו התירוה מהו הניחוה מהו הועילו לה 

עשו לה כדת מהו פשוט מיהא חדא דתניא עשו לה כדת עשו לה כנימוס עשו לה  מהו

: כראוי לא אמר כלום

בראשונה היו אומרים היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו   ב משנה,דף סה

: יכתבו ויתנו חזרו לומר אף המפרש והיוצא בשיירא רבי שמעון שזורי אומר אף המסוכן

יוצא בקולר הוה כי הוה קא נפיק אמר הבו ארבע מאה זוזי לרבי גניבא   ב גמרא,דף סה

אבינא מחמרא דנהר פניא אמר רבי זירא 

דרא רבי אבינא לסילתיה ואזל לגבי דרב הונא רביה דאמר רב הונא גיטו   א גמרא,דף סו

ג דלא פריש כיון "כמתנתו מה מתנתו אם עמד חוזר אף גיטו אם עמד חוזר ומה גיטו אע

ג דלא קנו מיניה מתקיף לה "ג דלא אמר תנו אף מתנתו כיון דאמר תנו אע"אעדאמר כתבו 

רבי אבא אי מה מתנה ישנה לאחר מיתה אף גט ישנו לאחר מיתה הכי השתא בשלמא 

מתנה איתה לאחר מיתה אלא גט לאחר מיתה מי איכא אלא רבי אבא הכי קא קשיא ליה 

קנין מכלל דרב הונא סבר לא  מ במקצת בעיא"מתנת שכיב מרע במקצת היא ומתנת שכ

אבא סבר ' ל דבעיא קנין שאני הכא דמצוה מחמת מיתה הוא מכלל דר"בעיא קנין והא קי

ל דלא בעי קנין אלא רבי אבא הכי קא קשיא ליה "מצוה מחמת מיתה בעיא קנין והא קי

חמרא לא קאמר דמי חמרא לא קאמר מחמרא קאמר ואידך מחמרא כדי לייפות את כחו 

: ם מחמרא כדי לייפות את כחושלחו מת

מי שהיה מושלך לבור ואמר כל השומע את קולו יכתוב גט לאשתו הרי   א משנה,דף סו

: אלו יכתבו ויתנו

ר יהודה כשראו לו דמות אדם אינהו נמי "וליחוש שמא שד הוא א  א גמרא,דף סו

דבבואה אידמויי אידמו דחזו ליה בבואה אינהו נמי אית להו בבואה דחזו ליה בבואה 

ר חנינא לימדני יונתן בני בבואה אית להו בבואה דבבואה "ודלמא אינהו נמי אית להו א

פ שאין "לית להו ודלמא צרה היא תנא דבי רבי ישמעאל בשעת הסכנה כותבין ונותנין אע

: מכירין

הבריא שאמר כתבו גט לאשתי רצה לשחק בה מעשה בבריא אחד שאמר   א משנה,דף סו

ג אם מעצמו נפל הרי זה גט אם "עלה לראש הגג ונפל ומת אמר רשבכתבו גט לאשתי ו

: הרוח דחתו אינו גט

מעשה לסתור חסורי מיחסרא והכי קתני אם הוכיח סופו על תחילתו הרי   א גמרא,דף סו

ג "זה גט ומעשה נמי בבריא שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לראש הגג ונפל ומת ואמר רשב



וח דחתו אינו גט ההוא גברא דעל לבי כנישתא אשכח אם מעצמו נפל הרי זה גט אם הר

מקרי ינוקא ובריה דיתבי ויתיב איניש אחרינא גבייהו אמר להו בי תרי מינייכו נכתבו 

גיטא לדביתהו לסוף שכיב מקרי ינוקא מי משוו אינשי ברא שליחא במקום אבא או לא 

משוו אינשי ברא רב נחמן אמר לא משוו אינשי ברא שליחא במקום אבא ורב פפי אמר 

: במקום אבא' משוו אינשי ברא שליח' שליחא במקום אבא אמר רבא הילכת

אמר לשנים תנו גט לאשתי   א משנה,דף סו

או לשלשה כתבו גט ותנו לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו אמר לשלשה תנו   ב משנה,דף סו

הלכה העלה מ וזו "ד דברי ר"גט לאשתי הרי אלו יאמרו לאחרים ויכתבו מפני שעשאן ב

רבי חנינא איש אונו מבית האסורין מקובל אני באומר לשלשה תנו גט לאשתי שיאמרו 

' ד אמר רבי יוסי נומינו לשליח אף אנו מקובלין שאפי"לאחרים ויכתבו מפני שעשאן ב

ד הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי שילמדו ויכתבו ויתנו אמר לעשרה כתבו "אמר לב

ושנים חותמין כולכם כתובו אחד כותב וכולם חותמין לפיכך ותנו גט לאשתי אחד כותב 

: אם מת אחד מהן הרי זה גט בטל

ר ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו אמר "א  ב גמרא,דף סו

לשנים כתבו ותנו גט לאשתי ואמרו לסופר וכתב וחתמו הן מהו שלח להו תצא והדבר 

אילימא משום דהוו להו מילי ומספקא ליה מילי אי  צריך תלמוד מאי הדבר צריך תלמוד

יוסי דאמר מילי ' מימסרן לשליח אי לא מימסרן לשליח והאמר שמואל אמר רבי הלכה כר

לא מימסרן לשליח אלא לשמואל הא קא מיבעיא ליה האי כתובו אי כתב ידן אי כתב הגט 

ותנו לאשתי הרי  אמר לשנים תנו גט לאשתי או לשלשה כתבו גט' ותיפשוט ליה ממתני

אלו יכתבו ויתנו היא גופא קא מיבעיא ליה כתובו כתב ידן הוא או כתב הגט הוא פשיטא 

אמר ' דכתב הגט הוא דקתני סיפא אמר רבי יוסי נומינו לשליח אף אנו מקובלין שאפי

ד הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי שילמדו ויכתבו ויתנו לה אי אמרת בשלמא כתב "לב

אלא אי אמרת כתב ידן הוא מי איכא בי דינא דלא ידעי מחתם חתימת  הגט הוא שפיר

ידייהו אין איכא בי דינא חדתא ואי סבירא לן דהאי כתובו כתב ידן הוא הא כתב הגט כשר 

יוסי דאמר מילי לא מימסרן לשליח אמרי אי סבירי לן ' והאמר שמואל אמר רבי הלכה כר

יוסי באומר אמרו ומי מודה ' אמרו ומודה רדכתובו כתב ידן הוא כתב הגט נעשה כאומר 

ירמיה חתם סופר שנינו ואמר ' יוסי באומר אמרו והתנן כתב סופר ועד כשר ואמר ר' ר

יוסי היא דאמר מילי לא מימסרן לשליח ואי סלקא דעתך מודה רבי ' מני ר' רב חסדא מתני

יוסי באומר אמרו נפיק מינה חורבה דזימנין דאמר להו לשנים 

אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו ומשום כיסופא דסופר חיישי   גמרא א,דף סז

ומחתמי חד מהנך סהדי וסופר בהדייהו ובעל לא אמר הכי כיון דאמר מר כשר ולא תעשה 

כן בישראל לא שכיח וליחוש דילמא אמר להו לבי תרי אמרו לסופר ויכתוב ואתם חתומו 

מי ליה לסופר בהדי חד מינייהו ובעל לא אמר הכי ואזלי הנך משום כיסופא דסופר ומחת

ד כשר ותעשה "ד כשר ולא תעשה אלא למ"אמרי הא נמי כשר ולא תעשה הוא הניחא למ

מאי איכא למימר אלא רבי יוסי תרתי אמר ושמואל סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה 

ליח אמר בחדא גופא אמר שמואל אמר רבי הלכה כרבי יוסי דאמר מילי לא מימסרן לש

מ וחנינא איש אונו חולקין על רבי יוסי מה ראה רבי לומר "ש ברבי מאחר שר"לפניו ר

יוסי אילמלי ראיתו נמוקו עמו ' יוסי אמר לו שתוק בני שתוק לא ראית את ר' הלכה כר

יהודה חכם ' מ חכם וסופר ר"דתניא איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים ר



יוחנן בן ' ע אוצר בלום ר"ישמעאל חנות מיוזנת ר' וזין רטרפון גל של אג' לכשירצה ר

אליעזר בן יעקב קב ' נורי קופת הרוכלים רבי אלעזר בן עזריה קופה של בשמים משנת ר

יוסי נמוקו עמו רבי שמעון טוחן הרבה ומוציא קימעא תנא משכח קימעא ומה ' ונקי ר

יי שנו מדותי שמדותי תרומות ש לתלמידיו בנ"שמוציא אינו מוציא אלא סובין וכן אמר ר

ע גופא אמר לשנים אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו "מתרומות מידותיו של ר

אמר רב הונא אמר רב כשר ולא תעשה זאת בישראל אמר ליה עולא לרב נחמן ואמרי לה 

ל חיישינן שמא תשכור "רב נחמן לעולא מאחר דכשר אמאי לא תעשה זאת בישראל א

י חיישינן והתניא עדים החתומין על שדה מקח ועל גט אשה לא חשו חכמים לדבר עדים ומ

זה מעשה לא עבדי דבורא קאמרי אמר לשנים אמרו לסופר ויכתוב ואתם חתומו רב חסדא 

אמר כשר ולא תעשה רבה בר בר חנה אמר כשר ותעשה רב נחמן אמר כשר ולא תעשה 

רב יוסף אמר כשר ותעשה  רב ששת אמר כשר ותעשה רבה אמר כשר ולא תעשה

ר אמר לעשרה כתבו גט "ת : אמר לעשרה כתבו גט : ואיכא דאפיך להו  ב גמרא,דף סז

ותנו לאשתי אחד כותב על ידי כולם כולכם כתובו אחד כותב במעמד כולם הוליכו גט 

י כולם כולכם הוליכו אחד מוליך במעמד כולם איבעיא להו מנה "לאשתי אחד מוליך ע

אלעזר דמן רומה אמר מנה ' יוחנן משום ר' הונא אמר מנה אינו ככולכם ר אותן מהו רב

הרי הוא ככולכם אמר רב פפא ולא פליגי הא דמנה כולהו והא דמנה מקצתייהו אמרי לה 

להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא אתקין רב יהודה בגיטא דכולכם כתובו או כולכון או כל 

תרי מינכון אובילו או כולכון או כל חד וחד מינכון  חד וחד מינכון חתומו או כולכון או כל

אמר רבא זימנין דגאיז ליה לדיבוריה ואמר כולכון ולא אמר כל חד מינכון ואתי לאיפסולי 

:  אלא אמר רבא כתובו כל חד מינכון חתומו כל תרי מינכון אובילו כל חד מינכון

  

מסכת גיטין פרק ז 

אמר כתבו גט לאשתי לא אמר כלום אמר כתבו גט מי שאחזו קורדייקוס ו  ב משנה,דף סז

לאשתי ואחזו קורדייקוס וחזר ואמר לא תכתבנו אין דבריו האחרונים כלום נשתתק 

ואמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו בודקין אותו שלשה פעמים אם אמר על לאו 

: לאו ועל הן הן הרי אלו יכתבו ויתנו

מואל דנכתיה חמרא חדתא דמעצרתא וליתני מי מאי קורדייקוס אמר ש  ב גמרא,דף סז

ל דהא רוחא קורדייקוס שמה למאי נפקא מינה לקמיעא מאי "שנשכו יין חדש הא קמ

אסותיה בישרא סומקא אגומרי וחמרא מרקא אמר אביי אמרה לי אם לשימשא בת יומא 

כוזא דמיא בת תרי יומי סיכורי בת תלתא יומי בשרא סומקא אגומרי וחמרא מרקא 

ימשא עתיקתא ליתי תרנגולתא אוכמתי וליקרעה שתי וערב וליגלחיה למציעתא לש

דרישיה ולותביה עילויה וננחיה עילויה עד דמיסרך ולינחות וליקום במיא עד צואריה עד 

דחליש עלמא עילויה ולימוד ולסליק וליתיב ואי לא ליכול כרתי ולינחות וליקום במיא עד 

ימוד ולסליק וליתיב לשימשא בישרא סומקא אגומרי צואריה עד דחליש עלמא עילויה ול

וחמרא מרקא לתלגא בישרא שמינא אגומרי וחמרא חייא רב עמרם חסידא כי הוה 

מצערין ליה בי ריש גלותא הוו מגנו ליה אתלגא למחר אמרו ליה מאי ניחא ליה למר 



וחמרא  דלייתו ליה אמר הני כל דאמינא להו מיפך אפכי אמר להו בישרא סומקא אגומרי

מרקא אייתו ליה אינהו בישרא שמינא אגומרי וחמרא חייא שמעה ילתא ומעיילה ליה לבי 

מסותא ומוקמי ליה במיא דבי מסותא עד דמהפכי מיא דבי מסותא והוו דמא וקאי בישריה 

פשיטי פשיט רב יוסף איעסק בריחיא רב ששת איעסק בכשורי אמר גדולה מלאכה 

ל דלא מעלו "ט לא סעיד מר גבן א"תא לרב ששת מל ריש גלו"שמחממת את בעליה א

ל לשמעיה זיל "ל מי יימר אמר ליה השתא מחוינא לך א"עבדי דחשידי אאבר מן החי א

גנוב אייתי לי חדא כרעא מחיותא אייתי ליה אמר להו אהדמו לי הדמי דחיותא אייתו תלת 

דא מעלמא אותיבו כרעי אותיבו קמיה אמר להו הא בעלת שלש רגלים הואי פסוק אייתו ח

קמיה אמר ליה לשמעיה אותביה נמי להך דידך אותבה אמר להו האי בת חמש רגלים 

ל לחיי קריבו תכא קמייהו "דמר וליכול א> שמעיה>הואי אמר ליה אי הכי ליעבדו קמיה 

ואייתו קמיה בישרא ואותיבו קמיה ריסתנא דחנקא חמתא גששיה ושקלה כרכה בסודריה 

ה לבתר דאכיל אמרי לי

איגניב לן כסא דכספא בהדי דקא מעייני ואתי אשכחוה דכרוכה בסודריה   א גמרא,דף סח

אמרי ליה חזי מר דלא מיכל קא בעי אלא לצעורן אמר להו אנא מיכל אכלי וטעמי ביה 

טעמא דחיורא אמרי ליה חיורא לא עביד לן האידנא אמר להו בדקו בדוכתיה דאמר רב 

כמתא לקותא היא בדוק אשכחוה כי קא נפיק כרו ליה חסדא אוכמא בחיורא וחיורא באו

בירא ושדו ליה ציפתא עילויה ואמרי ליה ליתי מר לינח נחר ליה רב חסדא מאחוריה אמר 

נטה לך על ימינך או על שמאלך אמר ( ב בשמואל )ליה לינוקא פסוק לי פסוקיך אמר ליה 

ר מינה לבתר דנפק אמר ליה לשמעיה מאי קא חזית אמר ליה ציפיתא דשדיא אמר ליה הד

ליה רב חסדא מנא הוה ידע מר אמר ליה חדא דנחר לי מר ועוד דפסק לי ינוקא פסוקא 

עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם ( קוהלת ב)ועוד דחשידי עבדי דלא מעלו 

שדה ושדות שרים ושרות אלו מיני זמר ותענוגות בני האדם אלו בריכות ומרחצאות שדה 

תרגימו שידה ושידתין במערבא אמרי שידתא אמר רבי יוחנן שלש מאות מיני ושדות הכא 

שדים היו בשיחין ושידה עצמה איני יודע מה היא אמר מר הכא תרגימו שידא ושידתין 

והבית בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה ( א ומלכים )שידה ושידתין למאי איבעי ליה דכתיב 

ה איכא שמירא דאייתי משה לאבני אפוד אמר אמר להו לרבנן היכי אעביד אמרו לי' וגו

להו היכא אישתכח אמרו ליה אייתי שידה ושידתין כבשינהו אהדדי אפשר דידעי ומגלו 

לך אייתי שידה ושידתין כבשינהו אהדדי אמרי אנן לא ידעינן דילמא אשמדאי מלכא 

מליא ליה דשידי ידע אמר להו היכא איתיה אמרי ליה איתיה בטורא פלן כריא ליה בירא ו

מיא ומיכסיא בטינרא וחתמיה בגושפנקיה וכל יומא סליק לרקיע וגמר מתיבתא דרקיעא 

ונחית לארעא וגמר מתיבתא דארעא ואתי סייר ליה לגושפנקיה ומגלי ליה ושתי ומכסי 

ליה וחתים ליה ואזיל שדריה לבניהו בן יהוידע יהב ליה שושילתא דחקיק עלה שם 

דעמרא וזיקי דחמרא אזל כרא בירא מתתאי ושפינהו למיא  ועזקתא דחקיק עלה שם וגבבי

וסתמינהו בגבבי דעמרא וכרא בירא מעילאי ושפכינהו לחמרא וטמינהו סליק יתיב 

לץ היין ( משלי כ)באילנא כי אתא סייריה לגושפנקא גלייה אשכחיה חמרא אמר כתיב 

יקח לב לא אישתי כי  זנות ויין ותירוש( הושע ד)הומה שכר וכל שוגה בו לא יחכם וכתיב 

צחי לא סגיא ליה אישתי רוה וגנא נחית אתא שדא ביה שושילתא סתמיה כי אתער הוה 

ל שמא דמרך עלך שמא דמרך עלך כי נקיט ליה ואתי מטא דיקלא חף ביה "קא מיפרזל א

שדייה מטא לביתא שדייה מטא גבי כובא דההיא ארמלתא נפקא 



ה מיניה איתבר ביה גרמא אמר היינו דכתיב איחננא ליה כפא לקומתי  ב גמרא,דף סח

ולשון רכה תשבר גרם חזא סמיא דהוה קא טעי באורחא אסקיה לאורחיה חזא ( משלי כה)

רויא דהוה קא טעי באורחא אסקיה לאורחיה חזא חדוותא דהוו קמחדי לה בכה שמעיה 

 לההוא גברא דהוה קאמר לאושכפא עביד לי מסאני לשב שני אחיך חזא ההוא קסמא

דהוה קסים אחיך כי מטא להתם לא עיילוה לגביה דשלמה עד תלתא יומי יומא קמא אמר 

ל אנסיה מישתיא שקל לבינתא אותיב אחברתה "להו אמאי לא קא בעי לי מלכא לגביה א

אתו אמרו ליה לשלמה אמר להו הכי אמר לכו הדור אשקיוה למחר אמר להו ואמאי לא 

יה מיכלא שקל לבינתא מחברתה אותבה אארעא קא בעי לי מלכא לגביה אמרו ליה אנס

תלתא יומי [ לסוף]אתו אמרו ליה לשלמה אמר להו הכי אמר לכו נגידו מיניה מיכליה 

ל מכדי כי מיית ההוא גברא "עייל לקמיה שקל קניא ומשח ארבעה גרמידי ושדא קמיה א

דכבשת  גרמידי השתא כבשתיה לכולי עלמא ולא שבעת עד' לית ליה בהדין עלמא אלא ד

ל לא קא בעינא מינך מידי בעינא דאיבנייה לבית המקדש וקא מיבעי לי "נמי לדידי א

ל לדידי לא מסיר לי לשרא דימא מסיר ליה ולא יהיב ליה אלא לתרנגולא ברא "שמירא א

דמהימן ליה אשבועתיה ומאי עבד ביה ממטי ליה לטורי דלית בהו ישוב ומנח לה אשינא 

מייתי ביזרני מאילני ושדי התם והוי ישוב והיינו דמתרגמינן  דטורא ופקע טורא ומנקיט

נגר טורא בדקו קינא דתרנגולא ברא דאית ליה בני וחפויה לקיניה זוגיתא חיורתי כי אתא 

בעי למיעל ולא מצי אזל אייתי שמירא ואותביה עלויה רמא ביה קלא שדייה שקליה אזל 

י חזיתיה לההוא סמיא דהוה קא טעי חנק נפשיה אשבועתיה אמר ליה בניהו מאי טעמא כ

באורחא אסיקתיה לאורחיה אמר ליה מכרזי עליה ברקיעא דצדיק גמור הוא ומאן דעבד 

ליה ניחא נפשיה זכי לעלמא דאתי ומאי טעמא כי חזיתיה לההוא רויא דקטעי באורחא 

ל מכרזי עליה ברקיעא דרשע גמור הוא ועבדי ליה ניחא נפשיה כי "אסיקתיה לאורחיה א

היכי דליכליה לעלמא מאי טעמא כי חזיתיה לההוא חדוותא בכית אמר ליה בעי מימת 

גברא בגו תלתין יומין ובעיא מינטר ליבם קטן תליסרי שנין מאי טעמא כי שמעתיה 

לההוא גברא דאמר ליה לאושכפא עביד לי מסאני לשב שנין אחיכת אמר ליה ההוא 

כי חזיתיה לההוא קסמא דהוה קסים  ט"שבעה יומי לית ליה מסאני לשב שנין בעי מ

אחיכת אמר ליה דהוה יתיב אבי גזא דמלכא לקסום מאי דאיכא תותיה תרחיה גביה עד 

כתועפות ( במדבר כד)דבנייה לבית המקדש יומא חד הוה קאי לחודיה אמר ליה כתיב 

ל "ראם לו ואמרינן כתועפות אלו מלאכי השרת ראם אלו השדים מאי רבותייכו מינן א

ל שושילתא מינאי והב לי עיזקתך ואחוי לך רבותאי שקליה לשושילתא מיניה ויהיב שקו

ליה עיזקתיה בלעיה אותביה לחד גפיה ברקיעא ולחד גפיה בארעא פתקיה ארבע מאה 

מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת ( קוהלת א)פרסי על ההיא שעתא אמר שלמה 

וזה רב ושמואל חד אמר מקלו וחד אמר  וזה היה חלקי מכל עמלי מאי( קוהלת ב)השמש 

אני קהלת הייתי מלך על ( קוהלת א)גונדו היה מחזר על הפתחים כל היכא דמטא אמר 

ישראל בירושלים כי מטא גבי סנהדרין אמרו רבנן מכדי שוטה בחדא מילתא לא סריך 

מאי האי אמרו ליה לבניהו קא בעי לך מלכא לגביה אמר להו לא שלחו להו למלכוותא 

קאתי מלכא לגבייכו שלחו להו אין קאתי שלחו להו בידקו בכרעיה שלחו להו במוקי 

קאתי וקא תבע להו בנידותייהו וקא תבע לה נמי לבת שבע אימיה אתיוה לשלמה והבו 

ליה עזקתא ושושילתא דחקוק עליה שם כי עייל חזייה פרח ואפילו הכי הוה ליה ביעתותא 

הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה מגבורי ( גשיר השירים )מיניה והיינו דכתיב 



ישראל כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה איש חרבו על יריכו מפחד בלילות רב ושמואל 

חד אמר מלך והדיוט וחד אמר מלך והדיוט ומלך לדמא דרישא ליתי שורבינא ובינא ואסא 

נטול תלת מאה כסי דרא וזיתא וחילפא וחילפי דימא ויבלא ולישלוקינהו בהדי הדדי ול

אהאי גיסא דרישא ותלת מאה כסי אהאי גיסא דרישא ואי לא ליתי ורדא חיורא דקאי בחד 

דרא ולישלקיה ולינטול שיתין כסי אהאי גיסא דרישא ושיתין כסי אהאי גיסא דרישא 

לצליחתא ליתי תרנגולא ברא ולישחטיה בזוזא חיורא אההוא גיסא דכייב ליה ונזדהר 

נהו לעיניה וליתלייה בסיפא דבבא דכי עייל חייף ביה וכי נפיק חייף ביה מדמיה דלא לסמי

לברוקתי ליתי עקרבא דשב חומרי ונייבשיה בטולא ונישחוק תרתי   א גמרא,דף סט

מנתא כוחלא וחדא מנתא מיניה ולימלי תלתא מכחלי בהאי עינא ותלתא מכחלי בהאי עינא 

טפי לא לימלי דאי לא פקע עיניה לשברירי דליליא ניתי שודרא ברקא וניסר חדא כרעא 

ריה ולימרו ליה אסא כלבא אכסא מיניה וחדא כרעא מכלבא וניטרפו ינוקי חספא אבת

תרנגולא וליגבי שב אומצי משבעה בתי וליתבינהו ניהליה בצינורא דדשא וניכלינהו 

בקלקולי דמתא בתר הכי לפשוט שודרא ברקא ונימרו הכי שברירי דפלוני בר פלוניתא 

שבקינהו לפלוני בר פלוניתא וליחרו לכלבא בבביתא דעיניה לשברירי דיממא ליתי שבעה 

מקי מגווא דחיותא וניטוינהו אחספא דאומנא וליתיב איהו מגואי ואיניש אחרינא סו

מאבראי ונימא ליה עוירא הב לי דאיכול ונימא ליה האיך פתיחא סב איכול ובתר דאכיל 

ליתבריה לחספא דאי לא הדרי עילויה לדמא דאתי מנחירא ליתי גברא כהן דשמיה לוי 

איניש מעלמא וניכתוב ליה אנא פפי שילא בר  וליכתוב ליה לוי למפרע ואי לא ליתי

סומקי למפרע ואי לא ניכתוב ליה הכי טעם דלי במי כסף טעם דלי במי פגם ואי לא ליתי 

עיקרא דאספסתא ואשלא דפורייא עתיקא וקורטסא ומוריקי וסומקא דלוליבא ונקלינהו 

דבל בקיטמא בהדי הדדי וליתי גבבא דעמרא וניגדול תרתי פתילתא ולטמיש בחלא וניג

הדין וניתיב בנחיריה ואי לא ליחזי אמת המים דאזלת ממזרח כלפי מערב ונפסע וניקום 

חד כרעא להאי גיסא וחד כרעא להאי גיסא ונישקול טינא בידיה דימינא מתותי כרעא 

דשמאליה ובידיה דשמאלא מתותי כרעא דימיניה וניגדול תרתי פתילתא דעמרא וניטמיש 

ה ואי לא ליתיב תותי מרזבא ונייתו מיא ולישדו עליה ולימרו כי היכי בטינא וניתיב בנחירי

דפסקי הני מיא ליפסוק דמיה דפלניא בר פלניתא לדמא דאתי מפומא בדקינן ליה בגילא 

דחיטתא אי סריך מריאה קאתי ואית ליה תקנתא ואי לא מכבדא קאתי ולית ליה תקנתא 

ל הכבד ולא נשתייר הימנה כלום הריאה אמר ליה רב אמי לרב אשי והאנן איפכא תנן ניט

שניקבה או שחסרה אמר ליה כיון דמפומיה קאתי אימר איתמוחי איתמח אמר מר אי 

מריאה קאתי אית ליה תקנתא מאי תקנתיה ליתי שבעה כוני מפירמא דסילקא ושבעה כוני 

נגדן פירמא דכרתי וחמשה כוני פרידא ותלתא כוני דטלפחי וכונא דכמונא וכונא דחבלי וכ

כנתא פטירתא וליבשיל וליכול ולישתי אבתריה שיכרא חריפא דטבת לככא אמר רבה בר 

רב הונא ליתי תומא יחידאה ונימרסיה במישחא ומילחא ונתביה אטופראי דאליונא דההוא 

גיסא דכייב ליה ונהדר ליה גדנפא דלישא וניזדהר לבישריה דקשי לחיורא לחינכי אמר 

ועיקרא דחומתי עדיף מממרו ונינקוט בפומיה הני לאוקומי רבי יוחנן חומתי כי ממרו 

לבשולי לייתי פארי דריש נפייא וטלפחי בעפרייהו ושובלילתא וחומרתא דכשותא ונינקוט 

כאמגוזא בפומיה לאיפתוחי לינפח ליה חבריה תחלי חיורתא בגילא דחיטתא לאסוקי ליתי 

ליה לברסם ליתי כי פיסתקא עפרא מטולא דבית הכסא וניגבול בדובשא וניכול דמעלי 

דנישדור וכי אמגוזא דחלבניתא דובשניתא ומלי תרוודא דובשא חיורא ומלי נטלא בת 



מחוזא חמרא נקידא ונישלוקינהו בהדי הדדי וכי בשיל נשדור בשיל ליה כוליה ואי לא 

ליתי רביעתא דחלבא דעיזא חיוורתי 

גווזא דמרמהין וכי בשיל גווזא וניטייפיה אתלת קלחי כרבא וניבחשיה ב  ב גמרא,דף סט

במרמהין בשיל ליה כוליה ואי לא ליתי נפקי דכלבא חיורא וניגבול בנטפא וכמה דאפשר 

נפקא לא ניכול דמפריק לגירא ליתי גירא דלילתא וניפכיה ונשדי מיא עלויה ונשתי ואי 

מרא לא ליתי ממיא דאישתי מינייהו כלבא בליליא וניזדהר מגילויא לגילויא אנפקא דח

חייא למורסא אנפקא דחמרא באהלא תולאנא לפירחא דליבא ליתי תלת ברושייאתא 

דשערי ונשטרינהו בכמכא דלא עבר עילויה ארבעין יומין וניכול ונשתי אבתרייהו חמרא 

ל רב אחא מדיפתי לרבינא וכל שכן דפרח ליביה אמר ליה אנא ליוקרא דליבא "מרקא א

יאתא דחיטי ונישטרינהו בדובשא וניכול ונישתי אמרי לפירחא דליבא ליתי תלת ברושי

אבתרייהו חמרא חייא לצרחא דליבא ליתי תלת ביעי נינייא וביעתא דכמונא וביעתא 

דשומשימי וליכול לכאב מעי ליתי תלת מאה פלפלי אריכתא וכל יומי נשתי מאה מינייהו 

אתסיא לכירצא בחמרא רבין דמן נרש עבד לה לברתיה דרב אשי מאה וחמשין מהני דידן ו

אנפקא דחמרא באטרפא דעראה לכירצא חיורא ליתי ביזרא גלגילא וניציירה בשיסתג 

וניתייריה במיא ונשתיה ונזדהר מבינתא דאי לא מנקבא לה למעייניה למיסר סיסין רטיבא 

במיא למישרא יבישתא במיא וסימנך איצא רטיבא דסכר נהרא לטחלא ליתי שב ביני 

וכל יומא נישתי תרתי ותלתא בחמרא ואי לא ליתי טחלא  דמיא ונייבשינהו בטולא

דציפרתא דלא איפתח ונטחיא בתנורא ונוקי להדיה ונימא כי היכי דיביש האי טחלא נייבש 

טחליא דפלוני בר פלוניתא ואי לא ניטחייה ביני אורבי דביתא חדתא ונימא הכי ואי לא 

יה ונימא כי היכי דיביש הא ליבקי שכבא דשכיב בשבתא ונישקליה לידיה ונותבה אטחל

ידא נייבש טחליא דפלוני בר פלוניתא ואי לא ניתי ביניתא וניטווייה בי נפחא וניכליה 

במיא דבי נפחא ונישתי ממיא דבי נפחא ההיא עיזא דהות שתיא מיא דבי נפחא אישתחיט 

ל רב אחא בריה דרבא "ולא אישתכח לה טחלא ואי לא ליפתח חביתא דחמרא לשמיה א

אשי אי אית ליה חביתא דחמרא לא אתי לקמיה דמר אלא מרגל בפת שחרית דמעליא לרב 

לכולי גופיה לרושחתא ליתי אקיקא ואילווא ואספירכא ומרתכא וחומרתא דפילון ושיאפא 

דחמימתא ונינקט בשחקי דכיתנא בקייטא ודעמר גופנא בסיתוא ואי לא לישתי שיכרא 

נדריה שיתין זימני אהא מטחתיה ושיתין זימני מרקא לשיגרונא ליתי פתיא דמוניני וניג

אהא מטחתיה לצמירתא ניתי תלת ניטופייתא מישחא דכופרא ותלת ניטופייתא איצרא 

דכרתי ותלת ניטופייתא דחמרא נקידא ולישדי ליה לאיש באמה ולאשה באותו מקום ואי 

דזהוריתא  לא ליתי אונא דזיקא ולתלי ליה לאיש באמה ולאשה בדדין ואי לא ליתי חוטא

דשדתיה דומה בת דומה וליתלי ליה לאיש באמה ולאשה בדדין ואי לא ליתי כינה דזכר 

ונקבה וליתלי ליה לאיש באמה ולאשה באותו מקום וכי משתין נשתין אסיסנא יבישתא 

מיניה דמעליא לכולהו צימרא לצימרא ברא ליתי ' בצינורא דדשא ונעיין בחומרתא דנפק

א גריבי אטרף אדרא ונישלוקינהו כל חד לחודיה וליתיב בינייהו תלתא גריבי סופלי ותלת

ולתבינהו בתרתי משיכלי וניתי פתורא וננח עילויה וניקום מעילוי האי ולותיב עילוי האי 

ומעילוי האי ולותיב עילוי האי עד דניסק ביה הבלא ולסחי מינייהו וכי שתי ממיא דאדרא 

רי לצימרא גוונא ליתי שבעה בוני דסילקא לישתי ממיא דסופלי לא לישתי משום דמיעק

משב משארי ונישלוקינהו בעפרייהו וניכול ונישתי אטרף אדרא בשיכרא או 



ענבי תאלא במים לחזזיתא ליתי שב חיטי ארזנייתא וניקלינהו אמרא   א גמרא,דף ע

> עובד כוכבים>חדתא ונפיק משחא מינייהו ונישוף רב שימי בר אשי עבד ליה לההוא 

לדבר אחר ואיתסי אמר שמואל האי מאן דמחו ליה באלונכי דפרסאי מיחייא לא חיי { גוי}

אדהכי והכי ניספו ליה בשרא שמינא אגומרי וחמרא חייא אפשר דחיי פורתא ומפקיד 

אביתיה אמר רב אידי בר אבין האי מאן דבלע זיבורא מיחייא לא חיי אדהכי והכי נשקיה 

ר יהושע בן לוי אכל בשר "ומפקיד לביתיה ארביעתא דחלא שמזג אפשר דחיי פורתא 

ו בתקופת תמוז אחזתו אחילו תנא והממלא כריסו "ד או ט"שור בלפת ולן בלבנה בלילי י

א הואיל ואמר מר תמרי "מתמרי פשיטא סד' מכל דבר אחזתו אחילו אמר רב פפא אפי

זר אש ר אלע"ל מאי אחילו א"משבען ומשחנן ומשלשלן ומאשרן ולא מפנקן אימא לא קמ

של עצמות מאי אש של עצמות אמר אביי אש גרמי מאי אסותיה אמר אביי אמרה לי אם 

כולהו שקייני תלתא ושבעא ותריסר והאי עד דמתסי כולהו שקייני אליבא ריקנא והאי 

בתר דאכל ושתי ועייל לבית הכסא ונפיק ומשי ידיה ומייתו ליה בונא דשתיתא דטלפחי 

הו בהדי הדדי וניכול וניכרוך בסדיניה וניגניה וליכא ובונא דחמרא עתיקא וניגבלינ

דנוקמיה עד דקאי מנפשיה וכי קאי לישקליה לסדיניה מיניה ואי לא הדר עילויה אמר ליה 

' נתן אכול שליש ושתה שליש והנח שליש לכשתכעוס תעמוד על מילואך תני ר' אליהו לר

קיץ וחורף סעודתך שהנאתך חייא הרוצה שלא יבא לידי חולי מעיים יהא רגיל בטיבול 

ממנה משוך ידך הימנה ואל תשהה עצמך בשעה שאתה צריך לנקביך אמר מר עוקבא האי 

מאן דשתי טיליא חיורא אחזתו ויתק אמר רב חסדא שיתין מיני חמרא הוו מעליא דכולהו 

סומקא ריחתנא גריעא דכולהו טיליא חיורא אמר רב יהודה האי מאן דיתיב בצפרני ניסן 

ורא ושייף משחא ונפיק ויתיב בשמשא אחזתו ויתק תנו רבנן הקיז דם ושימש מטתו גבי נ

הוויין לו בנים ויתקין הקיזו שניהם ושימשו הוויין להן בנים בעלי ראתן אמר רב פפא לא 

אמרן אלא דלא טעים מידי אבל טעים מידי לית לן בה אמר רבה בר רב הונא בא מן הדרך 

ויתקין תנו רבנן הבא מבית הכסא אל ישמש מטתו עד ושימש מטתו הוויין לו בנים 

שישהה שיעור חצי מיל מפני ששד בית הכסא מלוה עמו ואם שימש הוויין לו בנים נכפים 

תנו רבנן המשמש מטתו מעומד אוחזתו עוית מיושב אוחזתו דלריא היא מלמעלה והוא 

רדרא מאי דרדרא מלמטה אוחזתו דלריא מאי דלריא אמר רבי יהושע בן לוי סם דלריא ד

אמר אביי מוריקא דחוחי רב פפא אליס ובלע ליה רב פפי אליס ושדי ליה אמר אביי מי 

קפיזי קורטמי דחוחי ונידוקינהו ונישליקינהו בחמרא ' שאינו בקי בדרך ארץ ליתי ג

שלשה דברים מכחישים כחו של אדם  : ונישתי אמר רבי יוחנן הן הן החזירוני לנערותי

לבי סחרחר עזבני כחי דרך דכתיב ( תהילים לח)ך ועון פחד דכתיב ואלו הן פחד דר

שלשה דברים  : כשל בעוני כחי( תהילים לא)ענה בדרך כחי עון דכתיב ( תהילים קב)

מתיזין גופו של אדם ואלו הן אכל מעומד ושתה מעומד ושימש מטתו מעומד חמשה 

הקיז דם ועמד ישן ועמד קרובין למיתה יותר מן החיים ואלו הן אכל ועמד שתה ועמד 

ששה העושה אותן מיד מת ואלו הן הבא בדרך ונתייגע הקיז דם  : שימש מטתו ועמד

ונכנס לבית המרחץ ושתה ונשתכר וישן על גבי קרקע ושימש מטתו אמר רבי יוחנן והוא 

שעשאן כסידרן אמר אביי כסידרן מת שלא כסידרן חליש איני והא מעורת עבדה ליה 

שמונה רובן קשה ומיעוטן יפה ואלו הן דרך  : יהו ומית ההוא כחוש הוהלעבדה תלת מיני

ודרך ארץ עושר ומלאכה יין ושינה חמין והקזת דם שמונה ממעטים את הזרע ואלו הן 



המלח והרעב והנתק בכייה ושינה על גבי קרקע וגדגדניות וכשות שלא בזמנה והקזת דם 

למעלה כפלים אמר רב פפא למטה כפלים תנא כשם שקשה למטה כפלים כך יפה 

למטה למטה מן הביצים למעלה למעלה מן הביצים וכשות שלא בזמנה   ב גמרא,דף ע

תנא כשם שקשה שלא בזמנה כך יפה בזמנה אמר רב פפא זמנה תמוז שלא בזמנה טבת 

אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס וחזר  : יומי ניסן ויומי תשרי לא מעלו ולא קשו

ש בן לקיש כותבין ונותנין גט לאלתר "אר : אין דבריו האחרונים כלום ואמר אל תכתבו

ל דקתני אין בדבריו האחרונים כלום "ט דר"יוחנן אמר אין כותבין אלא לכשישתפה מ' ור

יוחנן אמר לך אין בדבריו האחרונים כלום דלכי מתציל לא צריך למיהדר אימלוכי ' ור

יוחנן ' ל מדמי ליה לישן ור"י קמיפלגי רביה ולעולם אין כותבין אלא לכשישתפה במא

יוחנן נמי לידמיה לישן ישן לא מחוסר מעשה האי מחוסר מעשה ' מדמי ליה לשוטה ור

ל נמי נידמייה לשוטה שוטה לא סמיה בידן האי סמיה בידן בישרא סומקא אגומרי "ור

ו רוב יוחנן הכי והאמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים א' וחמרא מרקא ומי אמר ר

שנים ורמז ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו ותניא ראוהו מגויד או צלוב על 

הצליבה ורמז ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו הכי השתא התם דעתא צילותא 

היא וכחישותא הוא דאתחילה ביה הכא דעתא שגישתא היא ומי אמר שמואל הכי והאמר 

ד חי הוא "בו שנים או רוב שנים וברח מעידין עליו ואי סרב יהודה אמר שמואל שחט 

אמאי מעידין עליו אמרי חי הוא וסופו למות אלא מעתה יהא גולה על ידו אלמה תניא 

ר הושעיא חיישינן שמא "ז אינו גולה הא איתמר עלה א"שחט בו שנים או רוב שנים ה

ינייהו דשחטיה בביתא הרוח בלבלתו אי נמי הוא קירב את מיתתו מאי בינייהו איכא ב

נשתתק ואמרו לו נכתוב גט לאשתך  : דשישא ופירכס אי נמי דשחטיה בברא ולא פירכס

ר יוסף בר "וליחוש דלמא שיחיא דלאו לאו נקטיה אי נמי שיחיא דהן הן נקטיה א : 'כו

מניומי אמר רב נחמן דאמרינן ליה בסירוגין וליחוש דלמא שיחיא דסירוגין נקטיה 

חד לאו ותרין הן ותרין לאו וחד הן דבי רבי ישמעאל תנא אומרים לו דברים דאמרינן ליה 

של ימות החמה בימות הגשמים ושל ימות הגשמים בימות החמה מאי ניהו אילימא 

נ חמה אחדיה "גלופקרי וסדיני ליחוש דלמא קורא אחדיה א

ב אמר רב כהנא אמר רב חרש שיכול לדבר מתוך הכת : אלא בפירי  א גמרא,דף עא

כותבין ונותנין גט לאשתו אמר רב יוסף מאי קא משמע לן תנינא נשתתק ואמרו לו נכתוב 

גט לאשתך והרכין בראשו בודקין אותו שלשה פעמים אם אמר על לאו לאו ועל הן הן 

הרי אלו יכתבו ויתנו אמר ליה רבי זירא אלם קאמרת שאני אלם דתניא מדבר ואינו שומע 

הו אלם וזה וזה הרי הן כפקחין לכל דבריהם וממאי דמדבר זהו חרש שומע ואינו מדבר ז

ואני כחרש לא ( תהילים לח)ואינו שומע זהו חרש שומע ואינו מדבר זהו אלם דכתיב 

' אשמע וכאלם לא יפתח פיו ואי בעית אימא כדאמרי אינשי אישתקיל מילוליה אמר ר

לאלם שאינו יכול  אם לא יגיד פרט( ויקרא ה)זירא אי קשיא לי הא קשיא לי דתניא 

להגיד אמאי הא יכול להגיד מתוך הכתב אמר ליה אביי עדות קאמרת שאני עדות דרחמנא 

אמר מפיהם ולא מפי כתבם מיתיבי כשם שבודקין אותו לגיטין כך בודקין אותו למשאות 

ולמתנות ולעדיות ולירושות קתני מיהת עדיות אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב ששת 

ילו בה רבנן והא קתני ירושות אמר רבי אבהו ירושת בנו הבכור קתני בעדות אשה דאק

מיהת למשאות ולמתנות מאי לאו לעלמא לא לדידיה מיתיבי חרש לא הלכו בו אחר 

רמיזותיו ואחר קפיצותיו ואחר כתב ידו אלא במטלטלין אבל לא לגיטין תנאי היא דתניא 



מעיקרו אבל פיקח ונתחרש הוא אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בחרש 

כותב והן חותמין וחרש מעיקרו לא כשם שכונסה ברמיזה כך מוציאה ברמיזה אי באשתו 

נ הכא במאי עסקינן ביבמתו יבמתו ממאן אילימא דנפלה ליה מאחיו חרש כשם "ה

שכניסתה ברמיזה כך יציאתה ברמיזה אלא דנפלה ליה מאחיו פיקח ואיבעית אימא לעולם 

מאחיו חרש וגזירה אחיו חרש אטו אחיו פיקח אי הכי אשתו נמי יבמתו  דנפלה ליה

ביבמתו מיחלפא אשתו ביבמתו לא מיחלפא ומי גזרינן חרש אטו פיקח 

והתנן שני אחין חרשין נשואין שתי אחיות פיקחות או שתי אחיות   ב גמרא,דף עא

ואות לשני חרשות או שתי אחיות אחת פיקחת ואחת חרשת וכן שתי אחיות חרשות נש

אחין פיקחין או לשני אחין חרשין או לשני אחין אחד פיקח ואחד חרש הרי אלו פטורות 

מן החליצה ומן היבום ואם היו נכריות יכנסו ואם רצו להוציאן יוציאו אלא מחוורתא 

ג אמר אביי אף אנן נמי "כדשנין מעיקרא אמר רבי יוחנן חלוקין עליו חביריו על רשב

ג "ציא נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית מאי עולמית לאו אעתנינא נישטת לא יו

ג "יוחנן הוה אמינא רשב' דיכול לדבר מתוך הכתב אמר רב פפא אי לאו דאשמועינן ר

ג דחזינא ליה דחריף אי נמי לכדרבי "ק הוא דאתא ומאי עולמית אע"לפרושי טעמא דת

קחת בעל כרחה ומה טעם ר יצחק דבר תורה שוטה מתגרשת מידי דהוה אפי"יצחק דא

: אמרו אינה מתגרשת שלא ינהגו בה מנהג הפקר

אמרו לו נכתוב גט לאשתך ואמר להן כתובו אמרו לסופר וכתב ולעדים   ב משנה,דף עא

פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו וחזר ונתנו לה הרי הגט בטל עד שיאמר "וחתמו אע

: לסופר כתוב ולעדים חתומו

מ היא דאמר מילי "א אמר תנו הא אמר תנו נותנין מני רטעמא דל  ב גמרא,דף עא

יוסי דאמר ' מימסרן לשליח אימא סיפא עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו אתאן לר

מ וסיפא רבי יוסי אביי "מ וסיפא רבי יוסי אין רישא ר"מילי לא מימסרן לשליח רישא ר

הכי עד שיאמר תנו מיבעי  אמר כולה רבי מאיר היא והכא במאי עסקינן דלא אמר תנו אי

ה עד שיאמר לשלשה מיבעי ליה אלא "ליה אלא הכא במאי עסקינן דלא אמר לבי תלתא א

כולה רבי יוסי היא והכא במאי עסקינן דלא אמר אמרו אי הכי עד שיאמר אמרו מיבעי 

ליה ועוד מי מודה רבי יוסי באומר אמרו והתנן כתב סופר ועד כשר ואמר רבי ירמיה 

שנינו ואמר רב חסדא מתניתין מני  חתם סופר

יוסי באומר ' ד מודה ר"יוסי היא דאמר מילי לא מימסרן לשליח ואי ס' ר  א גמרא,דף עב

אמרו נפיק מינה חורבא דזימנין דאמר להו לשנים אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני 

תא רישא ויחתמו ומשום כיסופא דסופר חיישי ומחתמי ליה ובעל לא אמר הכי אלא מחוור

יוסי היא ולא מיבעיא קאמר לא מבעיא היכא ' יוסי רב אשי אמר כולה ר' מ וסיפא ר"ר

' אמר תנו לא ולא מיבעיא היכא דלא אמר לבי תלתא אלא אפי' דלא אמר תנו אלא אפי

אמר לבי תלתא לא ולא מיבעיא היכא דלא אמר אמרו אלא אפילו אמר אמרו נמי לא תניא 

פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו "ר לשמה וחתמו עדים לשמה אעכוותיה דרב אשי כתב סופ

לו ונתנו לה הרי הגט בטל עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו ישמעו 

: ד מודה רבי יוסי באומר אמרו קולו לאפוקי מדרב כהנא אמר רב"לאפוקי ממ

מיתה לא אמר זה גיטיך אם מתי זה גיטיך מחולי זה זה גיטיך לאחר   א משנה,דף עב

ז גט מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת "כלום מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי ה



חולצת ולא מתייבמת זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק וחלה ומת 

: ז גט ואם לאו אינו גט"אומדין אותו אם מחמת חולי הראשון מת ה

דמי והדר תני מהיום אם מתי מעכשיו אם אלמא אם מתי כלאחר מיתה   א גמרא,דף עב

מתי אלמא אם מתי לאו כלאחר מיתה דמי אמר אביי אם מתי שתי לשונות משמע משמע 

כמעכשיו ומשמע כלאחר מיתה אמר לה מהיום כמאן דאמר לה מעכשיו דמי לא אמר לה 

אמר רב הונא  : זה גיטך אם מתי לא אמר כלום : מהיום כמאן דאמר לה לאחר מיתה דמי

וחולצת והא לא אמר כלום קתני לא אמר כלום דאסירא לעלמא וליבם נמי אסירא והא 

יוסי ' כרבנן ורב הונא דאמר כר' מדסיפא חולצת מכלל דרישא יבומי נמי מיבמה מתני

ת מספקא ליה לרב "דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו אי רבי יוסי חליצה נמי לא תיבעי וכ

יוסי ומי מספקא ליה והא רבה בר אבוה חלש ' הלכה כריוסי או אין ' הונא אי הלכתא כר

נ בעי מיניה מרבה בר אבוה הלכה כרבי "ל רב הונא לר"עול לגביה רב הונא ורב נחמן א

ל את בעי מיניה "ל טעמא דרבי יוסי לא ידענא הלכה איבעי מיניה א"יוסי או אין הלכה א

אמר רב הלכה כרבי יוסי  ל הכי"הלכה וטעמיה דרבי יוסי אנא אמינא לך בעי מיניה א

ל היינו טעמא דרבי יוסי דקסבר זמנו של שטר מוכיח עליו אלא מספקא "לבתר דנפק א

ליה 

ז גיטך אם לא "ר יוסי בעל פה אי לא אמר ומי מספקא ליה והתנן ה"אי א  ב גמרא,דף עב

 ב חדש אינו גט ותני עלה רבותינו התירוה להינשא"ב חדש ומת בתוך י"באתי מכאן ועד י

יוסי ' מאן רבותינו אמר רב יהודה אמר שמואל בי דינא דשרו מישחא וסברי לה כר' ואמרי

יוסי בעל פה או אין הלכה ' דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו אלא מספקא ליה אי הלכה כר

ז גט כשאמות ולאחר מיתה "ז גיטיך אם מתי ושאני מת ה"ומי מספקא ליה והאמר רבא ה

מא דאמר לה מהיום ורבנן צריכא למימר והתנן מהיום אם מתי אין זה גט היכי דמי אילי

יוסי לרבא פשיטא ליה ' מ הלכה כר"יוסי ש' ז גט ואלא לאו דלא אמר לה מהיום ור"ה

א לעולם דאמר לה מהיום ורבנן והני לישני איצטריכי ליה "לרב הונא מספקא ליה ואב

י לה אסיפא זה גיטך שאני מת כאם מתי דמי כשאמות כלאחר מיתה דמי ואיכא דמתנ

יוסי חולצת פשיטא מדסיפא לרבנן ' לאחר מיתה לא אמר כלום אמר רב הונא ולדברי ר

ל דאמר גיטא מעליא "יוסי חולצת מהו דתימא רבי יוסי בהא כרבי ס' חולצת רישא נמי לר

יוסי סבר לה כרבי רבי ' יוסי ולא ר' ל דלא רבי סבר לה כר"הוי וחליצה נמי לא תיבעי קמ

יוסי לא סבר לה כרבי דקתני ' בר לה כרבי יוסי דקתני כזה גט למעוטי דרבי יוסי ורלא ס

כזה גט למעוטי דרבי רבי מאי היא דתניא מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט דברי חכמים 

רבי אומר כזה גט רבי יוסי מאי היא דתנן כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מיכן ועד 

זה  : יוסי אומר כזה גט' ב חדש אינו גט ר"ש ונתנו לאחר יב חד"ב חדש כתבוהו בתוך י"י

אמר רב הונא גיטו כמתנתו מה  : 'גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק כו

ג דלא פריש כיון דאמר כתובו "מתנתו אם עמד חוזר אף גיטו אם עמד חוזר ומה גיטו אע

קנו מיניה תנן זה גיטך מהיום אם ג דלא "ג דלא אמר תנו אף מתנתו כיון דאמר תנו אע"אע

ז "מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק וחלה ומת אומדים אותו אם מחמת חולי הראשון מת ה

א אם עמד חוזר למה לי אומדנא הרי עמד אמר מר בריה דרב יוסף "גט אם לאו אינו גט וא

הא משמיה דרבא שניתק מחולי לחולי והא עמד קתני עמד מחולי זה ונפל לחולי אחר ו

הלך בשוק קתני הלך על משענתו 



ל דהלך על משענתו הוא דבעינן אומדנא אידך אומדנא נמי לא "והא קמ  א גמרא,דף עג

בעינן שמעת מינה שכיב מרע שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה אין דאמר רבי אלעזר 

משמיה דרב שכיב מרע שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה רבה ורבא לא סבירא להו הא 

הונא גזירה שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה ומי איכא מידי דמדאורייתא לא הוי גיטא דרב 

ומשום גזירה שרינן אשת איש לעלמא אין כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו 

ל רבינא לרב אשי תינח דקדיש בכספא קדיש בביאה מאי איכא "רבנן לקדושין מיניה א

ר זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה "נות תל שויוה רבנן לבעילתו בעילת ז"למימר א

ונפל הבית עליו או הכישו נחש אינו גט אם לא אעמוד מחולי זה ונפל עליו בית או הכישו 

ז גט מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא שלחו מתם אכלו ארי אין לנו ההוא גברא "נחש ה

אתא לקמיה  דזבין ארעא לחבריה קביל עליה כל אונסא דמתיליד לסוף אפיקו בה נהרא

ל רב אחא בר תחליפא "ל זיל שפי ליה דהא קבילת עלך כל אונסא דמתיליד א"דרבינא א

לרבינא אונסא דלא שכיח הוא איגלגל מילתא ומטא לקמיה דרבא אמר להו אונסא דלא 

שכיח הוא איתיביה רבינא לרבא אם לא אעמוד מחולי זה ונפל עליו בית או הכישו נחש 

ל רב אחא מדפתי לרבינא ומשום דקשיא "ימא מרישא אינו גט אז גט אמר ליה רבא וא"ה

רישא אסיפא לא מותבינן תיובתא מינה אמר ליה אין כיון דקשיא רישא אסיפא לא איתמר 

בי מדרשא ומשבשתא היא זיל בתר סברא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע זבן 

כל אונסא דמתיליד שומשמי אגידא דנהר מלכא אגור מלחי לעבורינהו קבילו עלייהו 

לסוף איסתכר נהר מלכא אמרו להו אגורו חמרי אפקעינהו ניהלן דהא קבילתו עלייכו כל 

אונסא דמיתליד אתו לקמיה דרבא אמר להו קאקי חיורי משלחי גלימי דאינשי אונסא דלא 

: שכיח הוא

פ שפחה חוץ "ע' על פי עבד אפי' לא תתייחד עמו אלא בפני עדים אפי  א משנה,דף עג

משפחתה מפני שלבה גס בה בשפחתה מה היא באותן הימים רבי יהודה אומר 

: כאשת איש לכל דבריה רבי יוסי אומר מגורשת ואינה מגורשת  ב משנה,דף עג

ר ראוה שנתייחדה עמו באפילה או שישנה עמו תחת מרגלות המטה "ת  ב גמרא,דף עג

ן חוששין משום קדושין אין חוששין שמא נתעסקו בדבר אחר וחוששין משום זנות ואי

רבי יוסי ברבי יהודה אומר אף חוששין משום קידושין מאי קאמר אמר רב נחמן אמר 

ק ראוה שנבעלה חוששין משום קידושין נתן לה כספים חוששין משום "רבה בר אבוה ה

יהודה אומר אף ' באתננה נתן לה ואין חוששין משום קידושין רבי יוסי בר' זנות דאמרי

משום קידושין כמאן אזלא הא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בזו חוששין 

מחלוקת כשראוה שנבעלה אבל לא ראוה שנבעלה דברי הכל אין צריכה הימנו גט שני 

ק ראוה שנבעלה "כמאן כדברי הכל מתקיף לה אביי מידי כספים קתני אלא אמר אביי ה

רבי יהודה אומר אף חוששין יוסי ב' חוששין משום זנות ואין חוששין משום קידושין ר

ר יוחנן מחלוקת כשראוה "משום קידושין כמאן אזלא הא דאמר רבה בר בר חנה א

' יוסי בר' שנבעלה אבל לא ראוה שנבעלה דברי הכל אין צריכה הימנו גט שני כמאן כר

ק רבי יוסי בר רבי יהודה אומר אף "כ מאי אף אלא אמר רבא ה"יהודה מתקיף לה רבא א

ר "בעלה חוששין משום קידושין כמאן אזלא הא דאמר רבה בר בר חנה אלא ראוה שנ

יוחנן מחלוקת כשראוה שנבעלה אבל לא ראוה שנבעלה דברי הכל אינה צריכה הימנו גט 

יוסי ' מה היא באותן הימים רבי יהודה אומר כאשת איש לכל דבריה ר : כמאן דלא כחד

לכי מיית הוי גיטא והא קיימא לן דאין תנא ובלבד שימות ו : אומר מגורשת ואינה מגורשת



תנו רבנן ימים שבינתים בעלה זכאי  : גט לאחר מיתה אמר רבה באומר מעת שאני בעולם

במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה 

ומטמא לה כללו של דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שאינה צריכה   א גמרא,דף עד

א "יוסי אומר בעילתה ספק וחכ' אומר בעילתה תלויה רמ "יהודה ר' הימנו גט שני דברי ר

מ לרבי יוסי אמר רבי יוחנן אשם "מגורשת ואינה מגורשת ובלבד שימות מאי איכא בין ר

א מגורשת "יוסי מייתי אשם תלוי וחכ' מ לא מייתי אשם תלוי ולר"תלוי איכא בינייהו לר

זירא דאמר רבי זירא אמר רבה ואינה מגורשת חכמים היינו רבי יוסי איכא בינייהו דרבי 

בר ירמיה אמר שמואל כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב 

: במזונותיה

מ "מ שתתני לי מאתים זוז הרי זו מגורשת ותתן ע"הרי זה גיטך ע  א משנה,דף עד

שתתני לי מיכן ועד שלשים יום אם נתנה לו בתוך שלשים יום מגורשת ואם לאו אינה 

מ "ז גיטך ע"רשת אמר רבן שמעון בן גמליאל מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו המגו

: שתתני לי איצטליתי ואבדה איצטליתו ואמרו חכמים תתן לו את דמיה

מאי ותתן רב הונא אמר והיא תתן רב יהודה אמר לכשתתן מאי בינייהו   א גמרא,דף עד

ן אינה צריכה הימנו גט שני איכא בינייהו שנתקרע הגט או שאבד רב הונא אמר והיא תת

רב יהודה אמר לכשתתן צריכה הימנו גט שני ותנן נמי גבי קידושין כי האי גוונא דתנן 

האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מאתים זוז הרי היא מקודשת ויתן 

ואיתמר מאי ויתן רב הונא אמר והוא יתן רב יהודה אמר לכשיתן מאי בינייהו איכא 

הו שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר רב הונא אמר והוא יתן תנאה בעלמא הוא ביניי

מקיים תנאיה ואזיל רב יהודה אמר לכשיתן לכי יהיב לה הוא דהוו קידושין השתא לא הוו 

קידושין וצריכא דאי אשמעינן גבי קידושין בהא קאמר רב הונא והוא יתן משום דלקרובה 

אתי אימא מודה ליה לרב יהודה ואי אשמעינן גבי קאתי אבל גבי גירושין דלרחוקה ק

גירושין בהא קאמר רב הונא והיא תתן משום דלא כסיף למיתבעה אבל גבי קידושין 

דכסיפא למיתבעיה אימא מודי ליה לרב יהודה ואי אשמעינן גבי קידושין בהא קאמר רב 

עה אימא יהודה לכשיתן משום דכסיפא למיתבעיה אבל גבי גירושין דלא כסיף למיתב

מודה ליה לרב הונא ואי אשמעינן גבי גירושין בהא קאמר רב יהודה לכשתתן משום 

דלרחוקה קאתי אבל גבי קידושין דלקרובה קאתי אימא מודה ליה לרב הונא צריכא 

פ שנקרע הגט או שנאבד מגורשת "ז גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז אע"מיתיבי ה

ז גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז ומת נתנה "הולאחר לא תנשא עד שתתן ועוד תניא 

אינה זקוקה ליבם לא נתנה זקוקה ליבם רבן שמעון בן גמליאל אומר נותנת לאביו או 

לאחיו או לאחד מן הקרובים עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר לי ולא ליורשי ומר סבר לי 

יהודה הא מני רבי  ע מיהא תנאה הוי תיובתא דרב יהודה אמר לך רב"ואפילו ליורשי וכ

היא דאמר רב הונא אמר רבי כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי ופליגי רבנן עליה 

ר זירא כי הוינן בבבל אמרינן הא דאמר רב הונא אמר רבי כל "ואנא דאמרי כרבנן וא

האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי פליגי רבנן עליה כי סליקי אשכחתיה לרבי אסי דיתיב 

ה דרבי יוחנן הכל מודים באומר על מנת כאומר מעכשיו דמי לא נחלקו אלא וקאמר משמי

במהיום ולאחר מיתה 

והתניא מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט דברי חכמים רבי אומר כזה גט   ב גמרא,דף עד

ולרב יהודה דאמר בעל מנת פליגי אדמיפלגי במהיום ולאחר מיתה ליפלגי בעל מנת 



על  : ו בעל מנת ולהודיעך כחן דרבנן כח דהיתירא עדיף ליהלהודיעך כחו דרבי וליפלג

פשיטא מהו דתימא קפידיה לאו קפידא ולזרזה  : 'מנת שתתני לי מכאן ועד שלשים יום וכו

מאי תנא דקתני  : 'אמר רבן שמעון בן גמליאל מעשה בצידן כו : קאתי קא משמע לן

איצטליתי ואבדה איצטליתו  מ שתתני לי"מעשה חסורי מיחסרא והכי קתני אם אמר לה ע

איצטליתי דוקא קאמר לה רבן שמעון בן גמליאל אומר תתן לו את דמיה ואמר רבן שמעון 

בן גמליאל מעשה נמי בצידן באחד שאמר לאשתו הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 

אצטליתי ואבדה אצטליתו ואמרו חכמים תתן לו את דמיה בעא מיניה רבי אסי מרבי יוחנן 

גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז וחזר ואמר לה מחולים לך מהו תיבעי לרבנן הרי זה 

ג תיבעי לרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא דלא אחלה גבה אבל הכא "תיבעי לרשב

ג לא קאמר אלא דקא מפייסה ליה בדמי "לך או דלמא אפילו רשב' הא קאמר לה מחולי

יה האומר לחבירו קונם שאתה נהנה לי אם אבל לגמרי לא אמר ליה אינה מגורשת איתיב

מ אומר אסור עד שיתן "אי אתה נותן לבני כור אחד של חטין ושתי חביות של יין ר

פ חכם ואומר הריני כאילו התקבלתי "וחכמים אומרים אף זה יכול להתיר את נדרו שלא ע

טריך הכי השתא התם לצעורה קא מכוין ולא ציערה הכא משום הרווחה הוא והא לא איצ

ההוא גברא דאמר ליה לאריסיה כולי עלמא דלו תלת דלוותא ואכלי ריבעא את דלי 

ארבעה ואכול תילתא לסוף אתא מיטרא אמר רב יוסף הא לא דלה רבה אמר הא לא 

איצטריכא לימא רב יוסף דאמר כרבנן ורבה דאמר כרבן שמעון בן גמליאל ותיסברא והא 

ן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל אלא לעולם קיימא לן הילכתא כוותיה דרבה ובהא אי

כרבנן רב יוסף כרבנן ורבה אמר לך אנא דאמרי אפילו לרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן 

התם אלא דלצעורה קא מיכוין אבל הכא משום הרווחה הוא והא לא איצטריך תנן התם 

חולש  בראשונה היה נטמן יום שנים עשר חדש כדי שיהא חלוט לו התקין הלל הזקן שיהא

את מעותיו ללשכה ויהא שובר את הדלת ונכנס ואימתי שירצה הלה יבוא ויטול את 

מעותיו ואמר רבא מתקנתו של הלל נשמע הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז 

ונתנה לו מדעתו מגורשת על כורחו אינה מגורשת מדאיצטריך ליה להלל לתקוני נתינה 

בעל כורחיה דהויא לה נתינה 

מכלל דבעלמא נתינה בעל כרחיה לא הויא נתינה מתקיף לה רב פפא   א גמרא,דף עה

ואיתימא רב שימי בר אשי ודלמא כי אצטריך ליה לתקוני שלא בפניו אבל בפניו בין 

ז גיטך על "מדעתו בין בעל כרחו הויא נתינה ואיכא דאמרי אמר רבא מתקנתו של הלל ה

תו ובין בעל כרחו הויא נתינה וכי איצטריך מנת שתתני לי מאתים זוז ונתנה לו בין מדע

ליה להלל לתקוני שלא בפניו אבל בפניו בין מדעתו בין בעל כרחו הויא נתינה מתקיף לה 

רב פפא ואיתימא רב שימי בר אשי ודלמא אפילו בפניו נמי מדעתו אין על כרחו לא והלל 

ג "שנה רשבר יוחנן כל מקום ש"מאי דאיצטריך ליה תקין אמר רבה בר בר חנה א

ר הרי זה גיטיך והנייר שלי "במשנתינו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה ת

אינה מגורשת על מנת שתחזירי לי את הנייר מגורשת מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא 

נ אפשר דמפייסה ליה בדמי "ג היא דאמר תתן לו את דמיה ה"אמר רב חסדא הא מני רשב

ג היכא דליתיה בעיניה היכא דאיתיה בעיניה מי אמר "מר רשבמתקיף לה אביי אימור דא

מ היא דאמר בעינן תנאי כפול והכא הא לא כפליה לתנאיה "אלא אמר אביי הא מני ר

מתקיף לה רבא טעמא דלא כפליה לתנאיה הא כפליה לתנאיה לא הוי גיטא מכדי כל תנאי 

קודם למעשה אף כל תנאי מהיכא גמרינן להו מתנאי בני גד ובני ראובן מה התם תנאי 



קודם למעשה לאפוקי הכא דמעשה קודם לתנאי אלא אמר רבא משום דמעשה קודם 

לתנאי מתקיף לה רב אדא בר אהבה טעמא דמעשה קודם לתנאי הא תנאי קודם למעשה 

לא הוי גיטא מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן להו מתנאי בני גד ובני ראובן מה התם תנאי 

ר אחר אף כל לאפוקי הכא בדבר אחד ומעשה בדב

דתנאי ומעשה בדבר אחד אלא אמר רב אדא בר אהבה משום דתנאי   ב גמרא,דף עה

ומעשה בדבר אחד רב אשי אמר הא מני רבי היא דאמר רב הונא אמר רב כל האומר על 

מנת כאומר מעכשיו דמי אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע אם לא מתי לא יהא גט ואם 

ם מתי יהא גט ואם לא מתי לא יהא גט לא מקדים איניש פורענותא מתי יהא גט ולימא א

לנפשיה ולימא לא יהא גט אם לא מתי בעינן תנאי קודם למעשה מתקיף לה רבא מכדי כל 

תנאי מהיכא גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן מה התם הן קודם ללאו אף כל לאפוקי הכא 

גט אם מתי יהא גט אם לא מתי לא דלאו קודם להן אלא אמר רבא אם לא מתי לא יהא 

יהא גט אם לא מתי לא יהא גט לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה אם מתי יהא גט אם 

: לא מתי לא יהא גט בעינן הן קודם ללאו

מ שתשמשי את אבא על מנת שתניקי את בני כמה היא "הרי זה גיטיך ע  ב משנה,דף עה

חדש מת הבן או שמת האב הרי זה גט מניקתו שתי שנים רבי יהודה אומר שמנה עשר 

מ שתניקי את בני שתי שנים מת הבן "מ שתשמשי את אבא שתי שנים ע"הרי זה גיטיך ע

או שאמר האב אי אפשי שתשמשני שלא בהקפדה אינו גט רבן שמעון בן גמליאל אומר 

: כזה גט כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל כל עכבה שאינה הימנה הרי זה גט

ז גט "ומי בעינן כולי האי ורמינהי שמשתו יום אחד הניקתו יום אחד ה  ב גמרא,דף עה

ג וברייתא "אמר רב חסדא לא קשיא הא רבנן והא רבן שמעון בן גמליאל מתניתין רשב

ג אלא ברייתא "רבנן הא מדסיפא רבן שמעון בן גמליאל הוי מכלל דרישא לאו רשב

יא כאן בסתם כאן במפרש רב אשי רבנן רבא אמר לא קש' ג היא דמיקל בתנאי מתני"רשב

אמר כל סתם נמי כמפרש יום אחד דמי תנן כמה היא מניקתו שתי שנים רבי יהודה אומר 

שמנה עשר חדש בשלמא לרבא ניחא אלא לרב אשי למה לי שתי שנים למה לי שמנה 

עשר חדש ביום אחד סגי הכי קאמר יום אחד משתי שנים לאפוקי לאחר שתי שנים דלא 

שמנה עשר חדש לאפוקי לאחר שמנה עשר חדש דלא מיתיבי הרי זה גיטיך על יום אחד מ

מנת שתשמשי את אבא שתי שנים על מנת שתניקי את בני שתי שנים מת הבן או שאמר 

האב אי אפשי שתשמשני שלא בהקפדה אינו גט 

בשלמא לרבא רישא בדלא פריש סיפא דפריש אלא לרב אשי מאי שנא   א גמרא,דף עו

ר הרי זה גיטך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים ועל "שנא סיפא קשיא ת רישא ומאי

פ שלא נתקיים התנאי הרי זה גט לפי שלא אמר לה "מנת שתניקי את בני שתי שנים אע

א נתקיים "אם תשמשי אם לא תשמשי אם תניקי ואם לא תניקי דברי רבי מאיר וחכ

תנאי בכתובים שאינו כפול איכא ג אומר אין לך "ז גט ואם לאו אינו גט רשב"התנאי ה

מאיר קאמר ' מאיר קאמר ליה ואיכא דאמרי לרבנן קאמר להו איכא דאמרי לר' דאמרי לר

ליה והכי קאמר ליה אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול והוו להו שני כתובים הבאין כאחד 

ר להו וכל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדין איכא דאמרי לרבנן קאמר להו והכי קאמ

מ שתשמשי "אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול וגמרינן מינייהו ורמינהו הרי זה גיטיך ע

את אבא שתי שנים על מנת שתניקי את בני שתי שנים מת האב או מת הבן אינו גט דברי 

פ שלא נתקיים התנאי הרי זה גט יכולה היא שתאמר לו תן "מאיר וחכמים אומרים אע' ר



לי בנך ואניקנו קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר קשיא דרבנן אדרבנן לי אביך ואשמשנו תן 

דרבי מאיר אדרבי מאיר לא קשיא התם בדלא כפליה לתנאיה הכא בדכפליה לתנאיה 

ורבנן אדרבנן לא קשיא מאן חכמים דהכא רבן שמעון בן גמליאל היא דאמר כל עכבה 

גיטך על מנת שתשמשי את  שאינה הימנה הרי זה גט תנו רבנן אמר לה בפני שנים הרי זה

שנים וחזר ואמר לה בפני שנים הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז לא ' אבא ב

ביטל דברי האחרון את הראשון רצתה משמשתו רצתה נותנת לו מאתים זוז אבל אמר לה 

מ שתתני לי מאתים זוז וחזר ואמר לה בפני שנים הרי זה גיטך "בפני שנים הרי זה גיטך ע

מאות זוז ביטל דברי האחרון את הראשון ואין אחד מן הראשונים ' מנת שתתני לי געל 

ואחד מן האחרונים מצטרפין אהייא אילימא אסיפא הרי בטל אלא ארישא פשיטא מהו 

: ל"דתימא כל לקיומא תנאי מצטרפין קמ

הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום והיה הולך מיהודה   א משנה,דף עו

ל הגיע לאנטיפרס וחזר בטל תנאו הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שלשים יום לגלי

והיה הולך מגליל ליהודה והגיע לכפר עותנאי וחזר בטל תנאו הרי זה גיטך אם לא באתי 

מכאן עד שלשים יום והיה הולך למדינת הים והגיע לעכו וחזר בטל תנאו הרי זה גיטך כל 

יום היה הולך ובא הולך ובא הואיל ולא נתיחד עמה הרי זמן שאעבור מכנגד פניך שלשים 

: זה גט

למימרא דאנטיפרס בגליל הוה קיימא ורמינהי אנטיפרס ביהודה וכפר   א גמרא,דף עו

עותנאי בגליל בינתים מטילין אותו לחומרא מגורשת 

ואינה מגורשת אמר אביי תרי תנאי קאמר לה אי מטינא לגליל לאלתר   ב גמרא,דף עו

גיטא ואי משתהינא באורחא תלתין יומין ולא אתינא ליהוי גיטא הגיע לאנטיפרס  ליהוי

הרי זה גיטך אם  : וחזר דלא לגליל מטא ולא אישתהויי נמי אשתהי תלתין יומין בטל תנאו

למימרא דעכו במדינת הים קיימא והא אמר רב  : 'לא באתי מכאן ועד שלשים יום כו

עכו הוו מפטרי משום דאסור לצאת מארץ לחוצה ספרא כי הוו מיפטרי רבנן מהדדי ב

לארץ אמר אביי תרי תנאי קאמר לה אי מטינא למדינת הים לאלתר ליהוי גיטא אי 

משתהינא באורחא תלתין יומין ולא אתינא ליהוי גיטא הגיע לעכו וחזר דלא למדינת הים 

 : 'שאעבור וכוז גיטך כל זמן "ה : מטא ולא אישתהויי נמי אשתהי תלתין יומין בטל תנאו

והא לא עבר אמר רב הונא מאי פניך תשמיש ואמאי קרי ליה פניך לישנא מעליא נקט 

ז גט קתני דלא הוי גט ישן "ורבי יוחנן אמר לעולם פניך ממש מי קתני הרי זו מגורשת ה

ז גיטך כל זמן שאעבור מנגד "יוחנן ה' ולכי מלו תלתין יומי הוי גיטא תניא כוותיה דר

ז גט ולגט ישן אין "יום והיה הולך ובא הולך ובא הואיל ולא נתייחד עמה הפניך שלשים 

חוששין שהרי לא נתייחד עמה וליחוש שמא פייס אמר רבה בר רב הונא הכי אמר אבא 

דרב באומר נאמנת עלי לומר שלא באתי איכא דמתני לה אמתניתין מעכשיו ' מרי משמי

ז גט וליחוש שמא פייס אמר רבה "חדש הב "ב חדש ומת בתוך י"אם לא באתי מכאן ועד י

בר רב הונא הכי אמר אבא מרי משמיה דרב באומר נאמנת עלי לומר שלא באתי מאן 

: הא לא אתא' כל שכן אברייתא מאן דמתני לה אברייתא אבל אמתני' דמתני לה אמתני

ב חדש אינו גט "ב חדש ומת בתוך י"ז גיטך אם לא באתי מכאן ועד י"ה  ב משנה,דף עו

ז גט אם לא "ב חדש ה"ב חדש ומת בתוך י"ז גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ה

ב "ב חדש ונתנו לאחר י"ב חדש כתבו ותנו גט לאשתי כתבו גט בתוך י"באתי מכאן ועד י

ב חדש "ב חדש כתבו בתוך י"מכאן עד י חדש אינו גט כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי



ב חדש ונתנו לאחר "ב חדש אינו גט רבי יוסי אומר כזה גט כתבו לאחר י"ונתנו לאחר י

ז גט ואם מיתה קדמה לגט אינו גט ואם אין ידוע זו "ב חדש ומת אם הגט קודם למיתה ה"י

: היא שאמרו מגורשת ואינה מגורשת

ינשא מאן רבותינו אמר רב יהודה אמר שמואל בי תנא רבותינו התירוה ל  ב גמרא,דף עו

ר אבא בריה "דינא דשרו מישחא סברי לה כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו א

ג בר רבי הורה ולא הודו לו כל "יהודה נשיאה בנו של ר' ר יוחנן ר"דרבי חייא בר אבא א

לתר שריתוה או אלעזר לההוא סבא כי שריתוה לא' ל ר"סיעתו ואמרי לה כל שעתו א

ב חדש "לאחר שנים עשר חדש שריתוה לאלתר שריתוה דהא לא אתי או דלמא לאחר י

ב "שריתוה דהא איקיים ליה תנאו ותיבעי ליה מתניתין מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י

ב חדש "ב חדש הרי זה גט לאלתר הוי דהא לא אתי או דלמא לאחר י"חדש ומת בתוך י

ין הכי נמי ומשום דהוה בההוא מעשה אמר אביי הכל מודים דהא איקיים ליה תנאיה א

היכא דאמר לכשתצא חמה מנרתיקה 

לכי נפקא קאמר לה וכי מיית בליליא הוי גט לאחר מיתה על מנת שתצא   א גמרא,דף עז

חמה מנרתיקה מעכשיו קאמר לה דאמר רב הונא אמר רב כל האומר על מנת כאומר 

א מר סבר לה כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח מעכשיו דמי לא נחלקו אלא באם תצ

עליו והוה ליה כמהיום אם מתי כמעכשיו אם מתי מר לא סבר כרבי יוסי והוה ליה כאם 

אמר ליה  : 'ב חדש כתבו כו"כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד י : מתי גרידא

עולם אימא לך פסול יוסי כתב גט על תנאי כשר לא ל' רב יימר לרב אשי לימא קסבר ר

ושאני הכא מדהוה ליה למימר אם לא באתי כתבו ותנו ואמר כתבו ותנו אם לא באתי הכי 

ר לאחר שבוע "קאמר כתבו מעכשיו ותנו אם לא באתי ורבנן לא שנא הכי ולא שנא הכי ת

זירא קמיה דרבי אסי ' שנה לאחר שנה חדש לאחר חדש שבת לאחר שבת מאי יתיב ר

י קמיה דרבי יוחנן וקאמר חד בשבא ותרי ותלתא בתר שבתא ארבעה ואמרי לה רבי אס

חייא ' וחמשא ומעלי שבתא קמי שבתא תניא רבי אומר לאחר הרגל שלשים יום נפק ר

:  דרשה משמיה דרבי וקלסוה משמיה דרבים ולא קלסוה אלמא לית הילכתא כוותיה

  

מסכת גיטין פרק ח 

ך ביתה או בתוך חצרה הרי זו מגורשת זרקו הזורק גט לאשתו והיא בתו  א משנה,דף עז

לה בתוך ביתו או בתוך חצרו אפילו הוא עמה במטה אינה מגורשת לתוך חיקה או לתוך 

: קלתה הרי זו מגורשת

ונתן בידה אין לי אלא ידה גגה ( דברים כד)מנא הני מילי דתנו רבנן   א גמרא,דף עז

הכי גבי גנב ידו אין לי אלא ידו גגו  ל ונתן מכל מקום ותניא נמי"חצרה וקרפיפה מנין ת

גט ' המצא תמצא מכל מקום וצריכא דאי אשמועי( שמות כב)ל "חצרו וקרפיפו מנין ת

משום דבעל כרחה מגרשה אבל גנב דליתיה בעל כורחיה אימא לא ואי אשמועינן גנב 

ר "משום דקנסיה רחמנא אבל גט אימא לא צריכא חצרה מה שקנתה אשה קנה בעלה א

בכותב לה דין ודברים אין לי בנכסיך וכי כתב לה הכי מאי הוי והתניא האומר  אלעזר

לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת הימנה לא אמר כלום 



ינאי בכותב לה ועודה ארוסה וכדרב כהנא דאמר רב כהנא נחלה הבאה לו ' אמרי דבי ר

לא ירשנה וכדרבא דאמר רבא האומר לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה ש

אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו מאי כגון זו כדרב הונא אמר   ב גמרא,דף עז

רב דאמר רב הונא אמר רב יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונית ואיני עושה רבא 

 אמר אטו ידה מי לא קניא ליה לבעל אלא גיטה וידה באין כאחד הכא נמי גיטה וחצרה

באין כאחד אמר ליה רבינא לרב אשי רבא יד דאשה קא קשיא ליה נהי דקני ליה למעשה 

ד בשטר על ידי עצמו "למ' רבא יד העבד קא קשיא לי' ידיה ידה גופה מי קני ליה אמר לי

נ גיטה וחצירה באין כאחד ההוא שכיב "יד עבד כיד רבו דמיא אלא גטו וידו באין כאחד ה

הו בהדי פניא דמעלי שבתא ולא הספיק למיתביה לה למחר מרע דכתב לה גיטא לדבית

תקף ליה עלמא אתו לקמיה דרבא אמר להו זילו אמרו ליה ליקניה ניהלה לההוא דוכתא 

דיתיב ביה גיטא ותיזל איהי ותיחוד ותפתח ותחזיק ביה דתנן נעל גדר פרץ כל שהוא הרי 

איכסיף לסוף איגלי זו חזקה אמר ליה רב עיליש לרבא מה שקנתה אשה קנה בעלה 

מילתא דארוסה הואי אמר רבא אם אמרו בנשואה יאמרו בארוסה הדר אמר רבא לא שנא 

ארוסה ולא שנא נשואה גיטה וחצירה באין כאחד והא אמרה רבא מעיקרא כי אמרה רבא 

אמר עולא והוא שעומדת בצד ביתה ובצד חצרה  : והיא בתוך ביתה : אהאי מעשה אמרה

' לו היא בטבריא וחצרה בציפורי היא בציפורי וחצרה בטבריא מגורשאושעיא אמר אפי' ר

ק והיא כמי שבתוך ביתה והיא כמי שבתוך "והא היא בתוך ביתה ובתוך חצרה קתני ה

חצרה דכיון דחצר משתמרת לדעתה היא מתגרשת לימא בהא קמיפלגי דמר סבר חצר 

י עלמא חצר משום משום ידה אתרבאי ומר סבר חצר משום שליחות אתרבאי לא דכול

ידה איתרבאי מר סבר כידה מה ידה בסמוכה אף חצרה בסמוכה ואידך אי מה ידה בדבוקה 

אף חצרה בדבוקה אלא כידה מה ידה משתמרת לדעתה אף חצרה המשתמרת לדעתה 

לאפוקי חצר המשתמרת שלא לדעתה ההוא גברא דזרק לה גיטא לדביתהו הוה קיימא 

רב יוסף חזינן אי הויא ארבע אמות על ארבע אמות  בחצר אזל גיטא נפל בפיסלא אמר

פלג ליה רשותא לנפשיה ואי לא חדא רשותא היא במאי עסקינן אילימא בחצר דידה כי 

אמות מאי הוי אלא בחצר דידיה כי לא הוי ארבע אמות מאי הוי לא צריכא דאושלה ' הוי ד

מרן אלא דלא גבוה מקום דחד מקום מושלי אינשי תרי מקומות לא מושלי אינשי ולא א

ג דלא הוי ארבע אמות ולא אמרן אלא דלית ליה "עשרה אבל גבוה עשרה אע

ג דלא הוי "ג דלא גבוה עשרה ואע"שם לווי אבל אית ליה שם לווי אע  א גמרא,דף עח

אמר רבא לא שנו אלא במטה שלו אבל במטה  : 'אפילו הוא עמה במטה כו : ארבע אמות

י אליעזר אומר במטה שלו אינה מגורשת במטה שלה שלה מגורשת תניא נמי הכי רב

מגורשת ובמטה שלה מגורשת כליו של לוקח ברשות מוכר הוא שמעת מינה כליו של 

לוקח ברשות מוכר קנה לוקח לא צריכא דגבוה עשרה והאיכא מקום כרעי אמקום כרעי 

ות מוכר אמאי כליו של לוקח ברש : לתוך חיקה או לתוך קלתה מגורשת : לא קפדי אינשי

אלעזר אמר ' הוא אמר רב יהודה אמר שמואל כגון שהיתה קלתה תלויה בה וכן אמר ר

פ שאינה "שמעון בן לקיש אמר קשורה אע' רבי אושעיא כגון שהיתה קלתה תלויה בה ור

תלויה רב אדא בר אהבה אמר כגון שהיתה קלתה מונחת לה בין ירכותיה רב משרשיא בר 

יוחנן אמר מקום חיקה קנוי לה מקום ' ה מוכר קלתות ררב דימי אמר כגון שהיה בעל

יוחנן לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיקה ולא על ' ט דר"קלתה קנוי לה אמר רבא מ

מקום קלתה תניא נמי הכי זרקו לה לתוך חיקה או לתוך קלתה או לתוך כל דבר שהוא 



י טסקא דאכלה בה כקלתה הרי זו מגורשת כל דבר שהוא כקלתה לאיתויי מאי לאיתוי

: תמרי

אמר לה כנסי שטר חוב זה או שמצאתו מאחוריו קוראה והרי הוא גיטה   א משנה,דף עח

אינו גט עד שיאמר לה הא גיטיך נתן בידה והיא ישנה ניעורה קוראה והרי הוא גיטה אינו 

: גט עד שיאמר לה הא גיטיך

יטיך מעל גבי קרקע ואמר כי אמר לה הא גיטיך מאי הוי הוה ליה טלי ג  א גמרא,דף עח

רבא טלי גיטיך מעל גבי קרקע לא אמר כלום אימא ששלפתו מאחוריו שלפתו נמי הא 

בעינא ונתן בידה וליכא לא צריכא דערק לה חרציה ושלפתיה תניא נמי הכי אמר לה כנסי 

שטר חוב זה או ששלפתו מאחוריו קראתו והרי הוא גיטה אינו גט עד שיאמר לה הא 

רבי רבי שמעון בן אלעזר אומר לעולם אינו גט עד שיטלנו הימנה ויחזור גיטיך דברי 

ויתננו לה ויאמר לה הא גיטיך נתנו בידה והיא ישנה ניעורה וקוראה והרי הוא גיטה אינו 

גט עד שיאמר לה הא גיטיך דברי רבי רבי שמעון בן אלעזר אומר עד שיטלנו הימנה 

ריכא דאי איתמר בהך קמייתא בההיא קאמר רבי ויחזור ויתננו לה ויאמר לה הא גיטיך וצ

משום דבת איגרושי היא אבל נתן בידה והיא ישנה דלאו בת איגרושי היא אימא מודי ליה 

שמעון בן אלעזר אבל בהך אימא ' לרבי שמעון בן אלעזר ואי איתמר בהא בהא קאמר ר

ז גט ניעור "ו המודי ליה לרבי צריכא אמר רבא כתב לה גט ונתנו ביד עבדה ישן ומשמרת

אינו גט דהויא ליה חצר המשתמרת שלא לדעתה ישן ומשמרתו הרי זה גט אמאי חצר 

מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה וכי תימא ישן שאני והא אמר רבא כל שאילו מהלך לא 

: קנה עומד ויושב לא קנה והלכתא בכפות

ת קרוב לו אינה היתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לה קרוב לה מגורש  א משנה,דף עח

מגורשת מחצה על מחצה מגורשת ואינה מגורשת וכן לענין קדושין וכן לענין החוב אמר 

לו בעל חובו זרוק לי חובי וזרקו לו קרוב למלוה זכה המלוה קרוב ללוה הלוה חייב מחצה 

: על מחצה שניהם יחלוקו

אמות שלה זהו היכי דמי קרוב לה והיכי דמי קרוב לו אמר רב ארבע   א גמרא,דף עח

שמואל בר רב ' קרוב לה ארבע אמות שלו זהו קרוב לו היכי דמי מחצה על מחצה אמר ר

יצחק כגון שהיו שניהן עומדין בארבע אמות וליחזי הי מינייהו קדים וכי תימא דאתו 

אמות מצומצמות ' תרוייהו בהדי הדדי והא אי אפשר לצמצם אלא אמר רב כהנא הכא בח

עסקינן 

אמות שלה והא אגיד גביה אלא רבה ' וגט יוצא מארבע אמות שלו לד  אב גמר,דף עח

ורב יוסף דאמרי תרוייהו הכא בשתי כיתי עדים עסקינן אחת אומרת קרוב לו ואחת 

אומרת קרוב לה רבי יוחנן אומר קרוב לה שנינו אפילו מאה אמה וקרוב לו שנינו אפילו 

אבא לדידי מיפרשא לה מיניה דרבי מאה אמה היכי דמי מחצה על מחצה אמר רב שמן בר 

יוחנן הוא יכול לשומרו והיא אינה יכולה לשומרו זהו קרוב לו היא יכולה לשומרו והוא 

אינו יכול לשומרו זהו קרוב לה שניהם יכולין לשומרו שניהם אין יכולין זהו מחצה על 

בבלאי  מחצה אמרוה רבנן קמיה דרבי יוחנן משמיה דרבי יונתן הכי אמר ידעין חברין

לפרושי כי האי טעמא תניא נמי הכי רבי אליעזר אומר כל שהוא קרוב לה מלו ובא כלב 

ק כל שקרוב לה "ונטלו אינה מגורשת אינה מגורשת כל היכי תינטריה ותיזיל אלא לאו ה

מלו ואילו בא כלב ונטלו והוא יכול לשומרו והיא אינה יכולה לשומרו אינה מגורשת אמר 

דה שיננא כדי שתשוח ותטלנו ואת לא תעביד עובדא עד דמטי גיטא ליה שמואל לרב יהו



 : וכן לענין קדושין : לידה אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הוה עובדא הכי ואצרכוה חליצה

אסי וכן ' יוחנן לגיטין אמרו ולא לדבר אחר איתיביה רבי אבא לר' אסי אמר ר' אמר ר

אה והיתה איתיביה וכן לענין החוב זרוק ויצ( דברים כד)' לענין קדושין שאני התם דכתי

לי חובי וזרקו לו קרוב למלוה זכה הלוה קרוב ללוה הלוה חייב מחצה על מחצה שניהם 

יחלוקו הכא במאי עסקינן דאמר ליה זרוק לי חובי ותיפטר אי הכי מאי למימרא לא צריכא 

אמר ליה  דאמר ליה זרוק לי חובי בתורת גיטין ואכתי מאי למימרא מהו דתימא מצי

ל אמר רב חסדא גט בידה ומשיחה בידו אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו "משטה אני בך קמ

אינה מגורשת ואם לאו מגורשת מאי טעמא בעינן כריתות וליכא אמר רב יהודה היתה ידה 

עשויה כקטפרס וזרקו לה אף על פי שהגיע גט לידה אינה מגורשת אמאי הא כי נפיל 

יל בדלא נח ותיגרש מאוירא דארבע אמות תפשוט דבעי רבי בארבע אמות דידה קא נפ

אלעזר ארבע אמות שאמרו יש להן אויר או אין להן אויר תפשוט דאין להן אויר הכא 

: במאי עסקינן בעומדת על גב הנהר דמעיקרא לאיבוד קאי

היתה עומדת על ראש הגג וזרקו לה כיון שהגיע לאויר הגג הרי זו   א משנה,דף עט

וא מלמעלה והיא מלמטה וזרקו לה כיון שיצא מרשות הגג נמחק או נשרף הרי מגורשת ה

: זו מגורשת

והא לא מינטר אמר רב יהודה אמר שמואל בגג שיש לו מעקה עסקינן   א גמרא,דף עט

עולא בר מנשיא משמיה דאבימי אמר הכא בפחות משלשה סמוך לגג עסקינן דכל פחות 

ר יהודה אמר שמואל כגון "והא לא מינטר א : לההוא מלמע : משלשה סמוך לגג כגג דמי

ר אושעיא כגון "שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות וכן אמר רבי אלעזר א

ר יוחנן כגון שהיו "שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות וכן אמר עולא א

קלוטה כמי  אבא לעולא כמאן כרבי דאמר' ל ר"מחיצות התחתונות עודפות על העליונות א

ל אפילו תימא רבנן עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אלא לענין שבת "שהונחה דמיא א

ר יוחנן כגון שהיו "אסי א' אבל הכא משום אינטורי הוא והא קא מינטר וכן אמר ר

אסי כמאן כרבי דאמר קלוטה ' ל רבי זירא לר"מחיצות התחתונות עודפות על העליונות א

ל אפילו תימא רבנן עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אלא לענין "כמי שהונחה דמיא א

ר נחמן אמר רבה בר אבוה "א : נמחק : שבת אבל הכא משום אינטורי הוא והא קא מינטר

לא שנו אלא שנמחק דרך ירידה אבל נמחק דרך עלייה לא מאי טעמא מעיקרא לא למינח 

שקדם גט לדליקה אבל קדמה  נ אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא"אמר ר : נשרף : קאי

ל "ט מעיקרא לשריפה קאזיל אמר רב חסדא רשויות חלוקות בגיטין א"דליקה לגט לא מ

היא היתה עומדת על ראש הגג וזרקו ' ל מתני"רמי בר חמא לרבא מנא ליה לסבא הא א

לה כיון שהגיע גט לאויר הגג הרי זו מגורשת במאי עסקינן אילימא בגג דידה וחצר דידה 

לי אויר הגג אלא בגג דידיה וחצר דידיה כי הגיע לאויר הגג מאי הוי אלא פשיטא בגג למה 

דידה וחצר דידיה אימא סיפא הוא מלמעלה והיא מלמטה וזרקו לה כיון שיצא מרשות הגג 

נמחק או נשרף הרי זו מגורשת ואי בגג דידה וחצר דידיה אמאי מגורשת אלא בגג דידיה 

חצר דידיה סיפא בגג דידיה וחצר דידה אלא לאו דאושלה וחצר דידה רישא בגג דידה ו

ל מידי איריא דלמא הא "מקום דחד מקום מושלי אינשי תרי מקומות לא מושלי אינשי א

כדאיתא והא כדאיתא רישא בגג דידה וחצר דידיה סיפא בגג דידיה וחצר דידה אמר רבא 

ן עליה הני מילי לענין שלש מדות בגיטין הא דאמר רבי קלוטה כמי שהונחה ופליגי רבנ

שבת אבל הכא משום אינטורי הוא והא מינטר והא דאמר רב חסדא נעץ קנה ברשות 



היחיד ובראשו טרסקל וזרק ונח על גביו אפילו גבוה מאה אמה חייב לפי שרשות היחיד 

עולה עד לרקיע הני מילי לענין שבת אבל הכא משום אינטורי הוא והא לא מינטר 

דאמר רב יהודה אמר שמואל לא יעמוד אדם בגג זה ויקלוט מי  והא  ב גמרא,דף עט

גשמים מגגו של חבירו שכשם שדיורין חלוקין מלמטה כך דיורין חלוקין מלמעלה הני 

מילי לענין שבת אבל לענין גט משום קפידא הוא וכולי האי לא קפדי אינשי אמר אביי 

ות החיצונות עודפות על שתי חצרות זו לפנים מזו פנימית שלה וחיצונה שלו ומחיצ

הפנימיות וזרקו לה כיון שהגיע לאויר מחיצות החיצונה הרי זו מגורשת מאי טעמא 

פנימית גופה במחיצות החיצונה קא מינטרה מה שאין כן בקופות שתי קופות זו בתוך זו 

פנימית שלה וחיצונה שלו וזרקו לה אפילו הגיע לאויר פנימית אינה מגורשת מאי טעמא 

נח וכי נח מאי הוי כליו של לוקח ברשות מוכר הוא הכא במאי עסקינן בקופה דהא לא 

: שאין לה שוליים

ש אומרים פוטר אדם אשתו בגט ישן ובית הלל אוסרין ואיזהו גט ישן "ב  ב משנה,דף עט

: כל שנתייחד עמה מאחר שכתבו לה

קודם לבנה  ש סברי לא אמרינן גזרה שמא יאמרו גיטה"במאי קמיפלגי ב  ב גמרא,דף עט

ר אבא אמר שמואל אם נישאת "גזרה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה א' ה סברי אמרי"וב

: ר אבא אמר שמואל אם נתגרשה תינשא לכתחלה"ד א"לא תצא וא

כתב לשום מלכות שאינה הוגנת לשום מלכות מדי לשום מלכות יון   ב משנה,דף עט

רב וכתב במזרח תצא מזה ומזה לבנין הבית לחורבן הבית היה במזרח וכתב במערב במע

וצריכה גט מזה ומזה ואין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות לא על זה ולא 

על זה אם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר מזה ומזה ולא זה וזה מטמאין לה ולא זה 

מן וזה זכאין לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה היתה בת ישראל נפסלת 

הכהונה 

בת לוי מן המעשר בת כהן מן התרומה ואין יורשין של זה ויורשין של זה   א משנה,דף פ

יורשים כתובתה ואם מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מייבמין שינה שמו ושמה 

שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה כל עריות שאמרו צרותיהן 

האלו ונישאו ונמצאו אלו איילונית תצא מזה ומזה וכל הדרכים מותרות הלכו הצרות 

האלו בה הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונישאת לאחר ונמצאת זו שהיתה איילונית תצא 

מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה כתב סופר גט לאיש ושובר לאשה וטעה ונתן גט לאשה 

האיש ושובר מיד האשה תצא ושובר לאיש ונתנו זה לזה ולאחר זמן הרי הגט יוצא מיד 

מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה רבי אלעזר אומר אם לאלתר יצא אין זה גט אם לאחר 

: זמן יצא הרי זה גט לא כל הימנו מן הראשון לאבד זכותו של שני

מאי מלכות שאינה הוגנת מלכות הרומיים ואמאי קרי לה מלכות שאינה   א גמרא,דף פ

ב ולא לשון אמר עולא מפני מה תקינו מלכות בגיטין משום הוגנת משום דאין להם לא כת

ר המנונא "מ לטעמיה דא"שלום מלכות ומשום שלום מלכות תצא והולד ממזר אין ר

 : מ כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר"משמיה דעולא אומר היה ר

יכא אבל מלכות וצריכא דאי אשמועינן מלכות שאינה הוגנת משום דמל : לשום מלכות יון

מלכות מדי ומלכות יון משום דמלכותא הוו ' מדי ומלכות יון מאי דהוה הוה ואי אשמעי

אבל בנין הבית מאי דהוה הוה ואי אשמעינן בנין הבית דאמרי קמדכרי שבחייהו אבל 

מאן אילימא בעל  : היה במזרח וכתב במערב : חורבן הבית דצערא הוא אימא לא צריכא



שמה שם עירו ושם עירה אלא לאו סופר כדאמר להו רב לספריה וכן היינו שינה שמו ו

ג דמימסרן לכו מילי "אמר להו רב הונא לספריה כי יתביתו בשילי כתובו בשילי ואע

ג דמימסרן לכו מילי בשילי אמר רב יהודה אמר "בהיני וכי יתביתו בהיני כתובו בהיני ואע

שמואל 

מרים אפילו לא כתב אלא לשם סנטר שבעיר מ אבל חכמים או"זו דברי ר  ב גמרא,דף פ

הרי זו מגורשת ההוא גיטא דהוה כתיב ביה לשם איסטנדרא דבשכר שלחה רב נחמן בר 

מ מודי מאי טעמא "רב חסדא לקמיה דרבה כי האי גוונא מאי שלח ליה בהא אפילו ר

מאותה מלכות הוא ומאי שנא מסנטר שבעיר התם זילא להו מילתא הכא שביחא להו 

מ אבל חכמים אומרים הולד כשר "אבא אמר רב הונא אמר רב זו דברי ר' א אמר רמילת

מ שאם שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה שהולד ממזר אמר רב "ומודים חכמים לר

אשי אף אנן נמי תנינא שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים 

כל  : מ"מ רבנן ש"ינהו וליתנינהו אלא שמ ליערב"האלו בה הא מאן קתני לה אילימא ר

נישאו אין זינו לא לימא תיהוי תיובתא דרב המנונא דאמר רב המנונא  : 'עריות שאמרו כו

ה לזינו והאי דקתני נישאו לישנא מעליא "שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה לא נישאו וה

ר המנונא שומרת "ה לזינו לימא מסייע ליה לרב המנונא דא"נקט ואיכא דאמרי נישאו וה

יבם שזינתה אסורה ליבמה לא נישאו דווקא משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדינת 

וצריכא דאי אשמעינן בהך קמייתא משום דלא איקיים מצות  : 'הכונס את יבמתו כו : הים

הכא משום דקא רמיא קמיה ' יבום אבל הכא דאיקיים מצות יבום אימא לא ואי אשמעי

' כתב הסופר וטעה ונתן גט לאשה ושובר וכו : קמיה אימא לא צריכא אבל התם דלא רמיא

היכי דמי לאלתר והיכי דמי לאחר זמן אמר רב יהודה  : 'א אומר אם לאלתר יצא וכו"ר

אמר שמואל כל זמן שיושבין ועסוקין באותו ענין זהו לאלתר עמדו זהו לאחר זמן ורב 

ו לאחר זמן תנן לא כל הימנו מן אדא בר אהבה אמר לא נישאת זהו לאלתר נישאת זה

הראשון לאבד זכותו של שני בשלמא לרב אדא בר אהבה היינו דקתני שני אלא לשמואל 

מאי שני 

: זכות הראויה לשני  א גמרא,דף פא

ה "ש אומרים פסלה מן הכהונה וב"כתב לגרש את אשתו ונמלך ב  א משנה,דף פא

: לא פסלה מן הכהונהפ שנתנו לה על תנאי ולא נעשה התנאי "אומרים אע

שלח ליה רב יוסף בריה דרב מנשה מדויל לשמואל ילמדנו רבינו יצא   א גמרא,דף פא

עליו קול איש פלוני כהן כתב גט לאשתו ויושבת תחתיו ומשמשתו מהו שלח ליה תצא 

והדבר צריך בדיקה מאי היא אילימא דאי מבטלינן קלא או לא מבטלינן והא נהרדעא 

ובנהרדעא לא מבטלי קלא אלא דאי קרו לנתינה כתיבה וכי קרו אתריה דשמואל היא 

לנתינה כתיבה לכתיבה גופה מי לא קרו לה כתיבה אין דאי מיגליא מילתא דקרו לנתינה 

ר אשי כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן ליה מאי "כתיבה דלמא נתן קאמרי תצא והא

ן כיון דמשני הוא דמפקינן לה כ אתה מוציא לעז על בניו של ראשו"תצא נמי תצא משני א

ר יוחנן משום "ח א"ומראשון לא מפקינן לה אתי למימר סמוך למיתה גרשה אמר רבב

' רבי יהודה בר אילעי בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים דורות הראשוני

ר דוסא "דוסא א' ש דורות האחרונים רבי דוסא דתניא שבוייה אוכלת בתרומה דברי ר"ב

ר "ח א"מה עשה לה ערבי זה מפני שמיעך לה בין דדיה פסלה מן הכהונה ואמר רבב וכי

יהודה בר אילעי בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים דורות ' יוחנן משום ר



הראשונים מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון כדי לחייבן במעשר דורות האחרונים מכניסין 

ות כדי לפוטרן מן המעשר דאמר רבי ינאי אין הטבל פירותיהן דרך גגות ודרך קרפיפ

בערתי הקדש מן הבית ורבי ( דברים כו)מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית שנאמר 

: ואכלו בשעריך ושבעו( דברים כו)יוחנן אמר אפילו חצר קובעת שנאמר 

ש אומרים אינה צריכה הימנו "המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי ב  א משנה,דף פא

א צריכה הימנו גט שני אימתי בזמן שנתגרשה מן הנשואין ומודים בנתגרשה "שני ובה גט

: מן האירוסין שאינה צריכה הימנו גט שני מפני שאין לבו גס בה

ר יוחנן מחלוקת בשראוה שנבעלה "אמר רבה בר בר חנה א  א גמרא,דף פא

אין אדם עושה  ה סברי"ש סברי אדם עושה בעילתו בעילת זנות וב"דב  ב גמרא,דף פא

בעילתו בעילת זנות אבל לא ראוה שנבעלה דברי הכל אינה צריכה הימנו גט שני תנן 

ומודים בנתגרשה מן האירוסין שאינה צריכה הימנו גט שני שאין לבו גס בה ואי בשראוה 

' בשלא ראוה שנבעלה ור' שנבעלה מה לי מן האירוסין ומה לי מן הנשואין אלא מתני

ה על שלא ראוה "ש וב"ר שמעון בן אלעזר לא נחלקו ב"י תנא דתניא איוחנן דאמר כי הא

א אדם "שנבעלה שאינה צריכה הימנו גט שני על מה נחלקו על שראוה שנבעלה שבש

דאוקימנא ' א אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ומתני"עושה בעילתו בעילת זנות ובה

הן ' ש סברי לא אמרי"די ביאה בבלא ראוה שנבעלה במאי פליגי דאיכא עדי יחוד וליכא ע

ה סברי אמרינן הן הן עדי יחוד והן הן עדי ביאה ומודים "הן עדי יחוד והן הן עדי ביאה וב

בנתגרשה מן האירוסין שאינה צריכה הימנו גט שני דכיון דאין לבו גס בה לא אמרינן הן 

אוקימנא יוחנן הכי והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ו' הן עדי ביאה ומי אמר ר

: למתניתין בשלא ראוה שנבעלה אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן

כנסה בגט קרח תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה גט קרח הכל   ב משנה,דף פא

ע אומר אין משלימין עליו אלא קרובים הראויין להעיד "משלימין עליו דברי בן ננס ר

: יובמקום אחר ואיזהו גט קרח כל שקשריו מרובין מעד

ע "ור : גט קרח הכל משלימין עליו : ט דגט קרח גזירה משום כולכם"מ  ב גמרא,דף פא

עבד מאי טעמא לא דאתו למימר כשר לעדות קרוב נמי אתו למימר כשר לעדות אלא עבד 

ע "היינו טעמא דדלמא אתו לאסוקיה ליוחסין גזלן דבר יוחסין הוא ליתכשר אלמה תנן ר

קרובים הראויין להעיד במקום אחר קרוב אין גזלן לא אלא  אומר אין משלימין עליו אלא

עבד היינו טעמא דאתו למימר שחרורי שחרריה גזלן נמי אתו למימר תשובה עבד קרוב 

ר זירא אמר רבה בר שאילתא "א : מאי איכא למימר קרוב כולי עלמא ידעי דקרוב הוא

ששה ששה ועדיו ר אדא בר אהבה גט קרח קשריו שבעה ועדיו "ר המנונא סבא א"א

ע אבל "חמשה חמשה ועדיו ארבעה ארבעה ועדיו שלשה עד כאן מחלוקת בן ננס ור

ל רבי זירא לרבה "קשריו שלשה ועדיו שנים דברי הכל אין משלימין עליו אלא קרוב א

בר שאילתא מכדי כל שלשה במקושר כשנים בפשוט דמי מה התם קרוב לא אף הכא נמי 

שיא לי ושאילתיה לרב המנונא ורב המנונא לרב אדא בר קרוב לא אמר ליה אף לדידי ק

ל הנח לשלשה במקושר דלאו דאורייתא תניא נמי הכי גט קרח קשריו שבעה "אהבה וא

ועדיו ששה ששה ועדיו חמשה חמשה ועדיו ארבעה ארבעה ועדיו שלשה עד כאן מחלוקת 

בא אומר הולד בן ננס ורבי עקיבא השלים עליו עבד בן ננס אומר הולד כשר ורבי עקי

ממזר אבל קשריו שלשה ועדיו שנים דברי הכל אין משלימין עליו אלא קרוב רב יוסף 

מתני כשר והתניא קרוב אמר רב פפא תני כשר אמר רבי יוחנן לא הוכשרו בו אלא עד 



אחד קרוב בלבד אבל תרי לא דלמא אתי לקיומי בתרי קרובים וחד כשר אמר רב אשי 

מתניתא נמי דיקא 

דקא מדלג ותני חד חד שמע מינה אמר אביי שמע מינה האי קרוב חתים   גמרא א,דף פב

אי בעי בין בתחילה בין באמצע בין בסוף ממאי מדלא קבע ליה מקום ושמע מינה מכל 

תלתא מקיימינן ולא בעינן רצופין דאי סלקא דעתך בעינן רצופין לקבע ליה מקום להאי 

ה טובא כי אתו לקמיה דרבי אמי אמר ליה קרוב בתחילה או באמצע או בסוף ולכשר בי

:  צא והשלים עליו עבד מן השוק

  

מסכת גיטין פרק ט 

' המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני ר  א משנה,דף פב

אליעזר מתיר וחכמים אוסרים כיצד יעשה יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה ויאמר לה הרי 

: פ שחזר ומחקו פסול"בתוכו אעאת מותרת לכל אדם כתבו 

איבעיא להו האי אלא חוץ הוא או על מנת הוא חוץ הוא ובחוץ הוא   א גמרא,דף פב

אליעזר דהא שייר לה בגט אבל בעל מנת מודו ליה מידי דהוה אכל ' דפליגי רבנן עליה דר

 אליעזר אדרבנן אבל בחוץ מודה' מ הוא דפליג ר"תנאי דעלמא או דלמא על מנת הוא ובע

עובדי >ש כל הבתים מטמאין בנגעים אלא של "דהא שייר לה בגט אמר רבינא ת

אי אמרת בשלמא חוץ הוא שפיר אלא אי אמרת על מנת הוא על מנת { גוים> }כוכבים

הוא דמיטמו בתי ישראל הא מיטמו בתי { גוים> }עובדי כוכבים>דלא מיטמו בתי 

מי { גוים> }עובדי כוכבים>בתי לא מטמאי בתי ישראל ועוד { גוים> }עובדי כוכבים>

ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם ארץ אחוזתכם מטמאה ( ויקרא יד)מטמאי והתניא 

מ "מטמאין בנגעים אלא שמע מינה חוץ הוא ש{ גוים> }עובדי כוכבים>בנגעים ואין בתי 

על יהודה לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים ' יוסי בר' דלא כי האי תנא דתניא אמר ר' מתני

המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני שאינה מגורשת על מה 

נחלקו על המגרש אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תנשאי לפלוני 

א מתיר לכל אדם חוץ מאותו האיש וחכמים אוסרים מאי טעמא "שר  ב גמרא,דף פב

ל תנאי דעלמא לא שייר ליה בגט הכא שייר א מידי דהוה אכל תנאי דעלמא ורבנן כ"דר

ר ינאי משום זקן אחד אמר קרא "א א"דאוקימנא בחוץ מאי טעמא דר' לה בגט ומתני

ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר אפילו לא התירה אלא לאיש אחר הרי ( דברים כד)

עמא האי איש לכל איש ואיש ורבי יוחנן אמר ט> א"אמרי טעמא דר>זו מגורשת ורבנן 

ואשה גרושה מאישה לא יקחו אפילו לא נתגרשה אלא מאישה ( ויקרא כא)א מהכא "דר

נפסלה מן הכהונה אלמא הוי גיטא ורבנן איסור כהונה שאני בעי רבי אבא בקידושין היאך 

א עד כאן לא קאמר רבי אליעזר הכא אלא משום "א תיבעי לרבנן תיבעי לר"תיבעי לר

יא בעינן או דלמא ויצאה והיתה תיבעי לרבנן עד כאן לא דכתיבי קראי אבל התם קנין מעל

קאמרי רבנן הכא אלא דבעינן כריתות וליכא אבל התם קנין כל דהו או דלמא ויצאה 

והיתה לבתר דאיבעיא ליה הדר פשטה בין לרבי אליעזר בין לרבנן בעינן ויצאה והיתה 

משמעון ובא שמעון  אמר אביי אם תמצא לומר איתא לדרבי אבא בא ראובן וקידשה חוץ



וקידשה חוץ מראובן ומתו שניהם מתיבמת ללוי ואין אני קורא בה אשת שני מתים מאי 

טעמא קידושי דראובן אהנו קידושי דשמעון לא אהנו ואלא אשת שני מתים היכי משכחת 

לה כגון שבא ראובן וקידשה חוץ משמעון ובא שמעון וקידשה סתם דקידושי ראובן אהנו 

וקידושי דשמעון אהנו למיסרא אראובן בעי אביי אמר לה הרי את  למיסרא אעלמא

מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון וחזר ואמר לה לראובן ושמעון מהו מי אמרינן מאי 

דאסר שרא או דלמא מאי דאסר שרא ומאי דשרא אסר אם תמצא לומר 

אי דקאמר מאי דאסר שרא לראובן מהו לראובן והוא הדין לשמעון וה  א גמרא,דף פג

לראובן משום דפתח ביה או דלמא לראובן דוקא ואם תמצא לומר לראובן דוקא לשמעון 

ה לראובן והאי דקאמר שמעון משום דסליק מיניה או דלמא לשמעון "מהו לשמעון וה

ר "ת : דוקא בעי רב אשי אף לשמעון מהו אף אראובן קאי או דלמא אף אעלמא קאי תיקו

ארבעה זקנים להשיב על דבריו אלו הן רבי יוסי הגלילי א נכנסו "לאחר פטירתו של ר

ט ואמר הרי שהלכה זו ונישאת לאחיו של זה "ע נענה ר"ט ורבי אלעזר בן עזריה ור"ור

שנאסרה עליו ומת בלא בנים לא נמצא זה עוקר דבר מן התורה הא למדת שאין זה 

זה האסור אסור לכל כריתות נענה רבי יוסי הגלילי ואמר היכן מצינו אסור לזה ומותר ל

והמותר מותר לכל הא למדת שאין זה כריתות נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר כריתות 

ע ואמר הרי שהלכה זו ונשאת "דבר הכורת בינו לבינה הא למדת שאין זה כריתות נענה ר

לאחד מן השוק והיו לה בנים ונתארמלה או נתגרשה ועמדה ונישאת לזה שנאסרה עליו 

טל ובניה ממזרים הא למדת שאין זה כריתות דבר אחר הרי שהיה זה לא נמצא גט ב

ו מה "שנאסרה עליו כהן ומת המגרש לא נמצאת אלמנה אצלו וגרושה אצל כל אדם וק

ש הא "גרושה שהיא קלה אסורה בשביל צד גירושין שבה אשת איש שהיא חמורה לא כ

רי לאחר מיתה אמר רבא למדת שאין זה כריתות אמר להן רבי יהושע אין משיבין את הא

ר "אלעזר בן עזריה דלית ליה פירכא תניא נמי הכי א' כולהו אית להו פירכא לבר מדר

ט ואמר הרי "אמר מר נענה ר : אלעזר בן עזריה מדברי כולן' יוסי רואה אני את דברי ר

שהלכה זו ונשאת לאחיו של זה שנאסרה עליו ומת בלא בנים לא נמצא זה עוקר דבר מן 

עוקר איהו עקר אלא מתנה לעקור דבר מן התורה מתנה מי קאמר לה לא סגי לה התורה 

דלא מינסבא ליה לאחוה דההוא גברא אלא גורם לעקור דבר מן התורה גורם אלא מעתה 

בת אחיו לא ישא שמא ימות בלא בנים ונמצא גורם לעקור דבר מן התורה היינו פירכא 

א במגרש את אשתו ואמר לה הרי "דה רא דתניא מו"ובמאי אילימא בחוץ משרא שרא ר

את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני והלכה וניסת לאחד מן השוק ונתארמלה או נתגרשה 

יוסי הגלילי ואמר היכן מצינו אסור ' שמותרת לזה שנאסרה עליו אלא בעל מנת נענה ר

לזה ומותר לזה האסור אסור לכל והמותר מותר לכל ולא והרי תרומה וקדשים שאסורה 

זה ומותרת לזה באיסור אשה קא אמרינן והרי עריות באישות קאמרינן הרי אשת איש ל

ע ואמר "היינו פירכא ובמאי אילימא בעל מנת הרי הותרה אצלו בזנות אלא בחוץ נענה ר

הרי שהלכה זו ונישאת לאחד מן השוק והיו לה בנים ונתארמלה או נתגרשה ועמדה 

ל ובניה ממזרין אי הכי בכולה תנאי דעלמא נמי ונשאת לזה שנאסרה עליו לא נמצא גט בט

לא תנסיב דלמא לא מקיימא ליה לתנאיה ונמצא גט בטל ובניה ממזרין היינו פירכא ובמאי 

א במגרש את אשתו ואמר לה הרי את "א דתניא מודה היה ר"אילימא בחוץ משרא שרא ר

נתגרשה  מותרת לכל אדם חוץ מפלוני והלכה ונשאת לאחד מן השוק ונתארמלה או

שמותרת לזה שנאסרה עליו אלא בעל מנת דבר אחר הרי שהיה זה שנאסרה עליו כהן 



ומת המגרש לא נמצאת אלמנה אצלו וגרושה אצל כל אדם וקל וחומר ומה גרושה שהיא 

קלה אסורה משום צד גירושין שבה אשת איש חמורה לא כל שכן ובמאי אילימא בעל 

מנת 

ע אי חוץ סבירא ליה לותיב חוץ "בזנות אלא בחוץ ורהרי גרושה אצלו   ב גמרא,דף פג

ע שמיע ליה דאיכא דאמר חוץ ואיכא דאמר על מנת "ל לותיב על מנת ר"ואי על מנת ס

ד על מנת האי פירכא ומאי פירכא אי נימא איסור כהונה שאני "ד חוץ האי פירכא ומ"מ

אמר  : אחד קא מתני א נמי מאיסור כהונה קא מייתי ליה רבא כרבי ינאי משום זקן"הא ר

יהושע כוותיה סבירא ליה ' יהושע אין משיבין את הארי לאחר מיתה למימרא דר' להן ר

ק להו לדידי נמי אית לי פירכא מיהו בין לדידי בין לדידכו "והא איהו נמי מיפרך קפריך ה

ר יהושע מקיש קודמי "יהושע דתניא א' אין משיבין את הארי לאחר מיתה ומאי פירכא דר

יה שניה לקודמי הויה ראשונה מה קודמי הויה ראשונה דלא אגידא באיניש אחרינא אף הו

א במגרש אשתו ואמר לה "קודמי הויה שניה דלא אגידא באיניש אחרינא גופא מודה ר

הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני והלכה ונישאת לאחד מן השוק ונתארמלה או 

א היכן "בר אלעזר תשובה לדברי ר ש"נתגרשה שמותרת לזה שנאסרה עליו השיב ר

מצינו שזה אוסר וזה מתיר ולא והרי יבמה דבעל אוסר ויבם מתיר התם יבם הוא קא אסר 

ר יוחנן אין "לה דאי מבעל הא שריא וקיימא הרי נדרים דנודר אוסר וחכם מתיר הא א

חכם מתיר כלום אלא בחרטה הרי הפרת הבעל דאשה נודרת ובעל מיפר התם כדרב פנחס 

משמיה דרבא דאמר רב פנחס משמיה דרבא כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת נענה 

רבי אלעזר בן עזריה ואמר כריתות דבר הכורת בינו לבינה הא למדת שאין זה כריתות 

מ "מ שלא תשתי יין ע"ז גיטך ע"ורבנן האי כריתות מאי עבדי ליה מיבעי להו לכדתניא ה

ז כריתות ואידך מכרת "כריתות שלשים יום ה שלא תלכי לבית אביך לעולם אין זה

מ שלא תשתי יין כל "ז גיטך ע"כריתות נפקא ואידך כרת כריתות לא דרשי אמר רבא ה

ז כריתות מאי שנא חיי פלוני דדלמא מאית "ימי חיי אין זה כריתות כל ימי חיי פלוני ה

לא אימא כל ימי ומקיימא ליה לתנאיה חיי דידיה נמי דלמא מאית ומקיימא ליה לתנאיה א

בעא מיניה רבא מרב נחמן  : ז כריתות"חייכי אין זה כריתות כל ימי חיי או חיי פלוני ה

אליעזר תיבעי לרבנן תיבעי לרבי ' היום אי את אשתי ולמחר את אשתי מהו תיבעי לר

אליעזר עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם אלא דלמאן דקא שרי קא שרי לעולם אבל 

לא שנא תיבעי לרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא דלא פסקה הכא לא או דלמא 

מיניה לגמרי אבל הכא כיון דפסקה פסקה בתר דבעיא הדר פשטה 

ר הרי זה "ת : מסתברא בין לרבי אליעזר בין לרבנן כיון דפסקה פסקה  א גמרא,דף פד

ב נחמן מ שתנשאי לפלוני הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא מאי קאמר אמר ר"גיטך ע

ק הרי זו לא תנשא לו שמא יאמרו נשיהן נותנין במתנה ואם נשאת לאחר לא תצא "ה

ומשום גזרה לא מפקינן מיניה ושרינן אשת איש לעלמא אלא אמר רב נחמן הכי קאמר 

הרי זו לא תנשא לו שמא יאמרו נשיהם נותנין במתנה ואם נשאת לו לא תצא דמשום 

א תנשא הא לאחר תנשא והא בעי קיומי לתנאה וכי ל רבא לו הוא דל"גזרה לא מפקינן א

תימא אפשר דמינסבא היום ומיגרשה למחר ומקיימא לתנאה ולהך דפליגת עליה דרב 

יהודה קמדמית ליה דאתמר קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר אמר רב יהודה אל 

למחר הכי יישן היום שמא יישן למחר ורב נחמן אמר יישן היום ואין חוששין שמא יישן 

השתא התם בדידיה קיימא דאי בעי מבריז נפשיה בסילואתא ולא נאים הכא בדידה קיימא 



לאיגרושי אלא אמר רבא הרי זו לא תנשא לא לו ולא לאחר לו לא תנשא שמא יאמרו 

נשותיהם נותנין במתנה לאחר לא תנשא דבעיא קיומיה לתנאה ואם נשאת לו לא תצא 

צא דבעיא לקיומיה לתנאה תניא כוותיה דרבא הרי זו לא דמשום גזרה לא מפקינן לאחר ת

מ שתעלי "ז גיטך ע"ר ה"ת : תנשא לא לו ולא לאחר ואם נשאת לו לא תצא לאחר תצא

' מ שתביאי לי קנה בן ק"אמות ע' מ שתבלעי קנה של ד"מ שתרדי לתהום ע"לרקיע ע

אומר כזה גט כלל מ שתעברי את הים הגדול ברגליך אינו גט רבי יהודה בן תימא "אמה ע

יהודה בן תימא כל תנאי שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו אינו ' אמר ר

ר נחמן "יהודה בן תימא א' אלא כמפליגה בדברים וכשר אמר רב נחמן אמר רב הלכה כר

נמי דיקא דקתני כל שאפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו בתחילתו תנאו ' בר יצחק מתני

מ שתאכלי בשר חזיר "מ איבעיא להו הרי זה גיטיך ע"י אפשר תנאו בטל שקיים הא א

מהו אמר אביי היא היא רבא אמר אפשר דאכלה ולקיא לאביי כלל לאתויי בשר חזיר 

מ שתבעלי לפלוני נתקיים התנאי "לרבא כזה למעוטי בשר חזיר מיתיבי הרי זה גיטך ע

בא ולאביך אין חוששין שמא נבעלה הרי זה גט ואם לאו אינו גט על מנת שלא תבעלי לא

להן ואילו על מנת שתבעלי לאבא ולאביך לא קתני לאביי ניחא לרבא קשיא אמר לך רבא 

בשלמא בשר חזיר אפשר דאכלה ולקיא פלוני נמי אפשר דמשחדא ביה בממונא אלא אבא 

ואביך בדידה קיימא נהי דאיהי עבדא איסורא אבא ואביך מי עבדי איסורא לרבא כלל 

תויי אבא ואביך כזה למעוטי בשר חזיר לא

לאביי כלל לאתויי בשר חזיר כזה למעוטי פלוני מיתיבי הרי זה גיטך   ב גמרא,דף פד

מ "מ שתאכלי בשר חזיר ואם היתה זרה על מנת שתאכלי בתרומה ואם היתה נזירה ע"ע

ר לך שתשתי יין נתקיים התנאי הרי זה גט ואם לאו אינו גט לרבא ניחא לאביי קשיא אמ

ה היא הא מני רבנן היא ותיפוק ליה דמתנה על מה שכתוב בתורה הוא "אביי מי סברת ד

וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל אמר רב אדא בריה דרב איקא כי אמרינן 

מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל כגון שארה כסותה ועונתה דהוא קא עקר אבל 

כלום קא עקרה איהי אלא לקיומי לתנאי דידיה הכא איהי קא עקרה מתקיף לה רבינא 

אישתכח דאיהו קא עקר אלא אמר רבינא כי אמרינן מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו 

בטל כגון שארה כסותה ועונתה דודאי קא עקר אבל הכא מי קאמר לה לא סגיא דלא 

ש "ר מאן תנא אמר חזקיה : 'כיצד יעשה יטלנו הימנה וכו : אכלה לא תיכול ולא תיגרש

ש בן אלעזר אומר עד שיטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה ויאמר לה "בן אלעזר היא דתניא ר

יוחנן אמר אפילו תימא רבי דילכון אמר שאני הכא הואיל וקנאתו ליפסל בו ' הי גיטך ר

אמר רב ספרא כתבו בתוכו תנן פשיטא כתבו בתוכו תנן מהו  : כתבו בתוכו : לכהונה

ל ורבא אמר לא "אבל לפני התורף אפילו על פה נמי פסול קמ מ לאחר התורף"דתימא ה

שנו אלא לאחר התורף אבל לפני התורף אפילו על פה נמי פסול ואזדא רבא לטעמיה 

דאמר להו רבא להנהו דכתבי גיטי שתקו שתוקי לבעל עד דכתביתו ליה לתורף דגיטא 

על פה פוסל בכתב וכל ר כל התנאין פוסלין בגט דברי רבי וחכמים אומרים כל שפוסל "ת

מ שאינו פוסל על "שאינו פוסל על פה אינו פוסל בכתב חוץ שפוסל על פה פוסל בכתב ע

מ אטו חוץ "פה אינו פוסל בכתב אמר רבי זירא מחלוקת לפני התורף דרבי סבר גזרינן ע

מ אטו חוץ אבל לאחר התורף "ורבנן סברי לא גזרינן ע

מ לא פסיל "קתני כתבו ואוקימנא בחוץ אבל עד' דברי הכל כשר ומתני  א גמרא,דף פה

א לאחר התורף ודברי הכל ורבא אמר מחלוקת "איבעית אימא לפני התורף ורבנן ואיבע



לאחר התורף דרבי סבר גזרינן אטו לפני התורף ורבנן סברי לא גזרינן אטו לפני התורף 

על מנת לא  דקתני כתבו ואוקימנא בחוץ אבל' אבל לפני התורף דברי הכל פסול ומתני

פסיל אחר התורף ורבנן היא תני אבוה דרבי אבין קמיה דרבי זירא כתב גט על תנאי דברי 

הכל פסול דברי הכל פסול והא מיפלג פליגי אלא אימא לדברי הכל כשר והיכי דמי לאחר 

התורף ולימא הרי זה פסול ורבי תנא דברי הכל אתנייה כשר בפסול מיחלף ליה הרי זה 

: מיחלף ליהבדברי הכל לא 

הרי את מותרת לכל אדם אלא לאבא ולאביך לאחי ולאחיך לעבד   א משנה,דף פה

ולכל מי שאין לה עליו קדושין כשר הרי את מותרת לכל { ולנכרי> }ולעובד כוכבים>

אדם אלא אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת 

: עליו קדושין אפילו בעבירה פסול ישראל לממזר ולנתין וכל מי שיש לה

כללא דרישא לאתויי שאר חייבי כריתות כללא דסיפא לאתויי שאר   א גמרא,דף פה

בעא מיניה רבא מרב נחמן חוץ > כגון עמוני ומואבי נתיני מצרי ואדומי>חייבי לאוין 

 ל"מקדושי קטן מהו מי אמרינן השתא מיהא לאו בר הויה הוא או דלמא אתי לכלל הויה א

תניתוה קטנה מתגרשת בקידושי אביה אמאי והא בעינן ויצאה והיתה אלא אתיא לכלל 

הויה הכא נמי אתיא לכלל הויה חוץ מן הנולדים מהו השתא מיהא לא איתיליד או דלמא 

ועובד >אם איתא עבד { ולגוי> }ולעובד כוכבים>ל תניתוה לעבד "עתידי דמתיילדי א

י הנך לאו לאיגיורי קיימי הני לאיתילודי קיימי חוץ נמי עבידי דמיגייר{ וגוי> }כוכבים

מבעל אחותה מהו השתא מיהא לא חזיא ליה או דלמא זמנין דמתה אחותה וחזיא ליה אמר 

נמי עבידי { וגוי> }ועובד כוכבים>עבד { ולגוי> }ולעובד כוכבים>ליה תניתוה לעבד 

אין הא לא שייר או דלמא דמיגיירי גירות לא שכיחא מיתה שכיחא חוץ מזנותיך מהו בנשו

ל תניתוה לאבא ולאביך ובמאי אילימא בנשואין אבא ואביך בני נשואין "שייר בביאה א

נינהו אלא לאו בזנות ולאבא ולאביך הוא דלא שייר הא לאחר שייר דלמא בנשואין דעבר 

משכבי אשה ( ויקרא כ)ואינסיב חוץ משלא כדרכה מהו בכדרכה הא לא שייר או דלמא 

אישה יקימנו ( במדבר ל)ץ מהפרת נדריך מהו בנשואין הא לא שייר או דלמא כתיב חו

קנין ( ויקרא כב)ואישה יפירנו כתיב חוץ מתרומתיך מהו בנשואין הא לא שייר או דלמא 

לשארו וירש ( במדבר כז)כספו כתיב חוץ מירושתיך מהו בנשואין הא לא שייר או דלמא 

אמרינן אפשר דמקדש לה בכסף ובביאה או אותה כתיב חוץ מקידושיך בשטר מהו מי 

: דלמא ויצאה והיתה איתקוש הוויות להדדי תיקו

גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם   א משנה,דף פה

רבי יהודה אומר ודן דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין ואגרת שבוקין וגט   ב משנה,דף פה

ר הרי את בת חורין הרי את פטורין למהך להתנסבא לכל גבר דיתצביין גופו של גט שחרו

: לעצמך

פשיטא אמר לה לאשתו הרי את בת חורין לא אמר ולא כלום אמר לה   ב גמרא,דף פה

לשפחתו הרי את מותרת לכל אדם לא אמר ולא כלום אמר לה לאשה הרי את לעצמך מהו 

ש דתנן גופו של גט "ל רבינא לרב אשי ת"לגמרי קאמר לה או למלאכה קאמר לה א

ל הרי את "את בת חורין הרי את לעצמך ומה עבדא דקני ליה גופיה כי א שחרור הרי

ל לעבדו אין לי "ל רבינא לרב אשי א"ש א"לעצמך קני גופיה אשה דלא קני גופה לא כ

ש דתניא "ל רב חנין לרב אשי ואמרי לה רב חנין מחוזנאה לרב אשי ת"עסק בך מהו א

וצריך גט שחרור מרבו ראשון אמר  יצא לחירות{ לגוי> }לעובד כוכבים>המוכר עבדו 



א שלא כתב עליו אונו אבל כתב עליו אונו זהו שחרורו מאי "רבן שמעון בן גמליאל בד

יהודה אומר ודן דיהוי ' ר : אונו אמר רב ששת דכתב ליה לכשתברח ממנו אין לי עסק בך

מוכיחות במאי קמיפלגי רבנן סברי ידים שאין  : ליכי מינאי ספר תירוכין ואגרת שבוקין

' הויין ידים ואף על גב דלא כתב לה ודן מוכחא מילתא דבהאי גיטא קא מגרש לה ור

יהודה סבר ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים וטעמא דכתב לה ודן דמוכחא מילתא 

דבהאי גיטא קא מגרש לה אבל לא כתב לה ודן אמרי בדיבורא גרשה ושטרא ראיה 

גיטא לא לכתוב ודין דמשמע ודין אלא ודן ולא בעלמא הוא אמר אביי האי מאן דכתב 

לכתוב איגרת דמשמע איגרת אלא אגרת ולא לכתוב לימהך דמשמע לי מהך ולא לכתוב 

ן דמשמע תהויין ותצביין "למחך דמשמע כי חוכא דיתיהוייין דיתיצבייין תלתא תלתא יודי

ו דכדו "כיה לויו דשבוקין דמשמע תריכין ושביקין ולור"ו דתירוכין ולוי"ולורכיה לוי

דמשמע וכדי ולא ליכתוב לאיתנסבא דמשמע לא יתנסבא אלא להתנסבא איבעיא להו 

בעינן ודן או לא בעינן ודן תא שמע דאתקין רבא בגיטי איך פלניא בר פלניא פטר ותריך 

ית פלוניתא אינתתיה דהות אינתתיה מן קדם דנא מיומא דנן ולעלם ואילו ודן לא קאמר 

מיומא דנן לאפוקי מדרבי יוסי  : י קאמר אלא בעינן הכא נמי בעינןולטעמיך כולהו מ

דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ולעלם 

לאפוקי מדבעא מיניה רבא מרב נחמן דאמר היום אי את אשתי ולמחר   א גמרא,דף פו

אתקין רב יהודה  : גופו של גט שחרור הרי את בת חורין הרי את לעצמך : את אשתי

י עבדא דנן מוצדק לעבדו ופטיר ועטיר מן חרורי ומן עלולי ומן ערורי בשטר זביני דעבד

מכל מום ומן שחין דנפיק עד טצהר ' מלכא ומלכתא ורשום דאיניש לא אית עלוהי ומנוק

חדת ועתיק מאי אסותיה אמר אביי גינברא ומרתכא וכבריתא וחלא דחמרא ומשחא דזיתא 

: ונטפיק חיורא ושייפי ליה בגדפא דאווזא

שלשה גיטין פסולין ואם נשאת הוולד כשר כתב בכתב ידו ואין עליו   א משנה,פודף 

עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי אלו שלשה גיטין 

פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה "פסולין ואם נשאת הולד כשר רבי אליעזר אומר אע

ים שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון בפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבד

: העולם

ד הכא "ותו ליכא והא איכא גט ישן התם לא תצא הכא תצא הניחא למ  א גמרא,דף פו

הכא דיעבד והא ' ד הכא לא תצא מאי איכא למימר התם תינשא לכתחל"תצא אלא למ

ל המשנה דאמר כ>איכא גט קרח התם הוולד ממזר הכא הולד כשר הניחא לרבי מאיר 

אלא לרבנן מאי איכא למימר התם תצא הכא > ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר

ד הכא תצא מאי איכא למימר במקושר לא "ד הכא לא תצא אלא למ"לא תצא הניחא למ

ד הכא לא תצא אלא "קא מיירי והא איכא שלום מלכות התם תצא הכא לא תצא הניחא למ

מאיר אלא ' ולד ממזר הכא הולד כשר הניחא לרהתם ה>ד תצא מאי איכא למימר "למ

מוקים לה כדרבי מאיר והתם הולד ממזר הכא הולד כשר מנינא > לרבנן מאי איכא למימר

דרישא למעוטי מאי ומנינא דסיפא למעוטי מאי מנינא דרישא למעוטי הני דאמרן מנינא 

בפני נכתב > לה>דסיפא למעוטי הא דתניא המביא גט ממדינת הים נתנו לה ולא אמר 

א אין הולד ממזר כיצד יעשה יטלנו "ובפני נחתם יוציא והולד ממזר דברי רבי מאיר וחכ

כתב בכתב ידו ואין  : הימנה ויחזור ויתננו לה בפני שנים ויאמר בפני נכתב ובפני נחתם



אמר רב כתב ידו שנינו אהייא אילימא ארישא פשיטא כתב ידו קתני ואלא  : עליו עדים

יש עליו עדים אלא אסיפא יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד אמצעיתא הרי 

כתב סופר ' ודוקא כתב ידו ועד אבל כתב סופר ועד לא ושמואל אמר אפי  ב גמרא,דף פו

ועד שהרי שנינו כתב סופר ועד כשר ורב מי דמי התם תינשא לכתחילה הכא דיעבד 

כתב >יוחנן ' מר רושמואל לא קשיא הא בספרא דמובהק והא בספרא דלא מובהק וכן א

אמר ליה רבי אלעזר הרי יש עליו עדים אמר ליה אסיפא זימנין אמר רב תצא > ידו שנינו

זימנין אמר רב לא תצא הא כיצד יש לה בנים לא תצא אין לה בנים תצא מתיב מר זוטרא 

בר טוביה וכולן שהיו בהן ספק קידושין או ספק גירושין הרי אלו חולצות ולא מתיבמות 

פק קידושין זרק לה קידושין ספק קרוב לה ספק קרוב לו זהו ספק קידושין ספק כיצד ס

גירושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא 

עד אחד הרי זה ספק גירושין ואי אמרת לא תצא צרתה אתיא ליבומי תתיבם ואין בכך 

יוחנן לעולם לא תצא וכן ' עולם לא תצא וכן אמר רכלום חששא דרבנן היא לוי אמר ל

חלפתא דמן הונא הכי אמר אבוכון לעולם לא תצא וקרצית ' יוחנן לבני ר' אמר להו ר

שבעמיר אינה פוסלת במי חטאת מאי קרצית אמר אביי דידבתא דביני כיפי מתיב רב 

מוצצת ואם איתא דניאל בר רב קטינא כל העופות פוסלין במי חטאת חוץ מן היונה מפני ש

' ניתני חוץ מיונה וקרצית לא פסיקא ליה דגדולה לא פסלה וקטנה פסלה ועד כמה אמר ר

אמר רב יהודה אמר רב  : 'אלעזר אומר אף על פי וכו' ר : אמי עד כזית' ירמיה ואיתימא ר

אלעזר בגיטין כי אמריתה קמיה דשמואל אמר אף בשטרות ורב סבר בשטרות ' הלכה כר

וגובה מנכסים משועבדים רבי אלעזר תרתי אמר ורב סבר כוותיה בחדא  לא הא קתני

אלעזר ' יהושע בן לוי הלכה כר' יעקב בר אידי אמר ר' ופליג עליה בחדא וכן אמר ר

אלעזר הכי קאמר ' בגיטין ורבי ינאי אמר אפילו ריח הגט אין בו ורבי ינאי לית ליה דר

חנינא אמר ריש לקיש הלכה כרבי ' סי בריו' לרבנן אפילו ריח הגט אין בו וכן אמר ר

אלעזר הכי ' יוחנן לית ליה דר' יוחנן אמר אפילו ריח הגט אין בו לימא ר' אלעזר בגיטין ור

אבא בר זבדא למרי בר מר בעי מיניה ' קאמר לרבנן אפילו ריח הגט אין בו שלח ליה ר

ב הונא אמר ליה אלעזר בגיטין או אין הלכה אדהכי נח נפשיה דר' מרב הונא הלכה כר

אלעזר בגיטין ורבותינו הבקיאין בדבר ' רבה בריה הכי אמר אבא משמיה דרבא הלכה כר

אלעזר בגיטין דאמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה ' הלכה משום רבינו אמרו הלכה כר

אלעזר בגיטין איכא דאמרי וחברינו הבקיאין בדבר הלכה ותלמידי רבינו משום רבינו ' כר

כרבי אלעזר בגיטין דאמר רב חסדא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב הלכה אמרו הלכה 

: אלעזר אמר רב הלכה כרבי אלעזר בגיטין' כרבי אלעזר בגיטין וכן כי אתא רבין אמר ר

שנים ששלחו שני גיטין שוין ונתערבו נותן שניהם לזו ושניהם לזו   ב משנה,דף פו

כלל בתוך הגט איש פלוני מגרש  לפיכך אבד אחד מהן הרי השני בטל חמשה שכתבו

פלונית ופלוני פלונית והעדים מלמטה כולן כשרין וינתן לכל אחת ואחת היה כותב טופס 

: לכל אחד ואחד והעדים מלמטה את שהעדים ניקרין עמו כשר

אלעזר כיון דאמר עדי ' אלעזר דאי ר' ירמיה דלא כר' מאן תנא אמר ר  ב גמרא,דף פו

אלעזר אימא ' תימא ר' בהי מינייהו קא מגרשה אביי אמר אפי מסירה כרתי הא לא ידעי

היכי דמי  : 'חמשה שכתבו כלל כו : אלעזר כתיבה לשמה נתינה לשמה מי בעי' דבעי ר

כלל היכי דמי טופס אמר רבי יוחנן זמן אחד לכולן זהו כלל זמן לכל אחד ואחד זהו טופס 

וריש לקיש אמר 



ן נמי הוי טופס אלא היכי דמי כלל דכתב אנו פלוני אפילו זמן אחד לכול  א גמרא,דף פז

יוחנן דאמר זמן אחד ' ופלוני גירשנו נשותינו פלונית ופלונית מתקיף לה רבי אבא לר

לכולן זהו כלל ליחוש דלמא כי חתמו סהדי אבתרא הוא דחתימי מי לא תניא עדים חתומין 

ר "לאו איתמר עלה אעל שאילת שלום בגט פסול חיישינן שמא על שאילת שלום חתמו 

נ דכתיב ביה פלוני "אבהו לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יוחנן שאלו פסול ושאלו כשר ה

ופלוני ופלוני ותו לרבי יוחנן דאמר זמן לכל אחד זהו טופס מאי איריא משום טופס 

ל מר קשישא בריה דרב חסדא לרב "ותיפוק ליה דהוה ליה נכתב ביום ונחתם בלילה א

ל רבינא לרב "ן משמיה דרבי יוחנן דכתיב בהו בחד בשבא בחד בשבא אאשי הכי אמרינ

אשי לריש לקיש דאמר זמן אחד לכולן נמי טופס הוי והיכי דמי כלל דכתיב ביה הכי אנו 

פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית ופלונית נמצאו שתי נשים מתגרשות בגט אחד 

פלוני גירש פלונית ופלוני גירש  והתורה אמרה וכתב לה ולא לה ולחברתה דהדר כתב

ל רבינא לרב אשי ומאי שנא מהא דתניא הכותב כל נכסיו לשני עבדיו קנו "פלונית א

יוחנן תניא כוותיה ' ומשחררין זה את זה ולאו אוקימנא בשני שטרות תניא כוותיה דר

יוחנן חמשה שכתבו בתוך הגט איש פלוני מגרש פלונית ' דריש לקיש תניא כוותיה דר

פלוני פלונית ופלוני פלונית וזמן אחד לכולן והעדים מלמטה כולן כשרים ותנתן לכל ו

יהודה ' אחת ואחת זמן לכל אחד ואחד והעדים מלמטה את שהעדים נקראים עמו כשר ר

בן בתירא אומר אם יש ריוח ביניהן פסול ואם לאו כשר שאין זמן מפסיקן תניא כוותיה 

הגט אנו פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית דריש לקיש חמשה שכתבו כלל בתוך 

ופלונית פלוני גירש פלונית ופלוני גירש פלונית וזמן אחד לכולן והעדים מלמטה כולן 

כשרין ותנתן לכל אחת ואחת זמן לכל אחד ואחד וריוח לכל אחד ואחד והעדים מלמטה 

שהזמן מפסיקן פ שאין ריוח ביניהם פסול "מ אומר אע"את שהעדים נקראין עמו כשר ר

וריש לקיש מאי איריא זמן לכל אחד ואחד הא אמר זמן אחד לכולן נמי טופס הוי הני מילי 

: היכא דלא ערבינהו מעיקרא אבל הכא דערבינהו מעיקרא אי פליג להו זמן אין אי לא לא

שני גיטין שכתבן זה בצד זה ושנים עדים עברים באים מתחת זה לתחת   א משנה,דף פז

דים יונים באים מתחת זה לתחת זה את שהעדים הראשונים נקראין עמו כשר זה ושנים ע

עד אחד עברי ועד אחד יוני ועד אחד עברי ועד אחד יוני באין מתחת זה לתחת זה שניהם 

: פסולין

וליתכשר האי בראובן והאי בבן יעקב עד דהא תנן בן איש פלוני עד כשר   א גמרא,דף פז

אבתרא וליתכשר האי בראובן בן וליתכשר האי ביעקב  דכתב ראובן בן אקמא ויעקב עד

עד דהא תנן איש פלוני עד כשר דלא כתב עד ואיבעית אימא לעולם דכתב עד ודידעינן 

בהא חתימה דלאו דיעקב הוא 

ודלמא בשמא דאבוה חתים לא שביק איניש שמיה וחתים שמא דאבוה   ב גמרא,דף פז

ך רב הושעיא "ודילמא סימנא שוייה דהא רב צייר כוורא רבי חנינא חרותא רב חסדא סמ

ן רבה בר רב הונא צייר מכותא לא חציף איניש לשויי לשמא דאבוה סימנא וליתכשר "עי

ים דתנן גט שכתבו עברית ועדיו האי בשני עדים עברים וליתכשר האי בשני עדים יונ

ת כיון דמופלג בשני שיטין לא והאמר חזקיה מלאהו "יונית יונית ועדיו עברית כשר וכ

בקרובים כשר הא תני זעירי שניהן כשרין ותנא דידן דלמא גונדלית חתים וכולהו אחד 

וני וליתכשר האי בעד אחד עברי ועד אחד י : עד אחד עברי ועד אחד יוני : הוא דחתימי



והאי בעד אחד עברי ועד אחד יוני דהא תנן עד אחד עברי ועד אחד יוני כשר הא תני 

: זעירי שניהם כשרים ותנא דידן דלמא גונדלית חתים ותלתא אחד וחד אחד

שייר מקצת הגט וכתבו בדף השני והעדים מלמטה כשר חתמו עדים   ב משנה,דף פז

יף ראשו של זה בצד ראשו של זה בראש הדף מן הצד או מאחריו בגט פשוט פסול הק

והעדים באמצע שניהם פסולין סופו של זה בצד סופו של זה והעדים באמצע את שהעדים 

נקרין עמו כשר ראשו של זה בצד סופו של זה והעדים באמצע את שהעדים נקרין בסופו 

כתב עד אחד עברי ועד אחד יווני ' כשר גט שכתבו עברית ועדיו יוונית יוונית ועדיו עברי

סופר ועד כשר איש פלוני עד כשר בן איש פלוני עד כשר איש פלוני בן איש פלוני ולא 

: כתב עד כשר וכך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין כתב חניכתו וחניכתה כשר

וליחוש דלמא הני תרי גיטי הוו ואיתרמי ליה זמן דקמא ועדים דבתרא   ב גמרא,דף פז

ר אבא אמר רב כשיש ריוח מלמטה ודלמא זמן "וגזייה לזמן דבתרא ועדים דקמא א

ר כשיש ריוח מלמטה "ר אבא א"דבתרא מיגז גזייה כדא

הכא נמי כשיש ריוח מלמעלה ודלמא אימלוכי אימליך וכתב דכתב הרי   א גמרא,דף פח

את מלמטה ומותרת מלמעלה ודלמא איתרמי ליה כולי האי לא חיישינן רב אשי אמר 

איני והא רב חתים מן  [: 'וכו]חתמו עדים בראש הדף  : דידיעה ביה מתחתא דמגילתא

הצד התם בשגגו כלפי כתב אלא הא דקתני הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה והעדים 

באמצע שניהם פסולין וליחזי הי מינייהו כלפי כתב וליתכשר התם דרמי ליה כעיברא אי 

את שהעדים ניקרין בסופו הכי סיפא דקתני ראשו של זה בצד סופו של זה והעדים באמצע 

כשר ואי דרמי כעיברא לאו בהדי האי מיקרי ולאו בהדי האי מיקרי אלא רב בדיסקי הוה 

ר "ר ירמיה חתם סופר שנינו א"א : כתב סופר ועד כשר' גט שכתבו עברית וכו : חתים

אבהו דהוו ידעי ליה ' יוסי היא ההיא כתובת חתנים דאתיא לקמיה דר' חסדא הא מני ר

כתב  : ירמיה חתם סופר שנינו' ל ר"א ולחתימת ידא דחד סהדא סבר לאכשורה אלטופס

דורות רבי שמעון בן אלעזר אומר ' ר חניכת אבות בגיטין עד י"ת : חניכתו וחניכתה כשר

ר חנינא כתב חניכת אבות בגיטין עד "דורות כשר מכאן ואילך פסול כמאן אזלא הא דא' ג

כי תוליד בנים ובני בנים ( דברים ד)הונא מאי קראה א אמר רב "ש ב"דורות כמאן כר' ג

ז ואלו "בתי דינים ע' ר יהושע בן לוי לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו בה ז"ונושנתם א

הן ירבעם בן נבט ובעשא בן אחיה ואחאב בן עמרי ויהוא בן נמשי ופקח בן רמליהו ומנחם 

שבעה נפחה נפשה באה אומללה יולדת ה( ירמיהו טו)בן גדי והושע בן אלה שנאמר 

ל רב "שמשה בעוד יומם בושה וחפרה אמר רב אמי מאי קראה כי תוליד בנים ובני בנים א

רק לא ' ויעש הרע בעיני ה( ב יזמלכים )כהנא ורב אסי לרב כתיב ביה בהושע בן אלה 

אמר להו אותן פרדסיאות ' עליו עלה שלמנאסר וגו( ב יזמלכים )כמלכי ישראל וכתיב 

כ לא "בעם על הדרכים כדי שלא יעלו ישראל לרגל בא הושע וביטלן ואעפשהושיב יר

ה אותן שנים שלא עלו ישראל לרגל ילכו בשבי אמר רב "עלו ישראל לרגל אמר הקב

דרש מרימר מאי [ אמר רבי ירמיה]חסדא אמר מר עוקבא ואמרי לה אמר רב חסדא 

' אלהינו משום דצדיק ה' יק העל הרעה ויביאה עלינו כי צד' וישקוד ה( דנייאל ט)דכתיב 

על הרעה ויביאה עלינו אלא צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל ' אלהינו וישקוד ה

( ב כדמלכים )שהגלה גלות צדקיהו ועדיין גלות יכניה קיימת דכתיב ביה בגלות יכניה 

החרש והמסגר אלף חרש שבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין מסגר כיון שסוגרין שוב 

: לונושנתם( דברים ד)פותחין וכמה אלף עולא אמר שהקדים שתי שנים אינן 



אמר רב אחא בר יעקב שמע מינה מהרה דמרי עלמא תמני מאה וחמשין   ב גמרא,דף פח

: ותרתי הוא

ובעובדי >פסול { ובגוים> }ובעובדי כוכבים>גט מעושה בישראל כשר   ב משנה,דף פח

: >וכשר>לו עשה מה שישראל אומרים לך חובטין אותו ואומרים { ובגוים> }כוכבים

נ אמר שמואל גט המעושה בישראל כדין כשר שלא כדין פסול "אמר ר  ב גמרא,דף פח

ריח הגט אין בו מה ' כדין פסול ופוסל שלא כדין אפי{ ובגוים> }ובעובדי כוכבים>ופוסל 

לאו בני בני עשויי נינהו איתכשורי נמי ליתכשר אי { גוים'> }עובדי כוכבי>נפשך אי 

'> בעובדי כוכבי>עשויי נינהו מיפסל לא ליפסל אמר רב משרשיא דבר תורה גט מעושה 

כשר ומה טעם אמרו פסול שלא תהא כל אחת ואחת הולכת ותולה עצמה { בגוים}

ריח הגט אין בו ' ומפקעת עצמה מיד בעלה אי הכי שלא כדין אפי{ בגוי'> }בעובד כוכבי>

ל נמי לפסול אלא הא דרב משרשיא בדותא היא וטעמא ונהוי שלא כדין כישראל ומפסי

אביי אשכחיה לרב  : מאי כדין בכדין דישראל מיחלף שלא כדין בכדין ישראל לא מיחלף

ט אומר כל מקום "ל והא אנן הדיוטות אנן ותניא היה ר"יוסף דיתיב וקא מעשה אגיטי א

כדיני ישראל אי פ שדיניהם "אע{ גוים> }עובדי כוכבים>שאתה מוצא אגוריאות של 

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לפניהם ( שמות כא)אתה רשאי להיזקק להם שנאמר 

ל אנן "דבר אחר לפניהם ולא לפני הדיוטות א{ גוים> }עובדי כוכבים>ולא לפני 

שליחותייהו קא עבדינן מידי דהוה אהודאות והלואות אי הכי גזילות וחבלות נמי כי 

: א דשכיחא במילתא דלא שכיחא לא עבדינן שליחותייהועבדינן שליחותייהו במילת

יצא שמה בעיר מקודשת הרי זו מקודשת מגורשת הרי זו מגורשת   ב משנה,דף פח

ובלבד שלא יהא שם אמתלא איזו היא אמתלא גירש איש פלוני את אשתו על תנאי זרק 

: לה קידושיה ספק קרוב לה ספק קרוב לו זו היא אמתלא

רינן לה אגברא והא אמר רב אשי כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן ואס  ב גמרא,דף פח

ק יצא שמה בעיר מקודשת הרי זו מקודשת מקודשת ומגורשת "ליה ה

הרי זו מגורשת מאי טעמא קול ושוברו עמו אמר רבא יצא לה שם מזנה   א גמרא,דף פט

גירגרה  ט פריצותא בעלמא הוא דחזו לה כתנאי אכלה בשוק"בעיר אין חוששין לה מ

ע אומר משישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה "מ אומר תצא ר"בשוק הניקה בשוק בכולן ר

כ לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה והתורה "אמר לו רבי יוחנן בן נורי א

על פי שנים עדים ( דברים יט)כי מצא בה ערות דבר ולהלן הוא אומר ( דברים כד)אמרה 

ר בעולה אין "ת : ם דבר מה להלן דבר ברור אף כאן דבר ברוראו על פי שלשה עדים יקו

חוששין לה נשואה אין חוששין לה ארוסה אין חוששין לה שלא לפלוני אין חוששין לה 

בעיר אחרת אין חוששין לה ממזרת אין חוששין לה שפחה אין חוששין לה הקדיש פלוני 

ששמעו קול הברה אלא כדי נכסיו הפקיר פלוני נכסיו אין חוששין להן אמר עולא לא 

שיהו נרות דולקות ומטות מוצעות ובני אדם נכנסין ויוצאין ואומרים פלונית מתקדשת 

היום מתקדשת ודלמא לא אקדשה אימא פלונית נתקדשה היום וכן תני לוי לא שישמעו 

קול הברה אלא כדי שיהו נרות דולקות ומטות מוצעות ונשים טוות לאור הנר ושמחות לה 

ר פפא אימא פלונית "פלונית מתקדשת היום מתקדשת ודלמא לא אקדשה א ואומרות

ר יוחנן לא ששמעו קול הברה אלא כדי שיהו "נתקדשה היום אמר רבה בר בר חנה א

נרות דולקות ומטות מוצעות ובני אדם נכנסין ויוצאין אמרו דבר זה הוא קול לא אמרו 

וקי מדרבה בר רב הונא דאמר דבר זהו אמתלא לא אמרו והא לא אמרו ולא כלום לאפ



ל לא אמרו הוא דהויא אמתלא הא אמרו לא "ימים קמ' מכאן ועד י' אמתלא שאמרו אפי

ר אבא אמר רב הונא אמר רב לא ששמעו קול הברה אלא כדי שיאמרו "הויא אמתלא א

ובודקין והולכין עד שמגיעין לדבר הברור דבר ' פלוני מהיכן שמע מפלוני ופלוני מפלו

ר אבא אמר רב הונא "הוא אלא כי אתא רב שמואל בר יהודה א' דות מעלייתהברור ע

אמר רב לא ששמעו קול הברה אלא כדי שיאמרו פלוני מהיכן שמע מפלוני ופלוני מפלוני 

ל מדאמר "ל אביי לרב יוסף מבטלינן קלא או לא מבטלינן א"והלכו להם למדינת הים א

ל אדרבה מדאמר רב ששת "ן קלא אמ מבטלינ"רב חסדא עד שישמעו מפי הכשרים ש

ל אתרוותא נינהו בסורא מבטלי קלא "מ לא מבטלינן קלא א"מפי נשים הוי קול ש' אפי

בנהרדעא לא מבטלי קלא ההיא דנפק עלה קלא דאיקדשה לבר בי רב אתייה רב חמא 

לאבוה אמר ליה אימא לי היכי הוה עובדא אמר ליה על תנאי קדיש אדעתא דלא אזיל לבי 

ל כיון דבעידנא דהואי קלא לא הואי אמתלא לאו כל כמינך דמחזקת "ואזל א חוזאי

אמתלא ההיא דנפק עלה קלא דאיקדשה באציפא דתוחלא בעינא דבי שיפי שלחה רב אידי 

למאן דאמר לא מבטלינן קלא בהא ' בר אבין לקמיה דאביי כי האי גוונא מאי אמר ליה אפי

ההיא  : בקידושיה ולא הוה בהו שוה פרוטה מבטלינן קלא מימר אמרי עיינו בהו רבנן

דנפק עלה קלא דאיקדשה 

למאן דאמר לא מבטלינן קלא בהא ' לחד מבני פלניא אמר רבא אפי  ב גמרא,דף פט

מבטלינן קלא מימר אמרי עיינו בהו רבנן בקידושי וקידושי קטן הוו ההיא דנפק עלה קלא 

הוה עובדא ואמרו עדיין לא הגיע ל רב מרדכי לרב אשי "דאיקדשה לקטן הנראה כגדול א

ובלבד שלא תהא  : לפלגות ראובן גדולים חקרי לב( שופטים ה)לפלגות ראובן שנאמר 

מכאן ועד עשרה ימים רב זביד ' אמר רבה בר רב הונא אמתלא שאמרו אפי : שם אמתלא

אמר במקום אמתלא חוששין לאמתלא איתיביה רב פפא לרב זביד ובלבד שלא תהא שם 

ל רב כהנא לרב פפא ואת לא תסברא והתנן "ל במקום אמתלא קאמר א"אמתלא א

על תנאי קדיש שאני התם ' כ בא בעלה מותרת לחזור לאו משום דאמרי"נתקדשה ואח

דאתי בעל וקא מערער אי הכי נישאת נמי נישאת דעבדה איסורא קנסוה רבנן נתקדשה 

יתחזק בבי דינא לאו קלא דלא עבדה איסורא לא קנסוה רבנן אמר רב אשי כל קלא דלא א

ר אשי כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן ליה הא דבתר אירוסין חיישינן ליה רב "הוא וא

חביבא אמר אפילו דבתר אירוסין נמי לא חיישינן ליה והלכתא לא חיישינן ליה אמר רב 

ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו יצא עליה קול מראשון ובא אחר 

וקדשה קידושי תורה מהו שלח להו תצא והעמידו הדבר על בוריו והודיעוני מאי 

אילימא דאי מגליא מילתא דקידושי דקמא לאו קידושי מעליא > והעמידו הדבר על בוריו>

דשמואל הוא ולא מבטלי קלא אלא דאי מיגליא ' נינהו מבטלינן קלא והא נהרדעא אתרי

הו לא צריכה גט משני ופליגא דרב הונא דאמר מילתא דקידושי קמא קידושי מעליא נינ

רב הונא אשת איש שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר מקודשת מדרב המנונא דאמר רב 

המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה 

וריו מהו ואידך כי אתמר דרב המנונא בפניו שלא בפניו מעיזה ומעיזה לא מצאו דבר על ב

ר הונא מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא מאי טעמא אתי "א

למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין רב שיננא בריה דרב אידי אמר אף מגרש שני ונושא 

ראשון מימר אמרי עייני רבנן בקידושי וקידושי טעות הוה יצא עליה קול מזה ומזה מהו 

ראשון ונושא שני אמימר אמר מותרת לשניהם אמר רב פפא אף זו מגרש 



: והלכתא מותרת לשניהם  א גמרא,דף צ

בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר   א משנה,דף צ

כי מצא בה ערות דבר ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה ( דברים כד)ערוה שנאמר 

מצא אחרת נאה הימנה ' מר אפיעקיבא או' תבשילו שנאמר כי מצא בה ערות דבר ר

: והיה אם לא תמצא חן בעיניו( דברים כד)' שנאמ

ש "תניא אמרו בית הלל לבית שמאי והלא כבר נאמר דבר אמרו להם ב  א גמרא,דף צ

ה אם נאמר ערות ולא נאמר דבר הייתי אומר משום "והלא כבר נאמר ערות אמרו להם ב

אילו נאמר דבר ולא נאמר ערות הייתי ערוה תצא משום דבר לא תצא לכך נאמר דבר ו

ש האי "אומר משום דבר תנשא לאחר ומשום ערוה לא תנשא לאחר לכך נאמר ערות וב

על פי שני עדים או על ( דברים יט)דבר מאי עבדי ליה נאמר כאן דבר ונאמר להלן דבר 

 ה מי כתיב ערוה"פי שלשה עדים יקום דבר מה להלן בשני עדים אף כאן בשני עדים וב

ה להכי כתיב ערות דבר דמשמע הכי ומשמע "ש מי כתיב או ערוה או דבר וב"בדבר וב

ל דאמר ריש לקיש כי משמש "במאי קא מיפלגי בדר : מצא אחרת' ע אומר אפי"ר : הכי

כי מצא בה [ והיה אם לא תמצא חן בעיניו]ש סברי "לשונות אי דלמא אלא דהא ב' בד

סבר כי מצא בה ערות דבר אי נמי מצא בה ע "ערות דבר דהא מצא בה ערות דבר ור

ל מדגלי רחמנא "ערות דבר אמר ליה רב פפא לרבא לא מצא בה לא ערוה ולא דבר מהו א

לא יוכל לשלחה כל ימיו כל ימיו בעמוד והחזיר קאי התם הוא דגלי ( דברים כב)גבי אונס 

יושבת ל רב משרשיא לרבא אם לבו לגרשה והיא "רחמנא אבל הכא מאי דעבד עבד א

אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך ( משלי ג)תחתיו ומשמשתו מהו קרי עליה 

תניא היה רבי מאיר אומר כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים יש לך אדם שזבוב נופל 

לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו וזו היא מדת פפוס בן יהודה שהיה נועל בפני אשתו ויוצא 

ל לתוך כוסו וזורקו ושותהו וזו היא מדת כל אדם שמדברת עם ויש לך אדם שזבוב נופ

אחיה וקרוביה ומניחה ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך תמחוי מוצצו ואוכלו זו היא מדת 

אדם רע שרואה את אשתו יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק 

ד אלא במקום "ופרומה משני צדדיה ורוחצת עם בני אדם עם בני אדם ס  ב גמרא,דף צ

' כי מצא בה ערות וגו( דברים כד)בני אדם רוחצין זו מצוה מן התורה לגרשה שנאמר ש

ושלחה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר הכתוב קראו אחר לומר שאין זה בן זוגו לראשון 

זה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו זכה שני שלחה שנאמר ושנאה האיש 

או כי ימות האיש האחרון כדאי הוא במיתה ( ברים כדד)האחרון ואם לאו קוברתו שנאמר 

יהודה ' כי שנא שלח ר( מלאכי ב)שזה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו 

יוחנן אומר שנאוי המשלח ולא פליגי הא בזוג ראשון הא בזוג ' אומר אם שנאתה שלח ר

ליו דמעות שנאמר אלעזר כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד ע' שני דאמר ר

פנות אל [ עוד]בכי ואנקה מאין ' וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח ה( מלאכי ב)

העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר ' המנחה ולקחת רצון מידכם ואמרתם על מה על כי ה

: אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך
 

 



 מסכת קידושין פרק א

דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים נקנית בכסף האשה נקנית בשלש   א משנה,דף ב

בשטר ובביאה בכסף בית שמאי אומרים בדינר ובשוה דינר ובית הלל אומרים בפרוטה 

ובשוה פרוטה וכמה היא פרוטה אחד משמנה באיסר האיטלקי וקונה את עצמה בגט 

: ובמיתת הבעל היבמה נקנית בביאה וקונה את עצמה בחליצה ובמיתת היבם

ש התם דתני האיש "האשה נקנית מאי שנא הכא דתני האשה נקנית ומ  מראא ג,דף ב

ל גמר קיחה קיחה משדה עפרון כתיב הכא "מקדש משום דקא בעי למיתני כסף וכסף מנ

נתתי כסף השדה קח ממני ( בראשית כג)כי יקח איש אשה וכתיב התם ( דברים כב)

רהם השדה אשר קנה אב( בראשית מט)וקיחה איקרי קנין דכתיב 

שדות בכסף יקנו תני האשה נקנית וניתני התם האיש ( ירמיהו לב)אי נמי   ב גמרא,דף ב

קונה מעיקרא תני לישנא דאורייתא ולבסוף תני לישנא דרבנן ומאי לישנא דרבנן דאסר 

ע כהקדש וניתני הכא האיש קונה משום דקא בעי למיתנא סיפא וקונה את עצמה "לה אכ

וניתני האיש קונה ומקנה משום דאיכא מיתת הבעל דלאו  בדידה תנא נמי רישא בדידה

כ תנא האשה "א אפילו בע"א אי תנא קונה ה"איהו קא מקני מן שמיא הוא דמקני לה ואב

נקנית דמדעתה אין שלא מדעתה לא ומאי איריא דתני שלש ליתני שלשה משום דקא בעי 

את הדרך ילכו בה  והודעת להם( שמות יח)למיתני דרך ודרך לשון נקבה הוא דכתיב 

ואלא הא דתניא בשבעה דרכים בודקין את הזב ניתני שבע משום דקא בעי למיתני דרך 

בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ( דברים כח)ואשכחן דרך דאיקרי לשון זכר דכתיב 

אהדדי קראי אהדדי לא קשיין הכא ' ינוסו לפניך אי הכי קשו קראי אהדדי וקשיא נמי מתני

תמימה משיבת נפש ' תורת ה( תהילים יט)י ותורה איקרי לשון נקבה דכתיב דבתורה קא

כתב לה בלשון נקבה התם דבמלחמה קאי דדרכו של איש לעשות מלחמה ואין דרכה של 

אהדדי לא קשיין הכא דלגבי אשה קאי ' אשה לעשות מלחמה כתב לה בלשון זכר מתני

איש ליבדק ואין דרכה של אשה קתני לה בלשון נקבה התם דלגבי איש קאי דדרכו של 

ט תני שלש משום דרכים ניתני "ליבדק דהא אשה נמי באונס מיטמאה תני לשון זכר מ

ודרך ( משלי ל)דברים וניתני שלשה משום דקבעי למיתני ביאה וביאה איקרי דרך דכתיב 

גבר בעלמה כן דרך אשה מנאפת הא תינח ביאה כסף ושטר מאי איכא למימר משום ביאה 

ש אומר "ש היא דתניא ר"א הא מני ר"תרתי אטו חדא הנך נמי צורך ביאה נינהו ואבותני 

כי יקח איש אשה ולא כתב כי תלקח אשה לאיש מפני ( דברים כב)מפני מה אמרה תורה 

שדרכו של איש לחזר על אשה ואין דרכה של אשה לחזר על איש משל לאדם שאבדה לו 

דרכים בודקין את הזב ' אבידתו והא דתנן בז אבידה מי חוזר על מי בעל אבידה מחזר על

ל דדרכא דמיכלא יתירא לאתויי לידי זיבה ודרכא דמישתיא "ליתני דברים התם הא קמ

דרכים ליתני דברים משום ' יתירא לאתויי לידי זיבה והא דתנן אתרוג שוה לאילן בג

דבעינן מתני סיפא ולירק בדרך אחד סיפא נמי ניתני דבר 

ם הא קמשמע לן דדרכיה דאתרוג כירק מה ירק דרכו ליגדל על כל מים הת  א גמרא,דף ג

ובשעת לקיטתו עישורו אף אתרוג דרכו ליגדל על כל מים ובשעת לקיטתו עישורו והא 

דתנן כוי יש בו דרכים שוה לחיה ויש בו דרכים שוה לבהמה ויש בו דרכים שוה לחיה 

ה ניתני דברים ותו הא דתנן זו ולבהמה ויש בו דרכים שאינו שוה לא לחיה ולא לבהמ

אחת מן הדרכים ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים ניתני דברים אלא כל היכא דאיכא 



א אומר "פלוגתא תני דרכים וכל היכא דליכא פלוגתא תני דברים דיקא נמי דקתני סיפא ר

י מניינא דרישא למעוטי מאי מניינא דסיפא למעוטי מא : מ"אתרוג שוה לאילן לכל דבר ש

ו למעוטי מאי למעוטי "מניינא דרישא למעוטי חופה ולרב הונא דאמר חופה קונה מק

ד אמינא הואיל וגמר קיחה קיחה משדה עפרון מה שדה מקניא בחליפין אף "חליפין ס

ל ואימא הכי נמי חליפין איתנהו בפחות משוה פרוטה ואשה "אשה נמי מקניא בחליפין קמ

בפחות משוה פרוטה 

א תיתי "למעוטי חליצה סד> למעוטי מאי>א מקניא נפשה מניינא דסיפא ל  ב גמרא,דף ג

ו מיבמה מה יבמה שאינה יוצאה בגט יוצאה בחליצה זו שיוצאה בגט אינו דין שיוצאה "בק

ספר כריתות ספר כורתה ואין דבר אחר ( דברים כד)נ אמר קרא "ל ואימא ה"בחליצה קמ

בבתו בקדושיה בכסף בשטר ובביאה מנלן ל ותו הא דתנן האב זכאי "מנ : בכסף : כורתה

ויצאה ( שמות כא)דמיקניא בכסף וכסף דאבוה הוא אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא 

חנם אין כסף אין כסף לאדון זה אבל יש כסף לאדון אחר ומאן ניהו אב ואימא לדידה הכי 

לה את בתי נתתי לאיש הזה ואיהי שק( דברים כב)השתא אביה מקבל קידושיה דכתיב 

מ קטנה דלית לה יד לקבל קידושין אבל נערה דאית לה יד לקבל קידושין "כספא ואימא ה

בנעוריה בית אביה כל שבח ( במדבר ל)תקדיש איהי נפשה ותשקול כספא אמר קרא 

שמות )נעורים לאביה ואלא הא דאמר רב הונא אמר רב מנין שמעשה הבת לאב שנאמר 

מה מעשה ידיה לרבה אף בת נמי מעשה ידיה וכי ימכור איש את בתו לאמה מה א( כא

נ בהפרת נדרים "לאביה תיפוק ליה מבנעוריה בית אביה אלא בהפרת נדרים הוא דכתיב ה

ת נילף מיניה ממונא מאיסורא לא ילפינן וכי תימא נילף מקנסא ממונא "הוא דכתיב וכ

ייהו אלא ת נילף מבושת ופגם שאני בושת ופגם דאבוה שייך בגו"מקנסא לא ילפינן וכ

מסתברא דכי קא ממעט 

יציאה דכוותה קא ממעט והא לא דמיא האי יציאה להאי יציאה התם נפקא   א גמרא,דף ד

לה מרשות אדון לגמרי והכא אכתי מיחסרא מסירה לחופה בהפרת נדרים מיהא נפקא לה 

ויצאה חנם ( שמות כא)מרשותיה דתנן נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה והאי 

י הוא דאתא הא מבעי ליה לכדתניא דתניא ויצאה חנם אלו ימי בגרות אין כסף אלו להכ

ימי נערות אמר רבינא אם כן לימא קרא אן כסף מאי אין כסף אין כסף לאדון זה אבל יש 

וזרע אין לה אין לי ( ויקרא כב)כסף לאדון אחר ומאן ניהו אב וממאי דדרשינן הכי דתניא 

ל זרע אין לה עיין לה ואין לי אלא זרע כשר זרע פסול מנין "אלא זרעה זרע זרעה מנין ת

ל זרע אין לה עיין לה והא אפיקתיה לזרע זרעה זרע זרעה לא איצטריך קרא דבני בנים "ת

הרי הן כבנים כי איצטריך קרא לזרע פסול ותנא גופיה מנליה דדריש הכי אמרי כתיב 

ד "ד והכא כתיב ביה יו"תיב בהו יוומאן יבמי דלא כ( דברים כה)מאן בלעם ( במדבר כב)

מ לדרשא הוא דאתא ואיצטריך למכתב קידושיה לאביה ואיצטריך למכתב מעשה ידיה "ש

לאביה דאי כתב רחמנא קידושיה לאביה הוה אמינא משום דלא טרחא בהו אבל מעשה 

ידיה דקא טרחא בהו אימא דידה הוו ואי אשמעינן מעשה ידיה דקא מתזנא מיניה אבל 

גופא ויצאה חנם אלו ימי בגרות אין  : ה דמעלמא קאתי לה אימא דידה הוו צריכאקידושי

כסף אלו ימי נערות ולכתוב רחמנא נערות ולא בעי בגרות אמר רבה בא זה ולמד על זה 

מידי דהוה אתושב ושכיר דתניא תושב זה קנוי קנין עולם שכיר זה קנוי קנין שנים יאמר 

ש אילו "קנוי קנין עולם אינו אוכל קנוי קנין שנים לא כתושב ולא יאמר שכיר ואני אומר 

כן הייתי אומר תושב זה קנוי קנין שנים אבל קנוי קנין עולם אוכל בא שכיר ולימד על 



ל אביי מי דמי התם תרי גופי נינהו דכי נמי "פ שקנוי קנין עולם אינו אוכל א"תושב שאע

ו ומילתא "שכיר מילתא דאתיא בקכתב רחמנא תושב נרצע לא יאכל והדר כתב אידך הוה 

ו טרח וכתב לה קרא אלא הכא חד גופא היא כי נפקא לה בנערות בגרות מאי "דאתיא בק

א בנערות תיפוק בבגרות "בעיא גביה אלא אמר אביי לא נצרכה אלא לבגר דאילונית סד

ו הוא ומה סימנין שאין מוציאין "ל מתקיף לה מר בר רב אשי ולאו ק"לא תיפוק קמ

ת אב מוציאין מרשות אדון בגרות שמוציאה מרשות אב אינו דין שמוציאה מרשות מרשו

א דאתיא סימני "אדון אלא אמר מר בר רב אשי לא נצרכה אלא לעיקר זבינא דאילונית סד

נערות הוי זבינא דלא אתיא סימני נערות לא הוי זבינה זבינא 

ו הוא "אשי דאמר ולאו קולמר בר רב ' ויצאה חנם כו( שמות כא)ל "קמ  ב גמרא,דף ד

מ היכא דליכא לשנויי אבל היכא "ו טרח וכתב לה קרא ה"הא אמרינן מילתא דאתיא בק

כי יקח איש אשה ובעלה ( דברים כד)ותנא מייתי לה מהכא דתניא  : דאיכא לשנויי משנינן

אין קיחה אלא בכסף וכן הוא אומר ' והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה וגו

נתתי כסף השדה קח ממני והלא דין הוא ומה אמה העבריה שאינה נקנית ( גבראשית כ)

בביאה נקנית בכסף זו שנקנית בביאה אינו דין שתקנה בכסף יבמה תוכיח שנקנית בביאה 

ל כי יקח "ואינה נקנית בכסף מה ליבמה שכן אין נקנית בשטר תאמר בזו שנקנית בשטר ת

שי משום דאיכא למימר מעיקרא דדינא איש הא למה לי קרא הא אתיא לה אמר רב א

פירכא מהיכא קא מייתית לה מאמה העבריה מה לאמה העבריה שכן יוצאה בכסף תאמר 

ל כי יקח איש ואיצטריך למיכתב ויצאה חנם ואיצטריך "בזו שאינה יוצאה בכסף ת

למיכתב כי יקח איש דאי כתב רחמנא כי יקח הוה אמינא קידושין דיהב לה בעל דידה הוו 

איהי > ליה>ב רחמנא ויצאה חנם ואי כתב רחמנא ויצאה חנם הוה אמינא היכא דיהבה כת

ובעלה מלמד שנקנית  : לדידיה וקידשתו הוו קידושי כתב רחמנא כי יקח ולא כי תקח

בביאה והלא דין הוא ומה יבמה שאין נקנית בכסף נקנית בביאה זו שנקנית בכסף אינו דין 

ח שנקנית בכסף ואין נקנית בביאה מה לאמה העבריה שנקנית בביאה אמה העבריה תוכי

ל ובעלה ולמה לי קרא הא "שאין קנינה לשום אישות תאמר בזו שקנינה לשום אישות ת

אתיא לה אמר רב אשי משום דאיכא למימר מעיקרא דדינא פירכא מהיכא קא מייתית לה 

וד לומר מיבמה מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת תאמר בזו שאין זקוקה ועומדת תלמ

: ובעלה

ומנין שאף בשטר ודין הוא ומה כסף שאין מוציא מכניס שטר שמוציא   א גמרא,דף ה

אינו דין שמכניס מה לכסף שכן פודין בו הקדש ומעשר שני תאמר שטר שאין פודין בו 

ויצאה ( דברים כד)ונתן הכסף וקם לו אמר קרא ( ויקרא כז)הקדש ומעשר שני דכתיב 

יאה מה יציאה בשטר אף הויה נמי בשטר ואקיש נמי יציאה להויה והיתה מקיש הויה ליצ

מה הויה בכסף אף יציאה בכסף אמר אביי יאמרו כסף מכניס כסף מוציא סניגור יעשה 

קטיגור אי הכי שטר נמי יאמרו שטר מוציא שטר מכניס קטיגור יעשה סניגור מילי דהאי 

לחוד והאי כספא לחוד טיבעא שטרא לחוד ומילי דהאי שטרא לחוד הכא נמי האי כספא 

וכתב לה בכתיבה מתגרשת ואינה ( דברים כד)מיהא חד הוא רבא אמר אמר קרא 

( דברים כד)מתגרשת בכסף ואימא בכתיבה מתגרשת ואינה מתקדשת בכתיבה הא כתיב 

ומה ראית מסתברא קאי בגירושין ממעט גירושין קאי בגירושין ' ויצאה והיתה מקיש וכו

לרבי יוסי הגלילי דאפיק ליה להאי קרא לדרשא אחרינא שאינה וממעט קידושין ו

ספר כריתות ספר כורתה ואין דבר אחר ( דברים כד)מתגרשת בכסף מנא ליה אמר קרא 



כורתה ורבנן האי כריתות מאי עבדי ליה מיבעי ליה לדבר הכורת בינו לבינה כדתניא הרי 

יך לעולם אין זה כריתות כל מ שלא תשתי יין על מנת שלא תלכי לבית אב"זה גיטיך ע

שלשים יום הרי זה כריתות ורבי יוסי הגלילי מכרת כריתות קא נפקא ליה ורבנן כרת 

כריתות לא משמע להו חדא מחדא לא אתיא תיתי חדא מתרתי הי תיתי לא ליכתוב רחמנא 

בשטר ותיתי מהנך מה להנך שכן הנאתן מרובה לא ניכתוב רחמנא בביאה ותיתי מהנך מה 

כ "שכן קנינן מרובה לא ניכתוב רחמנא בכסף ותיתי מהנך מה להנך שכן ישנן בע להנך

אמר רב הונא חופה קונה  : כ באמה העבריה באישות מיהא לא אשכחן"ת כסף נמי בע"וכ

מקל וחומר ומה כסף שאינו מאכיל בתרומה קונה חופה שמאכלת בתרומה אינו דין 

ה ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה שתקנה וכסף אינו מאכיל והאמר עולא דבר תור

וכהן כי יקנה נפש קנין כספו והאי קנין כספו הוא ומה טעם אמרו ( ויקרא כב)שנאמר 

אינה אוכלת גזירה שמא ימזגו לה כוס בבית אביה ותשקנו לאחיה ולאחותיה אלא פריך 

הכי ומה כסף שאינו גומר קונה 

שכן פודין בו הקדשות ומעשר  חופה שגומרת אינו דין שתקנה מה לכסף  ב גמרא,דף ה

שני ביאה תוכיח מה לביאה שכן קונה ביבמה כסף יוכיח וחזר הדין לא ראי זה כראי זה 

ולא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן שקונין בעלמא וקונין כאן אף אני אביא חופה 

שקונה בעלמא וקונה כאן מה לצד השוה שבהן שכן הנאתן מרובה שטר יוכיח מה לשטר 

וציא בבת ישראל כסף וביאה יוכיחו וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה שכן מ

כראי זה הצד השוה שבהן שקונין בעלמא וקונין כאן אף אני אביא חופה שקונה בעלמא 

כ ורב הונא כסף מיהא באישות לא "וקונה כאן מה להצד השוה שבהן שכן ישנן בע

לא תנן ועוד כלום חופה ' שלש תנן ודכ אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא ד"אשכחן בע

ל "י קידושין א"י קידושין מחופה שע"חופה שלא ע' י קידושין וכי גמרי"גומרת אלא ע

לא תנן תנא מילתא דכתיבא בהדיא קתני מילתא דלא כתיבא ' תנן וד' אביי הא דקאמרת ג

ומה  ק"י קידושין רב הונא נמי ה"בהדיא לא קתני ודקאמרת כלום חופה גומרת אלא ע

ר כיצד "ת : כסף שאינו גומר אחר כסף קונה חופה שגומרת אחר כסף אינו דין שתקנה

בכסף נתן לה כסף או שוה כסף ואמר לה הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי הרי את 

לי לאינתו הרי זו מקודשת אבל היא שנתנה ואמרה היא הריני מקודשת לך הריני מאורסת 

מקודשת מתקיף לה רב פפא טעמא דנתן הוא ואמר הוא הא נתן לך הריני לך לאינתו אינה 

הוא ואמרה היא אינה מקודשת אימא סיפא אבל היא שנתנה לו ואמרה היא לא הוו 

קידושין טעמא דנתנה היא ואמרה היא הא נתן הוא ואמרה היא הוו קידושין רישא דוקא 

הוא ואמר הוא פשיטא ק נתן "סיפא כדי נסבה ותני סיפא מילתא דסתרא לה לרישא אלא ה

דהוו קידושין נתן הוא ואמרה היא נעשה כמי שנתנה היא ואמרה היא ולא הוו קידושין 

א נתן הוא ואמר הוא מקודשת נתנה היא ואמרה היא אינה מקודשת נתן הוא ואמרה "ואב

אמר שמואל בקידושין נתן לה כסף ושוה כסף ואמר  : היא ספיקא היא וחיישינן מדרבנן

לאינתו הרי זו מקודשת הריני אישך > לי>מקודשת הרי את מאורסת הרי את לה הרי את 

הריני בעליך הריני ארוסיך אין כאן בית מיחוש וכן בגירושין נתן לה ואמר לה הרי את 

משולחת הרי את מגורשת הרי את מותרת לכל אדם הרי זו מגורשת איני אישך איני 

ה רב פפא לאביי למימרא דסבר שמואל בעליך איני ארוסיך אין כאן בית מיחוש אמר לי

ידים שאין מוכיחות הויין ידים והתנן האומר אהא הרי זה נזיר והוינן בה ודילמא אהא 



בתענית קאמר ואמר שמואל והוא שהיה נזיר עובר לפניו טעמא דנזיר עובר לפניו הא לאו 

ל הני "הכי לא הכא במאי עסקינן דאמר לי אי הכי מאי קמ

כי יקח ולא שיקח את עצמו ( דברים כד)ל הכא כתיב "לישני בתראי קמ  א גמרא,דף ו

ר הרי את אשתי הרי את "ת : ושלחה ולא שישלח את עצמו( דברים כד)והכא כתיב 

ארוסתי הרי את קנויה לי מקודשת הרי את שלי הרי את ברשותי הרי את זקוקה לי 

הו איבעיא להו מיוחדת לי מקודשת וליתנינהו כולהו כחדא תנא תלת תלת שמעינהו וגרסינ

מהו מיועדת לי מהו עזרתי מהו נגדתי מהו עצורתי מהו צלעתי מהו סגורתי מהו תחתי מהו 

תפושתי מהו לקוחתי מהו פשוט מיהא חדא דתניא האומר לקוחתי הרי זו מקודשת משום 

ש דתניא האומר "כי יקח איש אשה איבעיא להו חרופתי מהו ת( דברים כד)שנאמר 

ק "ודשת שכן ביהודה קורין לארוסה חרופה ויהודה הויא רובא דעלמא החרופתי מק

והיא שפחה נחרפת לאיש ועוד ביהודה קורין ( ויקרא יט)האומר חרופתי מקודשת שנאמר 

ק האומר חרופה ביהודה מקודשת שכן ביהודה "לארוסה חרופה ויהודה ועוד לקרא אלא ה

מדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה  קורין לארוסה חרופה במאי עסקינן אילימא בשאין

ג דלא אמר לה "מנא ידעה מאי קאמר לה ואלא במדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה אע

נמי דתנן היה מדבר עם אשה על עסקי גיטה וקידושיה ונתן לה גיטה וקידושיה ולא פירש 

יוסי  'יהודה אומר צריך לפרש ואמר רב הונא אמר שמואל הלכה כר' יוסי אומר דיו ר' ר

ע דיהב "נ הב"אמרי לעולם במדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה ואי דיהיב לה ושתיק ה

לה ואמר לה בהני לישני והכי קא מיבעי ליה הני לישני לקידושי קאמר לה או דילמא 

גופא היה מדבר עם האשה על עיסקי גיטה וקידושיה ונתן לה  : למלאכה קאמר לה תיקו

יהודה אומר צריך לפרש אמר רב יהודה ' בי יוסי אומר דיו רגיטה וקידושיה ולא פירש ר

ר אושעיא והוא שעסוקין באותו "א א"אמר שמואל והוא שעסוקין באותו ענין וכן אמר ר

פ שאין "ש אומר אע"אלעזר בר ר' ענין כתנאי רבי אומר והוא שעסוקין באותו ענין ר

עה מאי קאמר לה אמר אביי מענין עסוקין באותו ענין ואי לאו דעסוקין באותו ענין מנא יד

ל רב יימר לרב אשי ואלא "יוסי א' לענין באותו ענין אמר רב הונא אמר שמואל הלכה כר

הא דאמר רב יהודה אמר שמואל כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק 

ין וכן בגירוש : ל אין הכי נמי"עמהם אפילו לא שמיע ליה הא דרב הונא אמר שמואל א

נתן לה גיטה ואמר לה הרי את משולחת הרי את מגורשת הרי את מותרת לכל אדם הרי 

פשיטא נתן לה גיטה ואמר לה לאשתו הרי את בת חורין  : היא מגורשת

לא אמר ולא כלום אמר לה לשפחתו הרי את מותרת לכל אדם לא אמר   ב גמרא,דף ו

למלאכה קאמר לה או דילמא  ולא כלום אמר לה לאשתו הרי את לעצמך מהו מי אמרינן

ש דתניא גופו של גט שחרור הרי אתה בן חורין "ל רבינא לרב אשי ת"לגמרי קאמר לה א

ל הרי אתה לעצמך לגמרי "הרי אתה לעצמך השתא ומה עבד כנעני דקני ליה גופיה כי א

ל רבינא לרב אשי אמר לעבדו אין לי עסק בך "ש א"ל אשה דלא קני ליה גופה לא כ"קא

נ לרב "ל ר"ל או דילמא למלאכה קאמר ליה א"י אמרינן אין לי עסק בך לגמרי קאמאי מ

{ לגוי> }לעובד כוכבים>ש המוכר עבדו "אשי ואמרי לה רב חנין מחוזאה לרב אשי ת

א שלא כתב עליו אונו אבל "ג בד"יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו ראשון אמר רשב

רב ששת דכתב ליה כשתברח ממנו אין לי עסק ד אונו אמר "כתב עליו אונו זהו שחרורו ה

אמר אביי המקדש במלוה אינה מקודשת בהנאת מלוה מקודשת ואסור לעשות כן  : בך

ד אילימא דאזקפה דאמר לה ארבע בחמשה הא "מפני הערמת רבית האי הנאת מלוה ה



 אמר רבא הילך מנה : רבית מעלייתא הוא ועוד היינו מלוה לא צריכא דארווח לה זימנא

על מנת שתחזירהו לי במכר לא קנה באשה אינה מקודשת בפדיון הבן אין בנו פדוי 

בתרומה יצא ידי נתינה ואסור לעשות כן מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות מאי 

קסבר רבא אי קסבר מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה אפילו כולהו נמי ואי קסבר לא 

רבא הוא דאמר מתנה על מנת להחזיר שמה  שמה מתנה אפילו תרומה נמי לא ועוד הא

מתנה דאמר רבא הילך אתרוג זה על מנת שתחזירהו לי נטלו והחזירו יצא ואם לאו לא 

ל רב "יצא אלא אמר רב אשי בכולהו קני לבר מאשה לפי שאין אשה נקנית בחליפין א

ן מנה אמר רבא ת : הונא מר בריה דרב נחמיה לרב אשי הכי אמרינן משמיה דרבא כוותיך

לפלוני 

ג דלא מטי הנאה לידיה קא "ואקדש לך מקודשת מדין ערב ערב לאו אף ע  א גמרא,דף ז

ג דלא מטי הנאה לידה קא משעבדא ומקניא נפשה "משעביד נפשיה האי איתתא נמי אע

ג דלא קא חסר "הילך מנה והתקדשי לפלוני מקודשת מדין עבד כנעני עבד כנעני לאו אף ע

ג דלא קא חסר ולא מידי קא קני לה להאי "שיה האי גברא נמי אעולא מידי קא קני נפ

ג דלא קא מטי "איתתא תן מנה לפלוני ואקדש אני לו מקודשת מדין שניהם ערב לאו אף ע

ג דלא קא מטי הנאה לידה קא מקניא "הנאה לידיה קא משעבד נפשיה האי איתתא נמי אע

י גברא קא קני לה להאי איתתא נפשה מי דמי ערב האי דקא קני ליה קא חסר ממונא הא

ולא קא חסר ולא מידי עבד כנעני יוכיח דלא קא חסר ממונא וקא קני נפשיה מי דמי התם 

הך דקא מקני קא קני הכא האי איתתא קא מקניא נפשה ולא קא קניא ולא מידי ערב יוכיח 

 ג דלא קא מטי הנאה לידיה משעבד נפשיה בעי רבא הילך מנה ואקדש אני לך מהו"אע

אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא מקודשת אמר ליה רב אשי למר זוטרא אם כן הוה ליה 

נכסים שיש להם אחריות נקנין עם נכסים שאין להם אחריות ואנן איפכא תנן נכסים שאין 

להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה אמר ליה מי סברת 

קינן דבההיא הנאה דקא מקבל מתנה מינה גמרה דאמרה ליה אגב הכא באדם חשוב עס

ומקניא ליה נפשה איתמר נמי משמיה דרבא וכן לענין ממונא וצריכא דאי אשמועינן 

ל טב למיתב טן דו "קידושין משום דהא איתתא ניחא לה בכל דהו כדריש לקיש דאמר ר

לה אבל מלמיתב ארמלו אבל ממונא אימא לא ואי אשמועינן ממונא משום דאיתיהיב למחי

אמר רבא התקדשי לי לחציי מקודשת חצייך מקודשת לי אינה  : קידושין אימא לא צריכא

מקודשת אמר ליה אביי לרבא מאי שנא חצייך מקודשת לי דאינה מקודשת אשה אמר 

ל הכי השתא התם איתתא "נ איש אמר רחמנא ולא חצי איש א"רחמנא ולא חצי אשה ה

ק לה דאי בעינא למינסב אחריתי "זי לבי תרי והלבי תרי לא חזיא אלא גברא מי לא ח

נסיבנא אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא וניפשטו לה קידושי בכולה מי לא 

מ היכא "ד אין כולה עולה ה"למ' תניא האומר רגלה של זו עולה תהא כולה עולה ואפי

א כולה דמקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו אבל מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו הוי

עולה מי דמי התם בהמה הכא דעת אחרת הא לא דמיא אלא להא דאמר רבי יוחנן בהמה 

של שני שותפין הקדיש חציה וחזר ולקחה והקדישה קדושה ואינה קריבה ועושה תמורה 

ותמורתה כיוצא בה שמע מינה תלת 

בדמים מ יש דחוי "מ דחוי מעיקרא הוי דחוי וש"מ בעלי חיים נדחים וש"ש  ב גמרא,דף ז

בעי רבא חצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה מהו כיון דאמר לה חצי פרוטה פסקה 

או דילמא מונה והולך הוא אם תימצי לומר מונה והולך הוא חצייך בפרוטה וחצייך 



בפרוטה מהו כיון דאמר לה בפרוטה ופרוטה פסקה למילתיה או דילמא כל ביומיה מונה 

נה והולך הוא חצייך בפרוטה היום וחצייך בפרוטה למחר ל כל ביומיה מו"והולך הוא את

מהו כיון דאמר לה למחר פסקה או דילמא הכי קאמר לה קדושין מתחלו מהאידנא ומגמר 

לא ניגמרו עד למחר שני חצייך בפרוטה מהו הכא ודאי בחד זימנא קאמר לה או דילמא 

בני בפרוטה מהו בתר  בעי רבא שתי בנותיך לשני : אין אשה מתקדשת לחצאין כלל תיקו

נותן ומקבל אזלינן והאיכא ממונא או דילמא בתר דידהו אזלינן והא ליכא תיקו בעי רב 

פפא בתך ופרתך בפרוטה מהו מי אמרינן בתך בחצי פרוטה ופרתך בחצי פרוטה או 

דילמא בתך בפרוטה ופרתך במשיכה תיקו בעי רב אשי בתך וקרקעך בפרוטה מהו בתך 

ך בחצי פרוטה או דילמא בתך בפרוטה וקרקעך בחזקה תיקו ההוא בחצי פרוטה וקרקע

גברא דאקדיש בשיראי רבה אמר לא צריכי שומא רב יוסף אמר צריכי שומא אי דאמר 

לה בכל דהו כולי עלמא לא פליגי דלא צריכי שומא אי דאמר לה חמשין ולא שוו חמשין 

צריכי שומא דהא שוו חמשין הא לא שוו כי פליגי דאמר חמשין ושוו חמשין רבה אמר לא 

רב יוסף אמר צריכי שומא כיון דאיתתא לא בקיאה בשומא לא סמכה דעתה איכא דאמרי 

בכל דהו נמי פליגי רב יוסף אמר שוה כסף הרי הוא ככסף מה כסף דקיץ 

( ויקרא כה)אף שוה כסף נמי דקייץ אמר רב יוסף מנא אמינא לה דתניא   א גמרא,דף ח

א נקנה ואינו נקנה בתבואה וכלים האי תבואה וכלים היכי דמי מכסף מקנתו בכסף הו

ישיב גאולתו אמר רחמנא לרבות שוה כסף ככסף ( ויקרא כה)אילימא דלא מקנו בהו כלל 

כסף נמי אלא לאו דאית בהו ' ואי דלית בהו שוה פרוטה מאי איריא תבואה וכלים אפי

הוא נקנה ואין נקנה בתורת ק בתורת כסף "שוה פרוטה וכיון דלא קייצי לא ואידך ה

תבואה וכלים ומאי נינהו חליפין ולרב נחמן דאמר פירות לא עבדי חליפין מאי איכא 

כסף ' למימר אלא לעולם דלית בהו שוה פרוטה ודקאמרת מאי איריא תבואה וכלים אפי

נמי לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא כסף דאי אית ביה שוה פרוטה אין אי לא לא אבל 

ם אימא מדמקרבא הנאתייהו גמר ומקני נפשיה קא משמע לן אמר רב יוסף תבואה וכלי

מנא אמינא לה דתניא עגל זה לפדיון בני טלית זה לפדיון בני לא אמר כלום עגל זה בחמש 

סלעים לפדיון בני טלית זו בחמש סלעים לפדיון בני בנו פדוי האי פדיון היכי דמי אילימא 

גב דשוי וכיון דלא קייצי לא לא לעולם דלא שוי  דלא שוי כל כמיניה אלא לאו אף על

וכגון דקביל כהן עילויה כי הא דרב כהנא שקיל סודרא מבי פדיון הבן אמר ליה לדידי חזי 

לי חמש סלעים אמר רב אשי לא אמרן אלא כגון רב כהנא דגברא רבה הוא ומבעי ליה 

רא מאימיה דרבה סודרא ארישיה אבל כולי עלמא לא כי הא דמר בר רב אשי זבן סוד

אמר רבי אלעזר התקדשי לי במנה ונתן לה דינר הרי זו  : מקובי שוי עשרה בתליסר

מקודשת וישלים מאי טעמא כיון דאמר לה מנה ויהב לה דינר כמאן דאמר לה על מנת דמי 

מ כאומר מעכשיו דמי מיתיבי התקדשי לי במנה "ואמר רב הונא אמר רב כל האומר ע

ה אחד מהן לחזור אפילו בדינר האחרון הרשות בידו הכא במאי והיה מונה והולך ורצ

עסקינן דאמר במנה זו הא מדסיפא במנה זו רישא במנה סתם דקא תני סיפא אמר לה 

התקדשי לי במנה זו ונמצא מנה חסר דינר או דינר של נחשת אינה מקודשת דינר רע הרי 

א מפרש רצה אחד מהן זו מקודשת ויחליף לא רישא וסיפא דאמר במנה זו ופרושי ק

בדינר האחרון הרשות בידו כיצד כגון דאמר לה במנה זו והכי נמי מסתברא ' לחזור אפי

ד רישא במנה סתם השתא במנה סתם לא הוו קידושי במנה זו מיבעיא אי משום "דאי ס

הא לא איריא תנא סיפא לגלוי רישא שלא תאמר רישא במנה זו אבל במנה סתם הוו 



במנה זו מכלל דרישא במנה סתם ואפילו הכי לא הוו קידושין רב אשי  קידושין תנא סיפא

אמר מונה והולך שאני דדעתה אכוליה האי דינר של נחשת היכי דמי אי דידעה ביה הא 

סברה וקבלה לא צריכא דיהביה ניהליה בליליא אי נמי דאשתכח ליה ביני זוזי האי דינר 

 : ת אמר רב פפא כגון דנפיק על ידי הדחקרע היכי דמי אי דלא נפיק היינו דינר של נחש

אמר רבא אמר רב נחמן אמר לה התקדשי לי במנה והניח לה משכון עליה אינה מקודשת 

מנה אין כאן משכון אין כאן איתיביה רבא לרב נחמן קידשה במשכון   ב גמרא,דף ח

מקודשת התם במשכון דאחרים וכדרבי יצחק דאמר רבי יצחק מנין לבעל חוב שקונה 

ולך תהיה צדקה אם אינו קונה צדקה מנין מכאן לבעל חוב ( דברים כד)משכון שנאמר 

שקונה משכון בני רב הונא בר אבין זבון ההיא אמתא בפריטי לא הוו בהדייהו אותיבי 

נסכא עליה לסוף אייקר אמתא אתו לקמיה דרבי אמי אמר להו פריטי אין כאן נסכא אין 

זרקתו לים או לאור או לכל דבר האבד אינה מקודשת ר התקדשי לי במנה נטלתו ו"כאן ת

הא שדיתינהו קמיה הוו קידושין הא קאמרה ליה שקיל לא בעינא לא מיבעיא קא אמר לא 

מיבעיא שדיתינהו קמיה דלא הוו קידושין אבל זרקתו לים או לאור אימא כיון דמיחייבא 

ברא אי רתחנא הוא בהו קדושי קדיש נפשה והא דקא עבדא הכי סברא איבדקיה להאי ג

ל תנו רבנן התקדשי לי במנה תנם לאבא ולאביך אינה מקודשת על מנת "או לא קמ

שיקבלום לי מקודשת תנא אבא להודיעך כח דרישא תנא אביך להודיעך כח דסיפא 

התקדשי לי במנה תנם לפלוני אינה מקודשת על מנת שיקבלם לי מקודשת וצריכא דאי 

כי אמרה על מנת שיקבלום לי הוו קידושין דסמכה דעתה אשמעינן אבא ואביך התם הוא ד

עילייהו סברה עבדין לי שליחותאי אבל פלוני לא ואי אשמעינן פלוני הכא הוא דכי אמרה 

תנם לפלוני לא הוו קידושי דלא מקרבא דעתה לגביה למיתבה ליה במתנה אבל אבא 

ר התקדשי לי "כא תואביך דמקרבא דעתה לגבייהו אימא במתנה יהביתיה ניהלייהו צרי

במנה תנם על גבי סלע אינה מקודשת ואם היה סלע שלה מקודשת בעי רב ביבי סלע של 

שניהם מהו תיקו התקדשי לי בככר תנהו לכלב אינה מקודשת ואם היה כלב שלה 

מקודשת בעי רב מרי כלב רץ אחריה מהו בההוא הנאה דקא מצלה נפשה מיניה גמרה 

י אמרה ליה מדאורייתא חיובי מחייבת לאצולן תיקו ומקניא ליה נפשה או דלמא מצ

התקדשי לי בככר תנהו לעני אינה מקודשת אפילו עני הסמוך עלה מאי טעמא אמרה ליה 

כי היכי דמחייבנא ביה אנא הכי מחייבת ביה את ההוא גברא דהוה קא מזבין 

ר לה חומרי פתכייתא אתאי ההיא איתתא אמרה ליה הב לי חד שוכא אמ  א גמרא,דף ט

אי יהבינא ליך מיקדשת לי אמרה ליה הבה מיהבה אמר רב חמא כל הבה מיהבה לאו 

כלום הוא ההוא גברא דהוה קא שתי חמרא בחנותא אתאי ההיא איתתא אמרה ליה הב לי 

חד כסא אמר לה אי יהיבנא ליך מיקדשת לי אמרה ליה אשקויי אשקיין אמר רב חמא כל 

גברא דהוה קא שדי תמרי מדקלא אתאי ההיא  אשקויי אשקיין לאו כלום הוא ההוא

ל שדי לי תרתי אמר לה אי שדינא ליך מיקדשת לי אמרה ליה שדי מישדא אמר "איתתא א

רב זביד כל שדי מישדא לאו כלום הוא איבעיא להו הב אשקי ושדי מהו אמר רבינא 

מקודשת רב סמא בר רקתא אמר תגא דמלכא אינה מקודשת והלכתא אינה מקודשת 

ר "ת : א והלכתא כרבא אמר רב נחמן"כתא שיראי לא צריכי שומא והלכתא כרוהל

פ שאין בו שוה פרוטה בתך מקודשת לי "בשטר כיצד כתב לו על הנייר או על החרס אע

זירא בר ממל הא לא דמי ' בתך מאורסת לי בתך לי לאינתו הרי זו מקודשת מתקיף לה ר

מכורה לך הכא בעל כותב בתך מקודשת  האי שטרא לשטר זביני התם מוכר כותב לו שדי



ומכר ( ויקרא כה)לי אמר רבא התם מעניינא דקרא והכא מעניינא דקרא התם כתיב 

כי יקח בבעל תלה רחמנא התם נמי ( דברים כב)מאחוזתו במוכר תלה רחמנא הכא כתיב 

ב שדות בכסף יקנו קרי ביה יקנו מאי טעמא קרית ביה יקנו משום דכתי( ירמיהו לב)כתיב 

את בתי נתתי לאיש הזה אלא אמר רבא ( דברים כב)נ קרי ביה כי יקח דכתיב "ומכר ה

ואקח ( ירמיהו לב)הלכתא נינהו ואסמכינהו רבנן אקראי ואיבעית אימא התם נמי כתיב 

פ שאין בו "את ספר המקנה ואמר רבא אמר רב נחמן כתב לו על הנייר או על החרס אע

י "י אביה בין ע"ורסת לי בתך לי לאינתו בין עשוה פרוטה בתך מקודשת לי בתך מא

פ שאין בו "עצמה מקודשת מדעתו והוא שלא בגרה כתב לה על הנייר או על החרס אע

י "שוה פרוטה הרי את מקודשת לי הרי את לי לאינתו הרי את מאורסת לי מקודשת בין ע

וסין שכתבו שמעון בן לקיש שטר איר' בעי ר : י עצמה מדעתה והוא שבגרה"אביה בין ע

שלא לשמה מהו הויות ליציאות מקשינן מה 

יציאה בעינן לשמה אף הוייה בעינן לשמה או דלמא הויות להדדי מקשינן   ב גמרא,דף ט

מה הוייה דכסף לא בעינן לשמה אף הוייה דשטר לא בעינן לשמה בתר דבעיא הדר פשטה 

תמר כתבו לשמה ושלא אי : ויצאה והיתה( דברים כד)הוייה ליציאה מקשינן דאמר קרא 

מדעתה רבא ורבינא אמרי מקודשת רב פפא ורב שרביא אמרי אינה מקודשת אמר רב 

פפא אימא טעמא דידהו ואימא טעמא דידי אימא טעמא דידהו דכתיב ויצאה והיתה מקיש 

הוייה ליציאה מה יציאה לשמה ושלא מדעתה אף הוייה נמי לשמה ושלא מדעתה ואימא 

תה מקיש הוייה ליציאה מה יציאה בעינן דעת מקנה אף הוייה בעינן טעמא דידי ויצאה והי

דעת מקנה מיתיבי אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהן מאי לאו שטרי 

אירוסין ונשואין ממש לא שטרי פסיקתא וכדרב גידל אמר רב דאמר רב גידל אמר רב 

קנו הן הן הדברים הנקנים  כמה אתה נותן לבנך כך וכך לבתך כך וכך עמדו וקדשו

בעולת בעל ( דברים כב)ר יוחנן דאמר קרא "אבהו א' מנא לן אמר ר : ובביאה : באמירה

ל לרבי יוחנן "אבהו ואמרי לה ר' זירא לר' ל ר"מלמד שנעשה לה בעל על ידי בעילה א

ובעלה מלמד שנקנית בביאה אי מהתם הוה אמינא עד ( דברים כד)כעורה זו ששנה רבי 

אבא בר ממל אם כן נערה המאורסה דאמר ' ל מתקיף לה ר"ש והדר בעיל קמדמקד

רחמנא בסקילה היכי משכחת לה אי דאקדיש והדר בעיל בעולה היא אי דאקדיש ולא 

בעיל לאו כלום הוא אמרוה רבנן קמיה דאביי משכחת לה כגון שבא עליה ארוס שלא 

אבל בעל דברי הכל אם בא  ל אביי עד כאן לא פליגי רבי ורבנן אלא באחר"כדרכה א

אנשים ועדיין היא בתולה ' עליה שלא כדרכה עשאה בעולה מאי היא דתניא באו עליה י

כולן בסקילה רבי אומר אומר אני הראשון בסקילה וכולן בחנק אמר רב נחמן בר יצחק 

יוחנן האי ובעלה ' משכחת לה כגון שקדשה בשטר הואיל וגומר ומוציא גומר ומכניס ור

ד "יד ליה ההוא מיבעי ליה זו נקנית בביאה ואין אמה העבריה נקנית בביאה סמאי עב

ו מיבמה ומה יבמה שאין נקנית בכסף נקנית בביאה זו שנקנית בכסף אינו "אמינא תיתי בק

אם ( שמות כא)ד אמינא הואיל וכתב "דין שנקנית בביאה מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת ס

ה אחרת מיקניא בביאה אף אמה העבריה מיקניא אחרת יקח לו הקישה הכתוב לאחרת מ

כ לכתוב רחמנא ובעל מאי ובעלה שמע מינה "ל ורבי האי סברא מנא ליה א"בביאה קמ

כי יקח איש אשה ובעלה קידושין ( דברים כד)תרתי ולרבא דאמר בר אהינא אסברה לי 

אי איכא המסורין לביאה הוו קידושין קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין מ

למימר אם כן נכתוב קרא או בעלה מאי ובעלה שמע מינה כולהו ורבי האי בעולת בעל 



מאי עביד ליה האי מיבעי ליה בעל עושה אותה בעולה שלא כדרכה ואין אחר עושה אותה 

אנשים ועדיין היא ' בעולה שלא כדרכה ומי אית ליה לרבי האי סברא והתניא באו עליה י

י אומר אומר אני הראשון בסקילה וכולם בחנק בתולה כולם בסקילה רב

אמר רבי זירא מודה רבי לענין קנס דכולהו משלמי מאי שנא מקטלא שאני   א גמרא,דף י

ומת האיש אשר שכב עמה לבדו ורבנן האי לבדו מאי עבדי ( דברים כב)התם דאמר קרא 

' ד דברי רומתו גם שניהם עד שיהיו שוין כאח( דברים כב)' ליה מיבעי להו לכדתני

אושעיא רבי יונתן אומר ומת האיש אשר שכב עמה לבדו ורבי יוחנן האי סברא מנא ליה 

איבעיא להו תחילת ביאה  : מ תרתי"אם כן נכתוב קרא בעולת איש מאי בעולת בעל ש

קונה או סוף ביאה קונה נפקא מינה כגון שהערה בה ופשטה ידה וקבלה קדושין מאחר אי 

י בתולה בביאה מאי אמר אמימר משמיה דרבא כל הבועל דעתו על נמי לכהן גדול דקא קנ

איבעיא להו ביאה נשואין עושה או אירוסין עושה נפקא מינה ליורשה  : גמר ביאה

וליטמא לה ולהפר נדריה אי אמרת נשואין עושה יורשה ומיטמא לה ומיפר נדריה ואי 

ש "נדריה מאי אמר אביי ת אמרת אירוסין עושה אינו יורשה ואינו מיטמא לה ואינו מיפר

האב זכאי בבתו בקדושיה בכסף בשטר ובביאה וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת 

נדריה ומקבל את גיטה ואינו אוכל פירות בחייה נישאת יתר עליו הבעל שאוכל פירות 

בחייה קתני ביאה וקתני נישאת כי קתני נישאת אשארא אמר רבא תא שמע בת שלש 

תקדשת בביאה ואם בא עליה יבם קנאה וחייבין עליה משום אשת איש שנים ויום אחד מ

ומטמאה את בועלה 

לטמא משכב תחתון כעליון ואם נישאת לכהן אוכלת בתרומה ואם בא   ב גמרא,דף י

עליה אחד מכל עריות שבתורה מומתין על ידה והיא פטורה ואם בא עליה אחד מן 

ישאת הכי קאמר אי הני נשואין דכהן נינהו הפסולין פסלה מן הכהונה קתני ביאה וקתני נ

אוכלת בתרומה תא שמע וכבר שלח יוחנן בן בג בג אצל רבי יהודה בן בתירה לנציבין 

שמעתי עליך שאתה אומר ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה שלח לו ואתה אי אתה 

ה אומר כן מוחזקני בך שאתה בקי בחדרי תורה לדרוש בקל וחומר אי אתה יודע ומה שפח

כנענית שאין ביאתה מאכילתה בתרומה כספה מאכילתה בתרומה זו שביאתה מאכילתה 

בתרומה אינו דין שכספה מאכילתה בתרומה אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים אין 

ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה היכי דמי אי בביאה שעל ידי חופה 

א בביאה שעל ידי חופה וכסף שלא על ידי וכסף שעל ידי חופה בתרוייהו מיכל אכלה ואל

חופה הכא תרתי והכא חדא אלא לאו בביאה שלא על ידי חופה וכסף שלא על ידי חופה 

אי אמרת בשלמא נשואין עושה משום הכי פשיטא ליה דאלימא לה ביאה מכסף אלא אי 

אמרת קדושין עושה מאי שנא הכא דפשיטא ליה ומאי שנא הכא דמספקא ליה אמר רב 

י חופה ודקאמרת "מן בר יצחק לעולם אימא לך בביאה שעל ידי חופה וכסף שלא ענח

הכא תרתי והכא חדא קל וחומר מיהא איתיה והכי שלח ליה ומה שפחה כנענית שאין 

ביאתה מאכילתה בתרומה אפילו על ידי חופה כספה מאכילתה בלא חופה זו שביאתה 

אכילתה בתרומה בלא חופה אבל מה מאכילתה בתרומה על ידי חופה אינו דין שכספה מ

אעשה שהרי אמרו חכמים אין ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה 

משום דעולא ובן בג בג גבי שפחה כנענית לא שייר בקנינה הכא שייר בקנינה רבינא אמר 

מדאורייתא מיפשט פשיטא ליה דאכלה ומדרבנן הוא דשלח ליה והכי שלח ליה שמעתי 

ה אומר ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה ולא חיישת לסימפון שלח ליה ואתה עליך שאת



אי אתה אומר כן מוחזקני בך שאתה בקי בחדרי תורה לדרוש בקל וחומר אי אתה יודע 

ומה שפחה כנענית שאין ביאתה מאכילתה בתרומה כספה מאכילתה בתרומה ולא חיישינן 

שכספה מאכילתה בתרומה ולא ניחוש לסימפון זו שביאתה מאכילתה בתרומה אינו דין 

לסימפון אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים ארוסה בת ישראל אינה אוכלת בתרומה 

עד שתכנס לחופה משום דעולא ובן בג בג סימפון בעבדים לית ליה אי   א גמרא,דף יא

מומין שבגלוי הוא הא קא חזי ליה אי משום מומין שבסתר מאי נפקא ליה מיניה למלאכה 

עי ליה לא איכפת ליה נמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו מאי אמרת לסטים מזויין או קא ב

נכתב למלכות הנהו קלא אית להו מכדי בין למר ובין למר לא אכלה מאי בינייהו איכא 

ש אמר רבי "מאי טעמייהו דב : 'ש אומרים בדינר וכו"בכסף ב : בינייהו קיבל מסר והלך

ין מתקדשת בפחות מדינר אמר ליה אביי אלא מעתה זירא שכן אשה מקפדת על עצמה וא

ינאי דקפדן אנפשייהו ולא מקדשי בפחות מתרקבא דדינרי הכי נמי דאי ' כגון בנתיה דר

ל פשטה ידה וקבלה לא "פשטה ידה וקבלה חד זוזא מאחר הכי נמי דלא הוו קדושין א

מייהו דבית קאמינא כי קאמינא דקדשה בליליא אי נמי דשויה שליח רב יוסף אמר טע

שמאי כדרב יהודה אמר רב אסי דאמר רב יהודה אמר רב אסי כל כסף האמור בתורה 

גופא אמר רב יהודה אמר רב אסי כל כסף האמור  : כסף צורי ושל דבריהם כסף מדינה

וכללא הוא  : בתורה כסף צורי ושל דבריהם כסף מדינה

ל רעהו כסף או כלים לשמור כי יתן איש א( שמות כב)והרי טענה דכתיב   ב גמרא,דף יא

ותנן שבועת הדיינין הטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה התם דומיא דכלים מה כלים 

דברים )שנים אף כסף שנים ומה כסף דבר חשוב אף כלים דבר חשוב והרי מעשר דכתיב 

וצרת הכסף בידך ותנן הפורט סלע ממעות מעשר שני כסף הכסף ריבה והרי הקדש ( יד

ן הכסף וקם לו ואמר שמואל הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל דכתיב ונת

כי יקח איש אשה ( דברים כד)התם נמי כסף כסף יליף ממעשר והרי קידושי אשה דכתיב 

קיחה משדה עפרון ותנן בית הלל אומרים בפרוטה ( בראשית כג)ובעלה וגמר קיחה 

איתמר הכי איתמר אמר רב יהודה ובשוה פרוטה נימא רב אסי דאמר כבית שמאי אלא אי 

ל "אמר רב אסי כל כסף קצוב האמור בתורה כסף צורי ושל דבריהם כסף מדינה מאי קמ

תנינא חמש סלעים של בן שלשים של עבד חמשים של אונס ושל מפתה מאה של מוציא 

שם רע כולם בשקל הקודש במנה צורי ושל דבריהם כסף מדינה איצטריכא ליה דלא תנן 

וקע לחבירו נותן לו סלע ולא תימא מאי סלע ארבע זוזי אלא מאי סלע פלגא דתניא הת

דזוזא דעבידי אינשי דקרו לפלגא דזוזא איסתירא רבי שמעון בן לקיש אומר טעמייהו 

והפדה מלמד שמגרעת מפדיונה ( שמות כא)דבית שמאי כדחזקיה דאמר חזקיה אמר קרא 

מגרעה ואזלה עד פרוטה אלא אי אמרת ויוצאה אי אמרת בשלמא דיהב לה דינר היינו ד

ק רחמנא היכא דיהב לה דינר תיגרע עד "דיהב לה פרוטה מפרוטה מי מגרעה ודלמא ה

פרוטה היכא דיהב לה פרוטה לא תיגרע כלל 

ג דאי בעי מייעד ואי בעי לא מייעד "ד דומיא דייעוד מה ייעוד אע"לא ס  א גמרא,דף יב

נ כל היכא דלא מצי מיגרעא לא הוו זבינא "א זביני הכל היכא דלא מצי מייעד לא הוו זבינ

ש נפקא להו מאמה העבריה מה אמה העבריה בפרוטה לא מקניא "זביני וקידושי אשה לב

אף אשה בפרוטה לא מיקדשא ואימא פלגא דדינר ואימא שתי פרוטות כיון דאפיקתיה 

ה "וב : כהפקרש שלא יהו בנות ישראל "מפרוטה אוקמה אדינר רבא אמר היינו טעמא דב

ל אביי והא עלה קתני כמה היא "סבר רב יוסף למימר פרוטה כל דהו א : אומרים בפרוטה



מ בדורו של משה אבל הכא כדחשבה להו "ת ה"פרוטה אחד משמנה באיסר האיטלקי וכ

לאינשי והא כי אתא רב דימי אמר שיער רבי סימאי בדורו כמה היא פרוטה אחד משמנה 

א רבין אמר רבי דוסתאי ורבי ינאי ורבי אושעיא שיערו כמה הוי באיסר האיטלקי וכי את

ל רב יוסף אי הכי היינו דתנינא צא וחשוב כמה "פרוטה אחד מששה באיסר האיטלקי א

פרוטות בשני סלעים יותר מאלפים השתא אלפים לא הויין יתר מאלפים קרי להו אמר 

וחמש מאה ותלתין ושיתא להו ההוא סבא אנא תנינא לה קרוב לאלפים סוף סוף אלפא 

הוא דהויין כיון דנפקא להו מפלגא קרוב לאלפים קרי ליה גופא כי אתא רב דימי אמר 

סימאי בדורו כמה היא פרוטה אחד משמנה באיסר האיטלקי וכי אתא רבין אמר ' שיער ר

אושעיא כמה היא פרוטה אחד מששה באיסר האיטלקי ' דוסתאי ורבי ינאי ור' שיערו ר

ביי לרב דימי נימא את ורבין בפלוגתא דהני תנאי קא מיפלגיתו דתניא פרוטה אמר ליה א

שאמרו חכמים אחד משמנה באיסר האיטלקי שש מעה כסף דינר מעה שני פונדיונין 

פונדיון שני איסרין איסר שני מוסמיסים מסמס שני קונטרונקין קונטרנק שתי פרוטות 

עון בן גמליאל אומר שלשה הדרסין נמצא פרוטה אחת משמנה באיסר האיטלקי רבן שמ

פרוטות לשמין נמצא פרוטה אחת מששה ' למעה שני הנצין להדריס שני שמנין להנץ ב

ל בין דידי ובין רבין "ג א"ק ורבין דאמר כרשב"באיסר האיטלקי לימא דמר אמר כת

ק ולא קשיא הא דאיקור איסורי הא דזול איסורי הא דאיקור איסורי קום "אליבא דת

וארבע בזוזא הא דזול קום תלתין ותרין בזוזא אמר שמואל קידשה בתמרה אפילו עשרים 

ה "עומד כור תמרים בדינר מקודשת חיישינן שמא שוה פרוטה במדי והא אנן תנן ב

אומרים בפרוטה ובשוה פרוטה לא קשיא הא בקידושי ודאי הא בקידושי ספק ההוא גברא 

א קמיה דרב וקא מעיין בה אי אית בה שוה דאקדיש בזוודא דאורדי יתיב רב שימי בר חיי

פרוטה אין אי לא לא ואי לית בה שוה פרוטה לא והאמר שמואל חיישינן לא קשיא הא 

בקידושי ודאי הא בקידושי ספק ההוא גברא דאקדיש באבנא דכוחלא יתיב רב חסדא וקא 

והא אמר משער ליה אי אית ביה שוה פרוטה אין ואי לא לא ואי לית ביה שוה פרוטה לא 

שמואל חיישינן רב חסדא לא סבר ליה דשמואל אמרה ליה אימיה והא ההוא יומא דקדשה 

הוה ביה שוה פרוטה אמר לה לאו כל כמינך דאסרת לה אבתרא 

לאו היינו דיהודית דביתהו דרבי חייא דהוית לה צער לידה אמרה ליה   ב גמרא,דף יב

לה לאו כל כמינה דאימך דאסרת ליך  אמרה לי אם קיבל ביך אבוך קידושי כי זוטרת אמר

עילואי אמרי ליה רבנן לרב חסדא אמאי הא איכא סהדי באידית דידעי דבההוא יומא הוה 

ר חנינא עידיה בצד אסתן "חנינא דא' פ השתא מיהא לא ליתנהו קמן לאו היינו דר"ביה ש

פשה גבי ותיאסר אביי ורבא לא סבירא להו להא דרב חסדא אם הקילו בשבויה דמנוולה נ

שבאי ניקיל באשת איש אישתאר מההיא משפחה בסורא ופרשו רבנן מינה ולאו משום 

דסבירא להו דשמואל אלא משום דסבירא להו כאביי ורבא ההוא גברא דאקדיש 

ג מאי שלח ליה "בשוטיתא דאסא בשוקא שלחה רב אחא בר הונא לקמיה דרב יוסף כה

על דמקדש בשוקא ועל דמקדש בביאה ועל נגדיה כרב ואצטריך גיטא כשמואל דרב מנגיד 

דמקדש בלא שידוכי ועל דמבטיל גיטא ועל דמסר מודעא אגיטא ועל דמצער שלוחא 

דרבנן ועל דחלה שמתא עילויה תלתין יומין ועל חתנא דדייר בי חמוה דדייר אין חליף לא 

יה והא ההוא חתנא דחליף אבבא דבי חמוה ונגדיה רב ששת ההוא מידם הות דיימא חמת

מיניה נהרדעי אמרי בכולהו לא מנגיד רב אלא על דמקדש בביאה בלא שידוכי ואיכא 

דאמרי ואפילו בשידוכי נמי משום פריצותא ההוא גברא דקדיש בציפתא דאסא אמרו ליה 



פ אמר להו תיקדוש בארבע זוזי דאית בה שקלתא ואישתיקא אמר רבא "והא לית בה ש

יקותא דלאחר מתן מעות לאו כלום היא אמר הוה שתיקותא דלאחר מתן מעות וכל שת

רבא מנא אמינא לה דתניא אמר לה כנסי סלע זו בפקדון וחזר ואמר לה התקדשי לי בו 

בשעת מתן מעות מקודשת לאחר מתן מעות רצתה מקודשת לא רצתה אינה מקודשת מאי 

רצתה ומאי לא רצתה אילימא רצתה דאמרה אין לא רצתה דאמרה לא מכלל דרישא 

כי אמרה לא נמי הוו קידושין אמאי והא קאמרה לא אלא לאו רצתה   א גמרא,גדף י

דאמרה אין לא רצתה דאישתיקה משתקה ושמע מינה שתיקה דלאחר מתן מעות ולא כלום 

היא קשו בה בפום נהרא משמיה דרב הונא בריה דרב יהושע מי דמי התם בתורת פקדון 

חייבנא בהו הכא בתורת קדושין יהבינהו יהבינהו ניהלה סברה אי שדינא להו ומיתברי מ

נ "ניהלה ואי איתא דלא ניחא לה לישדינהו פריך רב אחאי אטו כולהו נשי דינא גמירי ה

סברה אי שדינא להו ומיתברי מיתחייבנא באחריותייהו שלחה רב אחא בר רב לקמיה 

דשמיע  ג מאי שלח ליה אנן לא שמיע לן הא דרב הונא בריה דרב יהושע אתון"דרבינא כה

לכו חושו לה ההיא איתתא דהוה קא מזבנה וורשכי אתא ההוא גברא חטף וורשכא מינה 

נ "אמרה ליה הבה ניהלי אמר לה אי יהיבנא ליך מיקדשת לי שקלתיה ואישתיקה ואמר ר

נ קידשה בגזל ובחמס ובגניבה או "יכולה למימר אין שקלי ודידי שקלי איתיביה רבא לר

דשת התם בדשדיך ומנא תימרא דשני לן בין שדיך ודלא שחטף סלע מידה וקדשה מקו

שדיך דתניא אמר לה כנסי סלע זו שאני חייב ליכי וחזר ואמר לה התקדשי לי בו בשעת 

מתן מעות רצתה מקודשת לא רצתה אינה מקודשת לאחר מתן מעות אפילו רצתה אינה 

מרה לא הא מקודשת מאי רצתה ומאי לא רצתה אילימא רצתה דאמרה אין לא רצתה דא

אישתיקה הוו קידושין ונתני מקודשת סתם כי התם אלא רצתה דאמרה אין לא רצתה 

דאישתיקה וקא תני דאינה מקודשת מאי טעמא יכולה למימר אין שקלי ודידי שקלי ואלא 

קשיא הך דקדשה בגזל ובחמס ובגניבה או שחטף סלע מידה וקדשה מקודשת אלא לאו 

ך כי נח נפשיה דרב אסי עיילו רבנן לנקוטינהו שמע מינה הא דשדיך הא דלא שדי

ר מני כשם שאין אשה "ר אסי א"יעקב שמיה הכי א' ל ההוא מרבנן ור"לשמעתתיה א

פ שאין "פ אמרו ליה והתניא אע"פ כך אין קרקע נקנית בפחות מש"נקנית בפחות מש

פין ל כי תניא ההיא בחלי"פ א"אשה נקנית בפחות משוה פרוטה קרקע נקנית בפחות מש

פ שאין בו שוה פרוטה הדר יתבי וקאמרי הא דאמר רב יהודה אמר "דתניא קונין בכלי ואע

אסי אמר רבי ' שמואל כל שאינו יודע בטיב גיטין וקדושין לא יהא לו עסק עמהן אמר ר

אלה וכחש ורצוח וגנוב ונאוף ( הושע ד)יוחנן וקשין לעולם יותר מדור המבול שנאמר 

מאי משמע כדמתרגם רב יוסף מולדין בנין מנשי חבריהון חובין  פרצו ודמים בדמים נגעו

על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ( הושע ד)על חובין מוסיפין וכתיב 

ואילו בדור המבול לא נגזרה גזירה על דגים שבים ' ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו וגו

שבים ואילו הכא אפילו דגים שבים מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים ( בראשית ז)שנאמר 

כי מפני אלה אבלה הארץ ( ירמיהו כג)ואימא עד דעביד לכולהו לא סלקא דעתך דכתיב 

ואימא אלה לחוד והנך לחודיהון 

מי כתיב ופרצו פרצו כתיב הדור יתבי וקאמרי הא דתנן האשה שהביאה   ב גמרא,דף יג

שמואל והוא שהפרישתה מחיים  חטאתה ומתה יביאו יורשין עולתה אמר רב יהודה אמר

ר "אבל לא הפרישתה מחיים לא אלמא קסבר שיעבודא לאו דאורייתא אמר רב אסי א

ג שלא הפרישה מחיים אלמא קסבר שיעבודא הוה דאורייתא והא פליגי בה חדא "יוחנן אע



זימנא דרב ושמואל דאמרי תרוייהו מלוה על פה אינה גובה מן היורשין ולא מן הלקוחות 

ל דאמרי תרוייהו מלוה על פה גובה בין מן היורשין בין מן הלקוחות צריכא "וחנן ורי' ור

דאי איתמר בהא בהך קאמר שמואל משום דלא מלוה כתובה בתורה היא אבל בהך אימא 

יוחנן דמלוה כתובה בתורה ' ל ואי אשמעינן בהא בהא קאמר ר"מודה להו לרבי יוחנן ולר

מודה ליה לשמואל צריכא אמר רב פפא הילכתא ככתובה בשטר דמיא אבל בהך אימא 

מלוה על פה גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות גובה מן היורשין שיעבודא 

 : וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל : דאורייתא ואינו גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא

ברא הוא וכתב לה ספר כריתות אלא מיתת הבעל מנלן ס( דברים כד)בשלמא גט דכתיב 

הוא אסרה והוא שרתה והא עריות דאסר להו ולא שרי להו אלא מדאמר רחמנא יבמה 

שאין לה בנים אסורה הא יש לה בנים מותרת ודילמא אין לה בנים אסורה לעלמא ושריא 

ג אסורה הא "ליבם ויש לה בנים לכולי עלמא נמי אסורה אלא מדאמר רחמנא אלמנה לכה

ג בלאו לכולי עלמא בעשה האי עשה מאי עבידתיה אי "לכהן הדיוט שריא ודילמא לכה

דאהניא מיתת הבעל תישתרי לגמרי אי דלא אהניא מיתת הבעל תוקמה במילתא קמייתא 

אלמה לא אפיקתה ממיתה ואוקימתה על עשה מידי דהוה אפסולי המוקדשים דמעיקרא 

ודה אסירי אלא אית בהו מעילה ואסירי בגיזה ועבודה פרקינהו מעילה לית בהו בגיזה ועב

פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה מתקיף לה רב שישא בריה ( דברים כ)מדאמר קרא 

תשובות בדבר חדא דיבם לא איקרי אחר ועוד ' ר אשי ב"דרב אידי אימא מאן אחר יבם א

ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתות או כי ימות האיש האחרון ( דברים כד)כתיב 

והיבמה  : ין מה גירושין שריא וגומרת אף מיתה שריא וגומרתואיתקש מיתה לגירוש

בביאה מנלן אמר קרא  : 'נקנית בביאה כו

יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ואימא לכולה מילתא ( דברים כה)  א גמרא,דף יד

כאשה לא סלקא דעתך דתניא יכול יהו כסף ושטר גומרים בה כדרך שהביאה גומרת בה 

ויבמה ביאה גומרת בה ואין כסף ושטר גומרים בה ואימא מאי ( דברים כה)תלמוד לומר 

 : בחליצה : מה שמעת מינה תרתיויבמה דבעל כרחה מיבם אם כן לימא קרא ויבם מאי ויב

ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל כיון שחלץ בה נעל הותרה ( דברים כה)מנלן דכתיב 

לכל ישראל האי ישראל להכי הוא דאתא האי מיבעי ליה לכדתני רב שמואל בר יהודה 

תרי בישראל { גרים> }עובדי כוכבים>ד של ישראל ולא בבית דין של "בישראל בב

טרפון ' כתי מיבעי ליה לכדתניא אמר רבי יהודה פעם אחת היינו יושבים לפני רכתיבי וא

ובאתה יבמה לחלוץ ואמר לנו ענו כולכם ואמרו חלוץ הנעל חלוץ הנעל ההוא מונקרא 

ו ומה אשת איש שהיא בחנק מיתת הבעל מתירתה "מנלן ק : ובמיתת היבם : שמו נפקא

כן יוצאה בגט תאמר בזו שאינה יוצאה יבמה שהיא בלאו לא כל שכן מה לאשת איש ש

בגט הא נמי יוצאה בחליצה אלא מה לאשת איש שכן אוסרה מתירה אמר רב אשי הא נמי 

ו ומה יבמה "אוסרה מתירה יבם אוסרה יבם שרי לה ותהא אשת איש יוצאה בחליצה מק

שאינה יוצאה בגט יוצאה בחליצה זו שיוצאה בגט אינו דין שיוצאה בחליצה אמר קרא 

ספר כריתות ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה ותהא יבמה יוצאת בגט מקל ( דברים כד)

וחומר ומה אשת איש שאין יוצאה בחליצה יוצאה בגט זו שיוצאה בחליצה אין דין 

ככה וככה עיכובא וכל היכא דאיכא עיכובא לא דרשי ( דברים כה)שיוצאה בגט אמר קרא 

ועשהו חטאת הגורל ( ויקרא טז)וחוקה ותניא  גורל( ויקרא טז)כ דכתיב "ו והא יוה"ק

עושה חטאת ואין השם עושה חטאת שיכול והלא דין הוא ומה במקום שלא קידש הגורל 



ל ועשהו חטאת הגורל עושה "קידש השם מקום שקידש הגורל אינו דין שיקדש השם ת

ג "חטאת ואין השם עושה חטאת וטעמא דמעטיה קרא הא לאו הכי דרשינן קל וחומר אע

לה לה ולא ליבמה ואימא לה לשמה תרי לה ( דברים כד)דכתיב ביה חוקה אמר קרא 

כתיבי ואכתי מיבעי ליה חד לה לשמה ואידך לה ולא לה ולחבירתה אלא אמר קרא 

נעל נעל אין מידי אחרינא לא והאי נעל להכי הוא דאתא האי מיבעי ליה ( דברים כה)

כ מה "ל נעל נעל ריבה א"אדם מנא ליה ת לכדתניא נעלו אין לי אלא נעלו נעל של כל

ל נעלו נעלו הראוי לו פרט לגדול שאין יכול להלך בו פרט לקטן שאין חופה את רוב "ת

רגלו פרט 

למסולים שאין לו עקב אם כן ניכתוב קרא נעל מאי הנעל שמעת מינה   ב גמרא,דף יד

: תרתי

ים וביובל ובגרעון כסף עבד עברי נקנה בכסף ובשטר וקונה עצמו בשנ  ב משנה,דף יד

יתירה עליו אמה העבריה שקונה את עצמה בסימנין הנרצע נקנה ברציעה וקונה את עצמו 

: ביובל ובמיתת האדון

מכסף מקנתו מלמד ( ויקרא כה)עבד עברי נקנה בכסף מנלן אמר קרא   ב גמרא,דף יד

נינו בכסף הואיל וכל ק{ לגוי> }לעובד כוכבים>שנקנה בכסף אשכחן עבד עברי הנמכר 

והפדה מלמד שמגרעת פדיונה ויוצאה אשכחן ( שמות כא)נמכר לישראל מנלן אמר קרא 

( דברים טו)אמה העבריה הואיל ומיקדשה בכסף מיקניא בכסף עבד עברי מנלן אמר קרא 

כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים מקיש עברי לעבריה אשכחן 

ויקרא )שכיר ( דברים טו)רחו מוכר עצמו מנלן יליף ד הואיל ונמכר בעל כו"מכרוהו ב

שכיר הניחא למאן דיליף שכיר שכיר אלא למאן דלא יליף שכיר שכיר מאי איכא ( כה

וכי תשיג מוסף על ענין ראשון וילמד עליון מתחתון ומאן ( ויקרא כה)למימר אמר קרא 

ש ויתר על שש תנא דלא יליף שכיר שכיר האי תנא הוא דתניא המוכר עצמו נמכר לש

ד נרצע מוכר עצמו "ד אינו נמכר אלא לשש המוכר עצמו אינו נרצע מכרוהו ב"מכרוהו ב

ד מעניקים לו המוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית "אין מעניקים לו מכרוהו ב

ד רבו מוסר לו שפחה כנענית רבי אלעזר אומר זה וזה אינו נמכר אלא לשש זה "מכרוהו ב

וזה מעניקים לו וזה וזה רבו מוסר לו שפחה כנענית מאי לאו בהא קמיפלגי וזה נרצע וזה 

א יליף שכיר שכיר אמר רב טביומי משמיה דאביי "דתנא קמא לא יליף שכיר שכיר ור

דכולי עלמא יליף שכיר שכיר והכא בהאי קרא קמיפלגי מאי טעמא דתנא קמא דאמר 

ועבדך ( דברים טו)מכרוהו בית דין מוכר עצמו נמכר לשש ויתר על שש מיעט רחמנא גבי 

שש שנים זה ולא מוכר עצמו ואידך ועבדך לך ולא ליורש ואידך ועבדך אחרינא כתיב 

ואידך ההוא להרצאת אדון הוא דאתא מאי טעמא דתנא קמא דאמר מוכר עצמו אינו נרצע 

 ורצע אדניו את אזנו במרצע אזנו שלו ולא( שמות כא)ד "מדמיעט רחמנא גבי מכרוהו ב

אזנו של מוכר עצמו 

ואידך ההיא לגזירה שוה הוא דאתא דתניא רבי אליעזר אומר מנין   א גמרא,דף טו

אזן מה להלן ימין אף ( ויקרא יד)לרציעה שהיא באזן ימנית נאמר כאן אזן ונאמר להלן 

כ לימא קרא אזן מאי אזנו ואידך ההוא מיבעי ליה אזנו ולא אזנה ואידך "כאן ימין ואידך א

מואם יאמר העבד העבד ולא אמה ואידך מיבעי ליה עד שיאמר ( שמות כא)לה נפקא 

ט דתנא קמא דאמר "כשהוא עבד ואידך מעבד העבד נפקא ואידך עבד העבד לא דריש מ

הענק תעניק לו לו ( דברים טו)ד "מוכר עצמו אין מעניקין לו מיעט רחמנא גבי מכרוהו ב



ולא ליורשיו יורשיו אמאי לא שכיר קרייה ולא למוכר עצמו ואידך ההוא מיבעי ליה לו 

רחמנא מה שכיר פעולתו ליורשיו אף האי פעולתו ליורשיו אלא לו ולא לבעל חובו 

ר נתן מנין לנושה בחברו מנה וחברו בחברו מנין "מדסבירא לן בעלמא כרבי נתן דתניא א

י ואידך ונתן לאשר אשם לו אתא לו לאפוק( במדבר ה)ל "שמוציאין מזה ונותנין לזה ת

ק דאמר מוכר עצמו אין רבו מוסר לו שפחה "ט דת"בעלמא נמי לא סבירא לן כרבי נתן מ

אם אדוניו יתן לו אשה לו ולא למוכר ( שמות כא)ד "כנענית מיעט רחמנא גבי מכרוהו ב

כי משנה ( דברים טו)עצמו ואידך לו בעל כרחו ואידך מכי משנה שכר שכיר נפקא דתניא 

אינו עובד אלא ביום עבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה וכי  שכר שכיר עבדך שכיר

כי ( דברים טו)תעלה על דעתך שעבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה והלא כבר נאמר 

ר יצחק מכאן שרבו מוסר לו שפחה כנענית "טוב לו עמך עמך במאכל עמך במשתה וא

ל אלא מאן תנא דלא "קמ כ אימא לא"מ מדעתיה אבל בע"ואידך אי מהתם הוה אמינא ה

א בן "אמר ר' ושב אל משפחתו וגו( ויקרא כה)יליף שכיר שכיר האי תנא הוא דתניא 

יעקב במה הכתוב מדבר אי במוכר עצמו הרי כבר אמור אי בנרצע הרי כבר אמור הא אין 

ד "ד שתים ושלש שנים לפני היובל שהיובל מוציאו ואי ס"הכתוב מדבר אלא במכרוהו ב

שכיר למה לי נילף שכיר שכיר אמר רב נחמן בר יצחק לעולם יליף שכיר  יליף שכיר

ד דעבד "ד אמינא מוכר עצמו הוא דלא עבד איסורא אבל מכרוהו ב"שכיר ואיצטריך ס

ויקרא )ל אמר מר אי בנרצע הרי כבר אמור מאי היא דתניא "איסורא אימא ניקנסיה קמ

במה הכתוב מדבר אי במוכר עצמו ' ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו וגו( כה

ד הרי כבר אמור הא אין הכתוב מדבר אלא בנרצע שתים "הרי כבר אמור אי במכרוהו ב

ושלש שנים לפני היובל שהיובל מוציאו מאי משמע אמר רבא בר שילא אמר קרא איש 

איזהו דבר שנוהג באיש ואין נוהג באשה הוי אומר זו רציעה ואיצטריך למיכתב מכרוהו 

ד משום דלא מטאי זמניה אבל "דין ואיצטריך למיכתב נרצע דאי אשמעינן מכרוהו בבית 

נרצע דמטאי זמניה אימא ניקנסיה ואי אשמעינן נרצע משום דעבד ליה שש אבל מכרוהו 

ד דלא עבד ליה שש אימא לא צריכא ואיצטריך למיכתב ושבתם ואיצטריך למיכתב "ב

ולם ממש כתב רחמנא ושבתם ואי כתב לעולם דאי כתב רחמנא לעולם הוה אמינא לע

מ היכא דלא עבד שש אבל היכא דעבד שש לא יהא סופו "רחמנא ושבתם הוה אמינא ה

חמור מתחלתו מה תחלתו שש אף סופו נמי שש קמשמע לן לעולם לעולמו של יובל אלא 

מאן תנא דלא יליף שכיר שכיר רבי היא דתניא 

לה רבי אומר באלה הוא נגאל ואין נגאל ואם לא יגאל בא( ויקרא כה)  ב גמרא,דף טו

בשש שיכול והלא דין הוא ומה מי שאינו נגאל באלה נגאל בשש זה שנגאל באלה אינו דין 

ל באלה באלה הוא נגאל ואין נגאל בשש ואי סלקא דעתך יליף שכיר "שנגאל בשש ת

ק שכיר אמאי קאמר ומה מי שאינו נגאל באלה נילף שכיר שכיר אמר רב נחמן בר יצח

יגאלנו לזה ולא לאחר ומאן ( ויקרא כה)לעולם יליף שכיר שכיר ושאני הכא דאמר קרא 

יוסי ' לא יגאל באלה ר( ויקרא כה)ע דתניא "יוסי הגלילי ור' תנא דפליג עליה דרבי ר

ע אומר באלה לשעבוד בשאר כל "הגלילי אומר באלה לשחרור בשאר כל אדם לשעבוד ר

י הגלילי אמר קרא אם לא יגאל באלה אלא באחר ויצא אדם לשחרור מאי טעמא דרבי יוס

יוסי הגלילי מידי ' ע אומר אם לא יגאל אלא באלה ויצא בשנת היובל ור"בשנת היובל ור

או דודו או בן דודו יגאלנו זה ( ויקרא כה)אלא באלה כתיב אלא בהאי קרא קמיפלגי 

יוסי ' זו גאולת אחרים ר או השיגה ידו זה גאולת עצמו ונגאל( ויקרא כה)גאולת קרובים 



הגלילי סבר מקרא נדרש לפניו שדי גאולת קרובים אגאולת עצמו מה גאולת עצמו 

ע סבר מקרא נדרש לאחריו שדי גאולת אחרים "לשחרור אף גאולת קרובים לשחרור ור

אגאולת עצמו מה גאולת עצמו לשחרור אף גאולת אחרים לשחרור אי הכי באלה למה לי 

מקרא נדרש בין לפניו בין לאחריו והכל לשחרור אי הכי הדר קושיא א "אי לאו באלה ה

לדוכתיה אלא בסברא קמיפלגי רבי יוסי הגלילי סבר מסתברא גאולת אחרים לשיעבוד 

ע סבר מסתברא גאולת קרובים "דאי אמרת לשחרור הוו מימנעי ולא פרקי ליה ור

ר "ר חייא בר אבא א"א לשיעבוד דאי אמרת לשחרור כל יומא ויומא אזל ומזבין נפשיה

א הכל לשחרור מאן חכמים רבי היא דמפיק "ע אבל חכ"יוחנן זו דברי רבי יוסי הגלילי ור

ויקרא )ליה להאי באלה לדרשה אחרינא ומקרא נדרש בין לפניו ובין לאחריו ורבי האי 

ויצא בשנת היובל מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא ויצא בשנת היובל ( כה

בעובד >שישנו תחת ידך או אינו אלא { בגוי> }בעובד כוכבים>  א גמרא,דף טז

שאינו תחת ידך אמרת וכי מה אפשר לעשות לו הא אין הכתוב מדבר { בגוי> }כוכבים

מנלן אמר עולא אמר קרא  : ובשטר : שישנו תחת ידך{ בגוי> }בעובד כוכבים>אלא 

א בשטר אף אמה אם אחרת יקח לו הקישה הכתוב לאחרת מה אחרת מקני( שמות כא)

ד אב כותבו "ד שטר אמה העבריה אדון כותבו אלא למ"העבריה מקניא בשטר הניחא למ

מאי איכא למימר דאיתמר שטר אמה העבריה מי כותבו רב הונא אמר אדון כותבו רב 

חסדא אמר אב כותבו הניחא לרב הונא אלא לרב חסדא מאי איכא למימר אמר רב אחא 

לא תצא כצאת העבדים אבל נקנית היא כקנין עבדים  (שמות כא)בר יעקב אמר קרא 

ויקרא )ומאי ניהו שטר ואימא אבל נקנית היא כקנין עבדים ומאי ניהו חזקה אמר קרא 

והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם אותם בחזקה ולא אחר בחזקה ואימא אותם בשטר ( כה

לרבויי שכן  ל"ולא אחר בשטר הכתיב לא תצא כצאת העבדים ומה ראית מסתברא שטר ה

ל לרבויי שכן קונה בנכסי הגר באישות מיהת לא "מוציאה בבת ישראל אדרבה חזקה ה

אשכחן אי בעית אימא להכי אהני אם אחרת ורב הונא האי לא תצא כצאת העבדים מאי 

כ לכתוב "דריש ביה ההוא מיבעי ליה שאינה יוצאה בראשי אברים כעבד ורב חסדא א

דכתיב  : וקונה את עצמו בשנים : מ תרתי"העבדים ש קרא לא תצא כעבדים מאי כצאת

עד שנת היובל ( ויקרא כה)דכתיב  : ביובל : 'שש שנים יעבד ובשביעית וגו( שמות כא)

והפדה מלמד שמגרע ( שמות כא)אמר חזקיה דאמר קרא  : בגרעון כסף : יעבד עמך

ויקרא )דכתיב  פדיונה ויוצאה תנא וקונה את עצמו בכסף ובשוה כסף ובשטר בשלמא כסף

ישיב גאולתו אמר רחמנא לרבות שוה כסף ( ויקרא כה)מכסף מקנתו שוה כסף נמי ( כה

ד אילימא דכתב ליה שטרא אדמיה היינו כסף אלא שיחרור שטר "ככסף אלא האי שטר ה

נ באפי בי דינא זיל אמר רבא זאת אומרת עבד עברי "למה לי לימא ליה באפי תרי זיל א

ל "אמר ר : יתירה עליו אמה העבריה : ל על גרעונו אין גרעונו מחולגופו קנוי והרב שמח

ו ומה סימנין שאין מוציאין "אמה העבריה קונה את עצמה במיתת האב מרשות אדון מק

מרשות אב מוציאין מרשות אדון מיתה שמוציאה מרשות אב אינו דין שמוציאה מרשות 

נה את עצמה בסימנין ואם איתא אדון מיתיבי רב הושעיא יתירה עליו אמה העבריה שקו

ניתני נמי מיתת האב תנא ושייר מאי שייר דהאי שייר שייר מיתת האדון אי משום מיתת 

האדון לאו שיורא הוא דכיון דאיכא נמי באיש לא קתני ואלא ניתני תנא דבר שיש לו 

קצבה קתני דבר שאין לו קצבה לא קתני והא סימנין דאין להם קצבה וקתני אמר רב 

א אין להם קצבה למעלה אבל יש להם קצבה ספר



שנים ויום ' למטה דתניא בן תשע שנים שהביא שתי שערות שומא מבן ט  ב גמרא,דף טז

ג שנה "יהודה אומר סימן בן י' יוסי בר' ב שנה ויום אחד ועודן בו שומא ר"אחד עד בן י

' באיש וג' גמעניקים להם ' שמעון אומר ד' ויום אחד דברי הכל סימן מתיב רב ששת ר

באחד לפי שאין סימנים באיש ואין רציעה באשה ואם איתא ' באשה ואי אתה יכול לומר ד

נ תני ושייר והא ארבעה קתני וכי תימא תנא דבר שיש לו "ת ה"ניתני נמי מיתת אב וכ

קצבה קתני ודבר שאין לו קצבה לא קתני והא סימנין דאין להם קצבה וקתני וכי תימא 

האיכא מיתת אדון דאין להם קצבה וקתני מיתת אדון נמי לא קתני ואלא נ כדרב ספרא ו"ה

נ מסתברא "ארבעה מאי ניהו שנים ויובל ויובל של רציעה ואמה העבריה בסימנים ה

דקתני סיפא אי אתה יכול לומר ארבעה באחד מהם לפי שאין סימנים באיש ואין רציעה 

ה מתיב רב עמרם ואלו באשה ואם איתא באשה מיהא משכחת לה ארבעה שמע מינ

מעניקים להם היוצא בשנים וביובל ובמיתת האדון ואמה העבריה בסימנים ואם איתא 

ניתני נמי מיתת אב וכי תימא תנא ושייר והא אלו קתני וכי תימא דבר שיש לו קצבה קתני 

נ כדרב "דבר שאין לו קצבה לא קתני והא סימנין דאין להם קצבה וקתני וכי תימא ה

ו אמר קל וחומר "א מיתת אדון תיובתא דריש לקיש תיובתא והא ריש לקיש קספרא האיכ

פריכא היא משום דאיכא למיפרך מה לסימנין שנשתנה הגוף תאמר במיתת אב שכן לא 

נשתנה הגוף תני חדא ענק עבד עברי לעצמו וענק אמה העבריה לעצמה ותניא אידך ענק 

בטלה בלבד מאי לאו הא דנפקא אמה העבריה ומציאתה לאביה ואין לרבה אלא שכר 

בסימנים והא דנפקא לה במיתת אב לא אידי ואידי דנפקא לה בסימנין ולא קשיא הא 

דאיתיה לאב הא דליתיה לאב בשלמא ענק אמה העבריה לעצמה למעוטי אחין דתניא 

והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם מכאן ( ויקרא כה)

ע לעצמו פשיטא אלא למאן אמר רב יוסף "ריש זכות בתו לבנו אלא ענק עשאין אדם מו

ד קרת קא חזינא הכא אביי אמר הכי אמר רב ששת הא מני תוטאי הוא דתניא תוטאי "יו

אומר לו ולא לבעל חובו גופא אלו מעניקים להם היוצא בשנים וביובל ובמיתת אדון ואמה 

מ אומר בורח אין "ף אין מעניקים לו רהעבריה בסימנין אבל בורח ויוצא בגרעון כס

ש אומר ארבעה מעניקים להם שלשה באיש "מעניקין לו ויוצא בגרעון כסף מעניקים לו ר

באשה ואי אתה יכול לומר ארבעה באחד מהן לפי שאין סימנין באיש ורציעה באשה ' וג

יתת ר יכול לא יהו מעניקים אלא ליוצא בשש מנין לרבות יוצא ביובל ובמ"מ דת"מנה

תשלחנו וכי תשלחנו יכול שאני מרבה ( דברים טו)ל "האדון ואמה העבריה בסימנין ת

ל וכי תשלחנו חפשי מעמך מי ששילוחו מעמך יצא בורח "בורח ויוצא בגרעון כסף ת

א בורח אין מעניקין לו דאין שילוחו מעמך "ויוצא בגרעון כסף שאין שילוחו מעמך רמ

מך בורח השלמה בעי דתניא מנין לבורח שחייב אבל יוצא בגרעון כסף ששילוחו מע

שש שנים יעבד ( שמות כא)ל "להשלים ת

ובשביעית יצא אמר רב ששת הכא ( שמות כא)ל "יכול אפילו חלה ת  א גמרא,דף יז

במאי עסקינן כגון שברח ופגע בו יובל מהו דתימא הואיל ואפיק ליה יובל שילוחו מעמך 

ל ובשביעית יצא "ל אמר מר יכול אפילו חלה ת"קמ קרינן ביה ולא ניקנסיה ונעניק ליה

אפילו חלה כל שש והתניא חלה שלש ועבד שלש אינו חייב להשלים חלה כל שש חייב 

להשלים אמר רב ששת בעושה מעשה מחט הא גופא קשיא אמרת חלה שלש ועבד שלש 

' דאין חייב להשלים הא ארבע חייב להשלים אימא סיפא חלה כל שש חייב להשלים הא 

תנו רבנן  : נעשה כמי שחלה כל שש וחייב להשלים' אין חייב להשלים הכי קאמר חלה ד



' מאיר ר' כמה מעניקים לו חמש סלעים מכל מין ומין שהן חמש עשרה סלעים דברי ר

ש אומר חמשים כחמשים שבערכין אמר מר "יהודה אומר שלשים כשלשים של עבד ר

מ מנינא אתא "מאיר ור' סלעים דברי רחמש סלעים מכל מין ומין שהם חמש עשרה 

ל מיבצר הוא דלא מבצר ליה מהאי מנינא ואי בצר ליה מחד מינא "לאשמועינן הא קמ

ריקם מבכור ( שמות לד)וטפי ליה מחד מינא לית לן בה מאי טעמא דרבי מאיר יליף ריקם 

מה להלן חמש סלעים אף כאן חמש סלעים ואימא חמש סלעים מכולהו אי כתיב ריקם 

לבסוף כדקאמרת השתא דכתיב ריקם ברישא שדי ריקם אצאן ריקם אגורן ריקם איקב 

אלהיך רבי יהודה ' אשר ברכך יי( דברים טו)ונילף ריקם ריקם מעולת ראיה אמר קרא 

אומר שלשים כשלשים של עבד מאי טעמא דרבי יהודה יליף נתינה נתינה מעבד מה להלן 

ה מערכין מה להלן חמשים אף כאן חמשים חדא שלשים אף כאן שלשים ונילף נתינה נתינ

' דתפשתה מרובה לא תפשתה תפשתה מועט תפשתה ועוד עבד מעבד הוה ליה למילף ר

שמעון אומר חמשים כחמשים שבערכין מאי טעמיה דרבי שמעון גמר נתינה נתינה 

אלהיך ' מערכין מה להלן חמשים אף כאן חמשים ואימא בפחות שבערכין אשר ברכך יי

ונילף נתינה נתינה מעבד מה להלן שלשים אף כאן שלשים חדא דתפשתה מרובה  כתיב

מאיר ' שמעון מיכה מיכה גמר בשלמא לר' לא תפשתה ועוד עבד מעבד הוה ליה למילף ר

יהודה ורבי שמעון האי צאן גורן ויקב למה לי האי ' היינו דכתיב צאן גורן ויקב אלא לר

ל "יקין אלא מצאן גורן ויקב מנין לרבות כל דבר תמיבעי ליה לכדתניא יכול לא יהו מענ

ל צאן גורן ויקב לומר לך מה צאן גורן ויקב מיוחדים "כ מה ת"אלהיך א' אשר ברכך יי

שמעון רבי אליעזר בן ' שישנן בכלל ברכה אף כל שישנן בכלל ברכה יצאו כספים דברי ר

אליעזר בן יעקב כספים  שמעון פרדות משבחן בגופייהו ורבי' יעקב אומר יצאו פרדות ור

עביד בהו עיסקא וצריכא דאי כתב רחמנא צאן הוה אמינא בעלי חיים אין גידולי קרקע 

לא כתב רחמנא גורן ואי כתב גורן הוה אמינא גידולי קרקע אין בעלי חיים לא כתב 

רחמנא צאן יקב למה לי 

' אשר ברכך ה( דברים טו)ר "למר למעוטי כספים למר למעוטי פרדות ת  ב גמרא,דף יז

ל "אלהיך יכול נתברך בית בגללו מעניקים לו לא נתברך בית בגללו אין מעניקים לו ת

' ל אשר ברכך הכל לפי ברכה תן לו ר"הענק תעניק מכל מקום אם כן מה ת( דברים טו)

אלעזר בן עזריה אומר דברים ככתבן נתברך בית בגללו מעניקים לו לא נתברך בית 

תנו רבנן  : ל הענק תעניק דברה תורה כלשון בני אדם"כ מה ת"אבגללו אין מעניקים לו 

עבד עברי עובד את הבן ואינו עובד את הבת אמה עבריה אינה עובדת לא את הבן ולא את 

אינו עובד לא את הבן ולא את הבת אמר { לגוי> }לעובד כוכבים>הבת הנרצע והנמכר 

ועבדך ( דברים טו)מילי דתנו רבנן מר עבד עברי עובד את הבן ואינו עובד את הבת מנהני 

שש שנים לך ולא ליורש אתה אומר לך ולא ליורש או אינו אלא לך ולא לבן כשהוא 

שש שנים יעבד הרי לבן אמור הא מה אני מקיים ועבדך שש שנים לך ( שמות כא)אומר 

ולא ליורש מה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האח מרבה אני את הבן שכן קם תחת 

ליעדה ולשדה אחוזה אדרבה מרבה אני את האח שכן קם תחת אחיו ליבום כלום יש אביו 

יבום אלא במקום שאין בן הא יש בן אין יבום אלא טעמא דאיכא הא פירכא הא לאו הכי 

אח עדיף ותיפוק לי דהכא תרתי והכא חדא שדה אחוזה נמי מהאי פירכא הוא דקא נפקא 

אמה העבריה אינה עובדת לא את הבן  : ן בןליה לתנא כלום יש יבום אלא במקום שאי

ואף לאמתך תעשה כן ( דברים טו)מנהני מילי אמר רבי פדא דאמר קרא  : ולא את הבת



הקישה הכתוב לנרצע מה נרצע אינו עובד לא את הבן ולא את הבת אף אמה העבריה 

י אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת והאי לאמתך תעשה כן להכי הוא דאתא הא מיבע

ליה לכדתניא ואף לאמתך תעשה כן להעניק אתה אומר להעניק או אינו אלא לרציעה 

ואם אמר יאמר העבד ולא אמה העבריה הרי רציעה אמור הא ( שמות כא)כשהוא אומר 

כ נכתוב קרא לאמתך כן מאי תעשה "מה אני מקיים ואף לאמתך תעשה כן להעניק א

אינו עובד לא את הבן ולא { לגוי> }ביםלעובד כוכ>הנרצע והנמכר  : שמעת מינה תרתי

ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם ולא את ( שמות כא)נרצע דכתיב  : את הבת

( ויקרא כה)מנין אמר חזקיה אמר קרא { לגוי> }לעובד כוכבים>הבן ואת הבת נמכר 

רש יו{ גוי> }עובד כוכבים>וחשב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו אמר רבא דבר תורה 

את אביו שנאמר וחשב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו מכלל דאית ליה יורשים גר את 

ועובד >אינו מדברי תורה אלא מדברי סופרים דתנן גר { הגוי> }העובד כוכבים>

לעובד >גר יכול לומר { הגוי> }עובד כוכבים>שירשו את אביהם { וגוי> }כוכבים

ואני מעות טול אתה יין נסך { עבודה זרה}> עבודת כוכבים>טול אתה { לגוי> }כוכבים

ואני פירות משבאו לרשות גר אסור ואי סלקא דעתך דאורייתא כי לא באו לרשותו נמי כי 

הוא דקא שקיל אלא מדרבנן גזירה הוא { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>שקיל חילופי 

 דעבוד רבנן שמא יחזור לסורו תניא נמי הכי במה דברים אמורים כשירשו אבל

את הגר וגר את הגר אינו לא מדברי תורה ולא { גוי> }עובד כוכבים>כשנשתתפו אסור 

מדברי סופרים דתנן לוה מעות מן הגר שנתגיירו בניו עמו לא יחזיר לבניו ואם החזיר אין 

רוח חכמים נוחה הימנו והתניא רוח חכמים נוחה הימנו לא קשיא כאן שהורתו ולידתו 

שלא בקדושה 

ר יוחנן "וכאן שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה רב חייא בר אבין א  א גמרא,דף יח

כי ירושה לעשו נתתי ( דברים ב)יורש את אביו דבר תורה דכתיב { גוי> }עובד כוכבים>

כי לבני לוט נתתי את ער ( דברים ב)את הר שעיר ודלמא ישראל מומר שאני אלא מהכא 

וחשב עם קונהו ( ויקרא כה)רבא מי כתיב ירושה ורב חייא בר אבין מאי טעמא לא אמר כ

ולא עם יורשי קונהו ורבא מאי טעמא לא אמר כרב חייא בר אבין משום כבודו דאברהם 

תנו רבנן יש בעברי שאין בעבריה ויש בעבריה שאין בעברי יש בעברי שהוא יוצא  : שאני

יוצאה בשנים וביובל ובמיתת האדון מה שאין כן בעבריה ויש בעבריה שהרי עבריה 

אמר מר יש  : בסימנין ואינה נמכרת ונשנית ומפדין אותה בעל כורחו מה שאין כן בעברי

בעברי שאין בעבריה ורמינהי יתירה עליו אמה העבריה שקונה עצמה בסימנין אמר רב 

ל "ששת כגון שיעדה יעדה פשיטא גיטא בעיא מהו דתימא לא ליבטלה הילכתא מינה קמ

 : ואינה נמכרת ונשנית : ק אם לא יעדה יוצאה אף בסימנין"ה אי הכי אמאי יוצאה בסימנין

בגניבתו ולא בכפילו בגניבתו ולא ( שמות כב)מכלל דעבד עברי נמכר ונשנה והתניא 

בזממו בגניבתו כיון שנמכר פעם אחת שוב אי אתה רשאי למוכרו אמר רבא לא קשיא 

שמע אלא אמר אביי לא ל אביי בגניבתו טובא מ"כאן בגניבה אחת כאן בשתי גניבות א

ר גניבו אלף ושוה חמש מאות נמכר וחוזר "קשיא כאן באדם אחד כאן בשני בני אדם ת

אליעזר אומר אם היה גניבו כנגד ' ונמכר גניבו חמש מאות ושוה אלף אינו נמכר כלל ר

א לרבנן דמאי שנא גניבו חמש "ממכרו נמכר ואם לאו אינו נמכר אמר רבא בהא זכנהו ר

נ נמכר בגניבתו אמר "אלף דאין נמכר דנמכר כולו אמר רחמנא ולא חציו ה מאות ושוה

סבר רבא למימר בעל כרחיה  : ומפדין אותה בעל כרחו : רחמנא ולא נמכר בחצי גניבתו



ל אביי מאי ניהו דכתבנא ליה שטרא אדמיה אמאי נקיט מרגניתא בידיה יהיבנא "דאדון א

שום פגם משפחה אי הכי עבד עברי נמי ליה חספא אלא אמר אביי בעל כרחיה דאב מ

נ הדר אזיל ומזבין "נכפינהו לבני משפחה משום פגם משפחה הדר אזיל ומזבין נפשיה ה

ש היא דתניא מוכר אדם את בתו לאישות ושונה "לה הא קתני אינה נמכרת ונשנית ומני ר

א כשם שאין "לשפחות ושונה לאישות אחר שפחות אבל לא לשפחות אחר אישות רש

דם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות כך אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר שפחות א

בבגדו בה ( שמות כא)ובפלוגתא דהני תנאי דתניא 

א אומר "ע ר"כיון שפירש טליתו עליה שוב אין רשאי למוכרה דברי ר  ב גמרא,דף יח

אם למסורת א סבר יש "בבגדו בה כיון שבגד בה שוב אין רשאי למוכרה במאי קמיפלגי ר

בעי רבה בר אבוה יעוד  : ש סבר יש אם למקרא ולמסורת"ע סבר יש אם למקרא ור"ור

נישואין עושה או אירוסין עושה נפקא מינה ליורשה וליטמא לה ולהפר נדריה מאי תא 

שמע בבגדו בה כיון שפירש טליתו עליה שוב אינו רשאי למוכרה זבוני הוא דלא מזבין 

אי אמרת נישואין עושה כיון דנישאת שוב אין לאביה רשות בה לה הא יעודי מייעד לה ו

אלא לאו שמע מינה אירוסין עושה אמר רב נחמן בר יצחק הכא בקידושין דעלמא קאי 

ש "ק כיון שמסרה אביה למי שנתחייב בשארה כסותה ועונתה שוב אין יכול למוכרה ת"וה

ושוין שמוכרה אלמנה  אין מוכרה לקרובים משום רבי אליעזר אמרו מוכרה לקרובים

לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט האי אלמנה היכי דמי אילימא דקדיש נפשה אלמנה 

קרי לה ואלא דקדשה אביה מי מצי מזבין לה והא אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר 

ר יצחק הכא בקדושי יעוד ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה דאמר "אישות ואמר רב עמרם א

שונות לאו לקידושין ניתנו ואי אמרת נישואין עושה כיון שנישאת שוב אין מעות הרא

לאביה רשות בה ואלא מאי אירוסין עושה ושוין שמוכרה הא אין אדם מוכר את בתו 

לשפחות אחר אישות אלא מאי אית לך למימר שאני אירוסין דידה מאירוסין דאביה אפילו 

ואין דאביה האי מאי בשלמא אירוסין תימא נישואין עושה שאני נישואין דידה מניש

מאירוסין שאני אלא נישואין מנישואין 

מי שאני ולרב נחמן בר יצחק דאמר אפילו לרבי יוסי ברבי יהודה מעות   א גמרא,דף יט

הראשונות לקידושין ניתנו במאי מוקים לה מוקים לה כרבי אליעזר דאמר לשפחות אחר 

שפחות הוא דלא מצי מזבין לה אבל לשפחות אחר אישות מצי מזבין לה בעי ריש לקיש 

כל דהו או דילמא בנו דומיא דידיה מה מהו שמייעד אדם לבנו קטן בנו אמר רחמנא בנו 

איש פרט לקטן אשר ינאף את ( ויקרא כ)הוא גדול אף בנו גדול אמר רבי זירא תא שמע 

אשת איש פרט לאשת קטן ואי אמרת מייעד אם כן מצינו אישות לקטן ואלא מאי אינו 

 מייעד אמאי קא ממעט ליה קרא תיפשוט מינה דמייעד אמר רב אשי הכא ביבם בן תשע

שנים ויום אחד הבא על יבמתו עסקינן דמדאורייתא חזיא ליה מהו דתימא כיון 

ל מאי הוי עלה "דמדאורייתא חזיא ליה וביאתו ביאה הבא עליה מתחייב באשת איש קמ

ר ינאי אין יעוד אלא בגדול אין יעוד אלא מדעת תרתי מה טעם "אייבו א' תא שמע אמר ר

שאין יעוד אלא מדעת ואיבעית אימא מאי מדעת  קאמר מה טעם אין יעוד אלא בגדול לפי

אשר לא יעדה מלמד שצריך ליעדה ( שמות כא)מדעת דידה דתני אביי בריה דרבי אבהו 

הוא תני לה והוא אמר לה בקידושי יעוד ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה דאמר מעות 

ן ניתנו שאני הראשונות לאו לקידושין ניתנו רב נחמן בר יצחק אמר אפילו תימא לקידושי

יהודה דתניא יעדה והפדה צריך שיהא שהות ' יוסי בר' הכא דאמר רחמנא יעדה מאי ר



ר יוסי ברבי יהודה אם יש שהות ביום כדי לעשות עמו שוה "ביום כדי פדייה מכאן א

פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת אלמא קסבר מעות הראשונות לאו לקידושין 

אפילו תימא לקידושין ניתנו שאני הכא דאמר רחמנא  ניתנו רב נחמן בר יצחק אמר

אמר רבא אמר רב נחמן אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קידושיך מדרבי יוסי  : והפדה

ברבי יהודה לאו אמר רבי יוסי ברבי יהודה מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו וכי 

מן המקדש במלוה ר נח"ש ואמר רבא א"משייר בה שוה פרוטה הוו קידושי הכא נמי ל

שיש עליה משכון מקודשת מדרבי יוסי ברבי יהודה לאו אמר רבי יוסי ברבי יהודה מעות 

הראשונות לאו לקידושין ניתנו האי הלואה היא והיא גופא משכון היא 

ר "וכי משייר בה שוה פרוטה ומייעד הוו קידושין הכא נמי לא שנא ת  ב גמרא,דף יט

שנים הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי אפילו  כיצד מצות יעוד אומר לה בפני

בסוף שש ואפילו סמוך לשקיעת החמה ונוהג בה מנהג אישות ואינו נוהג בה מנהג שפחות 

רבי יוסי ברבי יהודה אומר אם יש שהות ביום כדי לעשות עמו שוה פרוטה מקודשת ואם 

ם יום ובא אחר לאו אינה מקודשת משל לאומר לאשה התקדשי לי מעכשיו לאחר שלשי

וקידשה בתוך שלשים יום שמקודשת לראשון משל למאן אילימא משל לרבי יוסי ברבי 

יהודה הא אם יש שהות ביום כדי לעשות עמו שוה פרוטה מקודשת ואם לאו לא אמר רב 

ל תניא "אחא בריה דרבא משל לרבנן פשיטא מהו דתימא הא לא אמר ליה מעכשיו קמ

ידשה לאחר שיחק באדון ומקודשת לשני דברי רבי יוסי אידך המוכר את בתו והלך וק

א אם רצה לייעד מייעד משל לאומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר "ברבי יהודה וחכ

שלשים יום ובא אחר וקידשה בתוך שלשים יום שמקודשת לשני משל למאן אילימא 

יוסי ' רלרבנן האמרי רבנן אם רצה לייעד מייעד אלא אמר רב אחא בריה דרבא משל ל

ל תניא אידך המוכר "יהודה פשיטא מהו דתימא הא לא אמר לה לאחר שלשים יום קמ' בר

א אם רצה לייעד מייעד "מ וחכ"את בתו ופסק על מנת שלא לייעד נתקיים התנאי דברי ר

מ "מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ולר

מ שאין לך עלי שאר כסות ועונה "שה הרי את מקודשת לי עתנאו קיים והתניא האומר לא

מ רבי יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים אמר "ז מקודשת ותנאו בטל דברי ר"ה

לאמה פעמים שאינו מוכרה אלא לאמה בלבד ( שמות כא)חזקיה שאני הכא דאמר קרא 

כרה לפסולים ורבנן האי לאמה מאי עבדי ליה האי מיבעי להו לכדתניא לאמה מלמד שמו

והלא דין הוא אם מקדשה לפסולים לא ימכרנה לפסולים מה למקדשה לפסולים שכן אדם 

ל "מקדש את בתו כשהיא נערה ימכרנה לפסולים שאין אדם מוכר את בתו כשהיא נערה ת

אליעזר אומר אם ללמד שמוכרה לפסולין הרי כבר ' לאמה מלמד שמוכרה לפסולין ר

ל לאמה מלמד שמוכרה "ני אדוניה שרעה בנישואיה מה תאם רעה בעי( שמות כא)נאמר 

לקרובים והלא דין הוא אם מוכרה לפסולין לא ימכרנה לקרובים מה   א גמרא,דף כ

למוכרה לפסולין שאם רצה לייעד מייעד ימכרנה לקרובים שאם רצה לייעד אינו מייעד 

דנפקא ליה מ לפסולין נפקא ליה מהיכא "אמר קרא לאמה מלמד שמוכרה לקרובים ור

א בקרובים סבר לה כרבנן דאמרי אין מוכרה לקרובים תני חדא מוכרה לאביו ואין "לר

מוכרה לבנו ותניא אידך אין מוכרה לא לאביו ולא לבנו בשלמא אינו מוכרה לא לאביו 

ולא לבנו כרבנן אלא מוכרה לאביו ואין מוכרה לבנו כמאן לא כרבנן ולא כרבי אליעזר 

אם בגפו יבא בגפו יצא ( שמות כא)ר "ת : בנן היכא דאיכא צד יעודלעולם כרבנן מודו ר

> בגפו>בגופו נכנס בגופו יצא רבי אליעזר בן יעקב אומר יחידי נכנס יחידי יצא מאי 



ל אביי ההוא "בגופו נכנס בגופו יצא אמר רבא לומר שאינו יוצא בראשי אברים כעבד א

הוה אמינא ניתיב ליה דמי עיניה מלא תצא כצאת העבדים נפקא אי מהתם ( שמות כא)

אליעזר בן יעקב אומר יחידי נכנס יחידי יצא מאי יחידי יצא אמר רב נחמן ' ל ר"וניפוק קמ

בר יצחק הכי קאמר יש לו אשה ובנים רבו מוסר לו שפחה כנענית אין לו אשה ובנים אין 

ין מחשבין ר נמכר במנה והשביח ועמד על מאתים מנין שא"רבו מוסר לו שפחה כנענית ת

מכסף מקנתו נמכר במאתים והכסיף ועמד על מנה מנין ( ויקרא כה)לו אלא מנה שנאמר 

כפי שניו אין לי אלא עבד הנמכר ( ויקרא כה)שאין מחשבין לו אלא מנה תלמוד לומר 

הואיל ונגאל בקרובים ידו על התחתונה נמכר לישראל מנלן { לגוי> }לעובד כוכבים>

ל ההוא מרבנן "וה אמר אביי הריני כבן עזאי בשוקי טבריא אל שכיר שכיר לגזירה ש"ת

לאביי מכדי הני קראי איכא למידרשינהו לקולא ואיכא למידרשינהו לחומרא מאי חזית 

דדרשינהו לקולא נידרשינהו לחומרא לא סלקא דעתך מדאקיל רחמנא לגביה דתניא 

אוכל פת נקיה  כי טוב לו עמך עמך במאכל ועמך במשתה שלא תהא אתה( דברים טו)

והוא אוכל פת קיבר אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש אתה ישן על גבי מוכים והוא 

ישן על גבי התבן מכאן אמרו כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו ואימא הני מילי 

לענין אכילה ושתיה כי היכי דלא ליצטער ליה הא לענין פדיון נחמיר עליה מדרבי יוסי 

דתניא רבי יוסי ברבי חנינא אומר בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית אדם  חנינא' בר

בשנת היובל ( ויקרא כה)נושא ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר את מטלטליו שנאמר 

תשובו איש אל אחוזתו וסמיך ליה וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך דבר 

כי ימוך אחיך ומכר ( ויקרא כה)שנאמר  הנקנה מיד ליד לא הרגיש לסוף מוכר את שדותיו

כי ימכור בית מושב עיר ( ויקרא כה)מאחוזתו לא באת לידו עד שמוכר את ביתו שנאמר 

חומה מאי שנא התם דאמר לא הרגיש ומאי שנא הכא דאמר לא באת לידו כדרב הונא 

דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו הותרה לו סלקא דעתך אלא 

וכי ימכור איש את ( שמות כא)נעשית לו כהיתר לא באת לידו עד שמוכר את בתו שנאמר 

ל ניזבין אינש ברתיה ולא ניזיף "ג דבתו לא כתיבא בהאי ענינא הא קמ"בתו לאמה ואע

בריביתא מאי טעמא ברתיה מגרעא ונפקא והא מוספא ואזלא לא באת לידו עד שלוה 

לא ' יך ומטה ידו עמך וסמיך ליה אל תקח מאתו וגווכי ימוך אח( ויקרא כה)' ברבית שנא

וכי ימוך אחיך ונמכר לך לא לך אלא ( ויקרא כה)באת לידו עד שמוכר את עצמו שנאמר 

לגר ולא לגר צדק אלא לגר תושב שנאמר גר תושב משפחת גר ( ויקרא כה)לגר שנאמר 

כשהוא אומר לעקר { הגוי> }עובד כוכבים>זה 

עצמה אמר ליה התם הא { לעבודה זרה> }לעבודת כוכבים> זה הנמכר  ב גמרא,דף כ

> לעבודת כוכבים>אהדריה קרא דתני דבי רבי ישמעאל הואיל והלך זה ונעשה כומר 

אחרי נמכר גאולה ( ויקרא כה)אימא לידחי אבן אחר הנופל תלמוד לומר { לעבודה זרה}

העובדי >יטמע בין תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו ואימא גאולה תהיה לו כי היכי דלא ל

הא לענין פדיון נחמיר עליה מדרבי יוסי ברבי חנינא אמר רב נחמן בר { הגוים> }כוכבים

ואם ( ויקרא כה)אם עוד רבות בשנים וכתיב ( ויקרא כה)יצחק תרי קראי כתיבי כתיב 

מעט נשאר בשנים וכי יש שנים מרובות ויש שנים מועטות אלא נתרבה כספו מכסף 

' ניתיב ליה ד' ו כפי שניו ואימא הכי קאמר היכא דעבד תרי ופש ליה דמקנתו נתמעט כספ

כ נכתוב קרא אם עוד רבות "ופשו ליה תרתי ניתיב תרתי כפי שניו א' מכסף מקנתו עבד ד

שנים אם מעט נשאר שנים מאי בשנים נתרבה כספו בשנים מכסף מקנתו נתמעט כספו 



סימן >להני קראי כסיני > בר יצחק>בשנים כפי שניו אמר רב יוסף דרשינהו רב נחמן 

בעא מיניה רב הונא בר חיננא מרב ששת עבד עברי > בית עבד קרובים' עבד בית חצאי

( ויקרא כה)נגאל לחצאין או אינו נגאל לחצאין גאולתו { לגוי> }לעובד כוכבים>הנמכר 

 גאולתו משדה אחוזה גמר מה שדה אחוזה אינו נגאל לחצאין אף האי נמי אינו נגאל

ל לאו אמרת התם נמכר כולו ולא "לחצאין או דילמא לקולא אמרינן לחומרא לא אמרינן א

נ נגאל כולו ולא חציו אמר אביי אם תימצי לומר נגאל לחצאין משכחת לה לקולא "חציו ה

ולחומרא לקולא זבניה במאה יהב ליה חמשין פלגא דדמי ואשבח וקם על מאתן אי אמרת 

ונפיק ואי אמרת אין נגאל לחצאין יהיב ליה מאה וחמשין נגאל לחצאין יהיב ליה מאה 

ונפיק והאמרת נתרבה כספו מכסף מקנתו כגון דאוקיר וזל ואוקיר משכחת לה לחומרא 

זבניה במאתן יהיב מאה פלגי דדמי ואיכסף וקם על מאה אי אמרת נגאל לחצאין יהיב ליה 

נהו גביה יהיב להו ניהליה חמשין ונפיק ואי אמרת אין נגאל לחצאין הנך מאה פקדון ני

ונפיק בעא מיניה רב הונא בר חיננא מרב ששת המוכר בית בבתי ערי חומה נגאל לחצאין 

או אינו נגאל לחצאין גאולתו גאולתו משדה אחוזה גמר מה שדה אחוזה אינה נגאלת 

לחצאין אף האי נמי אינו נגאל לחצאין או דילמא היכא דגלי גלי היכא דלא גלי לא גלי 

אם גאל יגאל ( ויקרא כז)ש נשמע שלוה וגואל וגואל לחצאין דתניא "ממדרשו של ר ל"א

ש מה טעם לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה "מלמד שלוה וגואל וגואל לחצאין אמר ר

שיפה כחו שאם הגיע יובל ולא נגאלה חוזרת לבעליה ביובל הורע כחו שאינו לוה וגואל 

יע יובל ולא נגאלה יוצאה לכהנים ביובל יפה וגואל לחצאין מקדיש שהורע כחו שאם הג

כחו שלוה וגואל וגואל לחצאין האי מוכר בית בבתי ערי חומה נמי הואיל והורע כחו שאם 

מלאה לו שנה תמימה ולא נגאלה נחלט יפה כחו שלוה וגואל וגואל לחצאין איתיביה 

דין הוא ומה אם גאל יגאל מלמד שלוה וגואל וגואל לחצאין שיכול והלא ( ויקרא כז)

מוכר שדה אחוזה שיפה כחו שאם הגיע יובל ולא נגאלה חוזרת לבעליה ביובל הורע כחו 

שאין לוה וגואל וגואל לחצאין מקדיש שהורע כחו שאם הגיע יובל ולא נגאלה יוצאה 

לכהנים ביובל אינו דין שהורע כחו שאין לוה וגואל וגואל לחצאין מה למוכר שדה אחוזה 

גאל מיד תאמר במקדיש שיפה כחו ליגאל מיד מוכר בית בבתי ערי שכן הורע כחו לי

חומה יוכיח שיפה כחו ליגאל מיד ואין לוה וגואל וגואל לחצאין לא קשיא 

ש תני חדא לוה וגואל וגואל לחצאין ותניא אידך אין לוה "הא רבנן הא ר  א גמרא,דף כא

ל רב אחא בריה "א> חרש חבש זמן' סי>ש "ק הא רבנן הא ר"וגואל וגואל לחצאין ל

דרבא לרב אשי איכא למיפרך מה למוכר בית בבתי ערי חומה שכן הורע כחו ליגאל 

ל רב אחא סבא לרב אשי משום דאיכא "לעולם תאמר במקדיש שיפה כחו ליגאל לעולם א

למימר ניהדר דינא תיתי במה הצד מוכר שדה אחוזה יוכיח שיפה כחו ליגאל לעולם ואין 

חצאין מה למוכר שדה אחוזה שכן הורע כחו ליגאל מיד מוכר בית לוה וגואל וגואל ל

בבתי ערי חומה יוכיח וחזר הדין לא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן שנגאלין ואין לוה 

ל מר "וגואל וגואל לחצאין אף אני אביא מקדיש שנגאל ואין לוה וגואל וגואל לחצאין א

הצד השוה שבהן שכן הורע כחם ליגאל זוטרא בריה דרב מרי לרבינא איכא למיפרך מה ל

ל רבינא משום דאיכא למימר "בשנה שניה תאמר במקדיש שיפה כחו ליגאל בשנה שניה א

יוכיח שיפה כחו ליגאל בשנה שניה ואין לוה { לגוי> }לעובד כוכבים>עבד עברי הנמכר 

חומה  וגואל וגואל לחצאין בעא מיניה רב הונא בר חיננא מרב ששת המוכר בית בבתי ערי

נגאל לקרובים או אין נגאל לקרובים גאולתו גאולתו משדה אחוזה גמר מה שדה אחוזה 



אינה נגאלת לחצאין ונגאלת לקרובים אף האי נמי אין נגאל לחצאין ונגאל לקרובים או 

ל אינו נגאל איתיביה "דילמא כי כתיבא גאולה בחצאין הוא דכתיב בקרובים לא כתיב א

תנו לרבות בתים ועבד עברי מאי לאו בתי ערי חומה לא בתי בכל גאולה ת( ויקרא כה)

על שדה הארץ יחשב ההוא לקובעו ( ויקרא כה)חצרים בתי חצרים בהדיא כתיב בהו 

וגאל את ממכר אחיו רשות אתה אומר ( ויקרא כה)חובה ואליבא דרבי אליעזר דתניא 

ל וכי יש אדם בישראל ואיש כי לא יהיה לו גוא( ויקרא כה)ל "רשות או אינו אלא חובה ת

א "שאין לו גואלים אלא זה שיש לו ואינו רוצה ליקח שהרשות בידו דברי רבי יהושע ר

ל בכל גאולה "אומר וגאל את ממכר אחיו חובה אתה אומר חובה או אינו אלא רשות ת

תתנו הכתוב קבעו חובה אמרי ליה רבנן לרב אשי ואמרי לה רבינא לרב אשי בשלמא 

ד לרבות בתי חצרים מאי בכל "ערי חומה היינו דכתיב בכל אלא למד לרבות בתי "למ

פעמים לרבות כל הגאולות ' ל יגאלנו יגאלנו יגאלנו ג"קשיא איתיביה אביי מה ת

שנגאלות כסדר הזה מאי לאו בתי ערי חומה ועבד עברי לא בתי חצרים ושדה אחוזה בתי 

רב נחמן בר יצחק לקרוב  חצרים ושדה אחוזה בהדיא כתיב על שדה הארץ יחשב כדאמר

נ בר יצחק אהא דאיבעיא להו עבד "נ לקרוב קרוב קודם היכא איתמר דר"קרוב קודם ה

עברי הנמכר לישראל נגאל לקרובים או אינו נגאל לקרובים אליבא דרבי לא תבעי לך 

דאמר מי שאינו נגאל באלה נגאל בשש אלמא לא מיפרק כי תיבעי לך אליבא דרבנן מאי 

ש בכל גאולה "ר שכיר ולא דרשי יגאלנו או דילמא יגאלנו לזה ולא לאחר תילפינן שכי

תתנו לרבות בתים ועבד עברי מאי לאו בתי ערי חומה ועבד עברי הנמכר לישראל לא 

{ לגוי> }לעובד כוכבים>עבד עברי הנמכר { לגוי> }לעובד כוכבים>עבד עברי הנמכר 

ו יגאלנו או דודו או בן דוד( ויקרא כה)בהדיא כתיב ביה 

יגאלנו ( ויקרא כה)ל "ש מה ת"לרבי יהושע ת' ההוא לקובעו חובה ואפי  ב גמרא,דף כא

פעמים לרבות כל הגאולות שנגאלות כסדר הזה מאי לאו בתי ערי חומה ' יגאלנו יגאלנו ג

ועבד עברי הנמכר לישראל לא בתי חצרים ושדה אחוזה בתי חצרים בהדיא כתיב בהו 

והנרצע  : רץ יחשב אמר רב נחמן בר יצחק לקרוב קרוב קודםעל שדה הא( ויקרא כה)

וקונה את עצמו  : 'ורצע אדוניו את אזנו במרצע וגו( שמות כא)דכתיב  : נקנה ברציעה

דכתיב ועבדו ולא את הבן ולא את הבת לעולם לעולמו של יובל  : ביובל ובמיתת האדון

רא והמחט והמקדח והמכתב תנו רבנן מרצע אין לי אלא מרצע מנין לרבות הסול והסי

יהודה רבי אומר מה ' יוסי בר' ולקחת לרבות כל דבר שנקח ביד דברי ר( דברים טו)ל "ת

א המרצע להביא המרצע הגדול אמר רבי "מרצע מיוחד של מתכת אף כל של מתכת ד

א אין עבד "אלעזר יודן בריבי היה דורש כשהן רוצעים אין רוצעים אלא במילתא וחכ

ת במילתא הם רוצעים היאך עבד עברי כהן "ע מפני שנעשה בעל מום ואעברי כהן נרצ

יעשה בעל מום הא אין נרצע אלא בגובה של אזן במאי קמיפלגי דרבי דריש כללי ופרטי 

ולקחת כלל מרצע פרט באזנו ובדלת חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין 

סי דריש ריבויי ומיעוטי ולקחת יו' הפרט מה הפרט מפורש של מתכת אף כל של מתכת ר

ריבה מרצע מיעט באזנו ובדלת חזר וריבה ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל מאי רבי רבי כל 

מילי מאי מיעט מיעט סם אמר מר המרצע להביא מרצע הגדול מאי משמע כדאמר רבא 

ר אלעזר יודן "א : נ המרצע מיוחד שבמרצעין"הירך המיומנת שבירך ה( בראשית לב)

א אין עבד עברי כהן נרצע "היה דורש כשהן רוצעין אין רוצעין אלא במילתא וחכ בריבי

( ויקרא כה)ויעשה בעל מום אמר רבה בר רב שילא אמר קרא  : מפני שנעשה בעל מום



ושב אל משפחתו למוחזק שבמשפחתו איבעיא להו עבד עברי כהן מהו שימסור לו רבו 

ישראל או דילמא שאני כהנים הואיל  ש"שפחה כנענית חידוש הוא לא שנא כהנים ול

ל רב נחמן לרב ענן "וריבה בהן הכתוב מצות יתירות רב אמר מותר ושמואל אמר אסור א

א אין עבד "מהא וחכ' ט לא תימרו לי"כי הויתו בי מר שמואל באיסקומדרי איטלליתו מ

לי  ת אין רבו מוסר לו שפחה כנענית תיפוק"עברי כהן נרצע מפני שנעשה בעל מום וא

אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני וליכא תו לא מידי איבעיא להו ( שמות כא)דבעינא 

כהן מהו ביפת תואר חידוש הוא לא שנא כהן ולא שנא ישראל או דילמא שאני כהנים 

ע "הואיל וריבה בהן מצות יתרות רב אמר מותר ושמואל אמר אסור בביאה ראשונה דכ

א כנגד יצר הרע כי פליגי בביאה שניה רב אמר מותר לא פליגי דשרי דלא דברה תורה אל

ושמואל אמר אסור רב אמר מותר הואיל ואישתריא אישתרי ושמואל אמר אסור דהא 

ע לא פליגי דאסירא דהויא לה "ד בביאה שניה כ"הויא לה גיורת וגיורת לכהן לא חזיא א

כנגד יצר הרע גיורת כי פליגי בביאה ראשונה רב אמר מותר דהא לא דברה תורה אלא 

והבאתה אל תוך ביתך קרינא ביה ( דברים כא)ושמואל אמר אסור כל היכא דקרינא ביה 

וראית בשביה כל היכא דלא קרינא ביה והבאתה אל תוך ביתך לא קרינא ביה וראית 

ר וראית בשביה בשעת שביה אשת ואפילו אשת איש יפת תואר לא דברה "בשביה ת

יאכלו ישראל בשר תורה אלא כנגד יצר הרע מוטב ש

וחשקת ( דברים כא)תמותות שחוטות ואל יאכלו בשר תמותות נבילות   א גמרא,דף כב

פ שאינה נאה בה ולא בה ובחברתה ולקחת ליקוחין יש לך בה לך לאשה שלא יקח "אע

והבאתה מלמד שלא ( דברים כא)שתי נשים אחת לו ואחת לאביו אחת לו ואחת לבנו 

אם אמר יאמר עד שיאמר וישנה אמר בתחילת שש ( ת כאשמו)ר "ת : ילחצנה במלחמה

לא אצא חפשי עד שיאמר בשעת ( שמות כא)ולא אמר בסוף שש אינו נרצע שנאמר 

יציאה אמר בסוף שש ולא אמר בתחילת שש אינו נרצע שנאמר אם אמר יאמר העבד עד 

לא שיאמר כשהוא עבד אמר מר אמר בתחילת שש ולא אמר בסוף שש אינו נרצע שנאמר 

אהבתי את אדוני ( שמות כא)אצא חפשי מאי איריא מלא אצא חפשי תיפוק ליה דבעינן 

את אשתי ואת בני וליכא ותו אמר בסוף שש ולא אמר בתחילת שש אינו נרצע שנאמר 

בתחילת פרוטה אחרונה > מאי בתחילת שש>העבד אטו סוף שש לאו עבד הוא אמר רבא 

ר לו אשה ובנים ולרבו אין אשה ובנים אינו "ת : בסוף פרוטה אחרונה> ומאי בסוף שש>

כי אהבך ואת ביתך לרבו אשה ובנים ולו אין אשה ובנים אינו ( דברים טו)נרצע שנאמר 

נרצע שנאמר אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני הוא אוהב את רבו ורבו אינו אוהבו 

הב את רבו אינו כי טוב לו עמך רבו אוהבו והוא אינו או( דברים טו)אינו נרצע שנאמר 

נרצע שנאמר כי אהבך הוא חולה ורבו אינו חולה אינו נרצע שנאמר כי טוב לו עמך רבו 

חולה והוא אינו חולה אינו נרצע שנאמר עמך בעי רב ביבי בר אביי שניהם חולין מאי 

ר כי טוב לו "ת : עמך בעינן והא איכא או דילמא כי טוב לו עמך בעינן והא ליכא תיקו

אכל עמך במשתה שלא תהא אתה אוכל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר אתה עמך עמך במ

שותה יין ישן והוא שותה יין חדש אתה ישן על גבי מוכין והוא ישן על גבי תבן מכאן 

ויצא מעמך הוא ובניו עמו ( ויקרא כה)ר "אמרו כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו ת

מכרים מכאן שרבו חייב במזונות בניו כיוצא ר שמעון אם הוא נמכר בניו ובנותיו מי נ"א

ר שמעון אם הוא נמכר אשתו מי "בדבר אתה אומר אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו א

נמכרה מכאן שרבו חייב במזונות אשתו וצריכא דאי אשמועינן בניו משום דלא בני מיעבד 



שמעינן אשתו ומיכל נינהו אבל אשתו דבת מיכל ומיעבד היא אימא תעביד ותיכול ואי א

ר "דלאו דירכה להדורי אבל בניו דדירכייהו להדורי אימא לא צריכא ת

אילו נאמר אזנו בדלת הייתי אומר ידקור כנגד אזנו בדלת דלת אין אזנו   ב גמרא,דף כב

ורצע אדוניו את אזנו במרצע אלא הייתי אומר ירצענה ( שמות כא)לא ואזן לא והכתיב 

וידקור כנגד אזנו בדלת תלמוד לומר באזנו ובדלת הא  לאזן מאבראי ויניחנה על הדלת

ל "כיצד דוקר והולך עד שמגיע אצל דלת דלת שומע אני בין עקורה בין שאינה עקורה ת

מזוזה מה מזוזה מעומד אף דלת נמי מעומד רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה 

ששמעה קולי על הר סיני ה אזן "כמין חומר מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף אמר הקב

כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים והלך זה וקנה ( ויקרא כה)בשעה שאמרתי 

ר היה דורש את המקרא הזה כמין חומר מה נשתנה דלת "ש ב"אדון לעצמו ירצע ור

ה דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי "ומזוזה מכל כלים שבבית אמר הקב

המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים  על המשקוף ועל שתי

: והוצאתים מעבדות לחירות והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע בפניהם

עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה וקונה את עצמו בכסף על ידי   ב משנה,דף כב

י "שטר עי עצמו וב"אחרים ובשטר על ידי עצמו דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בכסף ע

: אחרים ובלבד שיהא הכסף משל אחרים

והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה ( ויקרא כה)מנלן דכתיב   ב גמרא,דף כב

הקישן הכתוב לשדה אחוזה מה שדה אחוזה נקנה בכסף בשטר ובחזקה אף עבד כנעני 

חוזר  נקנה בכסף בשטר ובחזקה אי מה שדה אחוזה חוזרת לבעלים ביובל אף עבד כנעני

לעולם בהם תעבודו תנא אף בחליפין ותנא דידן ( ויקרא כה)לבעלים ביובל תלמוד לומר 

מילתא דליתא במטלטלין קתני מילתא דאיתא במטלטלין לא קתני אמר שמואל עבד כנעני 

נקנה במשיכה כיצד תקפו ובא אצלו קנאו קראו ובא אצלו לא קנאו בשלמא לתנא דידן 

תני דליתא במטלטלי קתני אלא לתנא ברא ניתני משיכה כי מילתא דאיתא במטלטלי לא ק

קתני מילתא דאיתא בין במקרקעי בין במטלטלי משיכה דבמטלטלי איתא במקרקעי ליתא 

לא קתני כיצד תקפו ובא אצלו קנאו קראו ובא אצלו לא קנאו וקראו לא והתניא כיצד 

שבפיה ובזוג  במסירה אחזה בטלפה בשערה באוכף שעליה בשליף שעליה בפרומביא

שבצוארה קנאה כיצד במשיכה קורא לה והיא באה או שהכישה במקל ורצתה לפניו כיון 

אחא אומר עד שתהלך לפניו מלא קומתה ' שעקרה יד ורגל קנאה רבי אסי ואמרי לה ר

אמרי בהמה אדעתא דמרה אזלה עבד אדעתיה דנפשיה קאזיל אמר רב אשי עבד קטן 

קה התיר לו מנעלו או הוליך כליו אחריו לבית המרחץ כבהמה דמי תנו רבנן כיצד בחז

שמעון לא תהא חזקה ' הפשיטו הרחיצו סכו גרדו הלבישו הנעילו הגביהו קנאו אמר ר

גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום מאי קאמר אמר רב אשי הגביהו הוא לרבו קנאו 

ה שהגבהה קונה הגביהו רבו לו לא קנאו אמר רבי שמעון לא תהא חזקה גדולה מהגבה

בכל מקום השתא דאמרת הגביהו הוא לרבו קנאו אלא מעתה שפחה כנענית תקנה בביאה 

כי קאמרינן זה נהנה וזה מצטער הכא זה נהנה וזה נהנה הוא שלא כדרכה מאי איכא 

דמן אחא מאן לימא לן דלאו הנאה אית להו לתרוייהו [ בר אדא]למימר אמר רב אחיי 

יהודה הנדואה גר שאין ' ישה הכתוב כדרכה לשלא כדרכה רועוד משכבי אשה כתיב הק

לו יורשין הוה חלש על מר זוטרא לשיולי ביה חזייה דתקיף ליה עלמא טובא אמר ליה 

לעבדיה שלוף לי מסנאי ואמטינהו לביתא איכא דאמרי גדול הוה 



זה פירש למיתה וזה פירש לחיים ואיכא דאמרי קטן הוה ודלא כאבא   א גמרא,דף כג

אול דתניא גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו והיו בהן עבדים בין גדולים בין קטנים קנו ש

עצמן בני חורין אבא שאול אומר גדולים קנו עצמן בני חורין קטנים כל המחזיק בהן זכה 

י אחרים אין אבל לא על ידי עצמו במאי "בכסף ע : 'וקונה את עצמו בכסף כו : בהן

מאיר דאמר חוב הוא לעבד שיצא מיד ' י שמענא ליה לרעסקינן אילימא שלא מדעתו מכד

רבו לחירות ותנינא זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו אלא פשיטא מדעתו 

והא קמשמע לן על ידי אחרים אין על ידי עצמו לא אלמא אין קנין לעבד בלא רבו אי הכי 

רים לא ואי מדעתו על ידי אימא סיפא בשטר על ידי עצמו על ידי עצמו אין על ידי אח

ל דגיטו וידו באים כאחד "י עצמו והא קמ"י עצמו אף ע"אחרים אמאי לא וכי תימא מאי ע

מ אמר אביי לעולם שלא "י אחרים דברי ר"י עצמו ולא ע"והא לא תני הכי דתניא בשטר ע

מדעתו ושאני כסף הואיל וקני ליה בעל כורחיה מקני ליה בעל כורחיה אי הכי שטר נמי 

האי שטרא לחוד והאי שטרא לחוד הכא נמי האי כספא לחוד והאי כספא לחוד טיבעא 

וחכמים  : מיהא חד הוא רבא אמר כסף קבלת רבו גרמה לו שטר קבלת אחרים גרמה לו

י אחרים לא אמאי נהי נמי דשלא מדעתו "י עצמו אין ע"בכסף ע : י עצמו"אומרים בכסף ע

וא שיצא מתחת יד רבו לחירות ותנינא זכין לאדם מכדי שמענא להו לרבנן דאמרי זכות ה

ל דיש קנין "י עצמו וקמ"י עצמו אף ע"ת מאי ע"שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו וכ

י אחרים ולא על ידי עצמו והא קיימא לן דגיטו "ה אימא סיפא בשטר ע"לעבד בלא רבו א

ל דזכות הוא לעבד "י אחרים והא קמ"י אחרים אף ע"וידו באין כאחד וכי תימא מאי ע

י אחרים בין על "שיצא מיד רבו לחירות אי הכי נערבינהו וניתנינהו בכסף ובשטר בין ע

ש "י עצמו ור"י אחרים ולא ע"י עצמו בשטר ע"י אחרים בין ע"ידי עצמו אלא בכסף בין ע

י עצמו "שמעון בן אלעזר אומר אף בשטר על ידי אחרים ולא ע' בן אלעזר הוא דתניא ר

שמעון בן אלעזר גמר לה לה מאשה מה אשה ' ט דר"חלוקות בדבר אמר רבה מושלש מ

עד שיוציא גט לרשות שאינה שלו אף עבד נמי עד שיוציא גט לרשות שאינה שלו בעי 

רבה 

שמעון בן אלעזר עבד כנעני מהו שיעשה שליח לקבל גיטו מיד רבו ' לר  ב גמרא,דף כג

דאיהי מצי מקבלת גיטה שליח נמי מצי  כיון דגמר לה לה מאשה כאשה או דילמא אשה

משויא עבד דאיהו לא מקבל גיטיה שליח נמי לא מצי משוי בתר דבעיא הדר פשטא לה לה 

מאשה כאשה ואלא הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו 

מצי עבדי  דאי סלקא דעתך שלוחי דידן נינהו מי איכא מידי דאנן לא מצינן עבדינן ואינהו

ולא והא עבדא דאיהו לא מצי מקבל גיטיה ושליח מצי משוי ולא היא ישראל לא שייכי 

בתורת קרבנות כלל עבד שייך בגיטין דתניא נראין הדברים שהעבד מקבל גיטו של חבירו 

נימא בהא  : ובלבד שיהא הכסף משל אחרים : מיד רבו של חבירו אבל לא מיד רבו שלו

ר אין קנין לעבד בלא רבו ואין קנין לאשה בלא בעלה ורבנן סברי מאיר סב' קמיפלגי דר

יש קנין לעבד בלא רבו ויש קנין לאשה בלא בעלה אמר רבה אמר רב ששת דכולי עלמא 

אין קנין לעבד בלא רבו ואין קנין לאשה בלא בעלה והכא במאי עסקינן דאקני ליה אחר 

סבר כי אמר ליה קני קני עבד וקני מאיר ' מנה ואמר ליה על מנת שאין לרבך רשות בו ר

רביה וכי אמר ליה על מנת לא כלום קאמר ליה ורבנן סברי כיון דאמר ליה על מנת אהני 

אלעזר אמר כל כי האי גוונא דכולי עלמא לא פליגי דקני עבד וקני רביה ' ליה תנאיה ור

מ "רות רוהכא במאי עסקינן כגון דאקני ליה אחר מנה ואמר ליה על מנת שתצא בו לחי



סבר כי אמר ליה קני קני עבד וקני רביה וכי אמר ליה על מנת לא כלום קאמר ליה ורבנן 

סברי לדידיה נמי הא לא קא מקני ליה דהא לא אמר ליה אלא על מנת שתצא בו לחירות 

ורמי דרבי מאיר אדרבי מאיר ורמי דרבנן אדרבנן דתניא 

' ש בן אלעזר אומר משום ר"ר אין אשה פודה מעשר שני בלא חומש  א גמרא,דף כד

מאיר אשה פודה מעשר שני בלא חומש היכי דמי אילימא בזוזי דבעל ומעשר דבעל 

שליחותיה דבעל קא עבדה ואלא בזוזי דידה ומעשר דידיה איש אמר רחמנא ולא אשה 

מ שתפדי בו את המעשר ואיפכא "אלא לאו כי האי גוונא דאקני לה אחר מנה ואמר לה ע

ר אביי איפוך רבא אמר לעולם לא תיפוך והכא במעשר דאתא מבי נשא שמענא להו אמ

מ לטעמיה דאמר מעשר ממון הקדש הוא ולא קני ליה בעל ורבנן לטעמייהו "עסקינן ור

תנא יוצא בשן ועין  : דאמרי ממון הדיוט הוא וקני ליה בעל הילכך שליחותא דבעל קעבדא

י אלא ראשי אברים מנלן דומיא דשן וראשי אברים שאינן חוזרים בשלמא שן ועין כתיב

ועין מה שן ועין מומין שבגלוי ואינן חוזרין אף כל מומין שבגלוי ואינן חוזרין ואימא ניהוו 

שן ועין כשני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין צריכא דאי 

כתב רחמנא שן הוה אמינא אפילו 

א מה עין שנברא עמו "עין ואי כתב רחמנא עין ה שן דחלב כתב רחמנא  ב גמרא,דף כד

כי יכה כלל שן ועין פרט כלל ( שמות כא)אף כל שנברא עמו אבל שן לא צריכא ואימא 

לחפשי ישלחנו ( שמות כא)ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט שן ועין אין מידי אחרינא לא 

מום שבגלוי  חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש

ואינן חוזרים אף כל מומין שבגלוי ואינן חוזרין אי מה הפרט מפורש מומין שבגלוי ובטל 

ממלאכתו ואינו חוזר אף כל מומין שבגלוי ואינו חוזר ובטל ממלאכתו אלמה תניא תלש 

בזקנו ודילדל בו עצם עבד יוצא בהם לחירות לחפשי ישלחנו ריבויא הוא ואי ריבויא הוא 

על ידו וצמתה וסופה לחזור נמי אלמה תניא הכהו על ידו וצמתה וסופה לחזור  הכהו' אפי

ר בכולם עבד יוצא בהם לחירות "כ שן ועין מאי אהני ליה ת"אין עבד יוצא בה לחירות א

טרפון אומר אינו ' א אומר צריך ר"מ אומר אינו צריך ר"ש ר"וצריך גט שחרור דברי ר

ט בשן ועין שהתורה "חכמים אומרים נראין דברי ר ע אומר צריך המכריעים לפני"צריך ר

ע בשאר אברים הואיל וקנס חכמים הוא קנס הוא קראי קא דרשינן "זכתה לו ודברי ר

ש יליף שילוח שילוח מאשה מה אשה בשטר אף "ט דר"אלא הואיל ומדרש חכמים הוא מ

הוה  מ אי כתב חפשי לבסוף כדקאמרת השתא דכתב לחפשי ישלחנו"עבד נמי בשטר ור

ר הכהו על עינו וסמאה על אזנו וחרשה עבד יוצא בהן לחירות נגד "ליה חפשי מעיקרא ת

עינו ואינו רואה כנגד אזנו ואינו שומע אין עבד יוצא בהן לחירות אמר רב שמן לרב אשי 

למימרא דקלא לאו כלום הוא והתני רמי בר יחזקאל תרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי 

משלם נזק שלם ואמר רב יוסף אמרי בי רב סוס שצנף וחמור  זכוכית ותקע בו ושברו

ל שאני אדם דכיון דבר דעת הוא "שנער ושברו כלים בתוך הבית משלמים חצי נזק א

איהו מיבעית נפשיה כדתניא המבעית את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים כיצד 

הכהו על עינו וכהתה על ר "תקע באזנו וחרשו פטור אחזהו ותקע באזנו וחרשו חייב ת

שינו ונדדה אם יכול להשתמש בהן עכשיו אין עבד יוצא בהן לחירות ואם לאו עבד יוצא 

בהן לחירות תניא אידך הרי שהיתה עינו כהויה וסמאה שינו נדודה והפילה אם יכול 

להשתמש בהן כבר עבד יוצא בהן לחירות ואם לאו אין עבד יוצא בהן לחירות וצריכא 

ינן הך קמייתא משום דמעיקרא נהורא בריא והשתא נהורא כחישא אבל הכא דאי אשמוע



דמעיקרא נמי נהורא כחישא אימא לא ואי אשמועינן הא משום דסמיא לגמרי אבל התם 

דלא סמיא לגמרי אימא לא צריכא תנו רבנן הרי שהיה רבו רופא ואמר לו לכחול לו עינו 

( שמות כא)ג אומר "א לחירות רשבוסמאה לחתור לו שינו והפילה שיחק באדון ויצ

א "ושחתה עד שיתכוין לשחתה ורבנן האי ושחתה מאי עבדי ליה מיבעי להו לכדתניא ר

ט דאמר קרא ושחתה "אומר הרי שהושיט ידו למעי שפחתו וסימא עובר שבמעיה פטור מ

ר ששת "עד שיכוין לשחתה ואידך מושחת שחתה נפקא ואידך שחת שחתה לא דריש א

ט מחוסר אבר הוא ותנא תונא "עינו סמויה וחטטה עבד יוצא בהן לחירות מהרי שהיתה 

תמות וזכרות בבהמה ואין תמות וזכרות בעופות יכול יבשה גפה נקטעה רגלה נחטטה 

ר חייא בר אשי אמר רב היתה לו "ל מן העוף ולא כל העוף א"עינה ת

הוא שנספרת על גב יתרת וחתכה עבד יוצא בהן לחירות אמר רב הונא ו  א גמרא,דף כה

סבי דנזוניא לא אתו לפירקיה דרב חסדא אמר ליה לרב המנונא זיל צנעינהו אזל  : היד

אמר להו מאי טעמא לא אתו רבנן לפירקא אמרו ליה אמאי ניתי דבעינן מיניה מילתא ולא 

פשט לן אמר להו מי בעיתו מינאי מידי ולא פשיטנא לכו בעו מיניה עבד שסרסו רבו 

כמום שבגלוי דמי או לא לא הוה בידיה אמרו לו מה שמך אמר להו המנונא בבצים מהו 

ל מתניתא בעו מינך דתנן "אמרו ליה לאו המנונא אלא קרנונא אתא לקמיה דרב חסדא א

עשרים וארבעה ראשי אברים שבאדם כולם אין מטמאין משום מחיה ואלו הם ראשי 

הגוייה וראשי דדים שבאשה רבי אצבעות ידים ורגלים וראשי אזנים וראש החוטם וראש 

יהודה אומר אף שבאיש ותני עלה בכולם עבד יוצא בהם לחירות רבי אומר אף הסירוס בן 

עזאי אומר אף הלשון אמר מר רבי אומר אף הסירוס סירוס דמאי אילימא סירוס דגיד 

מי היינו גוייה אלא לאו סירוס דביצים רבי אומר אף הסירוס ורבי לשון לא ורמינהו הרי 

שהיה מזה ונתזה הזאה על פיו רבי אומר היזה וחכמים אומרים לא היזה מאי לאו על 

ל והתניא על "לשונו לא על שפתיו על שפתיו פשיטא מהו דתימא זימנא דחלים שפתיה קמ

לשונו ועוד תניא ושניטל רוב הלשון רבי אומר רוב המדבר שבלשונו אלא רבי אומר 

אמר לשון אבל סירוס לא ומאי אף אקמייתא אי הכי סירוס ולא מיבעיא לשון בן עזאי 

נקדמה דבן עזאי ברישא תנא שמעה לדרבי וקבעה ושמעה לדבן עזאי ותני ומשנה לא זזה 

ויקרא )ט "ממקומה אמר עולא הכל מודים בלשון לענין טומאה דגלוי הוא אצל השרץ מ

ט "מון דמי מאשר יגע בו אמר רחמנא והאי נמי בר נגיעה הוא לענין טבילה כט( טו

ורחץ בשרו במים אמר רחמנא מה בשרו מאבראי אף כל מאבראי לא נחלקו ( ויקרא טו)

אלא לענין הזאה רבי מדמי לה לטומאה ורבנן מדמו לה לטבילה ותרוייהו בהאי קרא 

רבי סבר והזה הטהור על הטמא ביום ' והזה הטהור על הטמא וגו( במדבר יט)קמיפלגי 

או רבנן סברי וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ במים השלישי וביום השביעי וחט

ורבנן נמי נדמייה לטומאה טהרה מטהרה הוה ליה למילף ורבי נדמייה לטבילה וכבס 

בגדיו הפסיק הענין וסבר רבי לענין טבילה כטמון דמי והאמר רבין אמר רב אדא אמר 

שיניה והצריכה  רבי יצחק מעשה בשפחה של בית רבי שטבלה ועלתה ונמצא עצם בין

רבי טבילה אחרת נהי דביאת מים לא בעינן מקום הראוי לבוא בו מים בעינן כדרבי זירא 

דאמר רבי זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו ושאינו ראוי לבילה בילה מעכבת 

בו 

ומעוך וכתות ונתוק וכרות כולן בביצים דברי רבי ( ויקרא כב)כתנאי   ב גמרא,דף כה

יצים ולא בגיד אלא כולן אף בביצים דברי רבי יהודה רבי אליעזר בן יעקב יהודה בב



אומר כולם בגיד רבי יוסי אומר מעוך וכתות אף בביצים נתוק וכרות בגיד אין בביצים 

: לא

אליעזר ' בהמה גסה נקנית במסירה והדקה בהגבהה דברי רבי מאיר ור  ב משנה,דף כה

: א בהמה דקה נקנית במשיכה"וחכ

דרש רב בקימחוניא בהמה גסה נקנית במשיכה אשכחינהו שמואל   ב גמרא,כהדף 

לתלמידי דרב אמר להו מי אמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה והאנן במסירה תנן ורב נמי 

א זו וזו נקנית במשיכה "במסירה אמר הדר ביה מההיא הוא דאמר כי האי תנא דתניא וחכ

רב יוסף אלא מעתה פיל לרבי שמעון במה  רבי שמעון אומר זו וזו בהגבהה מתקיף לה

יקנה אמר ליה אביי בחליפין אי נמי בשוכר את מקומו רבי זירא אמר מביא ארבעה כלים 

ומניחן תחת רגליו שמעת מינה כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח הכא במאי עסקינן 

בסימטא 

: אי נמי בחבילי זמורות  א גמרא,דף כו

להם אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה שאין להם אחריות  נכסים שיש  א משנה,דף כו

אין נקנין אלא במשיכה נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות 

: בכסף ובשטר ובחזקה וזוקקין את הנכסים שיש להם אחריות לישבע עליהן

ו ואימא שדות בכסף יקנ( ירמיהו לב)בכסף מנלן אמר חזקיה אמר קרא   א גמרא,דף כו

וכתוב בספר וחתום אי כתיב יקנו לבסוף כדקאמרת ( ירמיהו לב)עד דאיכא שטר דכתיב 

השתא דכתיב יקנו מעיקרא כסף קני שטר ראיה בעלמא הוא אמר רב לא שנו אלא במקום 

שאין כותבין את השטר אבל במקום שכותבין את השטר לא קנה ואי פריש פריש כי הא 

רעא אמר אי בעינא בכספא איקני אי בעינא בשטרא איקני אי דרב אידי בר אבין כי זבין א

בעינא בכספא איקני דאי בעיתו למיהדר לא מציתו הדריתו ואי בעינא בשטרא איקני דאי 

וכתוב בספר ( ירמיהו לב)מנלן אילימא משום דכתיב  : ובשטר : בעינא למיהדר הדרנא בי

ואקח את ( ירמיהו לב)כא וחתום והעד עדים והאמרת שטר ראיה בעלמא הוא אלא מה

ספר המקנה אמר שמואל לא שנו אלא בשטר מתנה אבל במכר לא קנה עד שיתן לו דמים 

פ שאין בהם שוה פרוטה "מתיב רב המנונא בשטר כיצד כתב לו על הנייר או על החרס אע

שדי מכורה לך שדי נתונה לך הרי זו מכורה ונתונה הוא מותיב לה והוא מפרק לה במוכר 

פני רעתה רב אשי אמר במתנה ביקש ליתנה לו ולמה כתב לו לשון מכר כדי שדהו מ

ושבו בעריכם אשר ( ירמיהו מ)מנלן אמר חזקיה אמר קרא  : ובחזקה : ליפות את כוחו

וירשתם אותה וישבתם ( דברים יא)ישמעאל תנא ' תפשתם במה תפשתם בישיבה דבי ר

מנלן דכתיב  : נין אלא במשיכהושאין להם אחריות אין נק : בה במה ירשתם בישיבה

יוחנן ' וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד ולר( ויקרא כה)

נכסים שאין  : דאמר דבר תורה מעות קונות מאי איכא למימר תנא תקנתא דרבנן קתני

 ויתן להם אביהם( ב כאדברי הימים )מנהני מילי אמר חזקיה דאמר קרא  : להם אחריות

עם ערי מצורות ביהודה איבעיא להו בעינן צבורים או לא אמר רב יוסף תא ' מתנות וגו

עקיבא אומר קרקע כל שהוא חייבת בפאה ובבכורים ' שמע ר

ולכתוב עליה פרוסבול ולקנות עמה נכסים שאין להם אחריות ואי אמרת   ב גמרא,דף כו

סנא קמיה דרב יוסף כגון בעינן צבורים כל שהוא למאי חזי תרגומא רב שמואל בר בי

מחט אמר רב אשי מאן לימא ' ל רב יוסף קבסתן איכפל תנא לאשמועי"שנעץ בה מחט א

אלעזר מעשה במדוני אחד ' ש אמר ר"לן דלא תלה בה מרגניתא דשוויא אלפא זוזי ת



שהיה בירושלים שהיו לו מטלטלין הרבה וביקש ליתנם במתנה אמרו לו אין לו תקנה עד 

קרקע מה עשה הלך ולקח בית סלע סמוך לירושלים ואמר צפוני זה לפלוני  שיקנם על גבי

ועמו מאה צאן ומאה חביות ומת וקיימו את דבריו ואי אמרת בעינן צבורים בה בית סלע 

למאי חזי מי סברת בית סלע סלע ממש מאי סלע דנפיש טובא ואמאי קרו ליה סלע דקשי 

ד שחלה בירושלים כרבי אליעזר ואמרי ר מעשה באדם אח"ש דאמר רב יהודה א"כסלע ת

לה בריא היה כרבנן שהיו לו מטלטלין הרבה וביקש ליתנם במתנה אמרו לו אין לו תקנה 

ג קרקע מה עשה הלך ולקח בית רובע סמוך לירושלים ואמר טפח על טפח "עד שיקנם ע

צבורים לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות ומת וקיימו חכמים את דבריו ואי אמרת בעינן 

ד מאה צאן ומאה "נ מסתברא דאי ס"טפח על טפח למאי חזי הכא במאי עסקינן לדמי ה

חביות ממש ניקנינהו ניהליה בחליפין ואלא מאי לדמי ניקנינהו ניהליה במשיכה אלא 

נ דליתיה למקבל מתנה וניזכינהו ניהליה אגב אחר לא סמכה "דליתיה למקבל מתנה ה

ק למאי דלא סמכה דעתיה אין לו "א מאי אין לו תקנה הדעתיה סבר שמיט ואכיל להו ואל

תקנה עד שיקנם על גבי קרקע תא שמע מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה 

אמר להם רבן גמליאל לזקנים עישור שאני עתיד למוד 

נתון לו ליהושע ומקומו מושכר לו ועישור אחר שאני עתיד למוד נתון לו   א גמרא,דף כז

מ בעינן צבורים בה שאני "בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו שלעקיבא 

ש דאמר רבא בר יצחק אמר רב שני שטרות הן זכו "התם כי היכי דלא ליטרחינהו ת

מ שתכתבו לו את "בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה ע

בין אמר רב הונא שלשה שטרות הן תרי השטר חוזר בין בשטר בין בשדה ורב חייא בר א

הא דאמרן אידך אם קדם מוכר וכתב לו את השטר כאותה ששנינו כותבים שטר למוכר 

פ שאין לוקח עמו כיון שהחזיק עמו בקרקע נקנה שטר בכל מקום שהוא שמע מינה "אע

לא בעינן צבורים בה שאני שטר דאפסירא דארעא הוא והא עלה קתני זו היא ששנינו 

מ "ם שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה שנכסי

ש דקתני כל הני ולא "איבעיא להו מי בעינן אגב או לא ת : מ"לא בעינן צבורים בה ש

קתני אגב ולטעמיך קני מי קתני אלא עד דאמר קני הכא נמי עד דאמר אגב והלכתא 

ש "להו שדה במכר ומטלטלין במתנה מהו ת איבעיא : צבורים לא בעינן אגב וקני בעינן

מ איבעיא להו שדה לאחד "עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו ש

ש עישור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו "ומטלטלין לאחר מהו ת

בא דיד עקי' לעניים ומקומו מושכר לו מאי מושכר מושכר למעשר ואי בעית אימא שאני ר

עניים הוה אמר רבא לא שנו אלא שנתן דמי כולן אבל לא נתן דמי כולן לא קנה אלא כנגד 

מעותיו תניא כוותיה דרבא יפה כח הכסף מכח השטר וכח השטר מכח הכסף יפה כח 

הכסף שהכסף פודין בו הקדשות ומעשר שני מה שאין כן בשטר ויפה כח השטר שהשטר 

כסף ויפה כח שניהם מכח חזקה וכח חזקה מכח שניהם מוציא בבת ישראל מה שאין כן ב

יפה כח שניהם ששניהם קונים בעבד עברי מה שאין כן בחזקה יפה כח חזקה שחזקה מכר 

לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהם קנאם כולם 

במה דברים אמורים שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה   ב גמרא,דף כז

א כנגד מעותיו מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות אל

כיון שהחזיק באחת מהן קנה את כולן אמר רב אחא בריה דרב איקא תדע שאילו מסר לו 

ל מי דמי התם איגודו בידו הכא אין "עשר בהמות באפסר אחד ואמר ליה קני מי לא קני א



בריה דרב איקא תדע דלא קני אילו מסר לו עשר  איגודו בידו איכא דאמרי אמר רב אחא

בהמות באפסר אחד ואמר לו זו קני מי קני מי דמי התם גופים מוחלקים הכא סדנא 

אמר עולא מנין לגלגול שבועה מן התורה  : 'וזוקקים את הנכסים וכו : דארעא חד הוא

מן על ואמרה האשה אמן אמן ותנן על מה היא אומרת אמן אמן א( במדבר ה)שנאמר 

האלה אמן על השבועה אמן אם מאיש זה אמן אם מאיש אחר אמן שלא סטיתי ארוסה 

ונשואה ושומרת יבם וכנוסה האי ארוסה היכי דמי אילימא דקני לה כשהיא ארוסה וקא 

ט "משקי לה כשהיא ארוסה והתנן ארוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובה מ

כא אלא דקני לה כשהיא ארוסה ונסתרה כשהיא תחת אישך אמר רחמנא ולי( במדבר ה)

ונקה האיש מעון אמר ( במדבר ה)ארוסה וקא משקי לה כשהיא נשואה מי בדקי לה מיא 

רחמנא בזמן שהאיש מנוקה מעון מים בודקים את אשתו אין איש מנוקה מעון אין המים 

רבי י גלגול אשכחן סוטה דאיסורא ממונא מנלן תנא דבי "בודקים את אשתו אלא ע

ו ומה סוטה "ישמעאל ק

שלא ניתנה להתבע בעד אחד מגלגלין ממון שניתן להתבע בעד אחד אינו   א גמרא,דף כח

י אומר נאמרה שבועה בחוץ ונאמרה "דין שמגלגלין אשכחן בודאי ספק מנלן תניא רשב

שבועה בפנים מה שבועה האמורה בפנים עשה בה ספק כודאי אף שבועה האמורה בחוץ 

ל הישבע לי שאין "כודאי עד היכן גלגול שבועה אמר רב יהודה אמר רב דא עשה בה ספק

עבדי אתה ההוא שמותי משמתינן ליה דתניא הקורא לחבירו עבד יהא בנידוי ממזר סופג 

את הארבעים רשע יורד עמו לחייו אלא אמר רבא הישבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי 

רבא לטעמיה דאמר רבא עבד עברי גופו  האי טענתא מעלייתא היא ממונא אית ליה גביה

קנוי אי הכי היינו קרקע מהו דתימא קרקע הוא דעבדי אינשי דמזבני בצינעא אם איתא 

: ל"דזבין לית ליה קלא האי אם איתא דזבין קלא אית ליה קמ

כל הנעשה דמים באחר כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו כיצד החליף   א משנה,דף כח

: בשור כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו שור בפרה או חמור

חליפין מאי ניהו מטבע שמע מינה מטבע נעשה חליפין אמר רב יהודה   א גמרא,דף כח

הכי קאמר כל הנישום דמים באחר 

כיון שזכה זה נתחייב בחליפין דיקא נמי דקתני כיצד החליף שור בפרה   ב גמרא,דף כח

ק "יקרא דמטבע נעשה חליפין מאי כיצד המ ולמאי דסליק אדעתין מע"או חמור בשור ש

פירות נמי עבדי חליפין כיצד החליף בשר שור בפרה או בשר חמור בשור כיון שזכה זה 

נ דאמר פירות לא "נתחייב בחליפין הניחא לרב ששת דאמר פירות עבדי חליפין אלא לר

בפרה או  ק יש דמים שהן כחליפין כיצד החליף דמי שור"עבדי חליפין מאי איכא למימר ה

יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו ' ט סבר לה כר"דמי חמור בשור מ

משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיטיך בעלייה מילתא דשכיח גזרו בה רבנן 

ל דאמר משיכה מפורשת מן התורה הניחא אי "מילתא דלא שכיח לא גזרו בה רבנן ולר

נ "די חליפין מתרץ כרב ששת אלא אי סבר לה כרסבר לה כרב ששת דאמר פירות עב

: ל"דאמר פירות לא עבדי חליפין ומטבע לא קני במאי מוקי לה על כרחך כרב ששת ס

רשות הגבוה בכסף ורשות ההדיוט בחזקה אמירתו לגבוה כמסירתו   ב משנה,דף כח

: להדיוט



בהמה ' אפיר כיצד רשות הגבוה בכסף גיזבר שנתן מעות בבהמה "ת  ב גמרא,דף כח

בסוף העולם קנה ובהדיוט לא קנה עד שימשוך כיצד אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט 

בסוף העולם קנה בהדיוט לא קנה ' האומר שור זה עולה בית זה הקדש אפי

עד שימשוך ויחזיק משכו במנה ולא הספיק לפדותו עד שעמד במאתים   א גמרא,דף כט

הכסף וקם לו משכו במאתים ולא הספיק לפדותו ונתן ( ויקרא כז)נותן מאתים מאי טעמא 

עד שעמד במנה נותן מאתים מאי טעמא לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש פדאו במאתים 

ונתן הכסף וקם ( ויקרא כז)ולא הספיק למושכו עד שעמד במנה נותן מאתים מאי טעמא 

אלא מנה לו פדאו במנה ולא הספיק למושכו עד שעמד במאתים מה שפדה פדוי ואין נותן 

: נ נימא לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש אטו הדיוט לאו במי שפרע קאי"אמאי ה

כל מצות הבן על האב אנשים חייבין ונשים פטורות וכל מצות האב על   א משנה,דף כט

הבן אחד אנשים ואחד נשים חייבין וכל מצות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבין ונשים 

רמא אחד האנשים ואחד הנשים חייבין וכל מצות לא פטורות וכל מצות עשה שלא הזמן ג

תעשה בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא אחד האנשים ואחד הנשים חייבין חוץ מבל 

: תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים

מאי כל מצות הבן על האב אילימא כל מצות דמיחייב ברא למיעבד   א גמרא,דף כט

( ויקרא יט)אלא איש אשה מנין כשהוא אומר  לאבא נשים פטורות והתניא איש אין לי

ק כל מצות הבן המוטלות על האב "איש אמו ואביו תיראו הרי כאן שנים אמר רב יהודה ה

ר האב חייב בבנו למולו "לעשות לבנו אנשים חייבין ונשים פטורות תנינא להא דת

בי יהודה א אף להשיטו במים ר"ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות וי

ד אלא כאילו מלמדו "אומר כל שאינו מלמד את בנו אומנות מלמדו ליסטות ליסטות ס

וימל אברהם את יצחק בנו והיכא דלא מהליה ( בראשית כא)למולו מנלן דכתיב  : ליסטות

המול לכם כל זכר והיכא דלא ( בראשית יז)אבוה מיחייבי בי דינא למימהליה דכתיב 

וערל זכר אשר לא ימול ( בראשית יז)הו למימהל נפשיה דכתיב מהליה בי דינא מיחייב אי

כאשר צוה אותו ( בראשית כא)את בשר ערלתו ונכרתה איהי מנלן דלא מיחייבא דכתיב 

ישמעאל כל מקום שנאמר צו ' אלהים אותו ולא אותה אשכחן מיד לדורות מנלן תנא דבי ר

צו את יהושע וחזקהו ואמצהו מיד ו( דברים ג)אינו אלא זירוז מיד ולדורות זירוז דכתיב 

מנלן  : לפדותו : והלאה לדורותיכם' מן היום אשר צוה ה( במדבר טו)ולדורות דכתיב 

כל בכור בניך תפדה והיכא דלא פרקיה אבוה מיחייב איהו למפרקיה ( שמות יג)דכתיב 

פדה תפדה ואיהי מנלן דלא מיפקדה דכתיב תיפדה תפדה כל שמצווה ( במדבר יח)דכתיב 

לפדות את עצמו מצווה לפדות את אחרים וכל שאינו מצווה לפדות את עצמו אינו מצווה 

לפדות אחרים ואיהי מנלן דלא מיחייבא למיפרק נפשה דכתיב תפדה תיפדה כל שאחרים 

מצווים לפדותו מצווה לפדות את עצמו וכל שאין אחרים מצווים לפדותו אין מצווה 

כל בכור בניך ( שמות יג)ווין לפדותה דאמר קרא לפדות את עצמו ומנין שאין אחרים מצ

תפדה בניך ולא בנותיך תנו רבנן הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו רבי יהודה אומר 

בנו קודמו שזה מצותו על אביו וזה מצות בנו עליו אמר רבי ירמיה הכל מודין 

מא מצוה כל היכא דליכא אלא חמש סלעים הוא קודם לבנו מאי טע  ב גמרא,דף כט

יהודה סבר ' דגופיה עדיפא כי פליגי היכא דאיכא חמש משועבדים וחמש בני חורין ר

מלוה דכתיב בתורה ככתובה בשטר דמיא בהני חמש פריק לבריה ואזיל כהן וטריף ליה 

לחמש משועבדים לדידיה ורבנן סברי מלוה דכתיב באורייתא לאו ככתובה בשטר דמיא 



לפדות את בנו ולעלות לרגל פודה את בנו ואחר כך עולה  ר"והילכך מצוה דגופיה עדיף ת

כ פודה את בנו שזו מצוה עוברת וזו מצוה שאינה "יהודה אומר עולה לרגל ואח' לרגל ר

( שמות לד)יהודה כדקאמר טעמא אלא רבנן מאי טעמייהו דאמר קרא ' עוברת בשלמא לר

יו לו חמשה בנים מחמש ר מנין שאם ה"כל בכור בניך תפדה והדר לא יראו פני ריקם ת

ל כל בכור בניך תפדה פשיטא בפטר רחם תלא רחמנא מהו "נשים שחייב לפדות כולן ת

ללמדו  : ל"דתימא נילף בכור בכור מנחלה מה להלן ראשית אונו אף כאן ראשית אונו קמ

ולמדתם אותם את בניכם והיכא דלא אגמריה אבוה ( דברים יא)מנלן דכתיב  : תורה

מיגמר נפשיה דכתיב ולמדתם איהי מנלן דלא מיחייבא דכתיב ולימדתם מיחייב איהו ל

ולמדתם כל שמצווה ללמוד מצווה ללמד וכל שאינו מצווה ללמוד אינו מצווה ללמד ואיהי 

מנלן דלא מיחייבה למילף נפשה דכתיב ולימדתם ולמדתם כל שאחרים מצווין ללמדו 

ו אין מצווה ללמד את עצמו ומנין מצווה ללמד את עצמו וכל שאין אחרים מצווין ללמד

ר הוא "שאין אחרים מצווין ללמדה דאמר קרא ולמדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם ת

יהודה אומר אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים ' ללמוד ובנו ללמוד הוא קודם לבנו ר

י כי בידו בנו קודמו כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאבי

ל אנא עדיפא מינך תוב את דאיזיל אנא שמע "אתא חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה א

ביממא הוו ' אביי דקא הוה אתי הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי דכי הוו עיילי בתרין אפי

מיתזקי אמר להו לא ליתיב ליה אינש אושפיזא אפשר דמתרחיש ניסא על בת בההוא בי 

שבעה רישוותיה כל כריעה דכרע נתר חד רישיה אמר להו רבנן אידמי ליה כתנינא ד

כ "ר ללמוד תורה ולישא אשה ילמוד תורה ואח"למחר אי לא איתרחיש ניסא סכינתין ת

כ ילמוד תורה אמר רב יהודה אמר "א לו בלא אשה ישא אשה ואח"ישא אשה ואם א

ויעסוק בתורה יוחנן אמר ריחיים בצוארו ' כ ילמוד תורה ר"שמואל הלכה נושא אשה ואח

משתבח ליה רב חסדא לרב הונא בדרב המנונא דאדם גדול  : ולא פליגי הא לן והא להו

ל מאי טעמא לא "ל כשיבא לידך הביאהו לידי כי אתא חזייה דלא פריס סודרא א"הוא א

ל חזי דלא חזית להו לאפי עד "ל דלא נסיבנא אהדרינהו לאפיה מיניה א"פריסת סודרא א

עמיה דאמר בן עשרים שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה בעבירה דנסבת רב הונא לט

' ישמעאל עד כ' סלקא דעתך אלא אימא כל ימיו בהרהור עבירה אמר רבא וכן תנא דבי ר

ולא נשא אומר תיפח ' ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה כיון שהגיע כ"שנה יושב הקב

ואי הוה נסיבנא  עצמותיו אמר רב חסדא האי דעדיפנא מחבראי דנסיבנא בשיתסר

בארביסר 

נתן בר אמי אדידך על צוארי ' ל רבא לר"הוה אמינא לשטן גירא בעיניך א  א גמרא,דף ל

דבריך משיתסר ועד עשרים ותרתי ואמרי לה מתמני סרי עד עשרים וארבעה כתנאי 

יהודה ורבי נחמיה חד אמר משיתסר ועד עשרים ' חנוך לנער על פי דרכו ר( משלי כב)

עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה  : ד אמר מתמני סרי ועד עשרים וארבעהותרתין וח

אמר רב יהודה אמר שמואל כגון זבולון בן דן שלימדו אבי אביו מקרא ומשנה ותלמוד 

הלכות ואגדות מיתיבי למדו מקרא אין מלמדו משנה ואמר רבא מקרא זו תורה כזבולון בן 

שלמדו אבי אביו ולא כזבולון בן דן דאילו התם מקרא  דן ולא כזבולון בן דן כזבולון בן דן

דברים )משנה ותלמוד הלכות ואגדות ואילו הכא מקרא לבד ואבי אביו מי מיחייב והתניא 

והודעתם לבניך ( דברים ד)ולמדתם אותם את בניכם ולא בני בניכם ומה אני מקיים ( יא

כתוב כאילו למדו לו ולבנו ולבני בניך לומר לך שכל המלמד את בנו תורה מעלה עליו ה



ולבן בנו עד סוף כל הדורות הוא דאמר כי האי תנא דתניא ולמדתם אותם את בניכם אין 

ל בניכם בניכם "כ מה ת"ל והודעתם לבניך ולבני בניך א"לי אלא בניכם בני בניכם מנין ת

ל כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה "ולא בנותיכם אמר ריב

אלהיך ' הר סיני שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך וסמיך ליה יום אשר עמדת לפני המ

ל דשדי דיסנא ארישיה וקא ממטי ליה לינוקא "בחורב רבי חייא בר אבא אשכחיה לריב

ל מי זוטר מאי דכתיב והודעתם לבניך וסמיך ליה יום "ל מאי כולי האי א"לבי כנישתא א

מכאן ואילך רבי חייא בר אבא לא טעים אומצא עד  אלהיך בחורב' אשר עמדת לפני ה

דמקרי לינוקא ומוספיה רבה בר רב הונא לא טעים אומצא עד דמייתי לינוקא לבית 

ושננתם לבניך ( דברים ו)יהושע בן חנניא מאי דכתיב ' מדרשא אמר רב ספרא משום ר

משנה אל תקרי ושננתם אלא ושלשתם לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש ב

שליש בתלמוד מי יודע כמה חיי לא צריכא ליומי לפיכך נקראו ראשונים סופרים שהיו 

דגחון חציין של אותיות של ( ויקרא יא)ו "סופרים כל האותיות שבתורה שהיו אומרים וא

( תהילים פ)והתגלח של פסוקים ( ויקרא יג)דרש דרש חציין של תיבות ( ויקרא י)ת "ס

והוא רחום יכפר עון חציו ( תהילים עח)דיער חציין של תהלים  ן"יכרסמנה חזיר מיער עי

ת ואימנינהו מי "ל ניתי ס"ו דגחון מהאי גיסא או מהאי גיסא א"דפסוקים בעי רב יוסף וא

ל אינהו בקיאי "לא אמר רבה בר בר חנה לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום א

ל "גלח מהאי גיסא או מהאי גיסא אבחסירות ויתרות אנן לא בקיאינן בעי רב יוסף והת

בפסוקי נמי לא בקיאינן דכי אתא רב אחא בר אדא אמר ' אביי פסוקי מיהא ליתו לימנוי

אל משה הנה אנכי בא ' ויאמר ה( שמות יט)במערבא פסקי ליה להאי קרא לתלתא פסוקי 

אליך בעב הענן תנו רבנן חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה פסוקים הוו 

ת יתר עליו תהלים שמונה חסר ממנו דברי הימים שמונה תנו רבנן ושננתם "סוקי ספ

שיהו דברי תורה מחודדים בפיך שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו אלא 

אמור לו מיד שנאמר 

קשרם על ( משלי ז)ואומר ' אמור לחכמה אחותי את וגו( משלי ז)  ב גמרא,דף ל

כחצים ביד גבור כן בני הנעורים ( תהילים קכז)אומר אצבעותיך כתבם על לוח לבך ו

חציך שנונים עמים תחתיך ( תהילים מה)חצי גבור שנונים ואומר ( תהילים קכ)ואומר 

אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבושו כי ידברו את ( תהילים קכז)יפלו ואומר 

אב ובנו הרב ותלמידו ה' אויבים בשער מאי את אויבים בשער אמר רבי חייא בר אבא אפי

שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את זה ואינם זזים משם עד שנעשים 

 : את והב בסופה אל תקרי בסופה אלא בסופה( במדבר כא)אוהבים זה את זה שנאמר 

ושמתם סם תם נמשלה תורה כסם חיים משל לאדם שהכה את בנו מכה ( דברים יא)ר "ת

מכתו ואמר לו בני כל זמן שהרטיה זו על מכתך אכול מה  גדולה והניח לו רטיה על

שהנאתך ושתה מה שהנאתך ורחוץ בין בחמין בין בצונן ואין אתה מתיירא ואם אתה 

ה אמר להם לישראל בני בראתי יצר הרע ובראתי "מעבירה הרי היא מעלה נומי כך הקב

( בראשית ד)ר לו תורה תבלין ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו שנאמ

לפתח חטאת ' הלא אם תטיב שאת ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמסרים בידו שנא

רובץ ולא עוד אלא שכל משאו ומתנו בך שנאמר ואליך תשוקתו ואם אתה רוצה אתה 

ר קשה יצר הרע שאפילו יוצרו קראו רע שנאמר "מושל בו שנאמר ואתה תמשל בו ת

נעוריו אמר רב יצחק יצרו של אדם מתחדש עליו כי יצר לב האדם רע מ( בראשית ח)



ש בן לוי יצרו של אדם מתגבר "רק רע כל היום ואמר ר( בראשית ו)בכל יום שנאמר 

צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ( תהילים לז)עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר 

שמעאל י' ה עוזרו אין יכול לו שנאמר אלהים לא יעזבנו בידו תנא דבי ר"ואלמלא הקב

בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ 

וכפטיש יפוצץ סלע אם אבן הוא נימוח ' הלא כה דברי כאש נאם ה( ירמיהו כג)שנאמר 

להשיאו  : אבנים שחקו מים( איוב יד)הוי כל צמא לכו למים ואומר ( ישעיהו נה)שנאמר 

קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת ( מיהו כטיר)מנלן דכתיב  : אשה

בנותיכם תנו לאנשים בשלמא בנו בידו אלא בתו בידו היא הכי קאמר להו ניתן לה מידי 

מנלן אמר חזקיה דאמר  : ללמדו אומנות : ולבשייה ונכסייה כי היכי דקפצו עלה אינשי

ה ממש היא כשם שחייב להשיאו ראה חיים עם אשה אשר אהבת אם אש( קוהלת ט)קרא 

אשה כך חייב ללמדו אומנות אם תורה היא כשם שחייב ללמדו תורה כך חייב ללמדו 

רבי יהודה אומר כל  : מאי טעמא חיותיה הוא : ויש אומרים אף להשיטו בנהר : אומנות

ד אלא כאילו מלמדו ליסטות מאי "ליסטות ס : שאינו מלמדו אומנות מלמדו ליסטות

מאי כל מצות האב  : 'כל מצות האב על הבן וכו : איכא בינייהו דאגמריה עיסקאבינייהו 

על הבן אילימא כל מצותא דמיחייב אבא למיעבד לבריה נשים חייבות והתניא האב חייב 

בבנו למולו ולפדותו אביו אין אמו לא אמר רב יהודה הכי קאמר כל מצות האב המוטלת 

ר איש אין לי אלא "נשים חייבין תנינא להא דת על הבן לעשות לאביו אחד אנשים ואחד

ל איש איש סיפק בידו "כ מה ת"איש אשה מנין כשהוא אומר תיראו הרי כאן שנים א

לעשות אשה אין סיפק בידה לעשות מפני שרשות אחרים עליה אמר רב אידי בר אבין 

כבד את אביך ואת אמך ונאמר ( שמות כ)ר נאמר "אמר רב נתגרשה שניהם שוים ת

( ויקרא יט)מהונך השוה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום נאמר ' כבד את ה( משלי ג)

אלהיך תירא ואותו תעבוד השוה הכתוב ' את ה( דברים ו)איש אמו ואביו תיראו ונאמר 

מקלל אביו ואמו מות יומת ונאמר ( שמות כא)מוראת אב ואם למוראת המקום נאמר 

ונשא חטאו השוה הכתוב ברכת אב ואם לברכת איש איש כי יקלל אלהיו ( ויקרא כד)

ר שלשה שותפין הן "המקום אבל בהכאה ודאי אי אפשר וכן בדין ששלשתן שותפין בו ת

ה מעלה אני "ה ואביו ואמו בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אמר הקב"באדם הקב

היה העולם עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר ו

שבן מכבד את אמו יותר מאביו מפני 

ה כיבוד אב לכיבוד אם וגלוי "שמשדלתו בדברים לפיכך הקדים הקב  א גמרא,דף לא

וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו מפני שמלמדו תורה 

ם מצער ה מורא האם למורא האב תני תנא קמיה דרב נחמן בזמן שאד"לפיכך הקדים הקב

ה יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם שאלמלי דרתי ביניהם "את אביו ואת אמו אמר הקב

ישעיהו )יצחק כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה שנאמר ' ציערוני אמר ר

השמים כסאי והארץ הדום רגלי אמר רבי יהושע בן לוי אסור לאדם ' כה אמר ה( סו

מלא כל הארץ כבודו רב הונא בריה ( ישעיהו ו)' אשיהלך ארבע אמות בקומה זקופה שנ

דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי שאל בן 

אליעזר אבא אומר השקיני מים ואימא אומרת השקיני מים איזה מהם ' אלמנה אחת את ר

ך בא קודם אמר ליה הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך שאתה ואמך חייבים בכבוד אבי

לפני רבי יהושע אמר לו כך אמר לו רבי נתגרשה מהו אמר ליה מבין ריסי עיניך ניכר 



שבן אלמנה אתה הטל להן מים בספל וקעקע להן כתרנגולין דרש עולא רבה אפיתחא דבי 

כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך מאמר פיך ' יודוך ה( תהילים קלח)נשיאה מאי דכתיב 

אנכי ולא יהיה לך אמרו אומות ( שמות כ)ה "ה שאמר הקבלא נאמר אלא אמרי פיך בשע

כבד את אביך ואת אמך חזרו והודו ( שמות כ)העולם לכבוד עצמו הוא דורש כיון שאמר 

ראש דברך אמת ראש דברך ולא ( תהילים קיט)למאמרות הראשונות רבא אמר מהכא 

עד היכן כיבוד סוף דברך אלא מסוף דברך ניכר שראש דברך אמת בעו מיניה מרב עולא 

אחד באשקלון ודמא בן { גוי> }עובד כוכבים>אב ואם אמר להם צאו וראו מה עשה 

נתינה שמו פעם אחת בקשו חכמים פרקמטיא בששים ריבוא שכר והיה מפתח מונח תחת 

אליעזר עד היכן ' מראשותיו של אביו ולא ציערו אמר רב יהודה אמר שמואל שאלו את ר

אחד לאביו באשקלון { גוי> }עובד כוכבים>ו וראו מה עשה כיבוד אב ואם אמר להם צא

ודמא בן נתינה שמו בקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד בששים ריבוא שכר ורב כהנא מתני 

בשמונים ריבוא והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו ולא ציערו לשנה האחרת נתן 

אצלו אמר להם יודע אני  ה שכרו שנולדה לו פרה אדומה בעדרו נכנסו חכמי ישראל"הקב

בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין לי אלא אין אני מבקש מכם אלא 

ר חנינא ומה מי שאינו מצווה ועושה כך "אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא וא

ח גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה אמר רב יוסף "כ דאר"מצווה ועושה עאכו

י דאמר סומא פטור מן המצות עבידנא יומא טבא "אן דהוה אמר לי הלכה כרא מ"מריש ה

ר חנינא גדול מצווה "לרבנן דהא לא מיפקידנא והא עבידנא השתא דשמעיתא להא דא

ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה אדרבה מאן דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה 

ת היה לבוש סירקון של זהב והיה עבידנא יומא טבא לרבנן כי אתא רב דימי אמר פעם אח

יושב בין גדולי רומי ובאתה אמו וקרעתו ממנו וטפחה לו על ראשו וירקה לו בפניו ולא 

הכלימה תני אבימי בריה דרבי אבהו יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם ויש 

מטחינו בריחים 

ברי קיים מצות ומביאו לחיי העולם הבא אמר רבי אבהו כגון אבימי   ב גמרא,דף לא

כיבוד חמשה בני סמכי הוה ליה לאבימי בחיי אביו וכי הוה אתא רבי אבהו קרי אבבא 

רהיט ואזיל ופתח ליה ואמר אין אין עד דמטאי התם יומא חד אמר ליה אשקיין מיא 

תהילים )אדאייתי ליה נמנם גחין קאי עליה עד דאיתער איסתייעא מילתיה ודרש אבימי 

ליה רב יעקב בר אבוה לאביי כגון אנא דעד דאתינא מבי רב אבא  מזמור לאסף אמר( עט

ל מאמך קביל ומאבוך לא תקבל דכיון דבר "מדלי לי כסא ואמא מזגה לי היכי איעביד א

תורה הוא חלשה דעתיה רבי טרפון הוה ליה ההיא אמא דכל אימת דהות בעיא למיסק 

אתא וקא משתבח בי מדרשא  לפוריא גחין וסליק לה וכל אימת דהות נחית נחתת עלויה

אמרי ליה עדיין לא הגעת לחצי כיבוד כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא הכלמתה רב 

יוסף כי הוה שמע קל כרעא דאמיה אמר איקום מקמי שכינה דאתיא אמר רבי יוחנן אשרי 

מי שלא חמאן רבי יוחנן כי עברתו אמו מת אביו ילדתו מתה אמו וכן אביי איני והאמר 

' אמרה לי אם ההיא מרבינתיה הואי רב אסי הוה ליה ההיא אמא זקינה אמרה ליאביי 

בעינא תכשיטין עבד לה בעינא גברא נייעין לך בעינא גברא דשפיר כותך שבקה ואזל 

מהו לצאת ' לארעא דישראל שמע דקא אזלה אבתריה אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר לי

פורתא הדר אתא [ אתרח]איני יודע  ל"ל אסור לקראת אמא מהו א"מארץ לחוצה לארץ א

ל חס "אמר ליה אסי נתרצית לצאת המקום יחזירך לשלום אתא לקמיה דרבי אלעזר א



ל מאי אמר לך אמר ליה המקום יחזירך לשלום אמר ליה "ושלום דלמא מירתח רתח א

ואם איתא דרתח לא הוה מברך לך אדהכי והכי שמע לארונא דקאתי אמר אי ידעי לא 

כבדו בחייו ומכבדו במותו בחייו כיצד הנשמע בדבר אביו למקום לא יאמר ר מ"נפקי ת

שלחוני בשביל עצמי מהרוני בשביל עצמי פטרוני בשביל עצמי אלא כולהו בשביל אבא 

במותו כיצד היה אומר דבר שמועה מפיו לא יאמר כך אמר אבא אלא כך אמר אבא מרי 

מכאן ואילך אומר זכרונו לברכה לחיי הריני כפרת משכבו והני מילי תוך שנים עשר חדש 

העולם הבא תנו רבנן חכם משנה שם אביו ושם רבו תורגמן אינו משנה לא שם אביו ולא 

שם רבו אבוה דמאן אילימא אבוה דמתורגמן אטו תורגמן לאו בר חיובא הוא אלא אמר 

 רבא שם אביו של חכם ושם רבו של חכם כי הא דמר בר רב אשי כי הוה דריש בפירקא

ר איזהו מורא ואיזהו כיבוד "ת : איהו אמר אבא מרי ואמוריה אמר הכי אמר רב אשי

מורא לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו כיבוד מאכיל 

ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציא איבעיא להו 

משל אב אורו משל מי רב יהודה אמר משל בן רב נתן בר אושעיא אמר   א גמרא,דף לב

( שמות כ)ד משל אב מיתיבי נאמר "ליה רבנן לרב ירמיה ואמרי לה לבריה דרב ירמיה כמ

מהונך מה להלן בחסרון כיס אף כאן ' כבד את ה( משלי ג)כבד את אביך ואת אמך ונאמר 

אחים שני ' ש ב"בחסרון כיס ואי אמרת משל אב מאי נפקא ליה מיניה לביטול מלאכה ת

הרב ותלמידו פודין זה לזה מעשר שני ומאכילין זה לזה מעשר עני ואי  שותפין האב ובנו

אמרת משל בן נמצא זה פורע חובו משל עניים לא צריכא להעדפה אי הכי היינו דקתני 

עלה אמר רבי יהודה תבא מאירה למי שמאכיל את אביו מעשר עני ואי להעדפה מאי 

א עד היכן כיבוד אב ואם אמר "ר ש שאלו את"נפקא מינה אפילו הכי זילא ביה מילתא ת

' להם כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו ואינו מכלימו ואי אמרת משל אב מאי נפקא לי

מיניה בראוי ליורשו וכי הא דרבה בר רב הונא דרב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה 

לא תתן אלפני עור ( ויקרא יט)אמר איזול איחזי אי רתח אי לא רתח ודלמא רתח וקעבר 

בל תשחית דעבד ליה בפומבייני ( דברים כ)מכשול דמחיל ליה ליקריה והא קעבר משום 

מתני ליה רב יחזקאל לרמי בריה  : ודילמא משום הכי לא רתח דעבד ליה בשעת ריתחיה

הנשרפים בנסקלים רבי שמעון אומר ידונו בסקילה שהשריפה חמורה אמר ליה רב יהודה 

מאי איריא שריפה חמורה תיפוק לי דרובא נסקלים נינהו אלא בריה אבא לא תיתנייא הכי 

ל אי הכי אימא סיפא וחכמים אומרים ידונו בשריפה "הכי איתנייא הנסקלים בנשרפים א

ל התם "שהסקילה חמורה מאי איריא דסקילה חמורה תיפוק לי דרובא נשרפים נינהו א

ל שמואל לרב "חמורה אש דקאמרת שריפה חמורה לא סקילה "רבנן הוא דקאמרו ליה לר

יהודה שיננא לא תימא ליה לאבוך הכי דתניא הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה אל 

יאמר לו אבא עברת על דברי תורה אלא אומר לו אבא כך כתוב בתורה כך כתוב בתורה 

צעורי קא מצער ליה אלא אומר לו אבא מקרא כתוב בתורה כך אלעזר בן מתיא אומר 

מים ומצוה לעשות מניח אני כבוד אבא ועושה את המצוה שאני ואבא  אבא אומר השקיני

י אחרים תיעשה על ידי "חייבים במצוה איסי בן יהודה אומר אם אפשר למצוה ליעשות ע

ר יצחק בר שילא "אחרים וילך הוא בכבוד אביו אמר רב מתנה הלכה כאיסי בן יהודה א

מחול הרב שמחל על כבודו אין ר מתנה אמר רב חסדא האב שמחל על כבודו כבודו "א

' ויי( שמות יג)הרב שמחל על כבודו כבודו מחול שנאמר ' כבודו מחול ורב יוסף אמר אפי



ה עלמא דיליה הוא ותורה דיליה "הולך לפניהם יומם אמר רבא הכי השתא התם הקדוש ב

היא מחיל ליה ליקריה 

יליה היא דכתיב הכא תורה דיליה היא הדר אמר רבא אין תורה ד  ב גמרא,דף לב

ובתורתו יהגה יומם ולילה איני והא רבא משקי בי הלולא דבריה ודל ליה ( תהילים א)

כסא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע וקמו מקמיה לרב מרי ולרב פנחס בריה דרב 

חסדא ולא קמו מקמיה איקפד ואמר הנו רבנן רבנן והנו רבנן לאו רבנן ותו רב פפא הוה 

יצחק בריה דרב יהודה ולא קם מקמיה ' א דאבא מר בריה ודלי ליה כסא לרמשקי בי הלול

ד הרב שמחל על כבודו "ה הידור מיעבד ליה בעו אמר רב אשי אפילו למ"ואיקפד אפ

כבודו מחול נשיא שמחל על כבודו אין כבודו מחול מיתיבי מעשה ברבי אליעזר ורבי 

רבן גמליאל והיה רבן גמליאל עומד  יהושע ורבי צדוק שהיו מסובין בבית המשתה בנו של

יהושע וקיבלו אמר לו רבי ' אליעזר ולא נטלו נתנו לר' ומשקה עליהם נתן הכוס לר

עומד ומשקה עלינו אמר [ דרבי]> ברבי>אליעזר מה זה יהושע אנו יושבין ורבן גמליאל 

ב אברהם גדול הדור היה וכתו> אברהם גדול ממנו ושמש>ליה מצינו גדול ממנו ששמש 

והוא עומד עליהם ושמא תאמרו כמלאכי השרת נדמו לו לא נדמו לו ( בראשית יח)בו 

אלא לערביים ואנו לא יהא רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו אמר להם רבי צדוק עד 

ה משיב רוחות "מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד הבריות הקב

מה ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד ואנו לא יהא ומעלה נשיאים ומוריד מטר ומצמיח אד

רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב אשי אפילו 

ד נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול שנאמר "למ

י שיבה תקום מפנ( ויקרא יט)ר "ת : שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך( דברים יז)

אספה לי ( במדבר יא)ל זקן ואין זקן אלא חכם שנאמר "יכול אפילו מפני זקן אשמאי ת

שבעים איש מזקני ישראל רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה שנאמר 

ל תקום והדרת לא "קנני ראשית דרכו יכול יעמוד מפניו ממקום רחוק ת' ה( משלי ח)

ל תקום והדרת מה קימה "שיש הידור יכול יהדרנו בממון ת אמרתי קימה אלא במקום

שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בו חסרון כיס יכול יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית 

ל תקום והדרת לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור יכול יעצים עיניו כמי "המרחץ ת

ויראת מאלהיך רבי ( רא יטויק)ל תקום ויראת דבר המסור ללב נאמר בו "שלא ראהו ת

ל זקן ויראת איסי בן יהודה אומר מפני "שמעון בן אלעזר אומר מנין לזקן שלא יטריח ת

שיבה תקום אפילו כל שיבה במשמע רבי יוסי הגלילי היינו תנא קמא איכא בינייהו יניק 

סי ט דרבי יו"ק סבר יניק וחכים לא רבי יוסי הגלילי סבר אפילו יניק וחכים מ"וחכים ת

כ נכתוב רחמנא מפני שיבה זקן תקום והדרת "ק א"ד כדקאמר ת"הגלילי אמר לך אי ס

ק "יניק וחכים ות' מ אפי"ש דפלגינהו רחמנא למימר דהאי לאו האי והאי לאו האי ש"מ

כ "ד כדקאמר רבי יוסי הגלילי א"ט אי ס"משום דבעי למיסמך זקן ויראת ותנא קמא מ

נכתוב רחמנא 

מ חד "שיבה תקום והדרת תקום והדרת פני זקן ומדלא כתב הכי ש מפני  א גמרא,דף לג

ל תקום והדרת מה קימה שאין בה חסרון כיס אף "הוא אמר מר יכול יהדרנו בממון ת

הידור שאין בו חסרון כיס וקימה לית בה חסרון כיס מי לא עסקינן דקא נקיב מרגניתא 

להידור מה הידור שאין בו  אדהכי והכי קאים מקמיה ובטיל ממלאכתו אלא אקיש קימה

ביטול אף קימה שאין בה ביטול ואקיש נמי הידור לקימה מה קימה שאין בה חסרון כיס 



אף הידור שאין בו חסרון כיס מכאן אמרו אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני תלמידי 

חכמים בשעה שעוסקין במלאכתם ולא והתנן כל בעלי אומניות עומדים מפניהם ושואלים 

ר יוחנן מפניהם עומדים "לומם ואומרים להם אחינו אנשי מקום פלוני בואכם לשלום אבש

מפני תלמידי חכמים אין עומדים אמר רבי יוסי בר אבין בוא וראה כמה חביבה מצוה 

כ "בשעתה שהרי מפניהם עומדים מפני תלמידי חכמים אין עומדים ודלמא שאני התם דא

יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית המרחץ ולא והא אתה מכשילן לעתיד לבא אמר מר יכול 

חייא הוה יתיב בי מסחותא וחליף ואזיל רבי שמעון בר רבי ולא קם מקמיה ואיקפד ' ר

ואתא אמר ליה לאבוה שני חומשים שניתי לו בספר תהלים ולא עמד מפני ותו בר קפרא 

ון בר רבי ולא קם שמע' יוסי הוה יתיב בי מסחותא על ואזיל ר' שמואל בר ר' ואמרי לה ר

ל לאבוה שני שלישי שליש שניתי לו בתורת כהנים ולא עמד "מקמיה ואיקפד ואתא א

מפני ואמר לו שמא בהן יושב ומהרהר טעמא דבהן יושב ומהרהר הא לאו הכי לא לא 

יוחנן ' נ מסתברא דאמר רבה בר בר חנה אמר ר"קשיא הא בבתי גואי הא בבתי בראי ה

יכול  : וץ מבית המרחץ ומבית הכסא דילמא לאונסיה שאניבכל מקום מותר להרהר ח

יעצים עיניו כמי שלא ראהו אטו ברשיעי עסקינן אלא יכול יעצים עיניו מקמי דלימטיה 

ל תקום ויראת תנא "זמן חיובא דכי מטא זמן חיובא הא לא חזי ליה דקאים מקמיה ת

א אמרן אלא ברבו שאינו אמות אמר אביי ל' איזוהי קימה שיש בה הידור הוי אומר זה ד

מובהק אבל ברבו המובהק מלא עיניו אביי מכי הוה חזי ליה לאודניה דחמרא דרב יוסף 

דאתי הוה קאים אביי הוה רכיב חמרא וקא מסגי אגודא דנהר סגיא יתיב רב משרשיא 

 : ורבנן באידך גיסא ולא קמו מקמיה אמר להו ולאו רב מובהק אנא אמרו ליה לאו אדעתין

אמר אביי נקטינן דאי  : ל זקן ויראת"ון בן אלעזר אומר מנין לזקן שלא יטריח תשמע' ר

ירמיה מדיפתי חלף ההוא ' מקיף חיי אביי מקיף רבי זירא מקיף רבינא הוה יתיב קמיה דר

ל דלמא ממתא מחסיא ניהו "גברא קמיה ולא מיכסי רישא אמר כמה חציף הא גברא א

אמר  : ר מפני שיבה תקום ואפילו כל שיבה במשמעאיסי בן יהודה אומ : דגיסי בה רבנן

יוחנן הוה קאי מקמי סבי דארמאי אמר כמה הרפתקי ' יוחנן הלכה כאיסי בן יהודה ר' ר

עדו עלייהו דהני רבא מיקם לא קאי הידור עבד להו אביי יהיב ידא לסבי רבא משדר 

ר "א בשוקא אשלוחיה רב נחמן משדר גוזאי אמר אי לאו תורה כמה נחמן בר אבא איכ

ינאי ' אייבו אמר ר

אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית כדי שלא   ב גמרא,דף לג

שמעון בן אלעזר אומר מנין לזקן שלא יטריח ' יהיה כבודו מרובה מכבוד שמים מיתיבי ר

ל זקן ויראת ואי אמרת שחרית וערבית בלבד אמאי לא ניטרח חיובא הוא אלא לאו "ת

' ה כמה דאפשר ליה לא ניטרח אמר ר"לי יומא לא לעולם שחרית וערבית בלבד ואפכו

ח שאין עומד מפני רבו נקרא רשע ואינו מאריך ימים ותלמודו משתכח "אלעזר כל ת

וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני ( קוהלת ח)שנאמר 

ויראת מאלהיך הרי מורא זו ( ויקרא יט)האלהים מורא זו איני יודע מהו כשהוא אומר 

אלעזר פני פני גמר איבעיא להו בנו והוא ' קימה ואימא מוראת רבית ומוראת משקלות ר

ש דאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא קום מקמי אבוך "רבו מהו לעמוד מפני אביו ת

אמר שאני רב יחזקאל דבעל מעשים הוה דאפילו מר שמואל נמי קאים מקמיה אלא מאי ק

ליה הכי קאמר ליה זימנין דאתי מאחורי קום את מקמיה ולא תיחוש ליקרא דידי איבעיא 

יהושע בן לוי אני איני כדי ' ש דאמר ר"להו בנו והוא רבו מהו שיעמוד אביו מפניו ת



לעמוד מפני בני אלא משום כבוד בית נשיא טעמא דאנא רביה הא איהו רבאי קאימנא 

מוד מפני בני ואפילו הוא רבאי דהא אנא אבוה אלא משום ק אני איני כדי לע"מקמיה ה

ש טמא יושב תחת "כבוד בית נשיא איבעיא להו רכוב כמהלך דמי או לא אמר אביי ת

האילן וטהור עומד טמא טמא עומד תחת האילן וטהור יושב טהור ואם ישב הטמא הטהור 

מ "הלך דמי שטמא וכן באבן המנוגעת ואמר רב נחמן בר כהן זאת אומרת רכוב כמ

אלעזר אמרי קל וחומר ' סימון ור' חלקיה ור' איבעיא להו מהו לעמוד מפני ספר תורה ר

יעקב בר זבדי הוו יתבי חליף ואזיל ' אלעי ור' מפני לומדיה עומדים מפניה לא כל שכן ר

שמעון בר אבא וקמו מקמיה אמר להו חדא דאתון חכימי ואנא חבר ועוד כלום תורה ' ר

ח רשאי לעמוד מפני רבו "אלעזר אין ת' אלעזר דאמר ר' לומדיה סבר לה כרעומדת מפני 

' והביטו אחרי משה עד בואו האהלה ר( שמות לג) : בשעה שעוסק בתורה לייט עלה אביי

ד לשבח "יצחק נפחא חד אמר לגנאי וחד אמר לשבח מאן דאמר לגנאי כדאיתא מ' אמי ור

ר אבדימי דמן חיפא חכם עובר "ר אבהו א"א אבהו' חנינא בריה דר' אמר חזקיה אמר לי ר

ד עובר עומד מלפניו מלא עיניו "אמות יושב אב ב' אמות וכיון שעבר ד' עומד מלפניו ד

אמות יושב נשיא עובר עומד מלפניו מלא עיניו ואינו יושב עד שישב ' וכיון שעבר ד

 : 'רמא וכוכל מצות עשה שהזמן ג : במקומו שנאמר והביטו אחרי משה עד בואו האהלה

ר איזוהי מצות עשה שהזמן גרמא סוכה ולולב שופר וציצית "ת

ותפילין ואיזוהי מצות עשה שלא הזמן גרמא מזוזה מעקה אבידה ושילוח   א גמרא,דף לד

הקן וכללא הוא הרי מצה שמחה הקהל דמצות עשה שהזמן גרמא ונשים חייבות ותו והרי 

צות עשה שהזמן גרמא הוא ונשים פטורות תלמוד תורה פריה ורביה ופדיון הבן דלאו מ

אמר רבי יוחנן אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ דתנן בכל מערבין 

ומשתתפין חוץ מן המים ומלח ותו ליכא והאיכא כמהין ופטריות אלא אין למדין מן 

נלן מ : ומצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות : הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ

גמר מתפילין מה תפילין נשים פטורות אף כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות 

ותפילין גמר לה מתלמוד תורה מה תלמוד תורה נשים פטורות אף תפילין נשים פטורות 

ונקיש תפילין למזוזה תפילין לתלמוד תורה איתקיש בין בפרשה ראשונה בין בפרשה 

איתקיש ונקיש מזוזה לתלמוד תורה לא סלקא  שניה תפילין למזוזה בפרשה שניה לא

למען ירבו ימיכם גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי והרי סוכה ( דברים יא)דעתך דכתיב 

בסוכות תשבו שבעת ימים טעמא דכתב ( ויקרא כג)דמצות עשה שהזמן גרמא דכתיב 

קא רחמנא האזרח להוציא את הנשים הא לאו הכי נשים חייבות אמר אביי איצטריך סל

דעתך אמינא הואיל דכתיב בסוכות תשבו תשבו כעין תדורו מה דירה איש ואשתו אף 

סוכה איש ואשתו ורבא אמר 

א נילף חמשה עשר חמשה עשר מחג המצות מה להלן נשים "איצטריך סד  ב גמרא,דף לד

חייבות אף כאן נשים חייבות צריכא והרי ראיה דמצות עשה שהזמן גרמא וטעמא דכתב 

א נילף "זכורך להוציא הנשים הא לאו הכי נשים חייבות איצטריך סד( ת כגשמו)רחמנא 

ראיה ראיה מהקהל ואדילפינן מתפילין לפטורא נילף משמחה לחיובא אמר אביי אשה 

בעלה משמחה אלמנה מאי איכא למימר בשרויה אצלו ונילף מהקהל משום דהוה מצה 

כאחד אין מלמדים אי הכי  והקהל שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאין

תפילין וראיה נמי שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים צריכי דאי כתב רחמנא תפילין 

ולא כתב ראיה הוה אמינא נילף ראיה ראיה מהקהל ואי כתב רחמנא ראיה ולא כתב 



תפילין הוה אמינא אקיש תפילין למזוזה צריכא אי הכי מצה והקהל נמי צריכי למאי 

א נילף חמשה עשר חמשה עשר "מא אי כתב רחמנא הקהל ולא כתב מצה הצריכי בשל

מחג הסוכות אלא ניכתוב רחמנא מצה ולא בעי הקהל ואנא אמינא טפלים חייבים נשים 

כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים הניחא למאן דאמר אין ' לא כל שכן הילכך הוה להו ב

ו מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים מלמדין אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא למימר ות

חייבות מנלן דיליף ממורא מה מורא נשים חייבות אף כל מצות עשה שלא הזמן גרמא 

נשים חייבות ונילף מתלמוד תורה משום דהוה ליה תלמוד תורה ופריה ורביה שני 

כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים 

ויברך ( בראשית א)ן ברוקא דאמר על שניהם הוא אומר ולרבי יוחנן ב  א גמרא,דף לה

ת ופדיון הבן שני כתובים הבאים "אותם אלהים פרו ורבו מאי איכא למימר משום דהוה ת

כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין ולרבי יוחנן בן ברוקא נמי ניהוו פריה 

אי כתב רחמנא מורא ולא ורביה ומורא שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדין צריכי ד

כתב פריה ורביה הוה אמינא וכבשוה אמר רחמנא איש דדרכו לכבש אין אשה דאין דרכה 

א איש דסיפק בידו לעשות אין אשה "לכבש לא ואי כתב פריה ורביה ולא כתב מורא ה

דאין סיפק בידה לעשות לא וכיון דאין סיפק בידה לעשות לא תתחייב כלל צריכא הניחא 

ד מלמדין מאי איכא למימר אמר "כתובים הבאים כאחד אין מלמדין אלא למד שני "למ

( שמות יג)רבא פפונאי ידעי לה לטעמא דהא מילתא ומנו רב אחא בר יעקב אמר קרא 

בפיך הוקשה כל התורה ' והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה

ע שהזמן גרמא "פטורות אף כל מ ע שהזמן גרמא ונשים"כולה לתפילין מה תפילין מ

ע שלא הזמן גרמא "נשים פטורות ומדמצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות מכלל דמ

ע שלא הזמן "ד תפילין מ"ע שהזמן גרמא אלא למ"ד תפילין מ"נשים חייבות הניחא למ

מאיר ' ע שלא הזמן גרמא ר"גרמא מאי איכא למימר מאן שמעת ליה דאמר תפילין מ

יהודה ' כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין ולר וסבר לה שני

ל משום "ע שלא הזמן גרמא מא"דאמר שני כתובים הבאים כאחד מלמדין ותפילין מ

דהואי מצה שמחה והקהל שלשה כתובים הבאים כאחד ושלשה כתובים הבאים כאחד אין 

' רב יהודה אמר רב וכן תנא דבי ר מנהני מילי אמר : 'וכל מצות לא תעשה וכו : מלמדין

איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם השוה הכתוב ( במדבר ה)ישמעאל אמר קרא 

אשר תשים ( שמות כא)אשה לאיש לכל עונשים שבתורה דבי רבי אליעזר תנא אמר קרא 

שמות )לפניהם השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינים שבתורה דבי חזקיה תנא אמר קרא 

איש או אשה השוה הכתוב אשה לאיש לכל מיתות שבתורה וצריכא דאי והמית ( כא

אשמעינן הך קמייתא משום כפרה חס רחמנא עלה אבל דינין אימא איש דבר משא ומתן 

אין אשה לא ואי אשמועינן הא משום דחיותה היא אבל כופר אימא 

איש דבר מצות אין אשה לא ואי אשמעינן הא משום דאיכא איבוד נשמה   ב גמרא,דף לה

 : 'חוץ מבל תקיף ובל תשחית כו : חס רחמנא עלה אבל הנך תרתי אימא לא צריכא

אמור אל הכהנים בני אהרן בני אהרן ולא ( ויקרא כא)בשלמא בל תטמא למתים דכתיב 

לא תקיפו פאת ראשכם ( א יטויקר)בנות אהרן אלא בל תקיף ובל תשחית מנלן דכתיב 

ולא תשחית את פאת זקנך כל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה והני נשי הואיל ולא איתנהו 

בהשחתה ליתנהו בהקפה ומנלן דלא איתנהו בהשחתה איבעית אימא סברא דהא לא אית 

להו זקן ואיבעית אימא קרא דאמר קרא לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת 



כ ניכתוב רחמנא פאת זקנכם מאי זקנך זקנך ולא זקן "בדיבוריה דא זקנך מדשני קרא

אשתך ולא והתניא זקן אשה והסריס שהעלו שער הרי הן כזקן לכל דבריהם מאי לאו 

להשחתה אמר אביי להשחתה לא מצית אמרת דיליף פאת פאת מבני אהרן מה להלן נשים 

אהרן אכוליה ענינא כתיב פטורות אף כאן נשים פטורות ואי סבירא לן דכי כתב בני 

ו ואנא אמינא ומה כהנים שריבה בהם הכתוב מצות יתירות "נישתוק קרא מיניה ותיתי בק

ש הוה אמינא הפסק הענין השתא נמי "ש אי לאו ג"בני אהרן ולא בנות אהרן ישראל לא כ

לא יגלחו יכול גילחו ( ויקרא כא)ש מיבעי ליה לכדתניא "נימא הפסיק הענין ואי משום ג

לא תשחית יכול לקטו במלקט וברהיטני יהא חייב ( ויקרא יט)ל "במספריים יהיה חייב ת

כ ניכתוב קרא את "ל לא יגלחו הא כיצד גילוח שיש בה השחתה הוי אומר זה תער א"ת

מ תרתי ואלא הא דתניא זקן האשה והסריס שהעלו שער הרי "שבזקנך מאי פאת זקנך ש

ר מר זוטרא לטומאת נגעים טומאת נגעים בהדיא הן כזקן לכל דבריהם למאי הלכתא אמ

ואיש או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן אלא אמר מר זוטרא ( ויקרא יג)כתיבא 

לטהרת נגעים טהרת נגעים נמי פשיטא כיון דבת טומאה היא בת טהרה היא איצטריך 

ל "ש קמא לצדדים כתיב איש או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן הדר אתאן לאי"סד

' בנים אתם לה( דברים יד)ט דאיסי דדריש הכי "איסי תני אף בל יקרחו נשים פטורות מ

אלהיך ' אלהיכם לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת כי עם קדוש אתה לה

בנים ולא בנות לקרחה אתה אומר לקרחה או אינו אלא לגדידה כשהוא אומר כי עם קדוש 

אמור הא מה אני מקיים בנים ולא בנות לקרחה ומה ראית  אלהיך הרי גדידה' אתה לה

לרבות את הגדידה ולהוציא את הקרחה מרבה אני את הגדידה שישנה במקום השער 

ושלא במקום שער ומוציא אני את הקרחה שאינה אלא במקום שער ואימא בנים ולא בנות 

הוא דכתיב קסבר אלהיך בשריטה ' בין לקרחה בין לגדידה וכי כתב כי עם קדוש אתה לה

איסי שריטה וגדידה 

אחת היא אביי אמר היינו טעמא דאיסי דגמר קרחה קרחה מבני אהרן מה   א גמרא,דף לו

להלן נשים פטורות אף כאן נשים פטורות ואי סבירא לן דכי כתיב קרא בכולי עניינא הוא 

ב מצות ו ואנא אמינא ומה כהנים שריבה בהם הכתו"דכתיב נשתוק קרא מיניה ותיתי בק

ש הוה אמינא הפסיק הענין "ש אי לאו ג"יתירות בני אהרן ולא בנות אהרן ישראל לא כ

ש מיבעי ליה לכדתניא לא יקרחו יכול אפילו "השתא נמי נימא הפסיק הענין ואי משום ג

ל קרחה לחייב על כל אחת ואחת "קרח ארבע וחמש קרחות לא יהא חייב אלא אחת ת

לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת ( רים ידדב)ל לפי שנאמר "בראשם מה ת

יכול לא יהא חייב אלא על בין העינים מנין לרבות כל הראש תלמוד לומר בראשם לחייב 

על הראש כבין העינים ואין לי אלא כהנים שריבה בהם הכתוב מצות יתירות ישראל מנלן 

וקרחה וחייב על הראש נאמר כאן קרחה ונאמר להלן קרחה מה כאן חייב על כל קרחה 

כבין העינים אף להלן חייב על כל קרחה וקרחה וחייב על הראש כבין העינים ומה להלן 

כ נכתוב קרא קרח מאי קרחה שמעת מינה תרתי רבא אמר היינו "על מת אף כאן על מת א

טעמא דאיסי דיליף בין עיניכם מתפילין מה להלן נשים פטורות אף כאן נשים פטורות 

טעמא לא אמר כאביי קרח קרחה לא משמע ליה ואביי מאי טעמא לא אמר ורבא מאי 

כרבא אמר לך תפילין גופייהו מהכא גמר לה מה להלן מקום שעושים קרחה בגובהה של 

ראש אף כאן מקום הנחה בגובה הראש ובין לאביי ובין לרבא האי בנים אתם מאי דרשי 

שאתם נוהגים מנהג בנים אתם  אלהיכם בזמן' ביה האי מיבעי לכדתניא בנים אתם לה



יהודה רבי מאיר ' קרוים בנים אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרוים בנים דברי ר

בנים סכלים המה ואומר ( ירמיהו ד)אומר בין כך ובין כך אתם קרוים בנים שנאמר 

זרע מרעים בנים משחיתים ואומר ( ישעיהו א)בנים לא אמון בם ואומר ( דברים לב)

והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי מאי ואומר וכי ( ב הושע)

ש ואומר בנים לא "תימא סכלי הוא דמקרי בני כי לית בהו הימנותייהו לא מיקרו בני ת

> לעבודת כוכבים>אמון בם וכי תימא כי לית בהו הימנותא הוא דמיקרו בנים כי פלחו 

ת בנים "ואומר זרע מרעים בנים משחיתים וכש "לא מיקרו בנים ת{ לעבודה זרה}

ש ואומר והיה במקום אשר יאמר להם "משחיתים הוא דמיקרו בני מעלייא לא מיקרו ת

: לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי

הסמיכות והתנופות וההגשות והקמיצות והקטרות והמליקות והקבלות   א משנה,דף לו

: סוטה ונזירה שהן מניפות והזאות נוהגים באנשים ולא בנשים חוץ ממנחת

דבר אל בני ישראל וסמך בני ישראל סומכים ( ויקרא א)סמיכות דכתיב   א גמרא,דף לו

דבר אל בני ישראל והניף בני ישראל ( ויקרא ז) : תנופות : ואין בנות ישראל סומכות

וזאת תורת המנחה הקרב ( ויקרא ו)דכתיב  : הגשות : מניפין ואין בנות ישראל מניפות

והביאה אל בני ( ויקרא ב)דכתיב  : קמיצות : ותה בני אהרן בני אהרן ולא בנות אהרןא

והקטירו אותו בני ( ויקרא ג)דכתיב  : הקטרות : אהרן וקמץ בני אהרן ולא בנות אהרן

ומלק והקטיר איתקש ( ויקרא א)דכתיב  : המליקות : אהרן בני אהרן ולא בנות אהרן

והקריבו בני אהרן ואמר מר ( ויקרא א)ב דכתי : הקבלות : מליקה להקטרה

הזאה דהיכא אי דפרה אלעזר כתוב בה  : והזאות : והקריבו זו קבלת הדם  ב גמרא,דף לו

ו מבן צאן ומה "הכהן המשיח כתוב בה אלא הזאה דבן עוף דאתיא בק( ויקרא ד)אי דפנים 

כהן למליקתו בן צאן שלא קבע לו כהן לשחיטתו קבע לו כהן להזאתו בן עוף שקבע לו 

ל רבי אליעזר לרבי יאשיה "א : חוץ ממנחת סוטה ונזירה : אינו דין שיקבע לו להזאתו

דדריה לא תיתיב אכרעך עד דאמרת לי להא שמעתתא מנין למנחת סוטה שטעונה תנופה 

והניף את המנחה אלא תנופה בבעלים מנלן אתיא יד יד ( במדבר ה)מנלן בגופה כתיב 

ידיו ( ויקרא ז)ולקח הכהן מיד האשה וכתיב התם ( בר הבמד)משלמים כתיב הכא 

תביאנה מה כאן כהן אף להלן כהן מה להלן בעלים אף כאן בעלים הא כיצד כהן מכניס 

: ידו תחת יד בעלים ומניף אשכחן סוטה נזירה מנלן אתיא כף כף מסוטה

יה כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלו  ב משנה,דף לו

בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ 

: א אומר אף החדש"חוץ מן הערלה וכלאים ר  א משנה,דף לז

מאי תלויה ומאי שאינה תלויה אילימא תלויה דכתיב בה ביאה ושאינה   א גמרא,דף לז

תלויה דלא כתיב בה ביאה והרי תפילין ופטר חמור דכתיב בהן ביאה ונוהגין בין בארץ 

ל "ק כל מצוה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בח"ב יהודה הל אמר ר"בין בח

אלה החוקים אלו ( דברים יב)ר "מ דת"חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ מנה

המדרשות והמשפטים אלו הדינים אשר תשמרון זו משנה לעשות זו מעשה בארץ יכול כל 

ם אשר אתם חיים על כל הימי( דברים יב)ל "המצות כולן לא יהו נוהגים אלא בארץ ת

ל בארץ אחר שריבה הכתוב "ל ת"האדמה אי כל הימים יכול יהו נוהגים בין בארץ בין בח

אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו ( דברים יב)ומיעט צא ולמד ממה שאמור בענין 

מיוחדת שהיא חובת הגוף ונוהגת בין בארץ { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>מה ' שם וגו



חוץ מן הערלה  : ל"ארץ אף כל שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחבין בחוץ ל

ק חוץ "ק ת"א לקולא פליג או לחומרא פליג לחומרא פליג וה"איבעיא להו ר : והכלאים

ג דאיכא למימר חובת קרקע היא אבל חדש "מן הערלה ומן הכלאים דהלכתא גמירי לה אע

א למימר אף חדש "בה משמע ואתא רט מושב לאחר ירושה וישי"ל לא מ"בארץ אין בח

ט מושב בכל מקום שאתם יושבים או דלמא לקולא פליג "ל מ"נוהג בין בארץ בין בח

מ שאתם "ש חדש דמושב כ"ק חוץ מן הערלה והכלאים דהלכתא גמירי לה וכ"ק ת"וה

א למימר חדש אינו נוהג אלא בארץ דמושב לאחר ירושה וישיבה "יושבים משמע ואתא ר

ישמעאל היא ' א ר"ש דאמר אביי מאן תנא דפליג עליה דר"אף אקמייתא תמשמע ומאי 

דתניא ללמדך שכל מקום שנאמר בו מושב אינו אלא לאחר ירושה וישיבה דברי רבי 

ל שבת "ל א"ע הרי שבת שנאמר בו מושבות ונוהגת בין בארץ בין בח"ישמעאל אמר לו ר

ש מדאמר אביי "שבת חמירא לא כל "ו אתיא מה מצות קלות נוהגות בין בארץ בין בח"ק

מ רבי אליעזר לחומרא פליג שמע מינה מכדי "א רבי ישמעאל ש"מאן תנא דפליג עליה דר

רבי ישמעאל אהיכא קאי אנסכים בנסכים 

ק ללמד שכל מקום שנאמר ביאה ומושב אינו "ביאה ומושב כתיב בהו ה  ב גמרא,דף לז

ע הרי שבת שנאמר בו "אמר לו ר ישמעאל אי הכי' אלא לאחר ירושה וישיבה דברי ר

ו היא נימא ליה אנא ביאה ומושב קאמינא חדא ועוד קאמר ליה "ל שבת ק"מושבות וא

ו "חדא דאנא ביאה ומושב קאמינא ועוד דקא אמרת הרי שבת שנאמר בו מושבות שבת ק

ישמעאל סבר לא קירבו נסכים ' היא במאי קמיפלגי בקירבו נסכים במדבר קא מיפלגי ר

ישמעאל מפיק מאידך ' ע סבר קירבו נסכים במדבר אמר אביי האי תנא דבי ר"ורבמדבר 

ישמעאל הואיל ונאמרו ביאות בתורה סתם ופרט לך ' ישמעאל דתנא דבי ר' תנא דבי ר

הכתוב באחד מהן לאחר ירושה וישיבה אף כל לאחר ירושה וישיבה ואידך משום דהוה 

ני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין ואידך מלך וביכורים שני כתובים הבאים כאחד וכל ש

צריכי דאי כתב רחמנא מלך ולא כתב ביכורים הוה אמינא ביכורים דקא מיתהני לאלתר 

ואי כתב ביכורים ולא כתב מלך הוה אמינא מלך דדרכו לכבש לאלתר ואידך נכתוב 

רחמנא מלך ולא בעי ביכורים ואנא אמינא ומה מלך דלכבש לאחר ירושה וישיבה 

ל והשתא "ורים לא כל שכן ואידך אי כתב הכי הוה אמינא מידי דהוה אחלה קמביכ

ל איצטריך "ל מושב דכתב רחמנא גבי שבת ל"י בין בח"דאמרת חובת הגוף נוהגת בין בא

ל מושב דכתב "ד אמינא הואיל ובענינא דמועדות כתיבא תיבעי קידוש כי מועדות קמ"ס

הואיל ובענינא דקרבנות כתיבי בזמן דאיכא  א"רחמנא גבי חלב ודם למה לי איצטריך סד

ל מושב דכתב רחמנא גבי מצה ומרור "קרבן ניתסר חלב ודם בזמן דליכא קרבן לא קמ

על מצות ומרורים יאכלוהו בזמן דאיכא ( במדבר ט)א הואיל וכתיב "למה לי איצטריך סד

ר למה לי ל ביאה דכתב רחמנא גבי תפילין ופטר חמו"פסח אין בזמן דליכא פסח לא קמ

ישמעאל עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ בשלמא ' ההוא מיבעי ליה לכדתנא דבי ר

ויאכלו מעבור ( יהושוע ה)ד מושב כל מקום שאתם יושבים משמע היינו דכתיב "למ

הארץ ממחרת הפסח ממחרת הפסח אכול מעיקרא לא אכול אלמא 

ושה וישיבה ניכול לאלתר ד לאחר יר"אקרוב עומר והדר אכול אלא למ  א גמרא,דף לח

ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד בואם אל ( שמות טז)לא הוו צריכי דכתיב 

ארץ נושבת את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען אי אפשר לומר עד בואם אל ארץ 

א לומר אל קצה ארץ כנען שהרי כבר נאמר "נושבת שכבר נאמר אל קצה ארץ כנען וא



ץ נושבת הא כיצד בשבעה באדר מת משה ופסק מן מלירד והיו מסתפקין עד בואם אל אר

ממן שבכליהם עד ששה עשר בניסן תניא אידך ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה 

וכי ארבעים שנה אכלו והלא ארבעים שנה חסר שלשים יום אכלו אלא לומר לך עוגות 

דר מת משה ובשבעה באדר שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מן תניא אידך בשבעה בא

דברים )וכתיב ' וימת שם משה עבד ה( דברים לד)נולד מנין שבשבעה באדר מת שנאמר 

ויהי אחרי ( יהושוע א)ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלשים יום וכתיב ( לד

( יהושוע א)משה עבדי מת ועתה קום עבור וכתיב ( יהושוע א)וכתיב ' מות משה עבד ה

המחנה וצוו את העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים תעברו את  עברו בקרב

והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש הראשון צא מהן שלשים ( יהושוע ד)הירדן וכתיב 

ושלשה ימים למפרע הא למדת שבשבעה באדר מת משה ומנין שבשבעה באדר נולד משה 

אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה ( דברים לא)שנאמר 

ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים "ל היום מלמד שהקב"ל היום מה ת"ולבא שאין ת

ש בן יוחי "את מספר ימיך אמלא תניא ר( שמות כג)מיום ליום ומחדש לחדש שנאמר 

אומר שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ונוהגות בין בארץ בין בחוצה לארץ והוא 

גו ומה חדש שאין איסורו איסור עולם ואין איסורו איסור הנאה ויש היתר הדין שינה

ל כלאים שאיסורן איסור עולם ואיסורן איסור הנאה ואין "לאיסורו נוהג בין בארץ בין בח

ל והוא הדין לערלה בשתים רבי אלעזר "היתר לאיסורן אינו דין שינהגו בין בארץ בין בח

ברבי שמעון אומר 

ל מצוה שנצטוו ישראל קודם כניסתן לארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה כ  ב גמרא,דף לח

לארץ לאחר כניסתן לארץ אינה נוהגת אלא בארץ חוץ מן השמטת כספים ושילוח עבדים 

פ שנצטוו עליהם לאחר כניסתן לארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ השמטת "שאע

וזה דבר ( דברים טו)בי אומר כספים חובת הגוף היא לא נצרכא אלא לכדתניא דתניא ר

השמיטה שמוט בשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים 

בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים בזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט 

כספים ואימא במקום שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים ובמקום שאין אתה משמט 

שילוח  : מכל מקום' כי קרא שמיטה לה( דברים טו)ל "ת קרקע אין אתה משמט כספים

וקראתם דרור בארץ בארץ אין ( ויקרא כה)א הואיל וכתיב "עבדים חובת הגוף היא סד

בחוצה לארץ לא תלמוד לומר יובל היא מכל מקום אם כן מה תלמוד לומר בארץ בזמן 

הג בחוצה לארץ תנן שהדרור נוהג בארץ נוהג בחוצה לארץ אין דרור נוהג בארץ אינו נו

התם החדש אסור מן התורה בכל מקום ערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים מאי הלכה 

ל "אמר רב יהודה אמר שמואל הלכתא מדינה עולא אמר רבי יוחנן הלכה למשה מסיני א

עולא לרב יהודה בשלמא לדידי דאמינא הלכה למשה מסיני היינו דשני לן בין ספק ערלה 

ספק ערלה בארץ אסור בסוריא מותר בחוצה לארץ יורד ולוקח ובלבד  לספק כלאים דתנן

שלא יראנו לוקט ואילו גבי כלאים תנן כרם הנטוע ירק וירק נמכר חוצה לו בארץ אסור 

בסוריא מותר בחוצה לארץ יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד אלא לדידך 

ניתני או זה וזה יורד ולוקח או זה וזה יורד ולוקט האמר ליה שמואל   א גמרא,דף לט

לרב ענן תני או זה וזה יורד ולוקח או זה וזה יורד ולוקט מר בריה דרבנא מתני ליה 

לקולא זה וזה יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד אמר ליה לוי לשמואל אריוך ספק לי 

ו ספוקי להדדי אמרי חריפי דפומבדיתא אין ואנא איכול רב אויא ורבה בר רב חנן מספק



ערלה בחוצה לארץ שלחה רב יהודה לקמיה דרבי יוחנן שלח ליה סתום ספיקא ואבד 

ל לא יהא לו נין ונכד "ודאה והכרז על פירותיהן שטעונים גניזה וכל האומר אין ערלה בח

' אלעזר בר ואינהו כמאן סברוה כי הא דתניא רבי' משליך חבל בגורל בקהל ה( מיכה ב)

יוסי בן דורמסקה שאמר משום רבי יוסי הגלילי שאמר משום רבי ' יוסי אומר משום ר

ל ולא והאנן תנן רבי אליעזר "אליעזר הגדול אין ערלה בח' יוחנן בן נורי שאמר משום ר

ל הלכה למשה מסיני "יוחנן ערלה בח' אומר אף החדש תני חדש אמר רבי אסי אמר ר

בחוצה לארץ יורד >והתניא ספק ערלה בארץ אסור בסוריא מותר  זירא לרבי אסי' ל ר"א

ל אימא כך נאמר ספיקא מותר ודאה אסור אמר רבי אסי "אישתומם כשעה חדא א> ולוקט

יוסי והאנן תנן ' אמר רבי יוחנן לוקין על הכלאים דבר תורה אמר ליה רבי אלעזר בר

כבת האילן כדשמואל דאמר הכלאים מדברי סופרים לא קשיא כאן בכלאי הכרם כאן בהר

בהמתך לא ( ויקרא יט)את חקתי תשמורו חוקים שחקקתי לך כבר ( ויקרא יט)שמואל 

תרביע כלאים שדך לא תזרע מה בהמתך בהרבעה אף שדך בהרכבה ומה בהמתך נוהג בין 

ל ואלא הכתיב שדך ההוא למעוטי זרעים "ל אף שדך נוהג בין בארץ בין בח"בארץ בין בח

ן ורב ענן הוו שקלי ואזלי באורחא חזיוהו לההוא גברא דקא זרע זרעים ל רב חנ"שבח

ל לא חווריתו ותו חזיוהו לההוא גברא דקא זרע חטי "ל ניתי מר נשמתיה א"בהדי הדדי א

ל לא צהריתו לא קיימא לן כרבי יאשיה דאמר "ל ניתי מר נשמתיה א"ושערי בי גופני א

ל אביי והאנן "יוסף מערב ביזרני וזרע א עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד רב

ל לא קשיא כאן בכלאי הכרם כאן בכלאי זרעים כלאי "תנן הכלאים מדברי סופרים א

ל נמי גזרו בהו רבנן כלאי זרעים דבארץ לא אסירי "הכרם דבארץ אסורים בהנאה בח

ע ל נמי לא גזרו בהו רבנן הדר אמר רב יוסף לאו מלתא היא דאמרי דרב זר"בהנאה בח

גינתא דבי רב משארי משארי מאי טעמא לאו משום עירוב עירובי כלאים אמר ליה אביי 

בשלמא אי אשמעינן 

ארבע על ארבע רוחות הערוגה ואחת באמצע שפיר אלא הכא משום נוי   ב גמרא,דף לט

: ואי נמי משום טרחא דשמעא היא

נוחל את הארץ וכל כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ו  ב משנה,דף לט

: שאינו עושה מצוה אחת אין מטיבין לו ואין מאריכין לו ימיו ואינו נוחל את הארץ

ורמינהי אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו   ב גמרא,דף לט

לעולם הבא אלו הן כבוד אב ואם וגמילות חסדים והכנסת אורחים והבאת שלום בין אדם 

ד תורה כנגד כולם אמר רב יהודה הכי קאמר כל העושה מצוה אחת יתירה לחבירו ותלמו

על זכיותיו מטיבים לו ודומה כמי שמקיים כל התורה כולה מכלל דהנך אפילו בחדא נמי 

אמר רב שמעיה לומר שאם היתה שקולה מכרעת וכל העושה מצוה אחת יתירה על 

ותיו מריעין לו ודומה כמי ששרף כל זכיותיו מטיבין לו ורמינהו כל שזכיותיו מרובין מעונ

התורה כולה ולא שייר ממנה אפילו אות אחת וכל שעונותיו מרובין מזכיותיו מטיבין לו 

ודומה כמי שקיים כל התורה כולה ולא חיסר אות אחת ממנה אמר אביי מתניתין דעבדין 

מא ליכא ליה יום טב ויום ביש רבא אמר הא מני רבי יעקב היא דאמר שכר מצוה בהאי על

דתניא רבי יעקב אומר אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדה שאין 

למען יאריכון ימיך ולמען ייטב ( דברים ה)תחיית המתים תלויה בה בכיבוד אב ואם כתיב 

למען ייטב לך והארכת ימים הרי שאמר לו אביו עלה ( דברים כב)לך בשילוח הקן כתיב 

ת ועלה לבירה ושלח את האם ונטל את הבנים ובחזירתו נפל ומת לבירה והבא לי גוזלו



היכן טובת ימיו של זה והיכן אריכות ימיו של זה אלא למען ייטב לך לעולם שכולו טוב 

יעקב מעשה חזא ודלמא ' ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך ודלמא לאו הכי הוה ר

בעבודת >עשה ודלמא מהרהר ה מצרפה למ"מהרהר בעבירה הוה מחשבה רעה אין הקב

למען תפוש את בית ישראל בלבם איהו ( יחזקאל יד)הוה וכתיב { בעבודה זרה> }כוכבים

נמי הכי קאמר אי סלקא דעתך שכר מצוה בהאי עלמא אמאי לא אגין מצות עליה כי היכי 

ר אלעזר שלוחי מצוה אין נזוקין התם בהליכתן שאני והא "דלא ליתי לידי הרהור והא א

רבי אלעזר שלוחי מצוה אינן נזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן סולם רעוע הוה  אמר

ויאמר ( א טזשמואל )דקביע היזיקא וכל היכא דקביע היזיקא לא סמכינן אניסא דכתיב 

שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני אמר רב יוסף אילמלי דרשיה אחר להאי קרא כרבי 

יכא דאמרי כי האי גוונא חזא ואיכא דאמרי יעקב בר ברתיה לא חטא ואחר מאי הוא א

לישנא דחוצפית המתורגמן חזא דהוה גריר ליה דבר אחר אמר פה שהפיק מרגליות ילחך 

עפר נפק חטא רמי רב טובי בר רב קיסנא לרבא תנן כל העושה מצוה אחת מטיבין לו 

אמר עשה אין לא עשה לא ורמינהי ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה 

ליה התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה כי הא דרבי חנינא בר פפי תבעתיה 

ההיא מטרוניתא אמר מלתא ומלי נפשיה שיחנא וכיבא עבדה היא מילתא ואיתסי ערק 

טשא בההוא בי בני דכי הוו עיילין בתרין אפילו ביממא הוו מיתזקי למחר אמרו ליה רבנן 

מאן נטרך אמר להו שני 

נושאי קיסר שמרוני כל הלילה אמרו ליה שמא דבר ערוה בא לידך   א גמרא,מדף 

( תהילים קג)וניצלת הימנו דתנינא כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושין לו נס 

צדוק תבעתיה ההיא ' גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו כגון רבי צדוק וחביריו ר

ינא איכא מידי למיכל אמרה ליה איכא דבר מטרוניתא אמר לה חלש לי ליבאי ולא מצ

טמא אמר לה מאי נפקא מינה דעביד הא אכול הא שגרת תנורא קא מנחא ליה סליק ויתיב 

בגויה אמרה ליה מאי האי אמר לה דעביד הא נפיל בהא אמרה ליה אי ידעי כולי האי לא 

ל איקשיט צערתיך רב כהנא הוה קמזבין דיקולי תבעתיה ההיא מטרוניתא אמר לה איזי

נפשאי סליק וקנפיל מאיגרא לארעא אתא אליהו קבליה אמר ליה אטרחתן ארבע מאה 

רמי ליה רבא לרב נחמן תנן  : ל מי גרם לי לאו עניותא יהב ליה שיפא דדינרי"פרסי א

אלו דברים שאדם עושה אותן ואוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא 

לות חסדים והבאת שלום שבין אדם לחבירו ותלמוד תורה כנגד אלו הן כיבוד אב ואם וגמי

למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך בגמילות ( דברים ה)כולם בכיבוד אב ואם כתיב 

רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד ובהבאת שלום כתיב ( משלי כא)חסדים כתיב 

כתיב הכא בקש שלום  ר אבהו אתיא רדיפה רדיפה"בקש שלום ורדפהו וא( תהילים לד)

כי הוא חייך ואורך ( דברים ל)ורדפהו וכתיב התם רודף צדקה וחסד בתלמוד תורה כתיב 

למען ייטב לך והארכת ימים ליתני נמי הא תנא ( דברים כב)ימיך בשילוח הקן נמי כתיב 

ישעיהו )ושייר תני תנא אלו דברים ואת אמרת תנא ושייר אמר רבא רב אידי אסברא לי 

ו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב אלא אמר( ג

טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טוב טוב לשמים ורע לבריות זהו צדיק שאינו טוב כיוצא 

אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו וכי יש רשע רע ויש ( ישעיהו ג)בדבר אתה אומר 

יות הוא רשע רע רע לשמים ואינו רע לבריות זהו שאינו רע אלא רע לשמים ורע לבר

עבירה ' הזכות יש לה קרן ויש לה פירות שנאמר אמרו צדיק כי טוב וגו : רשע שאינו רע



( משלי א)ואלא מה אני מקיים ' יש לה קרן ואין לה פירות שנאמר אוי לרשע רע וגו

ירות ושאין עושה ויאכלו מפרי דרכם וממועצותיהם ישבעו עבירה שעושה פירות יש לה פ

' אז נדברו יראי ה( מלאכי ג)פירות אין לה פירות מחשבה טובה מצרפה למעשה שנאמר 

ולחושבי שמו מאי ' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה

ולחושבי שמו אמר רב אסי אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו 

תהילים )חשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה שנאמר הכתוב כאילו עשאה מ

הנני מביא אל העם ( ירמיהו ו)ואלא מה אני מקים ' און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה( סו

ה מצרפה למעשה מחשבה שאין בה "הזה רעה פרי מחשבותם מחשבה שעושה פרי הקב

[ בית]תפוש את  למען( יחזקאל יד)ה מצרפה למעשה ואלא הא דכתיב "פרי אין הקב

הוא { בעבודה זרה> }בעבודת כוכבים>ישראל בלבם אמר רב אחא בר יעקב ההוא 

שכל הכופר בה כמודה בכל { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>דכתיב דאמר מר חמורה 

התורה כולה עולא אמר כדרב הונא דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה 

נעשית לו כהיתר אמר רבי אבהו משום רבי חנינא הותרה לו הותרה לו סלקא דעתך אלא 

( יחזקאל כ)נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר ואל יחלל שם שמים בפרהסיא שנאמר 

אם אינכם שומעים אלי ואת [ ואחר]איש גילוליו לכו עבדו ' ואתם בית ישראל כה אמר ה

ילך למקום  שם קדשי לא תחללו אמר רבי אלעאי הזקן אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו

שאין מכירין אותו וילבש שחורים ויתכסה שחורים ויעשה כמו שלבו חפץ ואל יחלל שם 

שמים בפרהסיא איני והתניא כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם מה היא 

רבה אומר זה המסתכל בקשת רב יוסף אומר זה העובר עבירה בסתר לא קשיא הא דמצי 

צי כייף ליצריה תנן התם אין מקיפין בחילול השם אחד שוגג כייף ליצריה והא דלא מ

ואחד מזיד מאי אין מקיפין אמר מר זוטרא שאין עושים כחנווני מר בריה דרבנא אמר 

ר לעולם "ת : לומר שאם היתה שקולה מכרעת

יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת אשריו   ב גמרא,דף מ

זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה שנאמר שהכריע עצמו לכף 

וחוטא אחד יאבד טובה הרבה בשביל חטא יחידי שחטא אובד ממנו טובות ( קוהלת ט)

שמעון אומר לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובו ' אלעזר בר' הרבה ר

זכות עבר עבירה אחת אוי עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף 

בשביל חטא יחידי ' לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה שנאמר וחוטא אחד כו

ש בן יוחי אומר אפילו צדיק גמור כל "שעשה זה אבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה ר

צדקת הצדיק לא תצילנו ( יחזקאל לג)ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונות שנאמר 

ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעו  ביום פשעו

ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו וניהוי כמחצה עונות ( יחזקאל לג)שנאמר 

: ומחצה זכיות אמר ריש לקיש בתוהא על הראשונות

כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטא שנאמר   ב משנה,דף מ

והחוט המשולש לא במהרה ינתק וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא ( קוהלת ד)

: בדרך ארץ אינו מן היישוב

אמר רבי אלעזר ברבי צדוק למה צדיקים נמשלים בעולם הזה לאילן   ב גמרא,דף מ

שכולו עומד במקום טהרה ונופו נוטה למקום טומאה נקצץ נופו כולו עומד במקום טהרה 

איוב )יסורים על צדיקים בעולם הזה כדי שיירשו העולם הבא שנאמר ה מביא "כך הקב



והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד ולמה רשעים דומים בעולם הזה לאילן ( ח

שכולו עומד במקום טומאה ונופו נוטה למקום טהרה נקצץ נופו כולו עומד במקום טומאה 

דן ולהורישן למדריגה ה משפיע להן טובה לרשעים בעולם הזה כדי לטור"כך הקב

וכבר היה רבי  : יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות( משלי יד)התחתונה שנאמר 

טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו בפניהם תלמוד גדול או 

ע ואמר תלמוד גדול נענו כולם "מעשה גדול נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול נענה ר

וד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה תניא רבי יוסי אומר גדול תלמוד שקדם ואמרו תלמ

לחלה ארבעים שנה לתרומות ולמעשרות חמשים וארבע לשמיטים ששים ואחת ליובלות 

מאה ושלש מאה ושלש מאה וארבע הויין קסבר יובל מתחילתו הוא משמט וכשם 

ר רב המנונא אין תחילת שהלימוד קודם למעשה כך דינו קודם למעשה כדרב המנונא דאמ

פוטר מים ראשית מדון וכשם שדינו ( משלי יז)דינו של אדם אלא על דברי תורה שנאמר 

ויתן להם ארצות גוים ועמל ( תהילים קה)קודם למעשה כך שכרו קודם למעשה שנאמר 

 : כל שאינו לא במקרא ולא במשנה : לאומים יירשו בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ינצורו

ר האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב ויש אומרים פסול לעדות "נן ופסול לעדות תר יוח"א

אמר רב אידי בר אבין הלכה כיש אומרים דרש בר קפרא רגזן 

לא עלתה בידו אלא רגזנותא ולאדם טוב מטעימים אותו מפרי מעשיו   א גמרא,דף מא

( תהילים א) וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ דור הנאה ממנו שנאמר

:  ובמושב לצים לא ישב מושבו מושב לצים

  

מסכת קידושין פרק ב 

האיש מקדש בו ובשלוחו האשה מתקדשת בה ובשלוחה האיש מקדש   א משנה,דף מא

: את בתו כשהיא נערה בו ובשלוחו

השתא בשלוחו מקדש בו מיבעיא אמר רב יוסף מצוה בו יותר מבשלוחו   א גמרא,דף מא

מחריך רישא רבא מלח שיבוטא איכא דאמרי בהא איסורא נמי אית בה  כי הא דרב ספרא

כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם שיקדש את האשה עד 

ואהבת לרעך ( ויקרא יט)שיראנה שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ורחמנא אמר 

חה השתא בשלוחה כמוך וכי איתמר דרב יוסף אסיפא איתמר האשה מתקדשת בה ובשלו

מיקדשא בה מיבעיא אמר רב יוסף מצוה בה יותר מבשלוחה כי הא דרב ספרא מחריך 

ל טב למיתב טן דו "ל דאמר ר"רישא רבא מלח שיבוטא אבל בהא איסורא לית בה כדר

כשהיא נערה אין כשהיא קטנה לא  : האיש מקדש את בתו כשהיא נערה : מלמיתב ארמלו

ודה אמר רב ואיתימא רבי אלעזר אסור לאדם שיקדש את מסייע ליה לרב דאמר רב יה

( דברים כד)שליחות מנלן דתניא  : בתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה

ושלח מלמד שהוא עושה שליח ושלחה מלמד שהיא עושה שליח ושלח ושלחה מלמד 

ן מה ת דיליף מגירושי"שהשליח עושה שליח אשכחן בגירושין בקידושין מנלן וכ

ויצאה והיתה מקיש הויה ליציאה ( דברים כד)לגירושין שכן ישנן בעל כרחה אמר קרא 



מה יציאה משוי שליח אף הויה נמי משוי שליח ואלא הא דתנן האומר לשלוחו צא תרום 

תורם כדעת בעל הבית ואם אינו יודע דעת בעל הבית תורם בבינונית אחד מחמשים 

יף עשרה תרומתו תרומה מנלן וכי תימא דיליף פיחת עשרה או הוס  ב גמרא,דף מא

גם אתם לרבות את ( במדבר יח)מגירושין מה לגירושין שכן ישנן חול אמר קרא אתם 

השליח ונכתוב רחמנא בתרומה וניתו הנך ונגמרו מיניה משום דאיכא למפרך שכן ישנה 

ומצא  במחשבה והא דתנן חבורה שאבד פסחה ואמרו לאחד צא ובקש ושחוט עלינו והלך

ושחט והן לקחו ושחטו אם שלו נשחט ראשון הוא אוכל משלו והם אוכלים ושותים עמו 

מנלן וכי תימא דיליף מהנך מה להנך שכן ישנן חול אצל קדשים נפקא ליה מדרבי יהושע 

ושחטו ( שמות יב)ר יהושע בן קרחה מנין ששלוחו של אדם כמותו שנאמר "בן קרחה דא

הערבים וכי כל הקהל כולן שוחטין והלא אינו שוחט אלא  אותו כל קהל עדת ישראל בין

אחד אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו נכתוב רחמנא בקדשים וניתי הנך וניגמרו מיניה 

י שליח חדא מחדא לא אתיא תיתי "משום דאיכא למפרך מה לקדשים שכן רוב מעשיהן ע

נך שכן ישנן חול אצל חדא מתרתי הי תיתי לא נכתוב רחמנא בקדשים ותיתי מהנך מה לה

קדשים לא נכתוב רחמנא בגירושין ותיתי מהנך מה להנך שכן ישנן במחשבה אלא לא 

נ ואלא אתם גם אתם למה לי מיבעי ליה לכדרבי "לכתוב רחמנא בתרומה ותיתי מהנך ה

ר ינאי גם אתם מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית הא למה לי קרא מדרבי "ינאי דא

ר יוחנן אין העבד נעשה שליח "ר חייא בר אבא א"ר יוחנן נפקא דא"חייא בר אבא א

ד אמינא עבד "לקבל גט מיד בעלה של אשה לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין איצטריך ס

הואיל ואיתיה בתרומה דנפשיה { גוי> }עובד כוכבים>דלאו בר היתירא הוא כלל אבל 

ן תרומה אימא שליח נמי עביד והכותי שתרמו תרומת{ הגוי> }העובד כוכבים>דתנן 

מדמעת וחייבין עליה { הגוי> }עובד כוכבים>שמעון דפטר דתנן תרומת ' קמשמע לן ולר

א הואיל ואמר מר אתם ולא אריסין "ש פוטר אתם גם אתם למה לי איצטריך סד"חומש ור

אתם ולא שותפין אתם ולא אפוטרופוס אתם ולא התורם את שאינו שלו אימא אתם ולא 

ל הניחא לרבי יהושע בן קרחה אלא לרבי יונתן דמפיק ליה להאי קרא "ם נמי קמשלוחכ

לדרשא אחרינא מנא לן דתניא רבי יונתן אומר מנין שכל ישראל כולן יוצאים 

ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין ( שמות יב)' בפסח אחד שנא  א גמרא,דף מב

א אחד אלא מכאן שכל ישראל הערבים וכי כל הקהל כולם שוחטים והלא אינו שוחט אל

יוצאים בפסח אחד שליח בקדשים מנא ליה מיניה ודילמא שאני התם דאית ליה שותפות 

ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית ודילמא התם ( שמות יב)בגוייהו אלא מהכא 

כ תרי קראי למה לי אם אינו ענין להיכא דשייך תניהו "נמי דאית ליה שותפות בגוייהו א

ר יצחק איש זוכה ולא הקטן זוכה "להיכא דלא שייך האי מיבעי ליה לכדרבי יצחק דאענין 

מאיש לפי אכלו נפקא ואכתי מיבעי ליה דשוחטין את הפסח על היחיד ( שמות יב)ההוא 

ד אין שוחטין את הפסח על היחיד ואלא הא דאמר רב גידל אמר רב מנין "סבר לה כמ

ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תיפוק ליה ( דבמדבר ל)ששלוחו של אדם כמותו שנאמר 

שליחות מהכא ותיסברא דהא שליחות הוא והא קטנים לאו בני שליחות נינהו אלא כי הא 

דרבא בר רב הונא דאמר רבא בר רב הונא אמר רב גידל אמר רב מנין שזכין לאדם שלא 

כא דניחא בפניו שנאמר ונשיא אחד נשיא אחד ותיסברא זכות היא הא חובה נמי איכא דאי

ליה בהר ולא ניחא ליה בבקעה ואיכא דניחא ליה בבקעה ולא ניחא ליה בהר ואלא כדרבא 

ר מנין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי "בר רב הונא דאמר רבא בר רב הונא אמר רב גידל א



מ לזכות "אביהן שבית דין מעמידין להם אפוטרופוס לחוב ולזכות לחוב אמאי אלא לחוב ע

ר נחמן אמר שמואל יתומים שבאו לחלוק "א : שיא אחד ממטה תקחול ונשיא אחד נ"ת

בנכסי אביהם בית דין מעמידים להם אפוטרופוס ובוררים להם חלק יפה ואם הגדילו 

כ מה כח בית דין "יכולים למחות ורב נחמן דידיה אמר אם הגדילו אינם יכולים למחות דא

ה והתנן שום הדיינים שפיחתו שתות יפה ומי אית ליה לרב נחמן אם כן מה כח בית דין יפ

ואמר רבן שמעון >או הותירו שתות מכרן בטל רבן שמעון בן גמליאל אומר מכרן קיים 

ד יפה ואמר רב הונא בר חיננא אמר רב נחמן הלכה כדברי "כ מה כח ב"א> בן גמליאל

חכמים לא קשיא 

יכולים למחות הא דטעו הא דלא טעו אי דלא טעו מאי יכולים למחות   ב גמרא,דף מב

אמר רב נחמן האחין שחלקו הרי הן כלקוחות פחות משתות נקנה מקח יתר על  : ברוחות

שתות בטל מקח שתות קנה ומחזיר אונאה אמר רבא הא דאמרן פחות משתות נקנה מקח 

לא אמרן אלא דלא שויה שליח אבל שויה שליח אמר לתקוני שדרתיך ולא לעוותי והא 

לא אמרן אלא דלא אמר ניפליגן בשומא דבי דינא אבל אמר  דאמרן יתר משתות בטל מקח

נפלוג בשומא דבי דינא מכרן קיים דתנן שום הדיינים שפיחתו שתות או הותירו שתות 

ג אומר מכרן קיים והא דאמרן שתות קנה ומחזיר אונאה לא אמרן אלא "מכרן בטל רשב

אלא דפלוג בעילויא במטלטלי אבל במקרקעי אין אונאה לקרקעות ובמקרקעי לא אמרן 

אבל פלוג במשחתא לא כדרבה דאמר רבה כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו 

פחות מכדי אונאה נמי חוזר והא דתנן השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן פטור 

מדיני אדם וחייב בדיני שמים שילח ביד פיקח פיקח חייב ואמאי נימא שלוחו של אדם 

ליח לדבר עבירה דאמרינן דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי כמותו שאני התם דאין ש

שומעים והדתניא שליח שלא עשה שליחותו שליח מעל עשה שליחותו בעל הבית מעל כי 

עשה שליחותו דבעל הבית בעל הבית מיהא מעל אמאי נימא אין שליח לדבר עבירה שאני 

שוי שליח ונילף מעילה דילפא חטא חטא מתרומה מה תרומה משוי שליח אף מעילה מ

מינה משום דהוי מעילה ושליחות יד שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים 

על כל דבר ( שמות כד)כאחד אין מלמדין מעילה הא דאמרן שליחות יד מאי היא דתניא 

א אינו חייב עד שישלח בו יד שנאמר אם "א לחייב על המחשבה כמעשה ובה"פשע בש

ש "ה לב"ה והלא נאמר על כל דבר פשע אמרו להם ב"ש לב"ב אמרו' לא שלח ידו וגו

כ על כל דבר "ה א"ש לב"אם לא שלח ידו במלאכת רעהו אמרו ב( שמות כד)והלא נאמר 

ל על כל דבר פשע "פשע למה לי שיכול אין לי אלא הוא אמר לעבדו ולשלוחו מנין ת

ש דמוקמי ליה להאי קרא במחשבה כמעשה "ה אלא לב"הניחא לב

נילף מיניה משום דהוה מעילה טביחה ומכירה שני כתובים הבאים כאחד   א גמרא,גדף מ

וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין מעילה הא דאמרן טביחה ומכירה מאי היא 

' י אחר אף טביחה על ידי אחר דבי ר"וטבחו או מכרו מה מכירה ע( שמות כא)אמר קרא 

ד "קיה תנא תחת לרבות את השליח הניחא למישמעאל תנא או לרבות את השליח דבי חז

ד מלמדין מאי איכא למימר גלי רחמנא "שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין אלא למ

דם יחשב לאיש ההוא דם שפך הוא ולא שלוחו אשכחן גבי ( ויקרא טז)בשחוטי חוץ 

ר שחוטי חוץ בכל התורה מנלן דיליף משחוטי חוץ אדיליף משחוטי חוץ ניליף מהנך הד

ונכרת האיש ההוא אם אינו ענין לגופו תנהו ענין לכל התורה ( ויקרא טז)כתב רחמנא 

ד שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים הני ההוא ההוא מאי דריש בהו חד "כולה ולמ



למעוטי שנים שאוחזים בסכין ושוחטים וחד הוא ולא אנוס הוא ולא שוגג הוא ולא מוטעה 

ההוא לא דריש והא דתני האומר לשלוחו צא הרוג את ואידך מהוא ההוא ואידך הוא 

' הנפש הוא חייב ושולחיו פטור שמאי הזקן אומר משום חגי הנביא שולחיו חייב שנא

אותו הרגת בחרב בני עמון מאי טעמיה דשמאי הזקן קסבר שני כתובים ( ב יבשמואל )

אי חייב חייב הבאים כאחד מלמדין והוא ההוא לא דריש ואיבעית אימא לעולם דריש ומ

ק סבר אפילו מדיני שמים נמי פטור אלא דינא רבה ודינא זוטא "בדיני שמים מכלל דת

איכא בינייהו ואיבעית אימא שאני התם דגלי רחמנא אותו הרגת בחרב בני עמון ואידך 

הרי לך כחרב בני עמון מה חרב בני עמון אין אתה נענש עליו אף אוריה החתי אי אתה 

ואדוני יואב וכל ( ב יאשמואל )מא מורד במלכות הוה דקאמר ליה נענש עליו מאי טע

ל סבר שמאי שני כתובים הבאים כאחד "עבדי אדוני על פני השדה חונים אמר רבא את

מלמדין והוא ההוא לא דריש מודה באומר לשלוחו צא בעול את הערוה ואכול את החלב 

איתמר רב  : נהנה וזה מתחייבשהוא חייב ושולחיו פטור שלא מצינו בכל התורה כולה זה 

ט דבי רבי שילא אילימא "אמר שליח נעשה עד דבי רבי שילא אמרי אין שליח נעשה עד מ

ל הוי לי עד אלא מעתה קידש אשה בפני שנים ולא אמר להם אתם עדיי "משום דלא א

נ דלא הוו קידושי אלא רב אמר שליח נעשה עד אלומי קא מאלימנא למילתיה דבי רבי "ה

אמרי אין שליח נעשה עד כיון דאמר מר שלוחו של אדם כמותו הוה ליה כגופיה שילא 

ה "ש וב"מיתיבי אמר לשלשה צאו וקדשו לי האשה אחד שליח ושנים עדים דברי ב

אומרים כולם שלוחין הן ואין שליח נעשה עד עד כאן לא פליגי אלא בשלשה אבל בשנים 

נתן אומר בית שמאי אומרים שליח ועד דברי הכל לא הוא דאמר כי האי תנא דתניא רבי 

ה אומרים שליח ושני עדים ורב כבית שמאי איפוך ורב אחא בריה דרבא מתני "אחד וב

שילא אמרי שליח נעשה עד והילכתא שליח ' איפכא רב אמר אין שליח נעשה עד דבי ר

נעשה עד אמר רבא אמר רב נחמן אמר לשנים צאו וקדשו לי את האשה הן הן שלוחיו הן 

הן עדיו וכן בגירושין 

וכן בדיני ממונות וצריכא דאי אשמעינן בקידושין משום דלמיסרה קאתי   ב גמרא,דף מג

אבל גירושין ניחוש שמא עיניו נתן בה ואי אשמעינן גירושין משום דאיתתא לבי תרי לא 

חזיא אבל ממונא אימא הני מיפלג פלגי צריכי מאי קסבר אי קסבר המלוה חבירו בעדים 

לפורעו בעדים הני נוגעים בעדות נינהו דאי אמרי לא פרעניה אמר להו פרעוני אלא  צריך

צ לפורעו בעדים ומגו דיכלי למימר אהדרינהו "לעולם קסבר המלוה את חבירו בעדים א

ללוה יכולין למימר פרעניה למלוה והשתא דתקון רבנן שבועת היסת משתבעי הני עדים 

האיש מקדש את  : ל ליה ופרע ליה לוה למלוהדיהיבנא ליה ומשתבע מלוה דלא שקי

תנן התם נערה המאורסה היא ואביה מקבלין את גיטה אמר רבי יהודה אין שתי  : בתו

ידים זוכות כאחד אלא אביה מקבל את גיטה וכל שאין יכולה לשמור את גיטה אין יכולה 

מחלוקת  ל כמחלוקת לגירושין כך מחלוקת לקידושין ורבי יוחנן אמר"להתגרש אמר ר

' חנינא מאי טעמיה דר' יוסי בר' לגירושין אבל לקידושין דברי הכל אביה ולא היא ואמר ר

יוחנן אליבא דרבנן גירושין דמכנסת עצמה לרשות אביה בין היא ובין אביה קידושין 

דמפקעת עצמה מרשות אביה אביה ולא היא והרי מאמר דמפקעת עצמה מרשות אביה 

ותנן 

מן האירוסין אין עושים בה מאמר אלא מדעת אביה והנערה בין  קטנה  א גמרא,דף מד

אלא אי איתמר הכי איתמר אמר > מה שאין כן בקידושין>מדעת עצמה בין מדעת אביה 



יוחנן אליבא דרבנן קידושין דמדעתה אביה ולא היא ' חנינא מאי טעמיה דר' רבי יוסי בר

תה וקתני בין היא ובין אביה התם גירושין דבעל כרחה בין היא בין אביה הרי מאמר דמדע

במאמר דבעל כרחה ורבי היא דתניא העושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה רבי אומר קנה 

א לא קנה מאי טעמיה דרבי גמר מביאה דיבמה מה ביאה דיבמה בעל כרחה אף הכא "וחכ

נ דמדעתה במאי "כ ורבנן סברי ילפינן מקידושין מה קידושין דמדעתה אף ה"נמי בע

י רבי סבר מילי דיבמה מיבמה הוה ליה למילף ורבנן סברי קידושין מקידושין הוה קמיפלג

נ מסתברא כדקא מתרץ רבי יוחנן מדקתני סיפא מה שאין כן בקידושין אלא "ליה למילף ה

ל הא מני רבי יהודה היא דאמר אין שתי ידים זוכות "ל אמר לך ר"נימא תיהוי תיובתא דר

נ "ן בקידושין מה שאין כן בגירושין מיבעי ליה אין הכאחת אי רבי יהודה מה שאין כ

איידי דתנא מאמר דדמי לקידושין תנא נמי מה שאין כן בקידושין ורבי יהודה מאי שנא 

יוחנן נמי לא תיקשי לך מעיקרא ' מאמר הואיל וזקוקה ועומדת השתא דאתית להכי ר

נערה בו ובשלוחו בו שאני מאמר הואיל וזקוקה ועומדת תנן האיש מקדש את בתו כשהיא 

ל הא נמי רבי יהודה היא ומי "ל אמר לך ר"ובשלוחו אין בה ובשלוחה לא תיובתא דר

מצית מוקמת לה כרבי יהודה והקתני סיפא האומר לאשה התקדשי לי בתמרה זו התקדשי 

ש היא דאמר עד שיאמר שבועה "לי בזו ואמרינן מאן תנא התקדשי התקדשי ואמר רבה ר

ש ומי סבר לה והתניא זה "יהודה ובפרטי סבר לה כר' י תימא כולה רלכל אחד ואחד וכ

מ רבי יהודה אומר "הכלל כלל אינו חייב אלא אחת פרט חייב על כל אחת ואחת דברי ר

א לא לך לא לך לא לך ולא לך "שבועה לא לך לא לך לא לך חייב על כל אחת ואחת רא

אינו חייב עד שיאמר שבועה לכל שמעון אומר לעולם ' שבועה חייב על כל אחת ואחת ר

אסי לא על לבי ' שמעון היא ובשליחות סבר לה כרבי יהודה ר' אחד ואחד אלא כולה ר

מדרשא אשכחיה לרבי זירא אמר ליה מאי אמור האידנא בי מדרשא אמר ליה אף אנא לא 

יוחנן וצווח ריש לקיש כי כרוכיא ' אבין הוא דעייל ואמר חברותא כולה כר' עייל ר

ויצאה והיתה וליכא דאשגח ביה אמר ליה רבי אבין בר סמכא הוא אמר ליה ( רים כדדב)

אין כמין ימא לטיגני הוא אמר רב נחמן בר יצחק אנא לא רבי אבין ברבי חייא ולא רבי 

בעא מיניה  : אבין בר כהנא אלא רבי אבין סתם למאי נפקא מינה למירמא דידיה אדידיה

רבא מרב נחמן 

נערה מהו שתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה כיד אביה דמיא או   ב גמרא,דף מד

כחצר אביה דמיא כיד אביה דמיא מה אביה משוי שליח אף היא נמי משוי שליח או דילמא 

כחצר אביה דמיא ועד דמטיא גיטא לידה לא מיגרשה ומי מספקא ליה לרבא הא והאמר 

ור אינו גט ניעור אמאי אינו גט ז גט ניע"רבא כתב גט ונתנו ביד עבדה ישן ומשמרתו ה

ד כחצר אביה דמיא כי מטא גיטה לידה נמי "דהויא לה חצר משתמרת שלא לדעתה ואי ס

לא תיגרש דהויא לה חצר המשתמרת שלא לדעת אביה אלא לעולם פשיטא ליה דכי יד 

ל אין "אביה דמיא והכי קמיבעיא ליה מי אלימא כיד אביה לשויה איהי שליח או לא א

ליח איתיביה קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע גט לידה הא נערה עושה ש

ז גט הכא במאי עסקינן בשאין לה אב הא מדקתני סיפא אם אמר אביה צא וקבל גט "ה

לבתי אם רצה בעל לחזור בו לא יחזור מכלל דרישא בדיש לה אב עסקינן חסורי מיחסרא 

ז גט "נו גט עד שיגיע גט לידה הא נערה הוהכי קתני קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אי

במה דברים אמורים כשאין לה אב אבל יש לה אב ואמר אביה צא וקבל לבתי גיטה ורוצה 

איתמר קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אמר שמואל צריכה גט  : בעל לחזור לא יחזור



ליה הא וצריכה מיאון אמר קרנא דברים בגו אם גט למה מיאון אם מיאון למה גט אמרו 

מר עוקבא ובי דיניה בכפרי אפכוה שדרוה לקמיה דרב אמר להו האלהים צריכה גט 

וצריכה מיאון וחס ליה לזרעיה דאבא בר אבא דנימא הכי וטעמא מאי אמר רב אחא בריה 

דרב איקא צריכה גט שמא נתרצה האב בקידושין צריכה מיאון שמא לא נתרצה האב 

נ והוא ששדכו עולא אמר אפילו "ין באחותה אמר רבקידושין ויאמרו אין קידושין תופס

ג דשידכו מאן דמתני הא לא מתני הא איכא דאמרי אמר עולא "מיאון אינה צריכה אע

קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אפילו מיאון אינה צריכה מתיב רב כהנא וכולן אם מתו 

אילימא דקדשה או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות דקדשה מאן 

אביה במיאון סגי לה גט מעליא בעיא אלא לאו דקדשה איהי נפשה וקתני דבעיא מיאון 

הוא מותיב לה והוא מפרק לה כגון שנעשה לה מעשה יתומה בחיי האב מתיב רב המנונא 

אלעזר אמרו מוכרה לקרובים ' אין מוכרה לקרובים משום ר

גרושה וחלוצה לכהן הדיוט האי  ושוין שמוכרה אלמנה לכהן גדול  א גמרא,דף מה

אלמנה היכי דמי אילימא דקדשה אביה מי מצי מזבין לה הא אין אדם מוכר את בתו 

לשפחות אחר אישות אלא לאו דקדיש איהי נפשה וקא קרי לה אלמנה אמר רב עמרם 

יהודה דאמר מעות הראשונות לאו ' יוסי בר' יצחק הכא בקידושי יעוד ואליבא דר' אמר ר

איתמר מת ונפלה לפני אחיו ליבום אמר רב הונא אמר רב ממאנת  : ן ניתנולקידושי

למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו כיצד עשה בה מאמר צריכה גט וצריכה חליצה וצריכה 

מיאון צריכה גט שמא נתרצה האב בקידושי שני צריכה חליצה שמא נתרצה האב 

שי ראשון ולא בקידושי שני בקידושי ראשון צריכה מיאון שמא לא נתרצה האב לא בקידו

ויאמרו אין קידושין תופסין באחותה לא עשה בה מאמר אינה צריכה אלא חליצה בלבד 

מאי אמרת תיבעי נמי מיאון שמא יאמרו אין קידושין תופסין באחותה הכל יודעים אחות 

חלוצה דרבנן דאמר ריש לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה מדאורייתא אחות חלוצה 

ים הנהו בי תרי דהוו קא שתו חמרא תותי ציפי בבבל שקל חד מינייהו כסא מדברי סופר

דחמרא יהב ליה לחבריה אמר מיקדשא לי ברתיך לברי אמר רבינא אפילו למאן דאמר 

חיישינן שמא נתרצה האב 

שמא נתרצה הבן לא אמרינן אמרי ליה רבנן לרבינא ודילמא שליח שויה   ב גמרא,דף מה

לאבוה שליח ודילמא ארצויי ארצייה קמיה אמר ליה רבה בר שימי לא חציף איניש לשויי 

בפירוש אמר מר דלא סבר להא דרב ושמואל ההוא גברא דקדיש בכישא דירקא בשוקא 

אמר רבינא אפילו למאן דאמר חוששין שמא נתרצה האב הני מילי דרך כבוד אבל דרך 

ירקא אי בזיון דשוקא נפקא ל רב אחא מדיפתי לרבינא בזיון דמאי אי בזיון ד"בזיון לא א

ל אידי ואידי דרך בזיון הוא "מינה דקדיש בכספא בשוקא או בכישא דירקא בביתא מאי א

ההוא דאמר לקריבאי והיא אמרה לקריבה כפתיה עד דאמר לה תיהוי לקריבה אדאכלי 

שארית ישראל לא יעשו ( צפניה ג)ושתי אתא קריביה באיגרא וקדשה אמר אביי כתיב 

ידברו כזב רבא אמר חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה מאי בינייהו איכא עולה ולא 

נתקדשה לדעת אביה והלך אביה למדינת הים ועמדה ונישאת אמר רב  : בינייהו דלא טרח

אוכלת בתרומה עד שיבא אביה וימחה רב אסי אמר אינה אוכלת שמא יבוא אביה וימחה 

א וחש לה רב להא דרב אסי אמר רב ונמצאת זרה אוכלת בתרומה למפרע הוה עובד

שמואל בר רב יצחק ומודה רב שאם מתה אינו יורשה אוקי ממונא בחזקת מריה נתקדשה 

לדעת וניסת שלא לדעת ואביה כאן רב הונא אמר אינה אוכלת רב ירמיה בר אבא אמר 



לרב דאמר אוכלת התם הוא דלא איתיה לאב אבל ' אוכלת רב הונא אמר אינה אוכלת ואפי

לרב ' א דאיתיה לאב האי דאישתיק מירתח רתח רב ירמיה בר אבא אמר אוכלת ואפיהכ

אסי דאמר אינה אוכלת התם הוא דשמא יבוא אביה וימחה אבל הכא מדשתיק איתנוחי 

איתנחא ליה נתקדשה שלא לדעת אביה וניסת שלא לדעת ואביה כאן רב הונא אמר 

כחומץ ( משלי י)א הא דרב הונא אוכלת רב ירמיה בר אבא אמר אינה אוכלת אמר עול

לשנים וכעשן לעינים השתא ומה התם דקידושי דאורייתא אמרת לא אכלה הכא לא כל 

שכן 

נראין דברי תלמיד אמר רבא מאי טעמא דרב הונא הואיל ונעשה בה   א גמרא,דף מו

איתמר קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אמר רב בין היא ובין  : מעשה יתומה בחיי האב

יכולין לעכב ורב אסי אמר אביה ולא היא איתיביה רב הונא לרב אסי ואמרי לה  אביה

אם מאן ימאן אביה אין לי אלא אביה היא עצמה מנין ( שמות כב)חייא בר רב לרב אסי 

מ אמר להו רב לא תיזלו בתר איפכא יכול לשנויי לכו כגון שפיתה "ל אם מאן ימאן מ"ת

נ בר יצחק לומר שמשלם "ות קרא בעי אמר רשלא לשום אישות פיתה שלא לשום איש

מהר ימהרנה לו לאשה ( שמות כב)ל רב יוסף אי הכי היינו דתנינא "קנס כמפותה א

ל אביי צריכה "שצריכה הימנו קידושין ואם פיתה לשום אישות קידושין למה לי א

: קידושין לדעת אביה

ו אם יש באחת מהן האומר לאשה התקדשי לי בתמרה זו התקדשי לי בז  א משנה,דף מו

שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת בזו ובזו ובזו אם יש שוה פרוטה בכולן 

מקודשת ואם לאו אינה מקודשת היתה אוכלת ראשונה ראשונה אינה מקודשת עד שיהא 

: באחת מהן שוה פרוטה

ש היא דאמר עד שיאמר שבועה "מאן תנא התקדשי התקדשי אמר רבה ר  א גמרא,דף מו

אהייא אילימא ארישא מאי איריא  : 'פ כו"בזו ובזו ובזו אם יש בכולן ש : ל אחד ואחדלכ

מנחת נמי דהא התקדשי לי בזו קאמר אלא אסיפא ואפילו בקמייתא והא מלוה ' אוכלת אפי

היא אמר רבי יוחנן הרי שלחן והרי בשר והרי סכין ואין לנו לאכול רב ושמואל אמרי 

יבעיא קאמר לא מיבעיא מנחת דאי איכא שוה פרוטה אין אי תרוייהו לעולם ארישא ולא מ

ל רבי אמי אמר "לא לא אבל אוכלת הואיל ומיקרבא הנייתה אימא גמרה ומקניא נפשה קמ

לעולם אסיפא ומאי עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה עד שיהא באחרונה שוה פרוטה אמר 

קודשת ושמע מינה רבא שמע מינה מדרבי אמי תלת שמע מינה המקדש במלוה אינה מ

המקדש במלוה ופרוטה דעתה אפרוטה 

איתמר המקדש אחותו רב אמר מעות  : ושמע מינה מעות בעלמא חוזרים  ב גמרא,דף מו

חוזרים ושמואל אמר מעות מתנה רב אמר מעות חוזרים אדם יודע שאין קידושין תופסין 

ה ושמואל סבר באחותו וגמר ונתן לשום פקדון ולימא לה לשום פקדון סבר לא מקבל

מעות מתנה אדם יודע שאין קידושין תופסין באחותו וגמר ונתן לשום מתנה ונימא לה 

לשום מתנה סבר כסיפא לה מילתא מתיב רבינא המפריש חלתו קמח אינו חלה וגזל ביד 

כהן ואמאי גזל ביד כהן נימא אדם יודע שאין מפרישים חלה קמח ונתן לשם מתנה שאני 

נה זימנין דאית ליה לכהן פחות מחמש רבעים קמח והאי אליש ליה התם דנפיק חורבה מי

בהדי הדדי וקסבר נתקנה עיסתו ואתי למיכלה בטיבלה והאמרת אדם יודע שאין מפרישים 

חלה קמח יודע ואינו יודע יודע שאין מפריש חלה קמח ואינו יודע דסבר טעמייהו מאי 

מה ולא תאכל עד שיוציא עליה משום טירחא דכהן וטירחא דכהן אחילתיה ותיהוי תרו



חלה ממקום אחר מי לא תנן מן הנקוב על שאינו נקוב תרומה ולא תאכל עד שיוציא עליה 

תרומה ומעשר ממקום אחר בתרי מני צאית בחד מנא לא צאית ואיבעית אימא לעולם כהן 

מיצת ציית וקסבר בעל הבית נתקנה עיסתו ואתי למיכל בטיבלא והאמרת אדם יודע שאין 

פרישין חלה קמח יודע ואינו יודע יודע שאין מפרישין חלה קמח ואינו יודע דסבר טעמא מ

מאי משום טירחא דכהן טירחא דכהן קבלה עליה ותיהוי תרומה ויחזור ויתרום מי לא תנן 

משאינו נקוב על הנקוב תרומה ויחזור ויתרום הא אוקימנא בתרי מאני צאית בחד מנא לא 

ורם קישות ונמצא מרה אבטיח ונמצאת סרוח תרומה ויחזור צאית ולא צאית והתנן הת

ר אלעאי מנין "ויתרום שאני התם דמדאורייתא תרומה מעליא היא מדרבי אלעאי דא

ולא תשאו עליו חטא ( במדבר יח)לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה שנאמר 

על היפה בהרימכם את חלבו אם אינו קדוש נשיאות חטא למה מכאן לתורם מן הרעה 

שתרומתו תרומה אמר רבא 

לא שנו אלא דאמר לה בזו ובזו ובזו אבל אמר לה באלו אפילו אוכלת   א גמרא,דף מז

נמי מקודשת כי קא אכלה מדנפשה קאכלה תניא כותיה דרבא התקדשי לי באלון ברמון 

ובאגוז או שאמר לה התקדשי לי באלו אם יש בכולן שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה 

דשת בזו ובזו ובזו אם יש בכולם שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת בזו מקו

נטלתו ואכלתו בזו נטלתו ואכלתו ועוד בזו ועוד בזו אינה מקודשת עד שיהא באחת מהן 

שוה פרוטה האי באלון ברמון באגוז היכי דמי אילימא דאמר לה או באלון או ברמון או 

דשת והא או קאמר ואלא באלון וברמון ובאגוז היינו באגוז אם יש בכולן שוה פרוטה מקו

בזו ובזו ובזו אלא לאו דאמר לה באלו הא מדקתני סיפא או שאמר לה התקדשי לי באלו 

מכלל דרישא לאו באלו עסקינן פירושי קא מפרש התקדשי לי באלון ברמון באגוז כיצד 

יש באחת מהם שוה  כגון דאמר לה התקדשי לי באלו וקתני סיפא בזו נטלתו ואכלתו אם

פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת ואילו רישא לא קא מפליג בין אוכלת למנחת 

שמע מינה כל היכא דאמר לה באלו כי קא אכלה מנפשה קא אכלה שמע מינה הניחא 

למאן דאמר אסיפא קאי ומאי עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה עד שיהא באחרונה שוה 

רונה שוה פרוטה אלא לרב ושמואל דאמרי תרוייהו ארישא פרוטה הכי נמי עד שיהא באח

קאי ואוכלת איצטריכא ליה הכא כללי קחשיב פרטי לא קא חשיב הא מני רבי היא דאמר 

אמר רב המקדש במלוה אינה  : לא שנא כזית כזית ולא שנא כזית וכזית פרטא הוי

ויש אומרים מקודשת מלוה להוצאה ניתנה נימא כתנאי המקדש במלוה אינה מקודשת 

מקודשת מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר מלוה להוצאה ניתנה ומר סבר מלוה לאו 

להוצאה ניתנה ותסברא אימא סיפא ושוים במכר שזה קנה אי אמרת מלוה להוצאה ניתנה 

במאי קני אמר רב נחמן הונא חברין מוקים לה במילי אוחרי והכא במאי עסקינן כגון 

מצא מנה חסר דינר מר סבר כסיפא לה מילתא למיתבעיה שאמר לה התקדשי לי במנה ונ

ומר סבר לא כסיפא לה מילתא למיתבעיה ואלא הא דאמר רבי אלעזר התקדשי לי במנה 

ונתן לה דינר הרי זו מקודשת וישלים לימא כתנאי אמרה לשמעתיה אמרי מנה חסר דינר 

א למיתבעיה כסיפא לה מילתא למיתבעיה מנה חסר תשעים ותשע לא כסיפא לה מילת

מיתיבי האומר לאשה התקדשי לי בפקדון שיש לי בידך והלכה ומצאתו שנגנב או שאבד 

אם נשתייר הימנו שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת ובמלוה אף על פי שלא 

נשתייר הימנו שוה פרוטה מקודשת רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר מלוה 



ג דלא "דון עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר מלוה אעהרי היא כפק  ב גמרא,דף מז

נשתייר הימנה שוה פרוטה ומר סבר נשתייר הימנה שוה פרוטה אין ואי לא נשתייר 

רבא > ליה>הימנה שוה פרוטה לא אבל דכולי עלמא מקדש במלוה מקודשת אמר 

ותסברא הא מתרצתא הא משבשתא היא האי פקדון היכי דמי אי דקביל עליה אחריות 

פ שלא נשתייר "יינו מלוה אי דלא קביל עליה אחריות אי הכי אדתני סיפא ובמלוה אעה

הימנה שוה פרוטה מקודשת ניפלוג וניתני בדידה במה דברים אמורים שלא קבלה עליה 

ג דלא נשתייר הימנה שוה פרוטה מקודשת אלא "אחריות אבל קבלה עליה אחריות אע

שמעון בן אלעזר ' וה פרוטה אינה מקודשת רפ שנשתייר הימנה ש"תריץ הכי ובמלוה אע

מ מלוה הרי היא כפקדון במאי קמיפלגי אמר רבה אשכחתינהו לרבנן בבי "אומר משום ר

רב דיתבי וקאמרי במלוה ברשות בעלים לחזרה והוא הדין לאונסין קמיפלגי דמר סבר 

א והוא מלוה ברשות לוה קיימא והוא הדין לאונסים ומר סבר מלוה ברשות בעלים קיימ

הדין לאונסים ואמינא להו לאונסים כולי עלמא לא פליגי דברשות לוה קיימי מאי טעמא 

לא גרעא משאלה מה שאלה דהדרה בעינא חייב באונסים מלוה לא כל שכן אלא הכא 

מלוה ברשות בעלים לחזרה איכא בינייהו ואלא הא דאמר רב הונא השואל קורדום 

א קנאו לימא כתנאי אמרה לשמעתיה לא עד כאן לא מחבירו ביקע בו קנאו לא ביקע בו ל

פליגי אלא במלוה דלא הדרה בעינא אבל בשאלה דהדרה בעינא דברי הכל ביקע בו אין 

לא ביקע בו לא קנאו נימא כתנאי התקדשי לי בשטר חוב או שהיה לו מלוה ביד אחרים 

דמי אילימא  א אינה מקודשת האי שטר חוב היכי"מ אומר מקודשת וחכ"והירשה עליהם ר

שטר חוב דאחרים היינו מלוה ביד אחרים אלא לאו שטר חוב דידה ובמקדש במלוה 

קמיפלגי לעולם שטר חוב דאחרים והכא במלוה בשטר ובמלוה על פה קא מיפלגי במלוה 

בשטר במאי פליגי בפלוגתא דרבי ורבנן קמיפלגי דתניא אותיות נקנות במסירה דברי רבי 

בין שמסר ולא כתב לא קנה עד שיכתוב וימסור מר אית ליה  א בין שכתב ולא מסר"וחכ

ע לית להו דרבי והכא בדרב פפא קמיפלגי "דרבי ומר לית ליה דרבי ואיבעית אימא דכ

דאמר רב פפא האי מאן דזבין שטרא לחבריה צריך למיכתב ליה קני לך הוא וכל 

דכולי עלמא אית  שעבודיה מר אית ליה דרב פפא ומר לית ליה דרב פפא ואיבעית אימא

להו דרב פפא והכא בדשמואל קמיפלגי דאמר שמואל 

יורש מוחל דמר אית ' המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפי  א גמרא,דף מח

ע אית להו דשמואל והכא באשה "ליה דשמואל ומר לית ליה דשמואל ואיבעית אימא דכ

קמיפלגי מר סבר אשה סמכה דעתה מימר אמרה לא שביק ליה לדידי ומחל ליה לאחריני 

פליגי בדרב הונא אמר רב דאמר ומר סבר אשה נמי לא סמכה דעתה במלוה על פה במאי 

רב הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה מר סבר כי קאמר רב 

מ בפקדון אבל מלוה לא ומר סבר לא שנא מלוה ולא שנא פקדון נימא כתנאי התקדשי "ה

א שמין את הנייר אם "אלעזר אומר מקודשת וחכ' מ אומר אינה מקודשת ור"לי בשטר ר

ח דאחרים "ד אילימא שט"שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת האי שטר היש בו 

ר נחמן בר יצחק "ח דידה ובמקדש במלוה קא מיפלגי א"מ אלא בשט"מ אדר"קשיא דר

מ לטעמיה דאמר עדי חתימה "הכא במאי עסקינן כגון שקדשה בשטר שאין עליו עדים ור

מ אי כרבי "רבנן מספקא להו אי כרדאמר עדי מסירה כרתי ו' אלעזר לטעמי' כרתי ור

אלעזר הלכך שמין את הנייר אם יש בו שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת 

ל שטר אירוסין שכתבו "ל קמיפלגי דבעי ר"ואיבעית אימא כגון שכתבו שלא לשמה ובדר



שלא לשמה מהו הויה ליציאה מקשינן מה יציאה בעינן לשמה אף הויה נמי בעינן לשמה 

למא הויות להדדי מקשינן מה הויה דכסף לא בעינן לשמה אף הויה דשטר לא בעינן או ד

ויצאה והיתה מקיש הויה ליציאה מר אית ליה ( דברים כד)לשמה בתר דבעיא הדר פשטה 

ל והכא במאי עסקינן שכתבו "ע אית להו דר"ל ואי בעית אימא דכ"ל ומר לית ליה דר"דר

בינא ורב פפא ורב שרביא קמיפלגי דאיתמר לשמה ושלא מדעתה ובפלוגתא דרבא ור

כתבו לשמה ושלא מדעתה רבא ורבינא אמרי מקודשת רב פפא ורב שרביא אמרי אינה 

מקודשת נימא כהני תנאי דתניא עשה לי שירים נזמים וטבעות ואקדש אני לך כיון 

א אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה האי ממון "שעשאן מקודשת דברי רבי מאיר וחכ

אותו ממון נמי לא אלא במאי בו מקדשא ' ק סבר אפי"ד אילימא אותו ממון מכלל דת"ה

ע ישנה לשכירות "אלא לאו בממון אחר ושמע מינה במקדש במלוה קמיפלגי וסברי דכ

סוף והוה מלוה מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר המקדש במלוה מקודשת [ ועד]מתחלה 

לי עלמא מקדש במלוה אינה מקודשת ומר סבר המקדש במלוה אינה מקודשת לא דכו

והכא בישנה לשכירות מתחלה ועד סוף קמיפלגי מר סבר 

אינה לשכירות אלא בסוף ומר סבר ישנה לשכירות מתחלה ועד סוף   ב גמרא,דף מח

ע ישנה לשכירות מתחלה ועד סוף ומקדש במלוה אינה מקודשת והכא "ואיבעית אימא דכ

בר אומן קונה בשבח כלי ומר סבר אין אומן קונה באומן קונה בשבח כלי קמיפלגי מר ס

ע אין אומן קונה בשבח כלי וישנה לשכירות מתחלה ועד "בשבח כלי ואי בעית אימא דכ

סוף ומקדש במלוה אינה מקודשת והכא במאי עסקינן כגון שהוסיף לה נופך משלו דמר 

תנאי דתניא סבר מלוה ופרוטה דעתיה אפרוטה ומר סבר דעתיה אמלוה ובפלוגתא דהני 

נתן אומר בשכר ' בשכר שעשיתי עמך אינה מקודשת בשכר שאעשה עמך מקודשת ר

שאעשה עמך אינה מקודשת וכל שכן בשכר שעשיתי עמך רבי יהודה הנשיא אומר באמת 

אמרו בין בשכר שעשיתי בין בשכר שאעשה עמך אינה מקודשת ואם הוסיף לה נופך 

יהודה הנשיא ' נייהו שכירות בין רבי נתן לרק לרבי נתן איכא בי"משלו מקודשת בין ת

איכא בינייהו מלוה ופרוטה מר סבר מלוה ופרוטה דעתיה אמלוה ומר סבר דעתיה 

: אפרוטה

התקדשי לי בכוס זה של יין ונמצא של דבש של דבש ונמצא של יין   ב משנה,דף מח

ונמצא עני  בדינר זה של כסף ונמצא של זהב של זהב ונמצא של כסף על מנת שאני עשיר

: ש אומר אם הטעה לשבח מקודשת"עני ונמצא עשיר אינה מקודשת ר

ר התקדשי לי בכוס זה תני חדא בו ובמה שבתוכו ותניא אידך בו ולא "ת  ב גמרא,דף מח

במה שבתוכו ותניא אידך במה שבתוכו ולא בו ולא קשיא הא במיא הא בחמרא הא 

ש יין ונמצא חומץ חומץ "ליה לר ולית : אם הטעה לשבח הרי זו מקודשת : בציהרא

ונמצא יין שניהם יכולין לחזור בהם אלמא איכא דניחא ליה בחלא ואיכא דניחא ליה 

בחמרא הכא נמי איכא ניחא ליה בכספא ולא ניחא ליה בדהבא אמר רב שימי בר אשי 

אשכחתיה לאביי דיתיב וקמסבר ליה לבריה הכא במאי עסקינן כגון שאמר לשלוחו הלויני 

ר של כסף ולך וקדש לי אשה פלונית והלך והלוה של זהב מר סבר קפידא ומר סבר דינ

מראה מקום הוא לו אי הכי התקדשי לי התקדשי לו מיבעי ליה הטעה לשבח הטעהו לשבח 

מיבעי ליה נמצא מעיקרא נמי דזהב הוה אלא אמר רבא אני וארי שבחבורה תרגימנא ומנו 

גון שאמרה היא לשלוחה צא וקבל לי קדושי מפלוני חייא בר אבין הכא במאי עסקינן כ' ר

שאמר לי התקדשי לי בדינר של כסף והלך ונתן לו דינר של זהב מר סבר קפידא ומר סבר 



א כולהו "ג ור"ש ורשב"מראה מקום היא לו ומאי נמצא דקא צייר בבליתא אמר אביי ר

ג דתנן "ש הא דאמרן רשב"סבירא להו מראה מקום הוא לו ר

גט פשוט עדיו מתוכו מקושר עדיו מאחוריו פשוט שכתבו עדיו מאחוריו   מראא ג,דף מט

חנינא בן גמליאל אומר מקושר שכתבו ' ומקושר שכתבו עדיו מתוכו שניהם פסולים ר

עדיו מתוכו כשר שיכול לעשותו פשוט רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה 

מר רב אשי באתרא דנהיגי בפשוט ועבד והוינן בה ותנא קמא לית ליה מנהג המדינה וא

נ באתרא דנהיגי במקושר ועבד ליה פשוט כולי עלמא לא פליגי דודאי "ליה מקושר א

קפידא כי פליגי באתרא דנהיגי בין בפשוט בין במקושר ואמר ליה עביד לי פשוט ואזל 

אלעזר דתנן האשה ' ועבד ליה מקושר מר סבר קפידא ומר סבר מראה מקום הוא לו ר

אמרה התקבל לי גיטי ממקום פלוני וקבל לה גיטה ממקום אחר פסול ורבי אלעזר ש

מכשיר אלמא קסבר מראה מקום היא לו אמר עולא מחלוקת בשבח ממון אבל בשבח 

יוחסין דברי הכל אינה מקודשת מאי טעמא מסאנא דרב מכרעאי לא בעינא תניא נמי הכי 

דשת אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא שמעון אם הטעה לשבח יוחסים אינה מקו' מודה ר

מ שאני כהן ונמצא לוי לוי ונמצא כהן נתין ונמצא ממזר ממזר ונמצא נתין ולא "דקתני ע

מ שיש לי בת או שפחה מגודלת ואין "ש מתקיף לה מר בר רב אשי אלא דקתני ע"פליג ר

ה "וה לו על מנת שאין לו ויש לו דשבח ממון הוא הכי נמי דלא פליג אלא פליג ברישא

ה לסיפא הכי השתא התם אידי ואידי דשבח ממון פליג "לסיפא הכא נמי פליג ברישא וה

ברישא והוא הדין בסיפא הכא דשבח יוחסים הוא אם איתא דפליג נתני איבעית אימא הכא 

נמי שבח יוחסים מי סברת מאי מגודלת גדולה ממש מאי מגודלת גדלת דאמרה היא לא 

ואזלא נדיא קמי שיבבותיי תנו רבנן על מנת שאני קריינא ניחא לי דשקלה מילי מינאי 

יהודה אומר עד שיקרא ' כיון שקרא שלשה פסוקים בבית הכנסת הרי זו מקודשת ר

יהודה אומר המתרגם פסוק כצורתו הרי זה בדאי ' ויתרגם יתרגם מדעתיה והתניא ר

' ל קריינ"ילי דאוהמוסיף עליו הרי זה מחרף ומגדף אלא מאי תרגום תרגום דידן והני מ

אבל אמר לה קרא אנא עד דקרי אורייתא נביאי וכתובי בדיוקא על מנת שאני שונה חזקיה 

יהודה ' מאיר אומר הלכות ר' יוחנן אמר תורה מיתיבי איזו היא משנה ר' אמר הלכות ור

אומר מדרש 

א מאי תורה מדרש תורה והני מילי דאמר לה תנינא אבל אמר לה תנא אנ  ב גמרא,דף מט

מ שאני תלמיד אין אומרים כשמעון בן עזאי "עד דתני הילכתא ספרא וסיפרי ותוספתא ע

מ דבר אחד בלימודו ואומרו ואפילו "וכשמעון בן זומא אלא כל ששואלין אותו בכ

עקיבא וחביריו אלא כל ' במסכתא דכלה על מנת שאני חכם אין אומרים כחכמי יבנה כר

אומרה על מנת שאני גבור אין אומרים כאבנר בן ששואלים אותו דבר חכמה בכל מקום ו

נר וכיואב בן צרויה אלא כל שחביריו מתיראים ממנו מפני גבורתו על מנת שאני עשיר 

אין אומרים כרבי אלעזר בן חרסום וכרבי אלעזר בן עזריה אלא כל שבני עירו מכבדים 

הר תשובה אותו מפני עושרו על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הר

> עבודת כוכבים>בדעתו על מנת שאני רשע אפילו צדיק גמור מקודשת שמא הרהר דבר 

בדעתו עשרה קבים חכמה ירדו לעולם תשעה נטלה ארץ ישראל ואחד כל { עבודה זרה}

העולם כולו עשרה קבים יופי ירדו לעולם תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו 

' תשעה נטלו רומיים קדמונים ואחד כל העולם כולו יעשרה קבים עשירות ירדו לעולם 

קבים עניות ירדו לעולם תשעה נטלה בבל ואחד כל העולם כולו עשרה קבים גסות ירדו 



( זכריה ה)' לעולם תשעה נטלה עילם ואחד כל העולם כולו וגסות לבבל לא נחית והכתי

פים ככנפי החסידה ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנ

ותשאנה את האיפה בין הארץ ובין השמים ואומר אל המלאך הדובר בי אנה המה מוליכות 

ר יוחנן זו חנופה וגסות הרוח שירדו "את האיפה ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער וא

לבבל אין להכא נחית ואשתרבובי הוא דאשתרבובי להתם דיקא נמי דקתני לבנות לה בית 

והאמר מר סימן לגסות עניות ועניות בבבל הוא דאיכא מאי עניות עניות דתורה  מ איני"ש

ר יוחנן זו עילם שזכתה ללמוד "אחות לנו קטנה ושדים אין לה וא( שיר השירים ח)דכתיב 

עשרה קבים ' ולא זכתה ללמד עשרה קבים גבורה ירדו לעולם תשעה נטלו פרסיים וכו

עשרה קבים כשפים ירדו לעולם תשעה נטלה  'כנים ירדו לעולם תשעה נטלה מדי כו

קבים זנות ירדו לעולם ' י' נטלו חזירים כו' עשרה קבים נגעים ירדו לעולם ט' מצרים כו

עשרה קבים ' עשרה קבים עזות ירדו לעולם תשעה נטלה מישן כו' תשעה נטלה ערביא כו

שעה נטלו עשרה קבים שכרות ירדו לעולם ת' שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשים כו

: עשרה קבים שינה ירדו לעולם תשעה נטלו עבדים ואחד נטלו כל העולם כולו' כושים כו

מ שאני כהן ונמצא לוי לוי ונמצא כהן נתין ונמצא ממזר ממזר ונמצא "ע  ב משנה,דף מט

נתין בן עיר ונמצא בן כרך בן כרך ונמצא בן עיר על מנת שביתי קרוב למרחץ ונמצא 

רוב על מנת שיש לו בת או שפחה מגודלת ואין לו או על מנת שאין רחוק רחוק ונמצא ק

פ שאמרה "לו ויש לו על מנת שאין לו בנים ויש לו או על מנת שיש לו ואין לו ובכולם אע

: כ אינה מקודשת וכן היא שהטעתו"בלבי היה להתקדש לו אעפ

דנא דזבין ההוא גברא דזבין לנכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראל ובעי  ב גמרא,דף מט

לא אמר ולא מידי אמר רבא הוי דברים שבלב ודברים שבלב אינם דברים מנא ליה לרבא 

הא אילימא מהא דתנן 

יקריב אותו מלמד שכופין אותו יכול בעל כרחו תלמוד לומר ( ויקרא א)  א גמרא,דף נ

או לרצונו הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני ואמאי הא בלביה לא ניחא ליה אלא ל

משום דאמרינן דברים שבלב אינן דברים ודילמא שאני התם דאנן סהדי דניחא ליה 

בכפרה אלא מסיפא וכן אתה מוצא בגיטי נשים ושחרורי עבדים כופין אותו עד שיאמר 

רוצה אני ואמאי הא בלביה לא ניחא ליה אלא לאו משום דאמרינן דברים שבלב אינן 

וע דברי חכמים אלא אמר רב יוסף מהכא דברים ודלמא שאני התם משום דמצוה לשמ

המקדש את האשה ואמר כסבור הייתי שהיא כהנת והרי היא לויה לויה ונמצאת כהנת 

ענייה והרי היא עשירה עשירה והרי היא ענייה מקודשת מפני שלא הטעתו ואמאי הא 

קאמר כסבור הייתי אלא משום דאמרינן דברים שבלב אינן דברים אמר ליה אביי דלמא 

פ שאמרה בלבי היה להתקדש לו "ני התם דלחומרא אלא אמר אביי מהכא בכולם אעשא

כ אינה מקודשת ואמאי הא קאמרה בלבי היה ודלמא שאני התם דכיון דאתניה לאו "אעפ

כל כמינה דעקרא לה לתנאיה אלא אמר רב חייא בר אבין עובדא הוה בי רב חסדא ורב 

הבא לי מן החלון או מן הדלוסקמא  חסדא בי רב הונא ופשטוה מהא האומר לשלוחו

פ שאמר בעל הבית לא היה לי בלבי אלא על זה כיון שהביא לו מזה בעל "והביא לו אע

הבית מעל ואמאי הא קאמר בלבי אלא לאו משום דאמרינן דברים שבלב אינן דברים 

ודלמא שאני התם דלמיפטר נפשיה מקרבן קאתי הוה ליה למימר מזיד הוה לא עביד 

נזכר בעל הבית ולא [ דתניא]> דתנן>משוי נפשיה רשיעא הוה ליה לומר נזכרתי איניש ד

נזכר שליח שליח מעל ההוא גברא דזבנינהו לניכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל 



סליק ולא איתדר ליה אמר רבא כל דסליק אדעתא למידר הוא והא לא איתדר ליה איכא 

דזבנינהו לניכסיה אדעתא למיסק לארץ דאמרי אדעתא למיסק והא סליק ליה ההוא גברא 

ישראל לסוף לא סליק אמר רב אשי אי בעי סליק איכא דאמרי אי בעי לא סליק מאי 

: בינייהו איכא בינייהו דאיתיליד אונסא באורחא

האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה פלונית במקום פלוני והלך וקדשה   א משנה,דף נ

: פלוני וקדשה במקום אחר הרי זו מקודשת במקום אחר אינה מקודשת הרי היא במקום

ותנן נמי גבי גיטין האומר תנו גט זה לאשתי במקום פלוני ונתנו לה במקום   א גמרא,דף נ

אחר פסול הרי היא במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר כשר וצריכא דאי אשמעינן גבי 

י בהאי אתרא קידושין במקום דלקורבה קאתי בהאי אתרא רחמו לי ולא ממלי מילי עלו

סנו לי ממלי מילי עלוי אבל גבי גיטין דלרחוקה קאתי אימר לא איכפת ליה ואי אשמועינן 

גבי גירושין בהאי אתרא ניחא ליה דניבזי בהאי אתרא לא ניחא ליה אבל גבי קידושין 

: אימא לא איכפת ליה צריכא

דרים אינה המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נ  א משנה,דף נ

מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה על מנת שאין עליה מומין 

ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה שכל 

: המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים

ליה תנא  ותנן נמי גבי כתובות כי האי גוונא הכא קידושין איצטריכא  א גמרא,דף נ

: כתובות אטו קידושין התם כתובות איצטריכא ליה תנא קידושין אטו כתובות

המקדש שתי נשים בשוה פרוטה או אשה אחת בפחות משוה פרוטה אף   א משנה,דף נ

על פי ששלח סבלונות לאחר מכאן 

: אינה מקודשת שמחמת קידושין הראשונים שלח וכן קטן שקידש  ב משנה,דף נ

צריכא דאי אשמעינן שוה פרוטה איידי דקא נפיק ממונא מיניה טעי אבל ו  ב גמרא,דף נ

פחות משוה פרוטה אימא יודע שאין קידושין תופסין בפחות משוה פרוטה וכי קא משדר 

סבלונות אדעתא דקידושין קא משדר ואי אשמעינן הני תרתי משום דבין פרוטה לפחות 

כל יודעין שאין קידושי קטן כלום משוה פרוטה לא קים להו לאינשי אבל קטן שקידש ה

אימא כי קא משדר סבלונות אדעתא דקידושי קא משדר קא משמע לן איתמר רב הונא 

אמר חוששין לסבלונות וכן אמר רבה חוששין לסבלונות אמר רבה ומותבינן אשמעתין 

אף על פי ששלח סבלונות לאחר מכאן אינה מקודשת אמר ליה אביי התם כדקתני טעמא 

דושין הראשונים שלח איכא דאמרי אמר רבה מנא אמינא לה כדקתני טעמא שמחמת קי

שמחמת קידושין הראשונים שלח הכא הוא דטעי הא בעלמא הוו קידושין ואביי לא 

מיבעיא קאמר לא מיבעיא בעלמא דלא נחית לתורת קידושין כלל אלא אפילו הכא דנחית 

י עלה אמר רב פפא באתרא לתורת קידושין אימא הוו קידושין קא משמע לן מאי הו

דמקדשי והדר מסבלי חיישינן מסבלי והדר מקדשי לא חיישינן מקדשי והדר מסבלי 

פשיטא לא צריכא דרובא מקדשי והדר מסבלי ומיעוטא מסבלי והדר מקדשי מהו דתימא 

ניחוש למיעוטא קא משמע לן בעא מיניה רב אחא בר רב הונא מרבא הוחזק שטר כתובה 

ה וכי מפני שמחזיק שטר כתובה בשוק נחזיק בה כאשת איש מאי הוי בשוק מהו אמר לי

עלה אמר רב אשי באתרא דמקדשי והדר כתבי כתובה חיישינן כתבי והדר מקדשי לא 

חיישינן מקדשי והדר כתבי פשיטא לא צריכא דלא שכיח ספרא מהו דתימא ספרא הוא 

: דאתרמי קא משמע לן



ואחותה כאחת אינן מקודשות ומעשה בחמש המקדש אשה ובתה או אשה   ב משנה,דף נ

נשים ובהן שתי אחיות וליקט אדם אחד כלכלה של תאנים ושלהן היתה ושל שביעית 

י כולן ואמרו חכמים "היתה ואמר הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו וקיבלה אחת מהן ע

: אין אחיות מקודשות

אשה אל אחותה לא ( א יחויקר)מנהני מילי אמר רמי בר חמא דאמר קרא   ב גמרא,דף נ

באחת מהם ' תקח לצרור התורה אמרה בשעה שנעשו צרות זו לזו לא יהא לו ליקוחים אפי

ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם אי ( ויקרא יח)אמר ליה רבא אי הכי היינו דכתיב 

קידושין לא תפסי בה כרת מי מחייב אלא אמר רבא קרא בזה אחר זה ומתניתין כדרבה 

בבת אחת אינו גופא אמר רבה כל שאינו בזה אחר ' כל שאינו בזה אחר זה אפידאמר רבה 

בבת אחת אינו איתיביה אביי ' זה אפי

המרבה במעשר פירותיו מתוקנים ומעשרות מקולקלין ואמאי נימא כל   א גמרא,דף נא

בבת אחת אינו אמר ליה שאני מעשר דאיתיה לחצאים דאי אמר ' שאינו בזה אחר זה אפי

פלגא דחיטתא קדשה והרי מעשר בהמה דליכא לחצאין וליכא בזה אחר זה ואמר תתקדש 

רבא יצאו שנים בעשירי וקראן עשירי עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה שאני מעשר 

בהמה דאיתיה בטעות דתנן קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי 

זה אחר זה ואיתמר תודה שנשחטה שלשתן מקודשין הרי תודה דליתא בטעות וליתא נמי ב

יוחנן אמר לא קדשי לה ' על שמונים חלות חזקיה אמר קדשי לה ארבעים מתוך שמונים ור

יהושע בן לוי הכל מודים כל היכא דאמר ' ארבעים מתוך שמונים לאו איתמר עלה אמר ר

קדשי לה ארבעים מתוך שמונים קדשי לא יקדשו ארבעים אלא אם כן קדשי שמונים לא 

דשי לא נחלקו אלא בסתם מר סבר לאחריות קא מיכוון ומר סבר לקרבן גדול קא מיכוון ק

ורבא למה ליה לשנויי כרבה תיפוק ליה קידושין שאין מסורין לביאה נינהו לדבריו דרמי 

איתמר קידושין שאין מסורין לביאה אביי אמר הוו קידושין רבא אמר  : בר חמא קאמר

כי יקח איש אשה ובעלה ( דברים כד)אהינא אסברא לי לא הוו קידושין אמר רבא בר 

קידושין המסורין לביאה הוו קידושין קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין תנן 

המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת אינן מקודשות הא אחת מאשה ובתה או 

דרבא אמר לך  מאשה ואחותה מקודשת ואמאי קידושין שאין מסורין לביאה נינהו תיובתא

רבא ולטעמיך אימא סיפא מעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות וליקט אחד כלכלה של 

תאנים ושלהן היתה ושל שביעית היתה ואמר הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו ואמרו 

ד אילימא "חכמים אין אחיות מקודשות אחיות הוא דאינן מקודשות הא נכריות מקודשות ה

מור הוא ואת וחמור לא קנה דאמר כולכם קני את וח

אלא לאו דאמר להו אחת מכם וקתני אין אחיות מקודשות לרבא קשיא   ב גמרא,דף נא

רישא לאביי קשיא סיפא אביי מתרץ לטעמיה רבא מתרץ לטעמיה אביי מתרץ לטעמיה 

המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת אינן מקודשות הא אחת מאשה ובתה מאשה 

אמר הראויה לביאה תתקדש לי אינה מקודשת ומעשה נמי בחמש ואחותה מקודשת ואם 

נשים ובהן שתי אחיות וליקט אחד כלכלה של תאנים ואמר הראויה לי מכם תתקדש לי 

ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות ורבא מתרץ לטעמיה המקדש אחת מאשה ובתה או 

אינן אחת מאשה ואחותה נעשה כמי שקידש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת ו

מקודשות ומעשה נמי בחמש נשים ובהם שתי אחיות וליקט אחד כלכלה של תאנים ואמר 

הרי כולכם ואחת משתי אחיות מקודשות לי בכלכלה זו ואמרו חכמים אין אחיות 



ש המקדש את בתו סתם אין הבוגרות בכלל הא קטנות בכלל ואמאי קידושין "מקודשות ת

א אמר לך רבא הכא במאי עסקינן כשאין שם שאין מסורין לביאה נינהו ותיובתא דרב

אלא גדולה וקטנה הא בוגרות קתני מאי בוגרות בוגרות דעלמא אי הכי מאי למימרא הכא 

ל "במאי עסקינן דשויתיה שליח מהו דתימא כי מקבל קידושי אדעתה דידה קא מקבל קמ

שי לדידך דלא שביק איניש מידי דאית ליה הנאה מיניה מי לא עסקינן דאמרה ליה קידו

ש מי שיש לו "ה לא שביק איניש מצוה דרמיא עליה ועביד מצוה דלא רמיא עליה ת"אפ

שתי כתי בנות משתי נשים ואמר קידשתי את בתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה 

שבגדולות ואם גדולה שבקטנות אם קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות 

מ הכא במאי עסקינן כשהוכרו ולבסוף "ברי רכולן אסורות חוץ מקטנה שבקטנות ד

מ אי הכי מאי למימרא לאפוקי "נתערבו דיקא נמי דקתני איני יודע ולא קתני אין ידוע ש

ל דמחית איניש נפשיה לספיקא "יוסי דאמר לא מחית איניש נפשיה לספיקא קמ' מדר

זו הכא במאי ש מי שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו קידש נותן גט לזו וגט ל"ת

עסקינן כשהוכרו ולבסוף נתערבו דיקא נמי דקתני אינו יודע ולא קתני אינו ידוע אי הכי 

מאי למימרא סיפא איצטריכא ליה מת ולו אח אחד חולץ לשתיהן היו לו שנים אחד חולץ 

ואחד מייבם אם קדמו וכנסו אין מוציאין אותם מידם דוקא מיחליץ והדר יבומי אבל יבומי 

ש שנים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע "ליץ לא דקא פגע באחות זקוקתו תוהדר מיח

נ שהוכרו "איזו קידש וזה אינו יודע איזו קידש זה נותן שני גטין וזה נותן שני גטין ה

ולבסוף נתערבו דיקא נמי דקתני אינו יודע ולא קתני אין ידוע שמע מינה אי הכי מאי 

אח ולזה אח זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן למימרא סיפא איצטריכא ליה מת ולזה 

לזה אחד ולזה שנים 

האחד חולץ לשתיהן והשנים אחד חולץ ואחד מיבם אם קדמו וכנסו אין   א גמרא,דף נב

מוציאין אותן מידם דוקא מיחלץ והדר יבומי אבל יבומי והדר מיחלץ לא דקא פגע ביבמה 

חמשה בנות ואמר אחת מבנותיך מקודשת ש דתני טביומי לזה חמשה בנים ולזה "לשוק ת

לאחד מבני כל אחת ואחת צריכה חמשה גיטין מת אחד מהם כל אחת ואחת צריכה ארבעה 

נ כשהוכרו ולבסוף נתערבו הא אחת מבנותיך לאחד "ת ה"גיטין וחליצה מאחד מהן וכ

מעשה בחמש  : ם"ל קג"מבני קתני תיובתא דרבא תיובתא והילכתא כוותיה דאביי ביע

מ המקדש בפירות שביעית "מ ממתניתין ארבע ונקיט רב בידיה תלת ש"אמר רב ש : יםנש

מקודשת ושמע מינה קידשה בגזל אינה מקודשת אפילו בגזל דידה ממאי מדקתני שלהם 

היתה ושל שביעית היתה טעמא דשביעית דהפקר הוא הא דשאר שני שבוע לא ושמע 

שנעשית לה צרה ואידך מאי היא מינה אשה נעשית שליח לחבירתה ואפילו במקום 

' קידושין שאין מסורים לביאה וניחשבה משום דמספקא ליה אי כאביי אי כרבא כי סליק ר

יוחנן אמר ליה מי אמר רב הכי והוא לא אמר והאמר ' זירא אמרה להא שמעתא קמיה דר

זה יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדיש זה לפי שאינו שלו ו' ר

ל מי אמר רב כוותי מיתיבי קידשה בגזל בחמס ובגניבה או "לפי שאינו ברשותו הכי קא

שחטף סלע מידה וקדשה מקודשת התם בגזל דידה הא מדקתני סיפא או שחטף סלע 

משלה מכלל דרישא בגזל דעלמא עסקינן פירושי קא מפרש קידשה בגזל בחמס ובגניבה 

כיצד כגון שחטף סלע מידה וקדשה בו 

והא מתניתין דגזל דידה וקאמר רב אינה מקודשת לא קשיא הא דשדיך   ב גמרא,נבדף 

הא דלא שדיך ההיא איתתא דהוה קא משיא כרעא במשיכלא דמיא אתא ההוא גברא חטף 



זוזי מחבריה ושדא לה אמר לה מיקדשת לי אתא ההוא גברא לקמיה דרבא אמר לית דחש 

הוי ההוא אריסא דקדיש במוזא דשמכי  שמעון דאמר סתם גזילה יאוש בעלים' להא דר

אתא לקמיה דרבא אמר ליה מאן אחלך והני מילי במוזא אבל כישא מצי אמר ליה אנא 

שקלי כישא שקיל את כישא כישא כי כישא ההוא סרסיא דקדיש בפרומא דשיכרא אתא 

מריה דשיכרא אשכחיה אמר ליה אמאי לא תיתיב מהאי חריפא אתא לקמיה דרבא אמר 

כלך אצל יפות אלא לענין תרומה בלבד דתניא כיצד אמרו תורם שלא מדעת  לא אמרו

תרומתו תרומה הרי שירד לתוך שדה חבירו וליקט ותרם שלא ברשות אם חושש משום 

גזל אין תרומתו תרומה ואם לאו תרומתו תרומה ומנין היה יודע אם חושש משום גזל אם 

יפות אם נמצאו יפות מהם תרומתו לאו הרי שבא בעל הבית ומצאו ואמר לו כלך אצל 

תרומה ואם לאו אין תרומתו תרומה היו הבעלים מלקטים ומוסיפים בין כך ובין כך 

: תרומתו תרומה אבל הכא משום כיסופא הוא דעבד ואינה מקודשת

המקדש בחלקו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים אינה מקודשת   ב משנה,דף נב

א קידש דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בשוגג לא במעשר שני בין שוגג בין מזיד ל

מאיר רבי יהודה אומר ' קידש במזיד קידש ובהקדש במזיד קידש ובשוגג לא קידש דברי ר

: בשוגג קידש במזיד לא קידש

' ומעלה מעל בה( ויקרא ה)נימא מתניתין דלא כרבי יוסי הגלילי דתניא   ב גמרא,דף נב

יוסי הגלילי כי קאמר ' תימא ר' יוסי הגלילי אפי' י רלרבות קדשים קלים שהן ממונו דבר

יוסי הגלילי מחיים אבל לאחר שחיטה לא מאי טעמא כי קא זכו משלחן גבוה קא זכו ' ר

תנו  : מ"דיקא נמי דקתני המקדש בחלקו בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים לא קידש ש

אל יכנסו תלמידי רבי  מאיר אמר להם רבי יהודה לתלמידיו' רבנן לאחר פטירתו של ר

מאיר לכאן מפני שקנתרנים הם ולא ללמוד תורה הם באים אלא לקפחני בהלכות הם 

מאיר המקדש בחלקו בין קדשי קדשים ' באים דחק סומכוס ונכנס אמר להם כך שנה לי ר

יהודה עליהם אמר להם לא כך אמרתי לכם אל יכנסו ' ובין קדשים קלים לא קידש כעס ר

כאן מפני שקנתרנים הם ולא ללמוד תורה הם באים אלא לקפחני בהלכות מ ל"מתלמידי ר

יוסי יאמרו מאיר שכב יהודה כעס יוסי שתק דברי ' הם באים וכי אשה בעזרה מנין אמר ר

תורה מה תהא עליה וכי אין אדם עשוי לקבל קידושין לבתו בעזרה ואין אשה עשויה 

יהודה אומר ' ונכנסה מאי תניא רלעשות לה שליח לקבל קידושיה בעזרה ועוד דחקה 

( במדבר יח)יוחנן שניהם מקרא אחד דרשו ' יוסי אומר אינה מקודשת אמר ר' מקודשת ר

יוסי סבר כאש ' יהודה סבר לך ולכל צרכיך ור' וזה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש ר

יוחנן ' מה אש לאכילה אף הוא נמי לאכילה אמר ר

בחלקו בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים לא קידש נמנו וגמרו המקדש   א גמרא,דף נג

יוחנן מסתברא דתניא מנין שאין ' ורב אמר עדיין היא מחלוקת אמר אביי כוותיה דר

לכל ( ויקרא ז)וכל מנחה אשר תאפה בתנור ( ויקרא ז)ל "חולקים מנחות כנגד זבחים ת

דלות אבל יחלקו בני אהרן תהיה יכול לא יחלקו מנחות כנגד זבחים שלא קמו תחתיהם ב

וכל נעשה במרחשת לכל בני ( ויקרא ז)ל "מנחות כנגד עופות שהרי קמו תחתיהן בדלות ת

אהרן תהיה יכול לא יחלקו מנחות כנגד עופות שהללו מיני דמים והללו מיני קמחים אבל 

על מחבת יכול לא ( ויקרא ז)ל "יחלקו עופות כנגד זבחים שהללו והללו מיני דמים ת

כנגד זבחים שהללו מעשיהם ביד והללו מעשיהם בכלי אבל יחלקו מנחות  יחלקו עופות

וכל מנחה בלולה בשמן לכל בני ( ויקרא ז)ל "כנגד מנחות שהללו והללו מעשיהם ביד ת



אהרן יכול לא יחלקו מחבת כנגד מרחשת ומרחשת כנגד מחבת שזו מעשיהם רכים וזו 

נגד מרחשת שהללו והללו מעשיהם קשים אבל יחלקו מחבת כנגד מחבת ומרחשת כ

וחרבה לכל בני אהרן תהיה יכול לא ( ויקרא ז)ל "מעשיהם קשים אי נמי מעשיהם רכים ת

איש כאחיו וסמיך ליה ( ויקרא ז)ל "יחלקו בקדש הקדשים אבל יחלקו בקדשים קלים ת

אם על תודה כשם שאין חולקין בקדשי קדשים כך אין חולקים בקדשים קלים ( ויקרא ז)

יהודה והוא ' תם סתם ספרא מני ר' בעל מום ואין הקטן חולק ואפי' חולק אפיאיש איש 

מ אמר רבא וכרב מי לא תניא והתניא הצנועים מושכין "קאמר דלית בה דין חלוקה כלל ש

את ידיהם והגרגרנים חולקים מאי חולקים חוטפים כדקתני סיפא מעשה באחד שחטף 

עד יום מותו אמר רבה בר רב שילא מאי  חלקו וחלק חברו והיו קוראין אותו בן חמצן

( ישעיהו א)אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ רבה אמר מהכא ( תהילים עא)קראה 

' מעשר שני בין בשוגג בין במזיד לא קידש דברי ר : למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ

אחא בריה  מנא הני מילי אמר רב : 'יהודה אומר שוגג לא קידש מזיד קידש וכו' מאיר ר

הוא קדש ' וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה( ויקרא כז)דרבא משמיה דגמרא 

כן תרימו גם אתם ( במדבר יח)הוא ולא לקדש בו אשה הרי תרומת מעשר דכתיב ' לה' לה

והרי חלה דכתיב בה ' ותנן המקדש בתרומה מקודשת דלא כתיב ביה לה' תרומת ה

דש בתרומות מקודשת דלא כתיב ביה קדש והרי שביעית ותנן המק' תתנו לה( במדבר טו)

יובל הוא קדש תהיה לכם ותנן המקדש בפירות שביעית מקודשת ( ויקרא כה)דכתיב בה 

ראשית תבואתו ותנן ' קדש ישראל לה( ירמיהו ב)והרי תרומה דכתיב ' דלא כתיב ביה לה

המקדש בתרומה מקודשת ההוא בישראל כתיב 

ילא שמעת מינה תרגמה רבין סבא קמיה דרב אמר קרא הוא ולאו ממ  ב גמרא,דף נג

י אומר בשוגג קידש "מ ר"ובהקדש במזיד קידש בשוגג לא קידש דברי ר : בהוייתו יהא

יהודה שגגת ' יוחנן תרתי שגגת מעשר דר' ר יעקב שמעית מינה דר"א : במזיד לא קידש

ה וחדא לפי שאין מ שניהם אין אשה מתקדשת בהם חדא לפי שאין אשה רוצ"הקדש דר

ירמיה ניחזי אנן מעשר איהי לא ניחא לה ' שניהם רוצים ולא ידענא הי מינייהו אמר ר

משום טרחא דאורחא איהו ניחא ליה דניקני איתתא ממילא אלא הקדש תרוייהו לא ניחא 

יעקב אמר איפכא מסתברא מי לא איכא למימר מעשר ' להו דנתחיל הקדש על ידייהו ור

ה משום טירחא דאורחא איהו לא ניחא ליה משום אונסא דאורחא אלא איהי לא ניחא ל

הקדש בשלמא איהי לא ניחא לה דנתחיל הקדש על ידה אלא איהו מי לא ניחא ליה דניקני 

איתתא ממילא בעא מיניה רבא מרב חסדא אשה אין מתקדשת מעות מהו שיצאו לחולין 

מינה רב חייא בר אבין מרב  אמר ליה אשה אין מתקדשת מעות היאך יצאו לחולין בעא

' מ ר"חסדא במכר מאי אמר ליה אף במכר לא קנה איתיביה חנוני כבעל הבית דברי ר

יהודה אומר חנוני כשולחני עד כאן לא קא מיפלגי אלא דמר סבר חנוני כשולחני ומר סבר 

יהודה קאמר ' חנוני כבעל הבית אבל דכולי עלמא אם הוציא מעל רבי מאיר לדבריו דר

די אם הוציא נמי לא מעל אלא לדידך אודי לי מיהא דחנוני כבעל הבית ואמר ליה לא לדי

כשולחני אמר רב 

מ ולא מצינו הקדש בשוגג אין מתחלל במזיד "חזרנו על כל צדדים של ר  א גמרא,דף נד

מתחלל ומשנתינו בכתנות כהונה שלא בלו הואיל וניתנו ליהנות בהן לפי שלא ניתנה 

לא ' מ מאי לאו אפי"ש כתנות כהונה שבלו מועלין בהם דברי ר"ת תורה למלאכי השרת

מאיר ' ר> יהודה' דברי ר>ש מועלים בחדתין ואין מועלים בעתיקים "בלו לא בלו דוקא ת



מ אומר מועלין בשירי הלשכה ואמאי נימא הואיל "אומר מועלין אף בעתיקים שהיה ר

א חומת העיר ומגדלותיה משירי וניתנו ליהנות לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת דה

הלשכה אתו דתנן חומת העיר ומגדלותיה וכל צרכי העיר באין משירי הלשכה לא תימא 

ישמעאל בר רבי יצחק אבני ירושלים ' ש דתניא אמר ר"יהודה ת' מ אלא אימא ר"ר

יהודה ירושלים ' יהודה אי ר' מ אלא אימא ר"מ לא תימא ר"שנשרו מועלים בהם דברי ר

יהודה ' שא והתנן כאימרא כדירים כעצים כאישים כהיכל כמזבח כירושלים רמי מיקד

' אומר כל האומר ירושלים לא אמר כלום וכי תימא משום דלא אמר כירושלים והתניא ר

' יהודה אומר כל האומר כירושלים לא אמר כלום עד שידור בדבר הקרב בירושלי

אמר עולא משמיה דבר פדא אומר היה יהודה ' תרי תנאי נינהו ואליבא דר  ב גמרא,דף נד

מ הקדש במזיד מתחלל בשוגג אין מתחלל ולא אמרו בשוגג מתחלל אלא לענין קרבן "ר

בלבד וכי מאחר דאין מתחלל קרבן במאי מחייב אלא כי אתא רבין פריש משמיה דבר 

מ הקדש במזיד מתחלל בשוגג אין מתחלל ולא אמרו בשוגג מתחלל "פדא אומר היה ר

מ במעשר הואיל "ן אכילה בלבד אמר רב נחמן אמר רב אדא בר אהבה הלכה כראלא לעני

מ במעשר "יהודה בהקדש הואיל וסתם לן תנא כותיה כר' וסתם לן תנא כותיה והלכה כר

ה אומרים יש לו "ש אומרים אין לו חומש ואין לו ביעור וב"מאי היא דתנן כרם רבעי ב

ויקרא )ה גמרי "ט דב"ה אומרים כולו לגת מ"ש אומרים יש לו פרט ויש לו עוללות וב"ב

קודש ממעשר מה מעשר יש לו חומש ויש לו ביעור אף כרם רבעי ( ויקרא כז)קודש ( יט

ה אומרים כמעשר "ש לא גמרי קודש קודש ממעשר וב"יש לו חומש ויש לו ביעור וב

לאו יהודה אמאי כולו לגת האמר מעשר ממון הדיוט הוא אלא ' כמאן סבירא להו אי כר

יהודה בהקדש מאי היא דתנן שילח ביד פיקח ונזכר עד שלא הגיע אצל חנווני ' מ כר"כר

יהודה במעשר מי לא תנן והתנן הפודה מעשר שני שלו מוסיף ' חנווני מעל לכשיוציא וכר

מ היא מי מצי יהיב ליה "עליו חמישיתו בין משלו בין שניתן לו במתנה מני אילימא ר

מ והכא במאי "יהודה לא לעולם ר' גבוה הוא אלא לאו ר במתנה והאמר מעשר ממון

עסקינן כגון דיהיב ניהליה בטיבליה וקסבר מתנות שלא הורמו כמי שלא הורמו דמיין 

ש הפודה נטע רבעי שלו מוסיף עליו חמישיתו בין משלו בין שניתן לו במתנה מני "ת

יהודה לעולם ' או רמ מי מצי יהיב ליה והא גמרי קודש קודש ממעשר אלא ל"אילימא ר

יוסי דאמר סמדר אסור מפני ' מ והכא במאי עסקינן כגון דיהיב כשהוא סמדר ודלא כר"ר

ש משך הימנו מעשר בסלע ולא הספיק לפדותו עד שעמד בשתים נותן סלע "שהוא פרי ת

ונתן ( ויקרא כז)מ אמאי משתכר בסלע "ומשתכר בסלע ומעשר שני שלו מני אילימא ר

יהודה והכא חד סתמא והכא ' יהודה לעולם ר' אמר רחמנא אלא לאו ראת הכסף וקם לו 

תרי סתמי ואי סתמא דוקא מה לי חד סתמא מה לי תרי סתמי אמר רב נחמן בר יצחק 

מאיר הואיל ותנן בבחירתא כוותיה ' הלכה כר

תנן התם בהמה שנמצאת מירושלים למגדל עדר וכמדתה לכל רוח זכרים   א גמרא,דף נה

' עולות נקבות זבחי שלמים אלא זכרים עולות הוא דהוו זבחי שלמים לא הוו אמר ר

אושעיא הכא בבא לחוב בדמיהן עסקינן והכי קאמר חיישינן שמא עולות ורבי מאיר היא 

תנן אין מועל אחר מועל דאמר הקדש במזיד מתחלל וקדושת הגוף מי מתחלל וה

במוקדשין אלא בבהמה ובכלי שרת בלבד כיצד היה רוכב על גבי בהמה בא חבירו ורכב 

בא חבירו ורכב כולם מעלו היה שותה בכוס של זהב בא חבירו ושתה בא חבירו ושתה 

מאיר מדרבי יהודה נשמע לרבי מאיר לאו אמר רבי ' יהודה היא הא ר' כולם מעלו ההיא ר



ג דהקדש במזיד "מ נמי אע"ש בשוגג מתחלל וקדושת הגוף לא מתחלא לריהודה הקד

מתחלל קדושת הגוף לא מתחלא התם לא קא מכוין לאפוקינהו לחולין הכא קא מכוין 

לאפוקינהו לחולין אימר דשמעת ליה לרבי מאיר בקדשי קדשים בקדשים קלים מי שמעת 

דשים מתחללים קדשים קלים ל ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה קל וחומר קדשי ק"ליה א

מ "חנינא אומר היה ר' עקיבא אמר רבי יוסי בר' חמא בר' לא כל שכן איתמר נמי אמר ר

הקדש במזיד מתחלל בשוגג אין מתחלל אחד קדשי קדשים ואחד קדשים קלים קל וחומר 

קדשי קדשים מתחללים קדשים קלים לא כל שכן 

ו לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה אלא יוחנן וכי אומרים ל' תהי בה ר  ב גמרא,דף נה

ר יוחנן ממתין לה עד שתומם ומייתי שתי בהמות ומתנה אמר מר זכרים עולות דילמא "א

תודה היא דמייתי נמי תודה והא בעיא לחם דמייתי נמי לחם ודילמא אשם הוא אשם בן 

א שתי שנים ואישתכח בן שנה ודילמא אשם מצורע הוא אשם נזיר הוא לא שכיחי ודילמ

פסח הוא פסח בזמנו מזהר זהירי ביה ושלא בזמנו שלמים הוא ודילמא בכור ומעשר נינהו 

למאי הילכתא למיכלינהו במומן הכי נמי במומן מתאכלי אמר מר נקבות זבחי שלמים 

דילמא תודה היא דמייתי תודה והא בעינן לחם דמייתי נמי לחם ודילמא חטאת היא חטאת 

ם ודילמא חטאת שעברה שנתה לא שכיח אשתכח בת בת שנתה ואישתכח בת שתי שני

שנתה מאי תניא חנניא בן חכינאי אומר עז בת שנתה לחטאת לחטאת סלקא דעתך אלא 

אמר אביי כחטאת כונסה לכיפה והיא מתה מאליה תנו רבנן אין לוקחים בהמה במעות 

מעשר שני 

כל במקום אמר ואם לקח בשוגג יחזרו דמים למקומם במזיד תעלה ותא  א גמרא,דף נו

רבי יהודה במה דברים אמורים במתכוין ולקח תחילה לשם שלמים אבל במתכוין להוציא 

מעות מעשר שני לחולין בין שוגג בין מזיד יחזרו דמים למקומם והאנן תנן רבי יהודה 

אומר במזיד קידש אמר רבי אלעזר אשה יודעת שאין מעות מעשר שני מתחללין על ידה 

ירמיה והרי בהמה טמאה עבדים וקרקעות דאדם ' ושלים מתקיף לה רועולה ואוכלתו ביר

יודע שאין מעות מעשר שני מתחללין עליהן ותנן אין לוקחים בהמה טמאה עבדים 

בירושלים ואם לקח יאכל כנגדן אלא הכא באשה חבירה ' במעות מעשר שני אפי' וקרקעו

ו למקומם כי התם אמר עסקינן דידעה אמר מר אם לקח יאכל כנגדן ואמאי יחזרו דמי

שמואל 

כשברח וטעמא דברח הא לא ברח קנסינן למוכר ונקנסיה ללוקח לאו   ב גמרא,דף נו

עכברא גנב אלא חורא גנב ואי לא עכברא חורא מאי קעביד מסתברא כל היכא דאיכא 

: איסורא התם קנסינן

 המקדש בערלה בכלאי הכרם בשור הנסקל ובעגלה ערופה בצפורי  ב משנה,דף נו

מצורע ובשער נזיר ופטר חמור ובשר בחלב וחולין שנשחטו בעזרה אינה מקודשת מכרן 

: וקידש בדמיהן מקודשת

ערלים לא יאכל אין לי אלא איסור אכילה ( ויקרא יט)בערלה מנלן דתניא   ב גמרא,דף נו

וערלתם ( ויקרא יט)ל "הנאה מנין שלא יהנה ממנו ולא יצבע בו ולא ידליק בו את הנר ת

( דברים כב)מנלן אמר חזקיה אמר קרא  : בכלאי הכרם : ערלתו לרבות את כולם> את>

פן תקדש פן תוקד אש רב אשי אמר פן יהיה קדש אי מה קדש תופס את דמיו ויוצא 

שור הנסקל  : לחולין אף כלאי הכרם תופס את דמיו ויוצא לחולין אלא מחוורתא כדחזקיה

ל יסקל השור איני יודע שנבילה היא ונבילה סקו( שמות כא)מנין דתניא ממשמע שנאמר 



ל לא יאכל את בשרו מגיד לך שאם שחטו לאחר שנגמר דינו אסור "אסורה באכילה מה ת

ובעל השור נקי מאי משמע שמעון בן זומא אומר ( שמות כא)ל "באכילה בהנאה מנין ת

דהאי לא  כאדם שאומר לחבירו יצא פלוני נקי מנכסיו ואין לו בהם הנאה של כלום ממאי

יאכל את בשרו להיכא דשחיט לאחר שנגמר דינו הוא דאתא דילמא היכא דשחיט לאחר 

ר אלעזר "אבהו א' שנגמר דינו שרי והא לא יאכל היכא דסקליה מיסקל הוא דאתא וכדר

ר אלעזר כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל ולא תאכלו אחד איסור "ר אבהו א"דא

לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבילה הני מילי היכא  אכילה ואחד איסור הנאה עד שיפרט

ד לאיסור "דנפקא לן איסור אכילה מלא יאכל הכא איסור אכילה מסקול יסקל נפקא דאי ס

ג דשחטיה "הנאה הוא דכתיב נכתוב קרא לא יהנה אי נמי לא יאכל את בשרו למה לי אע

בה דמיחזי  מ היכא דבדק צור ושחט"כעין בשר אסור מתקיף לה מר זוטרא ואימא ה

כסקילה אבל שחטיה בסכין לא מידי סכין באורייתא כתיב ועוד תניא בכל שוחטין בין 

בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה והשתא דנפקא לן איסור אכילה ואיסור הנאה 

תרוייהו מלא יאכל האי בעל השור נקי למאי אתא להנאת עורו סלקא דעתך אמינא לא 

אסור ועורו מותר ולהנך תנאי דמפקי ליה האי בעל השור נקי  יאכל את בשרו כתיב בשרו

לחצי כופר ולדמי ולדות הנאת עורו מנא להו מאת בשרו את הטפל לבשרו ואידך 

את לא דריש כדתניא שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה   א גמרא,דף נז

פירש אמרו לו אלהיך תירא ' לאת ה( דברים ו)דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע 

תלמידיו רבי כל אתין שדרשת מה תהא עליהם אמר להם כשם שקבלתי שכר על הדרישה 

אלהיך תירא לרבות תלמידי ' כך קבלתי על הפרישה עד שבא רבי עקיבא ולימד את ה

ציפורי  : מנלן אמרי דבי רבי ינאי כפרה כתיב בה כקדשים : בעגלה ערופה : חכמים

ישמעאל נאמר מכשיר ומכפר מבפנים ונאמר מכשיר ומכפר  מנלן דתנא דבי רבי : מצורע

מבחוץ מה מכשיר ומכפר האמור בפנים עשה בו מכשיר כמכפר אף מכשיר ומכפר האמור 

בחוץ עשה בו מכשיר כמכפר איתמר ציפורי מצורע מאימתי אסורים רבי יוחנן אמר 

וא דאסרה יוחנן אמר משעת שחיטה שחיטה ה' ל אמר משעת לקיחה ר"משעת שחיטה ור

ל אמר משעת לקיחה מעגלה ערופה נפקא מה עגלה ערופה מחיים אף ציפורי "לה ר

ר ינאי גבול שמעתי בה ושכחתי ונסבין "מצורע מחיים ועגלה ערופה גופה מאימתי א

חבריא לומר ירידתה לנחל איתן היא אוסרתה אי מה עגלה ערופה משעת לקיחה לא 

חה לא מיתסרי הכי השתא התם אית ליה גבול מיתסרא אף ציפורי מצורע נמי משעת לקי

כל ( דברים יד)יוחנן לריש לקיש ' אחרינא הכא מי אית ליה גבול אחרינא איתיביה ר

צפור טהורה תאכלו לרבות את המשולחת וזה אשר לא תאכלו מהם לרבות את השחוטה 

 ד מחיים אסורה לאחר שחיטה מיבעיא מהו דתימא מידי דהוה אקדשים דמחיים"ואי ס

ל איתיביה שחטה ונמצאת טריפה יקח זוג לשניה "אסירי ואתיא שחיטה ומכשרה להו קמ

ל הכא "ד מחיים אסורה הראשונה אמאי מותרת בהנאה א"והראשונה מותרת בהנאה ואי ס

במאי עסקינן כגון שנמצאת טריפה בבני מעיה דלא חל עלה קדושה כלל איתיביה שחטה 

יעקב אומר הואיל והוקצה למצותה ' תולעת רשלא באזוב ושלא בעץ ארז ושלא בשני 

אסורה רבי שמעון אומר הואיל ונשחטה שלא כמצותה מותרת עד כאן לא פליגי אלא מר 

סבר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה ומר סבר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה 

ישמעאל נאמר מכשיר ' דכולי עלמא מיהא מחיים לא מיתסרא תנאי היא דתנא דבי ר

מכפר מבפנים ונאמר מכשיר ומכפר בחוץ מה מכשיר ומכפר האמור בפנים עשה בו ו



מכשיר כמכפר אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ עשה בו מכשיר כמכפר גופא כל צפור 

טהורה תאכלו לרבות את המשולחת וזה אשר לא תאכלו מהם לרבות את השחוטה ואיפוך 

בעלי חיים שאסורים מתקיף לה רב ש בן יוחי לא מצינו "אנא אמר רבי יוחנן משום ר

שמואל בר רב יצחק ולא הרי 

מוקצה ונעבד דבעלי חיים נינהו ואסירי כי אסירי לגבוה להדיוט מישרא   ב גמרא,דף נז

שרי מתקיף לה רבי ירמיה הרי רובע ונרבע בעדים דבעלי חיים נינהו ואסירי אלא אמר 

ישמעאל ' עלי חיים שאסורים דבי ררבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי לא מצינו רוב ב

ושלח על פני השדה כשדה מה שדה מותרת אף האי נמי ( ויקרא יד)תנא דאמר קרא 

מותרת האי שדה להכי הוא דאתא ההוא מיבעי ליה לכדתניא שדה שלא יעמוד ביפו 

ויזרקנה לים בגבת ויזרקנה למדבר ושלא יעמוד חוץ לעיר ויזרקנה בתוך העיר אלא כל 

כ ניכתוב קרא שדה מאי השדה שמע מינה "ר ויזרקנה חוץ לחומה ואידך אשעומד בעי

( במדבר ו)מנלן דאמר קרא  : בשער נזיר : תרתי רבא אמר לא אמרה תורה שלח לתקלה

קדש יהיה גדל פרע שער ראשו גידולו יהיה קדוש אי מה קדש תופס את דמיו ויוצא 

בפטר  : קרינן קודש קדוש קרינן לחולין אף שער נזיר תופס את דמיו ויוצא לחולין מי

' יהודה ור' שמעון דתניא פטר חמור אסור בהנאה דברי ר' נימא מתניתין דלא כר : חמור

 : בשר בחלב : שמעון מתיר אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לאחר עריפה ודברי הכל

לא תבשל גדי בחלב אמו ( דברים יד; שמות לד; שמות כג)ישמעאל ' מנלן דתנא דבי ר

פ אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה ואחד איסור בישול מתניתין דלא כי האי תנא "ג

( דברים יד)ש בן יהודה אומר בשר בחלב אסור באכילה ומותר בהנאה שנאמר "דתניא ר

( שמות כב)אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו ולהלן הוא אומר ' כי עם קדוש אתה לה

ילה ומותר בהנאה אף כאן אסור באכילה ומותר ואנשי קודש תהיון לי מה להלן אסור באכ

מאיר אמרה תורה ' יוחנן משום ר' מנא הני מילי אמר ר : וחולין שנשחטו בעזרה : בהנאה

שחוט לי בשלי ושלך בשלך מה שלי בשלך אסור אף שלך בשלי אסור אי מה שלי בשלך 

ד לא הביאו ואל פתח אהל מוע( ויקרא יז)ענוש כרת אף שלך בשלי ענוש כרת אמר קרא 

ונכרת על קרבן ענוש כרת על חולין שנשחטו בעזרה אין ענוש כרת ' להקריב קרבן לה

ושחטו ( ויקרא ג)איכא למיפרך מה לשלי בשלך שכן ענוש כרת אלא אמר אביי מהכא 

ושחט אותו תלתא קראי יתירי מה תלמוד לומר לפי ( ויקרא ג)ושחט אותו ( ויקרא ג)

ממך המקום וזבחת ברחוק מקום אתה זובח ואי אתה זובח כי ירחק ( דברים יב)שנאמר 

במקום קרוב פרט לחולין שלא ישחטו בעזרה ואין לי אלא תמימים הראוים ליקרב מנין 

לרבות בעלי מומין מרבה אני את בעלי מומים שכן מין המכשיר מנין לרבות את החיה 

מוד לומר ושחטו מרבה אני את החיה שהיא בשחיטה כבהמה מנין לרבות את העופות תל

ושחט אותו ושחט אותו יכול לא ישחוט ואם שחט יהא מותר תלמוד לומר כי ירחק ממך 

המקום וזבחת ואכלת מה שאתה זובח ברחוק מקום אתה אוכל ואי אתה אוכל מה שאתה 

זובח במקום קרוב פרט לחולין שנשחטו בעזרה ואין לי אלא תמימים 

ת בעלי מומין מרבה אני בעלי מומין שכן מין הראוים ליקרב מנין לרבו  א גמרא,דף נח

המכשיר ומנין לרבות את החיה מרבה אני את החיה שהיא בשחיטה כבהמה מנין לרבות 

ל ושחטו ושחט אותו ושחט אותו יכול לא ישחוט ואם שחט ישליכנו לפני "את העופות ת

י אתה לכלב תשליכון אותו אותו אתה משליך לכלב וא( שמות כב)כלבים תלמוד לומר 

משליך חולין שנשחטו בעזרה אשכחינהו מר יהודה לרב יוסף ולרב שמואל בריה דרבה 



בר בר חנה דהוו קיימי אפיתחא דבי רבה אמר להו תניא המקדש בפטר חמור בבשר בחלב 

א אינה מקודשת אלמא חולין "שמעון אומר מקודשת וחכ' ובחולין שנשחטו בעזרה ר

ש אומר חולין שנשחטו בעזרה "ייתא ורמינהו רשמעון לאו דאור' שנשחטו בעזרה לר

ישרפו וכן חיה שנשחטה בעזרה אישתיקו אתו לקמיה דרבה אמר להו פלגא אוקמינכי 

ש לטעמיה דתניא השוחט את הטריפה וכן השוחט "ע כגון שנשחטה ונמצאת טריפה ור"הב

קידש מכרן ו : ש מתיר בהנאה וחכמים אוסרים"ונמצאת טריפה זה וזה חולין בעזרה ר

( דברים ז){ בעבודה זרה> }בעבודת כוכבים>מנלן מדגלי רחמנא  : בדמיהן מקודשת

והיית חרם כמוהו כל שאתה מהייה הימנה הרי הוא כמוהו מכלל דכל איסורים שבתורה 

ושביעית שני כתובים { עבודה זרה> }עבודת כוכבים>שרו ונילף מינה משום דהוה 

{ עבודה זרה> }עבודת כוכבים>חד אין מלמדין הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כא

יובל היא קודש תהיה לכם מה קודש תופס את ( ויקרא כה)הא דאמרן שביעית מאי היא 

דמיו אף שביעית תופסת דמיה אי מה קודש תופס את דמיו ויוצא לחולין אף שביעית 

שביעית  תופסת דמיה ויוצאה לחולין תלמוד לומר תהיה בהוייתה תהא כיצד לקח בפירות

בשר אלו ואלו מתבערים בשביעית בבשר דגים יצא בשר נכנסו דגים בדגים יין יצאו דגים 

נכנס יין ביין שמן יצא יין נכנס שמן הא כיצד אחרון אחרון נתפס בשביעית ופירי עצמו 

אסור הניחא למאן דאמר אין מלמדין אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא למימר מיעוטי 

יובל היא היא אין מידי ( ויקרא כה)כי חרם הוא וכתיב התם ( דברים ז)כתיבי כתיב הכא 

: אחרינא לא

המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות ובמי חטאת ובאפר חטאת הרי זו   א משנה,דף נח

: מקודשת ואפילו ישראל

אמר עולא טובת הנאה אינה ממון איתיביה רבי אבא לעולא המקדש   א גמרא,דף נח

ובמתנות במי חטאת ובאפר פרה הרי זו מקודשת ואפילו ישראל בתרומות ובמעשרות 

ל הכא בישראל שנפלו לו טבלים מבית אבי אמו כהן וקא סבר מתנות שלא הורמו כמי "א

חייא בר אבין מרב הונא טובת הנאה ממון או אינה ממון אמר ' שהורמו דמיין בעא מיניה ר

טאת ובאפר פרה הרי זו ליה תניתוה המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות במי ח

ל ולאו אוקימנא בישראל שנפלו לו טבלים מבית אבי אמו כהן "מקודשת ואפילו ישראל א

ל הכי קאמינא "ל הוצאה את איכסיף הוא סבר משמעתא קאמר ליה א"א  ב גמרא,דף נח

רב אסי דהוצל קאי כותיך נימא כתנאי הגונב טבלו של חבירו משלם לו דמי טבלו של 

יהודה אומר אינו משלם אלא דמי חולין שבו מאי לאו בהא ' יוסי בר' בי רחבירו דברי ר

קמיפלגי דמר סבר טובת הנאה ממון ומר סבר טובת הנאה אינה ממון לא דכולי עלמא 

טובת הנאה אינה ממון והכא בטבלים שנפלו לו מבית אבי אמו כהן ובמתנות שלא הורמו 

ס לאו כמי שהורמו דמיין "ו דמיין ומכמי שהורמו דמיין קמיפלגי מר סבר כמי שהורמ

ואיבעית אימא דכולי עלמא כמי שהורמו דמיין וטובת הנאה אינה ממון והכא בדשמואל 

קמיפלגי דאמר שמואל חיטה אחת פוטרת את הכרי דמר אית ליה דשמואל ומר לית ליה 

 דשמואל ואיבעית אימא דכולי עלמא לית להו דשמואל והכא היינו טעמא דרבי דקנסוהו

' רבנן לגנב ואיבעית אימא דכולי עלמא אית להו דשמואל והכא היינו טעמא דרבי יוסי בר

יהודה דקנסוהו רבנן לבעל הבית דלא איבעי ליה לשהויה לטיבליה תנן המקדש בתרומות 

ובמעשרות ובמתנות במי חטאת ובאפר פרה הרי זו מקודשת ואף על פי ישראל ורמינהו 

להעיד עדותו בטלה להזות ולקדש מימיו מי מערה ואפרו  הנוטל שכר לדון דיניו בטלים



אפר מקלה אמר אביי לא קשיא כאן בשכר הבאה ומילוי כאן בשכר הזאה וקידוש דיקא 

:  נמי דקתני הכא במי חטאת ובאפר פרה וקתני התם להזות ולקדש שמע מינה

  

מסכת קידושין פרק ג 

ית והלך וקדשה לעצמו מקודשת האומר לחבירו צא וקדש לי אשה פלונ  ב משנה,דף נח

לשני וכן האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום ובא אחר וקידשה בתוך 

שלשים יום מקודשת לשני בת ישראל לכהן תאכל בתרומה מעכשיו ולאחר שלשים יום 

ובא אחר וקידשה בתוך שלשים יום מקודשת ואינה מקודשת בת ישראל לכהן או בת כהן 

: כל בתרומהלישראל לא תא

האומר לחבירו צא וקדש תנא מה שעשה עשוי אלא שנהג בו מנהג   ב גמרא,דף נח

רמאות ותנא דידן הלך נמי דקתני הלך ברמאות מאי שנא הכא דקתני האומר לחבירו 

ל והתם רבותא "ומאי שנא התם דקתני האומר לשלוחו הכא רבותא קמ  א גמרא,דף נט

ו הוה אמינא שלוחו הוא דהוי רמאי דסמכה ל דאי תנא שלוח"ל הכא רבותא קמ"קמ

דעתיה סבר עבד לי שליחותי אבל חבירו דלא סמכה דעתיה אימא לא ליהוי רמאי התם 

ל דאי תנא האומר לחבירו הוה אמינא חבירו הוא דכי קדשה במקום אחר אינה "רבותא קמ

דא ל רבין חסי"מקודשת דסבר לא טרח אבל שלוחו דטרח אימא מראה מקום הוא לו קמ

אזיל לקדושי ליה איתתא לבריה קידשה לנפשיה והתניא מה שעשה עשוי אלא שנהג בו 

מנהג רמאות לא יהבוה ניהליה איבעי ליה לאודועי סבר אדהכי והכי אתא איניש אחרינא 

מקדש לה רבה בר בר חנה יהיב ליה זוזי לרב אמר זבנה ניהלי להאי ארעא אזל זבנה 

א שנהג בו מנהג רמאות באגא דאלימי הוה ליה לרב לנפשיה והתניא מה שעשה עשוי אל

נהגי ביה כבוד לרבה בר בר חנה לא נהגי ביה כבוד איבעי ליה לאודועי סבר אדהכי והכי 

אתא איניש אחרינא זבין לה רב גידל הוה מהפיך בההיא ארעא אזל רבי אבא זבנה אזל 

אמר ליה המתן עד  רב גידל קבליה לרבי זירא אזל רבי זירא וקבליה לרב יצחק נפחא

שיעלה אצלנו לרגל כי סליק אשכחיה אמר ליה עני מהפך בחררה ובא אחר ונטלה הימנו 

ל לא הוה ידענא השתא נמי "מאי אמר ליה נקרא רשע ואלא מר מאי טעמא עבד הכי א

ל זבוני לא מזבנינא לה דארעא קמייתא היא ולא מסמנא מילתא אי "ניתבה ניהליה מר א

ושונא מתנות יחיה רבי אבא ( משלי טו)ה רב גידל לא נחית לה דכתיב בעי במתנה נישקלי

לא נחית לה משום דהפיך בה רב גידל לא מר נחית לה ולא מר נחית לה ומיתקריא ארעא 

לא בא אחר וקידשה בתוך שלשים מהו רב  : 'וכן האומר לאשה התקדשי לי כו : דרבנן

עות מאי טעמא הני זוזי לא למלוה פ שנתאכלו המ"ושמואל דאמרי תרוייהו מקודשת ואע

דמו ולא לפקדון דמו לפקדון לא דמו פקדון ברשותא דמרא קא מתאכלי והני ברשותא 

דידה קא מתאכלי למלוה נמי לא דמו מלוה להוצאה ניתנה הני בתורת קידושין יהבינהו 

 יוחנן אמר חוזרת אתי דיבור ומבטל דיבור' ניהלה לא בא אחר וקידשה וחזרה בה מהו ר

יוחנן לריש לקיש ' ריש לקיש אמר אינה חוזרת לא אתי דיבור ומבטל דיבור איתיביה ר

ביטל אם עד שלא תרם ביטל אין תרומתו תרומה והא הכא דדיבור ודיבור הוא וקאתי 

דיבור ומבטל דיבור שאני נתינת מעות ליד אשה דכי מעשה דמו ולא אתי דיבור ומבטל 



יע בשליח או ששלח אחריו שליח ואמר לו גט מעשה איתיביה השולח גט לאשתו והג

שנתתי לך בטל הוא הרי זה בטל והא נתינת גט ליד שליח דכי נתינת מעות ליד אשה דמי 

וקתני הרי זה בטל התם נמי כל כמה דלא מטא גיטא לידה דיבור ודיבור הוא אתי דיבור 

מחשבה ואין עולים יוחנן כל הכלים יורדין לידי טומאתן ב' ל לר"ומבטל דיבור איתיביה ר

מידי טומאתן אלא בשינוי מעשה 

מעשה מוציא מיד מעשה ומיד מחשבה מחשבה אין מוציאה לא מיד   ב גמרא,דף נט

מעשה ולא מיד מחשבה בשלמא מיד מעשה לא מפקה דלא אתי דיבור ומבטל מעשה אלא 

י מיד מחשבה מיהא תפיק שאני מחשבה דטומאה דכי מעשה דמי וכדרב פפא דרב פפא רמ

כי יתן וקרינן כי יותן הא כיצד כי יותן דומיא דכי יתן מה יתן דניחא ליה ( ויקרא יא)כתיב 

אף יותן דניחא ליה רב זביד מתני להא שמעתתא אהא וכן היא שנתנה רשות לשלוחה 

לקדשה והלכה היא וקדשה את עצמה אם שלה קדמו קידושיה קידושין ואם של שלוחה 

א קדשה את עצמה וחזרה בה מהו רבי יוחנן אמר חוזרת קדמו אין קידושיה קידושין ל

ל אמר אינה "יוחנן אמר חוזרת אתי דיבור ומבטל דיבור ר' ל אמר אינה חוזרת ר"ור

ל ביטל אם עד שלא תרם ביטל "חוזרת לא אתי דיבור ומבטל דיבור איתיביה רבי יוחנן לר

בית ותרם את כריו אין תרומתו תרומה אמר רבא הכא במאי עסקינן כגון שקדם בעל ה

דהוה ליה מעשה איתיביה ריש לקיש כל הכלים יורדים לידי טומאתן במחשבה ואין עולין 

מטומאתן אלא בשינוי מעשה מעשה מוציא מיד מעשה ומיד מחשבה מחשבה אינה מוציאה 

לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה בשלמא מיד מעשה לא מפקה לא אתי דיבור ומבטל 

ל שאני מחשבה דטומאה דכי מעשה דמי וכדרב "הא תפיק אמעשה אלא מיד מחשבה מי

פפא דרב פפא רמי כתיב כי יתן וקרינן כי יותן הא כיצד כי יותן דומיא דיתן מה יתן דניחא 

ל השולח גט לאשתו והגיע בשליח או "ליה אף יותן נמי דניחא ליה איתיביה רבי יוחנן לר

ל תיובתא "רי זה בטל תיובתא דרששלח אחריו שליח ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא ה

ג דאיכא למימר שאני נתינת מעות ליד אשה "י ואפילו בקמייתא ואע"והילכתא כוותיה דר

דכמעשה דמי אפילו הכי אתי דיבור ומבטל דיבור קשיא הילכתא אהילכתא אמרת 

הילכתא כרבי יוחנן וקיימא לן הילכתא כרב נחמן דאיבעיא להו מהו שיחזור ויגרש בו רב 

ן אמר חוזר ומגרש בו רב ששת אמר אינו חוזר ומגרש בו וקיימא לן הילכתא כותיה נחמ

אמר רב  : מקודשת לשני : דרב נחמן נהי דבטליה מתורת שליח מתורת גט לא בטליה

יום פקעי קידושי ' יום לאחר ל' מקודשת לשני לעולם ושמואל אמר מקודשת לשני עד ל

וקא קשיא ליה קידושי שני במאי פקעי אמר ליה שני וגמרי קידושי ראשון יתיב רב חסדא 

רב יוסף מר ארישא מתני לה וקשיא ליה רב יהודה אסיפא מתני לה ולא קשיא ליה 

אמר רב מקודשת ואינה מקודשת לעולם ושמואל אמר ' מעכשיו ולאחר שלשים יום וכו

ראשון פקעי קידושי שני וגמרי קידושי ' יום לאחר ל' מקודשת ואינה מקודשת אלא עד ל

לרב מספקא ליה אי תנאה הואי אי חזרה הואי לשמואל פשיטא ליה דתנאה הואי 

ובפלוגתא דהני תנאי דתניא מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט דברי חכמים רבי אומר כזה 

גט ונימא רב הלכה כרבנן ונימא שמואל הלכה כרבי צריכא דאילו אמר רב הלכה כרבנן 

ל הכא דלקרובה קאתי אימא מודה ליה לשמואל הוה אמינא התם דלרחוקה קאתי אב

דתנאה הואי ואי אמר שמואל הלכה כרבי הוה אמינא התם הוא דאין גט לאחר מיתה אבל 

אימא מודי ליה לרב צריכא אמר אביי ולטעמיה דרב בא אחד ' הכא דיש קידושין לאחר ל



את מקודשת יום ובא אחר ואמר לה הרי ' ואמר לה הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר ל

לי מעכשיו ולאחר עשרים יום 

ובא אחר ואמר לה הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר עשרה ימים   א גמרא,דף ס

מראשון ומאחרון צריכה גט מאמצעי אינה צריכה גט מה נפשך אי תנאה הואי דקמא 

קידושי דהנך לאו קידושי אי חזרה הואי דבתרא קידושי דהנך לאו קידושי פשיטא מהו 

ל עולא אמר "האי לישנא משמע תנאה ומשמע חזרה ותיבעי גיטא מכל חד וחד קמ דתימא

אסי אמר רבי יוחנן אפילו מאה תופסין בה ' מאה תופסין בה וכן אמר ר' רבי יוחנן אפי

אסי אסברה לך טעמא דרבי יוחנן שוו נפשיה ' אמר ליה רב משרשיא בריה דרב אמי לר

יה שבק מתיב רב חנינא מהיום ולאחר מיתה גט כי שרגא דליבני דכל חד וחד רוחא לחבר

ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתייבמת בשלמא לרב מסייעא ליה לשמואל נמי הא מני 

יוחנן דאמר שיורא הוי כל גיטא דמשייר בה ולא ' רבנן היא ואנן דאמרי כרבי אלא לר

רתו מיתה כלום הוא יבומי מייבם אמר רבא גט להוציא ומיתה להוציא מה ששייר גט גמ

אמר ליה אביי מי דמי גט מוציאה מרשות יבם מיתה מכנסה לרשות יבם אלא אמר אביי 

התם טעמא מאי גזירה משום מהיום אם מתי הרי זה גט ונגזור מהיום אם מתי דתחלוץ 

אטו מהיום ולאחר מיתה אם אתה אומר חולצת מתייבמת הכא נמי אם אתה אומר חולצת 

: ום חששא דרבנן הואמתייבמת תתייבם ואין בכך כל

האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מאתים זוז הרי זו   א משנה,דף ס

יום נתן לה בתוך שלשים מקודשת ואם ' מקודשת והוא יתן על מנת שאתן לך מכאן ועד ל

מ שיש לי מאתים זוז הרי זו מקודשת ויש לו על מנת שאראך "לאו אינה מקודשת ע

: מקודשת ויראה לה ואם הראה על השלחן אינה מקודשתמאתים זוז הרי זו 

איתמר רב הונא אמר והוא יתן רב יהודה אמר לכשיתן רב הונא אמר והוא   א גמרא,דף ס

יתן תנאה הוי מקיים תנאה ואזיל רב יהודה אמר לכשיתן לכי יהיב הוו קידושי השתא 

לה קידושין מאחר לרב מיהא לא הוו קידושי מאי בינייהו איכא בינייהו שפשטה ידה וקב

הונא לא הוו קידושי לרב יהודה הוו קידושי ותנן נמי גבי גיטין כי האי גוונא האומר 

לאשה הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז הרי זו מגורשת והיא תתן איתמר רב 

הונא אמר והיא תתן רב יהודה אמר לכשתתן רב הונא אמר והיא תתן תנאה הוי מקיימא 

לה רב יהודה אמר לכשתתן לכי יהיבה ליה הוא דהוי גט השתא מיהא לא הוי גט תנאה ואז

מאי בינייהו איכא בינייהו שנתקרע הגט או שאבד לרב הונא הוי גט לרב   ב גמרא,דף ס

יהודה לא הוי גט וצריכא דאי אשמעינן גבי קידושין בהא קאמר רב הונא משום דלקרובה 

מודי ליה לרב יהודה ואי איתמר בהך בהך קאמר  קאתי אבל גירושין דלרחקה קאתי אימא

רב הונא משום דאיהו לא כסיף ליה למתבעה אבל הכא דאיהי כסיפא לה למיתבעיה אימא 

פ "מ שתתני לי מאתים זוז אע"מודי ליה לרב יהודה צריכא מיתיבי הרי זה גיטך ע

ר לה הרי שנתקרע הגט או שאבד הרי זו מגורשת לאחר לא תנשא עד שתתן ועוד תניא אמ

מ שתתני לי מאתים זוז ומת נתנה אין זקוקה ליבם לא נתנה זקוקה ליבם "זה גיטך ע

ג אומר נותנת לאחיו או לאביו או לאחד מן הקרובים עד כאן לא פליגי אלא דמר "רשב

ליורשיי דכולי עלמא מיהא תנאה הוי תיובתא דרב ' סבר לי ולא ליורשיי ומר סבר אפי

מ כאומר "הא מני רבי היא דאמר רב הונא אמר רבי כל האומר עיהודה אמר לך רב יהודה 

מעכשיו דמי ופליגי רבנן עליה ואנא דאמרי כרבנן גופא אמר רב הונא אמר רבי כל 

מ כאומר מעכשיו דמי אמר רבי זירא כי הוינן בבבל הוה אמרינן הא דאמר רב "האומר ע



רבנן עליה כי סלקי להתם הונא אמר רבי כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי פליגי 

אשכחיה לרבי אסי דיתיב וקאמר לה משמיה דרבי יוחנן הכל מודים באומר על מנת 

כאומר מעכשיו דמי לא נחלקו אלא מהיום ולאחר מיתה והתניא מהיום ולאחר מיתה גט 

ואינו גט דברי חכמים רבי אומר כזה גט ולרב יהודה דאמר בעל מנת נמי פליגי אדמיפלגי 

אחר מיתה ניפלגי בעל מנת להודיעך כח דרבי דמהיום ולאחר מיתה נמי הרי זה במהיום ול

על מנת שאתן לך מכאן  : גט וניפלגי בעל מנת להודיעך כח דרבנן כח דהיתירא עדיף

על מנת שיש לי מאתים  : ל"פשיטא מהו דתימא לאו תנאה הוא ולזרוזיה קאמר קמ : 'וכו

א חיישינן שמא יש לו לא קשיא הא בקידושי ודאי וניחוש שמא יש לו ועוד תני : 'זוז וכו

 : תנא לא נתכונה אלא לראות משלו : 'מ שאראך מאתים זוז וכו"ע : הא בקידושי ספק

: ג דנקט דמי בעיסקא"פשיטא לא צריכא דאע : ואם הראה לה על השלחן אינה מקודשת

מנת שיש לי על מנת שיש לי בית כור עפר הרי זו מקודשת ויש לו על   ב משנה,דף ס

במקום פלוני אם יש לו באותו מקום מקודשת ואם לאו אינה מקודשת על מנת שאראך 

: בית כור עפר הרי זו מקודשת ויראנה ואם הראה בבקעה אינה מקודשת

ק הא בקידושי ודאי "וניחוש שמא יש לו ועוד תניא חיישינן שמא יש לו ל  ב גמרא,דף ס

רעא ולמה לי למיתנא גבי זוזי צריכא דאי הא בקידושי ספק למה לי למיתנא גבי א

אשמעינן גבי זוזי משום דעבידי אינשי דמצנעי אבל ארעא אימא אי דאית ליה ארעא קלא 

פשיטא מהו דתימא אמר  : 'על מנת שיש לי במקום פלוני אם יש לו וכו : ל"אית ליה קמ

 : ית כור עפרעל מנת שאראך ב : לה מאי נפקא לך מינה אנא טרחנא ומייתינא קמשמע לן

פשיטא לא  : ואם הראה בבקעה אינה מקודשת : תאנא לא נתכוונה זו אלא לראות משלו

צריכא דנקיט בדיסתורא גבי הקדש תנן 

המקדיש שדהו בשעת היובל נותן בזרע חומר שעורים חמשים שקל כסף   א גמרא,דף סא

דין עמה פחות היו נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמד

מכאן נמדדין עמה והוינן בה נהי דבהדי ארעא לא קדשו נקדשו באפי נפשייהו וכי תימא 

זרע חומר ( ויקרא כז)ל לפי שנאמר "כמה דלא הוי בית כור לא חשיב ורמינהו שדה מה ת

שעורים בחמשים אין לי אלא שהקדיש בענין הזה מנין לרבות לתך וחצי לתך סאה תרקב 

ל שדה מכל מקום אמר מר עוקבא בר חמא הכא בנקעים "רובע מנין ת' וחצי תרקב ואפי

מלאים מים עסקינן משום דלאו בני זריעה נינהו דיקא נמי דקתני דומיא דסלעים גבוהים 

מ אי הכי אפילו פחות מיכן נמי הנהו נאגני דארעא מיקרו שדרא דארעא מקרו גבי מכר "ש

והיו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או  תנן האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך

סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדים עמה פחות מכאן נמדדים עמה ואמר מר עוקבא 

ט אמר רב פפא לפי שאין אדם רוצה שיתן את מעותיו "פ שאין מלאים מים מ"בר חמא אע

בשדה אחת ויראה לו כשנים וכשלשה מקומות הכא מאי להקדש מדמינן לה או למכר 

: דמינן לה מסתברא להקדש מדמינן לה דאמר לה אנא טרחנא וזרענא ומייתינאמ

מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי ' ר  א משנה,דף סא

ויאמר אליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן וכתיב ואם לא יעברו ( במדבר לב)שנאמר 

' בר לאומרו שאלמלא כן יש במשמע שאפיחלוצים רבי חנינא בן גמליאל אומר צריך הד

: בארץ כנען לא ינחלו

מ אמר לך רבי מאיר אי סלקא "חנינא בן גמליאל לר' שפיר קאמר ליה ר  א גמרא,דף סא

דעתך לאו לתנאי כפול הוא דאתא לכתוב ואם לא יעברו ונאחזו בתוככם בארץ כנען 



> אמר>חנינא בן גמליאל  'למה לי שמע מינה לתנאי כפול הוא דאתא ור  ב גמרא,דף סא

ונאחזו בתוככם בארץ גלעד אבל ( במדבר לב)אי לא כתב רחמנא בארץ כנען הוה אמינא 

ארץ כנען כלל לא ורבי מאיר בתוככם כל היכא דאית לכו משמע תניא אמר רבי חנינא בן 

גמליאל משל למה הדבר דומה לאדם שהיה מחלק נכסיו לבניו אמר פלוני בני יירש שדה 

ופלוני בני יירש שדה פלונית ופלוני בני יתן מאתים זוז ויירש שדה פלונית ואם  פלונית

לא יתן יירש עם אחיו בשאר נכסים מי גרם לו לירש עם אחיו בשאר נכסים כפילו גרם לו 

והא לא דמיא משל למתניתין התם קתני יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו אלמא 

קתני מי גרם לו לירש עם אחיו בשאר נכסים כפילו כפילה לארץ גלעד נמי מהני והכא 

גרם לו אלמא כפילה לשאר נכסים הוא דקמהני לא קשיא הא מקמי דנימא ליה רבי מאיר 

בראשית )מאיר ונאחזו בשלמא לרבי מאיר היינו דכתיב ' ונאחזו הא לבתר דנימא ליה ר

ה לי סלקא דעתך חנינא למ' אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ אלא לר( ד

מאיר ' אמינא אם תיטיב אגרא אם לא תיטיב לא אגרא ולא דינא קא משמע לן בשלמא לר

אז תנקה מאלתי אלא לרבי חנינא בן גמליאל למה לי איצטריך ( בראשית כד)היינו דכתיב 

סלקא דעתך אמינא היכא דניחא לה לדידה ולא ניחא ליה לדידהו מייתי בעל כרחייהו קא 

א היכא דניחא להו לדידהו ולא ניחא "לא תאבה האשה למה לי איצטריך סדמשמע לן אם 

אם ( ויקרא כו)מאיר היינו דכתיב ' לה לדידה נייתי בעל כרחה קא משמע לן בשלמא לר

חנינא בן גמליאל למה לי ' ואם בחקותי תמאסו אלא לר( ויקרא כו)בחקותי תלכו 

תי תמאסו לא ברכה ולא קללה קא ד אמינא אם בחקותי תלכו ברכה אם בחקו"איצטריך ס

ואם תמאנו ' אם תאבו ושמעתם וגו( ישעיהו א)מ היינו דכתיב "משמע לן בשלמא לר

א אם תאבו טובה ואם "אלא לרבי חנינא בן גמליאל למה לי אצטריך סד' ומריתם וגו

ל מאי "תמאנו לא טובה ולא רעה קמ

דשערי אקושא ובצלי חרב תאכלו אמר רבא מילחא גללניתא נהמא   א גמרא,דף סב

דאמר מר פת פורני חריבה במלח ובצלים קשים לגוף כחרבות בשלמא לרבי חנינא בן 

אם לא שכב איש אותך ואם לא שטית טומאה תחת ( במדבר ה)גמליאל היינו דכתיב 

מאיר ' תנחום הנקי כתיב בשלמא לר' אישך הנקי אלא לרבי מאיר חנקי מיבעי ליה אמר ר

א אם לא שכב איש הנקי "ג למה לי אצטריך סד"א לרבי חנינא בהיינו דכתיב הנקי אל

ל בשלמא לרבי מאיר היינו דכתיב "ואם שכב לא הנקי ולא חנקי אלא איסורא בעלמא קמ

אלא ' הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר ואם לא יתחטא וגו( במדבר יט)

ובשביעי והיכא דעבד בחד  א מצות הזאה בשלישי"ג למה לי אצטריך סד"לרבי חנינא ב

והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי למה ( במדבר יט)ל "מינייהו עבד קמ

א שלישי למעוטי שני שביעי למעוטי ששי דקא ממעט בימי טהרה אבל "לי אצטריך סד

( במדבר יט)ל "היכא דעבד בשלישי ובשמיני דקא מפיש בימי טהרה אימא שפיר דמי קמ

א הני מילי לקדשים אבל לתרומה בחד נמי סגיא "השביעי למה לי אצטריך סד וחטאו ביום

: ל"קמ

המקדש את האשה ואמר כסבור הייתי שהיא כהנת והרי היא לויה לויה   א משנה,דף סב

והרי היא כהנת עניה והרי היא עשירה עשירה והרי היא עניה הרי זו מקודשת מפני שלא 

י לאחר שאתגייר או לאחר שתתגיירי לאחר הטעתו האומר לאשה הרי את מקודשת ל

שאשתחרר או לאחר שתשתחררי לאחר שימות בעליך או לאחר שתמות אחותיך לאחר 

שיחלוץ ליך יבמיך אינה מקודשת וכן האומר לחבירו אם ילדה אשתך נקבה הרי זו 



אם היתה אשת חברו מעוברת והוכר עוברה דבריו קיימין >מקודשת לי אינה מקודשת 

: >נקבה מקודשת ואם ילדה

תנן התם אין תורמין מן התלוש על המחובר ואם תרם אין תרומתו   א גמרא,דף סב

יוחנן אמר פירות ערוגה זו תלושים יהיו תרומה על פירות ' תרומה בעא מיניה רב אסי מר

ערוגה זו מחוברים פירות ערוגה זו מחוברים יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושים 

ל כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי איתיביה האומר לאשה "מהו א לכשיתלשו ונתלשו

הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר לאחר שתתגיירי לאחר שאשתחרר לאחר 

שתשתחררי לאחר שימות בעליך לאחר שתמות אחותיך לאחר שיחלוץ ליך יבמיך אינה 

בי חייא בר מקודשת בשלמא כולהו לאו בידו אלא גר הוי בידו גר נמי לאו בידו דאמר ר

יוחנן ' אבא אמר ר

משפט כתיב ביה כדין מי יימר ( ויקרא כד)ט "גר צריך שלשה מ  ב גמרא,דף סב

אבא בר ממל אלא מעתה הנותן פרוטה לשפחתו ' דמזדקקו ליה הני תלתא מתקיף לה ר

נ דהוו קידושין הכי השתא התם "ואמר הרי את מקודשת לי לאחר שאשתחרריך ה

אושעיא הנותן פרוטה לאשתו ואמר ' אחרת ואלא הא דאמר ר מעיקרא בהמה השתא דעת

יוחנן דהוו קידושין נהי ' נ לר"לה הרי את מקודשת לי לאחר שאגרשיך אינה מקודשת ה

דבידו לגרשה בידו לקדשה תפשוט דבעי רב אושעיא הנותן שתי פרוטות לאשה באחת 

תפשוט מינה דלא  אמר לה התקדשי לי היום ובאחת אמר לה התקדשי לי לאחר שאגרשיך

הוו קידושין דלמא כי היכי דתפסי קידושין השתא תפסי נמי לאחר כן תניא כותיה דרבי 

יוחנן אין תורמין מן התלוש על המחובר ואם תרם אין תרומתו תרומה כיצד אמר פירות 

ערוגה זו תלושין יהיו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברת פירות ערוגה זו מחוברת יהיו 

פירות ערוגה זו תלושין לא אמר כלום אבל אמר לכשיתלשו ונתלשו דבריו  תרומה על

ר אליעזר בן יעקב אפילו אמר פירות ערוגה זו תלושין יהיו תרומה "קיימין יתר על כן א

על פירות ערוגה זו מחוברת פירות ערוגה זו מחוברת יהיו תרומה על פירות ערוגה זו 

ר "ליש ונתלשו דבריו קיימין אמר רבה לא אתלושין לכשיביאו שליש ויתלשו והביאו ש

אליעזר בן יעקב אלא בשחת אבל באגם לא רב יוסף אמר אפילו באגם מאי משמע דהאי 

הלכוף כאגמון ראשו כמאן אזלא ( ישעיהו נח)א דאמר קרא "אגם לישנא דבוצלנא הוא אר

ינא לא ר חנ"הא דתניא האומר לחברו אם ילדה אשתך נקבה מקודשת לי לא אמר כלום וא

שנו אלא שאין אשתו מעוברת אבל אשתו מעוברת דבריו קיימין כמאן אי כרבה כשהוכר 

ר אליעזר בן "פ שלא הוכר עוברה ואיכא דאמרי אמר רבה לא א"עוברה אי כרב יוסף אע

יעקב אלא בשחת דבי כיבשא אבל בשחת דבי שקיא לא רב יוסף אמר אפילו בשחת דבי 

ר לחבירו אם ילדה אשתך נקבה מקודשת לי לא אמר שקיא כמאן אזלא הא דתניא האומ

כלום ואמר רבי חנינא לא שנו אלא שאין אשתו מעוברת אבל אשתו מעוברת דבריו 

קיימים כמאן כשהוכר עוברה ודברי הכל אמר אביי רבי אליעזר בן יעקב ורבי ורבי מאיר 

דתניא ל רבי אליעזר בן יעקב הא דאמרן רבי "כולהו סבירא להו אדם מקנה דשלב

לא תסגיר עבד אל אדוניו רבי אומר בלוקח עבד על מנת ( דברים כו)  א גמרא,דף סג

לשחררו הכתוב מדבר היכי דמי אמר רב נחמן בר יצחק כגון דכתב ליה לכשאקחך הרי 

עצמך קנוי לך מעכשיו רבי מאיר דתניא האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר 

לאחר שתשתחררי לאחר שימות בעליך שאתגייר לאחר שתתגיירי לאחר שאשתחרר 

לאחר שתמות אחותיך לאחר שיחלוץ לך יבמיך אינה מקודשת רבי מאיר אומר מקודשת 



רבי יוחנן הסנדלר אומר אינה מקודשת רבי יהודה הנשיא אומר מקודשת ומה טעם אמרו 

א יהודה הנשי' אינה מקודשת משום איבה ונחשוב נמי רבי יהודה הנשיא היינו רבי היינו ר

ונחשוב נמי רבי עקיבא דתניא קונם שאני עושה לפיך אין צריך להפר רבי עקיבא אומר 

יפר שמא תעדיף עליו יתר מן הראוי לו האיתמר עלה אמר רב הונא בריה דרב יהושע 

: באומרת יקדשו ידי לעושיהם וידים איתנהו בעולם

לשלטון ואעשה האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאדבר עליך   א משנה,דף סג

: עמך כפועל דבר עליה לשלטון ועשה עמה כפועל מקודשת ואם לאו אינה מקודשת

אמר ריש לקיש והוא שנתן לה שוה פרוטה ובשכר לא והתניא בשכר   א גמרא,דף סג

שהרכבתיך על החמור שהושבתיך בקרון או בספינה אינה מקודשת בשכר שארכיבך על 

נ בדיהב לה שוה פרוטה והא "ודשת וכי תימא ההחמור שאושיבך בקרון או בספינה מק

בשכר קאמר ועוד תניא שב עמי בצוותא ואקדש לך שחוק לפני רקוד לפני עשה כדימוס 

נ בדיהב "הזה שמין אם יש בו שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת וכי תימא ה

י תנא לה שוה פרוטה והא שמין אותו קאמר תיובתא דריש לקיש אמר לך ריש לקיש הא

ברא סבר אינה לשכירות אלא לבסוף ותנא דידן סבר ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף 

ומאי דוחקיה דריש לקיש לאוקמיה למתניתין בישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ובדיהב 

מ כל על "לה אמר רבא מתניתין קשיתיה מאי איריא דתני על מנת ניתני בשכר אלא ש

: מנת היכא דיהב לה הוא

על מנת שירצה אבא רצה האב מקודשת ואם לאו אינה מקודשת מת האב   משנה א,דף סג

: הרי זו מקודשת מת הבן מלמדין האב לומר שאינו רוצה

מאי על מנת שירצה אבא אילימא עד דאמר אבא אין אימא מציעתא מת   א גמרא,דף סג

האב הרי זו מקודשת והא לא אמר אין אלא 

אימא סיפא מת הבן מלמדין את האב לומר שאינו  על מנת שישתוק אבא  ב גמרא,דף סג

רוצה אמאי והא שתיק אלא אמר לה על מנת שלא ימחה אבא רישא בחד טעמא ומציעתא 

' מ לדרבי ינאי דחקינן ומוקמינן מתני"ר ינאי אין אמר ריש לקיש ש"וסיפא בחד טעמא א

ף בר אמי אמר בתרי טעמא ואליבא דחד תנא ולא מוקמינן בתרי תנאי ובחד טעמא רב יוס

מ שלא ימחה אבא מכאן ועד שלשים "לעולם חד טעמא הוא ומאי על מנת שירצה אבא ע

: יום

קדשתי את בתי ואיני יודע למי קידשתיה ובא אחד ואמר אני קידשתיה   ב משנה,דף סג

נאמן זה אמר אני קידשתיה וזה אמר אני קידשתיה שניהם נותנים גט ואם רצו אחד נותן 

: גט ואחד כונס

אמר רב נאמן ליתן גט ואין נאמן לכנוס נאמן ליתן גט אין אדם חוטא ולא   ב גמרא,דף סג

לו ואין נאמן לכנוס אימא יצרו תוקפו רב אסי אמר אף נאמן לכנוס ומודה רב אסי 

באומרת נתקדשתי ואיני יודעת למי נתקדשתי ובא אחד ואמר קידשתיה שאין נאמן לכנוס 

נס תיובתא דרב אמר לך רב שאני התם דכיון דאיכא אחר תנן רצו אחד נותן גט ואחד כו

בהדיה אירתותי מירתת תניא כוותיה דרב אסי קידשתי את בתי ואיני יודע למי קידשתיה 

ובא אחד ואמר קידשתיה אף נאמן לכנוס כנסה ובא אחר ואמר אני קדשתיה לא כל הימנו 

ובא אחד ואמר אני  לאוסרה עליו האשה שאמרה נתקדשתי ואיני יודעת למי נתקדשתי

קידשתי אין נאמן לכנוס מפני שהיא מחפה עליו איבעיא להו מהו לסקול על ידו רב אמר 

אין סוקלין ורב אסי אמר סוקלין רב אמר אין סוקלין כי הימניה רחמנא לאב לאיסורא 



לקטלא לא הימניה רב אסי אמר סוקלין לכולה מילתיה הימניה רחמנא לאב אמר רב אסי 

ומרת נתקדשתי שאין סוקלים ואמר רב אסי הני שמעתתא דידי מרפסן איגרי ומודינא בא

השתא ומה במקום שאם בא לכנוס כונס אמרת סוקלים מקום שאם בא לכנוס אין כונס 

אינו דין שסוקלין ולא היא לאב הימניה רחמנא לדידה לא הימנה ורב חסדא אמר אחד זה 

מר רב חסדא בני זה בן תשע שנים ויום ואחד זה אין סוקלין ואזדא רב חסדא לטעמיה דא

שנים ויום אחד נאמן לקרבן אבל לא למכות ולא לעונשין תניא כוותיה ' אחד בתי זו בת ג

ב שנה ויום אחד "ג שנה ויום אחד בתי זו בת י"דרב חסדא בני זה בן י

: נאמן לנדרים ולחרמים ולהקדשות ולערכים אבל לא למכות ולעונשין  א גמרא,דף סד

קדשתי את בתי קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה והרי היא קטנה נאמן   א משנה,דף סד

קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה והרי היא גדולה אינו נאמן נשבית ופדיתיה בין שהיא 

: קטנה בין שהיא גדולה אינו נאמן

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא רישא בידיה סיפא לאו בידיה ולא והרי   א גמרא,דף סד

יאה לחלל דקא פסלה מכהונה הא לא קשיא כרבי דוסתאי בן יהודה דאמר בנות בידו להש

ישראל מקוה טהרה לחללין והרי בידו להשיאה לממזר כרבי עקיבא דאמר אין קדושין 

סימאי ' סימאי דתניא ר' תופסין בחייבי לאוין הרי בידו להשיאה אלמנה לכהן גדול וכר

ויקרא )מנה לכהן גדול שהרי אמרה תורה עקיבא ממזר חוץ מאל' אומר מן הכל עושה ר

ישבב דאמר ' ולא יחלל חלולים עושה ואין עושה ממזרים כר( ויקרא כא)לא יקח ( כא

בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר הניחא 

י בידו סימאי קאתי הר' ישבב אי לטעמיה דנפשיה שפיר אלא אי לאפוקי מטעמא דר' לר

להשיאה לחייבי עשה אמר רב אשי ותסברא רישא משום דבידו הוא נהי דבידו לקדשה 

בידו לגרשה ועוד אילו אמר האי דלא ניחא בגוה מי מצי מקדש ניהליה בעל כרחיה אלא 

אמר רב אשי רישא רחמנא הימניה כרב הונא דאמר רב הונא אמר רב מנין לאב שנאמן 

את בתי נתתי לאיש הזה לאיש אסרה הזה ( דברים כב)לאסור את בתו מן התורה שנאמר 

: התירה בנישואין הימניה רחמנא לאב בשבוייה לא הימניה

: מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן יש לי אחים אינו נאמן  א משנה,דף סד

נתן דתניא ' אלמא נאמן להתיר ואין נאמן לאסור נימא מתניתין דלא כר  א גמרא,דף סד

ן אמר יש לו בנים בשעת מיתה אמר אין לו בנים בשעת קידושין אמר אין בשעת קידושי

נתן ' לו אחים בשעת מיתה אמר יש לו אחים נאמן להתיר ואין נאמן לאסור דברי רבי ר

אומר אף נאמן לאסור אמר רבא שאני התם כיון דבשעת מיתה קא הדר ביה אימא קושטא 

התם דקא מרע ליה לדבוריה אמרת  קאמר אמר ליה אביי ולאו כל דכן הוא השתא ומה

דלא מוחזק ' ש אלא אמר אביי מתני"דלא קא מרע ליה לדבוריה לא כ' קושטא קאמר מתני

לן באחי ולא מוחזק לן בבני דאמרינן כיון דלא מוחזק לן בבני ולא באחי אמר יש לי בנים 

נאמן יש לי אחים אינו נאמן לאו כל כמיניה דאסר לה אכולי עלמא ברייתא 

דמוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני דאמרינן מה לי לשקר מאי קאמר   ב גמרא,סדדף 

למיפטרה מיבם מצי אמר פטרנא לך בגיטא רבי סבר מה לי לשקר כי עדים דמי ואתו 

עדים עקרי חזקה ורבי נתן סבר מה לי לשקר כי חזקה דמי לא אתי חזקה ועקרה חזקה 

: לגמרי

אין הבוגרות בכלל מי שיש לו שתי כיתי בנות המקדש את בתו סתם   ב משנה,דף סד

משתי נשים ואמר קדשתי את בתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולות או גדולה 



שבקטנות או קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולות שבקטנות כולן אסורות חוץ מן 

בגדולות מאיר רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הגדולה ש' הקטנה שבקטנות דברי ר

קדשתי את בתי הקטנה ואיני יודע אם קטנה שבקטנות או קטנה שבגדולות או גדולה 

שבקטנות שהיא קטנה מן הקטנות שבגדולות כולן אסורות חוץ מן הגדולה שבגדולות 

: דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הקטנה שבקטנות

שין שאין מסורים לביאה הוו קידושין הא קטנות בכלל שמעת מינה קידו  ב גמרא,דף סד

הכא במאי עסקינן כשאין שם אלא גדולה וקטנה והא בוגרות קתני מאי בוגרות בוגרות 

דעלמא פשיטא בוגרות מאי עבידתייהו הכא במאי עסקינן דשויתיה שליח מהו דתימא כי 

יה ל לא שביק איניש מידי דאית ליה הנאה מינ"מקבל קידושי אדעתא דידה קא מקבל קמ

ה לא שביק "ועביד מידי דלית ליה הנאה מיניה מי לא עסקינן דאמרה ליה קדושיי לך אפ

 : מי שיש לו שתי כיתי בנות : איניש מצוה דרמיא עליה ועביד מצוה דלא רמיא עליה

מאיר דכיון דאיכא זוטרא מינה להך גדולה ' וצריכא דאי אשמעינן קמייתא בהך קאמר ר

יוסי דקטנה להך קטנה דכולהו קרי לה ואי איתמר ' ליה לרקרי לה אבל בהא אימא מודי 

מ סבר מחית "מ צריכא למימרא דר"יוסי אבל בהך אימא מודי ליה לר' בהא בהא קאמר ר

יוסי סבר לא מחית איניש לספיקא והאיפכא שמעינן להו דתנן ' איניש נפשיה לספיקא ור

עד פני פסח רבי מאיר  הנודר עד הפסח אסור עד שיגיע עד שיהא פסח אסור עד שיצא

אומר אסור עד שיגיע רבי יוסי אומר עד שיצא אמר רבי חנינא בר אבדימי אמר רב 

מוחלפת השיטה והתניא זה הכלל כל שזמנו קבוע ואמר עד פני רבי מאיר אומר עד שיצא 

רבי יוסי אומר עד שיגיע אמר אביי מחלוקת בשתי כיתי בנות אבל בכת אחת דברי הכל 

נה ממש אמצעית בשמה קרי לה אמר ליה רב אדא בר מתנה לאביי אלא גדולה ממש קט

מעתה 

אמצעית שבכת שניה תשתרי הכא במאי עסקינן בשאין שם אלא גדולה   א גמרא,דף סה

וקטנה והכי נמי מסתברא דאם איתא דאיכא ליתנייה ולטעמיך אמצעית שבכת ראשונה 

נא קטנה דידה לאיסורא והוא דודאי ספיקא ואסירא ליה מי קתני לה הכי השתא התם ת

הדין להך דקשישא מינה הכא אם איתא דאיכא ניתנייה אמר ליה רב הונא בריה דרב 

יהושע לרבא הא פסח דכי כת אחת דמי ופליגי אמר ליה התם בלישנא דעלמא קמיפלגי 

: מר סבר עד פני הפסח עד קמי פיסחא ומר סבר עד דמיפני פיסחא

תיך והיא אומרת לא קדשתני הוא אסור בקרובותיה האומר לאשה קדש  א משנה,דף סה

והיא מותרת בקרוביו היא אומרת קדשתני והוא אומר לא קדשתיך הוא מותר בקרובותיה 

והיא אסורה בקרוביו קידשתיך והיא אומרת לא קידשת אלא בתי הוא אסור בקרובות 

ביו קדשתי גדולה וגדולה מותרת בקרוביו הוא מותר בקרובות קטנה וקטנה מותרת בקרו

את בתך והיא אומרת לא קדשת אלא אותי הוא אסור בקרובות קטנה וקטנה מותרת 

: בקרוביו הוא מותר בקרובות גדולה וגדולה אסורה בקרוביו

וצריכא דאי אשמעינן גביה דידיה משום  : 'האומר לאשה קדשתיך וכו  א גמרא,דף סה

דגברא לא איכפת ליה ומיקרי אמר אבל איהי אימא אי לאו דקים לה בדיבורה לא הות 

הא תו למה לי  : 'קידשתיך והיא אומרת וכו : ל"אמרה וליתסר איהו בקרובותיה קמ

רבנן הימנוה לדידה ותיתסר ד אמינא מדאורייתא הימניה רחמנא לאב מד"איצטריך ס

הא תו למה לי איידי דתנא הא תנא  : 'קידשתי את בתך וכו : ברתה בדיבורה קא משמע לן

נמי הא איתמר רב אמר כופין ושמואל אמר מבקשין אהייא אילימא ארישא לאו כופין 



איכא ולא מבקשין איכא אלא אסיפא בשלמא מבקשין לחיי אלא כופין אמאי אמר לא 

איתסר בקריבה אלא שמעתתא אהדדי איתמר אמר שמואל מבקשין ממנו ליתן ניחא לי ד

גט אמר רב אם נתן גט מעצמו כופין אותו ליתן כתובה איתמר נמי אמר רב אחא בר אדא 

אמר רב ואמרי לה אמר רב אחא בר אדא אמר רב המנונא אמר רב כופין ומבקשין תרתי 

אותו ליתן כתובה אמר רב יהודה  ק מבקשין ממנו ליתן גט ואם נתן מעצמו כופין"ה

המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיו בעו מיניה מרב יהודה שניהם מודים מאי אין ולא 

ורפיא בידיה איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיו 

שניהם מודים איתיביה רבא לרב נחמן האומר לאשה קדשתיך והיא אומרת לא ' ואפי

תני הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו אי דאיכא עדים אמאי מותרת קדש

בקרוביו ואי דליכא עדים אמאי אסור בקרובותיה אלא לאו בעד אחד הכא במאי עסקינן 

כגון דאמר לה קידשתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים איתיביה המגרש את 

ה אומרים צריכה "צריכה הימנו גט שני וב ש אומרים אינה"אשתו ולנה עמו בפונדקי ב

ש ואי דליכא עדים מאי טעמייהו "הימנו גט שני היכי דמי אי דאיכא עדים מאי טעמייהו דב

דבית הלל אלא לאו בעד אחד וליטעמיך אימא סיפא ומודים בנתגרשה מן האירוסין שאין 

ימן מה לי מן צריכה הימנו גט שני מפני שאין לבו גס בה ואי סלקא דעתך עד אחד מה

האירוסין מה לי מן הנשואין אלא הכא במאי עסקינן כגון דאיכא עדי יחוד וליכא עדי 

ביאה בית שמאי סברי לא 

אמרינן הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה ובית הלל סברי אמרינן הן הן   ב גמרא,דף סה

הן הן עדי יחוד עדי יחוד הן הן עדי ביאה ומודים ודאי בנתגרשה מן האירוסין דלא אמרינן 

הן הן עדי ביאה מפני שאין לבו גס בה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב 

המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיו ואפילו שניהם מודים אמר רבה בר רב הונא 

המקדש בעד אחד בי דינא רבה אמרי אין חוששין לקידושיו מאן בי דינא רבה רב ואיכא 

הונא אמר רב המקדש בעד אחד בי דינא רבה אמרי אין חוששין  דאמרי אמר רבה בר רב

לקידושיו מאן בי דינא רבה רבי מתיב רב אחדבוי בר אמי שנים שבאו ממדינת הים ואשה 

עמהם וחבילה עמהם זה אומר זו אשתי וזה עבדי וזו חבילתי וזה אומר זו אשתי וזה עבדי 

צריכה שני גיטין וגובה כתובתה מן  וזו חבילתי ואשה אומרת אלו שני עבדי וחבילה שלי

החבילה היכי דמי אי דאית ליה סהדי להאי ואית ליה סהדי להאי מי מצי אמרה אלו שני 

עבדי וחבילה שלי אלא לאו בעד אחד ותסברא עד אחד בהכחשה מי מהימן אלא למישרי 

ן ע לא פליגי דשרי והכא הכי קאמר צריכה שני גיטין כדי לגבות כתובתה מ"לעלמא דכ

מאיר היא דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה מאי הוי עלה רב כהנא אמר אין ' החבילה ור

חוששין לקידושיו רב פפא אמר חוששין לקדושיו אמר ליה רב אשי לרב כהנא מאי 

דעתיך דילפת דבר דבר מממון אי מה להלן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי אף כאן 

א קא חייב לאחריני הכא קא חייב לאחריני ל התם ל"הודאת בעל דין כמאה עדים דמי א

מר זוטרא ורב אדא סבא בני דרב מרי בר איסור פליג ניכסייהו בהדי הדדי אתו לקמיה 

על פי שני עדים אמר רחמנא דאי בעי למיהדר לא מצי ( דברים יט)דרב אשי אמרו ליה 

יברו סהדי הדרי בהו ואנן לא הדרי או דלמא לא מקיימא מלתא אלא בסהדי אמר להו לא א

אלא לשקרי אמר אביי אמר לו עד אחד אכלת חלב והלה שותק נאמן ותנא תונא אמר לו 

עד אחד אכלת חלב והלה אומר לא אכלתי פטור טעמא דאמר לא הא אישתיק מהימן ואמר 

אביי אמר לו עד אחד נטמאו טהרותיך והלה שותק נאמן ותנא תונא עד אחד אומר נטמאו 



ר טעמא דאמר לא הא אישתיק מהימן ואמר אביי אמר לו עד והלה אומר לא נטמאו פטו

אחד 

שורך נרבע והלה שותק נאמן ותנא תונא ושנעבדה בו עבירה ושהמית על   א גמרא,דף סו

פ עד אחד היכי דמי אי דקא מודו בעלים היינו "פ הבעלים נאמן האי ע"פי עד אחד או ע

מייתא אי לאו דקים ליה פ הבעלים אלא לאו דשתיק וצריכא דאי אשמעינן הך ק"ע

בנפשיה דעבד חולין בעזרה לא הוה מייתי אבל נטמאו טהרותיך מימר אמרינן האי דשתיק 

דסבר חזי ליה בימי טומאתו ואי אשמעינן הא משום דקא מפסיד ליה בימי טהרתו אבל 

שורו נרבע מימר אמר כל השוורים לאו לגבי מזבח קיימי צריכא איבעיא להו אשתו 

חד ושותק מהו אמר אביי נאמן רבא אמר אינו נאמן הוי דבר שבערוה ואין זינתה בעד א

דבר שבערוה פחות משנים אמר אביי מנא אמינא לה דההוא סמיא דהוה מסדר מתנייתא 

קמיה דמר שמואל יומא חד נגה ליה ולא הוה קאתי שדר שליחא אבתריה אדאזיל שליח 

זינתה אתא לקמיה דמר שמואל  בחדא אורחא אתא איהו בחדא כי אתא שליח אמר אשתו

ל אי מהימן לך זיל אפקה ואי לא לא תפיק מאי לאו אי מהימן עלך דלאו גזלנא הוא "א

ורבא אי מהימן לך כבי תרי זיל אפקה ואי לא לא תפקה ואמר אביי מנא אמינא לה דתניא 

מעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית שבמדבר וכיבש שם ששים כרכים ובחזרתו היה שמח 

ה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל אמר להם אבותינו היו אוכלים מלוחים בזמן שהיו שמח

עסוקים בבנין בית המקדש אף אנו נאכל מלוחים זכר לאבותינו והעלו מלוחים על 

שולחנות של זהב ואכלו והיה שם אחד איש לץ לב רע ובליעל ואלעזר בן פועירה שמו 

מלך לבם של פרושים עליך ומה אעשה הקם ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך ינאי ה

להם בציץ שבין עיניך הקים להם בציץ שבין עיניו היה שם זקן אחד ויהודה בן גדידיה 

שמו ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך ינאי המלך רב לך כתר מלכות הנח כתר כהונה 

ויבדלו לזרעו של אהרן שהיו אומרים אמו נשבית במודיעים ויבוקש הדבר ולא נמצא 

חכמי ישראל בזעם ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך ינאי המלך הדיוט שבישראל כך 

הוא דינו ואתה מלך וכהן גדול כך הוא דינך ומה אעשה אם אתה שומע לעצתי רומסם 

ותורה מה תהא עליה הרי כרוכה ומונחת בקרן זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד אמר 

ה בו אפיקורסות דהוה ליה למימר תינח תורה שבכתב תורה רב נחמן בר יצחק מיד נזרק

שבעל פה מאי מיד ותוצץ הרעה על ידי אלעזר בן פועירה ויהרגו כל חכמי ישראל והיה 

העולם משתומם עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנה היכי דמי אילימא 

כת אהני סמוך אהני דבי תרי אמרי אישתבאי ובי תרי אמרי לא אישתבאי מאי חזית דסמ

אלא בעד אחד וטעמא דקא מכחשי ליה בי תרי הא לאו הכי מהימן ורבא לעולם תרי ותרי 

וכדאמר רב אחא בר רב מניומי בעדי הזמה הכא נמי בעדי הזמה ואיבעית אימא כדרבי 

יצחק דאמר רבי יצחק שפחה הכניסו תחתיה אמר רבא 

ן מעשה במגורה של דסקים ביבנה שמעו' מנא אמינא לה דתנן אמר ר  ב גמרא,דף סו

' שהיתה עומדת בחזקת שלימה ומדדו ונמצאת חסירה כל טהרות שנעשו על גבה היה ר

עקיבא מטמא אמר רבי טרפון מקוה זה בחזקת שלם הוא עומד מספק ' טרפון מטהר ור

אתה בא לחסרו אל תחסרנו מספק אמר רבי עקיבא אדם זה בחזקת טמא הוא עומד מספק 

רו אל תטהרנו מספק אמר רבי טרפון משל לעומד ומקריב על גבי המזבח אתה בא לטה

ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה שעבודתו כשירה אמר רבי עקיבא משל לעומד 

ג המזבח ונודע שהוא בעל מום שעבודתו פסולה אמר רבי טרפון אתה דימיתו "ומקריב ע



למי דומה אי דומה לבן גרושה לבעל מום ואני דמיתיו לבן גרושה או לבן חלוצה נראה 

ולבן חלוצה נדוננו כבן גרושה או כבן חלוצה אם דומה לבעל מום נדוננו כבעל מום 

התחיל רבי עקיבא לדון מקוה פסולו ביחיד ובעל מום פסולו ביחיד ואל יוכיח בן גרושה 

 ובן חלוצה שפסולו בשנים דבר אחר מקוה פסולו בגופו בעל מום פסולו בגופו ואל יוכיח

טרפון עקיבא כל הפורש ממך כפורש ' בן גרושה ובן חלוצה שפסולו מאחרים אמר ליה ר

מן החיים האי בעל מום שפסולו ביחיד היכי דמי אי דקא מכחיש ליה מי מהימן אלא 

דשתיק ודכותיה גבי בן גרושה ובן חלוצה דשתיק וקתני מקוה פסולו ביחיד ובעל מום 

בן חלוצה שפסולו בשנים ואביי אמר לעולם דקא פסולו ביחיד ואל יוכיח בן גרושה ו

מכחיש ליה ודקאמרת אמאי מהימן דאמר ליה שלח אחוי והיינו דקתני מקוה פסולו בגופו 

ובעל מום פסולו בגופו ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו מאחרים ובן גרושה ובן 

והיתה ( מדבר כהב)חלוצה דעבודתו כשירה מנלן אמר רב יהודה אמר שמואל דאמר קרא 

ברך ( דברים לג)לו ולזרעו אחריו בין זרע כשר ובין זרע פסול אבוה דשמואל אמר מהכא 

ובאת ( דברים כו)חילו ופועל ידיו תרצה אפילו חולין שבו תרצה רבי ינאי אמר מהכא ' ה

אל הכהן אשר יהיה בימים ההם וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל כהן שלא היה 

שר ונתחלל בעל מום דעבודתו פסולה מנלן אמר רב יהודה אמר שמואל בימיו אלא זה כ

לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום כשהוא שלם ולא כשהוא ( במדבר כה)דאמר קרא 

: ו דשלום קטיעה היא"חסר והא שלום כתיב אמר רב נחמן וי

ה זו זו כל מקום שיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר ואיז  ב משנה,דף סו

כהנת לויה וישראלית שנשאו לכהן לוי וישראל וכל מקום שיש קידושין ויש עבירה הולד 

הולך אחר הפגום ואיזה זו זו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה 

לישראל בת ישראל לממזר ולנתין וכל מי שאין לה עליו קידושין אבל יש לה על אחרים 

זר ואיזה זה זה הבא על אחת מכל העריות שבתורה וכל מי שאין לה לא קידושין הולד ממ

: עליו ולא על אחרים קידושין הולד כמותה ואיזה זה זה ולד שפחה ונכרית

כל מקום שיש קידושין אמר ליה רבי שמעון לרבי יוחנן כללא הוא דכל   ב גמרא,דף סו

מקום שיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר הרי 

גר שנשא ממזרת דיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הפגום דתניא   א גמרא,דף סז

יוסי היא מתניתין ' ר' גר שנשא ממזרת הולד ממזר דברי רבי יוסי אמר ליה מי סברת מתני

יהודה היא דאמר גר לא ישא ממזרת ויש קידושין ויש עבירה הולד הולך אחר הפגום ' ר

יפא לאתויי ואיבעית אימא לעולם רבי יוסי היא ותנא איזו זו וניתנייה תנא כל מקום דס

למעוטי ואיזו זו ותו לא והרי חלל שנשא בת ישראל דיש קידושין ואין עבירה הולד הולך 

ל והרי ישראל שנשא חללה דיש "יהודה ס' דוסתאי בן ר' אחר הזכר הא לא קשיא כר

דרישא לאתויי וניתנייה בהדיא  קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר תנא כל מקום

משום דלא מתני לה היכי ניתני כהנת ולויה וישראלית וחללה שנשאת לכהן לוי וישראל 

רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ' וחללה לכהן מי חזיא והאיכא דרבה בר בר חנה דאמ

מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה שלישי הוי תנא כל מקום דרישא לאתויי ולרב דימי 

אמר שני הוי תנא איזו זו למעוטי והאיכא דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן באומות הלך ד

אחר הזכר נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם תנא איזו זו למעוטי האי מאי אי אמרת 

בשלמא מתניתין רבי יהודה היא כל מקום דרישא לאתויי ישראל שנשא חללה ודרבה בר 

רבין בר חנה איזו זו למעוטי דרב דימי ו



כל מקום דסיפא לאתויי גר שנשא ממזרת אלא אי אמרת רבי יוסי היא כל   ב גמרא,דף סז

' מקום דרישא כדאמרן איזו זו כדאמרן אלא כל מקום דסיפא לאתויי מאי ולטעמיך לר

נ איידי "למה לי אלא איידי דתנא רישא איזו זו תנא סיפא איזו זו ה' יהודה איזו זו דסיפ

תנא נמי סיפא כל מקום גופא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן באומות דתנא רישא כל מקום 

הלך אחר הזכר נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם מאי באומות הלך אחר הזכר כדתניא 

מן האומות שבא על הכנענית והוליד בן שאתה רשאי לקנותו בעבד תלמוד לומר ' מנין לא

ו יכול אף עבד שבא על שפחה מן וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנ( ויקרא כה)

אשר הולידו בארצכם מן ( ויקרא כה)ל "האומות והוליד בן שאתה רשאי לקנותו בעבד ת

במאי  : נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם : הנולדין בארצכם ולא מן הגרים בארצכם

אילימא במצרי שנשא עמונית מאי פגום איכא עמוני ולא עמונית אלא בעמוני שנשא 

כל  : ואי זכר הוי האי שדיא אבתריה דידיה ואם נקבה הויא שדיא אבתרה דידהמצרית 

יוחנן ומטו בה ' מנא הני מילי דאמר רבי חייא בר אבא אמר ר : שאין לה עליו קידושין

דברים )משום דרבי ינאי ורב אחא בריה דרבא ומטו בה משום רבי יוסי הגלילי אמר קרא 

אחר לאחרים ולא לקרובים מתקיף לה רבי אבא  ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש( כד

לא יקח איש את אשת אביו אחר ( דברים כג)ואימא לאחר ולא לבן בן בהדיא כתיב ביה 

למה לי שמע מינה לאחרים ולא לקרובים ואימא אידי ואידי לבן הא לכתחילה והא דיעבד 

ת דין לא לכתחילה מאחות אשה נפקא ומה אחות אשה בכרת לא תקדש חייבי מיתות בי

כל שכן ואימא אדי ואידי באחות אשה הא לכתחילה הא דיעבד אין הכי נמי אשכחן אחות 

אשה שאר עריות מנלן ילפינן מאחות אשה מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על 

זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ולא תפסי בה קידושין אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה 

ת לא תפסי בה קידושין בשלמא כולהו אתיין אלא אשת איש ואשת כרת ועל שגגתה חטא

אח איכא למיפרך מה לאחות אשה שכן אין לה היתר במקום מצוה תאמר באשת אח שיש 

לה היתר במקום מצוה אשת איש נמי איכא למיפרך מה להנך שכן אין לה היתר בחיי 

ואיתימא רב הונא ר יונה "אוסרן תאמר באשת איש שיש לה היתר בחיי אוסרן אלא א

כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו ( ויקרא יח)בריה דרב יהושע אמר קרא 

הוקשו כל העריות כולם לאחות אשה מה אחות אשה לא תפסי בה קידושין אף כל עריות 

כולם לא תפסי בה קידושין אי הכי 

על הסוטה אפילו נדה נמי אלמה אמר אביי הכל מודים בבא על הנדה ו  א גמרא,דף סח

ותהי נדתה עליו אפילו בשעת נדתה ( ויקרא טו)שאין הולד ממזר אמר חזקיה אמר קרא 

תהא בה הויה מכדי איכא לאקושה לנדה ואיכא לאקושה לאחות אשה מאי חזית דמקשת 

להו לאחות אשה אקשה לנדה קולא וחומרא לחומרא מקשינן רב אחא בר יעקב אמר 

לאו לא תפסי בה קידושין חייבי מיתות וחייבי ו מיבמה ומה יבמה שהיא ב"אתיא בק

כריתות לא כל שכן אי הכי שאר חייבי לאוין נמי אמר רב פפא חייבי לאוין בהדיא כתיב 

כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וכי יש שנואה ( דברים כא)בהו 

בנישואיה ' ואלפני המקום ואהובה לפני המקום אלא אהובה אהובה בנישואיה שנואה שנ

ע דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין כי תהיין במאי "וקאמר רחמנא כי תהיין ולר

ע עושה ממזר "סימאי דתניא רבי סימאי אומר מן הכל היה ר' ג וכר"מוקים באלמנה לכ

לא יחלל חילולים עושה ואין ( ויקרא כא)חוץ מאלמנה לכהן גדול שהרי אמרה תורה 

ישבב דאמר בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ' עושה ממזרות ולר



סימאי קאתי שפיר אלא אי ' ישבב אי לאפוקי מדר' ביאה בישראל הולד ממזר הניחא לר

ג ומאי שנא משום "חייבי עשה במאי מוקים לה בבעולה לכ' טעמא דנפשיה קאמר ואפי

לאוין נוקמא בחייבי עשה הני  דהוי ליה עשה שאין שוה בכל ורבנן אדמוקי לה בחייבי

חייבי עשה במאי נינהו אי שתיהן מצריות שתיהן שנואות אי אחת מצרית ואחת ישראלית 

שתי נשים מעם אחד בעינן אי בעולה לכהן גדול מי כתיב תהיין לכהן ורבי עקיבא בעל 

שפחה  : 'וכל מי שאין לה עליו וכו : כורחיך שבקיה לקרא דהוי דחיק ומוקי אנפשיה

שבו לכם פה עם החמור עם הדומה ( בראשית כב)נענית מנלן אמר רב הונא אמר קרא כ

לחמור אשכחן דלא תפסי בה קדושי 

האשה וילדיה תהיה לאדוניה ( שמות כא)ולדה כמותה מנלן דאמר קרא   ב גמרא,דף סח

לא תתחתן בם אשכחנא דלא תפסי בה ( דברים ז)מנלן אמר קרא { גויה> }נכרית>

כי יסיר ( דברים ז)ש בן יוחי דאמר קרא "ר יוחנן משום ר"כמותה מנלן א קידושי ולדה

> העובדת כוכבים>את בנך מאחרי בנך הבא מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן 

{ הגוי> }העובד כוכבים>מ בן בתך הבא מן "קרוי בנך אלא בנה אמר רבינא ש{ הגויה}

ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר  {גוי> }עובד כוכבים>קרוי בנך נימא קסבר רבינא 

נהי דכשר לא הוי ממזר לא הוי פסול מיקרי ההוא בשבעה גוים כתיב שאר אומות מנלן 

ש דדריש טעמא דקרא אלא לרבנן "ק כי יסיר את בנך לרבות כל המסירים הניחא לר"א

מכלל דמעיקרא לא תפסי בה ' ואחר כן תבוא אליה ובעלתה וגו( דברים כא)ק "ט א"מ

כי תהיין ( דברים כא)ושין אשכחן דלא תפסי בה קידושין ולדה כמותה מנלן אמר קרא קיד

לאיש וילדו לו כל היכא דקרינן ביה כי תהיינה קרינן ביה וילדו לו וכל היכא דלא קרינן 

ביה כי תהיינה לא קרינן ביה וילדו לו אי הכי שפחה נמי אין הכי נמי אלא האשה וילדיה 

לכדתניא תהיה לאדוניה למה לי 

יוסי ' האומר לשפחתו הרי את בת חורין וולדך עבד הולד כמותה דברי ר  א גמרא,דף סט

האשה וילדיה תהיה לאדוניה מאי ( שמות כא)א דבריו קיימים משום שנאמר "הגלילי וחכ

: תלמודא אמר רבא אדרבי יוסי הגלילי

א שפחה הולד טרפון אומר יכולין ממזרין ליטהר כיצד ממזר שנש' ר  א משנה,דף סט

: עבד שיחררו נמצא הבן בן חורין רבי אליעזר אומר הרי זה עבד ממזר

איבעיא להו רבי טרפון לכתחילה קאמר או דיעבד קאמר תא שמע אמרו   א גמרא,דף סט

לו לרבי טרפון טיהרת את הזכרים ולא טיהרת את הנקיבות ואי אמרת לכתחילה קאמר 

ייס תא שמע דאושפזיכניה דרבי שמלאי ממזר ממזרת נמי תינסיב לעבדא עבד אין לו ח

הוה ואמר ליה אי אקדמתך טהרתינהו לבנך אי אמרת בשלמא לכתחילה שפיר אלא אי 

אמרת דיעבד מאי ניהו דמנסיב ליה עצה ואמר ליה זיל גנוב ואיזדבן בעבד עברי ובשני 

נוהג אלא שמלאי עבד עברי מי הוה והאמר מר אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל ' דר

לאו שמע מינה רבי טרפון לכתחילה קאמר שמע מינה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה 

אלעזר מאי טעמיה דרבי ' אמר ר : רבי אליעזר אומר הרי זה עבד ממזר : טרפון' כר

לו הלך אחר פסולו ורבנן ההוא בישראל שנשא ממזרת ( דברים כג)אליעזר דאמר קרא 

משפחותם לבית אבותם כתיב אתא לו אפקיה ורבי ל( במדבר ד)סלקא דעתך אמינא 

ג דכתיב "ג דכתב למשפחותם לבית אבותם אתא לו אפקיה הכא נמי אף ע"אליעזר לאו אע

האשה וילדיה תהיה לאדוניה אתא לו אפקיה ורבנן כל ולד במעי שפחה ( שמות כא)



:  כנענית כולד במעי בהמה דמי

  

מסכת קידושין פרק ד 

יוחסים עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גירי וחרורי ממזירי עשרה   א משנה,דף סט

נתיני שתוקי ואסופי כהני לויי וישראלי מותרין לבא זה בזה לויי ישראלי חללי גירי 

וחרורי מותרין לבא זה בזה גירי וחרורי ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי כולם מותרין לבא 

אינו מכיר את אביו אסופי כל שנאסף מן זה בזה ואלו הם שתוקי כל שהוא מכיר את אמו ו

: השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא אמו אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי

מאי איריא דתני עלו מבבל ניתני הלכו לארץ  : עשרה יוחסים עלו מבבל  א גמרא,דף סט

וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ( דברים יז)ל כדתניא "ישראל מילתא אגב אורחיה קמ

אלהיך מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוה מכל הארצות ' ה

בשלמא בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל היינו דכתיב 

דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית אלא ארץ ישראל גבוה ( דברים יז)  ב גמרא,דף סט

' עוד חי הלא יאמר ' לכן הנה ימים באים נאם ה( ירמיהו כג)מכל ארצות מנלן דכתיב 

אשר העלה ואשר הביא את בני ' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה

ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדחתים שם מאי איריא דתני עלו מבבל נתני עלו 

אלעזר לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה ' לארץ ישראל מסייע ליה לרבי אלעזר דאמר ר

מר עלו מאיליהם תנן ורבא אמר העלום תנן וקמיפלגי כסולת נקיה ועלה איתמר אביי א

בדרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיה ועלה אביי 

לית ליה דרבי אלעזר רבא אית ליה דרבי אלעזר איבעית אימא דכולי עלמא אית להו 

ו סליקו ומר דרבי אלעזר והכא בהא קא מיפלגי מר סבר אפרושי אפרושינהו ומנפשייה

סבר בעל כרחייהו אסוקינהו בשלמא למאן דאמר עלו היינו דאמר רב יהודה אמר שמואל 

ד העלום מידע ידעינהו "כל ארצות עיסה לארץ ישראל וארץ ישראל עיסה לבבל אלא למ

עזרא )נהי דידעי לההוא דרא לדרא אחריני לא ידעי בשלמא למאן דאמר עלו היינו דכתיב 

הבא על אחוה ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם ובכהנים ומבני  ואקבצם אל הנהר( ח

לוי לא מצאתי שם אלא למאן דאמר העלום הא מיזהר זהירי נהי דאיזהור בפסולים 

וישבו ( עזרא ב)מנלן דסליקו דכתיב  : כהני לויי וישראלי : בכשירים לא איזדהור

 : הם וכל ישראל בעריהםהכהנים והלוים ומן העם והמשוררים והשוערים והנתינים בערי

ומבני ( עזרא ב)' יוסי אומר גדולה חזקה שנא' חללי מנלן דתניא ר : חללי גירי וחרורי

הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזילי אשר לקח מבנות ברזילי הגלעדי אשה ויקרא על 

שמם אלה בקשו כתבם המתייחשים ולא נמצאו ויגואלו מן הכהונה ויאמר התרשתא להם 

א יאכלו מקדש הקדשים עד עמוד כהן לאורים ותומים ואמר להם הרי אתם אשר ל

בחזקתכם במה הייתם אוכלים בגולה בקדשי הגבול אף כאן נמי בקדשי הגבול ולמאן 

דאמר מעלים מתרומה ליוחסין הני דאכול בתרומה אתו לאסוקינהו שאני התם דריע 

רבנן ולבסוף אכול בתרומה חזקתייהו ואלא מאי גדולה חזקה דמעיקרא אכול בתרומה ד

דאורייתא ואיבעית אימא לעולם השתא נמי בדרבנן אכול בדאורייתא לא אכול וכי מסקינן 



מתרומה ליוחסין מדאורייתא מדרבנן לא מסקינן אי הכי מאי גדולה חזקה דמעיקרא ליכא 

ג דאיכא למיגזר משום תרומה דאורייתא "למיגזר משום תרומה דאורייתא לבסוף אף ע

ויאמר התרשתא להם אשר לא ( עזרא ב)נן אכול בדאורייתא לא אכול והכתיב בדרב

יאכלו מקדש הקדשים בקדש הקדשים הוא דלא יאכל הא כל מידי ניכול הכי קאמר לא 

וכל ( ויקרא כב)מידי דמיקרי קדש ולא מידי דמיקרי קדשים לא מידי דמיקרי קדש דכתיב 

ובת כהן כי תהיה ( ויקרא כב)ר קרא זר לא יאכל קדש ולא מידי דמיקרי קדשים דאמ

לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל ואמר מר במורם מן הקדשים 

וכל ( עזרא ו)מנלן אמר רב חסדא דאמר קרא  : גירי וחרורי : לא תאכל  א גמרא,דף ע

וישמע סנבלט ( נחמיה ב)מנלן דכתיב  : ממזרי : הנבדל מטומאת גויי הארץ אליהם

כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו כי חתן ( נחמיה ו)ד העמוני וכתיב החרוני וטוביה העב

> עובד כוכבים>הוא לשכניה בן ארח ויהוחנן בנו לקח את בת משלם בן ברכיה קסבר 

ד הולד ממזר אלא למאן דאמר "ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר הניחא למ{ גוי}

א לא הוו ליה בני ותו ממאי הולד כשר מאי איכא למימר ותו ממאי דהוו ליה בני דילמ

ואלה העולים מתל מלח תל ( נחמיה ז)דהכא הוו להו וסליקו דילמא התם הוו אלא מהכא 

חרשא כרוב אדון ואמר ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם תל מלח אלו 

בני אדם שדומים מעשיהם למעשה סדום שנהפכה לתל מלח תל חרשא זה שקורא אבא 

ו ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם זה הוא אסופי שנאסף ואמו משתקת

מן השוק כרוב אדון ואמר אמר רבי אבהו אמר אדון אני אמרתי יהיו ישראל לפני חשובים 

פ ששמו עצמם "ככרוב והם שמו עצמם כנמר איכא דאמרי אמר רבי אבהו אמר אדון אע

נה כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו כנמר הן חשובים לפני ככרוב אמר רבה בר בר ח

ואלה ( נחמיה ז)מעלה עליו הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח שנאמר 

העולים מתל מלח תל חרשא אמר רבה בר רב אדא אמר רב כל הנושא אשה לשום ממון 

בגדו כי בנים זרים ילדו ושמא תאמר ' בה( הושע ה)הויין לו בנים שאינן מהוגנים שנאמר 

עתה יאכלם חדש את חלקיהם ושמא תאמר חלקו ולא ( הושע ה)מון פלט תלמוד לומר מ

ל חדש מאי משמע אמר רב נחמן "חלקה תלמוד לומר חלקיהם ושמא תאמר לזמן מרובה ת

בר יצחק חדש נכנס וחדש יצא וממונם אבד ואמר רבה בר רב אדא ואמרי לה אמר רבי 

ה רוצעו ותנא "גנת לו אליהו כופתו והקבסלא אמר רב המנונא כל הנושא אשה שאינה הו

ה חותם אוי לו לפוסל את זרעו ולפוגם את משפחתו ולנושא "על כולם אליהו כותב והקב

ה רוצעו וכל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא "אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב

דיתא לעולם ואמר שמואל במומו פוסל ההוא גברא דמנהרדעא דעל לבי מטבחיא בפומב

אמר להו הבו לי בישרא אמרו ליה נטר עד דשקיל לשמעיה דרב יהודה בר יחזקאל וניתיב 

לך אמר מאן יהודה בר שויסקאל דקדים לי דשקל מן קמאי אזלו אמרו ליה לרב יהודה 

שמתיה אמרו רגיל דקרי אינשי עבדי אכריז עליה דעבדא הוא אזל ההוא אזמניה לדינא 

א דהזמנא אזל רב יהודה לקמיה דרב הונא אמר ליה איזיל לקמיה דרב נחמן אייתי פיתק

או לא איזיל אמר ליה מיזל לא מיבעי לך למיזל משום דגברא רבה את אלא משום יקרא 

דבי נשיאה קום זיל אתא אשכחיה דקעביד מעקה אמר ליה לא סבר לה מר להא דאמר רב 

ר בעשיית מלאכה בפני הונא בר אידי אמר שמואל כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור אסו

ל מי סניא מעקה דכתיב באורייתא או "ל פורתא דגונדריתא הוא דקא עבידנא א"שלשה א

ל ומי סני ספסל דאמור רבנן או איצטבא "ל יתיב מר אקרפיטא א"מחיצה דאמור רבנן א



ל ליכול מר אתרונגא אמר ליה הכי אמר שמואל כל האומר אתרונגא "דאמרי אינשי א

חא או אתרוג כדקריוה רבנן או אתרוגא דאמרי אינשי אמר ליה לישתי תילתא ברמות רו

מר אנבגא אמר ליה מי סני איספרגוס דקריוה רבנן או אנפק דאמרי אינשי אמר ליה תיתי 

דונג תשקינן אמר ליה הכי אמר שמואל אין משתמשים באשה קטנה היא בפירוש אמר 

ל "נשדר ליה מר שלמא לילתא אשמואל אין משתמשים באשה כלל בין גדולה בין קטנה 

ל הכי אמר שמואל "י שליח א"הכי אמר שמואל קול באשה ערוה אפשר ע

אין שואלין בשלום אשה על ידי בעלה אמר ליה הכי אמר שמואל אין   ב גמרא,דף ע

שואלין בשלום אשה כלל שלחה ליה דביתהו שרי ליה תגריה דלא נישוויך כשאר עם 

א אמר ליה טסקא דהזמנותא שדר מר אבתראי אמר ליה ל מאי שיאטיה דמר הכ"הארץ א

השתא שותא דמר לא גמירנא טסקא דהזמנותא משדרנא למר אפיק דיסקא דהזמנותא מבי 

חדיה ואחזי ליה אמר ליה הא גברא והא דסקא אמר ליה הואיל ואתא מר להכא לישתעי 

מר לההוא  מיליה כי היכי דלא לימרו מחנפי רבנן אהדדי אמר ליה מאי טעמא שמתיה

גברא ציער שליחא דרבנן ונגדיה מר דרב מנגיד על מאן דמצער שלוחא דרבנן דעדיף 

מיניה עבדי ליה מאי טעמא אכריז מר עליה דעבדא הוא אמר ליה דרגיל דקרי אינשי עבדי 

ותני כל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא לעולם ואמר שמואל במומו פוסל אימר דאמר 

> אתא ההוא בר דיניה מנהרדעי>זי עליה מי אמר אדהכי והכי שמואל למיחש ליה לאכרו

ל ההוא בר דיניה לרב יהודה לדידי קרית לי עבדא דאתינא מבית חשמונאי מלכא אמר "א

ל לא סבר לה מר "ליה הכי אמר שמואל כל דאמר מדבית חשמונאי קאתינא עבדא הוא א

אם קודם מעשה אמרה  ח שמורה הלכה ובא"ר אבא אמר רב הונא אמר רב כל ת"להא דא

שומעין לו ואם לאו אין שומעין לו אמר ליה הא איכא רב מתנה דקאי כוותי רב מתנה לא 

חזייה לנהרדעא תליסר שני ההוא יומא אתא אמר ליה דכיר מר מאי אמר שמואל כי קאי 

ל הכי אמר שמואל כל דאמר מדבית חשמונאי "חדא כרעא אגודא וחדא כרעא במברא א

בדא הוא דלא אישתיור מינייהו אלא ההיא רביתא דסלקא לאיגרא ורמיא מלכא קאתינא ע

קלא ואמרה כל דאמר מבית חשמונאי אנא עבדא הוא נפלה מאיגרא ומיתה אכרוז עליה 

דעבדא הוא ההוא יומא אקרען כמה כתובתא בנהרדעא כי קא נפיק נפקי אבתריה 

הא דאמר שמואל תרתי למירגמיה אמר להו אי שתיקו שתיקו ואי לא מגלינא עלייכו 

זרעייתא איכא בנהרדעא חדא מיקריא דבי יונה וחדא מיקריא דבי עורבתי וסימניך טמא 

טמא טהור טהור שדיוה לההוא ריגמא מידייהו וקם אטמא בנהר מלכא מכריז רב יהודה 

בפומבדיתא אדא ויונתן עבדי יהודה בר פפא ממזירא בטי בר טוביה ברמות רוחא לא 

ותא מכריז רבא במחוזא בלאי דנאי טלאי מלאי זגאי כולם לפסול אמר שקיל גיטא דחיר

רב יהודה גובאי גבעונאי דורנוניתא דראי נתינאי אמר רב יוסף האי בי כובי דפומבדיתא 

כולם דעבדי אמר רב יהודה אמר שמואל ארבע מאות עבדים ואמרי לה ארבעת אלפים 

ה וכל כהן שיש בו עזות פנים אינו עבדים היו לו לפשחור בן אימר וכולם נטמעו בכהונ

אלעזר ' אלא מהם אמר אביי כולהו יתבן בשורא דבנהרדעא ופליגא דרבי אלעזר דאמר ר

ועמך כמריבי כהן אמר רבי ( הושע ד)' אם ראית כהן בעזות מצח אל תהרהר אחריו שנא

ה משרה שכינתו "אבין בר רב אדא אמר רב כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו כשהקב

שבטי יה עדות לישראל ( תהילים קכב)על כל השבטים ואין מעיד עליו שנאמר  מעיד

ה "חמא ברבי חנינא כשהקב' אימתי הוי עדות לישראל בזמן שהשבטים שבטי יה אמר ר

בעת ( ירמיהו לא)' משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל שנא



ל ישראל לא נאמר אלא לכל אהיה לאלהים לכל משפחות ישראל לכ' ההיא נאם ה

יהיו לי לעם אמר רבה בר רב הונא זו מעלה יתירה יש בין ישראל [ והמה]משפחות 

יהיו לי לעם [ והמה]והייתי להם לאלהים ( יחזקאל לז)לגרים דאילו בישראל כתיב בהו 

והייתם לי לעם ' מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי נאם ה( ירמיהו ל)ואילו בגרים כתיב 

ישעיהו )י אהיה לכם לאלהים אמר רבי חלבו קשים גרים לישראל כספחת שנאמר ואנכ

( ויקרא יד)ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב כתיב הכא ונספחו וכתיב התם ( יד

לשאת ולספחת אמר רבי חמא בר חנינא כשהקדוש ברוך הוא 

וישב מצרף  (מלאכי ג)' מטהר שבטים שבטו של לוי מטהר תחילה שנא  א גמרא,דף עא

י מגישי מנחה בצדקה "ומטהר כסף וטיהר את בני לוי וזיקק אותם כזהב וככסף והיו לי

אמר רבי יהושע בן לוי כסף מטהר ממזרים שנאמר וישב מצרף ומטהר כסף מאי מגישי 

גופא  : ה עם ישראל שמשפחה שנטמעה נטמעה"ר יצחק צדקה עשה הקב"מנחה בצדקה א

 : ארצות עיסה לארץ ישראל וארץ ישראל עיסה לבבל אמר רב יהודה אמר שמואל כל

בימי רבי בקשו לעשות בבל עיסה לארץ ישראל אמר להן קוצים אתם משימים לי בין 

חנינא בר חמא אמר להם כך ' חנינא בר חמא נטפל עמהם ר' עיני רצונכם יטפל עמכם ר

שראל וארץ יוסי שאמר משום אביו כל ארצות עיסה לארץ י' ישמעאל בר' מקובלני מר

ישראל עיסה לבבל בימי רבי פנחס בקשו לעשות בבל עיסה לארץ ישראל אמר להם 

לעבדיו כשאני אומר שני דברים בבית המדרש טלוני בעריסה ורוצו כי עייל אמר להם אין 

שחיטה לעוף מן התורה אדיתבי וקמעייני בה אמר להו כל ארצות עיסה לארץ ישראל 

בעריסה ורצו רצו אחריו ולא הגיעוהו ישבו ובדקו עד  וארץ ישראל עיסה לבבל נטלוהו

ר יוחנן היכלא בידינו היא אבל מה אעשה שהרי גדולי הדור "שהגיעו לסכנה ופירשו א

יצחק משפחה שנטמעה נטמעה אמר אביי אף אנן ' יצחק דאמר ר' נטמעו בה סבר לה כר

זרוע עוד אחרת נמי תנינא משפחת בית הצריפה היתה בעבר הירדן וריחקה בן ציון ב

היתה וקירבה בן ציון בזרוע כגון אלו אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב כגון אלו 

דידעין אבל משפחה שנטמעה נטמעה תאנא עוד אחרת היתה ולא רצו חכמים לגלותה אבל 

חכמים מוסרים אותו לבניהם ולתלמידיהן פעם אחת בשבוע ואמרי לה פעמים בשבוע 

תברא כמאן דאמר פעם אחת בשבוע כדתניא הריני נזיר אם לא אמר רב נחמן בר יצחק מס

יוחנן שם בן ' אגלה משפחות יהיה נזיר ולא יגלה משפחות אמר רבה בר בר חנה אמר ר

ארבע אותיות חכמים מוסרין אותו לתלמידיהן פעם אחת בשבוע ואמרי לה פעמים בשבוע 

זה שמי ( שמות ג)תיב אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא כמאן דאמר פעם אחת בשבוע דכ

ל ההוא סבא לעלם כתיב רבי אבינא "לעולם לעלם כתיב רבא סבר למידרשיה בפירקא א

ה לא כשאני נכתב אני "זה זכרי אמר הקב( שמות ג)זה שמי וכתיב ( שמות ג)רמי כתיב 

ר בראשונה שם בן שתים עשרה "ת ת"ף דל"י ונקרא באל"ד ה"נקרא נכתב אני ביו

אותו לכל אדם משרבו הפריצים היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונה אותיות היו מוסרין 

והצנועים שבכהונה מבליעים אותו בנעימת אחיהם הכהנים תניא אמר רבי טרפון פעם 

אחת עליתי אחר אחי אמי לדוכן והטיתי אזני אצל כהן גדול ושמעתי שהבליע שם בנעימת 

תים אותיות אין מוסרין אותו אחיו הכהנים אמר רב יהודה אמר רב שם בן ארבעים וש

אלא למי שצנוע ועניו ועומד בחצי ימיו ואינו כועס ואינו משתכר ואינו מעמיד על מדותיו 

וכל היודעו והזהיר בו והמשמרו בטהרה אהוב למעלה ונחמד למטה ואימתו מוטלת על 

הבריות ונוחל שני עולמים העולם הזה והעולם הבא אמר שמואל משמיה דסבא בבל 



כשרה עומדת עד שיודע לך במה נפסלה שאר ארצות בחזקת פסול הן עומדות עד  בחזקת

שיודע לך במה נכשרה ארץ ישראל מוחזק לפסול פסול מוחזק לכשר כשר הא גופא 

קשיא אמרת מוחזק לפסול פסול הא סתמא כשר והדר תני מוחזק לכשר כשר הא סתמא 

פסול אמר רב הונא בר תחליפא משמיה דרב לא קשיא 

כאן להשיאו אשה כאן להוציא אשה מידו אמר רב יוסף כל שסיחתו   ב גמרא,עאדף 

' בבבל משיאין לו אשה והאידנא דאיכא רמאי חיישינן זעירי הוה קא מישתמיט מיניה דר

יוחנן דהוה אמר ליה נסיב ברתי יומא חד הוו קאזלי באורחא מטו לעורקמא דמיא ארכביה 

אורייתן כשרה בנתין לא כשרן מאי דעתיך אילימא  ל"יוחנן אכתפיה וקא מעבר ליה א' לר

מדתנן עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי אטו כהני לויי וישראלי כולהו סליקו כי היכי 

א לא עלה עזרא מבבל עד "דאישתיור מהני אישתיור נמי מהני אישתמיטתיה הא דאמר ר

זייה לרב יצחק שעשאה כסולת נקייה ועלה עולא איקלע לפומבדיתא לבי רב יהודה ח

ל מאי טעמא לא קא מנסיב ליה מר איתתא לבריה "בריה דרב יהודה דגדל ולא נסיב א

ל מי ידענא מהיכא אנסיב אמר ליה אטו אנן מי ידעינן מהיכא קאתינן דילמא מהנך "א

{ גוי> }עובד כוכבים>נשים בציון ענו בתולות בערי יהודה וכי תימא ( איכה ה)דכתיב 

השוכבים על ( עמוס ו)ראל הולד כשר ודילמא מהנך דכתיב בהו ועבד הבא על בת יש

חנינא אלו בני אדם המשתינים מים ' מטות שן וסרוחים על ערסותם ואמר רבי יוסי בר

לכן עתה יגלו ( עמוס ו)ה היינו דכתיב "אבהו א' בפני מטותיהם ערומים ומגדף בה ר

' לו בראש גולים אלא אמר רבראש גולים משום דמשתינים מים בפני מטותיהם ערומים יג

אבהו אלו בני אדם שאוכלין ושותין זה עם זה ומדביקין מטותיהם זו בזו ומחליפין 

נשותיהם זה לזה ומסריחים ערסותם בשכבת זרע שאינה שלהם אמר ליה היכי נעביד 

אמר ליה זיל בתר שתיקותא כי האי דבדקי בני מערבא כי מינצו בי תרי בהדי הדדי חזו הי 

דקדים ושתיק אמרי האי מיוחס טפי אמר רב שתיקותיה דבבל היינו יחוסא איני  מנייהו

ובדק בהו מאי לאו ביחסותא לא [ לבי שיחלא]> לבי בר שפי חלא>והא איקלע רב 

בשתיקותא הכי קאמר להו בדוקו אי שתקי אי לא שתקי אמר רב יהודה אמר רב אם ראית 

חד מהן ואין מניחין אותו לידבק אחד שני בני אדם שמתגרים זה בזה שמץ פסול יש בא

יהושע בן לוי אם ראית שתי משפחות המתגרות זו בזו שמץ פסול יש ' בחבירו אמר ר

ר פפא סבא משמיה דרב בבל בריאה "באחת מהן ואין מניחין אותה לידבק בחברתה א

ם מישון מיתה מדי חולה עילם גוססת ומה בין חולין לגוססין רוב חולין לחיים רוב גוססי

למיתה עד היכן היא בבל רב אמר עד נהר עזק ושמואל אמר עד נהר יואני לעיל בדיגלת 

עד היכא רב אמר עד בגדא ואוונא ושמואל אמר עד מושכני ולא מושכני בכלל והאמר 

רבי חייא בר אבא אמר שמואל מושכני הרי היא כגולה ליוחסין אלא עד מושכני ומושכני 

מר רב שמואל עד אפמייא תתאה תרתי אפמייא הויין בכלל לתחתית בדיגלת עד היכא א

חדא עיליתא וחדא תתייתא חדא כשירה וחדא פסולה ובין חדא לחדא פרסה וקא קפדי 

אהדדי ואפילו נורא לא מושלי אהדדי וסימניך דפסולתא הא דמישתעיא מישנית לעיל 

יוחנן ' רבפרת עד היכא רב אמר עד אקרא דתולבקני ושמואל אמר עד גישרא דבי פרת ו

אמר עד מעברת דגיזמא לייט אביי ואיתימא רב יוסף אדרב אדרב לייט אדשמואל לא לייט 

א לעולם אדרב לייט אדשמואל לא לייט וגישרא "ש אדשמואל ואב"אלא לייט אדרב וכ

דבי פרת לתתאיה הוה קאי 



ד והאידנא הוא דליוה פרסאי אמר ליה אביי לרב יוסף להא גיסא דפרת ע  א גמרא,דף עב

היכא אמר ליה מאי דעתיך משום בירם מייחסי דפומבדיתא מבירם נסבי אמר רב פפא 

כמחלוקת ליוחסין כך מחלוקת לענין גיטין ורב יוסף אמר מחלוקת ליוחסין אבל לגיטין 

דברי הכל עד ארבא תניינא דגישרא אמר רמי בר אבא חביל ימא תכילתא דבבל שוניא 

ר אף ציצורא תניא נמי הכי חנן בן פנחס אומר חביל וגוביא תכילתא דחביל ימא רבינא אמ

ימא תכילתא דבבל שוניא וגוביא וציצורא תכילתא דחביל ימא אמר רב פפא והאידנא 

איערבי בהו כותאי ולא היא איתתא הוא דבעא מינייהו ולא יהבו ליה מאי חביל ימא אמר 

מד רבי יצחק נפחא רב פפא זו פרת דבורסי ההוא גברא דאמר להו אנא מן שוט מישוט ע

על רגליו ואמר שוט מישוט בין הנהרות עומדת וכי בין הנהרות עומדת מאי הוי אמר אביי 

חנינא בין הנהרות הרי היא כגולה ליוחסין ' חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי בר' אמר ר

יוחנן מאיהי דקירא ולעיל והא אמר רבי יוחנן עד מעברתא דגיזמא ' והיכא קיימא אמר ר

יי רצועה נפקא אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב חלזון ניהוונד הרי אמר אב

ל אטו דידי "ל אביי לא תציתו ליה יבמה היא דנפלה ליה התם א"היא כגולה ליוחסין א

היא דרב חננאל היא אזיל שיילוה לרב חננאל אמר להו הכי אמר רב חלזון ניהוונד הרי 

אבא בר כהנא מאי דכתיב ' א בר כהנא דאמר ראב' היא כגולה ליוחסין ופליגא דר

וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי חלח זו חלזון חבור זו הדייב נהר ( ב יחמלכים )

גוזן זו גינזק ערי מדי זו חמדן וחברותיה ואמרי לה זו נהוונד וחברותיה מאי חברותיה אמר 

ל קסלקא דעתא מושכי שמואל כרך מושכי חוסקי ורומקי אמר רבי יוחנן וכולם לפסו

חייא בר אבין אמר שמואל מושכני הרי היא כגולה ליוחסין אלא ' היינו מושכני והאמר ר

ותלת עלעין בפומה בין שיניה אמר רבי יוחנן זו ( דנייאל ז)מושכי לחוד ומושכני לחוד 

וארו חיוא אחרי תנינא ( דנייאל ז)חלזון הדייב ונציבין שפעמים בולעתן ופעמים פולטתן 

דמיה לדוב תני רב יוסף אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב ומסורבלין כדוב ומגדלין שער 

ל "אמי כי הוה חזי פרסא דרכיב אמר היינו דובא ניידא א' כדוב ואין להם מנוחה כדוב ר

רבי ללוי הראני פרסיים אמר ליה דומים לחיילות של בית דוד הראני חברין דומין 

ים דומין לשעירים של בית הכסא הראני תלמידי חכמים למלאכי חבלה הראני ישמעאל

שבבבל דומים למלאכי השרת כי הוה ניחא נפשיה דרבי אמר הומניא איכא בבבל כולה 

עמונאי היא מסגריא איכא בבבל כולה דממזירא היא בירקא איכא בבבל שני אחים יש 

מקום דאקפי שמחליפים נשותיהם זה לזה בירתא דסטיא איכא בבבל היום סרו מאחרי ה

אחי ברבי יאשיה ואישתמוד ' פירא בכוורי בשבתא ואזיל וצדו בהו בשבתא ושמתינהו ר

אקרא דאגמא איכא בבבל אדא בר אהבה יש בה 

היום יושב בחיקו של אברהם היום נולד רב יהודה בבבל דאמר מר   ב גמרא,דף עב

נולד רבא כשמת עקיבא נולד רבי כשמת רבי נולד רב יהודה כשמת רב יהודה ' כשמת ר

רבא נולד רב אשי ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו שנאמר 

וזרח השמש ובא השמש עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של ( קוהלת א)

( איכה א)' ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב וגו( א גשמואל )שמואל הרמתי שנאמר 

ויהי ( יחזקאל יא)הודה אמר כגון הומניא לפום נהרא ליעקב סביביו צריו רב י' צוה ה

רב ' כהנבאי ופלטיהו בן בניהו מת ואפול על פני ואזעק קול גדול ואומר אהה אדני ה

ושמואל חד אמר לטובה וחד אמר לרעה מאן דאמר לטובה כי הא דאיסתנדרא דמישן 

לן דקאי לקמן  חתניה דנבוכדנצר הוה שלח ליה מכולי האי שבייה דאייתית לך לא שדרת



ל פלטיהו בן בניהו אנן דחשבינן ניקו מקמך הכא ועבדין "בעי לשדורי ליה מישראל א

ניזלו להתם ואמר נביא מי שעשה טובה בישראל ימות בחצי ימיו מאן דאמר לרעה דכתיב 

הקדמוני הפונה קדימה והנה בפתח השער ' ותבא אותי אל שער בית ה( יחזקאל יא)

ה בתוכם את יאזניה בן עזר ואת פלטיהו בן בניהו שרי העם עשרים וחמשה איש וארא

בין האולם ובין ' הפנימית והנה פתח היכל ה' ויבא אותי אל חצר בית ה( יחזקאל ח)וכתיב 

ופניהם קדמה ממשמע שנאמר ופניהם ' המזבח כעשרים וחמשה איש אחוריהם אל היכל ה

מלמד ' אל היכל ה[ אחוריהם]קדמה איני יודע שאחוריהם כלפי מערב מה תלמוד לומר 

שהיו מפריעין עצמם ומתריזין עצמם כלפי מעלה וקאמר נביא מי שעשה הרעה הזאת 

בישראל ימות על מיטתו תסתיים דשמואל דאמר לרעה דאמר רבי חייא בר אבין אמר 

שמואל מושכני הרי היא כגולה ליוחסים מישון לא חשו לה לא משום עבדות ולא משום 

ם שהיו בה לא הקפידו על הגרושות לעולם אימא לך שמואל אמר ממזרות אלא כהני

' לטובה ושמואל לטעמיה דאמר המפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור שנא

כל עבד איש מקנת כסף עבד איש ולא עבד אשה אלא עבד שיש לו רשות ( שמות יב)

ר רב יהודה אמר לרבו עליו קרוי עבד עבד שאין לרבו רשות עליו אין קרוי עבד אמ

מ אבל חכמים אומרים כל ארצות בחזקת כשרות הם עומדות אמימר "שמואל זו דברי ר

שרא ליה לרב הונא בר נתן למינסב איתתא מחוזייתא אמר ליה רב אשי מאי דעתיך דאמר 

א כל ארצות בחזקת כשרות הן עומדות "מאיר אבל חכ' רב יהודה אמר שמואל זו דברי ר

ה "מתני הכי ובי רב פפא לא מתני הכי ובי רב זביד לא מתני הכי אפוהא בי רב כהנא לא 

ר ממזירי ונתיני טהורים "לא קיבלה מיניה משום דשמיע ליה מרב זביד דנהרדעא ת

יוסי והלא כבר נאמר ' מאיר אומר אין טהורים אמר לו ר' יוסי ר' לעתיד לבא דברי ר

מאיר כשהוא אומר מכל ' לו רוזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם אמר ( יחזקאל לו)

יוסי כשהוא אומר אטהר אתכם ' טומאותיכם ומכל גלוליכם ולא מן הממזרות אמר לו ר

וישב ממזר ( זכריה ט)הוי אומר אף מן הממזרות בשלמא לרבי מאיר היינו דכתיב 

יוסי מאי וישב ממזר באשדוד כדמתרגם רב יוסף יתבון בית ישראל ' באשדוד אלא לר

ון דהוו דמו בה לנוכראין אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי לרוחצן בארעה

אמר רב יוסף אי לאו דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי הוה אתי אליהו מפיק 

יהודה אומר גר לא ישא ' יוסי ר' ר גר נושא ממזרת דברי ר"מינן צוורני צוורני קולרין ת

ט דרבי יוסי חמשה קהלי "רים בכהנת מממזרת אחד גר אחד עבד משוחרר וחלל מות

כתיבי 

חד לכהנים וחד ללוים וחד לישראלים וחד למישרי ממזר בשתוקי וחד   א גמרא,דף עג

למישרי שתוקי בישראל קהל גרים לא איקרי קהל ורבי יהודה כהנים ולוים מחד קהל 

ושתוקי נ תרי קהלי נינהו ממזר בשתוקי "נפקי אייתר ליה לקהל גרים ואיבעית אימא ה

ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ' לא יבא ממזר בקהל ה( דברים כג)בישראל מחד קהל נפקא 

ממזר ספק יבא בקהל ודאי הוא דלא יבא הא בקהל ספק יבא ואיבעית אימא הני נמי תרי 

הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר ( במדבר טו)קהלי נינהו וטעמיה דרבי יהודה מהכא 

הענין אחד גר ואחד עבד משוחרר וחלל מותרין בכהנת  ולרבי יוסי חוקה אחת הפסיק

' מסייעא ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב לא הוזהרו כשירות להנשא לפסולים דרש ר

זירא במחוזא גר מותר בממזרת רגמוהו כולי עלמא באתרוגייהו אמר רבא מי איכא 

כהנת טענוהו דדריש מילתא כי האי בדוכתא דשכיחי גיורי דרש רבא במחוזא גר מותר ב



בשיראי הדר דרש להו גר מותר בממזרת אמרו ליה אפסידתא לקמייתא אמר להו דטבא 

לכו עבדי לכו אי בעי מהכא נסיב ואי בעי מהכא נסיב והילכתא גר מותר בכהנת ומותר 

 : בממזרת מותר בכהנת לא הוזהרו כשירות להנשא לפסולים ומותר בממזרת כרבי יוסי

אמר רבא דבר תורה שתוקי כשר מאי טעמא רוב כשרים  : אלו הן שתוקי כל שמכיר

אצלה ומיעוט פסולין אצלה ואי אזלי אינהו לגבה כל דפריש מרובא פריש מאי אמרת 

דילמא אזלה איהי לגבייהו הוה ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי והתורה אמרה 

א בקהל ודאי הוא לא יבא ממזר ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יב( דברים כג)

דלא יבא הא בקהל ספק יבא ומה טעם אמרו שתוקי פסול גזירה שמא ישא אחותו מאביו 

אלא מעתה שתוקי שתוקית לא ישא שמא ישא אחותו מאביו כל כי הני מזנו ואזלי בת 

נ לא שכיחא אלא מעלה עשו "שתוקית לא ישא שמא ישא אחותו מאביו אלא לא שכיחא ה

תורה אסופי כשר מאי טעמא אשת איש בבעלה תולה מאי איכא  ביוחסין ואמר רבא דבר

ה כיון דאיכא פנויה ואיכא נמי דמחמת רעבון "מיעוט ארוסות ומיעוט שהלך בעליהם למד

ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ' הוה פלגא ופלגא והתורה אמרה לא יבא ממזר בקהל ה

טעם אמרו אסופי פסול שמא  ספק יבא בקהל ודאי הוא דלא יבא הא בקהל ספק יבא ומה

ישא אחותו מאביו אלא מעתה אסופי אסופית לא ישא שמא ישא אחותו בין מאביו בין 

נ לא שכיח "מאמו כל הני שדי ואזלי בת אסופי לא ישא שמא ישא אחותו אלא לא שכיח ה

אלא מעלה עשו ביוחסים אמר רבא בר רב הונא מצאו מהול 

משלטי הדמיה אין בו משום אסופי שייף משחא אין בו משום אסופי   ב גמרא,דף עג

ומלא כוחלא רמי חומרי תלי פיתקא ותלי קמיעא אין בו משום אסופי תלי בדיקלי אי 

מטיא ליה חיה יש בו משום אסופי אם לאו אין בו משום אסופי זרדתא סמיכא למתא יש 

י ביה בו משום אסופי ואם לאו אין בו משום אסופי בי כנישתא סמיכתא למתא ושכיח

רבים אין בו משום אסופי ואם לאו יש בו משום אסופי אמר אמימר האי פירא דסופלי יש 

בו משום אסופי חריפתא דנהרא אין בו משום אסופי פשרי יש בו משום אסופי צידי רשות 

הרבים אין בו משום אסופי רשות הרבים יש בו משום אסופי אמר רבא ובשני רעבון אין 

א אהייא אילימא ארשות הרבים איידי דשני רעבון קטלא ליה בו משום אסופי הא דרב

ואלא אצידי רשות הרבים מאי איריא שני רעבון אפילו בלא שני רעבון אלא כי אתמר 

דרבא אהא דאמר רב יהודה אמר רבי אבא אמר רבי יהודה בר זבדי אמר רב כל זמן 

אי טעמא אמר רבא שבשוק אביו ואמו נאמנים עליו נאסף מן השוק אין נאמנים עליו מ

פ שנאסף מן השוק אביו ואמו "הואיל ויצא עליו שם אסופי ואמר רבא ובשני רעבון אע

נאמנים עליו אמר רב חסדא שלשה נאמנים לאלתר אלו הן אסופי חיה ופוטרת חברותיה 

אסופי הא דאמרן חיה דתניא חיה נאמנת לומר זה יצא ראשון וזה יצא שני במה דברים 

וחזרה אבל יצתה וחזרה אינה נאמנת רבי אליעזר אומר הוחזקה על אמורים שלא יצתה 

עומדה נאמנת ואם לאו אינה נאמנת מאי בינייהו איכא בינייהו דאהדר אפה פוטרת 

חברותיה מאי היא דתנן שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן 

ות אמר רב חסדא כולן טמאות בדקה אחת מהן ונמצאת טמאה היא טמאה וכולן טהור

שבדקה עצמה כשיעור ווסת תנו רבנן נאמנת חיה לומר זה כהן וזה לוי זה נתין וזה ממזר 

במה דברים אמורים שלא קרא עליה שם ערער אבל קרא עליה ערער אינה נאמנת ערער 

דמאי אילימא ערער חד והאמר רבי יוחנן אין ערער פחות משנים אלא ערער תרי ואיבעית 

מא לך ערער חד וכי אמר רבי יוחנן אין ערער פחות משנים הני מילי אימא לעולם אי



היכא דאיתא חזקה דכשרות אבל היכא דליכא חזקה דכשרות חד נמי מהימן נאמן בעל 

מקח לומר לזה מכרתי ולזה אין מכרתי במה דברים אמורים בזמן שמקחו בידו אבל אין 

מקחו בידו אינו נאמן 

אן נקט לא צריכא דנקט מתרוייהו ואמר חד מדעתאי וחד וניחזי זוזי ממ  א גמרא,דף עד

בעל כורחי ולא ידיע הי מדעתו והי לא מדעתו נאמן דיין לומר לזה זכיתי ולזה חייבתי 

במה דברים אמורים שבעלי דינים עומדים לפניו אבל אין בעלי דינים עומדים לפניו אינו 

וניהדר ונידיינינהו בשודא דדייני  נאמן וניחזי זכותא מאן נקיט לא צריכא דקריע זכותייהו

אמר רב נחמן שלשה נאמנין על הבכור אלו הן חיה אביו ואמו חיה לאלתר אמו כל שבעה 

ר יהודה נאמן אדם לומר "יכיר יכירנו לאחרים מכאן א( דברים כא)אביו לעולם כדתניא 

ן חלוצה זה בני בכור וכשם שנאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בן גרושה וזה ב

מאי בדוקי אילימא  : אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי : וחכמים אומרים אינו נאמן

שבודקין את אמו ואומרת לכשר נבעלתי נאמנת כמאן כרבן גמליאל תנינא חדא זימנא 

דתנן היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה אמרה להם מאיש פלוני וכהן הוא 

רים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין ואמר רב אליעזר אומ' רבן גמליאל ור

יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל חדא להכשיר בה וחדא להכשיר בבתה הניחא 

ד לדברי המכשיר בה מכשיר בבתה "למאן דאמר לדברי המכשיר בה פוסל בבתה אלא למ

א התם "ם האבא שאול מאי אתא לאשמועינן דאבא שאול עדיפא מדרבן גמליאל דאי מהת

דרוב כשרין אצלה אבל היכא דרוב פסולין אצלה אימא לא צריכא אמר רבא הלכה כאבא 

: שאול

כל האסורין לבא בקהל מותרים לבא זה בזה רבי יהודה אוסר רבי   א משנה,דף עד

אליעזר אומר ודאן בודאן מותר ודאן בספיקן וספיקן בודאן וספיקן בספיקן אסור ואלו הן 

: סופי וכותיהספיקות שתוקי א

מאי כל האסורין לבא בקהל אילימא ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי הא   א גמרא,דף עד

יהודה אוסר ' תנא ליה רישא ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי מותרים לבא זה בזה ותו ר

א אומר ודאן בודאן מותר ודאן בספיקן "אהייא אילימא אודאן בספיקן הא מדקתני סיפא ר

י אוסר אגר בממזרת "יהודה לא סבירא ליה וכי תימא ר' סור מכלל דרוספיקן בספיקן א

מידי גר בממזרת קתני כל האסורין לבא בקהל קתני אמר רב יהודה 

הכי קאמר כל האסורים לבא בקהל כהונה מאי נינהו גיורת פחותה מבת   ב גמרא,דף עד

וקמה בבת שלש שמעון בן יוחי מותרין לבוא זה בזה ונ' שלש שנים ויום אחד ודלא כר

כ מצידה תברה אלא טעמא דבת שלש שנים "שמעון בן יוחי א' לר' שנים ויום אחד ואפי

ויום אחד הא פחותה מבת שלש שנים ויום אחד דמותרת לבא בקהל כהונה אסורה לבוא 

ש בן יוחי דמותרת לבא בקהל כהונה "זה בזה הרי פחותה מבת שלש שנים ויום אחד לר

ללא הוא דכל האסורים לבא בקהל כהונה מותרין לבא זה בזה ומותרות לבא זה בזה וכ

והרי אלמנה וגרושה וחללה וזונה דאסורים לבא בקהל כהונה ואסורים לבא זה בזה ותו 

הא מותר אסור והרי גר שמותר בכהנת ומותר בממזרת אלא אמר רב נתן בר הושעיא 

אליעזר בן יעקב ' ק כל שכהן אסור לישא את בתו ומאי ניהו גר שנשא גיורת וכר"ה

מותרין לבא זה בזה וכללא הוא דכל שכהן אסור לישא את בתו מותרים לבא זה בזה הרי 

' חלל שנשא בת ישראל דכהן אסור לישא בתו ואסורין נמי לבא זה בזה לא קשיא כר

דוסתאי בן יהודה והרי חלל שנשא חללה וכהן אסור לישא בתו ואסור נמי לבא זה בזה 



והרי גר שנשא בת ישראל וכהן מותר לישא בתו ומותרין לבא זה בזה  ותו הא מותר אסור

אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הכא ממזר מאחותו וממזר מאשת איש איכא 

יהודה סבר מאשת איש הוי ממזר ' ממזר מאחותו נמי הוי ממזר ור' ק סבר אפי"בינייהו ת

בלא יבא דברי ( דברים כג)הוא ל תנינא איזהו ממזר כל ש"מאחותו לא הוי ממזר מאי קמ

יהושע ' עקיבא שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים והלכה כדבריו ר' ר

ד אלא אמר רבא גר עמוני ומואבי איכא בינייהו והכי "אומר כל שחייבין עליו מיתת ב

כי קאמר כל האסורים לבא בקהל ומאי ניהו גר עמוני ומואבי מותרין לבא זה בזה אי ה

פ שרבי יהודה אוסר גר בממזרת הני מילי גר דראוי לבא "ק אע"יהודה אוסר ה' מאי ר

בקהל אבל גר עמוני ומואבי דאין ראויין לבא בקהל לא תנו רבנן בן תשע שנים ויום אחד 

גר עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי ונתין חלל וממזר שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת 

סי אומר כל שזרעו פסול פוסל וכל שאין זרעו פסול אינו פוסל רבן יו' ר[ פסלוה]ישראל 

שמעון בן גמליאל אומר 

כל שאתה נושא בתו אתה נושא אלמנתו וכל שאי אתה נושא בתו אי   א גמרא,דף עה

ר יוחנן מצרי שני איכא בינייהו "יוסי א' אתה נושא אלמנתו מאי איכא בין תנא קמא ובין ר

ושניהם לא למדוה אלא מכהן גדול באלמנה דתנא קמא סבר כי כהן גדול באלמנה מה כהן 

ל שביאתו בעבירה פוסל ורבי יוסי סבר כי גדול באלמנה שביאתו בעבירה ופוסל בה אף כ

ג באלמנה שזרעו פסול ופוסל אף כל שזרעו פסול פוסל לאפוקי מצרי "ג באלמנה מה כ"כ

בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם ( דברים כג)שני שאין זרעו פסול דאמר קרא 

שא את ג אומר כל שאתה נושא בתו אתה נושא אלמנתו וכל שאי אתה נו"רשב' בקהל ה

ג אמר עולא גר עמוני ומואבי "יוסי לרשב' בתו אי אתה נושא אלמנתו מאי איכא בין ר

ג באלמנה "יוסי סבר כי כ' איכא בינייהו ושניהם לא למדוה אלא מכהן גדול באלמנה דר

ג ככהן גדול "מה כהן גדול באלמנה שזרעו פסול ופוסל אף כל שזרעו פסול פוסל ורשב

כל זרעו פסול אף כל שכל זרעו פסול אפילו נקבות לאפוקי גר ג באלמנה ש"באלמנה מה כ

עמוני ומואבי דנקבות הוו כשרות לבא בקהל דאמר מר עמוני ולא עמונית מואבי ולא 

מואבית אמר רב חסדא הכל מודים באלמנת עיסה שפסולה לכהונה מאן מיקל בהני תנאי 

למנתו וכל שאי אתה רבן שמעון בן גמליאל וקאמר כל שאתה נושא בתו אתה נושא א

נושא בתו אי אתה נושא אלמנתו למעוטי מאי למעוטי אלמנת עיסה שפסולה לכהונה 

יהודה בן בתירא על אלמנת עיסה שכשירה ' לאפוקי מדהני תנאי דתנן העיד רבי יהושע ור

אמר רב  : ודאן בודאן מותר : לכהונה מאי טעמא הוי ספק ספיקא וספק ספיקא לקולא

כה כרבי אליעזר כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי הלל שונה עשרה יהודה אמר רב הל

יוחסים עלו מבבל וכולם מותרים לבא זה בזה ואת אמרת הלכה כרבי אליעזר ורמי דרב 

אדרב ורמי דשמואל אדשמואל דאיתמר ארוסה שעיברה רב אמר הולד ממזר ושמואל 

ר הולד שתוקי ואסור אמר הולד שתוקי רב אמר הולד ממזר ומותר בממזרת ושמואל אמ

בממזרת איפוך רב אמר הולד שתוקי ושמואל אמר הולד ממזר תרתי למה לי צריכא דאי 

איתמר בהא בהא קאמר רב משום דרוב כשרים אצלה אבל התם דרוב פסולים אצלה 

אימא מודי לשמואל ואי איתמר בהך בהא קאמר רב משום דאיכא למיתלה בארוס אבל 

כא ואי בעית אימא לעולם לא תיפוך ומאי ממזר דקאמר רב בהא אימא מודי לשמואל צרי

לאו מותר בממזרת אלא דאסור בבת ישראל ושמואל אמר הולד שתוקי דאסור בבת 

ישראל אי הכי היינו דרב אלא מאי שתוקי שמשתקין אותו מדין כהונה פשיטא השתא 



ו מנכסי מדין ישראל משתקינן ליה מדין כהונה מיבעי אלא מאי שתוקי שמשתקין אות

אביו פשיטא מי ידעינן אבוה מנו לא צריכא דתפס ואי בעית אימא מאי שתוקי בדוקי 

ג האמר שמואל חדא זימנא "שבודקים את אמו ואומרת לכשר נבעלתי נאמנת כמאן כר

ג ורבי "דתנן היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא ר

אומר אינה נאמנת ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה  אליעזר אומרים נאמנת רבי יהושע

כרבן גמליאל צריכא דאי מהתם הוה אמינא התם רוב כשירים אצלה אבל הכא דרוב 

פסולים אצלה אימא לא צריכא תניא וכן רבי אלעזר אומר כותי לא ישא כותית מאי טעמא 

ותר בממזרת אמר רב יוסף עשאוהו כגר לאחר עשרה דורות דתניא גר עד עשרה דורות מ

{ גיותו> }עבודת כוכבים>מכאן ואילך אסור בממזרת ויש אומרים עד שישתקע שם 

ל אביי מי דמי התם גר ישן וממזרת חדשה אמרי בר ישראל הוא דקא נסיב "ממנו א

ממזרת הכא אידי ואידי כי הדדי נינהו אלא כי אתא רב דימי אמר רבי אלעזר סבר לה 

כרבי ישמעאל 

אלעזר סבר לה כרבי ישמעאל ' עקיבא ר' י ישמעאל סבר לה כרורב  ב גמרא,דף עה

> עובד כוכבים>עקיבא דאמר ' ישמעאל סבר לה כר' דאמר כותים גירי אריות הם ור

ע והאמר רבי "ישמעאל כר' ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר ומי סבר לה ר{ גוי}

על הכהנת ועל הלויה  ועבד שבאו{ לגוי> }לעובד כוכבים>ישמעאל מנין ' יוחנן משום ר

ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין ( ויקרא כב)ועל בת ישראל שפסלוה שנאמר 

ועבד שאין לו אלמנות { גוי> }עובד כוכבים>לה מי שיש לו אלמנות וגרושין יצא 

אלעזר ' ע השתא ממזר הוי מיפסל בביאתו מיבעיא אלא ר"ד סבר לה כר"וגרושין ואי ס

עובד >עקיבא דאמר ' עאל דאמר כותים גירי אריות וסבר לה כרישמ' סבר לה כר

ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר ומי סבר לה רבי אלעזר כרבי { גוי> }כוכבים

ש ובית הילל בצרות מודים שאין ממזר אלא "פ שנחלקו ב"אלעזר אע' עקיבא והאמר ר

ר יוחנן "ייא בר אבא אח' ממי שאיסורו איסור ערוה וענוש כרת אלא כי אתא רבין אמר ר

יעקב בר אידי אמר ' אבא בר זבדא אמר רבי חנינא ואמרי לה אמר ר' ואמרי לה אמר ר

ישמעאל סבר כותים גירי אריות הן וכהנים ' רבי יהושע בן לוי שלש מחלוקות בדבר ר

ויעשו להם מקצותם כהני במות ( ב יזמלכים )שנטמעו בהם כהנים פסולים היו שנאמר 

בר חנה אמר רבי יוחנן מן הקוצים שבעם ומשום הכי פסלינהו ורבי עקיבא  ואמר רבה בר

סבר כותים גירי אמת הן וכהנים שנטמעו בהן כהנים כשרים היו שנאמר ויעשו להם 

מקצותם כהני במות ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מן הבחירים שבעם ואלא מפני 

מה אסרום מפני שהיו מייבמים את הארוסות 

לא תהיה אשת המת ( דברים כה)ופוטרים את הנשואות מאי דרשי   א גמרא,ודף ע

החוצה לאיש זר הך דיתבה חוצה היא לא תהיה לאיש זר אבל הך דלא יתבה חוצה תהיה 

לאיש זר ורבי עקיבא לטעמיה דאמר יש ממזר מחייבי לאוין ויש אומרים לפי שאין 

בר אבין רבי אליעזר היא דתניא  בקיאין בדקדוקי מצות מאן יש אומרים אמר רב אידי

מצת כותי מותרת ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח ורבי אליעזר אוסר לפי שאין בקיאים 

בדקדוקי מצות רבן שמעון בן גמליאל אומר כל מצוה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקים 

שין בה יותר מישראל ואלא הכי מאי אין בקיאין לפי שאין בקיאין בתורת קידושין וגירו

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ממזר מאחותו וממזר מאשת אח נתערבו בהן מאי קא 



משמע לן יש ממזר מחייבי כריתות ניתני חדא מעשה שהיה כך היה ורבא אמר עבד 

: ושפחה נתערבו בהן איסורא משום מאי משום שפחה ניתני חדא מעשה שהיה כך היה

אחריה ארבע אמהות שהן שמנה אמה  הנושא אשה כהנת צריך לבדוק  א משנה,דף עו

ואם אמה ואם אבי אמה ואמה ואם אביה ואמה ואם אבי אביה ואמה לויה וישראלית 

מוסיפין עליהן עוד אחת אין בודקין לא מן המזבח ולמעלה ולא מן הדוכן ולמעלה ולא מן 

ין הסנהדרין ולמעלה וכל שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים וגבאי צדקה משיאין לכהונה וא

צריך לבדוק אחריהן רבי יוסי אומר אף מי שהיה חתום עד בערכי הישנה של ציפורי רבי 

: חנינא בן אנטיגנוס אומר אף מי שהיה מוכתב באסטרטיא של מלך

מאי שנא בנשי בדקינן ומאי שנא בגברי לא בדקו נשי דכי מינצו בהדי   א גמרא,דף עו

לא אית ליה קלא גברי דכי מינצו בהדי  הדדי בעריות הוא דמינצו ואם איתא דאיכא מילתא

' הדדי ביוחסין הוא דמינצי אם איתא דאיכא מילתא אית ליה קלא ואיהי נמי תבדוק בי

לרב דאמר רב יהודה אמר רב לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולים רב ' בדידיה מסייע לי

רה אמהות שהם שש עש' אמהות שהם שתים עשרה במתניתא תנא ד' אדא בר אהבה תני ד

בשלמא לרב אדא בר אהבה 

מוקים לה בלויה ובת ישראל אלא מתניתא נימא פליגא לא מאי עוד אחת   ב גמרא,דף עו

מאיר אבל חכמים אומרים כל משפחות בחזקת ' ר זו דברי ר"זוג אחת אמר רב יהודה א

כשרות הן עומדות איני והאמר רב חמא בר גוריא אמר רב משנתינו כשקורא עליו ערער 

מאיר אבל ' תני הא לא מתני הא איכא דאמרי אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רמאן דמ

חכמים אומרים כל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות אמר רב חמא בר גוריא אמר רב 

מאי טעמא אי  : אין בודקין מן המזבח ולמעלה : אם קורא עליו ערער צריך לבדוק אחריה

מאי טעמא דאמר מר ששם היו  : דוכן ולמעלהולא מן ה : לאו דבדקוה לא הוו מסקי ליה

מאי טעמא דתני רב יוסף  : ולא מסנהדרין ולמעלה : יושבים מייחסי כהונה ומייחסי לויה

שיר השירים )כשם שבית דין מנוקין בצדק כך מנוקין מכל מום אמר מרימר מאי קראה 

מר קרא כולך יפה רעיתי ומום אין בך אימא מומא ממש אמר רב אחא בר יעקב א( ד

והתיצבו שם עמך עמך בדומים לך ודלמא משום שכינה אמר רב נחמן אמר ( במדבר יא)

כל מי שהוחזקו אבותיו משוטרי  : והקל מעליך ונשאו אתך בדומים לך( שמות יח)קרא 

למימרא דלא מוקמינן מפסולים ורמינהו הכל כשרים לדון דיני ממונות ואין הכל  : הרבים

והוינן בה הכל לאיתויי מאי ואמר רב יהודה לאיתויי ממזר אמר כשרים לדון דיני נפשות 

וגבאי צדקה  : אביי בירושלים וכן תני רב שמעון בר זירא בקידושי דבי לוי בירושלים

מאי טעמא כיון דמנצו בהדי אינשי דאמר מר ממשכנים על הצדקה ואפילו  : משיאים

אדא בר אהבה גיורא הוה  בערב שבת ואם איתא דאיכא אית ליה קלא אושפזיכניה דרב

והוה קא מנצי איהו ורב ביבי מר אמר אנא עבידנא סררותא דמתא ומר אמר אנא עבידנא 

שום תשים עליך מלך ( דברים יז)סררותא דמתא אתו לקמיה דרב יוסף אמר להו תנינא 

מקרב אחיך כל משימות שאתה משים לא יהיה אלא מקרב אחיך אמר ליה רב אדא בר 

מו מישראל אמר ליה אמו מישראל מקרב אחיך קרינא ביה הלכך רב ביבי אהבה ואפילו א

דגברא רבא הוא ליעיין במילי דשמיא ומר ליעיין במילי דמתא אמר אביי הלכך מאן 

דמשרי צורבא מדרבנן באושפיזיכניה לאשרי כרב אדא בר אהבה דידע למהפיך ליה 

בא אפילו ריש כורי לא בזכותיה רבי זירא מטפל בהו רבה בר אבוה מטפל בהו במער

רבי יוסי אומר אף מי  : ריש גרגותא לא מוקמי מינייהו' מוקמי מינייהו בנהרדעא אפי



אמר רב יהודה אמר  : 'רבי חנינא בן אנטיגנוס וכו : מאי טעמא דייקי ומחתמי : 'שהיה וכו

והתיחשם בצבא ( א זדברי הימים )שמואל בחיילות של בית דוד אמר רב יוסף מאי קרא 

מלחמה וטעמא מאי אמר רב יהודה אמר רב כדי שתהא זכותן וזכות אבותם מסייעתן ב

צלק העמוני מאי לאו דאתי מעמון לא דיתיב בעמון והאיכא ( ב כגשמואל )והאיכא 

( ב טושמואל )אוריה החתי מאי לאו דאתי מחת לא דיתיב בחת והאיכא ( ב כגשמואל )

א אמר רב נחמן אתי הגיתי בא ובטלה ועוד אתי הגיתי וכי תימא הכי נמי דיתיב בגת וה

אמר רב יהודה אמר רב ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולם בני יפת תואר היו וכולם 

מסתפרים קומי ומגדלים בלורית היו וכולם יושבים בקרוניות של זהב והיו מהלכים 

: בראשי גייסות והן הן בעלי אגרופים של בית דוד דאזלי לבעותי עלמא

בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם ישראל שנשא חללה בתו כשירה   א משנה,דף עז

לכהונה חלל שנשא בת ישראל בתו פסולה לכהונה רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל 

זכר רבי אליעזר בן יעקב אומר ישראל שנשא גיורת בתו כשירה לכהונה וגר שנשא בת 

ת בתו פסולה לכהונה אחד גר ואחד ישראל בתו כשירה לכהונה אבל גר שנשא גיור

יוסי אומר אף גר שנשא ' דורות עד שתהא אמו מישראל ר' עד י' עבדים משוחררים אפי

: גיורת בתו כשירה לכהונה

מאי לעולם מהו דתימא מידי דהוה אמצרי ואדומי מה להלן לאחר שלשה   א גמרא,דף עז

מנא הני  : שנשא חללה ישראל : דורות אף כאן נמי לאחר שלשה דורות קא משמע לן

ולא יחלל זרעו בעמיו ונאמר ( ויקרא כא)שמעון נאמר כאן ' יוחנן משום ר' מילי אמר ר

לא יטמא בעל בעמיו מה להלן זכרים ולא נקבות אף כאן זכרים ולא ( ויקרא כא)להלן 

ג תישתרי מי כתיב בנו זרעו כתיב לא יחלל זרעו בעמיו בת "נקבות אלא מעתה בתו של כ

ישתרי כתיב לא יחלל זרעו מקיש זרעו לו מה הוא בתו פסולה אף בנו בתו פסולה בנו ת

הא  : חלל שנשא בת ישראל בתו פסולה : בת בתו תיתסר אם כן גזירה שוה מאי אהני ליה

תנא ליה רישא בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם איידי דתנא רישא ישראל שנשא 

מתניתין דלא כרבי דוסתאי בן יהודה דתניא  חללה תנא נמי סיפא חלל שנשא בת ישראל

רבי דוסתאי בן יהודה אומר כשם שבני ישראל מקוה טהרה לחללות כך בנות ישראל 

יהודה אמר קרא לא יחלל זרעו בעמיו ' דוסתאי בר' מקוה טהרה לחללים מאי טעמיה דר

א זרעו בעם אחד הוא דמיחל בשני עממים אינו מיחל תנו רבנן לא יחלל זרעו אין לי אל

היא עצמה מנין אמרת קל וחומר מה זרעו שלא עבר עבירה מתחלל היא שעברה עבירה 

אינו דין שמתחללת הוא עצמו יוכיח שעבר עבירה ואין מתחלל מה להוא שכן אין מתחלל 

מ ואם נפשך לומר אמר קרא לא יחלל זרעו לא "בכל מקום תאמר בהיא שמתחללת בכ

נפשך לומר וכי תימא איכא למיפרך מה לזרעו שכן  יחולל זה שהיה כשר ונתחלל מאי אם

יצירתו בעבירה אמר קרא לא יחלל לא יחולל זה שהיה כשר ונתחלל תנו רבנן איזו היא 

חללה כל שנולדה מן הפסולים מאי פסולים אילימא פסולים לו הרי מחזיר גרושתו 

בניה תועבים תועבה היא היא תועבה ואין ( דברים כד)' דפסולה לו ובניה כשרים דכתי

אמר רב יהודה הכי קאמר איזו היא חללה כל שנולדה מן פסול כהונה נולדה אין לא נולדה 

ק איזו חללה "לא הרי אלמנה וגרושה זונה דלא נולדה וקא הויא חללה אמר רבה ה

מוזכרת שלא היה לה שעת הכושר כלל כל שנולדה מן פסול כהונה מאי מוזכרת אמר רב 

ו היא חללה שעיקרה מדברי תורה ואין צריכין לפרש מדברי ק איז"יצחק בר אבין ה

ר אלמנה אלמנה אלמנה אינו חייב אלא אחת "סופרים כל שנולדה מן פסולי כהונה ת



אלמנה וגרושה וחללה זונה בזמן ( ויקרא כא)גרושה גרושה גרושה אינו חייב אלא אחת 

מלה אינו חייב אלא שהם כסדר חייב על כל אחת ואחת זינתה ונתחללה ונתגרשה ונתאר

אחת אמר מר אלמנה אלמנה אלמנה אינו חייב אלא אחת האי אלמנה היכי דמי אילימא 

שבא על אלמנת ראובן ועל אלמנת שמעון ועל אלמנת לוי אמאי אינו חייב אלא אחת 

הרי גופין מוחלקים הרי שמות מוחלקים אלא שבא על אלמנה אחת שלש   ב גמרא,דף עז

לא אתרו ביה פשיטא דאינו חייב אלא אחת אלא דאתרו ביה אכל ביאות היכי דמי אי ד

חדא וחדא אמאי אינו חייב אלא אחת והתנן נזיר שהיה שותה יין כל היום כולו אינו חייב 

אלא אחת אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת לא צריכא 

וי מהו דתימא הרי שמות שבא על אלמנת ראובן שהיתה אלמנת שמעון שהיתה אלמנת ל

אלמנה וגרושה וחללה זונה האי ( ויקרא כא)ל גופים מוחלקים בעינן וליכא "מוחלקים קמ

תנא מאי קסבר אי קסבר איסור חל על איסור איפכא נמי ואי קסבר אין איסור חל על 

איסור אפילו כסדר הזה נמי לא אמר רבא האי תנא איסור חל על איסור לית ליה איסור 

אית ליה אלמנה אסורה לכהן גדול ושריא לכהן הדיוט הויא לה גרושה מיגו מוסיף 

דאיתוסף לה איסורא לגבי כהן הדיוט איתוסף לה איסורא לגבי כהן גדול ועדיין שריא 

למיכל בתרומה הויא לה חללה מיגו דאיתוסף איסורא למיכל בתרומה איתוסף איסורא 

ת בה אמר רב חנא בר רב קטינא הואיל לגבי כהן גדול אלא זונה מאי איסור מוסיף אי

ביקח הרי הוא ( ויקרא כא)ושם זנות פוסל בישראל תני תנא קמיה דרב ששת כל שהוא 

בלא יקח כל שאינו ביקח אינו בלא יקח פרט לכהן גדול שבא על אחותו ( ויקרא כא)

 שמעון היא דאמר אין איסור חל על איסור דתניא רבי' אלמנה אמר ליה דאמר לך מני ר

שמעון אומר האוכל נבילה ביום הכפורים פטור דאי רבנן הא אמרי איסור חל על איסור 

מ איסור חמור על איסור קל אבל "תימא רבנן כי אמרי רבנן איסור חל על איסור ה' אפי

איסור קל על איסור חמור לא חייל איכא דאמרי הא מני רבנן היא דאמרי איסור חל על 

חל על איסור הני מילי איסור חמור על איסור קל אבל איסור איסור וכי אמרי רבנן איסור 

ש השתא איסור חמור על איסור קל לא חייל איסור "קל על איסור חמור לא חייל דאי ר

ל אמר ליה רב פפא לאביי "קל על איסור חמור מיבעיא מהו דתימא איסור כהונה שאני קמ

משוי לה מי אמרינן קל וחומר  ישראל הבא על אחותו זונה משוי לה חללה משוי לה או לא

מחייבי לאוין הויא חללה מחייבי כריתות לא כל שכן או דילמא אין חללה אלא מאיסור 

חללה אלא מאיסור כהונה בלבד אמר רבא מנא הא מילתא > איסור>כהונה אמר ליה אין 

דאמור רבנן אין חללה אלא מאיסור כהונה דתניא לא יאמר גרושה בכהן גדול ותיתי בקל 

חומר מכהן הדיוט ואנא אמינא השתא לכהן הדיוט אסורה לכהן גדול מיבעיא למה נאמרה ו

כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן הדיוט כך חלוקה בכהן גדול פשיטא מיגרע 

גרעה אלא כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן הדיוט כך אלמנה חלוקה מגרושה 

ן חללה אלא מאיסור כהונה זונה למה נאמרה וחללה זונה בכהן גדול חללה למה נאמרה אי

נאמר כאן זונה ונאמר להלן זונה מה כאן זרעו חולין אף להלן זרעו חולין אמר רב אשי 

הילכך כהן הבא על אחותו 

זונה משוי לה חללה לא משוי לה חזר ובא עליה עשאה חללה אמר רב   א גמרא,דף עח

ויקרא )לא יקח ואחת משום ( יקרא כאו)יהודה כהן גדול באלמנה לוקה שתים אחת משום 

לא יחלל זרעו בשלא גמר ביאתו מתיב רבא ( ויקרא כא)לא יחלל ולילקי נמי משום ( כא

אלמנה וגרושה לוקה משום שני שמות מאי לאו שני שמות ותו לא לא שני שמות על זה 



נו ק אי"ושני שמות על זה אי הכי אימא סיפא גרושה וחלוצה אינו חייב אלא על אחת ה

חייב אלא על אחת ולעולם שני שמות וחלוצה דרבנן והתניא גרושה אין לי אלא גרושה 

חלוצה מנין תלמוד לומר ואשה מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא אמר אביי קידש לוקה 

בעל לוקה קידש לוקה משום לא יקח בעל לוקה משום לא יחלל רבא אמר בעל לוקה לא 

א יחלל מה טעם לא יקח משום לא יחלל ומודה בעל אינו לוקה משום דכתיב לא יקח ול

לקחתה להיות לו ( דברים כד)אביי במחזיר גרושתו שאם קידש ולא בעל שאינו לוקה 

לאשה אמר רחמנא והא ליכא ומודה רבא בכהן גדול באלמנה שאם בעל ולא קידש שלוקה 

ו שאם ולא יחלל זרעו בעמיו אמר רחמנא והרי הוא חילל ושניהם מודים במחזיר גרושת

רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת  : בעל ולא קידש שאינו לוקה דרך ליקוחין אסרה תורה

תניא רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל זכר והדין נותן מה חלל שבא מטפה  : חלל

כשרה בתו פסולה גר שבא מטפה פסולה אינו דין שבתו פסולה מה לחלל שכן יצירתו 

יח שאין יצירתו בעבירה בתו פסולה מה לכהן גדול בעבירה כהן גדול באלמנה יוכ

באלמנה שכן ביאתו בעבירה חלל יוכיח וחזר הדין לא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן 

שאינן ברוב הקהל אף אני אביא את הגר שאינו ברוב הקהל ובתו פסולה מה להצד השוה 

ימא מצרי ראשון שבהן שכן יש בהם צד עבירה לא תימא כהן גדול באלמנה יוכיח אלא א

יוכיח מה למצרי ראשון שכן אינו ראוי לבא בקהל חלל יוכיח וחזר הדין לא ראי זה כראי 

זה הצד השוה שבהן שאינן ברוב קהל ובתו פסולה אף אני אביא את הגר שאינו ברוב 

קהל ובתו פסולה מה להצד השוה שבהן שכן פוסלים בביאתם ורבי יהודה גר נמי פוסל 

תניא רבי שמעון  : אליעזר בן יעקב אומר גר' ר : ה במה הצד מהאי דינאבביאתו ומייתי ל

במדבר )בן יוחי אומר גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשרה לכהונה שנאמר 

וכל הטף בנשים החיו לכם והלא פינחס היה עמהם ורבנן החיו לכם לעבדים ( לא

שה לא יקחו להם לנשים כי אלמנה וגרו( יחזקאל מד)ולשפחות וכולן מקרא אחד דרשו 

אם בתולות מזרע בית ישראל רבי יהודה סבר עד דאית כל זרע מישראל רבי אליעזר בן 

יעקב סבר מזרע ואפילו מקצת זרע רבי יוסי סבר מי שנזרעו בישראל רבי שמעון בן יוחי 

סבר מי שנזרעו בתוליה בישראל אמר ליה רב נחמן לרבא 

ן גדול וסיפא בכהן הדיוט אמר ליה אין וכתב קרא האי קרא רישא בכה  ב גמרא,דף עח

' ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל ה( א גשמואל )הכי אמר ליה אין דכתיב 

' והלא אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד אלא נר אלהים טרם יכבה בהיכל ה

ו מכהן אין והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקח( יחזקאל מד)ושמואל שוכב במקומו 

מישראל לא הכי קאמר מכהן יקחו משאר כהנים יקחו תניא נמי הכי מכהן יקחו משאר 

כהנים יקחו רבי יהודה אומר מן המשיאים לכהונה יקחו רבי יהודה לטעמיה דאמר בת גר 

זכר כבת חלל זכר כל שאתה נושא בתו אתה נושא אלמנתו וכל שאי אתה נושא בתו אי 

אמר רב המנונא משמיה דעולא  : וסי אומר אף גר שנשא גיורתי' ר : אתה נושא אלמנתו

הלכה כרבי יוסי וכן אמר רבה בר בר חנה הלכה כרבי יוסי ומיום שחרב בית המקדש 

נהגו כהנים סילסול בעצמן כרבי אליעזר בן יעקב אמר רב נחמן אמר לי הונא בא לימלך 

: נו כרבי יוסימורים לו כרבי אליעזר בן יעקב נשא אין מוציאים אותה ממ

האומר בני זה ממזר אינו נאמן ואפילו שניהם מודים על העובר שבמעיה   ב משנה,דף עח

: ממזר הוא אינם נאמנים רבי יהודה אומר נאמנים



מאי ואפילו שניהם לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא איהו דלא קים ליה   ב גמרא,דף עח

דאית ליה חזקה דכשרות דלא  אלא אפילו איהי דקים לה לא מהימנא ולא מיבעיא היכא

רבי יהודה אומר  : מהימני אלא אפילו עובר נמי דלית ליה חזקה דכשרות לא מהימני

יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר ( דברים כא)כדתניא  : נאמנים

זה בני בכור וכשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה וזה 

בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא בשלמא לרבי 

דברים )יהודה היינו דכתיב יכיר אלא לרבנן יכיר למה לי בצריך הכירא למאי הלכתא 

לתת לו פי שנים פשיטא למה לי קרא מגו דאי בעי מיתבא ליה מתנה מי לא יהבי ליה ( כא

איר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם יכיר למה בנכסים שנפלו לאחר מיכן ולרבי מ

: לי שנפלו לו כשהוא גוסס

מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את בתו והלך הוא וקדשה אם שלו קדמו   ב משנה,דף עח

קידושיו קידושין ואם של שלוחו קדמו קידושיו קידושין ואם אינו ידוע 

אחד כונס וכן האשה שנתנה שניהם נותנים גט ואם רצו אחד נותן גט ו  א משנה,דף עט

רשות לשלוחה לקדשה והלכה וקדשה את עצמה אם שלה קדמו קדושיה קידושין ואם של 

שלוחה קדמו קידושיו קידושין ואם אינן יודעין שניהם נותנים לה גט ואם רצו אחד נותן 

: לה גט ואחד כונס

וחסין אבל וצריכא דאי אשמעינן גבי דידיה משום דגברא קים ליה בי  א גמרא,דף עט

איתתא דלא קים לה ביוחסין אימא לא ניהוו קידושיה קידושין ואי אשמעינן גבי דידה 

משום דאיתתא דייקא ומינסבא אבל איהו אימא לא איכפת ליה צריכא איתמר קידשה 

אביה בדרך וקידשה עצמה בעיר והרי היא בוגרת רב אמר הרי היא בוגרת לפנינו ושמואל 

יהם אימת אילימא בתוך ששה בהא נימא רב הרי היא בוגרת אמר חיישינן לקידושי שנ

לפנינו השתא הוא דבגרה אלא לאחר ששה בהא נימא שמואל חיישינן לקידושי שניהם 

והא אמר שמואל אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים בלבד לא צריכא דקדיש 

צפרא נמי בההוא יומא דמשלים ששה רב אמר הרי היא בוגרת לפנינו מדהשתא בוגרת ב

בוגרת ושמואל אמר השתא הוא דאייתי סימנים ושמואל מאי שנא ממקוה דתנן מקוה 

שנמדד ונמצא חסר כל טהרות שנעשו על גביו למפרע בין ברשות היחיד בין ברשות 

הרבים טמאות שאני התם דאיכא למימר העמד טמא על חזקתו ואימר לא טבל אדרבה 

חסר לפניך הכא נמי הרי בוגרת לפניך השתא  העמד מקוה על חזקתו ואימר לא חסר הרי

הוא דבגרה התם נמי השתא הוא דחסר התם תרתי לריעותא הכא חדא לריעותא ושמואל 

מאי שנא מחבית דתניא היה בודק את החבית להפריש עליה תרומה והולך ואחר כך 

ש דהכא ודאי "ימים ודאי מיכן ואילך ספק ורמינן חבית אמקוה מ' נמצאת חומץ כל ג

ש דהכא ספק ואמר רב חנינא מסוריא מאן תנא חבית רבי שמעון היא דגבי מקוה נמי "ומ

ספיקא משוי דתניא כל טהרות שנעשו על גביו למפרע בין ברשות היחיד בין ברשות 

הרבים טמאות ורבי שמעון אומר ברשות הרבים טהורות ברשות היחיד תולין אבל לרבנן 

מד טבל על חזקתו ואימר לא ניתקן אדרבה טבל למפרע שאני התם דאיכא למימר הע

העמד יין על חזקתו ואימר לא החמיץ הרי החמיץ לפניך הכא נמי הרי היא בוגרת לפנינו 

נמי השתא הוא דאחמיץ התם תרתי לריעותא הכא חדא [ התם]> הכא>השתא הוא דבגרה 

לריעותא הוא דאיכא נימא כתנאי 



מידם בלא ראיה והן אין מוציאים מידו בלא מי מוציא מיד מי הוא מוציא   ב גמרא,דף עט

יעקב רבי נתן אומר אם בריא הוא עליו להביא ראיה שהיה שכיב מרע ואם ' ראיה דברי ר

שכיב מרע הוא עליהם להביא ראיה שבריא היה נימא רב דאמר כרבי נתן ושמואל דאמר 

ב התם יעק' יעקב אמר לך רב אנא דאמרי אפילו כרבי יעקב עד כאן לא קאמר ר' כר

דאיכא למימר העמד ממון על חזקתו אבל הכא מי נימא העמד גוף על חזקתו ושמואל אמר 

אנא דאמרי אפילו לרבי נתן עד כאן לא קאמר רבי נתן התם דכולי עלמא בחזקת בריאים 

קיימי מאן דקא מפיק נפשיה מחזקה הוי עליה לאיתויי ראיה אבל הכא מי קא מפקא נפשה 

תנאי קידשה אביה בדרך וקידשה עצמה בעיר והרי היא בוגרת  מחזקה דקמיה נימא כהני

תנא חדא הרי היא בוגרת לפנינו ותניא אידך חיישינן לקידושי שניהם מאי לאו חד כרב 

וחד כשמואל לא אידי ואידי כשמואל כאן במכחשתו כאן בשאין מכחשתו ונימא 

יה דרב מנשיא מדוויל מדמתניתא לא פליגי אמוראי נמי לא פליגי ותסברא הא רב יוסף בר

ע כיילי ליה בקבא זוטא והאי מדרבנן "עבד עובדא כוותיה דרב ואיקפיד שמואל ואמר כ

כיילי ליה בקבא רבה ואי סלקא דעתך לא פליגי אמאי קא מקפיד דילמא כי עבד עובדא 

במכחשתו אמר ליה מר זוטרא לרב אשי הכי אמר אמימר הילכתא כוותיה דשמואל ורב 

: א כוותיה דרב והילכתא כוותיה דרבאשי אמר הילכת

ה ובא הוא ואשתו ובניו ואמר אשה שיצאת "מי שיצא הוא ואשתו למד  ב משנה,דף עט

עמי למדינת הים הרי היא זו ואלו בניה אין צריך להביא ראיה לא על האשה ולא על 

הבנים מתה ואלו בניה מביא ראיה על הבנים ואינו מביא ראיה על האשה אשה נשאתי 

ינת הים הרי היא זו ואלו בניה מביא ראיה על האשה ואין צריך להביא ראיה על במד

: הבנים מתה ואלו בניה צריך להביא ראיה על האשה ועל הבנים

אמר רבה בר רב הונא וכולן בכרוכים אחריה תנו רבנן אשה נשאתי   ב גמרא,דף עט

א ראיה על הגדולים צ להביא ראיה על הבנים ומבי"במדינת הים מביא ראיה על האשה וא

ואין צריך להביא ראיה על הקטנים במה דברים אמורים באשה אחת אבל בשתי נשים 

מביא ראיה על האשה ועל הבנים על הגדולים ועל הקטנים אמר ריש לקיש 

לא שנו אלא בקדשי הגבול אבל ביוחסין לא ורבי יוחנן אמר אפילו   א גמרא,דף פ

ר יוחנן מלקין על החזקות "ר חייא בר אבא א"אביוחסין ואזדא רבי יוחנן לטעמיה ד

סוקלין ושורפין על החזקות ואין שורפין תרומה על החזקות מלקין על החזקות כרב יהודה 

דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכינותיה בעלה לוקה עליה משום נדה סוקלין ושורפין על 

ותינוקת שהגדילו  החזקות כדרבה בר רב הונא דאמר רבה בר רב הונא איש ואשה תינוק

ר שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי "בתוך הבית נסקלין זה על זה ונשרפין זה על זה א

משום בר קפרא מעשה באשה שבאת לירושלים ותינוק מורכב לה על כתיפה והגדילתו 

ובא עליה והביאום לבית דין וסקלום לא מפני שבנה ודאי אלא מפני שכרוך אחריה ואין 

יוחנן אומר ' שמעון בן לקיש שורפין על החזקות ור' מה על החזקות דאמר רשורפין תרו

מ מטהר "אין שורפין ואזדו לטעמייהו דתנן תינוק שנמצא בצד העיסה ובצק בידו ר

מ קסבר רוב "וחכמים מטמאין מפני שדרכו של תינוק לטפח והוינן בה מאי טעמיה דר

טהרה עומדת וסמוך מיעוטא לחזקה  תינוקות מטפחין ומיעוט אין מטפחין ועיסה בחזקת

ל משום "איתרע ליה רובא ורבנן מיעוטא כמאן דליתא דמי רובא וחזקה רובא עדיף אר

יוחנן אמר אין זו חזקה ששורפין עליה ' רבי אושעיא זו היא ששורפין עליה את התרומה ר

ית תרומה אלא איזו חזקה לרבי יוחנן ששורפין עליה את התרומה כדתנן עיסה בתוך הב



ושרצים וצפרדעים מטפלין שם ונמצאו חתיכות בעיסה אם רוב שרצים טמאה אם רוב 

צפרדעים טהורה תניא כותיה דרבי יוחנן שני דברים אין בהם דעת לישאל ועשאום 

חכמים כמה שיש בהם דעת לישאל תינוק ועוד אחרת תינוק הא דאמרן ועוד אחרת מאי 

אים שם ונמצאו היא עיסה בתוך הבית ותרנגולים ומשקים טמ

ר יהושע בן לוי לא "נקורים נקורים בעיסה תולין לא אוכלין ולא שורפין א  ב גמרא,דף פ

שנו אלא במשקים לבנים אבל במשקים אדומים אם איתא דנקיר מידע ידיע ודילמא 

ר יוחנן דבר זה שמע בריבי ופירושו לא שמע לא שנו אלא במשקים "בלעתינהו עיסה א

: ינוק ניכר בה אבל משקים עכורים לאצלולים שבבואה של ת

לא יתייחד אדם עם שתי נשים אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים   ב משנה,דף פ

רבי שמעון אומר אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים בזמן שאשתו עמו וישן עמהם 

בפונדקי מפני שאשתו משמרתו מתייחד אדם עם אמו ועם בתו וישן עמהם בקירוב בשר 

: ילו זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותוואם הגד

ר "ט תנא דבי אליהו הואיל ונשים דעתן קלות עליהן מנא הני מילי א"מ  ב גמרא,דף פ

כי יסיתך אחיך בן ( דברים יג)ישמעאל רמז ליחוד מן התורה מנין שנאמר ' יוחנן משום ר

סור להתייחד אמך וכי בן אם מסית בן אב אינו מסית אלא לומר לך בן מתייחד עם אמו וא

עם כל עריות שבתורה פשטיה דקרא במאי כתיב אמר אביי לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא 

בן אב דסני ליה ועייץ ליה עצות רעות אלא אפילו בן אם דלא סני ליה אימא צייתי ליה 

דלא כאבא שאול דתניא כל שלשים יום יוצא בחיק ונקבר באשה אחת ' ל נימא מתני"קמ

באיש אחד ושתי נשים אבא שאול אומר אף באיש אחד ושתי נשים ושני אנשים אבל לא 

יצחק דאמר רבי ' אפילו תימא אבא שאול בשעת אנינות תביר יצריה ורבנן סברי לה כר

מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו אפילו בשעת אנינותו של אדם יצרו ( איכה ג)יצחק 

כתיב והכי קאמר מה יתרעם מתגבר עליו ואבא שאול כי כתיב ההוא במתרעם על מדותיו 

על מדותיו וכי גבר על חטאיו דיו חיים שנתתי לו ורבנן כי ההוא מעשה דההיא איתתא 

אמר רב יהודה אמר רב לא שנו אלא בכשרים  : אבל אשה אחת : דהוה עובדא ואפיקתיה

אבל בפרוצים אפילו בי עשרה נמי לא הוה מעשה והוציאוה עשרה במטה אמר רב יוסף 

רי בי עשרה וגנבי כשורא ולא מיכספי מהדדי נימא מסייע ליה מוסרין לו שני תדע דמיחב

תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרך תלמידי חכמים אין אינשי דעלמא לא שאני תלמידי 

חכמים דידעי 

ש אלא בעיר אבל בדרך עד "לאתרויי ביה אמר רב יהודה אמר רב ל  א גמרא,דף פא

להשתין ונמצא אחד מתייחד עם הערוה נימא מסייע שיהיו שלשה שמא יצטרך אחד מהם 

ליה מוסרים לו שני תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרך תרי ואיהו הא תלתא התם כי 

היכי דניהוו עליה סהדי רב ורב יהודה הוו קאזלי באורחא הוה קאזלא ההיא אתתא קמייהו 

ר בכשרים שפיר ל רב לרב יהודה דל כרעיך מקמי גיהנם אמר ליה והא מר הוא דאמ"א

ל מי יימר דבכשרים כגון אנא ואת אלא כגון מאי כגון רבי חנינא בר פפי וחביריו "דמי א

אמר רב מלקין על ייחוד ואין אוסרין על הייחוד אמר רב אשי לא אמרן אלא בייחוד פנויה 

ל "אבל בייחוד דאשת איש לא שלא תהא מוציא לעז על בניה מר זוטרא מלקי ומכריז א

ל איכא דשמע בהא ולא שמע בהא "מפרהטיא לרב אשי מר נמי לילקי ולכריז ארב נחמן 

אל בני כי לא טובה השמועה ( א בשמואל )אמר רב מלקין על לא טובה השמועה שנאמר 

מר זוטרא מותיב לה אפסירה על כתפיה ומקרי ליה אל בני אמר רבה בעלה בעיר אין 



ת הרבים אין חוששין משום ייחוד רב חוששין משום ייחוד אמר רב יוסף פתח פתוח לרשו

ביבי איקלע לבי רב יוסף בתר דכרך ריפתא אמר להו שקולי דרגא מתותי ביבי והא אמר 

רבה בעלה בעיר אין חוששין משום ייחוד שאני רב ביבי דשושבינתיה הואי וגייסא ביה 

 אמר רב כהנא אנשים מבחוץ ונשים מבפנים אין חוששין משום ייחוד אנשים מבפנים

ונשים מבחוץ חוששין משום ייחוד במתניתא תנא איפכא אמר אביי השתא דאמר רב 

כהנא הכי ותנא מתניתא איפכא אנא נעביד לחומרא אביי דייר גולפי רבא דייר קנה אמר 

אבין סקבא דשתא ריגלא הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא אסקינהו לבי רב עמרם חסידא 

דא מנייהו נפל נהורא באיפומא שקליה רב אשקולו דרגא מקמייהו בהדי דקא חלפה ח

עמרם לדרגא דלא הוו יכלין בי עשרה למדלייא דלייא לחודיה סליק ואזיל כי מטא לפלגא 

דרגא איפשח רמא קלא נורא בי עמרם אתו רבנן אמרו ליה כסיפתינן אמר להו מוטב 

ניה נפק תיכספו בי עמרם בעלמא הדין ולא תיכספו מיניה לעלמא דאתי אשבעיה דינפק מי

מיניה כי עמודא דנורא אמר ליה חזי דאת נורא ואנא בישרא ואנא עדיפנא מינך רבי מאיר 

הוה מתלוצץ בעוברי עבירה יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בהך גיסא דנהרא לא הוה 

מברא נקט מצרא וקא עבר כי מטא פלגא מצרא שבקיה אמר אי לאו דקא מכרזי ברקיעא 

עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה ' שויתיה לדמך תרתי מעי ר מאיר ותורתו' הזהרו בר

יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בריש דיקלא נקטיה לדיקלא וקסליק ואזיל כי מטא 

לפלגיה דדיקלא שבקיה אמר אי לאו דמכרזי ברקיעא הזהרו ברבי עקיבא ותורתו שויתיה 

יה דשטן יומא חד מעלי יומא לדמך תרתי מעי פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעינ

דכיפורי הוה אידמי ליה כעניא אתא קרא אבבא אפיקו ליה ריפתא אמר ליה יומא כי 

האידנא כולי עלמא גואי ואנא אבראי עייליה וקריבו ליה ריפתא אמר ליה יומא כי האידנא 

כולי עלמא אתכא ואנא לחודאי אתיוהו אותבוהו אתכא הוה יתיב מלא נפשיה שיחנא 

ל "עליה והוה קעביד ביה מילי דמאיס א וכיבי

תיב שפיר אמר ליה הבו לי כסא יהבו ליה כסא אכמר שדא ביה כיחו   ב גמרא,דף פא

נחרו ביה שקא ומית שמעו דהוו קאמרי פלימו קטל גברא פלימו קטל גברא ערק וטשא 

 נפשיה בבית הכסא אזיל בתריה נפל קמיה כי דחזייה דהוה מצטער גלי ליה נפשיה אמר

ליה מאי טעמא אמרת הכי ואלא היכי אימא אמר ליה לימא מר רחמנא נגער ביה בשטן 

רבי חייא בר אשי הוה רגיל כל עידן דהוה נפל לאפיה הוה אמר הרחמן יצילנו מיצר הרע 

יומא חד שמעתינהו דביתהו אמרה מכדי הא כמה שני דפריש ליה מינאי מאי טעמא קאמר 

תיה קשטה נפשה חלפה ותנייה קמיה אמר לה מאן את הכי יומא חדא הוה קא גריס בגינ

אמרה אנא חרותא דהדרי מיומא תבעה אמרה ליה אייתי ניהליה להך רומנא דריש צוציתא 

שוור אזל אתייה ניהלה כי אתא לביתיה הוה קא שגרא דביתהו תנורא סליק וקא יתיב 

הואי לא אשגח בגויה אמרה ליה מאי האי אמר לה הכי והכי הוה מעשה אמרה ליה אנא 

בה עד דיהבה ליה סימני אמר לה אנא מיהא לאיסורא איכווני כל ימיו של אותו צדיק היה 

יסלח לה מה הכתוב ' אישה הפרם וה( במדבר ל)מתענה עד שמת באותה מיתה דתניא 

מדבר באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה והיתה 

רבי עקיבא כי הוה מטי להאי פסוקא הוה בכי אמר ומה מי  שותה יין ומטמאה למתים

שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריכה כפרה וסליחה מי 

שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה כיוצא בדבר אתה 

לפסוק זה היה בוכה ולא ידע ואשם ונשא עונו כשהיה רבי עקיבא מגיע ( ויקרא ה)אומר 



ומה מי שנתכוין לאכול שומן ועלה בידו חלב אמרה תורה ולא ידע ואשם ונשא עונו מי 

שנתכוין לאכול חלב ועלה בידו חלב על אחת כמה וכמה איסי בן יהודה אומר ולא ידע 

אמר רב יהודה אמר  : מתייחד אדם עם אמו : ואשם ונשא עונו על דבר זה ידוו כל הדווים

תייחד אדם עם אחותו ודר עם אמו ועם בתו כי אמרה קמיה דשמואל אמר אסור רב אסי מ

להתייחד עם כל עריות שבתורה ואפילו עם בהמה תנן מתייחד אדם עם אמו ועם בתו וישן 

עמהם בקירוב בשר ותיובתא דשמואל אמר לך שמואל וליטעמיך הא דתניא אחותו 

אלא בעדים בעדים אין שלא בעדים וחמותו ושאר כל עריות שבתורה אין מתייחד עמהם 

לא אלא תנאי היא דתניא אמר רבי מאיר הזהרו בי מפני בתי אמר רבי טרפון הזהרו בי 

מפני כלתי ליגלג עליו אותו תלמיד אמר רבי אבהו משום רבי חנינא בן גמליאל לא היו 

ימים מועטים עד שנכשל אותו תלמיד בחמותו אפילו עם בהמה אביי מכלליה מכולה 

רא רב ששת מעבר ליה מצרא רב חנן מנהרדעא איקלע לרב כהנא לפום נהרא חזייה דב

דיתיב וקא גרס וקיימא בהמה קמיה אמר ליה לא סבר לה מר אפילו עם בהמה אמר ליה 

לאו אדעתאי אמר רבא מתייחד אדם עם שתי יבמות ועם שתי צרות עם אשה וחמותה עם 

הגדילו  : ביאה ואין מוסרת עצמה לביאהאשה ובת בעלה עם אשה ותינוקת שיודעת טעם 

וכמה אמר רב אדא בר רב עזא אמר רב אסי תינוקת בת תשע שנים  : 'זה ישן בכסותו וכו

ויום אחד תינוק בן שתים עשרה שנה ויום אחד איכא דאמרי תינוקת בת שתים עשרה 

דים ש( יחזקאל טז)שנה ויום אחד תינוק בן שלש עשרה ויום אחד וזה וזה כדי שיהיו 

ר חסדא לא שנו אלא שאינה בושה לעמוד לפניו "נכונו ושערך צמח אמר רפרם בר פפא א

ערום אבל בושה לעמוד לפניו ערום אסור מאי טעמא יצר אלבשה רב אחא בר אבא 

איקלע לבי רב חסדא חתניה שקליה לבת ברתיה אותבוה בכנפיה אמר ליה לא סבר לה מר 

רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי אלעזר אסור דמקדשא אמר ליה עברת לך אדרב דאמר 

לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה מר נמי עבר 

ליה אדשמואל דאמר שמואל אין משתמשים באשה אמר ליה אנא כאידך דשמואל סבירא 

לי דאמר שמואל 

: הכל לשם שמים  א גמרא,דף פב

ופרים ולא תלמד אשה סופרים רבי אלעזר אומר לא ילמד אדם רווק ס  א משנה,דף פב

יהודה אומר לא ירעה רווק בהמה ולא יישנו שני ' אף מי שאין לו אשה לא ילמד סופרים ר

: רווקין בטלית אחת וחכמים מתירים

יהודה לא נחשדו ' מאי טעמא אילימא משום ינוקי והתניא אמרו לו לר  א גמרא,דף פב

מה אלא רווק משום אמהתא דינוקי אשה משום ישראל על משכב זכור ולא על הבה

איבעיא להו מי שאין לו אשה כלל או  : 'אלעזר אומר אף מי שאין כו' ר : אבהתא דינוקי

דלמא בשאינה שרויה אצלו תא שמע אף מי שיש לו ואינה שרויה אצלו לא ילמד 

ישראל על תניא אמרו לו לרבי יהודה לא נחשדו  : 'יהודה אומר לא ירעה כו' ר : סופרים

: משכב זכור ולא על הבהמה

כל שעסקיו עם הנשים לא יתיחד עם הנשים ולא ילמד אדם את בנו   א משנה,דף פב

אומנות הנשים רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל למי 

שהעושר והנכסים שלו שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות שלא עניות מן האומנות 

לא עשירות מן האומנות אלא הכל לפי זכותו רבי שמעון בן אלעזר אומר ראית מימיך ו

חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסין שלא בצער והלא לא נבראו אלא לשמשני ואני 



נבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער אלא שהורעתי מעשי וקפחתי את 

משום אבא גוריא לא ילמד אדם את בנו חמר גמל פרנסתי אבא גוריין איש צדיין אומר 

קדר ספן רועה וחנוני שאומנותן אומנות ליסטים רבי יהודה אומר משמו החמרין רובן 

רשעים והגמלין רובן כשרין הספנין רובן חסידים טוב שברופאים לגיהנם והכשר 

מלמד  שבטבחים שותפו של עמלק רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני

את בני אלא תורה שאדם אוכל משכרה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ושאר כל 

אומנות אינן כן כשאדם בא לידי חולי או לידי זקנה או לידי יסורין ואינו יכול לעסוק 

במלאכתו הרי הוא מת ברעב אבל התורה אינה כן אלא משמרתו מכל רע בנערותו ונותנת 

יחליפו כח בזקנותו מהו ' וקוי ה( ישעיהו מ)ו בנערותו מהו אומר לו אחרית ותקוה בזקנות

( בראשית כד)עוד ינובון בשיבה וכן הוא אומר באברהם אבינו ( תהילים צב)אומר 

ברך את אברהם בכל מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד ' ואברהם זקן וה

לי וישמור משמרתי מצותי עקב אשר שמע אברהם בקו( בראשית כו)' שלא ניתנה שנאמ

: חוקותי ותורותי

תנו רבנן כל שעסקיו עם הנשים סורו רע כגון הצורפים והסריקים   א גמרא,דף פב

והנקורות והרוכלין והגרדיים והספרים והכובסים והגרע והבלן והבורסקי אין מעמידים 

אומנותיהו תנו מהם לא מלך ולא כהן גדול מאי טעמא לא משום דפסילי אלא משום דזיל 

רבנן עשרה דברים נאמרו בגרע מהלך על צידו ורוחו גסה ונתלה ויושב ועינו צרה ועינו 

רעה אוכל הרבה ומוציא קימעא וחשוד על העריות ועל הגזל ועל שפיכות דמים דרש בר 

קפרא לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה מאי היא אמר רב יהודה 

ותא תניא רבי אומר אין לך אומנות שעוברת מן העולם מחטא דתלמי  ב גמרא,דף פב

אשרי מי שרואה את הוריו באומנות מעולה אוי לו למי שרואה את הוריו באומנות פגומה 

אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסקי אשרי מי שאומנותו בסם ואוי לו מי שאומנותו 

זכרים ואוי לו למי בורסקי אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות אשרי מי שבניו 

מ אומר לעולם ילמד אדם לבנו אומנות נקיה וקלה ויבקש רחמים למי "שבניו נקיבות ר

שהעושר והנכסים שלו שאין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות אלא למי 

ש בן אלעזר אומר "ר : צבאות' לי הכסף ולי הזהב נאם ה( חגיי ב)שהעושר שלו שנאמר 

ש בן אלעזר אומר מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל "תניא ר : אם ראית מימיך

חנוני והם מתפרנסים שלא בצער והם לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את 

קוני מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער ואני שנבראתי לשמש את 

וקיפחתי את פרנסתי  קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער אלא שהרעותי את מעשי

תניא  : 'רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות וכו : עונותיכם הטו( ירמיהו ה)שנאמר 

רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה שכל 

אומנות שבעולם אין עומדת לו אלא בימי ילדותו אבל בימי זקנותו הרי הוא מוטל ברעב 

אינה כן עומדת לו לאדם בעת ילדותו ונותנת לו אחרית ותקוה בעת זקנותו  אבל תורה

יחליפו כח יעלו אבר כנשרים בזקנותו מהו ' וקוי ה( ישעיהו מ)בעת ילדותו מהו אומר 

: עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו( תהילים צב)אומר 
 


