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  מסכת יבמות:
  

  חמש עשרה נשים:

  

  פטור ערוה וצרתה מיבום וחליצה
אשה שמת בעלה בלא בנים, הרי אשתו אסורה  -הקדמה

להינשא לאחר, וצריך אחי המת לקחתה לאשה וליבמה, 
  צה ליבם צריכה חליצה.ואם אינו רו

אם אשת המת אסורה באיסור ערוה על  ב.

האחים הרי היא פטורה מיבום ומחליצה, ואף 
  צרתה פטורה. 

  ששייך בהם דין זה.   ט"ו עריותהמשנה מונה 

בתו, בת בתו, בת בנו, בת אשתו, בת בנה או בת 
בתה של אשתו, חמותו, אם חמותו, אם חמיו, 

ת אשתו, אשת אחותו מאמו, אחות אמו, אחו
  אחיו מאמו, אשת אחיו של היה בעולמו, וכלתו.

וכל אלו אם  -פטור ערוה וצרתה וצרת צרה
נישאו לאחיו מאביו ומת בלא בנים, הרי אלו 
פטורות מן היבום, וגם צרותיהם פטורות, וכן 
אם נישאה הצרה לאח אחר מ"מ היא פטורה 
ואף פוטרת צרתה, וכן אם נישאת צרתה וכו' עד 

  ולם.סוף הע

אין הערוה פוטרת צרתה  -מתו או מיאנו ב:

אלא אם היתה צרתה בשעת מיתת האח, אבל 
אם מתה הערוה או מיאנה או שנמצאה אילונית 
או שנתגרשה קודם מיתת האח צרותיהן 
מתייבמות, (בחמותו ואם חמותו ואם חמיו לא 

  שייך שימצאו איילוניות או שימאנו). 

תה חולצת ערוה שיכולה למאן ולא מיאנה צר
  ולא מתייבמת.

  

  

  

   ביאור סדר ולשון המשנה
הא דתני במתני' בתו ברישא, ולא אחות אשתו 
שממנה נלמדים כל שאר העריות שפטורות הם 
וצרותיהם מחליצה ויבום, אינו לפי סדר חומר 
העונש, ואין הטעם משום דכיון דעיקר איסור 
בתו מדרשה אתיא (הנה הנה, זימה זימה) ואיידי 

דרשה חביבה ליה, דא"כ ליתני לבבא דאתא מ
  דאחות אשתו לבסוף.

אלא סדר המשנה כך הוא, בתו היא הקרובה 
ביותר, ואגב בתו תני בת בתו ובת בנו, ואגב 
דתני  ג' דורות שלו תני ג' דורות שלה למטה 
ולמעלה, ואח"כ חזרו לאחותו ואחות אמו שהם 
קרוביו, ואגב דתני אחות אמו תנא אחות אשתו 

חיו שלא היה בעולמו שהם איסורי ואשת א
  אחוה, ולבסוף תנא כלתו.

לא תנא אוסרות כדי שלא  -פוטרות צרותיהן
נטעה לומר שאף שלא במקום יבום ערוה 

  אוסרת צרתה.

תנא מן החליצה שלא  -מן החליצה ומן היבום

נחשוב שרק מיבום פטורה, אלא האמת דכל 
שאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה. ותנא מן 

יבום והקדים חליצה ליבום, דמתני' כאבא ה
  שאול שמצות חליצה קודמת למצות יבום.

הא דתני ט"ו נשים, וכן  - מנינא למעוטי מאי ג:

למעוטי דרב  -תנא הרי אלו דמשמע מיעוטא
, הפוטר צרת אילוניתודרב אסי הפוטר צרת סוטה 

ולרב אתי למעוטי דרב אסי, ולרב אסי אתי 
י אהדדי אתי למעוטי למעוטי דרב, ואי לא פליג

צרת ממאנת וצרת מחזיר גרושתו, ולא כתבו 
  במתני' משום שאינם בצרת צרה.

  מקור פטור ערוה וצרה וצרת צרה
כתיב "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות 
ערותה עליה בחייה" וכתיב "עליה" בפרשת 
יבום, ודרשינן שאסרה תורה אחות אשה אף 

ור, וצרת במקום מצוה, וצרתה דרשינן מלצר
צרה ילפינן מדכתיב לצרור ולא לצור, (ולהלן 
י"ג. מובאת שיטת רב אשי הסובר שצרת צרה 
פטורה מסברא, דבמקום ערוה קיימא, שהרי 
מטעם זה הצרה עצמה פטורה), ושאר עריות 
ילפינן דכמו שאחות אשה שהיא ערוה וחייבים 
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כרת במזיד וחטאת בשוגג אסורה ליבם היא 
ף כל העריות כיוצא בה וצרתה וצרת צרה, א

אסורות, ועונש ילפינן מדכתיב בסיפא דקרא 
  ונכרתו וכו'. 

אמנם שש עריות החמורות מאלו שאינם 
יכולות לעולם להנשא לאחים לא נלמדים 

  מאחות אשה שאין צרה אלא מאח.

אלא שהברייתא צ"ב דמשמע שלולא קרא 
דעליה היתה אחות אשה מתייבמת, אע"פ 

ב הא אין עשה דוחה שאסורה על היבם, וצ"
, מכאן (להלן עדל"ת שיב"כ)ל"ת שיש בו כרת 

הגמ' דנה מנין שעדל"ת (ד' ה'), אח"כ הגמ' 
מנסה למצוא מקור שעדל"ת שיב"כ, 

ז. ), ומבארת  - ומסיקה שאינו דוחה (ה: 
דבעי קרא כדי שלא נאמר באופן מסוים 
הואיל ואשתרי אשתרי (ז'), או דבעי קרא 

  מצוה (ח').  למישרי צרה שלא במקום

  סמוכיםדרשת 

דכתיב סמוכים  -מקור הא דדרשינן סמוכים ד.

  לעד לעולם עשויים באמת וישר.

אפי' למאן דלא דריש סמוכים בכל התורה כר"י, 
במשנה תורה דריש (דין עדל"ת מציצית, 
ובאנוסת ומפותת אביו וכדלהלן), או משום 
שמוכח שנכתב סמוך לדרשה, או משום 

רת מה מופנה בב' דרשות דמופנה, הגמ' מבא
  אלו.

עשה דוחה לא תעשה, דכתיב לא תלבש 
  שעטנז, וסמיך ליה גדילים תעשה לך.

יבמה שנפלה לפני מוכה שחין אין כופים אותה 
, דסמוך לפרשת יבום כתיב אלא יחלוץלהתייבם 

  לא תחסום.

מכשפה עונשה סקילה, דסמוך לפרשת 
מכשפה כתיב עונש שוכב עם בהמה, ור"י שלא 

רש סמוכים לומד דין זה ממה שהוציאו אוב דו
  וידעוני מכלל מכשפים.

מותר לאדם לישא אנוסת או מפותת אביו או 
בנו, ור"י אוסר בשל אביו דסבר שלא יגלה כנף 
אביו איירי באנוסת אביו, דסמוך הוא לפרשת 

דכתיב לא יקח איש אנוסה, ולרבנן לא חשיב סמוך 

מרת יבם , אלא איירי בשואת אשת אביו בינתים
  של אביו.    

  עשה דוחה לא תעשה

האיסור אינו אלא בלבישה או  -שעטנז ד:

בהעלאה דאית ביה הנאה, אבל מוכרי כסות 
  מוכרים כדרכם. 

  אין איסור שעטנז אלא בצמר ופשתים.

לתנא דבי רבי ישמעאל כל מקום שנאמר 
בתורה בגד הכונה לבגד מצמר ופשתים, 

ים בציצית, ולשיטתם אין ללמוד שכלאים מותר
ממה שצריך להטיל תכלת שהיא בבגד צמר אף 
בבגד פשתן, די"ל שנדרוש "הכנף" מין כנף, 
ונאמר שרק בבגד צמר יש להטיל תכלת, להכי 
איצטריך צמר ופשתים לאפנויי ולמידרש 

  סמוכים לדין עדל"ת.

לרבא כל בגד צריך להטיל בו ציצית מהמין 
 שהוא עשוי, דדריש "הכנף" מין כנף, וצמר

ופשתים איצטריך לומר שהם פוטרים אף שלא 
  במינם.

לרבנן  מהיכן ילפינן דין עדל"תהגמ' דנה  ה.

דפליגי אתנא דבי רבי ישמעאל דלשיטתם 
  -איצטריך צמר ופשתים

ואין לומר דילפינן עדל"ת מהא דכתיב גבי 

ונסבור שאיסור הקפת  ,"ראשו"תגלחת נזיר 

הראש כולל גם הקפת כל הראש, ומוכח 
ת, דא"א ללמד משם כיון שלא דהקפה דעדל"

  .בנשים–אינו שייך בכל 

האמור שם שכולל גם  "זקנו"ואין ללמוד מ
כהנים האסורים בהקפת הראש, שאף שהלאו 
אינו שווה בכל, נילף דין עדל"ת באם אינו ענין 
לאינו שוה בכל, תנהו ענין ללאו השוה בכל, 
די"ל שאני כהנים הואיל וריבה בהם הכתוב 

תירות צריך קרא להתיר גם בהם לאו מצוות י
  שאינו שווה בכל.

 לנזיר מצורעואין ללמוד מהא שהתירה תורה 

לגלח שערות ראשו, דאיסור נזיר קל שכן ישנו 
בשאלה, ועל כן עשה דוחה בו לא תעשה 
ועשה, משא"כ בשאר איסורים דלא דחי אלא 

  עשה.  
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הגמ' חוזרת ללמוד עדל"ת בדרשת סמוכים  ה:

בש שעטנז גדילים תעשה לך, מקרא דלא תל
, ולא בלשון שוע טווי ונוזויליף מהא דכתיב שעטנז 

עוד יליף מקרא דהתם שצריך ארבעה חוטים 
ולפותלם מתוכם, ושאין איסור שעטנז אלא בב' 

  תכיפות ולא בתכיפה אחת.

, דאי מהיכן נלמד שעדל"ת שיב"כהגמ' דנה 
נימא שאינו דוחה, למה כתבה תורה "עליה" 

  בום במקום כרת.לאסור י

הגמ' מביאה כמה מצוות שדוחות איסור שיש 
בו כרת ומבארת מהו החומר המיוחד שיש בהם 

בשבת מילה  -שמשום כך א"א ללמוד ליבום

יש בו כרת, בשבת נכרתו עליה י"ג בריתות, פסח 
תמיד הוא תדיר, מילה ופסח יש בהם כרת, 
פסח ותמיד הם צורך גבוה, מילה ותמיד ופסח 

הדיבור, (וכמ"ד שהעולה שהקריבו  היו לפני
  לפני מתן תורה היתה קרבן תמיד).

מהא דאיצריך קרא לומר שכיבוד אב דוחה  ו.

שבת, או מהא דצריך קרא שבנין בית המקדש 
אינו דוחה שבת ליכא למילף, דאיירי בלאו 
דמחמר שאינו נדחה, ואף דבעלמא עדל"ת 

הכשר שאני כבוד אב ובנין בית המקדש שהם 
  .מצוה

אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר אבידה 

דכתיב איש אמו ואביו תיראו ואת , לא ישמע לו
   מורו, כולכם חייבים בכבודי.שבתותי תש

לומדים מכיבוד  בנין ביהמ"קולפי זה באמת  ו:

אב, ומקרא דבנין ביהמ"ק ילפינן שכמו בשבת 
אין המורא מן השבת אלא ממי שהזהיר עליה, 

דש (לא יכנס בסנדלו ובמנעלו ה"ה במורא מק
ובפונדתו ובאבק שעל רגליו ולא יעשנו 
קפנדריא ולא ירוק), וכן שמורא מקדש איסורו 

  לעולם כמורא שבת.    

הגמ' מנסה לומר שלומדים עדל"ת שיב"כ 

 מושבותיכםאש בכל  לא תבערומדכתיב "

ביום השבת", ואמאי איצטריך לומר 
לרבות מושבותיכם דבעלמא אנו לומדים מזה 

חוץ לארץ, והרי שבת היא חובת הגוף דבלאו 
הכי נוהגת בחו"ל, אלא בא לומר שאסור 
להבעיר אש לצורך מיתת בי"ד, והרי הבערה יש 

בה כרת דהבערה לחלק יצאה, ואף לרבי יוסי 
שהבערה ללאו יצאה הרי יש כאן בישול סמנים 
שיש בו כרת, וא"כ מהא שצריך קרא לאסור 

ף שיש בו כרת, דהו"א מוכח דבעלמא עדל"ת א
שכיון שלאו חמור מעשה ומ"מ עדל"ת, וא"כ 

  הוא הדין שעדל"ת שיב"כ.

הגמ' דוחה ראיה זו, ואומרת דהא דבעי קרא  ז.

למיתת בי"ד דשריפה, משום דהו"א דנילף ק"ו 
מעבודה שהיא דוחה שבת ומ"מ רציחה דוחה 

, ק"ו לשבת שנדחית שרוצח פסול לעבודהאותה 
ה דוחה אותה, להכי בעי מפני עבודה שרציח

  קרא דלא תבערו אש לאסור.

נמצא שאין מקור שעדל"ת שיש בו כרת, וא"כ 
  הדרא קושיא לדוכתא למה צריך קרא דעליה.

הגמ' מנסה לומר שלולא קרא דעליה היינו 
לומדים שאר עריות מאשת אח, בדרשת "כל 
דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא 

ד על הכלל כולו ללמד על עצמו יצא אלא ללמ
יצא, (כדדרשינן משלמים שעל קדשי מזבח 

  חייבים כרת, ולא על קדשי בדק הבית). 

הגמ' דוחה שזה לא שייך לדרשה זו, משום 
ששם הכלל והפרט שניהם באיסור, וכאן הכלל 
באיסור והפרט בהתר, אלא זה שייך לדרשה 
ד"כל דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש, 

חזירו לכללו עד שיחזירנו שאי אתה יכול לה
הכתוב לכללו בפירוש", (דמהאי טעמא הייתי 
אומר שאשם מצורע שנותנים דמו על בהן יד 
ורגל, אינו טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח, 
ולהכי אהדריה קרא לומר שהוא טעון מתן 
דמים ואימורים לגבי מזבח), וא"כ שאר עריות 

  אסורות.

מר ששאר עריות אלא בעינן קרא דעליה לו ז:

הואיל ואשתרי אינם מתייבמות דלא נימא 
  . אשתרי

כמו שמצינו שמטעם זה התירו למצורע שחל 
שמיני שלו בערב פסח, והוא טבול יום לקריו 
להכנס למקדש, (ואף שמותר לטבול יום להכנס 
למחנה לוויה, דעשה דפסח שיש בו כרת, דוחה 
עשה של שילוח מחנות שאין בו כרת, ואמר 

ח שא"צ לטעם זה דכל איסור טבול יום ריו"
ומ"מ הכנסת במחנה לוויה אינו אלא מדרבנן), 
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הבהונות למחנה שכינה אסורה מדאורייתא, ואף יש בה 

, ואמר עולא דטעם כרת, ואיך מותר בהכנסת הבהונות
ההתר הואיל ואשתרי לצרעתו אשתרי אף 

  לקריו.

הגמ' אומרת שהואיל ואשתרי אשתרי לא  ח.

יכא שכבר חל ההתר, אבל אם ראה שייך אלא ה
קרי בליל שמיני שאין יכול עדיין להביא קרבן 
לא אמרינן הואיל ואשתרי אשתרי, וה"ה לגבי 
יבום רק מתי שנעשית אחות אשה רק לאחר 
שמת האח ונפלה לפניו ליבום, שייך לומר 
הואיל וכבר הותר האשת אח הותר אף האחות 

ה" אשה, והגמ' מעמידה דבעינן קרא ד"עלי
  לאסור אף באופן זה.

הגמ' מנסה לתרץ שנלמד להתיר שאר עריות 

, והגמ' דוחה הקישא דרבי יונהבמאשת אח 

דאדרבה נלמד לאסור מאחות אשה, דעדיף 
הקש לחומרא מהקש לקולא, וגם זה דומה יותר 

  שהם ב' איסורים, ואשת אח הוא איסור אחד.

רבא סובר שאין למדים מקרא ד"עליה" לאסור 

, וכן לרבי הלומד לאסור צרהות, אלא שאר ערי
מ"ולקח ולקחה ויבם ויבמה" ולא מקרא דעליה, 

  אתי קרא לאסור את הצרה.

הגמ' אומרת דקרא אתא לומר שאין הצרה  ח:

שלא במקום אסורה אלא במקום מצוה אבל 
, וכמו צרה שאסורה רק מותרתהצרה מצוה 

  במקום מצוה. 
ולא אתי קרא ד"עליה" להתיר ערוה שלא 

מקום מצוה, דכתיב "אשה אל אחותה לא ב
תקח לצרור" דמשמע ששתיהן אסורות, וכתיב 
"לגלות ערותה" דמשמע שרק אחת אסורה, 
וא"כ בהכרח שבמקום מצוה שתיהן אסורות, 
  ושלא במקום מצוה היא אסורה וצרתה מותרת. 

לאסור ולקח ולקחה ויבם ויבמה רבי לומד מ
 ערוה וצרתה במקום מצוה, דולקחה משמע

שבידו לישא שתיהן, ולהתיר שלא במקום 
  מצוה, דויבמה משמע דדוקא במקום יבום.

  .להחזירהמותר ליבם לגרש את הערוה בגט ו

  .בעל כרחהיבם מייבם אף 

דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו  ט.

יחיד מביא כשבה או שעירה, נשיא מביא חטאת 
שעיר, ובי"ד מביאים פר, ובעבודת כוכבים יחיד 

יא או משיח מביאים שעירה, וציבור מביאים פר נש
לעולה ושעיר לחטאת, אבל דבר שאין חייבים על 
זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אין בי"ד ומשיח 
חייבים קרבן וכן ציבור בעבודת כוכבים, הגמ' 

  מבארת את הילפותות לדינים אלו.

יחידים שעבדו ע"ז נדונים בסקילה, וממונם פלט, 
  סייף וממונם אבד.ומרובים נדונים ב

  והטעם שלא נשנו במתני' מקרים
לרבנן אנוסת  -יבום באמו שהיא אנוסת אביו

ואם נשאה אחיו ונפלה לפניו ליבום פוטרת אביו מותרת, 
צרתה, ולר"י אסורה לאחיו, וא"כ לא משכחת לה שתפול 

ולא הביאוה במתני' משום לפניו ליבום, 
  דבפלוגתא לא קמיירי. 

לומר דמתני' לא איירי הגמ' דנה אם שייך 
  -בפלוגתא

חייבי לאוים, לר"ע דינם כחייבי כריתות, איסור קדושה 

תנא בפרק שני דהתם מיירי ולרבנן חולצת, 
  בפלוגתא.

 ,תני במתני'ומ"מ  ,ב"ש מתירים הצרות לאחים
  דב"ש במקום ב"ה אינה משנה.

 איירי מתני' אשת אחיו שלא היה בעולמו ט:

אבל , אין פלוגתאדבזה  בנולד ולבסוף ייבם
  ייבם ולבסוף נולד לר"ש צריכה חליצה.

ד' אחים נשואים ב'  -האסורה לזה מותרת לזה

אחיות ומתו הנשואים את האחיות, הרי אלו חולצות ולא 
מתייבמות מפני שכל אחת היא אחות זקוקתו, היתה 
אחת מהם אסורה באיסור ערוה על אחד האחים, מותר 

שהערוה אינה זקוקה  לייבם את אשת האח השני, מפני
ליבום, היתה אחת ערוה על האחד והשניה ערוה על 
השני, הרי הראשונה מתייבמת לשני והשניה מתייבמת 

מותרת לזה האסורה לזה לראשון, נמצאת 
   והאסורה לזה מותרת לזה.

 י"א שמקרה זה שייך בכל ט"ו העריות במתני'
  . עיין רש"י שמפרט את המקרים

נות דמתני' לא שייך דין וי"א שבו' עריות ראשו
זה, משום שרק בתו מן האונסים מותרת לאחיו, 
  ובאונסים לא קמיירי, ולאביי איירי אף באונסים.

ומ"מ לאביי לא שייך מקרה זה באשת אחיו 
שמתיר ייבם ולבסוף שלא היה בעולמו אלא לר"ש 
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, ולרב ספרא איירי בשש אחים ואליבא נולד
וייבם,  דר"ש, ומת ונולד וייבם ומת נולד

  דהאסורה לזה מותרת לזה וכו'.

וא"כ נמצא שלרבי הסובר לעיל דמתני' לא 
לא שייך לומר בכל המקרים  איירי בפלוגתא

האסורה לזה מותרת לזה וכו' שהרי באשת 
  אחיו שלא היה בעולמו איירי כר"ש.

לרב אדא קרחינא אף לרבי מיירי בפלוגתא, ומה 
שייך שלא הביאו אמו אנוסת אביו, משום דלא 
שהרי בב' אחיות להתיר כל אחת לאחד האחים 

  .היא אחות אמו

לרב אשי איירי לרבי בפלוגתא, ואינו סובר 
ששייך לומר על כל העריות האסורה לזה 
מותרת לזה וכו', והא דלא תני אמו אנוסת אביו 
משום דמתני' כר"י שאוסר אנוסת אביו, וכדתני 
אמו אנוסת אביו בשש עריות החמורות שאינם 
יכולות לינשא לאחים, ואף שאי עבר ונסיב 
משכחת לה שפוטרת צרתה, דאי לא קתני, ואי 
איירי כשאנס כלתו והוליד ממנה בן, ומת ונפלה 
האם לפני בנה ליבום שפוטרת צרתה, מ"מ לא 

  איירי מתני' באחוה שנוצרה ע"י איסור.

ומ"מ הוסיף לוי במתניתיה אמו אנוסת אביו  י:

  שפוטרת צרתה.

ליבמתו וחזר וקדשה ומת בלא בנים, החולץ 
לר"ל דהיא חייבי כריתות, מ"מ לא תני במתני' 

  (ללוי דתני דאי) משום שאינה בצרת צרה.

  חלוצתו וצרתה
החולץ ליבמתו וחזר וקדשה, לר"ל הוא אסור 
בה באיסור לאו דלא יבנה, ובצרתה באיסור כרת 

, והאחים חייבים עליה ועל צרתה דאשת אח
ריו"ח בין הוא ובין האחים אינם ול באיסור כרת,

  חייבים לא עליה ולא על צרתה כרת. 

טעמא דר"ל שלא נאמר "לא יבנה" אלא לו בה, 
וריו"ח סובר דעל כולם נאמר לא יבנה דהוא 

  שליח שלהם והיא שליחה של צרתה.

תנא בברייתא "החולץ ליבמתו וחזר וקדשה 
ומת צריכה חליצה מן האחים, עמד אחד מן 

ה אין לה עליו כלום", רישא האחים וקדש
משמע שהיא באיסור לאו וסיפא משמע שהוא 

  איסור כרת.

 -רב אשי מתרץ אליבא דר"ל, רישא י"א.

צריכה חליצה מן האחים שנולדו אחרי החליצה 
אם קידשה אחד מן האחים  -וכר"ש, וסיפא

  שנולדו קודם החליצה אין לו עליו כלום.

לדו בנו -רבינא מתרץ אליבא דריו"ח, רישא
בנולדו  -קודם החליצה דחייבי לאוין הם, סיפא

  אחר החליצה וכרבנן.

הבא על יבמה ובא אחד מן האחים על צרתה, 
  י"א שדינו בכרת כר"ל, וי"א בעשה וכריו"ח.

  צרת סוטה
אשה שזינתה תחת בעלה ומת בעלה לרב היא 

  וצרתה אסורות, "דטומאה כתיב בה כעריות".

אמרו לה מת ומ"מ היכא שהלך בעלה למדה"י ו
בעלך ונישאת דאסורה לראשון מדרבנן כסוטה, 
ולשני ג"כ אסורה, ואם מתו האחים חולצים ולא 
מייבמים, ולר"ש אם אחי הראשון יבמו או חלצו 
צרתה פטורה, ואף שנתנו לה רבנן דין סוטה 

  לגבי האיסור, לא נתנו דין זה לגבי יבום.  

סוטה ספק שקינא לה ונסתרה אסורה  י"א:

ובתרומה, ואם מת חולצת ולא  לבעלה
  מתייבמת, דלא נאמר בה טומאה.

גרושה שנישאת אסורה לבעלה דכתיב "לא 
יוכל בעלה הראשון... אחרי אשר הוטמאה", 
ואם רק נתארסה לרבי יוסי בן כיפר מותרת, 
ולחכמים אסורה, דלחכמים הוטמאה איירי 
בסוטה ודאי ולמיקם עלה בלאו, ולריב"כ אין 

  בסוטה לאו.

 מחזיר גרושתו משנישאתב חייא בר אבא לר
אסורה ליבם מק"ו שאם במותר לה נאסרה 
באסור לה לא כ"ש (וחולצת), והגמ' מסתפקת 
אם צרתה מתייבמת, לל"ק הספק אליבא דרבנן 
אבל לריב"כ אינה מתייבמת, ולל"ב הספק 
אליבא דריב"כ אבל אליבא דרבנן מתייבמת, 

מי  ולרב נחמן בר יצחק הספק הוא בה עצמה
  אלים ק"ו במקום מצוה או לא.  

אחת כשרה ואחת נפלו לפניו ב' נשים ליבום 
, אם הוא חולץ יחלוץ לכשרה, ואם הוא פסולה

מייבם ייבם לכשרה, הגמ' מנסה לפרש דאיירי 
שהפסולה היא מחזיר גרושתו משנישאת, ומ"מ 
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יכול ליבם את צרתה, והגמ' דוחה שאפשר 
על זה אמרו להעמיד בפסולה לעלמא לכהונה, ו

שלא יחלוץ לכשרה כיון שהוא פוסלה לכהונה, 
  ולא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם.

שמיאנה היבמה באחד האחים  -צרת ממאנת י"ב.

אסורה למי שמיאנה בו, שנפלה לפניהם ליבום 
גזירה משום צרת בתו ממאנת, וכל זה 
כשמיאנה ביבם, שאף שהמיאון עוקר נישואין 

עת נפילה היתה נראית כצרת קמאי, מ"מ בש
לשאר האחים לשמואל אף הממאנת  אבלבתו, 

עצמה מותרת, ואם מיאנה בבעל הרי היא 
  כגרושה וצרתה מותרת.

לרב אסי אסורה דדרשינן  - צרת איילונית

"אשר תלד" פרט לאילונית שאינה יולדת, 
ואיירי בהכיר בה שהיא אילונית, ומתני' דקאמר 

צרתה איירי בלא  שאילונית ערוה אינה פוטרת
הכיר בה, לרבא צרת אילונית מותרת ואפי' 

דלא אסרה תורה הכיר בה ואפי' צרת בתו אילונית 

  צרה אלא כשהערוה בת יבום.

לשיטת ריו"ח צרת ממאנת וצרת אילונית וצרת 
  מחזיר גרושתו מותרות.

ג' אחים הנשואים לג' נשים  -זיקת ב' יבמין
ה בה השני שאינם קרובות זו לזו, ומת אחד ועש

מאמר ומת השני, הרי אלו חולצות ולא 
  מתייבמות, כיון שיש עליה זיקת ב' יבמין.

מעוברת שמא  -ג' נשים משמשות במוך י"ב:

תעשה עוברה סנדל, מניקה שמא תגמול את 
בנה, קטנה מגיל י"א ויום אחד עד י"ב ויום אחד 
שמא תתעבר ואם תתעבר שמא תמות, 

כדרכה ומן  ולחכמים אף קטנה מי"א משמשת
  השמים ירחמו שנא' שומר פתאים ד'.

הגמ' מדייקת ששייך שקטנה תלד ולא תמות, 
ושואלת על זה מדברי המשנה שלא שייך 

, הגמ' מתרצת שקטנה שילדה חמותו ממאנת
  הרי היא גדולה, והטעם כדלהלן.

, וי"א דבנים עדיפי בנים הרי הם כסימנים
מסימנים והיינו שאף ר"י הסובר שבסימנים 
בעינן שירבה השחור על הלבן מודה דבנים הוי 
סימנים, ולרב זביד אין בנים בלא שהביאה 
סימנים, ואף אם בדקנוה ולא מצאנו סימנים 

חיישינן שנשרו, ואף למ"ד שבת י"ב שאין לה 
סימנים לא חיישינן שמא נשרו, מודה דמשום 

  צער לידה חיישינן שנשרו.

 -דין צרת ערוה כשנתגרשה הערוה י"ג.
מתני' מבואר שאף היכא שמת האח הראשון ב

ויבמה השני, ובשעה זו היתה צרתה צרת ערוה 
לשלישי, ואח"כ גירש השני את הערוה ומת, 
מותרת צרתה להתייבם לשלישי, כיון דבשעת 
מיתה לא היתה צרת ערוה, ולהלן משמע שרק 

  אם גירש השני ואח"כ כנס מותרת לשלישי.
ה מפלת או לרב ירמיה נחלקו התנאים אם מית

נישואין מפילים, ולרבא אין מחלוקת וזו וא"צ 
  לומר זו קתני.

לב"ש אין יבמה ממאנת ביבם,  -מיאון לזיקה
לב"ה ממאנת ביבם, לר' אושעיא לא איירי ב"ה 
אלא בעשה בה היבם מאמר, אבל לזיקתו אינה 
ממאנת, הגמ' אומרת שצרת ערוה שיכולה 
הערוה למאן צרתה חולצת, ואף אם הערוה 
תמאן (ודלא כר' אושעיא) אסורה צרתה 
להתייבם, משום דבשעת נפילה נראית כצרת 
בתו, ולא אומרים שנעקרו הנישואין, וכמו 
שמצינו שמטעם זה אע"פ שמיאנה בבעל 
אסורה לאביו, מפני שבשעת נפילה נראית 

  ככלתו.

מפני שאינם יכולות שש עריות חמורות מאלו 

ם להנשא לאחים אלא רק לאחרים צרותיה
אמו, אשת אביו, אחות אביו,  -מותרות, ואלו הם

  אחותו מאביו, אשת אחי אביו, אש אחיו מאביו.

  צרת ערוה לב"ש ולב"ה

כל הנאמר לעיל בפטור צרת ערוה הוא  י"ג:

  אליבא דב"ה, אבל לב"ש צרת ערוה מתייבמת. 

   -ביאור מחלוקתם
לר"ש בן פזי נחלקו בדרשות הפסוקים, דב"ש 

וב"ה לל דאיכא פנימית, דורשים "חוצה" מכ
דורשים משם שאין קידושין תופסין ביבמה לשוק, 

  וב"ש דורשים דין זה מ"לאיש זר. 
לרבא טעמא דב"ש משום שאין איסור חל על 
איסור, וממילא אם נשא המת את אשתו 
ונאסרה על אחיו משום אשת אח, ואח"כ נשא 
החי את אחותה, לא חל איסור אחות אשה על 
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ואינה צרת ערוה, ואם נשא איסור אשת אח, 
החי את אשתו ונאסרו אחיותיה ואח"כ נשא 
אחיו את אחותה לא חל איסור אשת אח והויא 

  כצרת ערוה שלא במקום מצוה.

צרת ערוה שחלצה, לב"ש פסולה לכהונה, 
ולב"ה כשרה ודלא כריו"ח בן נורי שתיקן 

  שהצרות יחלצו.

  נתייבמו הצרות, לב"ש כשרים ולב"ה פסולים.

וב"ה נשאו נשים זה מזה ועשו טהרות זה ב"ש 
  ע"ג זה, אע"פ שנחלקו בדיני יבום וטומאה.

                                 לא תתגודדו
  - ואם עשו ב"ש כדבריהם

איסור לא תתגודדו היינו שאסור לעשות חבורה 
על המת, ומהא דלא כתיב לא תגודדו או לא 

  ות.תגודו ילפינן גם איסור עשית אגודות אגוד

לריו"ח מותר לשנות מנהג חלק מהציבור,  י"ד.

כדחזינן שחלוק זמן קריאת המגילה, וחלוקים 
המנהגים בענין עשית מלאכה בערבי פסחים 

וכן סובר  עשו ב"ש כדבריהםדעד חצות, וס"ל 
  שמואל. 

והא דאין בזה איסור לא תתגודדו, לאביי הטעם 
משום שאין האיסור אלא בב' בתי דינים בעיר 

אבל בב' עיירות מותר, ולרבא אין האיסור אחת 
אלא כשהב"ד עצמו נחלק, אבל ב' בתי דינים 

  אף בעיר אחת מותר.

לר"ל לא עשו ב"ש כדבריהם משום לא 
  תתגודדו, וכן סובר רב.

המחלוקת אם עשו ב"ש כדבריהם אי בעית 

שהלכה כב"ה,  בת קולאימא קודם שיצאה 
ואיירי כשב"ה היו הרוב, ומ"מ י"א שעשו 
כדבריהם משום דב"ש מחדדי טפי, ואב"א 
לאחר בת קול, ומ"מ י"א שעשו כדבריהם 

  דסברי כרבי יהושע דאין משגיחים בבת קול.

בב' מקומות אין איסור לא תתגודדו, ואף 
באיסור שבת החמור, כדחזינן שנהגו במקומו 

  של ר"א התר במכשירי מילה בשבת.

שדלק בשבת רבי אבהו סבר שמותר לטלטל נר 

, ומ"מ במקומו של ריו"ח לא טלטל נר הוכב
משום כבודו של ריו"ח שסבר שאסור לטלטל 

נר, ואף הודיע לשמשו להמנע מכך במקומו של 
  ריו"ח.

למ"ד לא עשו ב"ש כדבריהם ניחא הא דנשאו 
ב"ש נשאו מב"ה  - ב"ה נשים מב"ש, ולמ"ד עשו
ואין צרה בלא חליצה, משום שהם בני חייבי לאוין 

, (ודלא כר"א הסובר י כריתותממזר אלא מחייב
שיש ממזר מחייבי לאוין), וב"ה נשאו מב"ש 
אע"פ שהנולד מחייבי כריתות הוא ממזר, 
משום שהיו מודיעים להם מי אסור לשיטתם 
והיו פורשים, וכן גבי טהרות היו ב"ש מודיעים 

  לב"ה מה טמא לשיטתם והיו פורשים מזה.

הגמ' מנסה להוכיח מכמה מקומות  י"ד:

ב"ש כדבריהם, ודוחה חלק מהראיות,  שעשו
ולבסוף מסיקה שמוכח כמ"ד עשו ב"ש 

  כדבריהם.

, ובאחיות כנ"לאע"פ שנחלקו ב"ש וב"ה בצרות 
, ובגט אם ייבם אחות זקוקתו לב"ש יקיים ולב"ה יוציא

, שנתייחד הבעל עם אשתו בין הכתיבה למסירהישן 
קטנה שהיא בת מיאון, לישנא ובספק אשת איש 

כיב מרע שכתב גט לאשתו אם מתי מחולי זה אחרינא ש

, ואם קידושין בדינר ונתייחדה עמו אח"כ בלי עדים
או בפרוטה, מ"מ לא נמנעו מלישא נשים זה 

  מזה, לקיים "האמת והשלום אהבו". 

לר"ש נמנעו מודאי ולא מספק, ומפרש בגמ' 
דכולה ר"ש והיינו שבסתמא היו נושאים משום 

פק לא היו נושאים דמודעי להו ופרשי, אבל בס
  זה מזה, דספק אסור.

הא שב"ש לר"ש נמנעו לישא מב"ה בודאי 
איירי בצרה עצמה, אבל הולדות כשרים אף 
לב"ש, וכן למ"ד לא עשו ב"ש כדבריהם, נמנעו 

  ב"ה מלישא את הצרת ערוה דב"ש.

ריו"ח בן נורי רצה לתקן שצרת ערוה  ט"ו.

, מפני שאם תתייבם חולצת ולא מתייבמת
ממזר לב"ה, ואם תינשא לשוק הולד הולד 

פגום, ולא הספיקו לגמור את הדבר עד 
שנטרפה השעה, ואמר לו רשב"ג מה נעשה 
לצרות הראשונות, למ"ד עשו כדבריהם ניחא, 
ולמ"ד לא עשו צ"ל דכוונתו שאין לומר לצרות 
שנישאו לחלוץ משום שימאסו על בעליהם, 

  ולא הוי דרכי נועם.
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י תבוא צרת הבת תאבני מתאמר רב טרפון 
, למ"ד לא עשו צ"ל ואשיאנה לידי ואשאנה

  לשוק, ולאפוקי מדריו"ח בן נורי.

, י"מ משום שבתו ייבם ר"ג את צרת בתושהא 
היתה אילונית, ונחלקו בזה ת"ק ואחרים אם אף 
בלא הכיר בה מותרת צרתה או אף בהכיר בה, 
ואב"א שנחלקו אם כנס את הצרה ואח"כ גירש 

מת (וכדעיל י"ג. ), ואב"א  את הערוה ואח"כ
שנחלקו אם מועיל תנאי בנישואין אם בא עליה 

  . או דאמרינן שמחל על התנאי כיון שבא עליה

ופיחת  מעשה וילדה כלתו של שמאי הזקן

את המעזיבה וסיכך על גבה בשביל הקטן, 
למ"ד עשו ניחא, למ"ד לא עשו התם הרואה 

  אומר לאפושי אויר קעביד.

"ש את החיבור למקוה והמעשה שהרחיבו ב
שיהיה רובו ולא ב' אצבעות חוזרות למקומם 
כב"ה, למ"ד עשו ניחא, למ"ד לא עשו התם 

  הוא דקעביד. לאפושי מיאהרואה אומר 

הגמ' מוכיחה שעשו ב"ש כדבריהם  ט"ו.

מהמעשה גבי ריו"ח החורני (בזיתים לחים, 
ששלחו לו שהיתה החבית נקובה וסתמוה 

שאין הזיתים שמרים שמודים בזה ב"ה 
מקבלים טומאה, ובאינה נקובה לב"ש אינה 
מקבלת טומאה ולב"ה מקבלת טומאה), 
שנאמר שם שאע"פ שהיה תלמיד שמאי נהג 

  כהלל.

וכן מוכח מהמו"מ עם רבי יהושע ששאלוהו מה 
דין צרת הבת והתיירא להכריע, ומוכח שעשו 
כדבריהם ועל כן התיירא להכריע לפוסלם, ואף 

זר אלא מחייבי מיתות בי"ד שלשיטתו אין ממ
מ"מ מחייבי כריתות הולד פגום מק"ו מאלמנה, 
והגמ' מבארת שעל הצרות עצמם התיירא 
להכריע, ושאלוהו על בני צרות דב"ה לב"ש 
והיינו בני חייבי לאוין, ונ"מ אף לב"ה בולד 
מחזיר גרושתו, ואמר להם שהם כשרים 
לכהונה, ואף היו ב' משפחות שהיו מבני צרות 

ישאו כב"ה, והיו מהם כהנים גדולים ושמשו שנ
  ע"ג המזבח.

וכן מוכח ממה שהתיר רבי דוסא צרת  ט"ז.

  הבת לאחים כב"ש.

  ומוכח שעשו ב"ש כדבריהם.  

רבי דוסא בן הרכינס התיר צרת הבת לאחין, 
הגמ' מתארת מה אמרו לו, ואמר להם 
שלשיטתו הלכה כב"ה, וכבר אמר כך חגי 

  אלא יונתן אחיו.הנביא, ולא הוא התירה 

א' צרת הבת  -ג' דברים שאמר חגי הנביא

ב' עמון ומואב מעשרים מעשר עני אסורה, 
בשביעית, מפני שקדושה ראשונה לא קידשה 
לעת"ל והניחום כדי שיסמכו עליהם עניים 
בשביעית, ג' מקבלים גרים מהקרדויין 
ומהתרמודים, אבל מהקרתויים אין מקבלים גרים 

  . ו בהםמפני שממזרים נטמע

י"א בשמו של ריו"ח שאין מקבלים גרים  ט"ז:

מתרמוד, י"א משום עבדי שלמה שנשאו בנות 
ישראל, וקסבר עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל 
הולד ממזר, וי"א משום בנות ירושלים שכשנכנסו 
עכו"ם להיכל הכל נפנו על כסף וזהב ומהם שנפנו 

נו על בנות ירושלים, והיינו דכתיב נשים בציון עי
  בתולות בערי יהודה.

  שר העולם אמרו. -נער הייתי גם זקנתי

עמון ומואב שנפנו  -ידו פרש צר על כל מחמדיה
  לשרוף ס"ת, מפני שכתוב בו לא יבוא עמוני ומואבי.

, חוששים שמא עובד כוכבים שקידש בזמן הזה
מעשרת השבטים הוא, והיינו בדוכתא דקביעי והיינו 

  מדי. בחלח ובחבור נהר גוזן וערי

לשמואל מותר לישא ממקומות אלו, י"מ מפני  י"ז.

שאם האמא עכו"ם הבן עכו"ם, ואם האמא 
ישראלית גמירי שלא ילדו בנים כיון שנעשו עקרות, 

  וי"מ טעם ההתר מפני שעשאום כעכו"ם גמורים. 

בנך מעובדת כוכבים אינו בנך אלא בנה, בן בתך 
  הבא מעובד כוכבים קרוי בנך. 

  לעשות יו"ט כשתחרב כל תרמוד. עתידים ישראל

  בהרפניא היו נישאים לפסולים.

  
  

  כיצד:
  

, בנולד ואח"כ אשת אחיו שלא היה בעולמו
שהיו ב' אחים ומת אחד מהם, ואח"כ  -ייבם

נולד להם אח, ואח"כ ייבם השני את אשת אחיו, 
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ומת גם אח זה, אשת הראשון פטורה מיבום 
משום שהיא אשתו של ראשון שלא היה 

ם עם אח זה, וצרתה פטורה מיבום משום בעול
  צרת ערוה.

הגמ' לומדת מפסוקים פטור אשת אחיו  י"ז:

שלא היה בעולמו, ושאין יבום אלא באחים מן 
האב ולא באחים מן האם, וא"צ שיהיו גם אחים 

  מן האם.

  , וביטול מצות יבמיןזיקה
  -נישואי קרובות זקוקתו

לרב שומרת יבם שמתה מותר באמה, והיינו 
שום דס"ל אין זיקה, ואפי' ביבם אחד אין מ

זיקה, ומ"מ בחייה אע"ג דאין זיקה אסור באמה 
  משום דאסור לבטל מצות יבמין.

לרב יהודה שומרת יבם שמתה אסור באמה, 
והיינו דס"ל יש זיקה, ואפי' בנפלה לפני שניים, 
ואפי' לאחר מיתה לא פקעה זיקה, ועל כן 

  אסורה באמה.

שלא היה בעולמו צרת אשת אחיו  י"ח.

הגמ' אומרת שלמ"ד יש זיקה אז אשת  -בזיקה

אחיו שלא היה בעולמו שנפלה ליבום אוסרת 
צרתה ליבום לאח השלישי כיון שהיא צרת 
ערוה בזיקה, ואין נ"מ אם עשה בה האח השני 
מאמר אלא לדברי ב"ש שמאמר קונה קנין גמור 

, אבל למ"ד אין זיקה ופטורה צרתה אף מן החליצה
  מתייבמת, אא"כ עשה בה השני מאמר. הצרה

ד' אחים  -ב' אחיות שנפלו יחד ליבום
ששניים מהם נשואים לב' אחיות ומתו 
הנשואים את האחיות, ונפלו ב' האחיות ליבום 
לפני ב' האחים, הרי שתיהן חולצות ולא 
מתייבמות, דברי ר"מ, הגמ' מבארת שלא רק 
למ"ד יש זיקה שלדבריו אסור לייבם מפני 

אחות אשה בזיקה יחלוץ, אלא אף למ"ד  שהיא
אין זיקה יחלוץ משום דאסור לבטל מצות 
יבמין, ואפי' בספק, וחוששים שמא אחד ייבם 
ואח"כ ימות אחיו, ותיפטר השניה אף בלא 
חליצה, ואמנם שיטת ר"ג שמותר לבטל מצות 
יבמין ואפי' בודאי, ועל כן מי שנפלה לפניו 

קטנה, אין יבמה ליבום והוא נשוי לאחותה ה

אומרים לקטנה למאן, אלא תמתין עד שתגדיל 
  ותפטר היבמה מן היבום משום אחות אשה.

לשמואל יש זיקה, בין מחיים ובין לאחר  י"ח:

מיתה, בין בחד ובין בתרי, ועל כן שומרת יבם 
שקידש אחד היבמין את אחות היבמה, אסור לו 
לישאנה עד שאחיו ייבם או יחלוץ, משום שהיא 

  תו בזיקה, וכדרבי יהודה בן בתירא.אחות אש

אשת אחיו שלא היה בעולמו וייבם ואח"כ 
אם מת האח הראשון וייבם אחיו את  -נולד

היבמה, ואח"כ נולד להם אח, ואח"כ מת האח 
השני, הראשונה פטורה משום אשת אחיו שלא 
היה בעולמו והשניה משום צרתה, ואם רק עשה 

  בה מאמר צרתה חולצת ולא מתייבמת.

  עת ר"ש באשת אחיו שלא היה בעולמוד
שיטת ר"ש שיכול האח השלישי לייבם אף את 
אשת הראשון שייבם אותה השני, לרב אושעיא 

לשלישי  אף בנולד ואח"כ ייבם מתיר ר"ש

לישא את אשת הראשון, ואיסור אשת אחיו 
שלא היה בעולמו איירי בב' אחים שנולד השני 

אח  אחרי מיתת הראשון, או באופן שיש עוד
אלא שהוא לא ייבם את אשת הראשון, אבל 
אם ייבם השני את אשת הראשון מותרת 
לשלישי, ואף בנולד ולבסוף ייבם לא נאסרה 

דקסבר יש זיקה וזיקה בינתיים על השלישי, 
, להלן תובא שיטת רב פפא שר"ש ככנוסה

  מתיר רק בייבם ולבסוף נולד.

ולפי זה נמצא שלר"ש יש זיקה וזיקה ככנוסה, 

ביבם אחד יש זיקה, מ' מבארת שדווקא הג
, ועל כן קאמר אבל בב' יבמין מספקא ליה

ר"ש בג' אחים הנשואים לג' נשים שאינם 
קרובות זו לזו, ומת הראשון ועשה בה השני 
מאמר ומת, שמייבם אחת ולחולץ לשניה, אינו 
מייבם שתיהן משום דמספקא ליה אם יש זיקה 

ת שתיהן או לא, ואם יש זיקה אסור לייבם א
משום שאסור לייבם ב' יבמות של אותו אח, 
ומ"מ צריך לחלוץ לשניה (אע"פ שאם יש זיקה 
מייבם אחת והשניה פטורה), שמא אין זיקה 
וצריך לייבם שתיהן, אבל ביבם אחד יש זיקה, 
(ולרבנן שתיהן חולצות ולא מתייבמות, כיון 

  שיש עליה זיקת ב' יבמין).



 תמצית מסכת יבמות

18 

 

חיות או לאשה ב' אחים הנשואים לב' א י"ט.

ובתה או לאשה ואחותה ונפלו שתיהן ליבום 
לפני האח השלישי (לת"ק חולצות ולא 
מתייבמות ולר"ש) שתיהן פטורות, הגמ' 
מבארת דאיירי שנפלו בבת אחת, וסבר כריה"ג 
דאפשר לצמצם, אבל אם נפלו בזה אחר זה 
הראשונה מתייבמת והשניה פטורה, כיון שיש 

  זיקה וזיקה ככנוסה.

 בנולד ואח"כ ייבם מודה ר"שפפא  לרב

  שאסורה לשלישי, הגמ' מביאה ראיה לדבריו.

שני אחים שמת אחד מהם בלא ולד,  י"ט:

, ואח"כ מת גם השני, ואח"כ נולד להם אח
אשת הראשון פטורה משום אשת אחיו שלא 
היה בעולמו, ואשת השני או חולצת או 

  מתייבמת.
ואם עשה השני מאמר באשת הראשון, לת"ק 
בין קדם המאמר ללידת השלישי, בין קדמה 
לידת השלישי למאמר הרי אשת האח השני 

דלא אלים מאמר לשווייה צרת חולצת ולא מתייבמת 

, ולר"ש אם עשה מאמר ערוה למיפק בולא כלום
ואח"כ נולד האח השלישי אם מייבם אחת 
נפטרה השניה, ואם חולץ לאשת השני נפטרה 

הראשון  אשת הראשון, אבל אם חלץ לאשת
לא נפטרה אשת השני, משום שספק אם 
מאמר קונה והותרה לשלישי או לא, והשניה 

  חייבת ודאי ביבום, ואין ספק מוציא מידי ודאי.
ואם כנס השני את אשת הראשון ומת ואח"כ 
נולד השלישי, או שנולד השלישי ואח"כ כנסה 
ואח"כ מת השני, שתיהן פטורות מחליצה 

  וייבום.
ונולד השלישי ואח"כ מת השני ואם כנסה השני 

לר"מ שתיהן פטורות מחליצה וייבום, ולר"ש 
  יכול לייבם או לחלוץ לאיזו שירצה.  

ר"ש מתיר אשת  -ביאור מחלוקת ר"ש ורבנן
אחיו לא היה בעולמו משום שכשנולד השלישי 
היתה אשת הראשון מותרת לו, ומ"מ אף 
לדבריו זה דווקא באשת אחיו שלא היה בעולמו 

ור כזה הותר ליבום, אבל אשת אחיו שאיס
מאמו שנשאה אחיו מאביו ומת אסורה, וטעמא 
דרבנן משום דכתיב "ויבמה" שעדיין ייבום 

  הראשון עליה.

לרבי קנה  במתו בעל כרחהיהעושה מאמר ב
כמו ביבום ולחכמים לא קנה כמו בקידושין 

  דעלמא.

 לגרש את יבמתו ולהחזירהמותר ליבם  כ.

ן שלקחה נעשית כאשתו דכתיב "ולקחה" כיו
  לכל דבר.

  כלל אמרו ביבמה
  לא חולצת ולא מתייבמת. ערוה

והיינו שניות מדברי סופרים,  איסור מצוה

והיינו אלמנה לכה"ג או גרושה  ואיסור קדושה
וחלוצה לכהן הדיוט חולצות ולא מתייבמות, 

(והא  דקרי  לד"ס  מצוה  משום  דמצוה  
ה משום לשמוע דברי חכמים, ואיסורי קדוש

קדושים יהיו, ורב יהודה מחליף מצוה וקדושה, 
איסורי כהונה קרי מצוה, ואיסורים דרבנן 
קדושה משום קדש עצמך במותר לך, ולא 
משום דכל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש, 

  שהרי מי שאינו מקיים חוטא הוא).

ב' אחיות שנפלו לפניו מב' אחים ואחת מהם 
  ערוה יכול לייבם את השניה.

, חולצת ולא מתייבמת למנה לכהן גדולא

אלמנה מן הנישואין משום שאסורה בלאו 
  ועשה, ואין עשה דיבום דוחה לא תעשה ועשה. 

הגמ' דנה למה אלמנה מן האירוסין דליכא 
   -אלא עשה לא מתייבמת

וליכא למימר דילפינן מקרא "אם לא יחפוץ 
האיש לקחת" הא חפץ מייבם, דא"כ אמאי אם 

  בעלו קנו. 
ליכא למימר שבאמת אף באלמנה מן האירוסין ו

יש גם עשה, דא"כ למה ממזרת ונתינה שאין 
  בהם עשה לא יתייבמו. 

וליכא למימר משום גזירה מן האירוסין אטו מן 
הנישואין, דממזרת ונתינה אין לגזור בהם שהרי 
לא שכיחי, וכמו שלא גוזרים בכל הנשים אטו 

  אילונית. 
ליצה (ואין ואין הטעם משום שאפשר בח

עדל"ת בדאפשר לקיים שניהם) דא"כ אמאי 
  אם בעלו קנו. 

אלא הטעם שאין מייבמים גזירה ביאה ראשונה 
  אטו ביאה שניה.
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אם בעל הכה"ג את האלמנה, באלמנה מן  כ"א

הנישואין אין הצרה פטורה, ובאלמנה מן 
האירוסין מחלוקת, י"א דעדל"ת ופטרה צרתה, 

, וי"א שלא וחליצה במקום יבום לאו מצוה
  פטרה צרתה.

אין עדל"ת,  אפשר לקיים שניהםשלר"ל כל 

והא דאם בעלו קנו ולא אמרינן דאפשר 
בחליצה, משום דחליצה במקום יבום לאו מצוה 

  היא.

  קשה עונשים של מידות מעונשם של עריות.

  איסור שניות לעריות
  הגמ' מביאה רמזים מן התורה לאיסור שניות.

  גזירה אטו אמו.  אם אמו ואם אביו אסורים
אשת אבי אביו ואשת אבי אמו גזירה אטו אשת 

  אביו. 
אשת אחי אביו שהוא אחיו מאמו, אשת אחי 

  אמו שהוא אחיה מאביה. 
כלת בנו, כלת בתו, (בת חורגו אסורה 

  מדאורייתא).

אשת חמיו, אשת חורגו מותרת  -מותרות

אע"פ שבתה אסורה, בנו החורג מותר באשתו 
ותו ואשת בן חמיו, אשת בן ובתו, אשת בן חמ

  חורגו.

שלמעלה מהם  ארבע נשים יש להם הפסק

ונקיט בידיה תלת, אשת אחי  - ולמטה מהם מותר
האם מן האב, ואשת אחי האב מן האם, וכלת 
בתו, (טעם איסורה גזירה אטו כלת בנו, אבל 
כלתו דאורייתא היא, וכלת בנו או בנו בנו 

אף אשת  אסורים עד סוף כל הדורות), ולזעירי
אבי אמו, ולרב אסורה שמא יבואו להתיר אף 

  באשת אבי אביו.

אשת אחי האם מן האם אסורה, ועל זה אמרי 
במערבא "כל שבנקבה ערוה בזכר גזרו על 
אשתו משום שניה" אבל היכא שהקורבה היא 
ע"י תרי קידושין כמו אשת בן חמותו ואשת בן 

  חמיו וכו' מותרות.

בי האב, אמימר אשת אחי אבי האב, ואחות א
התירם, רב הלל רצה לאוסרם משום שראה 

בשם מר בריה דרבנא שיש ט"ז שניות 
האסורות, ואמר לו רב אשי שאין לסמוך על 

  שמועה זו, דלאו מר בריה דרבנא חתום עליה.

רבי חייא הוסיף לאיסור שניות בת בן בנו  כ"ב.

ובת בן בתו, ובת בן אשתו ובת בת אשתו, ואם 
ואם אמו של חמותו, הגמ' אמו של חמיו, 

מסתפקת אם איסורים אלו יש להם הפסק או 
  לא.

שניות בגרים לא גזרו, דאף איסור ערוה אינו 
אסור אלא משום שלא יאמרו באנו מקדושה 

  חמורה לקדושה קלה.

גרים שהם אחים מן האב יכולים להעיד יחד 
לכתחילה, ואחים מן האם לכתחילה לא, 

אין לגזור בהם ואמימר מתיר אף לכתחילה, ו
כמו בשניות, דעדות לבי"ד מסורה וגר שנתגייר 

  כקטן שנולד.   

  מי נחשב אח ובן לענין יבום ושאר דינים
כל אח ואפי' ממזר זוקק את אשת אחיו ליבום, 
ויורשו ומיטמא לו, וכל בן ואפי' ממזר פוטר את 

אם קילל או מיתה אשת אביו מן היבום, וחייב 
אביו, ואביו או אחיו הכה את אביו, ויורש את 

נטמאים עבורו בקבורתו, אבל הבא מן השפחה 
או מעובדת כוכבים אינו זוקק את אשת אחיו 
ליבום ואינו פטור את אשת אביו מן היבום, 
ואינו חייב על הכאת או קללת אביו, ואינו 

  יורשו.

הגמ' מבארת מה החידוש שממזר נקרא אח ובן 
  ים הנ"ל.לענין יבום, ומביאה את המקורות לדינ

הא דממזר חייב על הכאת אביו היינו  כ"ב:

כשעשה אביו תשובה, ואף שממזר הוא "מעוות 
לא יוכל לתקון" מ"מ כעת הוא עושה מעשי 
עמך, אבל אם לא עשה תשובה אין חייבים על 

  הכאתו.

  אסור לבעל להטמא לאשתו פסולה.

מנישואין שהיא בת אשת אביו  הבא על אחותו

חייב שתיים משום אחותו , לרבנן ולא מאונסים
ומשום בת אשת אביו, ולרבי יוסי בר"י אינו 
חייב אלא משום אחותו, הגמ' מבארת 

  מחלוקתם בדרשות.
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לחייב על אחותו שהיא בת אביו  -אחותך היא
  ובת אמו, לומר שאין מזהירים מן הדין.

אחותו משפחה או מעובדת כוכבים אינו חייב 
שהיא עליה, אבל אחותו מאנוסה או אחותו 

מחייבי לאוין או חייבי כריתות חייב עליה, הגמ' 
  מביאה דרשות לדינים הללו.

בת בנה או בת בתה של אשתו אסורים עליו, 
  אבל של אנוסתו מותרים.

בנך מישראלית קרוי בנך, אבל מן העובדת  כ"ג.

כוכבים אינו קרוי בנך אלא בנה, לרבינא עכו"ם 
 ועבד  הבא על בת ישראל הולד אינו ממזר

  ומ"מ הוא פסול.

             קידושי אחת משתי אחיות 
  - ע איזוודשאין י

בכל המקרים דלהלן אם קידושין שאינם  כ"ג:

מסורי לביאה לא הוו קידושין, איירי שבשעת 
קידושין הוכרה המקודשת ולבסוף נתערבו, וכן 

  דייקא לישנא דמתני'.

מי שקידש אחת משתי אחיות ואין ידוע 
נותן גט לשתיהם, ואם מת , איזו מהן קידש

ויש לו אח אחד יחלוץ לשתיהן, ואם היו לו שני 
אחים אחד חולץ לאחת, והשני יכול לישא את 
השניה, אבל אסור לישא קודם שאחיו חלץ 
דשמא היא אחות זקוקתו, ואם לא חלצו אלא 

שאף אם כל אחד כנס אחת אין מוציאין מידם 

  .היא אחות זקוקתו, משיבם השני פקעה זיקה

קידשו ב' שאינם קרובים וכן הדין כששניים 
אחיות ואין ידוע איזו קידשו, ואף אם לאחד יש 
אח אחד ולשני ב' אחים, היחיד חולץ לשתיהן, 
והשניים אחד חולץ והשני מייבם, ולא חוששים 
שיבוא היחיד לייבם, ואסור לאחד מהאחים 
לייבם לפני שהיחיד יחלוץ, דשמא פגע  ביבמה 

  לשוק.

ן בשניים שקידשו ב' אחיות ולכל אחד וכן הדי
יש ב' אחים, ואחרי שאח אחד מכל משפחה 
חלץ יכולים ב' השניים לייבם, ואין חוששים 
שיבואו לייבם קודם החליצה, ואם ב' אחים 
חלצו אסורים ב' האחים השניים לייבם אלא 
אחד חולץ ואחד מייבם, ומ"מ אם יבמו שניהם 

ים, שאף אם אין מוציאים מידם, ואפי' הם כהנ

הראשון נשא אחות חלוצתו אינו אלא איסור 
  דרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא הוא.

 ד' אחים שב' מתוכם נשואים לב' אחיות

ומתו, הרי ב' האחיות חולצות ולא מתייבמות, 
ואינו יכול לייבם אחת אחרי שאחיו חלץ לשניה, 

שהרי לעיל התרנו לשני לייבם כיון שכבר והטעם בזה 

או  בשעת נפילה,שום שיש זיקה מ פקעה זיקה
שאם ייבם וימות משום שאסור לבטל מצות יבמין 

אחיו תתבטל השניה מיבום וחליצה משום שהיא אחות 
אשתו, ועל כן לשני טעמים אלו נאסרה מתחילה ליבום, 
וכיון שנאסרה שעה אחת נאסרה עולמית באיסור אשת 

     אח, אבל כאן אחות זקוקתו אינה אשת אחיו.

  הפסוק והיה הבכור וכו'ביאור 

, ולאו מצוה בגדול לייבם -והיה הבכור כ"ד.

דווקא בכור אלא מצוה בגדול, ואם קדם הקטן 
ויבם זכה, לא רצה הגדול לייבם הולכים אצל 
קטן, אף אם אין בכור יכול הקטן לייבם, אף אם 
ייבם הקטן הוא מקבל את נחלת המת, הגמ' 

  מבארת המקור לכל הדינים הללו.  

  פרט לאילונית. -תלד אשר

לנחלה, ולא שיקרא  - יקום על שם אחיו המת
על שמו, (ואתי גז"ש ואפיק לקרא מפשטיה, 
אבל בעלמא אין מקרא יוצא מידי פשוטו), 
ומ"מ אין נוטל נחלתו אלא בנכסים המוחזקים 

  אצל האב, אבל אינו נוטל בראוי כבמוחזק.

  פרט לסריס ששמו מחוי. -ולא ימחה שמו

        איש לישא אשה מתי אסור ל
  מחמת חשד

שיצא עליו קול שבא על השפחה מי  כ"ד:

, לא ונשתחררה, או על הנכרית ונתגיירה

ישאנה לאשה, ואם כנס אין מוציאין מידו, 
הטעם שלא ישא כשנתגיירה הוא משום דכתיב 
"הסר ממך עקשות פה ולזות שפתיים", ודווקא 
הוא לא ישאנה אבל אחרים יכולים, ואע"פ 

תגיירה כדי להנשא לו, ס"ל לתנא דמתני' שנ
שאף גר לשום אישות או מטעם אחר הוי גר, 
אבל לרבי נחמיה לא הוי גר אלא כשמתגייר 
שלא לשם איזה רווח, ועל כן לא קיבלו גרים 
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בימי דוד ושלמה, וכן אין מקבלים גרים לימות 
  המשיח.

 שיצא עליו קול שזנה עם אשת אישמי 

ע"פ שכנס יוציא, לרב והוציאוה מתחת בעלה, א
איירי מתני' שיש עדים שזינתה ויש לה בנים 
מבעלה הראשון דחייב להוציאה, אבל אם אין 
עדים אינו חייב לגרשה, ואם גירש אותה 
לכתחילה לא יכנוס מי שיצא עליו הקול, ואם 
כנס לא יוציא, ואע"פ שנישאת לאחר ופסק 
הקול ומת, לכתחילה לא יכנוס, ולרבי אף על פי 

ול מוציאים אותה מבעלה, וכגון שיצא רוכל ק
וראה אשתו חוגרת סינר או שמצא רוק למעלה 
מן הכילה או שראה סימן שהיו על הקרקע 
מנעלים הפוכים תצא האשה מבעלה, אלא 

שלא לחזק שאם יש לה בנים אין מוציאים אותה 

, להלכה אם יצא את הקול ויחשבו שהבנים ממזרים
עדים, ואם פסק קלא דלא פסיק תצא אף בלא 

הקול לא תצא אלא בעדים, וקלא דלא פסיק 
היינו יום ומחצה, שלא היה באמצע קול אחר, 
ואם פסק הקול מחמת יראה לא נחשב שפסק, 
ואם יצא הקול במקום שיש לו אויבים לא 

  נחשב שיצא הקול.

המוציא את אשתו משום שיצא עליה  כ"ה.

שמא קול שזינתה או משום נדר אסור להחזירה 

טען אח"כ שאם היה יודע שלא זינתה או שיתיר לה חכם י
את הנדר לא היה מגרשה, ואם נישאת לאחר נמצא גט 

, הגמ' מסתפקת מה הדין אם בטל ובניה ממזרים
כנס אותה אם חייב להוציא או לא, רבה בר רב 
נחמן מדמה מקרה זה לדינא דמתני' שאם כנס 

  יוציא, והגמ' מחלקת בין המקרים.

דינת הים ואמר בפני נכתב ובפני ממ המביא גט

נחתם, אסור לישא אשה זו שקיבלה את הגט, 
ואם כנס י"א שיוציא וי"א שאינו מוציא, אבל 
אם הביא גט בתוך ארץ ישראל מותר כיון 

  שסומכים על הגט ולא על השליח.

אסור לעד  עד שמעיד שהוא הרג את הבעל

זה לישא את אשת המת, ואע"ג דסמכינן על 
א ומינסבא, מ"מ אין כאן שטר האשה דדייק

לסמוך עליו (כמו שיש בגט בא"י), ומ"מ לרבנן 
מותרת לינשא לאחר, ואע"פ שאם הרגו הוא 
רשע ופסול לעדות, י"ל שלעדות אשה נאמן, 

ולרב מנשה הסובר שגזלן דאורייתא פסול 
לעדות אשה, צ"ל כרבא הסובר שכיון שאדם 
קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע, 

קבלים רק שהאיש מת ולא שהוא הרגו, (וכן מ
הדין באומר פלוני רבעני לרצוני נאמן על הרובע 
ואין פוסל עצמו), אבל לרב יוסף באומר הרגתיו 
נפסל לעדות, ומ"מ לעדות אשה נאמן (ודלא 
כר' מנשה), ורבי יהודה סובר שהאומר הרגתיו 

  אסורה אשתו לינשא דלדבריו רשע הוא.

ים הרגוהו והוא היה ואם העיד שאחר כ"ה:

  עמהם מותרת אשתו להנשא לאחרים.

 חכם שפסק לאשה שהיא אסורה לבעלה

מחמת נדר וגירשה בעלה אסור לחכם לישאנה, 
ואם כנס י"א שיוציא וי"א שאינו מוציא, אבל 

מותר לישאנה, ומת הבעל אם התירה לבעלה 
ואפי' כשהוא יחיד מומחה והתיר לה את הנדר 

  לבדו.

מותרת להנשא לאחד  מיאנה או חלצה

משלשת הדיינים שמיאנה או חלצה בפניהם, 
ואפי' בשניים אין חשד, ועל כן החתומים על 
המקח מותרים לקנות את השדה, והחתומים 

  על הגט מותרים לישא את האשה.

בכל האופנים הנ"ל שאסור לו לישא  כ"ו.

אם היה נשוי באותה שעה ומתה האשה, 
את אשתו  מותר לינשא לה, ואם גירש אשתו

אם היתה קטטה קודם אותו מעשה  או 
שהתחיל הוא בקטטה עם אשתו אחר אותו 
מעשה, אסור לו לישאנה, אבל אם הקטטה 
התחילה על ידה אחרי אותו מעשה מותר 

  לישאנה.

נישאו נשים אלו לאחרים ונתגרשו או ואם 
, מותרות לינשא להם, (לרבי דבתרי שנתאלמנו

בעד שהעיד  זימני הוי חזקה לא איירי מתו
שמת בעלה, דא"כ אסורה לינשא לעולם משום 

  שהוחזקה קטלנית.

או  לבניהם או לאחיהםוכן מותרות נשים אלו 

לאביו, אבל מי שחשדוהו שזנה עם אשה אסור 
באמה ובבתה ובאחותה, הגמ' מבארת מהי 

  סברת החילוק. 
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  ארבעה אחין:
  

ארבעה אחים ששניים מהם היו 
נשואים נשואים לב' אחיות ומתו ה

ונפלו ב' האחיות ליבום לפני ב'  לאחיות

האחים הנותרים, הרי אלו חולצות ולא 
מתייבמות או משום דיש זיקה וכל אחת היא 
צרת אחות אשתו בזיקה, ולמ"ד אין זיקה 
אסורות משום שאסור לבטל מצות יבמין, 
ושמא אחרי שייבם האחד ימות השני ותיפטר 

שיש רק אף מחליצה משום אחות אשה, וכ"ש כ
יבם אחד שודאי ע"י היבום מבטל מצות יבמין, 
אבל היכא שיש ג' יבמין מותר לאחד ליבם, 

  משום שאין חוששים שימותו שניים.

שלש אחיות יבמות שנפלו ליבום לפני  כ"ו:

   -ב' אחים

לרב כל אחד מהאחים חולץ לאחת מהאחיות, 
והשלישית צריכה חליצה משניהם, הגמ' 

הראשון וחלץ אחד  מבארת דאיירי שמת האח
האחים לאשתו, ואח"כ מת השני וחלץ האח 
השני לאשתו, ואח"כ מת השלישי שהיא אחות 
חלוצה לשני האחים וכמ"ד יש זיקה, והויא 

, וחליצה גרועה, שאינו יכול לייבם-חליצה פסולה 
  פסולה צריך לחזור על כל האחים.

ולשמואל אחד חולץ לכולם, לל"ק היינו שאין 
ה חליצה אלא מאחד מהם, השלישית צריכ

דקסבר שדווקא היכא שיכולים לחלוץ חליצה 
כשרה אין חליצה פסולה פוטרת, אבל היכא 
שאין אלא חליצה פסולה חליצת אחד מהם 
מספיקה, ולל"ב אחד חולץ לשלשתם, וקסבר 
שחליצה פסולה פוטרת לגמרי, אלא שאינה 

  פוטרת צרתה.

לשמואל כשיש ב' יבמות  -חליצה גרועה כ"ז.

ואחת מהם חליצתה גרועה, כגון שהיא אחות 
זקוקתו, או שנתן לה היבם גט, או שעשה בה 
מאמר, אין חליצתה פוטרת צרתה, אבל חליצת 
הצרה פוטרתה, והא דקאמר שבאחות זקוקתו 

אם חלץ לצרה נפטרה אחות זקוקתו, היינו 
למ"ד אין זיקה, ולפי זה הצרה הראשונה פוטרת 

השניה אינה  את אחות זקוקתו, ורק הצרה
פוטרת משום חליצה פסולה, ואם התחיל 
באחת האחיות צריך לחלוץ לאחות השניה 
ולצרתה משום חליצה פסולה, דאסור אדם 
בצרת קרובת חלוצתו, ולרב אשי אליבא 
דשמואל לא אלימא זיקה להחשיב את הצרה 
לצרת ערוה, ולכן חליצת הצרה פוטרת את 

  הערוה.

נשים, ונתן גט  מי שמת אחיו שהיו לו ב' כ"ז:

לאחת ועשה מאמר בשניה, אין עדיפות לחלוץ 
  לאחת מהם, אלא יחלוץ למי שירצה.

ב'  - אי אמרינן נאסרה באיסור זיקה דרבנן
אחיות שנפלו לפני יבם אחד, צריך לחלוץ 
לשתיהן להתירם לשוק, מתה זו שנפלה שניה 
מותר בראשונה, משום שהותרה בנפילה 

והותרה במיתת  ונאסרה בנפילת השניה וחזרה
השניה, ואם מתה הראשונה לרב לא אמרינן 
"נאסרה" משום שאין איסורה אלא מדרבנן 
משום זיקה, אבל לריו"ח אף באיסור דרבנן 
אמרינן נאסרה, ולפי זה היכא שנפלו ב' אחיות 
לפני ב' אחים, יכול אחד האחים לחלוץ לזו 
שנפלה שניה, והשניה מותרת משום שהותרה 

והותרה באיסור דרבנן, ונאסרה וחזרה 
והברייתא האוסרת לייבם השניה אין ידוע מי 
שנאה, הגמ' דנה אם יש אפשרות לבאר את 

  הברייתא הזו ודוחה את כל האפשרויות.

ב' אחיות שנפלו ליבום לפני ב' אחים,  כ"ח.

והאחת אסורה על האחד באיסור ערוה, הוא 
אסור בה ומותר באחותה, והשני אסור בשתיהן, 

היכא שנפלה המותרת בתחילה, שמיד  והיינו
כשנפלה הערוה נאסר בה האח השני, אבל אם 
נפלה הערוה ראשונה יכול לייבם את השניה, 
ואז יהיה האח השני מותר בערוה, משום 
שבשעת נפילה הותרה ונאסרה בנפילת הערוה 

  וחזרה והותרה ביבום אחיו.

נפלו ב' אחיות לפני ב' אחים חולצים ולא 
נ"ל), ואם קדמו וכנסו יוציאו, לר"א מייבמים (וכ

לב"ש יקיימו ולב"ה יוציאו, לר"ש לכו"ע יקיימו, 
  לאבא שאול לב"ש יוציאו ולב"ה יקיימו.
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ב' אחיות שנפלו לפני ב' אחים, והאחת  כ"ח:

אסורה באיסור מצוה או קדושה חולצות ולא 
מתייבמות, וקמ"ל דלא עשו רבנן איסור זה 

  דאורייתא. כערוה כדי לקיים מצות יבום

היתה אחת האחיות אסורה על אחד האחים 
איסור ערוה והשניה אסורה על השני איסור 
ערוה, האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה 
מותרת לזה, אבל באיסור מצוה או קדושה 

  אסורות לשני האחים.

  . י"א שמקרה זה שייך בכל ט"ו העריות במתני' 
ייך דין וי"א שבו' עריות ראשונות דמתני' לא ש

זה, משום שרק בתו מן האונסים מותרת לאחיו, 
  ובאונסים לא קמיירי, ולאביי איירי אף באונסים.

ומ"מ לאביי לא שייך מקרה זה באשת אחיו 
שמתיר ייבם ולבסוף שלא היה בעולמו אלא לר"ש 

, ולרב ספרא איירי בשש אחים ואליבא נולד
דר"ש, ומת ונולד וייבם ומת נולד וייבם, 

  לזה מותרת לזה וכו'. דהאסורה

ג' אחים שב' מהם נשואים לב' אחיות, 
  ואחד נשוי נכרית...

מתו הנשואים לאחיות ונפלו לפני האח 
השלישי לרבנן חולצות ולא מתייבמות וכנ"ל, 
ור"ש פוטר אף מחליצה, ומ"מ בין לרבנן בין 

איסור בלר"ש אם אחת מהם אסורה עליו 
גזרינן , מותר לו לייבם את השניה, ולא ערוה

אע"פ שאחות זקוקה לר"ש אטו ב' אחיות דעלמא 

  .לר"ש היא ערוה גמורה

איסור מצוה בואם אחת האחיות אסורה  כ"ט.

הרי אלו חולצות ולא מתייבמות,  או קדושה
ואף לר"ש צריכה חליצה גזירה אטו איסור 

  מצוה דעלמא.

ב' אחים הנשואים לב' אחיות, ואחת האחיות קטנה שקידושיה 
"ג אם מיאנה יכול לייבם אחותה, ואם לא מיאנה מדרבנן לר

ימתין עד שתגדיל ותפטר אחותה משום אחות אשה, ולרבי 
יהושע יגרש את הקטנה ויחלוץ לגדולה, ולר"א מלמדים את 

  לאפוקי מדברי יהושע.  מתני'הקטנה למאן, ו

עשה בה האח מת אחד מבעלי האחיות, ו
, ואח"כ מת האח השני, לב"ש השלישי מאמר

ר השלישי עם אשתו ואשת השני פטורה ישא

משום אחות אשה, ולב"ה יוציא את בעלת 
  המאמר בגט ובחליצה, ויחלוץ לאשת אחיו.

אינו משום דס"ל שמאמר קונה  טעמא דב"ש

קנין גמור, אלא מאמר אינו קונה אלא לדחות 
את הצרה, ועל כן מי שעשה מאמר ובא לגרש 

מא לא מספיק גט אלא צריך גם חליצה, דאי ני
שמאמר קונה לגמרי כשנפלו ב' אחיות יעשה 
מאמר ויקנה ויוכל לייבם, הגמ' דוחה די"ל שרק 

קונה ודוחה את שמותרת להתייבם מאמר דהתירא 
זיקת האחות, אבל באמת מאמר קונה קנין 
גמור, ועל כן מפרש רב אשי דאף לב"ש אין 
מאמר דוחה לגמרי אלא משייר ועדיין צריכה 

ה רק כשעשה מאמר אחותה חליצה, ואף ז
ביבמה הראויה ליבום, אבל מאמר באינה ראויה 
ליבום אינו מתיר לו להשאירה אחרי נפילת 

  אחותה.

מאמר לב"ש אינו קונה ליורשה וליטמא לה 
ולהפר נדריה, דלא אלימא מאירוסין, והגמ' 

מרצונה מסתפקת אם צריך אחרי המאמר מסירה 

לחופה, דהמאמר מפקיע את הזיקה ודינה ככל 
אשה, או שא"צ מסירה לחופה ככל יבמה 

  שיכול ליבמה בעל כרחה.

לרבי יהושע רק ביבם  -הפרת נדרים ביבמה
אחד יכול להפר, דיש זיקה ביבם אחד, לר"ע 
אפי' יבם אחד אינו יכול להפר, דסבר אין זיקה 
אפי' לחד, לר"א היבם מיפר אפי' בב' יבמין, 
ואיירי כשעשה אחד מהם מאמר ואליבא דב"ש, 

אי נימא דמאמר אירוסין עושה כונתו מיפר ו
בשותפות עם האב, ולרב אלעזר הסובר שאף 
לב"ש מאמר אינו קונה אלא דוחה את זיקת 
הצרה, לל"ק אף לדבריו מועיל גם לענין נדרים, 
ולל"ב איירי שתבעה את היבם שייבם ופסקו 
לה מזונות, וכדרבא שכל הנודרת על דעת בעלה 

  היא נודרת.

ד מבעלי אחיות, וייבמה האח אם מת אח ל.

השלישי ומת, היא פטורה משום אחות אשה, 
וצרתה פטורה משום צרת ערוה, אבל אם עשה 
רק מאמר הצרה חייבת בחליצה, וכן אם מת 
הנשוי נכרית ויבמה אחד מבעלי אחיות ומת, 
ומבואר מתנא דמתני' שבלא מאמר הצרה 
חייבת ביבום, רב נחמן מדייק ממתני' שאין 
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פי' בחד, וי"א שאין מכאן ראיה נקט זיקה א
  מאמר לאפוקי מב"ש.

אם מת אחד האחים ויבמה האח השלישי ומתה 
אשתו של שני ואח"כ מת האח השלישי, 
אעפ"כ אסורה על השני הואיל ונאסרה עליו 
שעה אחת, ואפי' אם בשעת נפילה היתה 
מותרת ם נאסרה אח"כ נאסרה עולמית, ואפי' 

  י ביתא לגמרי.אם יבמה זו לא נדחתה מהא

אם גירש אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת 
הנשוי נכרית וכנסה המגרש ומת, מותרת 
להתייבם לשני, כיון שלא היתה צרת ערוה אלא 
גירש את הערוה קודם שנשאה, ואם מת ואח"כ 
גירש שהיתה צרת ערוה בזיקה הדבר תלוי אם 
יש זיקה אסורה, ואם אין זיקה מותרת, ואם כנס 

  ש אסורה לכו"ע.ואח"כ גיר

אם היו ליבם ספק  -ספק צרת ערוה ל:

קידושין או ספק גירושין הצרה חלוצת ולא 
זרק קידושין  -מתייבמת, כיצד ספק קידושין

 -ספק קרוב לו ספק קרוב לה, ספק גירושין
כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, או שיש עדים 

  ואין בו זמן, או שיש זמן ואין בו אלא עד אחד.

למה המשנה לא נקטה ספק גירושין  הגמ' דנה
  - בזרק גט ספק קרוב לו ספק קרוב לה

רבה מפרש שבכהי גוונא הצרת ערוה מותרת, 
כיון שהיא בחזקת התר לשוק, והגמ' דנה 
בדבריו וכדלהלן, ובגמ' ל"א: מובאת שיטת אביי 
ורבא שבאמת אף בגירושין ספק קרוב לו ספק 

  קרוב לה הצרה חולצת ולא מתייבמת.

מספק  ,זו בחזקת התר עומדתאשה 
  אל תאסרנה מספק ,אתה בא לאוסרה

(ספק קרוב לו  בספק אם נתגרשה הערוה

ספק קרוב לה) לרבה מותרת הצרה ליבם, 

בערוה מעיקר הדין מותרת  בספק קידושין

הצרה ליבם והחמירו בה חכמים, ולא חיישינן 
שיבואו לידי קולא, דכיון שצריכה חליצה 

, ואין חוששים שייבם יודעים שזה רק חומרא
כיון שמדינא אף היבום מותר, אבל בספק 

  קידושין חיישינן שייבם והייבום אסור מדינא.

 נפל הבית עליו ועל אשתושומ"מ היכא  ל"א.

ואין ידוע אם הוא מת האסורה על אחיו משום ערוה, 

ראשון וצרתה צרת ערוה, או שהערוה מתה ראשונה וצרתה 

ייבמת, ולא אמרינן , צרתה חולצת ולא מתמותרת
שנשאירנה בחזקת התר ליבם, התם נמי 
החמירו להצריך חליצה, ולא חיישינן שתתייבם 
דמפולת לא שכיחא, או משום שכיון שידוע 
שא"א לדע מי מת קודם ידעו שלא הצריכוה 

  חליצה אלא מספק.

זרק גט ויש כת עדים שאומרת שוהיכא 
שהוא קרוב לה, וכת אחרת אומרת שהוא 

, צריכה צרתה חליצה כיון שהוא קרוב לו
ספיקא דאורייתא, הגמ' דוחה תירוץ זה 
ומוכיחה שאף באופן זה מוקמינן אחזקתה, ועל 
כן אמרו אביי ורבא דאיירי מתני' אף בגירושין 

  ספק קרוב לו ספק קרוב לה.

למה לא תיקנו לכתוב זמן בשטר  ל"א:
למ"ד שטעם כתיבת זמן בגט הוא  -קידושין

א"כ  ת ממתי אינו אוכל מנכסי מילוג שלהלדעמשום פירי 
בקידושין לא שייך טעם זה שהרי הבעל אוכל 
פירות רק מהנישואין, ולמ"ד שתיקנו זמן בגט 

שתזנה תחתיו ויגרשנה שמא יחפה על בת אחותו 

א"כ טעם זה שייך אף  ויאמר שנתגרשה קודם הזנות
בקידושין, והא שלא תיקנו זמן משום 

זמן והרוב מקדשים שבקידושי כסף לא שייך 
בכסף (משא"כ שטר שחרור תיקנו בו זמן 
משום שהרוב משחררים ע"י שטר), טעם נוסף 
שלא תיקנו זמן בקידושין משום שהוא או היא 
יכולים למחוק את הזמן מהשטר, ואם יניחו את 
השטר אצל העדים חוששים שמא לא יזכרו את 
הזמן ויעידו על פי השטר והוי "מפי כתבם", 

שאם ירושין שלהצלה דידה קאתי משא"כ ג

  .תמחוק את הזמן נעמידנה בחזקת אשת איש ותתחייב מיתה

ג' אחים הנשואים לג' נשים  -זיקת שני יבמין

נכריות ומת אח אחד ועשה בה השני מאמר 
ומת, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות משום 
שגזרו חכמים שלא לייבם מי שיש עליה זיקת 

ם ב' יבמות של אח ב' יבמין, שמא יבואו לייב
אחד, ולא היה מועיל שיתקנו שייבם אחת 
ולחילוץ לשניה, דשמא יבוא לחלוץ ואח"כ 
לייבם, שיש בזה איסור "אשר לא יבנה", ולר"ש 

  מייבם לאיזו שירצה וחולץ לשניה.
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נתן גט לזו שעשה בה מאמר, לל"ק יכול  ל"ב.

לייבם את השניה אבל אותה לא, ולל"ב יכול 
    לייבם אף אותה.

אחות אשה שנפלה ליבום ואח"כ מתה אשתו, 

, הואיל ונאסרה שעה אחתהרי היא באיסורה 
ואם בא עליה בחיי אשתו לרבי יוסי חייב משום 
אשת אח ומשום אחות אשה, ולר"ש אין איסור 
חל על איסור וממילא חייב על האיסור הראשון 
שחל עליה, ומ"מ אף אם היתה קודם אשת אח 

ת אשה, אין מתירים לה דלא חייל איסור אחו
להתייבם, משום שאם יפקע איסור אשת אח 
יחול איסור אחות אשה, ועל כן לא פקע איסור 

  אשת אח.

  - איסור חל על איסור
בעל אשה שיש בה ב' איסורים, לת"ק נדון 
בעונש החמור, ולרבי יוסי באיסור הראשון 
שחל, ומה שנתבאר לעיל שלר"י אחע"א לרבי 

, והגמ' דוחה איסור מוסיףבאבהו היינו דווקא 

דאיסור אחות אשה אינו מוסיף על אשת אח, 

איסור ומה שהמקדש נאסר בשאר האחיות זה 
ולא איסור מוסיף, ועל כן מבארת הגמ'  כולל

שחייב אחת, ומעלה אני עליו כאילו עשה 
  שתיים, ונ"מ לקוברו בין רשעים גמורים.

נחלקו רבי חייא ובר קפרא בג' אופנים א' זר 
מש בשבת, ב' בעל מום ששימש בטומאה, ששי

ג' זר שאכל מליקה, לרבי חייא חייב שתיים, 
  ולבר קפרא חייב אחת, 

הגמ' מנסה להעמיד שנחלקו באיסור כולל לרבי 
יוסי, והוי איסור כולל שהרי שבת אוסרת אף 
שאר מלאכות, וטומאה אוסרת אף אכילת 
קדשים, אולם זר שאכל מליקה אינו איסור 

  כולל.

כן הגמ' מבארת שנחלקו כששני האיסורים  ועל
חלו בבת אחת ואליבא דרבי שמעון, ואיירי 

, והיה בעל זוכשהזר הביא ב' שערות בשבת 
מום וטמא לפני שהגדיל, או שחתכו אצבעו 
בסכין טמאה, ומליקה בשעת מליקה חלים ב' 

  האיסורים.  

הגמ' דנה בביאור דברי בר קפרא ורבי חייא 
  י אמר כדבריו.שנשבעו כל אחד שרב

  הגמ' נשארת בתיובתא על בר קפרא. ל"ג:

הגמ' מבארת שזר ששימש בשבת איירי 
בשחיטת פרו של כה"ג למ"ד שפסולה בזר, 
ולפי זה אפי' בכהן הדיוט, (אבל סתם שחיטה 
כשרה בזר, וקבלה והולכה הם טלטול בעלמא, 
והקטרה אינה אלא לאו), ולרב אשי אפשר 

ב מיתה, ונ"מ להעמיד בהקטרה שאינו חיי
  לקוברו בין רשעים גמורים.

שקידשו ב' נשים ובשעת כניסתם  ב'
  נשותיהם בשוגגלחופה החליפו 
, ד' חטאות לכל אחדהרי אלו חייבים עד 

משום אשת איש, ואם היו אחים גם משום 
אשת אח, ואם היו אחיות גם משום אחות 

  אשה, ואם היו נדות גם משום נדה.

חייבים קרבן,  אינם מזידאם המעשה היה ב

ונאסרים לבעליהן, אמנם בקטנה הוי אונס 
דפיתוי קטנה אונס הוא, ואסורות לכהן 

  ומותרות לישראל.

 איסור חל על איסורשממתני' מבואר  ל"ד.

ובין אשת איש ואשת אח בין באיסור בת אחת 
ובין אחות אשה שכולל שאר האחיות באיסור כולל 
  .לבעלהאיסור נדה שנתוסף עליה באיסור מוסיף 

הגמ' מעמידה את המשנה כר"מ המחייב ה' 
חטאות ואשם בטמא שאכל חלב שהוא נותר 
  והוא מן המוקדשין ביוה"כ והוציאו בפיו בשבת.

 טועה בדבר מצוהלל"ק חשיב נישואין דמתני' 
שנחלקו בזה רבי יהושע ור"א אם חייב, ומתני' 

זמנו שכר"מ אליבא דר"א, ולל"ב רק במילה 
בדבר מצוה משא"כ נישואין חשיב טועה  בהול

  מודה רבי יהושע.

ובאוכל תרומה שנודע שהוא בן גרושה וחלוצה 
שפטר רבי יהושע מקרן וחומש משום טועה 
בדבר מצוה, (ור"א מחייב), איירי בערב פסח 

  שזמנו בהול.

ביאור נוסף במתני' איך חלו כל האיסורים 

שאחע"א בבת  וכר"ש בבת אחתדאיירי שחלו 

שני האנשים מינו שליח אחד אחת, ואיירי ש
לקדש להם אשה, וכן ב' הנשים, ופגשו 
השליחים זה את זה, ולענין הנדות היו שופעות 

  דם בזמן שהבנות נעשו בנות י"ב והבנים בני י"ג.   
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ומפרישים נשים אלו מבעליהם ג' חודשים 
שמא מעוברות הם, ואיירי כשבעלו ושנו דאל"כ 

ולפי זה אין אשה מתעברת מביאה ראשונה, (
חייבים חטאות על כל ביאה, ובלאו הכי לר"א 

  חייבים על כל כח).

 -אין אשה מתעברת מביאה ראשונה ל"ד:
תמר נתעברה מיהודה אע"פ שער ואונן שימשו 

  שלא כדרכן, משום שמיעכה באצבעה.

לר"א מותר לבעל של מניקה כל כ"ד חודש 
  לדוש מבפנים ולזרות מבחוץ.

רע משום שאין לר"י אין כלה טמאה שכבת ז
אשה מתעברת מביאה ראשונה, ולרבנן בביאה 

  שלא כדרכה אינה טמאה.

כל אשה ששהתה י' שנים אחר בעלה, שוב 
אינה יולדת, אא"כ דעתה להנשא, או שנבעלה 

  בינתיים.

  נשא ג' חודשיםהדין המתנה מל

כל הנשים צריכות להמתין מלהנשא ג'  ל"ה.

  חודשים.

ין, וגדולה גיורת ומשוחררת קטנה א"צ להמת
לר"י צריכות להמתין, ולרבי יוסי א"צ להמתין 
דסבר כל אשה מזנה מתהפכת כדי שלא 
תתעבר, ולר"י חיישינן שמא לא נתהפכה יפה 

  יפה.

אנוסה ומפותה לר"י צריכות להמתין ולרבי יוסי 
  א"צ להמתין וכנ"ל. 

קטנה בת ישראל אם מיאנה א"צ להמתין, ואם 
ם זינתה צריכה נתן לה גט צריכה להמתין, וא

ולל"ב אף בזנות א"צ  להמתין גזירה אטו גדולה,
  להמתין דזנות דקטנה לא שכיח.  

במתני' שהוחלפו נשותיהם לא גזרו בקטנה 
  להמתין דחילוף לא שכיח.

אשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה ואסורה 
לכהונה, ואשת כהן שנאנסה נפסלה מן 
התרומה, וכהנות הנשואות לישראל נפסלו 

אם ימות בעלה בלא בנים אינה מה דבי נשייהו מתרו

  .שבה לבית אביה לאכילת תרומה

  

  

  

  מתו:החולץ ליב
  

  החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת

אם ילדה ולד מעליא הוא מותר  ל"ה:

בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן 
הכהונה, ואם כנסה ונמצא הולד בן קיימא יוציא 

  וחייבים בקרבן. 

שמעוברת שהפילה חליצתה  וחנןשיטת רבי י

חליצה וביאתה ביאה, (לאביי מודה ריו"ח 
  שביאת מעוברת לא שמה ביאה).

טעמא דריו"ח או מסברא שכיון שהפילה אגלאי 
מילתא שהיא בת חליצה ויבום, או מקרא "ובין 

  אין לו" והא לית ליה.

ועל כן לריו"ח החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת 
חים, והוא אסור והפילה א"צ חליצה מן הא

בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו, ופסולה 
לכהונה, ואם ייבם בעודה מעוברת והפילה כבר 
קיים מצות ייבום וא"צ לחזור ולבעול, ויכול 

  לקיימה או לגרשה.

שחליצת מעוברת לא יש לקיש שיטת ר

  שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה.

טעמא דר"ל מסברא שאע"פ שהפילה לא 
דאגלאי מילתא למפרע, או מקרא "ובן  אמרינן

  אין לו" עיין עליו.

ועל כן לר"ל החולץ ליבמיתו מעוברת והפילה 
צריכה חליצה מן האחים, ומ"מ אף שאינה 
חליצה החמירו רבנן שהוא אסור בקרובותיה 
והיא אסורה בקרוביו ופולה לכהונה, ואם בא 
עליה בעודה מעוברת צריך לחזור ולבעול אחר 

  שהפילה.

הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת הרי זו  "ו.ל

שמא לא יהיה הולד בן  לא תינשא צרתה
קיימא, לר"ל ניחא, ולא אמרינן שרוב נשים 
יולדות ולד מעליא, דמ"מ הולד אינו פוטר עד 
שיצא לאויר העולם, ולריו"ח אליבא דאביי צ"ל 
שמודה שביאת מעוברת לא שמה ביאה, ולרבא 

לחליצה, אלא הטעם לא שייך לחלק בין יבום 
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שלא תינשא שמא יהיה הולד בן קיימא שאז 
ודאי אין ביאת מעוברת ביאה (וכן חליצה), 

  והולד עצמו אינו פוטר עד שיצא לאויר העולם.

ומת,  בעלה וצרתה למדה"י האשה שהלכו
אסורה להנשא עד שיבורר לה שהיא וצרתה 
אינן מעוברות, וכן לא תחלוץ ותנשא בתוך ט' 

היא או צרתה, י"א שאף לא  שמא מעוברת
תחלוץ ותנשא לאחר ט' שמא יוברר שצרתה 
ילדה ולד מעליא, ונרצה להתירה לכהונה ע"י 
כרוז שלא היתה חליצתה חליצה, ושמא יהיה 
אחד שהיה בחליצה ולא ישמע את הכרוז, 
ויחשוב שחלוצה מותרת לכהן, וי"א שבאמת 

  מותרת לחלוץ ולהנשא לאחר ט'. 

  .תניא כוותיה דר"ל

  ג' מקומות שהלכה כר"ל
  א' ביאת וחליצת מעוברת לא מהני.

כמתנה לא לפי כללי  המחלק נכסיוב'  ל"ו:

ירושה דבריו קיימים, ואם אמר משום ירושה 
אין דבריו קיימים, ואם כתב בין בתחילה ובין 
באמצע ובין בסוף לשון מתנה אם הזכיר לשון 

  מתנה לכל האחים מהני.

לאחר מיתה, אין מהיום ו ג' הכותב כל נכסיו לבנו
האב יכול למכור אלא הפירות עד שימות, ואין 
הבן יכול למכור אלא מה שלאחר מיתת האב, 
ואם מכר בחיי האב ומת הבן קודם האב קנה 

 לאו כקנין הגוף שיש לאבקנין פירות דלוקח, 

  (ולריו"ח לא קנה דקנין פירות כקנין הגוף).

שיטת ר"א שהכונס את יבמתו ונמצאת 
  וברת והפילה יוציא בגט.מע

לא ישא  -נישואין למעוברת או מינקת חבירו
, עד כ"ד חודש מהלידהאדם מעוברת ומינקת חבירו 

ואם נשא לר"מ יוציא ולא יחזיר עולמית, 
ולחכמים יוציא בגט וכשיגיע זמנו יכנוס, ואף 

  אם היא אשת כהן חייב להוציאה בגט.

ונס הגמ' מבארת שאין מחלוקת זו תלויה בדין כ
יבמתו ונמצאת מעוברת הנ"ל שזה מדאורייתא 

  וזה מדרבנן.

ואין ידוע , ואם נהרג ולד ששהה ל' יום אינו נפל

לרבנן ולד מעליא הויא, אם כלו חדשיו או לא 

ולרשב"ג ספק, ואם נתקדשה אמו לאדם מן 
השוק אם נתקדשה לישראל צריכה חליצה 
כרבנן, ואם נתקדשה לכהן י"א שגם זו תחלוץ, 

שבזה סומכים על דברי רבנן וא"צ חליצה  וי"א
  ומותרת לכהן.

המקדש גרושה או אלמנה בתוך ג'  ל"ז.

חודשים וברח ממקומה, י"א שמחייבים אותו 
  לתת גט, וי"א שדי בזה שברח ממקומה. 

הכונס ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה ולד בן 

, ספק בן ט' לראשון או בן ז' לאחרוןקיימא 
ר להיות כהן גדול, יוציא והולד כשר וכש

וחייבים באשם תלוי, ולא אמרינן הלך אחר רוב 
נשים היולדות לט', דכיון שלא הוכר עוברה 

  לשליש ימיה איתרע ליה רובא.

ספק ואם לא הוציאה ונולד להם בן שני שהוא 
, נחלקו בזה אם הוא מותר בודאי ממזרת ממזר

או לא, לאביי ראב"י סובר שמותר בממזרת, 
סובר שאסור בממזרת, וטעם ולרבא ראב"י 

מחלוקתם הוא שלרבא הלכה כר"א שספק 
ממזר (שתוקי אסופי וכותי) אסורים בודאי 
ממזר ואסורים זה בזה, ולאביי הלכה כהלל 

  שמותרים לבוא זה בזה.

לראב"י לא ישא אדם אשה במדינה אחת,  ל"ז:

ואח"כ ישא אשה במדינה אחרת שמא ישא אח 
הכריזו מאן הויא  את אחותו, והא שרב ורב נחמן

ליומא, שאני רבנן דפקיע שמייהו, ואף הודיעו ז' 
ימים קודם, שהרי תבעוה לינשא ונתפייסה 
צריכה לישב ז' נקיים, ואב"א לא נשאו רב ורב 

  נחמן אלא רצו שיהיה פת בסלם.

  לא ישא אדם אשה שדעתו לגרשה.

  ספק ויבם שבאו לחלוק בירושה
חולקים ספק בן ט' לראשון או בן ז' ליבם, 

הספק והיבם בנכסי האח המת, ככל ממון 
  המוטל בספק.

ואינו נוטל כלום ואם אח"כ מת היבם לרב קם דינא 

, ולרב ירמיה הדר דינא ואומר להם בנכסי היבם
שאם הוא בן המת שיתנו לו את כל נכסי המת 
שלקח אביהם, ואם הוא אחיהם שיתנו לו חלק 

וקת בנכסי היבם, (ומחלוקת זו לא שייכת למחל
  במי שאבדה לו דרך שדהו שתובא להלן).
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ואם מת היבם ובאו הספק בני היבם  ל"ח.

שהרי אף לחלוק נכסי המת, כיון ששניהם ספק 

  אינו יורש הכל.הספק אינו יודע מכח מי הוא בא לירש 

ואם באו הספק והיבם לחלוק בנכסי הסבא, אין 
הבן יכול לתבוע את חלק האח המת, כיון 

  ואין ספק מוציא מידי ודאי.שהיבם הוא ודאי 

ואם באו הספק ובני היבם (שהיו שניים) לחלוק 
בנכסי הסבא, הם נוטלים חצי מהנכסים שהוא 
מודה שהם שלהם (אם אינו אחיהם), והוא נוטל 
שליש שהם מודים שזה שלו (אם הוא אחיהם), 
ובשישית הנותרת חולקים כדין ממון המוטל 

  בספק.

בם לחלוק נכסיו, ואם מת הספק ובאו הסבא והי
הוי ממון המוטל בספק וחולקין, וכן אם מת יבם 

  ובאו הסבא והספק לחלוק בנכסיו.

מי שנישאת אמו לאחר תוך ג' למיתת בעלה 
ונולד לה בן ספק ב' ט' לראשון ספק בן ז' 
לאחרון, הוא אינו יורש את בני הראשון או השני 
דאין ספק מוציא מידי ודאי, ובני הראשון והשני 

  קים בירושתו.חול

אם השדות  מי שאבדה לו דרך שדהו
שמסביבו הם של אדם אחד ילך בקצרה, ואם 
הם של ד' בני אדם יקח דרך במאה מנה או 
יפרח באויר, וכן אם ד' קנו מארבעה או מאחד, 
אבל אם אחד קנה מארבעה לאדמון ילך 
בקצרה, דממה נפשך הדרך אצלו, ולרבנן כיון 

ר המכירה שיכול הקונה להחזיר את שט
  למוכרים אינו חייב לתת לו דרך.

  שומרת יבם שנפלו לה נכסים
יכולה למכור או לתת מנכסיה, בין לב"ש ובין 

  לב"ה.

אם מתה כתובתה ונכסי מילוג לב"ש יחלוקו 
יורשי האב והבעל, ולב"ה נכסים בחזקתם, 
והיינו כתובה ליורשי הבעל ונכסי מילוג ליורשי 

  האב.

דים שיכולה הגמ' שואלת למה ב"ש מו
הגמ' , למכור אע"פ שאם מתה יחלוקו

   -מביאה ד' תירוצים

זיקת אירוסין עושה ספק  לעולא ל"ח:

אירוסין, ורישא (מכרה ונתנה קיים) איירי 

בזיקת אירוסין, ועל כן יכולה למכור ולתת 
לכתחילה אף לב"ה שבודאי אירוסין לכתחילה 
לא תמכור, וסיפא (אם מתה וכו') איירי בזיקת 

שואין שהיא עושה ספק נישואין, ועל כן ני
  יחלוקו, אבל בודאי נשואה הנכסים של הבעל.

איירי רישא וסיפא מן הנישואין, וזיקת  לרבה

נישואין עושה ספק נישואין, וכשהיא קיימת 
אין מוציאין ממנה דאין ספק מוציא מידי ודאי, 

  אבל אחר שמתה יחלוקו.
 הגמ' שואלת על רבה שהרי ב"ש לא סוברים
ש"אין ספק מוציא מידי ודאי" ועל כן בנפל 
הבית עליו ועל אביו או מורישיו, והיה חייב 
כתובה והלוואה, והספק הוא מי מת ראשון, 
לב"ש יחלוקו (ולב"ה נכסים בחזקתן), ומבואר 

  שלא אמרינן אסממ"ו.
הגמ' דוחה שהטעם שם הוא משום דשטר 
העומד ליגבות כגבוי, וכמו שמצינו שלב"ש מי 

נא לאשתו ומת נוטלות כתובתן ואינם שקי
שותות אע"פ שהם ספק, משום דשטר העומד 
ליגבות כגבוי דמי, (ולב"ה כיון שאינם שותות 

  לא נוטלות כתובתן), 
ולאביי שאני כתובה משום חינא, ובכתובה 

והכתובה דמתני' לא פליגי אלא רק בנכסי מילוג, 

  .     בחזקת יורשי האב דלא ניתנה כתובה ליגבות מחיים

מפרש מתני' דרישא (מוכרת ונותנת  אביי
וקיים) בנכסים שנפלו לה כשהיא שומרת יבם, 
וסיפא כשנפלו לה כשהיא תחת הבעל, וס"ל 

  דידו כידה.

חולק וסובר שידו עדיפא מידה,  רבא ל"ט.

אלא איירי שנפלו לה כשהיא שומרת יבם, 
וסיפא איירי כשעשה בה מאמר, ומאמר עושה 

ות בצרה, וספק נשואה לחלוק ודאי ארוסה לדח
  בנכסים.

  הגמ' מביאה ראיות לדעות הנ"ל.

הרי היא כאשתו לכל כנס היבם את יבמתו 
, ויכול לגרשה בגט וא"צ חליצה, ויכול דבר

להחזירה אחר גירושין ואין בזה איסור אשת 
אח, מלבד הכתובה שהיא על נכסי בעלה 

ולא שיעבד הראשון, דאשה הקנו לו מן השמים 

, ומ"מ תיקנו חכמים שאם אין לכתובתה נכסיו
לראשון יתן לה היבם, כדי שלא תהא קלה 

  בעיניו להוציאה.
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  סדר היבום והחליצה בין האחים
מצוה בגדול לייבם, ואם לא רצה הולכים לקטן, 
ואם לא רצה חוזרים לגדול ואומרים לו שעליו 
מוטלת המצוה וכופים אותו או לייבם או 

  לחלוץ.

עד שיגדיל, או בגדול הנמצא תלה הגדול בקטן 
במדינת הים, או בחרש ושוטה, אין שומעים לו 
אלא עליו או לייבם או לחלוץ, דשהויי מצוה לא 

  משהינן.

ביאת קטן וחליצת גדול לל"ק נחלקו ריו"ח 
  וריב"ל מה עדיף. 

לל"ב לכו"ע ביאת קטן עדיפא, ונחלקו  ל"ט:

  אם יש עדיפות לחליצת הגדול מחליצת הקטן.

  יף לייבם או לחלוץאם עד
יבום קודם לחליצה, ועכשיו שאין מתכוונים 
למצוה חליצה קודמת ליבום, ומ"מ אם רצה 
נותנים לו לייבם, וכן משמע מלשון שטר 
החליצה שהתקין רב יהודה, (ונכתב שם 
ואשתמודעינהו דאחוה דמיתנא מאבא נינהו, 
י"א שנודע ע"י עדים, וי"א שאפי' קרוב ואשה 

  לכה).נאמנים, וכן ה

לרב יצחק חזרו לומר שייבום קודם לחליצה, 
דמעיקרא סברי כאבא שאול שהכונס את 
יבמתו לשום נוי או אישות או דבר אחר כאילו 
פוגע בער, וקרוב בעיני להיות הולד ממזר, 

  ולחכמים "יבמה יבוא עליה" מכל מקום. 

והא דתנן שאין היבמה חוזרת להתירה הראשון 
לא "יבמה יבוא עליה" (שקודם קידושי אחיו), א

מצוה, או כאבא שאול וכנ"ל, או כרבנן ולומר 
  שמצוה לייבם ולא לחלוץ.

בתחילה היתה מותרת מנחה וכן גבי  מ.

לא חזרה ווחזרה והותרה כשהוקדשה ונאסרה 
להתירה הראשון אלא  "מצות תיאכל 

" מצוה, י"מ לומר שדווקא הכהן במקום קדוש
י"מ לומר שעשה את עבודות המנחה יאכלנה, ו

שיאכל אותה מצה ולא חלוט, ואע"פ שחלוט 
מצה היא לגבי פסח (דכיון שחזר ואפה אותה 
בתנור חשיב לחם עוני) לא מהני לגבי מנחה, 
אבל אין לפרש שלומדים מהפסוק חובת 
אכילת המנחה, שהרי כבר כתוב "ואכלו אותם", 

וכן אצ"ל דלא מהני אכילה גסה שהרי לאו 
שלא לאוכלה חמץ, שמה אכילה, וכן אצ"ל 

  שהרי כבר כתוב "לא תאפה חמץ חלקם".

 -ירושת החולץ והמייבם והאחים והאב
החולץ הרי הוא כאחד מן האחים לנחלה, ולא 
קנסוהו על שלא ייבם, ואם יש להם אב האב 
קודם, ואם ייבם הרי זכה בכל הנכסים, ולר"י 
האב קודם אף למייבם, הגמ' מביאה מחלוקת 

  מה ההלכה.

  רובות חלוצתואיסור ק

 -החולץ ליבמתו הוא אסור בקרובותיה מ:
באמה ובאם אמה ובאם אביה, בבתה ובבת 
בתה, ובאחותה כשהחלוצה קיימת, והיא אסורה 

אביו ואבי אביו, בנו ובן בנו, אחיו ובן  -בקרוביו
אחיו, הגמ' מוכיחה שאף שניות האסורות 

  מדרבנן אסורות בחלוצה כמו בערוה דאורייתא.

  בצרת קרובי חלוצתו. וכן אסור

מותר אדם בקרובי צרת חלוצתו, אבל הבא על 
צרת חלוצתו הולד ממזר, לריו"ח אין חייב כרת 

  לא על חלוצתו ולא על צרתה.

אחות חלוצתו שנפלה לפניו ליבום  מ"א.

חולצת ולא מתייבמת, ואיסורה מדרבנן, אבל 
ופטורה אף אחות גרושתו אסורה מדאורייתא 

  .מחליצה

שקידש אחד האחים את  שומרת יבם
ימתין מלכנוס עד שאח אחר ייבם או  אחותה

יחלוץ, וכן אם מתה היבמה מותר לכנוס, ואם 
מת אחיו יתן גט לאשתו ויחלוץ ליבמה, ואם 

, מתה אשתו נחלקו אם מותר ביבמה או לא
טעם המתירים משום שהותרה ונאסרה וחזרה 
והותרה חוזרת להתירה הראשון, ולא אמרינן 

, כיון שהיתה ראויה בשעת נפילה "נאסרה"

וטעם האוסרים משום שנאסרה לאחר נפילתה 
לרבנן דפליגי על ר"א (ומתירים ליבום, ואף 

לייבם מי שגירש את אשתו והחזירה) דהכא 
   נאסרה לאחר נפילה.

היבמה לא תחלוץ  -דין המתנה ביבמה מ"א:

ולא תתייבם עד שיעברו ג' חודשים ממיתת 
היא מעוברת ויהיה  הבעל, לא תתייבם שמא
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הולד בן קיימא ופגע באיסור אשת אח 
דאורייתא, ולא תחלוץ לריש לקיש משום 
דחליצת מעוברת לא שמה חליצה, ולריו"ח 
משום דכל שאינו עולה ליבום אינו עולה 
לחליצה, וזו אפי' אם יבוא אליהו ויאמר שאינה 
מעוברת אינה עולה ליבום, שהרי קטנה נמי 

ודשים, (אבל מי שקידש צריכה להמתין ג' ח
אחת משתי אחיות ואינו יודע איזה קידש ומת 
חולצות אע"פ שלא מתייבמות, שהרי אם יבוא 

  אליהו ויאמר מי נתקדשה, הרי היא בת יבום).

יבמה ניזונת ג' חודשים משל  -מזונות ליבמה
בעל, מכאן ואילך אינה ניזונת לא משל בעל ולא 

ניזונת משל יבם, ואם עמד היבם בדין וברח 
משל יבם, ואם היבם קטן נחלקו רב אחא 
ורבינא אם ניזונת משל בעל או לא, ולהלכה 

  אינה ניזונת דמשמיא קנסוה.

  דין המתנה בשאר נשים

אשה שמת בעלה או שגירשה, צריכה  מ"ב.

להמתין מלינשא ג' חודשים, משום דכתיב 
"ולזרעך אחריך" להבחין בין זרעו של ראשון 

טעם ההמתנה שמא ישא  לזרעו של שני, לרבא
אחותו מאביו, או ייבם אשת אחיו מאמו, או 

אם ימות השני, והוא בנו של יוציא את אמו לשוק 

אם ימות אחיו או יפטור את יבמתו לשוק ראשון, 

, ולא מהני המתנה מאביו הראשון ואין לו אח אלא הוא
חודש אחד (שהרי בן ח' אינו חי) שמא הוא בן ז' 

חודש, ולא מהני המתנה לשני ונתעברה אחרי 
ב' חודשים ומחצה, מפני שהיולדת לשבעה 
יולדת למקוטעין, ואין מתירים אותה לינשא ע"י 
בדיקה שלא תתגנה על בעלה, ואין בודקים 
בהילוכה, דאשה מחפה על עצמה כדי שירש 

  בנה.

צריכים להמתין ג' חודשים להבחין  גר וגיורת
בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שנזרע שלא 

  קדושה.ב

, ואם נשא יוציא לא ישא אדם מינקת חבירו

ולא יחזיר עולמית, שמא תתעבר ומיעכר חלבה 

מטעם זה  לא ישא מעוברת חבירווימות, וכן 

שתהיה מניקה אחרי הלידה ושמא תתעבר, 
אבל מינקת עצמו מותר לבוא עליה, דאם 
תתעבר ממסמסא ליה בביצים וחלב, אבל לבן 

, ותתבייש לתבוע חבירו לא יתן לה לעשות כך
את יורשי הבעל הראשון, (מותר לבוא על 
אשתו מעוברת, י"א שישמש במוך, וי"א 

  שישמש כדרכו ומן השמים ירחמו).

שנתגרשו בין מן  בתולה או בעולה מ"ב:

האירוסין בין מן הנישואין צריכות להמתין ג' 
חודשים, ור"י מתיר לנשואות ליארס, ולארוסות 

ביהודה מפני שליבו לינשא, חוץ מהארוסות ש
גס בה, ורבי יוסי מתיר לכולם ליארס חוץ מן 

  מפני האבילות. אלמנהה

(היכא שבעלה לא  אשה שודאי אינה מעוברת

יכל לבועלה, או שהיא לא ראויה להתעבר, או 
שהפילה אחר מיתת בעלה, או שהיתה לה כעס 
בבית בעלה) לר"מ צריכה להמתין ג' חודשים, 

ביבנה, ולר"י מותרת וכן אמרו חכמים בכרם ש
ליארס ולהנשא מיד, הגמ' דנה בדעת ריו"ח 

  בזה.

הלכה כסתם, סתם  מחלוקת ואח"כ סתם
ואח"כ מחלוקת אין הלכה כסתם, סתמא 
דמתני' ומחלוקת דברייתא הלכה כסתמא 

רבי  -דמתני', מחלוקת דמתני' והלכה דברייתא
  לא שנאה רבי חייא מנין לו.

, ונשארו לו יומסרק של פשתן שניטלו שינ מ"ג.

ב' שיניים טמא, ואם נשתיירה אחת טהור, ואם 
ניטלו בפני עצמם טמאות, אם ניטלו בקתייהו, או 
שהם עבות, ושל צמר שניטלו שיניו אחת מבינתיים 
טהור, ואם נשתיירו ג' במקום אחד טמא, ובאמצע 
אפי' נשתיירו ב' טמא, וכן נשתיירו ב' ואחת מהם 

ועשאן מלקט טמא, וכן היא חיצונה טמא, ניטלו ב' 
אחת שהתקינה לנר או למיתוח, אין הלכה כמשנה 

  זו משום שמסיימי בה דווקני.

י"א שדי בהמתנת רוב  -המשך דיני המתנה

ראשון ושלישי ואמצעי שלם, ואמימר התיר 
ליארס ביום הצ', ולהלכה צריכה להמתין ג' 

  חודשים חוץ מיום המיתה והאירוסין.

היא חוץ מיום המתנת כ"ד חודש במינקת 
  הלידה ויום האירוסין.

רבי יוסי האוסר אלמנה הגמ' דנה בדעת  מ"ג:

, (ואי איירי באירוסין מאי שנא מפני האיבול
מאבילות דבין המצרים וכדלהלן) אם אוסר בה 
רק נישואין א"כ בשאר נשים מותר אף נישואין 
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ולית ליה דינא דהבחנה, או שמתיר רק 
לא בנשואות,  בארוסות שנתגרשו לינשא, אבל

הגמ' דוחה שהרי באלמנה מן האירוסין אין לה 
דין אבילות, ולמסקנה שאני אבילות דרבים 
מאבילות דיחיד, ובאמת רבי יוסי אוסר באלמנה 

  אף אירוסין. 

שבת שחל בה תשעה  -אבילות בין המצרים
באב אסור מלספר ומלכבס, ובחמישי מותר 
מפני כבוד השבת, ומראש חודש ממעטים 

ומתן בבנין ובנטיעה, ומארסים ואין  במשא
עושים סעודת אירוסין, אבל לא כונסים אף 
בלא סעודת נישואין, הגמ' שואלת מדין זה על 
רבי יוסי שהרי מותר ליארס אף במקום שאסור 
בכיבוס, וא"כ אלמנה שמותרת בכיבוס כ"ש 

  שמותרת ליארס.

מותר לאח הגדול לייבם אפי' ד' נשים  מ"ד.

ומ"מ  לזונםואיירי כשהוא יכול  (של ד' אחים),
עצה טובה קמ"ל שלא ייבם יותר מד', כדי 

  שיצא לכל אחת עונה בחודש.

  הם ולא שלוחם. -וקראו לו זקני עירו

משיאים לו עצה הוגנת, שלא ישא  -ודברו אליו
  זקן ילדה או ילד זקנה.

ביאתה או חליצתה מי שהיה נשוי לב' נשים 
בם שתיהן , ולא יישל אחת מהן פוטרת צרתה

  או יחלוץ לשתיהן או ייבם לאחת ויחלוץ לשניה.

ואם היתה אחת כשרה ואחת פסולה, אם בא 
לייבם מייבם לכשרה, אבל אם בא לחלוץ יחלוץ 
לפסולה, דלא ישפוך אדם מי בורו ואחרים 

  צריכים להם.

  ממזרות תפישת קידושין וחללות
לר"ע יוציא  המחזיר גרושתו והנושא חלוצתו

אין  קרובת חלוצתואבל הנושא  והולד ממזר,
הולד ממזר שהרי איסור קרובת חלוצתו הוא 

, וי"א דסבר יש ממזר מחייבי לאויןמדרבנן, דברי ר"ע 
שאף הנושא קרובת חלוצתו הולד ממזר, דאמר 
קרא "בית חלוץ הנעל" הכתוב קראו ביתו, ואם 

  נשא קרובת גרושתו אף לרבנן הולד ממזר.

לאוין הוי ממזר, לר"ע מחייבי  -איזהו ממזר
ולר"ש התימני רק מחייבי כריתות, ולרבי יהושע 

  אין ממזר אלא מחייבי מיתות בי"ד.

המחזיר גרושתו והנושא חלוצתו והנושא  מ"ד:

קרובת חלוצתו, לר"ע לא חלו הקידושין וא"צ 
גט, והיא פסולה לכהונה וולדה ממזר ופסול אף 
לישראל, וכופין אותו להוציא, ולחכמים 

  ן חלים וצריכה גט, והיא וולדה כשרים. הקידושי

להו"א אף לר"ש התימני המחזיר גרושתו הולד 
פגום לכהונה, ק"ו מאלמנה לכה"ג שאף שאין 
איסורה שווה לכל הולד פגום, והיא תועבה ואין 
צרתה תועבה, אבל בניה תועבין, וכ"ש מחזיר 
גרושתו שהאיסור שווה לכל, הגמ' דוחה מה 

מתחללת, תאמר  לאלמנה שכן היא עצמה
  במחזיר גרושתו.

אף לרבי יהושע שאין ממזר מחייבי כריתות, 

והולד פגום , היא עצמה מתחללתמ"מ 
מק"ו מאלמנה לכה"ג שאף שאין  לכהונה,

  איסורה שווה לכל הולד פגום.

 עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל מ"ה.

(שהם חייבי לאוין) לשמעון התימני אין הולד 
א דריו"ח אף שלדבריו אם ממזר, לרבי אליב

חלץ לאחד ובא על השניה צריכה גט (ודלא 
כר"ע שהיה עושה חלוצה כערוה), הכא כיון 
דלא תפשי בהו קידושין הולד ממזר, וכן 
סוברים ריו"ח ורבי אלעזר ורבי חנינא, אבל לרב 
ושמואל וריב"ל ובר קפרא (וי"א במקומו זקני 

"מ דרום) ורב מתנה ורב יהודה הולד כשר, ומ
היא עצמה מתחללת, והולד מקולקל לכהונה, 
מק"ו מאלמנה שאין איסורה שווה בכל והולד 
פגום, לרבין אף לרבי הולד כשר, הגמ' מביאה 
מעשה שרב לא רצה לתת בתו לבן הנולד 

  מעכו"ם ועבד הבא על בת ישראל.

חציו עבד וחציו בן חורין שבא על בת  מ"ה:

חציו , אם בעבד גמור הולד כשר כ"ש ישראל
עבד, ואף אם קידשה דאתי צד עבדות 
ומשתמש בצד אשת איש, מ"מ המכשיר 
מכשיר אף באשת איש, (והפוסל אף בפנויה 

שלא תפשי  שבה נאמר דין ממזרותלמד מאשת אב 
בה קידושין והולד ממזר, והמכשיר סבר דשם 
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לאחרים תפשי קידושין וכאן אף לאחרים לא 
הולד תפשי קידושין), ואם בא על אשת איש 

  ממזר, דאתי צד חירות ומשתמש באשת איש.

להלכה עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל הולד 
  כשר בין בפנויה בין באשת איש.

אלא מי שהוא גבאים ממונים על ישראל אין ממנים 
  "מקרב אחיך" ומי שאמו מישראל חשיב אחיך.

רב אסי  -טבילת נדות וקרי מועילה לגירות
ת, שהרי טבלה הכשיר גיורת שלא טבלה לגירו

  לנדותה, וכן הכשיר ריב"ל גר שהרי טבל לקריו.

וקדם העבד הלוקח עבד מן העכו"ם  מ"ו.

קנה עצמו בן חורין, שהרי  וטבל לשם בן חורין

העכו"ם לא קנה גופו, ולא הקנה אלא מה שיש 
לו, והטבילה מפקיעה השעבוד, שהרי הקדש 
חמץ ושחרור מפקיעים מידי שעבוד, גוי שהיו 

ים ונתגייר, אם טבלו העבדים לפניו אף לו עבד
אם טבלו בסתמא קנו עצמם בני חורין, ואם 

  טבלו אחריו קנו רק אם טבלו לשם חירות.

ועל כן הלוקח עבד צריך לתקפו במים, וכגון 
שינחו חבל בצווארו, וירפו בשעת הטבילה שלא 
יהיה חציצה, ויחזרו ויצמצמו את החבל כדי 

חורין, וכשיצא  שלא יאמר שהוא טובל לשם בן
מהמים יניחו על ראשו כלי ויאמרו לו להביאו 

  לאדונו.

עכו"ם אין לו קנין  -מתי יש קנין הגוף בעבדים

הגוף בעבד, ועל כן עכו"ם המוכר עבד לישראל 
אין לישראל קנין הגוף בעבד, אמנם עכו"ם 
המוכר עצמו לישראל יש לישראל בו קנין הגוף, 

  ה ידיו.  עכו"ם הקונה מישראל קנאו למעש

הפורע חוב המס של גוי אחר, שחוק המלך 
שאותו בעל חוב נהיה עבד של פורע החוב, 

  קנאו לגופו.

ואמר ריו"ח  רב חייא בר אבא איקלע לגבלא...
שבניהם ממזרים כיון שלא טבלו, וס"ל דעכו"ם 
ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר, ויינם יין 

ו"ם לא ואע"פ שהעכנסך משום שעכו"ם היו מוזגים 

, ועל תורמוסם שיש בו משום נגעו ביין עצמו
בישולי עכו"ם, ולא מדינא אלא לפי שאינם בני 
תורה, ואע"פ שתורמוס אינו נאכל כמות שהוא 
חי (וא"כ מדינא אסור), מ"מ כיון שאינו עולה 

על שולחן מלכים לאכול בו את הפת, אין בו 
   משום בישולי עכו"ם.

ן יליף ר"א ועל כ -דנים אפשר משאי אפשר

שפסח אינו בא אלא מן החולין, כפסח מצרים 
  שבא מן החולין, אע"פ שלא היה להם מעשר.

  דיני גירות
מועילה מילה בלא טבילה שהרי האבות  לר"א

מלו ולא טבלו, וכן טבילה בלא מילה, שהרי 
  האמהות טבלו ולא מלו.

מועילה טבילה בלא מילה  לרבי יהושע
לא מהני, וס"ל  כאמהות, אבל מילה בלא טבילה

שהאבות טבלו (דכתיב "ויקח משה את הדם 
  ויזרוק" ואין הזאה בלא טבילה).

אינו גר עד שימול ויטבול, ואע"פ שמאן  לרבנן

  חכמים רבי יוסי, מ"מ כך הלכה.

לר"י  גר שאמר מלתי ולא טבלתי מ"ו:

מטבילים אותו, כיון שמילה מספיקה לגירות, 
ו אומרים ועל כן מטבילים גר בשבת, ואין אנ

שטבילה עיקר והוי תיקון גברא אלא בכל אחד 
סגי, ולרבי יוסי אין מטבילים אותו דבעינן מילה 
וטבילה, ועל כן אין מטבילים גר בשבת דהוי 

  תיקון גברא.

  גר צריך שלשה, דמשפט כתיב ביה.

  אין מטבילים גר בלילה.

מי שבא ואמר גר אני  -עדות על הגרות מ"ז.

ל עדים נאמנים אע"פ אין מקבלים אותו, אב
שאין מעידים על הגירות עצמה, אלא ששמעו 
שנתגייר, לר"י רק בא"י צריך להביא ראיה, אבל 
בחו"ל א"צ להביא ראיה, להלכה אף בחו"ל צריך 

  להביא ראיה.

מקבלים גרים אף בא"י, ולא חיישינן שנתגיירו 
  משום טיבותא דא"י.

  מי שנתגייר בינו לבין עצמו אינו גר.

ל עצמו שנתגייר בינו לבין עצמו, נאמן המעיד ע
לפסול את עצמו, ואינו נאמן לפסול את בניו, 
ואע"פ שלדעת ר"י מדין "יכיר" נאמן אף לפסול 
את בניו, (ולחכמים אינו נאמן אלא לומר זה בני 
בכור אבל לא לפסול), מ"מ לדבריו עכו"ם הוא 
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ואין עדות לעכו"ם, וכן הלכה, לרבינא נאמן 
אין לבן בנים, אבל אם יש לבנו לפסול בנו כש

  בנים אינו נאמן. 

   -סדר הגירות

גר שבא להתגייר בזמן הזה אומרים לו מה  מ"ז:

ראית שבאת להתגייר, אי אתה יודע שישראל 
כדי שיפרוש דקשים גרים  - בזמן הזה וכו'

  לישראל כספחת.

שהרי בן  -ומודיעים אותו עוון לקט שכחה ופאה
א ניתן להישבון נח נהרג על פחות משו"פ ול

  .שלא יהרגו את העניים המלקטים

ומודיעים אותו עונשם של מצוות ומתן שכרם, 
ומודיעים לו שאין עוה"ב אלא לצדיקים, 
וישראל בזמן הזה אינם יכולים לקבל לא רוב 

  טובה ולא רוב פורענות.

כדמצינו אצל נעמי "ותרא  -ואין מדקדקים עליו
  כי מתאמצת וכו' ותחדל לדבר אתה.

נעמי אמרה לרות איסורי תחום שבת יחוד (
ועבודת כוכבים, ושיש תרי"ג מצוות, וד' מיתות 

  בי"ד וב' קברים לבי"ד, ורות קיבלה).  

ואם אומר יודע אני ואיני כדאי מקבלים אותו, 
ומודיעים לו מקצת מצוות קלות וחמורות וכו', 

דשהויי מצוה לא  - אם קיבל מלים אותו מיד
  משהינן. 

והיינו  -מילתו על ציצים המעכביםוחוזרים ב
  בשר החופה רוב גובהה של עטרה. 

ולא קודם כי  -ומטבילים אותו מיד כשנתרפא
  המים מכבידים המכה. 

וג' ת"ח עומדים על גביו, ומודיעים לו מקצת 
מצוות קלות וחמורות, והרי הוא כישראל לכל 

ואם חוזר בו הרי הוא ישראל מומר  - דבריו
  וקידושיו קידושין.

אשה המתגיירת נשים מושיבות אותה במים וב' 
ת"ח עומדים מבחוץ, ומודיעים לה מקצת 

  מצוות קלות וחמורות.

המפקיר עבדו יצא לחירות וא"צ גט  מ"ח.

  שחרור.

  גר ועבד משוחרר שניהם צריכים טבילה.

  

  יפת תואר
לת"ק אם מקבלת עול מצוות מטבילה ומותר 
 בה מיד, ולרשב"א יכול לכופה ולהטבילה

לשפחות, ואז חוזר ומטבילה לשם שיחרור 
ומשחררה ומותר בה מיד, ודווקא יפת תואר 
אבל עבד של ישראל מודים רבנן לרשב"א 

  שא"צ לקבל עול מצוות. 

  לר"א תקוץ, ולר"ע תגדל. -ועשתה את צפרניה

לר"א אביה  - ובכתה את אביה ואת אמה מ"ח:

  ואמה ממש, ולר"ע עבודת כוכבים.

  יום, ולרשב"א צ' יום. שלושים -ירח ימים

  עבדים שאינם מהולים
לרבי ישמעאל מקיימים אותם, דכתיב "וינפש 
בן אמתך" ולר"ע אין מקיימים אותם, והפסוק 
איירי כשלקחו בין השמשות ולא הספיק למולו, 
או באחד מהאופנים דלהלן, ("והגר" היינו גר 
תושב, "עבדך" זה עבד מהול, "וגרך אשר 

  .בשעריך" זה גר צדק)

 הלוקח עבד מבין העכו"ם ולא רצה למול
מגלגל עמו י"ב חודש, ואם לא מל חוזר ומוכרו 
לעכו"ם, הגמ' מעמידה אף לר"ע ואיירי שקיבל 
עליו מתחילה להתגייר, לרשב"א אין משהים 
אותו בא"י מפני הפסד טהרות, ובעיר הסמוכה 
לספר אין משהים אותו כלל, שמא ישמע דבר 

  ויספר לחבירו.

קחו רבו ע"מ שלא למולו מותר לקיימו עבד של
  אף לר"ע.

, לרב חנניא מפני מה גרים בזמן הזה מעונים
מפני שלא קיימו ז' מצוות בני נח, לרבי יוסי לפי 
שאין בקיאים בדקדוקי מצוות, לרב אלעזר 
מפני שעושים מיראה ולא מאהבה, ולאחרים 

  מפני ששהו מליכנס תחת כנפי השכינה.

  איזהו ממזר

ע אף מאיסורי קורבה חייבי לאוין, לר" מ"ט.

לשמעון התימני מחייבי כריתות, וכן הלכה, 
לרבי יהושע מחייבי מיתות בי"ד, לר' סימאי הוי 
ממזר אף מחייבי לאוין שאינם איסורי קורבה, 
ולר' ישבב אף מחייבי עשה, הגמ' מבארת את 
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מקורותיהם מקרא ד"לא יבוא ממזר" ומה 
  שנסמך לפסוק זה.

ל הנדה או על הסוטה אין הולד הבא ע מ"ט:

  ממזר דהא תפשי בם קידושין. 

שומרת יבם לשוק י"א שאין הולד ממזר ותפשי 
בה קידושין, וי"א שהולד ממזר ולא תפשי בה 

  קידושין.

מצאתי מגילת יוחסין שמעון בן עזאי אומר, 
איש פלוני ממזר מאשת  -בירושלים וכתוב בה

את ישעיה, משנת ראב"י קב ונקי, מנשה הרג איש, 
ורבא מבאר שדן אותו למיתה, על שאמר ואראה 
את ד' ואילו משה אמר כי לא יראני האדם וחי, 
והאמת שמשה נתנבא באספקלריא המאירה, ושאר 
נביאים בשאינה מאירה, וכן על שאמר דרשו ד' 
בהמצאו, ואילו משה אמר מי כד' אלוקינו בכל 

, וזה קראנו אליו, והאמת שזה ביחיד בין ר"ה ליוה"כ
בציבור בשאר ימים, וכן על שאמר והוספתי על ימיך 
ט"ו שנה, ואילו משה אמר את מספר ימיך אמלא, 
והאמת שלר"ע אמלא שאם זכה ישלים שנותיו, 
ואם לא זכה פוחתין לו, והט"ו שנה משלו הוסיפו לו 

ולחכמים אם זכה מוסיפים לו, שמתחילה רצו לפחות משניו 
כדי שלא יהיה מזיד,  ולא רצה ישעיה לענות למנשה

ונבלע בעץ ע"י שם, ונסרו את העץ וכשהגיעו לפיו 
מת, משום שאמר "ובתוך עם טמא שפתים אנוכי 

  יושב".

בין שמתו  -אחות אשה ויבמתו שמתו נ.

סתם, בין שגירש את אשתו או חלץ ליבמתו 
ומתו, ובין שנישאו לאחר ומתו, בכל גוונא מותר 

רבי משנה באחותה, ואמר רב יוסף כאן שנה 
  .דזיל קרי בי רב הואשאינה צריכה 

  

  

  רבן גמליאל:
  

פרק זה מבאר דיני יבמות שעשה בהם יותר מפעולה אחת 
יבום, חליצה, מאמר,  -המועילה בהם, מתוך הפעולות הבאות

  וגט.

תיקנו חכמים שגט  -גט או מאמר ביבמה נ:

, וכן מאמר יועיל ואסרו עליו לייבמהיועיל ביבמה 

צה להוציאה צריך לתת גט ולא מספיק שאם רוביבמה 

, טעם התקנה שכיון שגט ומאמר מועילים חליצה
באשה רגילה, ואם לא יועילו ביבמה, יטעו 
לחשוב שגם חליצה וביאה לא מועילים, ויבואו 
לבעול אחר החליצה, או שאחר הביאה יבעל 

  את צרתה.

יש אחריה שעשה מאמר או גט לצרתה  ביאה פסולה
אמרו שביאה מועילה אחרי כדי שלא י -כלום

  יבום או חליצה.

מועילה שנתן גט או עשה מאמר חליצה פסולה 
  להפקיע הזיקה לגמרי.

  גט אחר גט ומאמר אחר מאמר
שאין גט אחר גט ולא מאמר אחר  שיטת ר"ג

מאמר, והיינו שאם עשה מאמר בב' יבמות או 
שנתן גט לב' יבמות, או שב' יבמין עשו מאמר 

הם נתנו לה גט, אין ביבמה אחת או ששני
משמעות אלא למאמר או הגט הראשון ואסור 
רק בקרוביה ולא בקרובות שניה, וא"צ לתת גט 

  אלא לבעלת מאמר הראשונה.

יש מאמר אחר מאמר או גט אחר  לחכמים
הגט, בב' יבמות או בב' יבמין, ושניהם מועילים 
ואסור בקרובות שתיהן או שניהם אסורים 

גט לב' בעלות המאמר, בקרובותיה, וצריך לתת 
  ומ"מ חליצה אינו עושה אלא לאחר מהם.

לרבא ר"ג מסתפק אם גט  -טעמא דר"ג נ"א.

דוחה ואם מאמר קונה, ומ"מ גם אם גט דוחה 
ומאמר קונה, הראשון כבר דחה או קנה, ואין 
השני מועיל כלל, אביי דוחה דברי רבא ומפרש 
טעמא דר"ג שגט קונה ומאמר דוחה מדרבנן, 

נו רבנן לגט או למאמר השני כח כי כבר ולא נת
פעל הראשון, אבל גט אחר מאמר או מאמר 
אחר הגט שפעולתם שונה הם מועילים ביבמה, 

  ורבנן ס"ל שבכל יבמה יש כח במאמר או בגט.

לשמואל אם חלץ לבעלת הגט לא נפטרה 
צרתה, והיינו אליבא דמ"ד יש זיקה, אבל ר"ג 

וטרת סובר אין זיקה וחליצת בעלת הגט פ
  צרתה, 

ומ"מ אף שר"ג סובר אין זיקה, אין ראיה  נ"א:

שלרבנן יש זיקה, אלא י"ל שאף לרבנן אין זיקה, 
ולא נחלקו אלא אם יש כח לגט שני או למאמר 
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שני, ועל כן אף לרבנן אף שאם שני יבמין נתנו 
גט, די בחליצה לאחת אם אין זיקה, אבל אם יש 

  זיקה צריך שכל האחים יחלצו.

ג שאין מאמר אחר מאמר, מ"מ אסור אף לר"
לייבם לראשונה, גזירה שמא יבוא לייבם את 

  השניה, אלא נותן גט לראשונה וחולץ לה.

    ר"ג וב"ש ור"ש ורבי נחמיה ס"ל 
  -חשוב  מאמר קונה קנין גמור

  כנ"ל שאין מאמר אחר מאמר. ר"ג

סוברים שאם עשה מאמר ביבמתו ונפלה  ב"ש
המאמר מותרת לו,  לפניו אחותה ליבום, בעלת

  ואחותה תצא משום אחות אשה.

סובר שביאת בן ט' דכמאמר שוויה רבנן,  ר"ש

אם בא עליה עוד יבם בן ט', מ"מ יכול הראשון 
לייבמה כשיגדל, (וחכמים סוברים שיש ביאה 

  אחר ביאה כמתני' שיש מאמר אחר מאמר).

סובר כר"ג שאין מאמר אחר מאמר בב'  בן עזאי
, אבל לא בב' יבמות ויבם יבמין ויבמה אחת

  אחד.

סובר שביאה פסולה דכמאמר  רבי נחמיה
  שוויה רבנן, אין מועיל אחריה מאמר.

   -הגמ' מבארת את המקרים שבמתני' נ"ב.

  עשה בה מאמר ו...
  נתן לה גט צריכה הימנו חליצה. 

  חלץ לה צריכה הימנו גט. 

ואם בעל אע"פ שע"י המאמר פרחה זיקת יבמין 
קת אירוסין ונישואין, מ"מ קיים וחלה עליו זי

מצות יבום, ולרב הונא עיקר מצות יבום מקדש 
ואח"כ בועל, ואם בעל ולא עשה מאמר ג"כ 
קנה, ומכין אותו מכת מרדות, (הגמ' מביאה 
כמה דברים שהעושה אותם מכין אותו מכת 

  מרדות).

נתן לה כסף או שוה כסף, וכן  -כיצד מאמר
ין כותב לה שטר קידושין, (שטר כתובת יבמ

שקיבל לזון ולפרנס יבמתו כראוי, אבל כתובתה 
על נכסי בעלה הראשון, אא"כ אין לו נכסים, 
שאז הוא נותן לה מדרבנן, כדי שלא תהא קלה 

  בעיניו להוציאה).

  נתן גט ליבמתו ו...
  עשה בה מאמר או בעל צריכה גט וחליצה.

  ואם חלץ אין אחר חליצה כלום.

  מהכמה ספיקות בענין גט ביב
את מגורשת א' נתן גט ליבמתו ואמר הרי 

, אם מותרת ממני ואין את מותרת לכל אדם

לאחיו שהרי אין גט כזה מועיל  באשה, או 
דמ"מ יש כאן ריח הגט, שהרי גט כזה פוסל 

  לכהונה.

מתו ע"מ לתתו לאחר הכותב גט ליבב' 
, אם מהני כמו שמועיל לכתוב גט היבום

שאין גט כזה לארוסתו לכשכנסנה אגרשנה, או 
  מועיל כלום.

כתב גט לזיקתו ולא למאמרו או  נ"ב:
, אם הוי כמגרש חצי אשה ואינו כלום, איפכא

או שהזיקה והמאמר נדונים בנפרד ומהני, 
ולרבא אם עשה מאמר ביבמתו ומת ונתן לה 
השלישי גט הותרה צרתה, ומבואר שמאמר 

  נדון בפני עצמו.

  חלץ ו...
בעל, אין ש או ,נתן גטאו ש ,ועשה מאמר

מתני' כר"ע הסובר שאין  -אחר חליצה כלום

קידושין תופסין בחייבי לאוין, אבל לרבנן מאמר 
קונה בחלוצה, והא דאמר ר"ע שהנותן גט 
ליבמתו נאסרה עליו עולמית שנא' לא יוכל 
בעלה וכו', ואילו במתני' קתני שאם נתן גט 
ועשה מאמר צריכה גט וחליצה ומבואר 

גט, אין הפסוק לר"ע אלא שמאמר קונה אחר ה
  אסמכתא, ועל כן צריכה גט.

נתן גט ועשה מאמר, או שנתן גט ובעל, צריכה 
  גט וחליצה.

  - קידושין בחלוצה לשם יבמות
שיטת רבי שאם קידש לחלוצתו לשום יבום 

  אינה צריכה גט, ולחכמים צריכה גט. 

   -טעמא דרבי

לרב יוסף דהוי כעודר בנכסי הגר וסבור שהם 
  שלו. 
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ביי לא דמי אלא לסבור שהם של גר אחר, לא
אלא רבי איירי כשאמר לה התקדשי לי במאמר 
יבמין, וס"ל שלא תיקנו שמאמר קונה אלא 

  כשיש זיקה, ולרבנן תיקנו מאמר בכל אופן.

לרבא בכהאי גוונא מודה רבי, ואיירי שאמר לה 
התקדשי לי בזיקת יבמין, דלרבי לא מהני כי 

  כמו לפני החליצה. פקעה הזיקה, ולרבנן מהני

לרב שרביא באופן זה אף לרבנן לא מהני, ולא 
נחלקו אלא בקידש לשם יבמות אחר חליצה 

  פסולה, ונחלקו אי חליצה פסולה פוטרת. 

לרב אשי לכו"ע חליצה פסולה אינה פוטרת, 
ואיירי בקידש לשם יבמות אחר חליצה על 

  תנאי, ונחלקו אם תנאי מועיל בחליצה. 

נאי מועיל בחליצה, ונחלקו אם לרבינא לכו"ע ת
  צריך תנאי כפול.

אין בעל ועשה בה מאמר נתן גט וחלץ,  נ"ג.

, וכן בעל אחת וחזר ובעל אחר ביאה כלום
לשניה או שעשה בשניה מאמר או שנתן גט, 

  אין אחר ביאה כלום. 

  דין ב' יבמות ויבם אחד
שווה דין ב' יבמין ויבמה אחת, לתנא דמתני' 

, אבל לבן עזאי אין בם אחדלדין ב' יבמות וי

  מאמר אחר מאמר בב' יבמות ויבם אחד.

יבם או חלץ ליבמה אחת, ואח"כ עשה מאמר 
בצרתה, או שאחיו עשה בה מאמר, אין המאמר 
השני כלום, לריו"ח הוא אסור על הצרה בלאו, 
וכן האחים עליה ועל צרתה, ומתני' קמ"ל כר"ע 

ל שאין קידושין תופסין בחייבי לאוין, ולר"
  שאסורות בכרת תנא אגב רישא.

  עשה מאמר באחת ו...

  מאמר בשניה, צריכות ב' גיטין וחליצה.

  גט בשניה, צריכה גט וחליצה.

  ביאה בשניה, צריכות ב' גיטים וחליצה.

  חליצה בשניה, הראשונה צריכה גט.

  נתן גט לאחת ו...

גט לשניה, צריכות חליצה, י"א דדי בחליצה 
צריך לחזור על כל  אחת, וי"א שחליצה פסולה

  האחים.

  ביאה או מאמר לשניה, צריכה גט וחליצה.

  חליצה לשניה, אין אחר חליצה כלום.

ונתן גט או חלץ או עשה מאמר  חלץ לראשונה

  או בעל לשניה, אין אחר חליצה כלום.

ובעל או עשה מאמר או נתן גט  בעל לראשונה

  או חלץ לשניה, אין אחר ביאה כלום.

   - ה באמצע ובסוףחליצה ובעיל נ"ג:

לת"ק אין אחר חליצה כלום בין בתחילה בין 
באמצע ובין בסוף, אבל אחר ביאה בתחילה אין 
כלום, אבל באמצע ובסוף יש אחריה כלום, 
גזירה שמא יאמרו שביאה אחר ביאה או אחר 

  חליצה מועילה. 

לרבי נחמיה אף אחר בעילה בין בתחילה בין 
דליכא באמצע בין בסוף אין אחריה כלום, 

למיגזר דידעי שחליצה וביאה מועילים 
מדאורייתא ואין אחריהם כלום, ולא יבואו לומר 

  שה"ה במאמר וגט. 

לאבא יוסי בן יוחנן איש ירושלים בשם ר"מ, 
ביאה או חליצה בתחילה אין אחריה כלום, 
ובאמצע ובסוף יש אחריה כלום, דגזר בביאה 

  כת"ק, וגזר בחליצה אטו ביאה.

  

  

  

  מתו:הבא על יב
  

  כוונה ביבום
וא"צ שיתכוונו לשם הבא על יבמתו קנאה 

, אלא אפי' הוא או מצות יבום או לשם ביאה
היא או שניהם אנוסים או שוגגים או מזידים 

  (לשם זנות) קנאה.

לערוה לפי שאין קישוי אלא  אונסאין  נ"ד.

שנתכוון לאשתו לדעת, ואנוסים דמתני' היינו 
ם היינו שנתכוון , ושניהם אנוסיותקפתו יבמתו

  לאשתו תקפוהו עכו"ם ודבקום זה בזה.

והיינו נים ולא  מתנמנםלא קנה ביבמתו, ו ישן

נים תיר ולא תיר, דקרו ליה ועני, ולא ידע 
  קנה ביבמתו. -לאהדורי סברא
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 ונפל מן הגג ונתקענתקשה לאשתו וכן אם 
 -ביבמתו לא קנה, ולענין נזיקין חייב בד' דברים

ת, אבל בושת אינו חייב עד נזק צער רפוי ושב
  שיתכוון.

, ושניהם העראה לגמר ביאהאין חילוק בין 

קונים ביבמה, ואסורים באיסורי עריות 
  ופסולות.

  מנהני מילי, ודיני עריות
בין בשוגג בין במזיד בין  - יבמה יבוא עליה

  באונס בין ברצון.

שלא כדרכה,  - כדרכה, ולקחה -יבמה יבוא עליה
  "להקים לאחיו שם".וי"א דכדרכה יליף מ

  ע"י ביאה, ולא ע"י כסף או שטר. - ויבם

דכתיב גבי נדה "...את מקורה הערה"  -העראה
מכאן להעראה מן התורה, וכן באשת אח כתיב 
"נדה היא", ובאחות אב ואחות אם כתיב "כי את 
שארו הערה" ולא ילפינן מהא שאר עריות 
דאיכא למיפרך וכו', אלא ילפינן שאר עריות 

א דרבי יונה, ומשכר זכור יליף מדכתיב מהקיש
"משכבי אשה" והא דכתיב העראה באחות אב 

  ואחות אם, ללמד שהמערה בבהמה עובר.

, דכתיב "ואיש יבמה אסורה בחיי בעלה נ"ד:

אשר יקח את אשת אחיו נדה היא", כנדה 
  שאע"פ שאח"כ מותרת, בשעת איסורה בכרת.  

ין בין מן האב ב -לא תגלה אחות אביךערות 
, דכתיב קרא יתירא בערות אחות אביך מן האם

ובערות אחות אמך, והא דצריך קרא בתרוויהו, 
משום דמן האב יש לה חייס, ומאידך מן האם 

  זה ודאי.

, אבל אחותו אסורה בין מן האב בין מן האם

אסורה, אבל לא מן האם,  דודתו מן האב

דילפינן דודו דודו מגאולה, דכתיב התם 
חת אם אינה קרויה "ממשפחתו" ומשפ

  משפחה.

ונשא אחותה מאביה,  אמרו לו מתה אשתך
מאמה, של השניה ואמרו לו מתה ונשא אחותה 

מאביה,  של שלישיתואמרו לו מתה ונשא אחותה 
מאמה, של רביעית ואמרו לו מתה ונשא אחותה 

וחזרו ואמרו לו כולם קיימות, מותר בראשונה 
אסור ובשלישית ובחמישית ופוטרות צרותיהן, ו

בשניה וברביעית ואין פוטרות צרותיהן, ואם 
מתה הראשונה ואח"כ נשא כנ"ל, מותר בשניה 

  וברביעית ואסור בשלישית ובחמישית.

אחות אשתו אסורה בין מן האב בין מן  נ"ה.

, דיליף מאשת אח, ואשת אח גופיה ילפינן האם
מדכתיב "ערות אחיך היא", ואי נימא דאתי קרא 

לאחר מיתת בעלה, אתי לאסור יש לה בנים 
קרא אחרינא "ערות אחיו גילה", ולא אמרינן 
שאשת אח מן האם מותרת לאחר מיתת בעלה, 

  דכתיב "היא" בהוויתה תהא.

חייב על  כל העריות בהעלם אחדאם עבר על 
כל אחת ואחת, וילפינן מדכתיב כרת באחותו 
אע"פ שכבר נכתב כרת בכל העריות, ולר' יצחק 

שאם ניתנה ולא למלקות  ילפינן משם שלכרת

יליף מ"ואל אשה"  התרו למלקות ולא לכרת אינו לוקה
  לחייב על כל אשה ואשה.

יש לו בנים קוברם,  - יהיו, ערירים ימותו ערירים
אין לו בנים הולך ערירי, וימותו בין הבנים שהיו 

  לו לפני החטא ובין אלו שיוולדו אחרי החטא.

חמנא העראה דחייבי לאוין ילפינן מדגלי ר
בשפחה חרופה "שכבת זרע", משמע שחייבי 
לאוין בהעראה, וחייבי לאוין דכהונה יליף קיחה 
קיחה וכן אשה לבעלה, חייבי עשה יליף ביאה 

  ביאה וכן יבמה ליבם.

מת  באברי"א שמשמש  - משמש מת נ"ה:

בעריות פטור, דילפינן מדכתיב "שכבת זרע" 
באשת איש, וי"א שחייב, והא דכתיב "שכבת 

  ע" למעוטי משמש כשהיא מתה.זר

שלא כדרכה ונסתרה אסורה,  המקנא לאשתו
ואם קינא לה דרך איברים מותרת, ואם קינא לה 

למ"ד העראה זו  אבר נושק במקום תשמישבנשיקה 
הכנסת עטרה מותרת, ולמ"ד העראה זו נשיקה 

  (דא"א שלא ידחוק הבשר) אסורה.

אינו חייב קרבן אלא  שפחה חרופההבא על 
ביאה, ואמר רבב"ח דהיינו הכנסת עטרה בגמר 

(למעוטי נשיקה), והא דאיתא בברייתא שאינו 
  חייב אלא על ביאת המירוק, היינו מירוק עטרה.



 תמצית מסכת יבמות

38 

 

י"א שזו הכנסת עטרה, ולפי זה נשיקה העראה 
כלום או שגם היא העראה, וי"א שזו  שאינו או

נשיקה, והכנסת עטרה לפי זה זה גמר ביאה או 
  מעוטי גמר ביאה.שגם היא העראה ול

 -באחת מן הביאות הגרועות דמתני'הבא על יבמתו  נ"ו.

, והיינו שאם היתה ארוסה אוכלת לרב קנה לכל
וה"ה לענין שיורשה ומיטמא בתרומה ע"י ביאות אלו, 

ולשמואל לא קנה אלא  לה ומיפר נדריה, תוס',
אבל  לירש בנכסי אחיו ולפוטרה מן היבום

חלקו בשהיתה אינה אוכלת בתרומה, לל"ק נ
ארוסה לבעל הראשון, אבל נשואה אוכלת 
לכו"ע שהרי אף קודם היבום אוכלת מדין בעלה 
הראשון, (ואם נפלה לפני יבם פקח וכנסה 
ונתחרש ומת ונפלה לפני אחיו החרש, אוכלת 
בתרומה אף לשמואל כיון שכנסה הבעל לפני 
שנתחרש), לל"ב בנפלה מן האירוסין לכו"ע 

ה, ונחלקו בנפלה מן אינה אוכלת בתרומ
  הנישואין אם אוכלת.

לא ובת ישראל פיקחת שנתארסה לכהן 
, אינה אוכלת הספיק לכונסה עד שנתחרש

בתרומה, ואם נולד לה בן אוכלת, ואם מת הבן 
לרבי נתן אוכלת, ולחכמים אינה אוכלת, רב 
יוסף מפרש שלרבי נתן נישואי חרש מאכילים 

תאכל אף בתרומהאף בלא בן, ולא גזרינן שמא 
בקידושי חרש, ובנולד לה בן אוכלת אף לרבנן, 
  הגמ' שואלת מסדר הברייתא על דברי רב יוסף.

וכן הבא על אחת מכל העריות שבתורה או  נ"ו:

פסולות וכו' פסלה, ולא חילק בין ביאה לביאה, 

, ישראל שנאנסה אשתשומשמע ממתני' 
אע"פ שמותרת לבעלה פסולה לכהונה, הגמ' 

איה לדין זה ממתני' די"ל שכוונת אומרת שאין ר
המשנה שבביאה שלא כדרכה בחייבי לאוין 

  פסולה לכהונה, אבל בביאה באונס לא.

אסורה לבעלה, ואם בא  אשת כהן שנאנסה
לא יוכל וכו' אחרי עליה לוקה משום משום טומאה 

, דלא כתיב "והיא לא נתפשה" אלא אשר הוטמאה
 באשת ישראל, לל"ק לוקה אף משום זונה,

ולל"ב אינו לוקה משום זונה דבאונס אינה 
  חשובה זונה.

  נפסלת מאכילת תרומה מתי בת כהן

נתארסה אלמנה לכה"ג או גרושה שבת כהן 
, לר"מ אינה אוכלת וחלוצה לכהן הדיוט

בתרומה, שהרי בנתארסה לישראל אינה אוכלת 
וכ"ש בקידושי עבירה, ולר"א ור"ש אוכלת, ולא 

כוחו להאכיל, אבל דמי לישראל שלעולם אין ב
כה"ג או הדיוט מאכילים במותרות להם, ואם 
נתאלמנו או נתגרשו מן האירוסין אוכלות 

  לכו"ע, ומן הנישואין אינם אוכלות.

לרב  פדוע דכא כהן שקידש בת ישראל נ"ז.

אושעיא תלוי דין זה במחלוקת ר"מ ור"א ור"ש 
הנ"ל, והגמ' דוחה שאין משם ראיה כלל, ומ"מ 

כיון שפצוע דכא מאכיל אם לא י"ל דאוכלת 
ונשאה קודם שנעשה פצוע ידעה שנעשה פצוע דכא 

  . דכא, ונעשה פצוע דכא ולא ידעה מכך ובעלה

ילה"ס אם  -פצוע דכא כהן שנשא בת גרים

אוכלת בתרומה, והנה נחלקו (לקמן ע"ו) אם 
או לאו ואסור בגיורת פצוע דכא בקדושתיה קאי 

לה, דאם בקדושתיה קאי, ומ"מ לר"י לא אכ
בקדושתו הרי לשיטתו בת גר זכר כבת חלל זכר 

, ואם לאו בקדושתו וכיון שאסורה לו נתחללה בביאתו
קאי כיון שהיא אסורה בפצוע דכא, דלר"י קהל 
גרים איקרי קהל, א"כ אינה אוכלת, ואילו 
אליבא דרבי יוסי אוכלת בתרומה, דאם לאו 
בקדושתו קאי הרי לשיטתו מותרת היא בפצוע 

שלשיטתו קהל גרים לא איקרי קהל, ואי דכא 
בקדושתו קאי אכלה שלשיטתו גר שנשא 
גיורת בתו כשרה לכהונה, ולראב"י האוסר בת 
גרים לכהן עד שתהא אמה מישראל, ילה"ס אם 
אמה מישראל אם נחשבת קהל ואסורה בפצוע 
דכא, וא"כ אינה אוכלת, או שאינה נחשבת קהל 

בתרומה,  ומותרת לפצוע דכא ולכהונה ואוכלת
והגמ' מסיקה דלראב"י ילפינן מקרא שאוכלת 

  בתרומה. 

  חופה לפסולות

והעושה חופה לפסולה לרב יש חופה לפסולות  נ"ז:

, פסלה מתרומה דבי נשא אע"פ שלא קידשה ולא בא עליה
ולשמואל אין חופה לפסולות, ומ"מ אף לרב 
פחותה מבת שלש אין לה חופה, כיון שאין לה 

ם עליה משום אשת איש, ואם ביאה (ואין חייבי
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בא עליה יבם לא קנאה, ואינה מטמאה את 
בועלה לטמא משכב תחתון כעליון, ואם נישאת 
לכהן אינה אוכלת בתרומה, ואינה נפסלת 

  בביאת פסול).

לר"מ קידושין  קידושין לפסולותוהנה ב נ"ח.

פוסלים ולר"ש אינם פוסלים, לרמי בר חמא 
גמ' דוחה שאין ה"ה חופה תלוי במחלוקת זו, וה

משם ראיה כלל, דקידושין קונים משא"כ חופה, 
ומאידך חופה קרובה יותר לביאה, והא דאמר 
רבי ישמעאל בנו של ריו"ח בן ברוקה שאינה 
אוכלת ע"י חופה לפסולות, י"ל דס"ל כר"מ 
שהקידושין פוסלים מתרומה, אבל חופה לבד 

  לא.

רב ששת הביא ראיה ממתני' שיש חופה 
מה שסוטה אומרת אמן אמן, לפסולות, מ

וכו', וכיון  אמן שלא שטיתי ארוסהומפרש 
שארוסה אינה שותה, בהכרח שנישאת כבר, 
ואם בא עליה הרי אין המים בודקין אותה, אלא 
ודאי שרק נכנסה לחופה, ויש חופה לפסולות, 
ואמנם אין המים בודקים אלא היכא שקדמה 
שכיבת בעל לבועל, וצ"ל דאיירי כשבא עליה 
ארוסה בבית אביה, (ולפי זה דכוותה גבי יבם 
א"צ לומר שבא עליה, ולתלות ראיה זו 
במחלוקת רב ושמואל בריש פירקין אם קנה 
לכל או לא, אלא שעשה בה מאמר וכב"ש 

וחשיב קדמה ביאת בעל שמאמר קונה קנין גמור 

  ).לבועל, ע"י ביאת הבעל הראשון

הגמ' דוחה הראיה די"ל דארוסה היינו  נ"ח:

כמ"ד שמקנא לארוסה להשקותה כשהיא 
  נשואה, או שמשביעה ע"י גלגול.

העושה מאמר ביבמתו  - אכילת יבמה בתרומה
ונמצאת משתמרת אף לביאת שאר האחים שהיא אסורה להם 

אוכלת בתרומה, ואם יש לו אח חלל מדרבנן 
לכו"ע אינה אוכלת, ואם נתן היבם גט לריו"ח 

  אוכלת ולר"ל אינה אוכלת.

  ר לכה"ג להנשאלמי מות

כה"ג ברבי חייא בר יוסף מסתפק  נ"ט.

וכה"ג אסור  שקידש את הקטנה ובגרה תחתיו

  אם מותר לו לכונסה.בבוגרת (לר"מ) 

כה"ג אסור באלמנה אפי'  -אלמנה וגרושה
נתארמלה מן האירוסין, וכן גרושה מן האירוסין 

  אסורה לכה"ג.

לר"מ כה"ג אסור בבוגרת, ואם נשא  - בוגרת
ון דעתידה להיות בוגרת תחתיו, ור"א נשוי כי

  ור"ש מתירים.

לר"מ מותרת  נבעלה שלא כדרכה נ"ט:

לכה"ג, ולר"א ור"ש אסורה, לרב אסורה, ומפרש 
בגמ' דאליבא דר"א קאמר ולדבריו אסורה אף 
משום זונה, דפנוי בהא על הפנויה עשאה זונה, 

רב יוסף  -והא דהוצרך רב לאוסרה משום בעולה
נבעלה לבהמה, לרבי זירא איירי מפרש דאיירי ב

  בממאנת.

לרב יוסף אסורה לכה"ג, ולרב  -נבעלה לבהמה

שימי בר חייא מותרת לכה"ג, ובברייתא תניא 
כדבריו, וכן רבי אמר על ריבה אחת שרבעה כלב 
שהיא ראויה לכה"ג, והטעם בזה משום שאין 
זנות לבהמה, וראיה ממה שהתורה אסרה אתנן 

אסרה אתנן כלב ומחיר זונה ומחיר כלב, ולא 
  זונה.

אנוסת עצמו ומפותת עצמו  -אנוסה ומפותה

אסורה לכה"ג, ואם נשא נשוי, והיינו שאין 
  משלם קנס במפותה, אבל מוציאה בגט.

אנוסת חבירו ומפותת חבירו אסורה לכה"ג,  ס.

ולראב"י הולד חלל, ולחכמים הולד כשר, 
ונחלקו אם חלל מחייבי עשה, והלכה כראב"י, 

  על נדה אין הבן חלל).(הבו

כה"ג אסור במוכת עץ, ואם נשא  -מוכת עץ

  נשוי.

אחותו ארוסה לר"מ  - טומאת כה"ג לאחותו
ור"י מיטמא לה, ולר"ש ורבי יוסי אין מיטמא 
לה, וכן לדברי ר"ש אין מיטמא למוכת עץ, ורבי 
יוסי מודה בזה לר"מ ור"ש, אנוסה ומפותה 

יטמא לכו"ע אין מיטמא לה, ובוגרת לכו"ע מ
  לה, הגמ' מבארת מחלוקתם בדרשות.

 גיורת פחותה מבת ג' שנים ויום אחד ס:

לרבנן פסולה לכהונה, ולר"ש כשרה לכהונה, 
ומ"מ אף לר"ש בת ג' שנים ויום אחד שנתגיירה 
אסורה לכהונה אע"פ שלא נבעלה, ובמלחמת 
מדין ידעו מי ראויה להבעל ע"י שהעבירום לפני 

פניה מוריקות, הציץ, וכל הראויה ליבעל 
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שהרגום לפי שלא באו להלחם ובאנשי יבש גלעד 

הושיבום ע"פ חבית של  בבנימין בימי פילגש בגבעה
יין, בעולה ריחה נודף בתולה אין ריחה נודף, 
ולענין הלכה י"א שהלכה כר"ש, ורנב"י אמר 

  שחייב להוציא כרבנן.      

עכו"ם מטמאים במגע  -טומאת עכו"ם ס"א.

ומאת אהל לר"ש אינם מטמאים, ומשא, לענין ט
  ולרבנן מטמאים אף באוהל.

 כה"ג שאירס אלמנה ונתמנה להיות כה"ג
יכנוס, ומעשה ביהושע בן גמלא שקידש את 
מרתא בת ביתוס ונתמנה להיות כה"ג (ע"י 

  שנתנה תרקבא דדינרי לינאי המלך) וכנסה.

נפלה לפניו אשת אחיו ליבום ונעשה  -יבמה
פ שעשה בה מאמר, כה"ג אסור לכונסה אע"

אלא יחלוץ, ואף היכא שנפלה מן האירוסין 
שאין בה אלא עשה, לא אמרינן עשה דוחה לא 

  תעשה, גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שניה.

אסור אף לישראל  -לכהן ולישראל אילונית

לישא אילונית אא"כ יש לו אשה ובנים, משום 
פריה ורביה, וכן הדין בכהן, ולר"י כהן אסור אף 

יש לו אשה ובנים, דאילונית חשובה זונה  אם
  כיון שאין ביאתה ראויה להוליד.

ר"א אומר כהן לא ישא את תניא  ס"א:

  , בטעם הדבר יש בגמ' כמה שיטות. הקטנה
א' רבה מפרש שר"א סובר כר"מ דחייש 
למיעוטא (ואוסר לקטנה לייבם שמא תימצא 
אילונית, ולרבנן מייבם, אבל אין חולצת דאיש 

פרשה), וכר"י שאילונית היא זונה, הגמ' כתיב ב
דוחה שר"א לא חייש למיעוטא (ומתיר קטנה 

  ליבום), וכן סובר שאילונית אינה זונה. 
ב' רב אדא בר אהבה מפרש טעמא דר"א 
דאיירי בכה"ג משום שלא קונה אותה אלא 
לכשתגדל, ואז היא בעולה, רבא דוחה שאם 
קידשה אביה קונה אותה בעודה קטנה, ואם 

  קידשה עצמה אף לרבנן אסורה לכה"ג. 
ג' רבא מפרש טעמא דר"א בכהן הדיוט, ואסור 
בקטנה שמא תתפתה עליו, ובישראל לא 
חיישינן דפתוי קטנה אונס הוא ואנוסה מותרת 

  לישראל.

ד' רב פפא ורנב"י מפרשים דס"ל כהאי תנא 
שכה"ג צריך לישא דווקא אשה שיצאה מכלל 

  ת. קטנות ולא הגיעה לכלל בגרו

, לר"ע אשת איש שזינתהלר"א זונה כשמה  -זונה
, ואפי' פנויה שהפקירה עצמה לזנותזונה זו מופקרת 

לרבי מתיא בן חרש אפי' אם הלך בעלה 
להשקותה ובא עליה בדרך נעשית זונה, לר"י 
זונה היא אילונית, ולחכמים אין זונה אלא גיורת 

, ולרב לפסול להומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות 
עזר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות אל

  עשאה זונה, ואין הלכה כרבי אלעזר.

  פריה ורביה
לא יבטל אדם מפריה ורביה אא"כ יש לו בנים, 
לב"ש ב' זכרים, ולב"ה זכר ונקיבה, לר"נ לב"ש 
צריך ב' זכרים וב' נקבות, ותניא אידך ר"נ אומר 
לב"ש זכר ונקבה, ולב"ה או זכר או נקיבה, הגמ' 

  ארת בכל שיטות אלו מהיכן למדום.מב

לרב נחמן בר שמואל אסור לאדם לעמוד בלא 
אשה אע"פ שיש לו כמה בנים, ומ"מ מותר למי 
שיש לו בנים לישא אשה שאינה בת בנים, וא"צ 

  למכור ס"ת בשביל לישא בת בנים.

ג' דברים עשה משה מדעתו והסכימה  ס"ב.

, פירש מן האשה משום דעתו לדעת המקום
מיוחד לדיבור בכל שעה, ושיבר את שהיה 

הלוחות ק"ו מפסח שאסור לבן נכר, וכאן כל 
התורה תלויה בזה וישראל מומרים, והוסיף יום 

  .לפרישה קודם מתן תורהאחד מדעתו 

לריו"ח  -היו לו בנים בעודו עכו"ם ונתגייר
כבר קיים פריה ורביה בבנים אלו, ולר"ל לא 

וכמו"כ  קיים שהרי גר שנתגייר כקטן שנולד,
נחלקו בבן הראשון לאחר שנתגייר, שלריו"ח 
אינו נוטל פי שניים, ולר"ל נוטל פי שניים, 
וצריכא, ומודה ר"ל שבעודם עכו"ם מתייחסים 

  הבנים אחריו, ומודה ריו"ח שעבד אין לו חייס.

לרב הונא קיים פריה ורביה,  -היו לו בנים ומתו
י כיון שהנשמה ירדה לעולם, ולריו"ח לא קיים כ

אין כאן לשבת יצרה, וכן אם נמצא סריס, הגמ' 
  שואלת על רב הונא.
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הרי הם כבנים, אם נולד לבתו  -בני בנים ס"ב:

בן לרבא קיים פריה ורביה, ולאביי לא קיים, 
  ואם נולדו ב' בנים לבנו האחד לא קיים לכו"ע.

מי שיש לו בנים שיטת רבי יהושע שאף 
ה, אלא אינו יכול להבטל מפריה ורבי בילדותו

צריך שיהיו לו בנים בזקנותו, וכן לענין נשיאת 
אשה, דכתיב "בבוקר זרע את זרעך ולערב אל 
תנח ידך כי אינך יודע וכו' ", ואמר רב מתנא 
הלכה כרבי יהושע, ור"ע מפרש פסוק זה לענין 
לימוד תורה והעמדת תלמידים, ור"ע עצמו 
העמיד י"ב אלף זוגי תלמידים, וכולם מתו 

פסח ועד עצרת, מפני שלא נהגו באסכרה מ
כבוד זה בזה, והיה העולם שמם, עד שבא אצל 
רבותינו שבדרום ר"מ ור"י ורבי יוסי ור"ש ור"א 

  בן שמוע, והם הם העמידו תורה.

  מעלת הנישואין ומצות עונה

כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה ברכה 
  טובה ושמחה חומה ותורה ושלום.

ת שמים ואינו כל המכיר באשתו שהיא ירא
  פוקדה נקרא חוטא.

חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא 
לדרך, ואפי' עונה סמוך לוסתה, ודווקא ביוצא 

  לדבר הרשות.

האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, 
והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמשיאן 
סמוך לפירקן, עליו הכתוב אומר וידעת כי 

  שלום אהלך.

הב את שכניו, והמקרב את קרוביו, האו ס"ג.

והנושא את בת אחותו, והמלוה סלע לעני 
בשעת דחקו, עליו הכתוב אומר אז תקרא וד' 

  יענה, תשוע ויאמר הנני.

  כל שאין לו אשה אינו אדם, וי"א קרקע.

זכה עזר לא זכה כנגדו, ובמה היא  -עזר כנגדו
עוזרתו שמביא חיטים ופשתן, ומכינה לו מהם 

ם, נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על לחם ובגדי
  רגליו.

אדם בא על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו 
  עד שבא על חוה.

רות המואביה ונעמה העמונית, כל  -ונברכו בך
אפי' משפחות הדרות  -משפחות האדמה

שכל העולם ואפי'  -באדמה, כל גויי הארץ
  הנמצאים בים מתברכים בשביל ישראל.

ות בענין עבודת הקרקע הגמ' מביאה כמה מימר
  ופחיתותה, וכמה עצות של רב פפא.

  אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל.

אשה רעה קשה ממיתה, הגמ' מביאה מה 
שהיתה מצטערים רב ורבי חייא ורב יהודה 
מנשותיהם, רב אמר לבנו שלא יאמר לאשתו 
הפוך אע"פ שעי"ז היתה מביאה לו מה שרצה 

, ורב חייא היה מיטיב כי לומד בזה לדבר שקר
עמה, ואמר דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות 

  אותנו מן החטא.

  כיון שנשא אדם אשה עוונותיו נמחלים. ס"ג:

אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו 
  ראשונה.

אשה רעה מצוה לגרשה, ואם כתובתה מרובה 
  ישא אשה נוספת.

כמה טובה אשה טובה... וכמה רעה אשה רעה... 
.  

לך משוקץ ומתועב לפני ד' יותר ממי אין 
  שמהלך בשוק ערום.

הפרסים גזרו ג' גזירות על ישראל מפני ג' 
א' על הבשר, מפני המתנות, ב' על  -עבירות

המרחצאות, מפני הטבילה, ג' מחטטי שכבי, 
  מפני ששמחים ביום אידם.

הגמ' מבארת מעלת אשה יפה, והצורך בזהירות 
  .מהסתכלות באשה יפה שאינה שלו

  הגמ' מביאה כמה עצות מספר בן סירא.

  אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף.

כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך 
דמים, וי"א כאילו ממעט את הדמות, וי"א 
ששניהם נכונים, וי"א שגורם לשכינה שתסתלק 

  מישראל, וי"א שחייב מיתה.

בן עזאי לא נשא אשה ואמר "ומה אעשה 
י חשקה בתורה, אפשר לעולם שיתקיים שנפש

  ע"י אחרים".

אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת  ס"ד.

צדיק בן רשע, אבותינו היו עקורים מפני 
שהקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקים, 
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תפילתם של צדיקים כעתר שמהפכת מידותיו 
  של הקב"ה.

  נשא אשה ושהה עמה י' שנים ולא ילדה

ה ורביה, אלא יוציא ויתן אינו רשאי ליבטל מפרי
שנשא כתובה, וזכר לדבר מה שמצינו באברהם 

אחרי י' שנים בארץ כנען, וישיבת חו"ל את הגר 
אינה מן המנין, אבל יצחק אף הוא היה עקור, 
וי"א שאברהם ושרה טומטמין היו, וי"א ששרה 

  אילונית היתה.

אם חלה אחד מהם, או שהיה אחד מהם בבית 
לו מן המנין, ואם הפילה  האסורים, אין עולים

  מונה משעה שהפילה.

לרב אין שיעור י' שנים אלא בדורות  ס"ד:

הראשונים ששנותיהם מרובות משא"כ בזמננו, 
אלא ימתין ב' שנים ומחצה כנגד ג' עיבורים, 

, ולרבה שיעור זה ראש השנהוי"א כנגד ג' פקידות 
  הוא אף בזמננו.

א המוציא לאחר י' שנים יתן כתובה, שמא ל
זכה ליבנות ממנה, ואין אומרים שהיא לא 

  זכתה, כיון שהיא לא מצווה על פריה ורביה.

ע' ת"ח נעשו עקרים מפרקיה דרב הונא, מלבד 
  רב אחא בר יעקב שעשה רפואה בחכמתו.

  מחלוקת רבי ורשב"ג בענין חזקה
אם מלה אשה ב' בנים ומתו לרבי  -מילה

 אסורה למול את השלישי, ולרשב"ג רק ברביעי
אסורה, ואף אחיות מחזקות שאם ב' או ג' 
אחיות מלו בניהם ומתו אסור למול לאחרות, 
ועל כן לא ישא אדם אשה ממשפחת נכפין או 

  מצורעים.

אביי סמך על רשב"ג ונשא אשה שמתו ב' 
  בעליה ומת אף הוא.

נישאת לראשון ומת לשני ומת  -נישואין
לשלישי לא תינשא, דברי רבי, רשב"ג אומר 

תינשא לרביעי לא תינשא, דכמו  לשלישי
שבמילה אנו אומרים שדמם אינו נבלע, כך 
בנישואין אנו אומרים שמעין גורם וי"א מזל 
גורם, ונ"מ במתו ע"י אירוסין, או שמתו ע"י 

  נפילה מדקל.

מי שלקה ושנה מכניסים אותו לכיפה  -מלקות
ומאכילים אותו שעורים עד שכריסו נבקעת, 

  ני.ולרשב"ג רק בתלתא זימ

בנישואין ומלקות תנן סתמא כרבי, ובנגיחה 
  ובוסתות תנן סתמא כרשב"ג.

קביעת וסת ועקירתו, וכן לענין  ס"ה.
, לרשב"ג בעינן ג' והעדאה בשור המועד

  פעמים ולרבי ב' פעמים.

אין לאשה שהוחזקה שאין לה בנים להנשא 
אלא למי שכבר יש לו בנים, ואם נישאת למי 

  תובה.שאין לו בנים תצא בלא כ

אם לא היו בנים אף לשלישי אין יכולים 
הראשונים לתבוע כתובתה, ויכולה לומר השתא 
הוא דכחשי, ואם היו לה בנים מהרביעי אינה 
יכולה לתבוע מהשלישי דתלינן שעכשיו 
הבריאה, ועל כן אין אומרים שגט השלישי 

  בטל.

אם היא תולה את העקרות בו  -נאמנות האשה
מנת דקיימא לה ביורה והוא תולה בה, היא נא

כחץ, וכן אם היא טוענת שלא הפילה נאמנת 
מפני שאם לא כך האמת לא היתה מחזיקה 
  עצמה עקרה, וכן אם טוענת שהפילה ג' פעמים.

אין הבעל יכול לישא אשה נוספת בלא לגרשה 
  (בשהה י' שנים), ולרבא יכול אם יש לו לזונם.

כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך  ס"ה:

לא לומר דבר שאינו נשמע, וי"א מצוה ש
  שבכהי גוונא אסור להוכיחו פן ישנאהו.

מותר לשנות בדבר השלום, וי"א מצוה, גדול 
  השלום שאף הקב"ה שינה בו.

  על האשה מצות פריה ורביה
לת"ק רק האיש מצווה ולא האשה, ולריו"ח בן 

  ברוקה אף האשה מצווה.

ריו"ח וריב"ל נחלקו אם להלכה אשה מצווה על 
  ריה ורביה.פ

אף למ"ד שאין אשה מצווה על פריה ורביה, אם 
האשה תובעת את בעלה אחר י' שנים שיגרשה, 
כדי שתינשא לאחר ויהיו לה בנים שיעזרו לה, 

  יוציא ויתן כתובה.

הגמ' מביאה המעשה באשתו של רבי חייא 
  שעירה תאומים ונצטערה בעיבורם וכו'.
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מעשה חציה שפחה וחציה בת חורין  ס"ו.

כפו את רבה לשחררה, ואין הכרח שהיא ש
מצווה על פריה ורביה, אלא שנהגו בה מנהג 

  הפקר.

  

  

  

  אלמנה לכהן גדול:
  

  מתי עבדי האשה אוכלים תרומה
אין עבדיה אוכלים  בת כהן שנישאת לישראל

בתרומה, בין אם הם נכסי מילוג (שאם מתו 
מתו לה ואם הותירו הותירו לה, והבעל חייב 

ובין אם הם נכסי צאן ברזל (שאם במזונותיהם), 
  מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו).

עבדיה אוכלים  בת ישראל שנישאת לכהן
בתרומה, בין אם הם נכסי מילוג ובין אם הם 

  נכסי צאן ברגל.

 אלמנה לכה"ג או גרושה וחלוצה לכהן הדיוט

עבדי מילוג שלה אין אוכלים בתרומה, ועבדי 
  צאן ברזל אוכלים בתרומה. 

עבדי מילוג אינם אוכלים הוא כיון שהיא לא 
, (אבל בעלמא כל "קנין" שהרי היא חללהאוכלת 

האוכל מאכיל, מלבד ערל וטמאים שאע"פ 
שאינם אוכלים מאכילים, דפומייהו כאיב להו), 
לרבא עבדי מילוג מדאורייתא אוכלים, ורבנן 
אסרו כדי שתאמר שהיא עבדיה אינם אוכלים 

לגרשה, ולרב אשי הטעם  א"כ זונה היא ויבוא
שגזרו משום שאם היתה כהנת ונישאת 
ונתגרשה תבוא לומר שכמו שאכלה לפני 
הנישואין ואחרי שנישאת א"כ גם אחרי 
הגירושין תאכל אע"פ שנתחללה, ולא חילקו 

  רבנן בין האלמנות וגזרו אף בבת ישראל.

היא רוצה ליטול את בנכסי צאן ברזל אם  ס"ו:

, לרב יהודה תת מעותהנכסים והוא רוצה ל

הדין עמה, ולרב אמי הדין עמו, תניא כוותיה 
דרבי אמי שעבדי צאן ברזל יוצאים בשן ועין 
אם הוציאם האיש ולא האשה, ותניא כוותיה 
דרב יהודה שאין הבעל יכול למכרם, והלכה כרב 

יהודה, ואף היכא שהשביחו יכולה לתת דמים 
  שהשביחו וליטלם.

צאן ברזל שלה על  אם הניחו היורשים טלית
המת לרבא קנה המת, דאע"פ שהדין עמה כיון 
שמחוסר גוביינא ברשותיה קאי ואוסרם 
בהנאה, והקדש חמץ ושחרור מפקיעים מיד 

  שעבוד.

ישראל  -האכלת תרומה לפרה מושכרת
ששכר פרה מכהן מותר להאכילה תרומה, וכהן 
ששכר מישראל אסור לו להאכילה תרומה, ואם 

להתחייב ושם עליו דמיה  ישראל שכר מכהן

אסור להאכילה תרומה, ואם  באונסים וכחשא וזולא
כהן שכר מישראל ושם עליו דמיה מותר 

  להאכילה תרומה.

  אשת כהן שמת בעלה והניחה מעוברת

אין עבדיה אוכלים  רבי יוסילשיטת  ס"ז.

בתרומה מפני שעובר פוסל ואינו מאכיל, לרבה 
זרה הוא טעמא דרבי יוסי משום שעובר במעי 

זר, וכן מבואר בברייתא, ועל כן אם גם היא 
כהנת אוכלים עבדיה בתרומה, אבל לשיטת רב 
יוסף טעמא דרבי יוסי מפני שרק ילוד מאכיל, 

  אבל עובר אע"פ שגם אמו כהנת אינו מאכיל.

העבדים אוכלים העובר אינו זוכה ועל כן  רבנןלשיטת 

  מפני היורשים האחרים.

וסי אם יש רק בנים ובברייתא תנא שלרבי י
אוכלים כל העבדים, ואם יש רק עובר אינם 
אוכלים, ואם יש בנים ועובר עבדי מילוג אוכלים 
ועבדי צאן ברזל אינם אוכלים, ורבי ישמעאל 
ברבי יוסי הוסיף (הבת מאכלת הבן אינו 
מאכיל), שאם היא אוכלת היא מאכילה את 
העבדי מילוג שלה, אבל לא את העבדי צאן 

יש עובר, (אביי מפרש דבריו בנכסים  ברזל אם
  מועטים וכו', והגמ' דוחה ביאור זה).

אם הניח בנים זכרים אוכלים העבדים  רשב"יל
בתרומה, ואין העובר פוסל דאין חוששין 

, (ורבי יוסי מפילותורובא יולדות נקבות או למיעוטא 
חייש למיעוטא), או דעבדינן ליה תקנתא 

, כמו ם ולא לחלק העוברשבוררים העבדים לחלק הנולדי
שמצינו שבי"ד מבררים חלקי הירושה לקטנים 
(ויש מחלוקת אם יכולים למחות כשהגדילו), 

אם הניח נקבות אין העבדים אוכלים  אבל
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בתרומה משום חלק העובר, ועוד שמא ימצא 
  עובר זכר ואין הבנות יורשות כלל במקום הבן.

 המזכה לעובר לרבי יוסי קנה ולחכמים לא קנה,
  ושמואל ס"ל כרבי יוסי.  

  אלו פוסלים ואין מאכילים

פוסל דכתיב "כנעוריה" פרט  העובר ס"ז:

לעובר, ואינו מאכיל דאינו ילוד אינו מאכיל 
  .דכתיב ויליד ביתו

פוסל דכתיב "ושבה אל בית אביה", ואפי'  היבם

הוא קטן פחות מבן תשע, ואינו מאכיל אפי' 
לא קנין הוא גדול משום שאינה קנין כספו א

  אחיו.

פוסלים משום שהישראל האירוסין  ס"ח.

גזירה שמא קנאה, ואינם מאכילים משום דעולא 

  .ימזגו לה כוס בבית אביה ותשקנו לאחיה ואחיותיה

פוסל משום שקנאה מדרבנן, ואינו  החרש

  מאכיל משום שמדאורייתא אינו קנין כספו.

לאביי איירי ביבם שבא  בן ט' שנים ויום אחד
ו, ולרבא איירי בבן ט' פסול שפוסל על יבמת

  בביאתו וכדלהלן.

בן ט' שנים ויום אחד שהוא גר עמוני ומואבי 
מצרי ואדומי כותי נתין חלל ממזר, שבאו על 

אם בת כהן אינה כהנת לויה וישראלית, פסלוה 

, לרבי יוסי אוכלת בתרומה, ולויה וישראלית אסורות לכהן
ואדומי שני) אם זרעו אינו פסול (כגון מצרי שני 

אינו פוסל, לרשב"ג מי שמותר לשאת את ביתו 
(כגון גר עמוני ומואבי, דכתיב "עמוני" ולא 
עמונית, "מואבי" ולא מואבית) מותר לשאת 

  אלמנתו.

הגמ' מבארת מנלן דמי שנבעלה לפסול נפסלה 
  מתרומה, ועוד כמה דינים מהיכן הם נלמדים.

  כהן אונן אוכל בתרומה. ס"ח:

את לישראל ומת בלא בנים, או בת כהן שניש
שנתגרשה ממנו, חוזרת לאכילת תרומה, ואינה 

  חוזרת לחזה ושוק.

עכו"ם ועבד פוסלים כהנת לויה וישראלית 
  מאכילת תרומה.

אין הפסולים פוסלים ע"י קידושין, אלא  ס"ט.

  ע"י ביאה אף בלא קידושין.

מחלוקת ת"ק ורבי יוסי ורשב"ג הוא איך ללמוד 
פוסלים מאכילת תרומה, מכה"ג דין שהפסולים 

  באלמנה שפוסל מאכילת תרומה.

שבאו על בת  האונס והמפתה והשוטה ס"ט:

כהן לא פסלוה מאכילת תרומה, ואם עיברה 
מהם אינה אוכלת בתרומה, ומ"מ אין חוששים 
שעיברה משום שהמזנה מתהפכת, ואם נחתך 
העובר שבמעיה אוכלת בתרומה, ואם הם 

אל אינה אוכלת כהנים ובאו על בת ישר
בתרומה, ואם עיברה מהם אינה אוכלת, אבל 
אם ילדה מהם אוכלת בתרומה, (שוטה וקטן 

  אין קידושיהם קידושין להצריך חליצה ויבום). 

טובלת ואוכלת  בת כהן שנישאת ומת בעלה
בתרומה לערב עד ארבעים יום שאף אם עיברה 
מיא בעלמא הוא, ואם אכלה לאחר מ' יום 

  מצאת מקולקלת למפרע.והוכר עוברה נ

לרב הולד ממזר  הבא על ארוסתו בבית חמיו
ולשמואל הולד שתוקי, ולרבא אם היא חשודה 
לזנות סתם הולד ממזר, אבל באינה חשודה 
הולד כשר דתלינן בארוס, ללישנא בתרא אם 
בא עליה הארוס הולד כשר לכו"ע, ונחלקו היכא 

ויודעים שלא בא עליה, ולרבא אם חשודה לארוס 

הולד כשר אע"פ שחשודה גם  תוס'–שבא עליה 
לעלמא(רבא מוכיח כדבריו ממתני' ואביי דוחה 

  את הראיה).

 -עבד פוסל משום ביאה ולא משום זרע ע.
עבד שבא על בת כהן פוסלה מאכילת תרומה, 
ואין העבד נחשב זרע לענין אכילת תרומה דתיב 
"האשה וילדיה תהיה לאדוניה", ונ"מ שאם בת 

את לכהן וילדה בן ובא הבן על ישראל ניש
אינו מאכיל את אם  ומת האבהשפחה וילדה בן 

אביו בתרומה, ואם בת כהן נישאת לישראל 
אינו ומת האב וילדה בן ובא על השפחה וילדה בן 
  פוסל את אם אמו מלאכול תרומה.

דבני בנים הרי הם  זרע זרעה פוסל ומאכיל

  כבנים.

בת כהן שנישאת  -ממזר פוסל ומאכיל
ישראל ונולדה להם בת והבת נישאת לעכו"ם ל

או לעבד ונולד להם בן הרי הבן ממזר (אף למ"ד 
אין ממזר אלא מחייבי כריתות), ופוסל את אם 
אמו מאכילת תרומה, ואם בת ישראל נישאת 
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לכהן ונלדה בת והבת נישאת לעכו"ם או עבד 
ונולד להם בן הרי הבן ממזר, ומאכיל את אם 

  אמו בתרומה.

שאם נישאת בת  -ול פעמים שפוסלכהן גד

כהן לישראל וילדה בת ונישאת הבת לכהן 
וילדה בן ונעשה כה"ג, נמצא פוסל את אם אמו 

  מתרומה.

  

  

  הערל:
  

  אכילת תרומה ופסח
, לרבי אלעזר ילפינן ערל אינו אוכל בתרומה

גז"ש מפסח מדכתיב תושב ושכיר, הגמ' 
מאריכה בביאור דרשה זו), ולר"ע ילפינן 

ב איש איש, אבל נשיו ועבדיו ובניו של מדכתי
  הערל אוכלים בתרומה. 

הקנוי קנין עבד עברי נרצע תושב זה  -תושב ושכיר
שנים, והם שש עולם, שכיר זה הקנוי קנין 

אוכלים בפסח, והא דכתיב שתושב ושכיר אינם 
אוכלים בקרבן פסח אין הפירוש כפשוטו, אלא 

  לגז"ש שערל אינו אוכל בפסח.

, והא סור בפסח ומותר בתרומהאונן א ע:

דילפינן גז"ש לאסור ערל בתרומה ולא לאסור 
אונן, משום שערל חמור מאונן (מחוסר מעשה, 
מעשה בגופו, ענוש כרת, ישנו לפני הדיבור, 
מילת זכריו ועבדיו מעכבת) יותר ממה שאונן 
חמור מערל (ישנה בכל שעה, נוהגת אף בנשים, 

שום שאיסור ואין בידו לתקן), וטעם נוסף מ
אונן בפסח ילפינן ממעשר, ואילו ערלות כתיבא 

  בפסח.

פוסלת מאכילת פסח, ואינה  המרת דת ע"א.

  פוסלת מאכילת תרומה.

  ערל אוכל מצה ומרור.

  אינו אוכל בפסח (וצריכא). בן נכר

אינם אוכלים בפסח,  ערבי או גבעוני מהולים
(ואינו נקרא מהול אלא ערל, והנודר מהערל 

מותר בערלי ישראל, וישראל ערל אסור בו ו

נקרא מהול, והנודר מהמולין מותר בעכו"ם 
  מהול ואסור בישראל ערל).

אינו גר ואסור בפסח,  גר שמל ולא טבללר"ע 

  ולר"א הוי גר ומותר בפסח. 

לר"ע צריך להטיף  קטן שנולד כשהוא מהול
ממנו דם ברית ואסור באכילת פסח, ולר"א א"צ 

  ותר באכילת פסח.להטיף ממנו דם ברית ומ

הגמ' מסתפקת בקטן  -ערלות שלא בזמנה
קודם יום השמיני אם חשוב ערל ואסור לסוכו 

  בשמן של תרומה או שאינו ערל ומותר.

בין מילת זכריו ועבדיו מעכבת באכילת תרומה 
, והיינו בשעת הקרבה בין בשעת אכילה

שאפילו אם קנה עבד ערל אחר הקרבה אסור 
בנו נתרפא מחוליו ז' באכילת הפסח, וכן אם 

ימים מעת לעת קודם האכילה, אף שבשעת 
הקרבה עדיין לא יכלו למולו אסור באכילת 
הפסח, וכן אם נתרפא מכאב עיניים בין הקרבה 
לאכילה, וכן בהיו הוריו חבושים ונשתחררו בין 
הקרבה לאכילה, וכן בהיה טומטום ונקרע 
ונמצא זכר בין הקרבה לאכילה, וכן בהוציא 

חוץ לפרוזדור ואח"כ יצא לגמרי אחר  ראשו
הקרבה, (ולא מת משום שנתחמם מחום אמו, 

  או שנתחמם ע"י בכיו).

וכשימול הרי ערל מקבל הזאה קודם מילתו  ע"א:

, שכן מצינו באבותינו שלא מלו הוא טהור וא"צ הזאה
לפני י"א ניסן, ומ"מ עשו הפסח בי"ד, והתנא 

  מחשיב פסח זה לפסח בטהרה.

מצות פריעה לאברהם אבינו, ועל זה לא ניתנה 
  נצטווה יהושע לחזור ולמול את הנימולים.

סוף מילה מעכבת, והיינו ציצין המעכבים את 
  המילה שזה בשר החופה רוב גבהה של עטרה.

הנולדים במדבר לא מלו, י"א משום  ע"ב.

חולשא דאורחא, וי"א משום שלא נשבה להם 
שהיו רוח צפונית כל זמן שהיו במדבר (משום 

נזופים, או כדי שלא יתפזרו ענני הכבוד), ומ"מ 
בחצות הלילה נשבה רוח צפונית, דכתיב ויהי 
בחצי הלילה וד' הכה כל בכור, וקמ"ל דעת רצון 

  מילתא היא.
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מותר למול ביום המעונן וביומא דשותא, דכיון 
  דדשו ביה רבים שומר פתאים ד'.

ב לרמהול שנמשכה ערלתו וכסתה את העטרה,  -משוך

הונא מדאורייתא אוכל בתרומה, ורבנן גזרו 
שלא יאכל מפני שנראה כערל, הגמ' מוכיחה 
מברייתא שמשוך אוכל בתרומה ודלא כרב 
הונא, משוך צריך לימול, ולר"י לא ימול מפני 

  הסכנה.

אינו אוכל בתרומה וקדשי קדשים, טומטום 
אבל נשיו ועבדיו אוכלים בתרומה, ונשיו היינו 

מבחוץ וקידש, אבל סתם שביציו נכרות 
טומטום אין קידושיו קידושין אלא לחומרא 
(בין בקידש בין בנתקדש), ומ"מ אף כשאין 
ביציו נכרות מבחוץ שהוא רק ספק ערל אינו 
אוכל בתרומה, לרבא נשיו היינו אמו, וקמ"ל 

  שאף מי שאינו מוליד מאכיל את אמו בתרומה.

אוכל בתרומה, ואינו אוכל קדשי  אנדרוגינוס

  קדשים.

  אוכל בתרומה. נולד כשהוא מהול

משוך, והנולד כשהוא  -מילה בלילה ע"ב:

מהול, וקטן שעבר זמנו, ומי שיש לו ב' ערלות, 
אינם נימולים אלא ביום, ולראב"ש אף בלילה, 

  ונחלקו אם דורשים ו' של וביום לרבות או לא.

הזאתו כשרה, ולר"ע הזאתו פסולה  ערל שהזה

  שהזה הזאתו כשרה.  דערל כטמא, טבול יום

טומטום פסול  -אפר הפרה במים מי כשר לקדש

מהול מפני שהוא ספק ערל (וכר"ע), אנדרוגינוס 

, ור"י פוסל שאף אשה כשרה לקדששקידש כשר 
באנדרוגינוס מפני שאשה פסולה לקדש, חרש 
שוטה וקטן פסולים לקדש, ור"י מכשיר בקטן, 
ונחלקו אם ללמוד מאסיפת אפר הפרה ששם 

  "ו פסולים ואשה כשרה.חש

  ערל פטור מראיה כמו טמא משום דמאיס.

  דיני תרומה ביכורים מעשר וקודש

חייב עליהם טמא האוכלם תרומה וביכורים  ע"ג.

מיתה, ואסורים לזרים, והם נכסי כהן, ועולים 
באחד ומאה, וטעונים רחיצת ידים, והערב 

שמש, ונוהגים בכל השנים ואין להם פדיון (וב' 
  א ושייר) אבל במעשר אין כל דינים אלו. אלו תנ

מעשר וביכורים טעונים הבאה לירושלים, 
וטעונים וידוי, ואסורים לאונן, וחייבים בביעור, 
ואסור לבער מהם בתרומה והאוכלם כשהם 
טמאים לוקה (וב' אלו תנא ושייר) משא"כ 

לאונן ופוטר ביכורים בתרומה, ור"ש מתיר 
  מביעור.

לוקת ת"ק ור"ש הגמ' מבארת מח ע"ג:

  בדרשות הפסוקים.

בין שאני טמא והוא  -לא ביערתי ממנו בטמא
טהור, בין שאני טהור והוא טמא, וטמא 
האוכלם אזהרתו מ"וטמאה עד הערב ולא יאכל 
מן הקדשים" והאוכלם כשהם טמאים ילפינן 
מ"בשעריך תאכלנו הטמא והטהור" למעט 

  מעשר.

ויש בו  קודש יש בו דין פיגול נותר וקרוי קרבן
כרת ואסור לאונן, טמא האוכלו חייב איסור מעילה ו

  משא"כ בתרומה. 

זר האוכלה מיתה והאוכלה בטומאה חייב תרומה יש בה 

חומש, ואין לה פדיון ואסורה לזרים, בשוגג חייב 
  משא"כ קודש.  

הגמ' הסתפקה אם ערל מותר במעשר או  ע"ד.

לא, ואין ראיה מדלא קתני בברייתא הנ"ל דהא 
  א ושייר. תנ

אינו אוכל  נשתיירו בו ציצין המעכבים
בתרומה פסח וקדשים (כולל מעשר בהמה) 
ומעשר, הגמ' אומרת די"ל שמעשר היינו מעשר 

ועל כן חמור לענין ראשון וכר"מ שאוסרו לזרים 

, אבל לענין מעשר שני אין ראיה שערל ערלות
  אסור בו.

  אסור במעשר ומותר בתרומה ובפרה. אונן 

  אסור בתרומה ומותר בפרה ובמעשר. םטבול יו

אסור בפרה ומותר בתרומה  מחוסר כיפורים

  ומעשר.

לר"ע ערל כטמא ואסור במעשר ובפרה, וכן 
סבר רב יצחק, אבל לרבי יוסף הבבלי שריפת 

וה"ה פרה כשרה באונן ופסולה במחוסר כיפורים 

  דפליג לגבי ערל דאינו כטמא.
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שר שערל אסור במעהגמ' מבארת מנלן  ע"ד:

(לרבי יצחק), ושמעשר שני שנטמא מותר 
לסוכו, ומנין שטמא אסור בתרומה (דבתורה 
כתיב בקדשים לא יאכל), ומנין שמחוסר 
כיפורים לאחר הערב שמש אוכל בתרומה, 

  ושטבול יום אוכל במעשר.

  טומאת לידה נוהגת אף בגיורת ומשוחררת.

לנגיעה  -במים יובא וטמא עד הערב ע"ה.

  ולא לנגיעה במעשר. בתרומה הוא טמא

  פצוע דכא וכרות שכפה
הם ועבדיהם אוכלים בתרומה,  -אכילת תרומה

אבל נשיהם אינם אוכלים, ואם לא בעל אחרי 
שנעשה פצוע דכא וכרות שפכה מותרת 
בתרומה, לרב אלעזר היינו כשיטת ר"א ור"ש 
שמתירים (לעיל נ"ו) באלמנה לכה"ג וגרושה וחלוצה לכהן 

אבל לר"מ אסורה עליה)  הדיוט היכא שלא בא
בתרומה, ולריו"ח אף ר"מ מודה הכא כיון שכבר 

  אכלה.

כל שנפצעו ביצים שלו, ואפי'  איזהו פצוע דכא
אחת מהן, ואפי' ניקבו או נימוקו או חסרו, ומי 
שאין לו לו אלא ביצה אחת הרי הוא כסריס 

  וכשר.מחמת חולי חמה 

  ניקבו ביציו אינו מוליד.

  שמים כשר. פצוע דכא בידי ע"ה:

פצוע או שנידך או שנכרת, בין בביצים בין 
  בחוטים בין הגיד פסול. 

הגמ' מבארת מנלן שפצוע דכא וכרות שפכה 
היינו באותו מקום, ולא פצוע בראשו וכרות 

  בשפתיו או בחוטמו.

כלפי הקרקע והלך הנקב באלכסון ניקב למטה מעטרה 

  פסול.ויצא למעלה מעטרה 

רה אפי' כחוט השערה נכרת הגיד ונשתייר מעט
כשר, והיינו על פני רובה וא"צ על פני כולה, 

  ומ"מ דווקא בנשתייר בחלק הסמוך לגיד.

לרב הונא ורבא  -נעשה כקולמוס או כמרזב
כשר, דלא שליט באלכסון נעשה הגיד כקולמוס 

שנחקק באמצע ויש לחקיקה ביה אוירא, אבל כמרזב 

תבשל, ואין הזרע מפסול דשליט ביה אוירא דפנות 

ולרב חסדא כמרזב כשרה משום שהגיד 

מתחמם אבל כקולמוס פסולה, ולהלכה כשר 
בשניהם ואפילו למעלה מעטרה, שהרי למטה 

  מעטרה אפי' נכרת כשר.

אם נסתם הנקב של השכבת זרע ויוצא דרך נקב 
  הקטנים פסול.

למטה מעטרה אפי' נכרת  ניקב ונסתם ע"ו.

כשר, בעטרה עצמה אם נסתם באופן שגם 
כשרואה קרי נשאר סתום כשר, הגמ' מבארת 
צורת הבדיקה בזה (י"א פת שעורים חמה, וי"א 
בגדי צבעונים), וצורת הרפוי לסתום הנקב 

  (שישרטוהו ע"י שעורה וכו').

לרבה בר רב הונא המטיל מים משני הנקבים 
  פסול, ולרבא אין הלכה הכי.

מותרים בגיורת פצוע דכא וכרות שפכה 
  אסרו אלא בקהל., שלא נומשוחררת

, ואף פצוע דכה ישראל מותר בנתינה

שישראל אסור בנתינה שנתגיירה מדאורייתא, 
שהרי כתיב לא תתחתן בם, ולשון חתנות לא 
שייך אלא בישראל, והוא הדין שכהן פצוע דכא 

  מותר בגיורת ומשוחררת כיון שאינו בקדושתו.

  ריאה שניקבה ועלה בה קרום נשארה טריפה.

ם המסוללות זו בזו פסולות לרב הונא נשי
  לכהונה, ולרבא אינו אלא פריצותא וכשרה.

שלמה לקח את בת  -שלמה ובת פרעה ע"ו:

פרעה, הגמ' מבארת שגיירה, ואף שלא קיבלו 
גרים בימי דוד ושלמה, הטעם היה מפני 
שנתגיירו לשולחן מלכים, ובת פרעה כבר היתה 
בשולחן מלכים, ומ"מ היתה אסורה משום 

שונה, (ולא אמרינן שהמצרים אזלי מצרית רא
לעלמא ואחריני אתו להתם), ולא נשאה אלא 
דבק בה לאהבה, ומתוך אהבה יתירה שאהבה 

  מעלה עליו הכתוב כאילו נתחתן בה.

  עמוני ומואבי
הם אסורים לעולם, אבל נקבותיהם מותרים 

  מיד.

כשראה שאול את דוד יוצא  -התר דוד לקהל
", והרי הכירו לקראת גלית שאל "מי זה הנער

מקודם דכתיב "ויאהבהו מאד ויהי לו נושא 
כלים", וגם הכיר את אביו ישי, אלא שאלתו 
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היתה אחרי שראה שמדיו התאימו לדוד אף 
ששאול היה "משכמו ולמעלה גבוה מכל העם", 
ושאל אם הוא מצאצאי פרץ וא"כ יהיה מלך, או 
מצאצאי זרח ויהיה חשוב, ואמר לו דואג 

הוא ראוי לבוא בקהל דקאתי  שישאל קודם אם
מרות המואביה, ואמר אבנר שעמוני ולא 
עמונית מואבי ולא מואבית, ושאל דואג א"כ 
נתיר ממזרת, ענה לו אבנר שממזר הוא מום זר, 
ושאל דואג א"כ נתיר מצרית, ענה לו אבנר 
שעמוני ומואבי נאסרו משום שלא קידמו 
בלחם ובמים, ואין דרכה של אשה לקדם, שאל 

אג למה לא קידמו אשה לאשה, ולא ענהו דו
אבנר, ושאל אבנר בבית המדרש ואמרו לו 
עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית, ולא ענו 
על אלות דואג, ורצו להכריז שדוד אסור בקהל, 
ויתרא חזר חרבו מנע זאת מהם לפי שכך קיבל 
מבית דינו של שמואל, ואף שאמרה לאחר 

ת דינו קיים, מעשה נאמן, שהרי שמואל ובי
והתשובה על שאלת דואג היא שאין דרך אשה 
לקדם לאשה משום כל כבודה,או כדכתיב על 

  שרה "הנה באהל".

שהתירו את רות  -פתחת למוסרי ע"ז.

אמו של רחבעם שממנה המואביה, ונעמה העמונית 

, ועל זה אמר דוד כשהיה רחבעם יצאו מלכי בית דוד
לאותיך בחיקו "רבות עשית אתה ד' אלוקי נפ

  ומחשבותיך אלינו".

לריו"ח בת גר עמוני כשרה  -בת גר עמוני

לכהונה, והיינו לרבי יוסי דס"ל גר שנשא גיורת 
בתו כשרה לכהונה, (אבל לר"י פסולה שהרי 
ס"ל דבת גר זכר כבת חלל זכר), ואף שאיירי 
בגרים המותרים בקהל, קמ"ל ריו"ח דה"ה 

דזה  באסורים בקהל, ולא בעמוני שנשא עמונית
פשיטא, אלא קמ"ל בעמוני שנשא בת ישראל 
דאע"ג שביאתו בעבירה כשרה, לריש לקיש בת 
  גר עמוני פסולה לכהונה, דיליף מכה"ג באלמנה.

וטעמא דריו"ל דדריש "כי אם בתולה  ע"ז:

מעמיו יקח אשה", רבי זכאי יליף מהתם עמוני 
שנשא עמונית, וריו"ח דרש גם עמוני שנשא בת 

ליף עמיו מעמיו לרבות ב' ישראל, לל"ק י
עממין, ולל"ב יליף עמו עמיו לרבות עם שיש בו 
ב' עממין, שהזכרים אסורים והנקבות מותרות, 
וללישנא זו בת מצרי שני כשרה לכהונה יליף 

מצד השוה מעמוני שנשא בת ישראל, וממצרי 
  שני שנשא מצרית שניה.

וי"א דפלוגתא דריו"ח ורבי זכאי היא, שלרבי 
ני שנשא עמונית בנם פסול ובתם זכאי עמו

כשרה, והיינו בעמוני עמונית, אבל אם נשא בת 
  ישראל פסולה, ולריו"ח כשרה.       

  מצרי ואדומי
אינם אסורים אלא עד ג' דורות בין זכרים בין 
נקבות, לר"ש נקבות מותרות מיד, ק"ו מעמוני 
ומואבי, אמרו לו אם ק"ו יש תשובה, אמר להם 

ומקרא מסייעני דכתיב "בנים" הלכה אני אומר, 
אשר יולדו להם וכו', ור"י לומד מאשר יוולדו 

  .ונקבות נמי אסורותשהכתוב תלאן בלידה 

לא כתב קרא, ולאיסורא ע"י עבירה דאי  ע"ח.

כתב קרא, והיכא דכתב לעיקר האיסור כתב נמי 
  דאי.

הגמ' לומדת מהפסוקים שבן  -כמה דיני מצרי
ת), ושנאסר לכל שלישי של המצרי אסור (דורו

הדורות של ישראל (בנים), ושמנין הג' דורות 
מתחיל מהגר הראשון (להם), ושאם רק האב או 
האם מצרים הולכים אחרי הפסול (להם בתרא), 
וכן גבי ממזר (לו), מצרית מעוברת שנתגיירה 

  היא ובנה הבן הוא מצרי שני (אשר יולדו).

מצרי שני שנשא לרבה בר בר חנה בשם ריו"ח 
בנה שלישי, דבתר דידיה  צרית ראשונהמ

שדינן, ומ"מ ממזר שנשא שפחה בנה עבד, ואם 
שחררו הרי הוא בן חורין כשר, ולא אזלינן בתר 
דידיה, דאמר קרא "האשה וילדיה תהיה 
לאדוניה", לרב דימי בשם ריו"ח מצרי שני 
שנשא מצרית ראשונה בנה שני, דכתיב "אשר 

  יולדו" הכתוב תלאו בלידה. 

יש חטאת מעוברת וילדה רצה מתכפר בה הפר

, והוי עובר לאו ירך אמודרצה מתכפר בולדה, 

כמפריש ב' חטאות לאחריות, שמתכפר באחת 
  מהם, והשניה תרעה.

נכרית מעוברת שנתגיירה בנה א"צ טבילה, אף 
אם עובר ירך אמו, דעובר היינו רביתיה, ואע"פ 

  שחציצה בכולו הוי חציצה אף באינו מקפיד.  
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, ועל כן אם באומות הלך אחר הזכר ח:ע"

אחד משאר אומות נשא כנענית מותר לקנות 
את הולד לעבד, ואם האבא כנעני אסור, ואם 

, והיינו נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם
עמוני שנשא מצרית, אם נולד זכר הרי הא 
עמוני ואסור לעולם, ואם נולדה נקיבה הרי היא 

  מצרית ואסורה.

ני' בין ממזר בין ממזרת לתנא דמת - ממזר

אסורים איסור עולם, לר"ל ממזרת מותרת 
לאחר עשרה דורות, (דסבר דון מינה ומינה 
ותנא דמתני' סבר דון מינה ואוקי באתרא), ר"א 
אמר מי יתן לי דור שלישי ואטהרנו, דקסבר 
שממזר אינו חי, ורב יהודה אמר שממזר הידוע 

וע אינו חי, ושאינו יד מפני שאין חשש שיטמעו בוחי 
  והספק חי עד ג' דורות.

  נתינים
  איסורם איסור עולם בין זכרים ובין נקבות.

הנתינים הם הגבעונים, ונאסרו ע"י משה לאותו 
דור, ויהושע אסרם כל זמן שבית המקדש קיים, 
ודוד אסרם אף בזמן שאין בית המקדש קיים, 
ומעשה שהיה כך היה, היה רעב בימי דוד ג' 

ונה תלה דוד בעבודת שנים בשנה הראש
כוכבים, ובדקו ולא מצאו בהם עובדי כוכבים, 
בשנה השניה תלה בעוברי עבירה, ובדקו ולא 
מצאו בהם זנות, בשנה השלישית תלה בפוסקי 
צדקה שלא נתנו, ובדקו ולא מצאו, אמר דוד 
א"כ אין הדבר תלוי אלא בי, ושאל באורים 
ותומים ואמרו לו שהסיבה היא מפני ששאול 

נספד כהלכה, וששאול המית את הגבעונים, לא 
והיינו שהרג את נוב עיר הכהנים שהיו מספקים 
להם מים ומזון, וכך דרכו של הקב"ה שכאשר 

  דן את האדם מזכיר את פעלו,

ואמר דוד שאין הדרך להספיד לאחר י"ב  ע"ט.

חודש, והלך לפייס את הגבעונים, והם אמרו 
א הסכימו שיתנו להם ז' מבני שאול ויתלום, ול

להתפייס, ואמר דוד שבני ישראל ביישנים 
רחמנים וגומלי חסדים, ומי שאין בו ג' מידות 

, ולכן אסרםהללו אינו ראוי להדבק בישראל 
והעביר דוד את בני שאול לפני הארון ומי 
שהארון קולטו למיתה, ושאין הארון קולטו 
לחיים, ומפיבושת בן יהונתן ביקש עליו רחמים 

הארון, ואף שבנים לא יומתו על שלא יקלטנו 
אבות, מוטב תיעקר אות אחת מן התורה, ולא 
יתחלל שם שמים בפרהסיא, והשאירו 
נבלותיהם על העץ, משום קידוש שם שמים, 
ובאמת נתווספו לישראל מאה וחמישים אלף 
גרים, ועשאם שלמה שבעים אלף נושאי סבל 
ושמונים אלף חוצב בהר, בימי רבי ביקשו 

נים וסבר רבי שא"א להתיר חלק להתיר נתי
מזבח, אבל לרבי חייא בר אבא אין אסור חלק 

  מזבח אלא בזמן בית המקדש.

  סריס

לר"ע סריס  - סריס אדם וסריס חמה ע"ט:

אדם חולץ וחולצים לאשתו, מפני שהיתה לו 
לא חולץ ולא ממעי אמו שעת הכושר, וסריס חמה 

חולצים לאשתו, לר"א סריס חמה חולץ 
שתו, מפני שיש לו רפואה, וסריס וחולצים לא

אדם אין חולץ ואין חולצים לאשתו מפני שאין 
  לו רפואה.

סריס שאינו חולץ וחלץ לא פסלה, ואם בעלה 
פסלה, וכן אילונית אין חולצים לה ואם חלצו 

  לא פסלוה ואם בעלוה פסלוה.

   -ביאור שיטת ר"ע

דיש ממזר מחייבי לר"ע חייבי לאוין כחייבי כריתות 

וא"כ והרי סריס אדם אסור בלאו דלא יבוא פצוע דכא  לאוין
הרי חייבי כריתות אינם בני חליצה ויבום, ולמה 

  התיר ר"ע סריס אדם.

לרב אמי איירי שהיבמה גיורת, וכרבי יוסי 
המתיר לגיורת פצוע דכא, ובאמת מותר אף 

  ליבמה.

רבה מביא ברייתא שמבואר שם שבסריס 
ת) אם בעלו (ופצוע דכא וכרות שפכה ואילוני

קנו ואסור לקיימם, ומוכח דאיירי שהיבמה היא 
"קהל", ועל כן מפרש רבה דברי ר"י שנפלה 

  ליבום ואח"כ נפצע.

אביי סובר דאף שנפצע אחרי הנפילה, מפקיע 
האיסור את היבום, וכמו שאמר ר"ג שהנשוי 
לאחות יבמתו הקטנה וגדלה, נפטרת היבמה 

  משום אחות אשה.

ר"ע כמ"ד שרק מחייבי רב יוסף מפרש דברי 
  לאוין דשאר הוי ממזר.
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אשת סריס זקוקה ליבום, ולא אמרינן דאין כאן 
"להקים לאחיו שם", דא"כ אין אשה שכשרה 
ליבום, שהרי מעט לפני מיתתו היה סריס, 
ולר"א אינו סריס אלא כחישות המיתה התחילה 

  בו.

סריס חמה היינו מלידתו, וסימנו הוא  פ.

שה כיפה, וזה נגרם אם שמטיל מים ואינו עו
אמו אפתה בצהרים ושתתה שיכר מזוג, ולא 
חיישינן שמא הבריא בינתיים, ואף שבמום בעין 
בודקים ג' פעמים בתוך ל' יום, בחולי כל הגוף 

  לא חיישינן.

לב"ה בגיל עשרים  -באיזה גיל נעשה סריס

אם לא הביאו סימנים יביאו ראיה שהוא בן כ' 
ו חולץ ומייבם, וכן ושהביא סימני סריס, ואינ

לענין אילונית, ולב"ש בגיל י"ח, ולר"א נקבה 
  בגיל י"ח וזכר בגיל כ'.

מבואר מדברי ר"א הללו שסריס חולץ, י"א 
שחזר בו ממה שאמר שם, וי"א שלא איירי שם 

  אלא לענין הגיל שבו מתחייבים בעונשים.

 בנקבה אייריאכל חלב בגיל י"ב  -סריס למפרע
לרב נעשה סריס למפרע, ונתברר שהוא סריס, 

ומ"מ אין בה נערות אלא מיד היא בוגרת ועל כן 
אין לה קנס, ואין בה דין נערה המאורסה, 

  ולשמואל אינו סריס רק מכאן ולהבא.

סריס אינו נדון בכן סורר ומורה, לפי שאין לו 
  זקן התחתון.

הביא סימני סריס ואילונית אין נחשבים ודאים 
  עד גיל כ'. 

חודשים אינו בן קיימא עד גיל כ', נולד לח'  פ:

ואיירי שגמרו סימניו (דאל"כ אינו חי, ואסור 
בטלטול בשבת ואמו שוחה עליו להניקו), 
ותלינן שנגמר בז' ונשתהה לצאת, כמו שמצינו 
שהכשיר רבא תוספתאה ולד שנולד י"ב חודש 
אחרי שהלך אביו למדה"י, וכדעת רבי הנ"ל, 

  ם.  ורשב"ג שהכשיר ולד ששהה ל' יו

בן כ' שלא הביא ב' שערות  -סימני סריס חמה
הרי הוא סריס חמה, אע"פ שהביא אח"כ, ואלו 

ובשרו מחליק,  רךאין לו זקן ושערו לקוי  -סימניו
וי"א כל שאין מי רגלים שלו מעלים רתיחות, 
וי"א כל המטיל מים ואינו עושה כיפה, וי"א כל 

י , וי"א כל שאין מצלולה כמיםששכבת זרעו דוחה 

רגליו מחמיצין, וי"א כל שרוחץ בימות הגשמים 
ואין בשרו מעלה הבל, וי"א שאין קולו ניכר 
כשל איש, לרב הונא צריך את כל הסימנים, 
ולריו"ח די בסימן אחד, ואם הביא ב' שערות 

  בזקן לכו"ע צריך כל הסימנים.

בת כ' שלא הביאה ב' שערות  -אילוניתסימני 
דדים, והתשמיש ואפי' הביאה אח"כ, ואין לה 

קשה לה, וי"א שאין לה שיפולי מעים כנשים, 
  וי"א שאין קולה ניכר כשל אשה. 

הסריס והאילונית לא חולצים ולא מייבמים, 
סריס דומיא דאילונית הוא סריס חמה, וסתמא 

  כר"ע.

סריס חמה כהן שנשא בת ישראל  .פ"א

  מאכילה בתרומה, אע"פ שאינו ראוי להוליד.

  

  ינו כזכר ודאיאנדרוגינוס אם ד
במתני' איתא שאנדרוגינוס כהן נשא בת ישראל 
לרבי יוסי ור"ש מאכילה בתרומה, שיטת ר"ל 
שאינה אוכלת בתרומה אלא בזמן הזה, דתרומה 

אבל לא בזמן דאינו אלא ספק זכר, בזמן הזה דרבנן, 
שיש חזה ושוק ויש תרומה דאורייתא, שאז 
אינה אוכלת אף בתרומה דרבנן, שמא יבוא 

האכילה תרומה דאורייתא, ולריו"ח אוכלת אף ל
, ואף תרומה בזמן הזה דזכר מעליא הואבחזה ושוק 

דאורייתא, וכרבי יוסי הסובר בסדר עולם 
  שקדושה שניה קדשה לעת"ל.  

  דבר שבמנין לא בטל
עיגול דבילה של תרומה שנפל לתוך מאה 
עיגולים של חולין מותרים באכילה לזרים, ר"ל 

שתרומה בזמן הזה דרבנן, שהרי  מוכיח מדין זה
עיגול הוא דבר שבמנין, שאינו בטל אפי' באלף, 
לריו"ח עיגול לא נחשב דבר שבמנין כיון 
שלפעמים מוכרים אותו שלא במנין, ואינו 

 שדרכו לימנות אתנחשב דבר שבמנין אלא 

  חשיב דבר שבמנין. כל שדרכו לימנותולר"ל 

והיינו שנחלקו לשיטת ר"מ, שאמר  פ"א:

שחבילי תלתן של כלאי הכרם שדינם בשריפה 
שנתערבו באחרות כולם ידלקו, אם רק דבר 
שאינו נמכר אלא במנין אינו בטל, או שכל דבר 
שנמכר במנין אינו בטל, וחכמים חולקים על 
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ר"מ וסוברים שרק ו' דברים אינם בטלים, והם 
אגוזי פרך ורימוני באדן וחביות סתומות וחלפי 

ב ודלעת יוונית, ור"ע מוסיף תרדין וקולחי כרו
  ככרות של בעל הבית.

חתיכה של חטאת טמאה או של לחם הפנים 
טמא שנתערבו במאה חתיכות טהורות עולה, 
ולר"י אינה עולה, אבל חתיכה של חטאת או 
לחם הפנים טהורים שנתערבו בשל חולין מודה 

  ר"י שאינה עולה.

לדעת ריו"ח רישא עולה לת"ק משום שחתיכה 
בר שבמנין, שפעמים אינה נמכרת במנין, אינה ד

ולר"ל שנחשבת דבר שבמנין איירי בנימוחה 
דאינה דבר שבמנין, והא דלר"י אינה עולה 

  משום דס"ל שמין במינו לא בטל.  

והא שאין התנא מחלק בין נימוחה ללא  פ"ב.

נימוחה אלא בין טהורה לטמאה, משום 
  דטהורה בטהורות עדיף ליה.

   -"ק שעולהלמה ברישא סובר ת

לרב שישא בריה דרב אידי איירי רישא 
שנטמאה החתיכה מכלי שנגעו בטומאת משקין דרבנן 

, וסיפא דאורייתא, והתנא לא בו משקין טמאים
מחלק בין דרבנן לדאורייתא משום דטהורה 

  בטהורות עדיף ליה.

לרבה רישא איירי באיסור לאו וסיפא באיסור 
ילוק כרת, הגמ' שואלת שהרי לרבה אין ח

ואף בלאו יגזרו רבנן להחמיר בדאורייתא בין לאו לכרת 

  בחתיכה.

לרב אשי סיפא זה דבר שיש לו מתירין, הגמ' 
דוחה שלישראל אסור לעולם, ולכהן מותר 

  לעולם.

שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה 
ונפלו לתוכם ב' סאין אחת של חולין ואחת של 

פלו שאני אומר שחולין נתרומה מותרים, 
, לר"ל איירי לחולין ותרומה נפלה לתרומה

שהחולין הם יותר מהתרומה, ואף שתרומה 
בזמן הזה דרבנן צריך שירבו חולין על התרומה, 
לריו"ח א"צ שירבו חולין על התרומה, ואיירי 
ברייתא זו לרבנן שתרומה בזמן הזה דרבנן, 

  ודלא כרבי יוסי.

מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות, ונתן  פ"ב:

, ואח"כ נטל ממנו של משקין ומי פירותתוכו סאה ל
סאה המקוה כשר, ואמר ריו"ח עד רובו, הגמ' 
מבארת דהיינו עד שיוציא רובו אבל מחצה 
כשר, שהרי לריו"ח בקופות מצינו שא"צ שירבו 
חולין על התרומה, ואב"א שאני קופות דאיכא 

  למימר שאני אומר.

  המשך דיני אנדרוגינוס
אשה אבל לא נישא לאשה, אנדרוגינוס נושא 

לריו"ח משום דזכר גמור הוא, ולר"ל אינו נושא 
לכתחילה ורק בדיעבד חלו הנישואין, ולשון 

  המשנה מדויק כריו"ח. 

לר"א אנדרוגינוס חייבים  -סקילה באנדרוגינוס
עליו סקילה כזכר, רב מבאר שלר"ל לת"ק אין 
חייבים סקילה משום דאינו אלא ספק זכר, 

חייבים עליו סקילה בשני  ולריו"ח לת"ק
מקומות, והיינו אף בבא עליו דרך נקבותו, הגמ' 
פ"ג: מביאה ברייתא הסוברת שלר"א הבא על 
אנדרוגינוס בנקבות שלו פטור, ורב כרבי סימאי, 
ומבארת שם את המחלוקת בדרשות אם 

  חייבים עליו בנקבותו.

בברייתא תנא דלרבי יוסי אנדרוגינוס  פ"ג.

ולא הכריעו בו חכמים אם  בריה בפני עצמה,
הוא זכר או נקיבה (והוי ספק), לרב ליתא 
למתני' מקמי דברייתא, דמדשבקיה רבי יוסי 
לבר זוגיה מכלל דהדר ביה, ולשמואל ליתא 
לברייתא מקמי מתני', ואף ששמואל חייש 
ליחידאה, הכא אי ניחוש ליחידאה מיעקרא 

  מתני'.

ס הלכה כרבי יוסי באנדרוגינולאמרי בי רב 
שהוא ודאי זכר, והיינו רב הונא הסובר שהעיקר כר"י דמתני', 

שאין נוטעים ואין מרכיבים ואין  ובהרכבה

מבריכים קודם שביעית ב' שבתות, (אבל לת"ק 
ל' יום, ולר"י ג' ימים), ולרב נחמן יש להוסיף 

  .משום תוספת שביעיתעוד ל' יום 

שאם  -הלכה כרבי יוסי בקושילשמואל 
קודם הלידה חשיב קושי  קשתה ב' שבתות

מחמת לידה (ולר"מ מ' או נ' יום, ולר"י חודש), 
ובזמן זה אינה נחשבת יולדת בזוב שצריכה ז' נקיים, 

שהמסכך ע"ד תבואת חבירו לא  -בקידושו
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אסרה דין אדם אוסר דבר שאינו שלו, (ולת"ק 
  אסרה וחייב באחריותה).

לשמואל להלכה אנדרוגינוס הוא זכר  פ"ג:

  הרכבה ג' ימים.גמור, וב

  לרב בקידוש אין הלכה כרבי יוסי, ובקושי תיקו.

טומטום שנקרע ונמצא זכר  -חליצה בטומטום

לר"י לא יחלוץ מפני שהוא כסריס, ומה שמצינו 
בטומטום דבירי שהיו לו ז' בנים, חזר על בניו 
מאין הם, לרבי יוסי בריה דר"י טומטום לא 

ימצא יחלוץ שמא יקרע וימצא נקיבה, ואף אם 
זכר שמא ימצא סריס חמה, ונ"מ שלרבי יוסי 
בריה דר"י אם הטומטום חלץ אסורים האחים 
לייבם, ואם אין אחים חייב הטומטום לחלוץ, 
ולר"י מותרים האחים לייבם ואין הטומטום 

  חייב לחלוץ.

  הבא על אשה שלא כדרכה חייב.

אף לר"א שאנדרוגינוס כזכר, מ"מ המקדיש עוף 
אינו קדוש, וכן הנרבע  אנדרוגינוס לקרבן

והמוקצה והנעבד והאתנן ומחיר וטומטום, וכל 
אלו מטמאים בגדים בבית הבליעה, ולר"א 
טומטום ואנדרוגינוס כשרים לקרבן עוף דכל 
מקום שנאמר זכר ונקיבה אתה מוציא טומטום 
ואנדרוגינוס מביניהם, אמנם קרבן עוף שלא 
נאמר בו זכר ונקיבה טומטום ואנדרוגינוס 

  רים בהם.כש

טומטום ואנדרוגינוס והכלאים וטריפה ויוצא 
וכ"ש שאם דופן, אינם קדושים להעשות תמורה 

ואם היו קדושים והמירם הקדישם אינם קדושים 
  לבהמה אחרת אינה קדושה.

    

  

  יש מותרות:
  

כהן  -מותרות לבעל ואסורות ליבם פ"ד.

הדיוט שנשא אלמנה ואחיו חלל (ולאו דווקא 
קידשה ומת נעשית אלמנה נשא אלא אפי' 

ואסורה ליבם הכה"ג, ותני נשא אגב המקרה 
הבא שרק ע"י ביאה עשאה חללה), או חלל 

שנשא כשרה ואחיו כשר, (ומבואר מזה דלא 
אמרינן נישואין מפילים), ישראל שנשא בת 
ישראל ואחיו ממזר, ממזר שנשא ממזרת ואחיו 

  כשר, שניה ליבם ולא לבעל.

כה"ג שקידש  -לבעלמותרות ליבם ואסורות 

אלמנה ואחיו כהן הדיוט, כשר שנשא חללה 
ואחיו חלל, ישראל שנשא ממזר ואחיו ממזר, 
ממזר שנשא בת ישראל ואחיו כשר, שניה 

  לבעל ולא ליבם.

היכא שהבעל והיבם  -אסורות לבעל וליבם
באותו מצב, כהנים גדולים לאלמנה, כהנים 
לחללה, ישראלים כשרים לממזרת, ממזרים 

  ישראל, שניה לשניהם. לבת

  .מותרות לבעל וליבםשאר כל הנשים 

תנא התנא לא שנה את כל האופנים אלא  פ"ד:
, כגון פצוע דכא (ואין לומר שלא פירט ושייר

התנא כל מקרה של חייבי לאוין שהרי פירט 
כה"ג שנשא אלמנה וכו'), מצרי שני שנשא 
מצרית ראשונה ושניה וכו' למ"ד בנה שני, 

  ת להם או גיורות או איילוניות וכו'.ונשאו כשרו

, וכגון לא הוזהרו כשרות להנשא לפסולים
כהנת מותרת להנשא לחלל, והא דכתיב "לא 
יקחו" ללמד שהאשה מוזהרת על האיש, היינו 
דהיכא שהאיש מוזהר אף האשה מוזהרת, הגמ' 
מבארת שאע"פ שהשווה הכתוב אשה לאיש 

או לכל עונשים שבתורה צריך קרא לרבויי, 
משום דהוי לאו שאין שווה בכל, או דלא נילף 
מטומאה שבה הוזהרו רק "בני אהרן" ולא בנות 

  אהרן.

שניות הנושא אשה האסורה משום  פ"ה.

 , וכן שניה לבעל המותרתמד"ס אין לה כתובה

, כיון שכתובתה על נכסי בעלה הראשון ליבם
אין לה כתובה מיבם, אע"פ שאם אין נכסים 

  ה מהיבם.לבעל יש לה כתוב
אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט 

, ודווקא כתובה אבל מזונות יש להם כתובה

אין לה, דהיכא שעדיין היא עמו אין לה מזונות 
כדי שיוציאה, ואף היכא שהלך למדינת הים 
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ולוותה ואכלה אין לה מזונות שמא תתעכב 
  מלהתגרש, ואם מת הבעל יש לה מזונות.

כתובה ולאלמנה  מדוע לשניות אין פ"ה:

לכה"ג וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש 
   -כתובה

י"א מפני שבשניות נשארו בכשרותם קנסו 
לתת כתובה, אבל באלמנה גרושה וחלוצה כיון 

  שנפסלו לא קנסו לתת כתובה.

  וי"א מפני שד"ס צריכים חיזוק וד"ת א"צ חיזוק.

כיון שלא הגמ' מביאה תי' שבשניות היא מרגילתו 

, אתו והאשה רוצה להנשא יותר מהאישנפסלת בבי
ובאלמנה גרושה וחלוצה הוא מרגילה, לל"ק 
היינו המשך לתי' קמא שמפני שהוא מרגילה 
קנסו אותו כתובה משא"כ כשהיא מרגילתו, 
ולל"ב היינו לתי' בתרא שהרי חלוצה דרבנן ויש 
לה כתובה, וקאמר דחלוצה כיון שנפסלת הרי 

  הוא מרגילה.

וצים באופנים שהוי דאורייתא הנ"מ בין ב' התיר
היא ממזרת ונתינה לישראל  - והיא מרגלה ליה

, שהרי זרעם יכול להטהר ע"י שינשא לשפחה מרגלא ליה
ולר"א שממזר הנושא שפחה הולד עבד וממזר 
א"כ אינה מרגילתו, הנ"מ במחזיר גרושתו 
משנישאת, ולר"ע שיש ממזר מחייבי לאוין א"כ 

לכה"ג, ולראב"י  אינה מרגילתו, הנ"מ בבעולה
הסובר שיש ממזר מחייבי עשה, הנ"מ במחזיר 
ספק סוטתו, ולר' מתיא בן חרש שאם בא עליה 

  בדרך עשאה זונה, נ"מ בסוטה ודאי.

רומה תמאורסת מעוברת ושומרת יבם ב
אירוסין או עובר או שומרת יבם בין  -ומעשר

לכהן בין מכהן אינה אוכלת בתרומה, ואם מלוי 
כלת במעשר, ואם היא בת לוי או ללוי אינה או

  לכהן אינה אוכלת לא בתרומה ולא במעשר.

, דיליף מעשר ראשון אסור לזריםלר"מ  פ"ו.

מתרומה, ומ"מ אינו חייב מיתה, ולראב"ע מותר 
 -לזרים, ואם לא הורם ממנו אחד מכל אלו

תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני או עני, 
ראשון חייב מיתה, ולראב"ע יכול לתת מעשר 

  לכהן.

הגמ' מבארת דהא דקתני במתני' "אינה אוכלת" 
במעשר, אין הכונה לר"מ הנ"ל, שהרי בת כהן 

ללוי תאכל ממ"נ, אלא הכוונה שאינה נותנת 
רשות לתרום, אבל נשואה נותנת רשות לתרום, 
או שהכונה שאין חולקין לה מעשר בבית 
הגרנות גזירה משום יחוד, או גזירה אטו גרושה 

  אל ואיירי אף בנשואה.בת ישר

לר"ע  - למי נותנים תרומה ומעשר פ"ו:

תרומה לכהן ומעשר ללוי, ולראב"ע מעשר 
  לכהן וללוי.  

מפני שלא עלו בימי עזרא,  קנסו לווים במעשר
י"א שנותנים המעשר לעניים, וי"א לכהנים כדי 

  שיסמכו עליו בימי טומאתם שהם כעניים.

מן  בתחילה לא היו מעמידים שוטרים אלא
הלווים, עכשיו אין מעמידים שוטרים אלא 

  מישראל.

מתי בעל או בן מאכילים או פוסלים  פ"ז.

בעל או שמת הבעל ויש לה  - מתרומה ומעשר
ממנו בן מאכילים בתרומה או מעשר, ואם 
נישאת לאחר אינה אוכלת מחמת הראשון אלא 
מחמת השני, וכן אם מת ויש לו בן אוכלת 

ת לבעל הקודם, וגם מחמתו, ואם מת הבן חוזר
  לחזה ושוק.

כשהיא חוזרת לבית אביה חוזרת לתרומה 

, הגמ' מביאה כמה ואינה חוזרת לחזה ושוק
  שיטות מהיכן לומדים דין זה.

מסר האב או שלוחיו את הבת לשלוחי הבעל, 
ונתאלמנה או נתגרשה בדרך, אינה חוזרת לבית 

  אביה להפרת נדרים.

מעוברת הגמ' מביאה דרשה ששומרת יבם או 
אינה חוזרת לבית אביה, הגמ' עושה צריכותא 

  למעוברת וליש לה ולד.

, אינה מת בעלה ויש לה בן ומת הבן פ"ז:

מתחייבת ביבום (כמו שאוכלת בתרומה), 
", ומ"מ אוכלת רכיה דרכי נועם וכו' משום "ד

  בתרומה דכתיב "וזרע אין לה" והא אין לה.

 מת הבעל בלא בנים ויש לאשתו בנים מבעל
, חייבת ביבום, דכתיב "ובן אין לו" והא אין אחר

לו, ומ"מ לענין תרומה אף הבן מהבעל הראשון 
מעכב אותה מלחזור לבית אביה, דכתיב "ובן 

  אין לה" והא יש לה.
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  האשה רבה:
  

אשה שבא עד אחד שמת בעלה 
  ונשאת וחזר בעלה

אסורה לשניהם, וצריכה גט משניהם, הולד 
הולד מהראשון  ולר"ש אין משניהם ממזר,

  ממזר, ושניהם אסורים ליטמא לה. 

אין לה כתובה (כדי שתהא קלה בעיניו 
להוציאה, פ"ט. ) ופירות ומזונות ובלאות 
משניהם (דתנאי כתובה ככתובה, שם), ואם 
נטלה תחזיר, ולרבי יוסי יש לה כתובה מהבעל 

  הראשון. 

שניהם אינם זכאים במציאתה (דתיקנו לו 
יהוי ליה איבה צ: ) ומעשי משום איבה והכא ת

ידיה (שהרי אינה אוכלת מזונות) ובהפרת נדריה 
(דהפרת הבעל כדי שלא תתגנה, והכא תתגנה 

  ותתגנה), ולר"א הראשון זכאי בכל אלו.

ואם מת אחד מהם צריכה חליצה מאחיו 
ואסורה להתייבם, לר"ש יבום או חליצה מאח 

  של הראשון פוטרת צרתה. 

ה, ור"א חולק במציאתה רבי יוסי חולק בכתוב
ומעשי ידיה והפרת נדריה, ור"ש חולק בחליצה, 
לרב הונא בתראי מודו לקמאי וקמאי לא מודו 
לבתראי, ולריו"ח קמאי מודו לבתראי ובתראי 

  לא מודו לקמאי, הגמ' (צ"א. ) מבארת הטעם.

ואם היתה בת ישראל נפסלה לכהונה, ובת לוי 
אוכלת נפסלה ממעשר, (ואף שבת לוי שזינתה 

מעשר הכא קנסוה, צ"א.) ובת כהן מתרומה 
(אפי' מתרומה דרבנן, שם), ואין יורשים כתובת 

  בנין דיכרין, דקנסו רבנן אף את זרעה.

  פטורה מן הקרבן, ואם קלקלה חייבת קרבן. 

  נאמנות עד אחד

משיאין אשה על פי עד אחד, ואפי' עד  פ"ח.

מפי עד או אשה מפי אשה, וטעמא מתוך חומר 
מרת עליה בסופה הקלת עליה בתחילתה, שהח

  ורצון חכמים להקל בזה משום עיגונא. 

והוא אומר לא  אכלת חלבעד אחד שמעיד 
אכלתי פטור, ואם שותק חייב, ואין הטעם 
משום שעד אחד נאמן (מדכתיב או הודע אליו, 

מכל מקום), אלא הטעם משום שתיקה 
כהודאה, שהרי אם העידו ב' עדים שאכל חלב 

מכחיש לרבנן פטור (לר"מ חייב) וכ"ש והוא 
  בעד אחד שאינו נאמן.

במידי אין ראיה לומר שעד אחד נאמן 
שבידו , והא דנאמן בטבל משום דאתחזק

, (ובשל חבירו אם א"א להפריש בלא לתקנו
דעת בעלים י"ל שאינו נאמן), ובהקדש וקונמות 
נאמן משום שבידו לפדותו או משום שבידו 

  י"ל דאינו נאמן).להשאל, (ובשל אחרים 

תצא,  נשאת על פי ב' עדים וחזר בעלה פ"ח:

ואם אין מכירים אותו ובאו ב' עדים ואמרו שהיו 
עמו מאז שיצא ועד עכשיו הוי תרי ותרי והבא 
עליה חייב אשם תלוי, ואם היא אומרת ברי לי 
ונשאת לאחד מהעדים לא תצא, ואינם חייבים 

בר באו אשם תלוי, ולרבי מנחם ברבי יוסי אם כ
העדים שזה בעלה ואח"כ נשאת תצא, (וכן 
נחלקו בשניים אומרים נתגרשה ושניים אומרים 
לא נתגרשה), רב סובר כרבנן לל"ק וברמב"י 
לל"ב, ולרב אשי בא רב לומר שמותרת לחזור 

  .כיון שאנוסה היאלבעלה הראשון 

מנין שאם לא רצה דפנו ת"ל וקדשתו בעל 
להוציא אשה  והיינו שכהן שאינו רוצה - כרחו

האסורה לו כופים אותו להוציאה, אפי' אם 
הכהן מעיד על האשה שהיא מותרת לכהונה 
ואח"כ נשאת לו, ולא דמי למקרה הקודם 
דאיסור כהונה שאני, ואב"א דפנו היינו לחפש 

  עדים שהבעל חי, ואב"א ברמב"י.   

שיטת ר' נחמיה שכל מקום  -רוב דעות
וב דעות, שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר ר

ועל כן ב' נשים אפי' פסולות גוברות על עד 
אחד, שמואל סובר לל"ק כרבי נחמיה, ולל"ב 
אין שייך רוב דעות אלא כנגד אשה שהעידה, 
אבל בבא עד כשר מתחילה נאמן אף כנגד רוב 

  דעות.

אם העיד עד אחד שמת בעלה ונשאת וחזר 
בעלה צריכה גט משניהם, והא דצריכה גט 

ם שמא יאמרו שהראשון משני הטעם משו
גירש והשני נשאה ונמצאת אשת איש יוצאת 
בלי גט, ועל כן קנסוה שתצטרך גט, ואם השני 
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רק קידשה מותרת לחזור לראשון בלא גט, ובזה 
  לא קנסוה שהרי לא עבדא איסורא.

  דין התורם שלא כדין

אין תורמין מן הטמא על הטהור, ואם  פ"ט.

ונמצאת תרם בשוגג תרומתו תרומה, קישות 
מרה וכו' בשוגג יחזור ויתרום, דאיבעי ליה 

  למיטעמיה.

תרם במזיד מן הטמא על הטהור לא עשה ולא 
כלום, דקנסוהו רבנן כיון דעבד איסורא, לרב 
חסדא הפירות שהפריש הם טבל, דאם נאמר 
"תרומה ויחזור ויתרום לא ציית, ומ"מ התורם 
מעציץ שאינו נקוב על הנקוב תרומה ויחזור 

  ום, דבתרי מאני ציית.ויתר

ולרב נתן ברבי אושעיא בטמא וטהור התרומה 
תרומה והשיריים טבל, דמדאורייתא חלה 
התרומה כמו בתורם מן הרעה על היפה, אבל 
בתורם מעציץ נקוב על שאינו נקוב צריך 

  להפריש על התרומה ממקום אחר.

  אם בי"ד יכולים לעקור דבר מן התורה

לעקור דבר מן  לרבה שאין בי"ד מתנים פ"ט:

התורה, הא דתני במתני' הולד ממזר מזה ומזה, 
אע"פ שמדאורייתא מותרת לשני, אינו ממזר 

  להתירו בממזרת אלא לאוסרו בבת ישראל.

לרב חסדא שהפירות טבל בי"ד מתנים לעקור 
  דבר מן התורה.

לב"ה הבעל יורש אשתו קטנה  -אשה קטנה

ומיטמא לה ואוכלת בגינו תרומה משתכנס 
שנים והבאת פה, ולב"ש משתעמוד בקומתה לחו

ותכנס לחופה, ולר"א משתגדיל ותיבעל,  שיער
לר"ח ניחא דיש כח ביד חכמים, ולרבה יורשה 
משום הפקר בי"ד הפקר (דכתיב "וכל אשר לא 
יבוא... יחרם כל רכושו, וי"א מדכתיב אלה 
הנחלות... וראשי האבות), ומיטמא לה כמת 

ואוכל בגינו רק  מצוה (דקרוביה לא יקברוה)
  תרומה דרבנן.

אכל תרומה טמאה משלם אפי' חולין  צ.

טמאים (דקחזי ליה בימי טומאתו), ואם אכל 
תרומה טהורה משלם חולין טהורים, ואם שילם 
חולין טמאים לר"מ בשוגג הוי תשלומין ובמזיד 
לא, ולחכמים לעולם הוי תשלומים וחוזר 

ין ומשלם חולין טהורים, הגמ' מבארת שאם א
כח לבי"ד לעקור דבר מן התורה מה שלסומכוס 
במזיד לא הוי תשלומין היינו שחוזר ומשלם 
חולין טהורים, אבל אם קידש אשה בפירות 
הראשונים הוי קידושין, והמחלוקת היא אם 

  בשוגג חוזר ומשלם.

בשוגג הורצה במזיד לא  דם שנטמא וזרקו

הורצה, למ"ד שאין בי"ד יכולים לעקור דבר מן 
רה, לא הורצה היינו שהבשר אסור באכילה, התו

אבל אין הבעלים מביאים קרבן אחר, ומה 

, שב ואל תעשה שאנישמבטל אכילת הבשר 
גר שנתגייר בערב פסח אין שוחטין עליו את וכן צ"ל בערל 

, ואזמל אין מזים בשבת שהיא ערב פסח, ובהזאה הפסח
שאסור וסדין בציצית שאסור להביאו בשבת כדי למול, 

שאם שחטם וכבשי עצרת הטיל ציצית צמר בסדין פשתן, ל

שאין ושופר ולולב בשבת שלא לשמן לא יזרוק הדם, 

  תוקעים ונוטלים בשבת.

נביא שאמר לעבור על אחת ממצוות התורה  צ:

בהוראת שעה למיגדר מילתא שומעין לו, 
  דכתיב "אליו תשמעון".

המבטל גט לרבי הגט מבוטל, ולרשב"ג אינו 
דא"כ מה כח בי"ד יפה, ולמ"ד אין יכול לבטל 

בי"ד יכולים לעקור דבר מן התורה, שאני הכא 
דכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש, ואפקעינהו 
רבנן לקידושין מיניה, ובביאה שוויה רבנן 

  לבעילתו בעילת זנות.

מותר לבי"ד לענוש מיתה או מלקות אף במקום 
שאינו חייב מן התורה (רכב על סוס בשבת בימי 

ם, הטיח באשתו תחת התאנה), למיגדר יווני
  מילתא.

       באו עדים שמת בעלה ונישאת
  וחזר בעלה

מותרת לחזור לראשון, (וחייבת קרבן)  צ"א.

לרב היינו לשיטת ר"ש והלכה כדבריו בזה, לרב 
ששת אף חכמים מודים שהרי היא אנוסה, ועוד 
דתניא כל עריות שבתורה א"צ גט חוץ מ"אשת 

בי"ד", ומשמע שעל פי איש שנישאת ע"פ 
עדים א"צ גט, וזה לרבנן שהרי א"א לאוקמי 
כר"ש שהרי לדבריו אף בעד אחד א"צ גט, 

כזדון בעד אחד דאמר ר"ש עשו בי"ד בהוראתם 
, ועל פי עדים כשגגת שאסורה לבעלהאיש באשה 
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איש באשה, והרי באיש ואשה א"צ גט, לרב 
אשי מודה ר"ש שצריכה גט ולא דימה לאיש 

לא לענין איסורא, לרבינא לא דימה ואשה א
ר"ש אלא לענין חיוב קרבן שאינה חייבת אלא 
בשוגג, ואב"א מפרשים הברייתא הראשונה חוץ 

  ושנישאת על פי בי"ד.שנישאת בעדים מאשת איש 

רב ששת אמר שגם לרבנן מותרת שהרי  צ"א:

היא אנוסה, ומה שמצינו שאם נתגרשה ונישאת 
שאינה הוגנת...  ונמצא הגט פסול (לשם מלכות

לבנין הבית... היה במזרח וכתב במערב... ) וכן 
בטעה הסופר ונתן גט לאשה ושובר לאיש ונתנו 
זה לזה, וכן בשינה שמו ושמה שם עירו שם 
עירה וכן בכנסה בגט קרח, בכל אלו תצא מזה 
ומזה, ולא אמרינן שהיא אנוסה משום שהיה 
עליה להקרות את הגט, ומה שמצינו שהכונס 

במתו ונישאת הצרה ונמצאה הראשונה י
אילונית, וכן בצרת ערוה שנישאת ונמצאת 
הערוה אילונית תצא מזה ומזה, משום שהיה 

  עליה להמתין.

לענין הלכה סבר רב הונא בריה דרבי יהושע 
שאין להתירה ולהחשיבה אנוסה, דאשינויי ניתי 

  ונסמוך.

אם יצא הקול  -אם יצא קול שבעלה חי צ"ב.

ואין לא חיישינן, ואף שבאה לבי"ד אחרי הניש
  והתירוה לא נחשב שיצא הקול לפני הנישואין.

הורו בי"ד ששקעה  -טעות על פי הוראת בי"ד
חמה וזרחה אין זו הוראה אלא טעות, לרב נחמן 

והיחיד פטור בנישאת על פי בי"ד הוראה היא 

, ולרבא הוי טעות (שהרי אם היה עד אחד מקרבן
ם שלא מת ובא עוד עד שמת בעלה ובאו ב' עדי

שמת שרינן לה), לר"א יקוב הדין את ההר 
  ותביא חטאת שמינה דטעות היא. 

, התירוה בי"ד לינשא וקלקלה חייבת קרבן

לר"א אפילו פנויה שזינתה, ולריו"ח אלמנה 
לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, לרבי אלעזר 
חייבת קרבן על כל ביאה, ולחכמים קרבן אחד 

בכמה בני אדם חייבת קרבן על  על הכל, ומ"מ
  כל אחד.

, אמרו לה מת בעלך ואח"כ מת בנךשאשה 

ונשאת, ואח"כ אמרו לה שקודם מת הבן ואח"כ 

הבעל, תצא, והולד ממזר בין לפני שאמרו לה 
ובין לאחר שאמרו לה, ת"ר זו דברי ר"ע הסובר 
יש ממזר מחייבי לאוין, אבל חכמים אומרים אין 

ינו תנא דר"ע הסובר ממזר מיבמה לשוק, והי
  שאין ממזר אלא מחייבי לאוין דשאר.

וכן באמרו לה מת בנך ואח"כ מת בעלך, 
ונתייבמה, ואח"כ אמרו לה מת בעלך ואח"כ מת 
  בנך, תצא מזמ ומזה והולד ראשון ואחרון ממזר.

  יבמה לשוק

לרב אין קידושין תופסים ביבמה לשוק,  צ"ב:

לאחר ולשמואל צריכה גט, ולדבריו אם נישאת 
והיה היבם ישראל, נותן לה השני גט ומותרת 
ביבום, אבל אם היה היבם כהן לא יחלוץ לה 

  ותהיה מותרת לשני, שלא יהיה נשכר.

לרב שאין בה קידושין, יש בה נישואין, לל"ק 
, שאם נישאת אינה צריכה גטצ"ל שאין בה נישואין 

ולל"ב הכונה שאסורה ליבם כיון שזינתה, 
דמיחלפא באשה שהלך ולאב"א צריכה גט 

  בעלה למדה"י. 

לאמימר הלכה כשמואל, לרב ינאי נמנו וגמרו 
כרב, ריו"ח מוכיח ממתני' כרב, דתנן הרי את 
מקודשת לי לאחר שיחלוץ לך יבמיך אינה 
מקודשת, ור"ל דוחה דמתני' כר"ע הסובר שאין 
קידושין תופסים בחייבי לאוין, ולפי זה סובר 

בא לעולם  ר"ע אין אדם מקנה דבר שלא
  כדלהלן.

  קנין בדבר שלא בא לעולם

שהרי קונם שאני עושה לפיך א"צ להפר  ג.צ"

, ולר"ע יפר שמא תעדיף, לרב הונא משועבדת לו
בריה דרבי יהושע איירי באמר יקדשו ידי 
לעושיהם, ואין ראיה שלר"ע אדם מקנה דבר 
שלא בא לעולם, וכן מוכח מדברי ר"ל לעיל, 

  אדם מקנה דשלב"ל. אבל ללרנב"י סובר ר"ע

  -הסוברים אדם מקנה דבר שלא בא לעולם

רב הונא, דאמר המוכר פירות דקל לחבירו אינו 
יכול לחזור בו אחרי שבאו לעולם, (ולרב נחמן 

  חוזר, ואם אכל לא מפקינן מיניה).

רב, דאמר המוכר שדה לחבירו לכשאקחנה 
  תהא קנויה לך מעכשיו, קנה.
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רב ינאי לרבי חייא רבי ינאי ורבי חייא, שהתיר 
להפריש מעשר על מה שיביא לו האריס (ועל 
זה נאמר למען תלמד ליראה וכו', דלא איצטריך 

  קרא להתיר טלטול דרבנן).

רבי, דאמר ד"לא תסגיר עבד אל אדוניו"  צ"ג:

היינו בלוקח עבד ע"מ לשחררו, דכתב לו 
  לכשאקחך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו.

ר שאתגייר או ר"מ, דאמר שהמקדש אשה לאח
לאחר שתתגיירי וכו' מקודשת, (ולת"ק אינה 

  מקודשת).

ראב"י, דאמר שאפשר להפריש מפירות 
מחוברים על תלושים ומתלושים על מחוברים, 

  אפי' אמר לכשיביאו שליש ויתלשו.

  ר"ע כנ"ל.

  עד אחד ביבמה
הגמ' מסתפקת אם עד אחד נאמן משום דהוי 

מה, או מילתא דעבידא לגלויי, וא"כ ה"ה ביב
דנאמן משום דדייקא ומינסבא, וביבמה 
חוששים שרוצה לינשא ליבם ולא דייקא, והגמ' 
מנסה להוכיח ממתני' שעד אחד נאמן דמתני' 
בעד אחד, דאל"כ הוי תרי ותרי וכדלהלן, והגמ' 

  דוחה די"ל דאיירי בהזמה.

לאב"א אין הספק להתירה להתייבם, דבהדיא 
הספק  קתני שאפי' היא עצמה נאמנת, אלא

הוא להתירה לשוק, דאם הטעם משום דייקא 
ומינסבא שמא היא לא רוצה להתייבם ולכן לא 

  דייקא.

הא דתנן במתני' דאמרו לה מת בעלך ואח"כ 
מת בנך ואח"כ אמרו לה וכו', אם עד אחד נאמן 
היינו שבא עד אחד ואח"כ הכחישוהו ב' עדים, 
אבל בתרי ותרי לא תצא, והולד ספק ממזר, 

  עידי הזמה הדין כמו שנאמר במתני'. ואם באו

אין האשה נאמנת לומר מת יבמי להנשא  צ"ד.

לשוק, ולא לומר מתה אחותי להנשא לבעלה, 
ואין האיש נאמן לומר מת אחי לייבם את 
אשתו, ולא מתה אשתי לישא את אחותה, ואף 
עד אחד אינו נאמן בדברים אלו, וקמ"ל שאף 

מרינן לר"ע שיש ממזר מחייבי לאוין, לא א
  דחיישא לקלקולא דזרעה.

לרבא עד אחד נאמן ביבמה, ק"ו ממה שנאמן 
להתירה באיסור כרת דאשת איש, והגמ' דוחה 

  דשם דייקא ומינסבא וכאן לא.

אמרו לה מת בעלך ונישאת ואח"כ אמרו לה 
תצא, והולד ראשון ממזר, ואחרון  קיים היה

אינו ממזר, ואם רק נתקדשה מותרת לחזור לו, 
תן לה המקדש גט לא נפסלה לכהונה, ואפי' נ

דכתיב ואשה גרושה מאשה לא יקחו ולא 
מאיש שאינו אישה, לרב דורשים משם שאפי' 

הרי את מגורשת ממני ואי לא נתגרשה אלא מאישה 

פסולה לכהונה משום "ריח  את מותרת לכל אדם
  הגט".

 אמרו לו מתה אשתך ונשא את אחותה צ"ד:

ומותר בקרובות מותרת לחזור לו,  -ובאה אשתו
השניה והיא מותרת בקרוביו, ואם מתה 
הראשונה מותר בשניה, ואם אמרו לו שהיתה 
קיימת ומתה, הולד שנולד קודם שמתה הוא 

  ממזר, ושנולד אח"כ אינו ממזר. 

אפי' אם היתה אחות אשתו נשואה ואמרו לו 
שמתו אשתו וגיסו, ונשא את אחות אשתו, 

  רה עליו.שנאסרה לבעלה, מ"מ אשתו לא נאס

אף לר"ע הסובר  שאחות אשה שנישאה צריכה 
גט (וכן אשת אח) לא נאסרה אשתו עליו משום 
אחות גרושתו, דלא אמר ר"ע אלא בקידושין 
ומשום דאמרי אינשי שנשא את אחותה משום 
שהיה תנאי בקידושין, אבל בנישואין א"צ גט, 
ואי מתני' כר"ע הא דתני אחות אשתו, ולא תני 

לרבא ר"ע סובר שחמותו לאחר  חמותו, שהרי
מיתה אינה בשריפה (ולאביי מודה ר"ע שחייבת 
שריפה ולא נחלק על רבי ישמעאל אלא 
במשמעות דורשין), דלא נתמעטה אלא 

  משריפה ולא מאיסורא.

  הבא על חמותו או אחות אשתו

לר"י הבא על חמותו פוסל את אשתו  - צ"ה.

לכו"ע, ונחלקו בבא על אחות אשתו שלב"ש 
סל ולב"ה אינו פוסל, ולרבי יוסי בבא על פו

אחות אשתו לכו"ע אינו פוסל את אשתו, 
ונחלקו בבא על חמותו, הגמ' מבארת טעמא 
דרבי יוסי (לפי שבתחילה הוא מותר בכל 
הנשים וכו'), וטעמא דר"י (דדריש מ"באש 
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ישרפו אותו ואתהן"), ואין הלכה כר"י, ועל כן 
בחמותו רב יהודה הלקה אדם שעבד איסורא 

  ולא אסר עליו את אשתו.

מדאורייתא לא  על אחות אשתו במזידא בה
נאסרה אשתו עליו, דכתיב "ושכב איש אותה" 
אותה שכיבתה אוסרת ואין שכיבת אחותה 
אוסרתה, שיכול והלא דין הוא ומה במקום 
שבא על איסור קל נאסר האוסר, מקום שבא 
על איסור חמור אינו דין שנאסר האוסר, 

אסורה, ועל כן בשוגג מותרת אף  ומדרבנן
מדרבנן, משא"כ בבעל אשת איש שבמזיד 

  נאסרה על בעלה, בשוגג אסורה מדרבנן. 

אין לומר  -מהו איסור קל שנאסר האוסר
דהיינו מחזיר גרושתו שנישאת שנאסרת 
לבעלה השני, דשם נטמא הגוף ואיסורה ברוב 
ואיסורה איסור עולם, ואין לומר דהיינו שומרת 

זינתה שנאסרה ליבמה, דשם נטמא הגוף יבם ש
ואיסורה ברוב, ואין לומר דהיינו יבמה שעשה 
בה מאמר ובא עליה אח אחר שנאסרת לבעל 
המאמר, שהרי אף בלא ביאה אוסרה ע"י מאמר 
שני, ולר"ג ע"י גט או חליצה, ואין לומר דהיינו 

אם אף אם ימות או יגרשנה סוטה שנאסרת לבועל 
יכול לאוסרה לבועל ע"י בא עליה הבעל, שהרי 

גט או שלא ישקנה, ואין לומר דהיינו סוטה 
שנבעלה לבועל שנאסרת לבעל, שהרי זה 
איסור חמור, אלא הכונה איסור אשת איש 

  שהרי יכול להתירה בגט.שאינה אסורה כל ימי הבעל 

, לרב רבי יוסי אומר כל שפוסל וכו' צ"ה:

אמי כוונתו שאם נשא אחות אשתו על פי בי"ד 
אסרת אשתו עליו, אבל על פי עדים לא נ

נאסרת אשתו עליו, לרב יצחק נפחא כוונתו 
שאם הלכו אשתו וגיסו למדה"י ואמרו לו 
שמתו ונשא את אחות אשתו מותרת האחות 
לבעלה, ואם הלכו ארוסתו וגיסו למדה"י אסורה 
אשתו עליו, כיון דאיכא למימר שהיה תנאי 

והיינו כרבי בקידושין, לשמואל הלכה כרבי יוסי, 
אמי, או כרישא דרב יצחק נפחא, שהרי 
לשמואל לא חיישינן שיחשבו שהיה תנא 

  בקידושין וכדלהלן.  

מי שקידש אשה והלך למדה"י ושמע אחיו 
לרב  -שמת ועמד ונשא את אשתו וחזר הבעל

לרב אסורה ליבם, ולשמואל מותרת  -הונא
ליבם, (ולא חייש שמואל שיאמרו שהיה תנאי 

, וי"א שנחלקו אם שומרת יבם בקידושין)
שזינתה אסורה ליבם או לא, או שנחלקו אם 

  קידושין תופסין ביבמה.

ונשא אחותה  אמרו לו מתה אשתך צ"ו.

של השניה מאביה, ואמרו לו מתה ונשא אחותה 

 של שלישיתמאמה, ואמרו לו מתה ונשא אחותה 
של רביעית מאביה, ואמרו לו מתה ונשא אחותה 

רו לו כולם קיימות, מותר מאמה, וחזרו ואמ
בראשונה ובשלישית ובחמישית ופוטרות 
צרותיהן, ואסור בשניה וברביעית ואין פוטרות 
צרותיהן, ואם באמת מתה הראשונה ואח"כ 
נשא כנ"ל, מותר בשניה וברביעית ואסור 

  בשלישית ובחמישית.

  דיני יבום בבן ט' ויום אחד
 בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו או שעשה

בה מאמר או שנתן לה גט, פוסלה על שאר 
האחים, אבל אם כבר עשה אחד האחים בה 
מאמר או גט או ביאה, אין מאמר או גט של 
הקטן פוסלה על הגדול, אבל ביאה פוסלת, 

  וגדול פוסל בכהאי גוונא אף במאמר וגט.
לר"מ, אבל לחכמים אינה חליצתו דינה כגט של גדול 

   תוס'.–כלום 
אין גט אחר גט היינו בב' גדולים והא דאמר ר"ג 

או קטנים, אבל גט של גדול אחרי גט של קטן 
פוסל, והא דאמרי רבנן יש גט אחר גט היינו בב' 
גדולים או בב' קטנים, אבל בקטן אחר גדול אין 

  גט אחר גט.

בן ט' ויום אחד שבא על יבמתו ואח"כ בא  צ"ו:

עליה אחיו או שבא הוא על צרתה נפסלה 
, ולר"ש אינו פוסל, דממ"נ אם היבמה עליו

מועילה הביאה הראשונה לא מועילה השניה, 
ואם הראשונה אינה מועילה, גם השניה לא 

דביאת בן ט' אינה קונה ומשיירת אלא ספק קונה פוסלת, 

לבן עזאי בבא אחיו על  קנין גמור ספק אינה קונה כלל,
יבמתו פוסלה, אבל אם בא הוא על צרתה אינו 

  פוסלה.

ויום אחד ושוטה נשותיהם פטורות מיבום בן ט' 
  וחליצה.
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בן ט' ויום אחד שבא על יבמתו ומת, חולצת 
ולא מתייבמת, משום שיש עליה זיקת ב' יבמין, 

  ואף דליכא צרה גזרו רבנן שלא תתייבם.

בא על יבמתו ונשא אשה אחרת משהגדיל ולא 
בא על הראשונה משהגדיל, הראשונה חולצת 

ותרת אף ביבום, ולר"ש ולא מתייבמת והשניה מ
יכול לייבם אף את הראשונה, ומתני' כמ"ד עשו 
ביאת בן ט' כמאמר בגדול, ולדבריו גדול שעשה 
מאמר ביבמתו צרתה מותרת, אבל התנא 
המוזכר בפרק ארבעה אחין סובר שלא עשו 
ביאת בן ט' כמאמר בגדול, ובין בגדול בין בקטן 
גזרו משום צרה, שאם עשה מאמר ביבמתו 

  ה אסורה.צרת

בית הכנסת של טבריה דנו בו בדין נגר שיש 
בראשו גלוסטרא ונקרע ספר תורה בחמתן, 
ואמר רבי יוסי בן קיסמא תמיה אני אם לא יהיה 

  בית הכנסת זה עבודת ככוכבים, וכן הוה.

כל ת"ח שאומרים דבר הלכה משמו בעוה"ז 
שפתותיו דובבות בקבר, הגמ' מביאה מעשה 

ך שלא אמרו דבר הלכה שהקפיד ריו"ח משום כ
  משמו.

מי שלא הביא ב' שערות דינו כבן ט' ויום  צ"ז.

אחד, עד רוב שנותיו, ואם הביא סימני סריס 
והוא בן כ' הרי הוא גדול, וכן באילונית, (מי 
שלא הביא סימנים אם כחוש יבריאוהו ואם 

  בריא יכחישוהו כדי שיביא סימנים).

  

  

  

  נושאין על האנוסה:
  

  באנוסה ומפותה איסורי קורבה
אדם שאנס או פיתה אשה לא נאסרו עליו 
קרובותיה מדאורייתא, ומדרבנן אסור בחייה, 
ולאחר מיתתה מותר אף מדרבנן. הגמ' מביאה 

  מקורות לדינים אלו.

  מותר לאדם לישא אנוסת בנו ומפותת בנו.

אנוסת אביו ומפותת אביו לת"ק מותרות, ור"י 
  .אוסר. הגמ' מביאה את המקור לר"י

שומרת יבם של האב אסורה על הבן, משום 
שומרת יבם של אביו ומשום דודתו ומשום 

  יבמה לשוק, ואסורה גם לאחר מיתת אביו.

הגמ' מביאה ז' משלים על מקרים שבהם  צ"ז:

  יש כמה סיבות קורבה לאדם אחד.

  איסורי קורבה לגרים
אחים מן האב שהתגיירו מותרים זה באשת 

יירו מותרים זה אחיו, אחים מן האם שהתג
באשת אחיו, אחים מן האב ומן האם לרב אחא 
בר יעקב  מותרים לפי שנקראים בני האב , ולרב 
ששת אסורים לפי שנקראים גם בני האם, וי"א 
שרב אחא בר יעקב מתיר אף באחים מן האם, 
משום דגר שנתגייר כקטן שנולד, ומחלוקתם 

  בנשאו נשים לאחר הגירות.

ה עמה לא חולצים ולא הגיורת שנתגיירו בני
מתייבמים, אפי' הורתו של ראשון שלא 
בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו 
בקדושה. הגמ' מנסה להוכיח ממתני' אם אחים 
מן האם מותרים בעכו"ם או לא, ודוחה את 

  הראיות.

שני אחים תאומים גרים אם היתה הורתם שלא 
בקדושה ולידתם בקדושה לא חולצים ולא 

במים זה לזה, וחייבים על נשות אחיהם מיי
משום אשת אח, ואם הורתם ולידתם בקדושה 

  הרי הם כישראלים לכל דבריהם.

אף בנולדו הא דאין לעכו"ם אחוה מן האב  צ"ח.

אינו משום שהם שטופים בזימה, אלא בקדושה 
אפי' אם ידוע בוודאות שהם אחים מן האב, 

א כגון בתאומים, אינם חשובים אחים, דרחמנ
  אפקריה לזרעיה.

מותר לגר לישא אשת אחיו מאמו, ודווקא 
כשנשאה אחיו כשהיה גוי, אבל אם נשאה אחיו 
כשהיה גר אסור, ולא גוזרים זה אטו זה, וכך 
העיד בן יאסיין משמיה דר"ע וסמכו עליו, ואף 
שת"ח שהורה הלכה לאחר שנהג כך למעשה 
אין שומעים לו, הכא היה מורה עוד הלכות, 

שכאן הראה שנהגו כך למעשה באשה ואב"א 
ושבעת בניה, ואב"א שאמר כן יחד עם עוד 

  הלכה משמו של ר"ע, וכדלהלן. 

אבל שלישית לא  -ויהי דבר ד' את יונה שנית
דיברה עמו שכינה, דכתיב "השיב את גבול 
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ישראל...כדבר ד' אשר דיבר ביד עבדו יונה וכו', 
א י"א דדווקא בענין נינוה לא דיבר עמו, וי"

שהכונה שם שהנבואה נהפכה מרעה לטובה 
  כמו אצל יונה).

גר שהורתו שלא בקדושה ולידתו  צ"ח:

בקדושה אסור בקרובי האם ומותר בקרובי האב 
(והיינו שא"צ להוציא אבל לכתחילה לא יכנוס), 
ואסור באחות האב מן האם גזירה משום אחותו 
מן האם, ומותר באחות האב מן האב, ואסור 

מן האם, אחות האב מן האב לר"מ באחות האם 
אסור ולחכמים מותר, ומותר באשת אחיו מאמו 
כשנשאה אחיו כשהוא עכו"ם, ובאשת אחי 
אביו, ובאשת אביו, ולא ישא אשה ובתה ואם 
נשא יוציא אחת מהן, מתה אשתו י"א שמותר 
בחמותו וכר"ע שחמותו לאחר מיתה קלש 
האיסור, ויש אוסרים וכרבי ישמעאל שחמותו 

  ריפה אף לאחר מיתה.בש

ה' נשים שנתערבו וולדותיהם וגדלו ונשאו 
, כל אחת חולצת לארבע ואחד נשים ומתו

מייבם אותה אחרי החליצה (שלא יפגע ביבמה 
לשוק), נמצא שכל אחד חולץ לד' ומייבם אחת, 
וזה עדיף מאשר שד' יחלצו לכולם ואחד ייבם 
את כולם, מפני שבאופן זה יתכן שכל אחד 

ת אשת אחיו. ואם היו מקצתם אחים מייבם א
מן האב ומקצתם יש להם גם אחים מן האם, או 

שהיו בהם כהנים, אלו שיש להם אחים מן האם  
  והכהנים חולצים לכולם, והאחרים ייבמו.

 יש חולץ לאמו או לאחותו או לבתו צ"ט.

מספק, כיצד אמו ואשה אחרת שילדו במחבוא 
  וכו'.

עבד  ומותאיש ואשה יכולים להוליד ה' א

ושפחה עכו"ם שיש להם ב' בנים ונתגייר אחד 
מהבנים, והטבילם לשם עבדות והולידו בן, 
ושחרר את השפחה והולידו בן (קסבר עכו"ם 
ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר), ושחרר 
את העבד, נמצאו גר ועכו"ם ועבד וממזר 

  וישראל.

... יש מוכר אביו להגבות לאמו כתובתה
תעבד לכתובה, אי כמטלטלי וקמ"ל שעבד מש

דמי כר"מ שמטלטלים משתעבדים לכתובה, או 
  דקמקרקעי דמי.

, ונשאו האשה שנתערב ולדה בולד כלתה

נשים ומתו, בני הכלה חולצים, אבל לא 
מייבמים שמא היא אשת אחי אביו, ובני האם 
יכולים אף לייבם דאשת בן אחיו מותרת לו, 

רובות ואם מתו האחים של אלו שנתערבו, התע
חולצים לבני האם אבל לא מייבמים, מפני 
שהיא ספק אשת אחי אביו, ולבני הכלה יחלוץ 

שאף אם היא אשת בן אחיו היא אחד והשני יכול לייבם 

, אבל לא ייבם ברישא משום דפגע מותרת לו
  ביבמה לשוק.

לר"י אין חולקים תרומה לעבד אא"כ רבו  צ"ט:

סין, עמו, דבמקומו היו מעלים מתרומה ליוח
אבל לרבי יוסי א"צ שיהיה רבו עמו, דבמקומו 
לא היו מעלים מתרומה ליוחסין, ור"א בר צדוק 
ראה עבד אוכל במקומו של רבי יוסי, והעיד 
עליו במקומו של ר"י, ורצו להעלותו ליוחסין, 
(אבל לא העלו, שהרי אין הקב"ה מביא תקלה 

  לבהמתם של צדיקים, כ"ש לצדיקים עצמם).

 -ולקים להם תרומה בבית הגרנותי' אין ח ק.

חרש שוטה וקטן משום דלאו בני דעה נינהו 
, טומטום ואנדרוגינוס משום ואיכא זילותא דתרומה

דבריה בפני עצמם הם, עבד שמא יעלוהו 
ליוחסין, ערל וטמא משום דמאיסי, ונושא אשה 
שאינה הוגנת לו משום קנסא, ואשה י"א משום 

בגורן קרוב לעיר  גרושה, וי"א משום יחוד, (ונ"מ
, או רחוק ומצויים בו אנשיםשלא מצויים שם 

אנשים), וכולם משגרים להם לבתיהם חוץ 
מטמא ונושא אשה שאינה הוגנת לו, אבל ערל 

  דנפיש אונסיה משגרים לו לביתו.  

מעשר עני נותנים לאשה תחילה משום זילותא, 
  וכן מקדימים אותה לדין מטעם זה.

, אינם שפחתה כהנת שנתערב ולדה בולד
מיטמאים למתים, ואין נושאים נשים בין 
כשרות בין פסולות, ומותרים לאכול בתרומה, 
וחולקים בגורן רק אם הם באים כאחד, (כר"י 
הנ"ל ודלא כרבי יוסי) הגדילו התערובות כופים 
אותם ומשחררים זה את זה, כדי שיוכלו לישא 
נשים, ומותרים לישא נשים הראויות לכהונה, 
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רים ליטמא למתים, ומ"מ אם נטמאו אינם ואסו
לוקים, ואסורים לאכול תרומה, ומ"מ אם אכלו 
אינם משלמים קרן וחומש, ואין חולקים להם 
תרומה, ומוכרים תרומה והדמים שלהם, ואין 
חולקים בקדשי המקדש, ואין נותנים להם 
קדשים אבל אין מוציאים מהם, ופטורים מזרוע 

ירעה עד שיסתאב, לחיים וקיבה, ובכור שלהם 
ונותנים עליהם חומרי כהנים וחומרי ישראלים 
והיינו שמנחתם נקמצת כמנחת ישראל, ואינה 
נאכלת כמנחת כהנים, והקומץ קרב בפני עצמו, 
והשיריים קרבים בפני עצמם לשם עצים (שהרי 
אסור להקטיר שיירי מנחת ישראל) וכר"א, 
ולרבנן יקטיר הקומץ לעצמו והשיריים יתפזרו 

ל בית הדשן, (וכר"א בר"ש, ואף רבנן ע
שחולקים אינם חולקים אלא במנחת חוטא, 

  דלאו בת הקרבה היא). 

אשה שלא שהתה אחר בעלה ג' חודשים  ק:

ונשאת לאחר, ואין ידוע אם הוא בן ט' 
, והיו לה בנים מזה לראשון או בן ז' לאחרון

ומזה, הם חולצים לאשתו אבל לא מייבמים, וכן 
ותיהם ולא מייבם, ואם היו אחים הוא חולץ לנש

שלא מאותה האם אחד חולץ ואח"כ יכול לייבם 
(ולא ייבם ברישא שמא פגע ביבמה לשוק), 
ואם היה אחד ישראל ואחד כהן דינו כנ"ל 
בקטע הקודם שמותרים לישא נשים הראויות 
לכהונה וכו', ואם היו שניהם כהנים הוא אונן 

טמא זה עליהם והם אוננים עליו, ואסורים לי
לזה, הוא אינו יורש אותם אבל הם יורשים 
אותו, ופטור אם הכה או קלל אחד מהם, ואם 
הכה או קלל שניהם בזה אחר זה חייב, ולר"י 
אינו חייב אלא כשעשה כך בבת אחת, דאל"כ 
הוי התראת ספק, וי"א דלר"י פטור אף בבת 
אחת, עולה במשמרת של שניהם או כדי לקיים 

ו רוצה כופין אותו משום המצוה, ואף אם אינ
פגם משפחה, ואינו חולק עמם, אא"כ היו 

  שניהם במשמרת אחת ובבית אב אחד.

הולד אינו  י' כהנים שפירש אחד מהם ובעל
יורש אותם, ומשתקים אותו מדין כהונה, ודין 
זה הוא מדרבנן דבעינן זרעו מיוחס אחריו, 
והיכא שהספק הוא ע"י נישואין לא גזרו, (הגמ' 

להוכיח ממתני' דאיירי בזנות ולא מנסה 
בנישואין, ומ"מ קתני עולה במשמר וכו', והגמ' 

דוחה דאיירי בממאנת, ולא בממאנת קטנה 
שהרי קטנה לא יכולה להתעבר, אלא בממאנת 

  בקידושי טעות, שאפי' זינתה מותרת). 

  

  

  מצות חליצה:
  

  דיני חליצה

, ואפי' הם מצות חליצה בשלשה ק"א.

שיודעים להקרות כמו דיינים, הדיוטות, ובלבד 
ור"י אומר בחמשה, להלכה די בשלשה כיון 
דתנן החליצה והמיאונים בג' ולא פליג ר"י 
אע"פ שחלק באותה משנה על דין אחר, ומוכח 
שחזר בו, אבל אין נ"מ אם סתם תנא פעם אחת 
או ב' או ג', והיו שנהגו בחמשה לפרסומי 

  מילתא.

דרין בעינן אינם כשרים לחליצה (לסנה סומין

  דיינים בלא מום).

  צריכים לענות "חלוץ הנעל". ק"א:

הם ולא שלוחם, ועלתה  -וקראו לו זקני עירו
  שיקבעו בי"ד מקום. -יבמתו השערה

בי"ד של גרים פסול לחליצה, גר דן את  ק"ב.

חבירו דבר תורה, ואם היתה אמו מישראל דן 
אפי' ישראל, אבל לחליצה צריך שיהיו אביו 

  ראל.ואמו מיש

אם יבוא אליהו ויאמר חולצים  - מנעל או סנדל
במנעל או שאין חולצים במנעל שומעים לו, 
אבל אם יאמר אין חולצים בסנדל אין שומעים 

  לו שכבר נהגו העם בסנדל. 

חליצה במנעל כשרה, י"א דווקא בדיעבד, וי"א 
  אפי' לכתחילה.

רב חייא חלץ בסנדל שיש לו שרוכים, אע"פ 
דקים יותר, וסנדל שלנו יש שיש סנדלים מהו

  לקושרו .

התרת יבמה לשוק בשמיטת רוב הרגל, והיינו 
  רוב העקב שעליו כובד הרגל.
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צריך שהיבמה תתיר ותשמוט, ואם היבם התיר 
  או שמט החליצה פסולה.

 -הגמ' מסתפקת בקרעה או שרפה את הסנדל
תיקו, וכן בשני מנעלים זה ע"ג זה וקרעה את 

  ון ונשאר העליון.העליון ושלפה את התחת

יבמה שגדלה בין  -כוונה לחליצה ק"ב:

האחים מותרת לינשא לאחד מהם, ואין 
חוששים שחלצה לאחד מהם, ואף אם ראינו 
שחלצה אין חוששים שמא כוונו (וצריך 
שיתכוונו שניהם לחליצה), וי"א שאם ראינו 
שחלצה אסורה לאחים, ולא בעי כוונה אלא 

  להתירה לשוק.

שתן אין חולצים בו, שנא' סנדל התפור בפ
ואנעלך תחש, ומ"מ א"צ דווקא מנעל תחש, 
סנדל של עור ותרסיותיו של שער כשר, אבל 

  כולו של שער פסול.

הגמ' מבארת מנלן ש"וחלצה" היינו שהיבמה 
  שולפת את המנעל.

  דיני המנעל
  כשר לחליצה.שנחתכה הרגל מנעל הנעול בשוק 

ן תורם פסול לחליצה, ואינעל של בגד אנפילא 
הלשכה נכנס עמו (או עם פרגוד חפות) 
לתרומת הלשכה, ומותר ללכת אתו ביוה"כ 

  (ובאנפילא של עור אסור).

חלצה במנעל הנפרם שחופה את רוב הרגל, או 
בסנדל הנפחת שמקבל את רוב הרגל, או 
בסנדל של שעם ושל סיב ושל מוק, או בקב 
הקיטע (המחופה בעור, אבל שאינו מחופה 

רק לר"מ, ולרבא כשר לכו"ע כיון  לאביי כשר
שהוא מגין על הרגל), או בסמיכת הרגלים, או 
באנפילא של עור, או שחלצה ליבם גדול בין 
עומד בין יושב בין מוטה, או שהיבם סומא 

  חליצתה כשרה.

אבל אם המנעל הנפרם אינו חופה את  ק"ג.

רוב הרגל, והנפחת אינו מקבל את רוב הרגל, או 
או באנפילא של בגד, או ליבם בסמיכת הידים, 

  קטן, חליצתה פסולה.

  סנדל שאין לו עקב פסול.

יבם ההולך על צדה העליון של הרגל אינו יכול 
לחלוץ, וסמוכות הרגלים אין קטע חולץ בהם 

  אלא אחר.

נחתכה רגלו מן הארכובה ולמטה החליצה 
כשרה, מן הארכובה ולמעלה החליצה פסולה, 

לי קבין פטורים, והא ולענין עליה לרגל אפי' בע
דמצינו שירך נקרא רגל היינו כדי לומר לישנא 

  מעליא.

ז' בעילות בעל סיסרא את יעל, ומ"מ כל  ק"ג:

טובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים, משום 
שהכניס בה זוהמא שפסקה מישראל במעמד הר 
סיני, ואצל יעקב נחשבת רעה מה שהזכיר לו לבן 

  שמא דעבודת כוכבים. 

בסנדל שאינו שלו חליצתה כשרה, חלצה 
ולכתחילה צריך שיקנה לו את הסנדל, וכן של 
שמאל בימין החליצה כשרה בדיעבד, נעל 
גדולה שיכול להלך בה, ונעל קטנה החופה את 
רוב רגלו כשרה, אבל נעל גדולה שאינו יכול 
להלך בו, או קטנה שאינה חופה את רוב רגלו, 

  או סנדל המסוליים שאין לו עקב.

נעל של עץ לתנא דמתני' כשר, י"מ כר"מ מ
  שנעל מעץ הוי נעל, וי"מ במחופה עור ולכו"ע.

לא תחלוץ בו, ואם  סנדל המוסגר בצרעת

חלצה כשר בדיעבד, סנדל המוחלט י"א שפסול 
אף בדיעבד ויש מכשירים בדיעבד וכן הלכה, 
ומ"מ בית המוחלט מטמא מתוכו ומאחוריו, או 

נתץ חשיב "בית" בביאה לבית, ואף שעומד להי
דאמר קרא ונתץ את הבית. וכן מטלית 
המוחלטת שנכנסה לבית הבית טמא אף 
שעומדת לשריפה, דאמר קרא "ושרף את 
הבגד", ואין לומדים משם דאיסור מטומאה לא 

  ילפינן.

לא תחלוץ  סנדל של עבודת כוכבים ק"ד.

ואם חלצה חליצתה כשרה, אבל סנדל של 
דחת, פסול אף תקרובת עכו"ם או של עיר הני

  בדיעבד.

פסול אף  לתכריכי מיתהסנדל העשוי לזקן 
בדיעבד, דלאו להילוכא עביד, ושאני משל בי"ד 

  שאם ילך בו לא יקפידו עליו.
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  חליצה בלילה כשרה ור"א פוסל.

חלצה בפני ב' או ג' ונמצא אחד מהם קרוב או 
פסול חליצתה פסולה, ור"ש וריו"ח הסנדלר 

  מכשירים.

  יצתה פסולה ור"א מכשיר.חלצה בשמאל חל

קריאה אינה מעכבת בחליצה, חליצה מעכבת, 
  רקיקה לר"א מעכבת ולר"ע אינה מעכבת.

חרש או חרשת שחלצו חליצתם פסולה,  ק"ד:

אילם ואילמת שחלצו חליצתם פסולה, דאע"ג 
דקריאה לא מעכבא, בעינן שיהיה ראוי 

  לקריאה, כרבי זירא דאמר דבעינן ראוי לבילה.

לר"ע שרקיקה  -ה ולא חלצהיבמה שרקק

אינה מעכבת (ואע"פ שאימורים מעכבים היכא 
דאיתנהו) להו"א לא נפסלת על האחים, לר"א 
שרקיקה מעכבת הרי ר"א אמר בכבשי עצרת 
שהלחן אינו קדוש אלא כששחט וזרק לשמן, 
ומבואר ששני דברים המתירים אין מעלים זה 

שבשחיטה שלא לשמן וזריקה בלא זה, ולרבי 

, ואם שחט לשמן וזרק דמן לא קדש הלחם לשמן
שלא לשמן קדוש ואינו קדוש, א"כ ברקיקה 

  בלא חליצה נפסלת על האחים.

הגמ' מוכיחה שאף לר"ע רקיקה פוסלת  ק"ה.

על האחים, וקריאה אינה פוסלת על האחים, 
דרקיקה כיון שהיא לבסוף יבואו להכשירה 

ואם קראה ולא רקקה ולא חלצה מותרת לאחים, 
ם, ואם חלצה ולא קראה ורקקה כשרה לאחי

  החליצה בדיעבד.

  יבמה שרקקה תחלוץ ולא תירוק פעם נוספת.

  הקדים רקיקה לחליצה מה שעשה עשוי.

  גידמת יכולה לחלוץ.

כשרה החליצה דלא כתיב  יבמה שרקקה דם

רוק, ואבוה דשמואל התיר מפני שא"א לדם 
בלא צחצוח רוק, ולפי זה אם שותת לא חשיב 

באופן זה דם היוצא מפיו ומפי האמה ורקיקה, 
  טהור.

אמת היינו  -אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת
שיש עמו שבועה שאינו מתקרע, (וכמו שנשבע 
הקב"ה שלא יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה, 

ודווקא בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר 
בגמ"ח, שרבה עסק בתורה וחי מ' שנה, ואביי עסק 

ח וחי ס' שנה), גזר דין של ציבור אע"פ בתורה וגמ"
שנחתם נקרע, והא דכתיב קראוהו בהיותו קרוב 
היינו ביחיד שיקרא בימים שבין ר"ה ליוה"כ, אבל 

  ציבור בכל השנה.

לר"מ חליצתו פסולה, ולרבנן  קטן שחלץ ק"ה:

  אפי' לפוסלה על האחים.אינה כלום 

לר"מ תחלוץ משתגדיל, ואם  קטנה שחלצה
יצתה פסולה, ולרבנן חליצת קטנה לא חלצה חל

כשרה, לרבי אמי חולצת בפעוטות, ולרבא 
משתגיע לעונת נדרים, ולהלכה משתביא ב' 

  שערות.

המתפלל צריך שיתן עיניו למטה, וי"א למעלה, וי"א 
  שיהיו עיניו למטה ולבו למעלה.

הגמ' מביאה המעשה באבדן שאמר לרבי יוסי מי 
המו"מ שהיה הוא זה שמפסע על ראשי עם קודש ו

  להם והעונש שקיבל אבדן בעוה"ז.

חלצה בשניים, או בג' ונמצא אחד קרוב או 
חליצתה פסולה, ור"ש וריו"ח הסנדלר  פסול

מכשירים, ולהלכה פסול בדיעבד, ובשלשה 
כשר אף לכתחילה, ומעשה בבית האסורים 
שחלץ בינו לבינה ועדים רואים מבחוץ 

  והכשירה ר"ע.

ה, לר"ל היינו שחלץ כשר חליצה מוטעית ק"ו.

כדי לכונסה, ולריו"ח בכהאי גוונא פסולה, 
דבעינן כוונת שניהם לעיכובא, אלא איירי 
שחלץ ע"מ שתתן לי מאתים זוז, דכשרה 
החליצה וא"צ לתת מאתים זוז, כמו בבורח 
מבית האסורים שאמר לבעל המעבורת שישלם 

  לו סכום גדול שיכול לומר משטה הייתי. 

ם שאמוראים הטעו לחלוץ הגמ' מביאה מעשי
ע"מ לכונסה כדי לפוסל את היבמה על היבם 

  שלא היה הגון. 

  גט מוטעה פסול.

אם אמרו רוצה אני  חליצה או גט מעושים
  כשר, ואם לא אמרו רוצה אני פסול.

לרב הונא  -חליצה ומיאון כשאין מכירים
חולצים וממאנים אף שאין הבי"ד מכירים, ועל 
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ם שטר יכירום שמא כן צריך שהעדים הכותבי
הוא איש זר, ולרבא אין חולצים וממאנים אא"כ 

  מכירים, ועל כן אין העדים צריכים להכירם.

  סדר החליצה

בי"ד משיאים להם עצה הוגנת, שאם הוא  ק"ו:

זקן והיא ילדה או שהוא ילד והיא זקנה שלא 
  ייבם כדי שלא תהיה קטטה ביניהם.

היא אומרת מאן יבמי להקים לאחיו שם 
ישראל לא אבה יבמי, והוא אומר לא חפצתי ב

לקחתה, וחולצת ויורקת רוק הנראה לדיינים, 
ואומרת ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את 
בית אחיו, והוחזקו להקרותה המשך הפסוק 
ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל, (י"א 

  שנקרא כך לדיינים, וי"א אף לתלמידים).

מי" יחד, לאביי צריך להקרות לה "לא אבה יב
ולא יפסיק אחרי לא, וכן ב"לא חפצתי 
לקחתה", ולרבא בלא חפצתי לקחתה אין 

  קפידא.

בשטר החליצה יכתבו שהקריאו להם את 
הפסוקים, ולא יזכירו כל הפסוקים אלא 
תחילתם וסופם, ולמר זוטרא ישרטט ויכתוב כל 

  הפסוקים, וכן הלכה.

  דיני הרקיקה

ם הוא רקקה וקלטה הרוח לא עשתה כלום, וא
ארוך והיא גוצה וקלטתו הרוח כשר דאיכא 

  בפניו, אבל איפכא בעינן שירד הרוק למול פניו.

אכלה שום או גרגישא ורקקה לא עשתה כלום, 
  דבעינן וירקה מעצמה.

  צריכים הדיינים לראות את הרוק יוצא מפיה. 

  

  

  בית שמאי:
  

  מיאון בנשואה

לב"ש רק ארוסה ממאנת, ולב"ה אף  ק"ז.

  אנת.נשואה ממ

לפי שאין תנאי לשמואל טעמא דב"ש 
ויאמרו שנתבטלו הנישואין ע"י תנאי ויש תנאי  בנישואין

, וטעם זה שייך אף בנכנסה לחופה ולא בנישואין
נבעלה, ובמסר האב לשלוחי הבעל לא פלוג 

  רבנן, וב"ה סברי שידוע שנישואי קטנה דרבנן.

לפי שאין אדם לרבה ורב יוסף טעמא דב"ש 
ולא ירצה לינשא לה  ו בעילת זנותעושה בעילת

, ואף בחופה לבד לא ניחא ליה בחופה שמא תמאן
דאיסורא, ובמסר האב לשלוחי הבעל לא פלוג 
רבנן, וב"ה סברי שע"י קידושין וכתובה לא 

  יחששו לבעילת זנות.

שמא לא ירצה הבעל לרב פפא טעמא דב"ש 
שמא תמאן, ולב"ה  להשביח את הפירות

  א תרצה למאן.אדרבה ישביח כדי של

שאין אדם טורח לרבא טעמא דב"ש משום 
, ולב"ה ניחא להם בזה כדי בסעודה ומפסידה

  שיצא עליהם שם אישות.

  מיאון ביבם
  לב"ש אינה ממאנת ביבם, ולב"ה ממאנת ביבם.

ולא  שא"צ גטלרבי אושעיא ממאנת למאמרו 
  , דזיקה רחמנא רמא עליה.וצריכה חליצהלזיקתו 

ף לזיקתו, דנישואי קמאי לעולא ממאנת א ק"ז:

עקרה, ומ"מ ערוה שמיאנה צרתה חולצת ולא 
מתייבמת, משום שבשעת נפילה נראית כצרת 

  ערוה, ומטעם זה מיאנה ביבם אסורה לאביו.

לרב אסורה לאחים  -מיאנה באחד מהיבמים

כבעלת הגט, ולשמואל מותרת לאחים, ולרב 
אסי מותרת אפי' לו דאין מיאון לחצי זיקה, 

אושעיא הנ"ל אפי' ביבם אחד לא שייך (ולרב 
  מיאון).

לב"ש אינה ממאנת אלא  -מיאון שלא בפניו

בפניו, (ופישון הגמל הענישוהו שיועיל המיאון 
שלא בפניו ובנשואה), ולב"ה ממאנת אף שלא 

  בפניו.

לב"ש אינה ממאנת אלא בבי"ד,  -מיאון בבי"ד
ולב"ה אף לא בפני בי"ד, לרבה א"צ לב"ה 

י צריך ג' אלא שא"צ מומחין, וכן שלשה, ולאבי
תנא בברייתא, רבי יוסי בר יהודה ור"א בר"ש 

  מכשירים בשניים, וכן הלכה.
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לב"ה ממאנת כמה  -מיאון כמה פעמים
פעמים, ולב"ש ממאנת ותמתין עד שתגדיל 

  ותמאן ותינשא.  

מיאון שייך בקטנה שהשיאוהו אמה ואחיה 
מדעתה, אבל אם השיאוה שלא מדעתה א"צ 

  ן.למא

בראשונה היו כותבים גט מיאון  -נוסח המיאון
לא רעינא ביה ולא צבינא ביה ולית אנא בעיא 
לאינסובי ליה, אולם מחשש שיחשבו שזה 
מועיל לגט, תיקנו לכתוב ביום פלונית מיאנה 

  פלונית בת פלוני באנפנא.

שין אי אפשי בקידו שאמרהקטנה  ק"ח.

עלי לוני באי אפשי בפ שקידשוני אמי ואחי, או
הוי מיאון, ואפי' אמרה כך כשהיא יושבת 
באפריון והולכת לבית בעלה, או בפני אורחים 

  הוי מיאון.או חנוני 

לרחב"א קטנה  -ממתי קטנה צריכה למאן

שאינה יודעת לשמור קידושיה א"צ למאן, וכן 
  הלכה.

לריב"ב  -קטנה שלא מיאנה ונישאת לאחר

בנן נישואיה הן הן מיאוניה, וכן בקידושין, ור
פליגי בנישואין, ואולי גם בקידושין, והלכה 

  כריב"ב אפי' כשהיתה נשואה לראשון.

לר"א בת כהן לישראל  -דין נישואי קטנה
אוכלת בתרומה, ובת ישראל לכהן אינה אוכלת 
בתרומה, ואין בעלה זכאי במציאתה ובמעשי 
ידיה ובהפרת נדריה, ואינו יורשה ואינו מיטמא 

יא כאשתו לכל דבר לה, ולרבי יהושע הרי ה
אלא שיוצאה במיאון, לרבי מסתבר כר"א דאי 
כרבי יהושע למה אינה צריכה גט, ומ"מ לר"א 

  צריכה מיאון משום "אלא בכדי תיפוק".

לראב"י אם תבעוה לינשא לאחר ואומרת שאינו 
הגון א"צ עוד מיאון, ואם אומרת שהיא נשואה 

  .-לראשון צריכה מיאון, וי"מ כוונתו כדלהלן

נתן לה גט נאסרו זה  - י גט ומיאון בקטנהדינ
בקרובי זה ונפסלה לכהונה, אבל במיאון לא 

  נאסרו בקרובים ולא נפסלה לכהונה.

             קטנה שמיאנה או נתגרשה 
  לבעלה אם מותרת לחזור

נתן לה גט והחזירה ומיאנה בו ונישאת לאחר 
ונתארמלה או נתגרשה מותרת לחזור לו, אבל 

זירה ונתן לה גט וכו' אסורה אם מיאנה והח
  לחזור לו. 

גירשה ונישאת לאחר ומיאנה ונישאת  ק"ח:

לאחר וגירשה מותרת לחזור למי שמיאנה בו 
   - ואסורה לאלו שנתנו לה גט

לשמואל למ"ד שבנתן לה גט ואח"כ מיאנה 
  מותרת, מותרת לראשון, דמיאון מבטל גט. 

לרבא שאני מיאון דידיה ממיאון דחבריה, 
ן דחבריה חוששים שיגרום לה למאן דבמיאו

  בשני, אבל בדידיה כבר ניסה ולא הצליח.

לרבי אלעזר למ"ד שבמיאנה ואח"כ נתן לה גט 
ונישאת ונתארמלה או נתגרשה אסורה לראשון, 
ומשמע שאם מיאנה בשני מותרת לראשון, 
דמיאון מבטל גט, ה"ה שמותרת לשני, וזו 

ת שיטת רבי ישמעאל וטעמו דאיסור כרת התר
במיאון כ"ש איסור לאו, ותנא דסיפא כר"ע 
וריב"ב (ששכרו אדם אחד... ), ומ"מ מותרת 

  לאחיו, וי"א שאסורה לאחיו משום גזירה. 

והיכא ששילשה בגיטין מיחזיא כגדולה ואין 
המיאון מבטל גט (ולעולא איירי מתני' בכהאי 

  גוונא).

אשת אחי אמו שנשאה אחיו מאביו אינה יכולה 
נישואין הראשונים כדי שתתיבם למאן השתא ב

  צרתה. 

  יבום במחזיר גרושתו ומת

המגרש אשה והחזירה מותרת ליבם,  ק"ט.

ור"א אוסר ליבם ומצריך חליצה. וכן נחלקו 
במגרש יתומה והחזירה, אבל קטנה שהשיאה 
אביה ונתגרשה, שדינה כיתומה בחיי האב, ואם 

  החזירה אסורה ליבם. 

א ליה אי לאביי טעמא דר"א משום דמספק
נישואין וחייבת ביבום, או  מיתה מפלת

ועמדה עליו שעה אחת  הראשונים מפילים
  באיסור. 
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לרבא מודה ר"א שמיתה מפלת, ומ"מ חוששים 
שיהיו כאלו ששמעו על הגירושין ולא על 

  המיתה. 

לרב אשי טעמא דר"א גזירה משום קטנה 
שהשיאה אביה וגירשה והחזירה, שאסורה 

א דאורייתא והנישואין ליבם משום שהגט הו
מדרבנן, וכן בהחזירה כשהיא גדולה או שגדלה 
אצלו אסורה לר"א משום גזירה וחכמים 
מתירים, ומודה ר"א שצרתה מותרת ביבום דלא 
גזרינן גזירה לגזירה, ומסתבר כדברי רב אשי 
ממה שהמשנה הביאה דין זה של קטנה שהוא 

  פשוט, ותניא בברייתא כדבריו.

  טנה וחרשתיבום וחליצה בק
 קטנות, או שתי אחים הנשואים לשתי אחיות

לשתי אחיות חרשות, ומת אחד האחים, אשתו 
  פטורה מחליצה ויבום.

ואם היתה אחת מהם גדולה, אם מת בעלה של 
  הקטנה, הקטנה פטורה מחליצה ויבום. 

ואם מת בעלה של גדולה, לר"א מלמדים את 
הקטנה למאן כדי שיוכל לייבם את הגדולה, 

"ג אם מיאנה מיאנה, ואם לא מיאנה אז ולר
כשתגדל תצא הגדולה משום אחות אשה, 
ולרבי יהושע מוציא את הקטנה בגט והגדולה 

  בחליצה, והלכה כר"א.

בחליצה וכאבא שאול שהמייבם  לעולם ידבק אדם
לשם נוי כפוגע בערוה, ובהבאת שלום דכתיב בקש 
שלום ורדפהו, ובהפרת נדרים כרבי נתן דס"ל 

ר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב שהנוד
עליה קרבן, ויתרחק ממיאון שמא תתחרט כשתגדל, 
ומיאון דמצוה כמתני' א"צ להתרחק ממנו, 
ומפקדונות ממי שהוא כבן בית אצלו, ומלהיות ערב 

  "שלוף דוץ".

למקבלי גרים, כרבי  רעה אחר רעה תבוא ק"ט:

חלבו דס"ל קשים גרים לישראל כספחת, ולערבי 
לציון והיינו שלוף דוץ, ולתוקע עצמו לדבר הלכה, ש

והיינו באומר אין לו אלא תורה שאפי' תורה אין לו, 
וי"מ במלמד לאחרים שמקיימים, ותורה יש לו אבל 
לא שכר הקיום של האחרים, וי"מ בדיין המדמה 
מילתא למילתא ולא שואל את רבו, מפני שצריך 

בין ירכותיו הדיין לראות עצמו כאילו חרב מונחת לו 
  וגיהנום פתוחה מתחתיו.

טעמא דר"ג שאם גדלה תצא אחותה משום 
אחות אשה, משום שהמקדש אחות יבמה 
נפטרה היבמה, ועל כן דווקא כשבעל את 

  הקטנה כשגדלה נפטרה הגדולה.

קטנה שלא מיאנה והגדילה ונישאת  ק"י.

לרב א"צ גט מהשני, ולשמואל צריכה גט  לאחר

את רב כשהראשון בעל מהשני, הגמ' מעמידה 
משגדלה, וטעמא דשמואל משום שלא בעל 
אלא על דעת קידושין הראשונים, וכמו שנחלקו 

  להלן, וצריכא.

לרב  -קידש אשה על תנאי וכנסה סתם

צריכה ממנו גט דמחל על תנאו בנישואין, 
ולשמואל א"צ הימנו גט כיון שבעל על דעת 

  נישואין הראשונים. 

תקדשה וכשגדלה הוה עובדא בנרש שקטנה נ
והכניסוה לחופה בא אחר וקידשה, ולא 
הצריכוה גט, י"מ משום שבא עליה כשגדלה, 
וי"מ שכיון שעשה שלא כהוגן הפקיעו רבנן 
הקידושין, משום שמקדש על דעת רבנן, 
ובקידושי ביאה שוויהו רבנן לבעילתו בעילת 

  זנות.

  אדם הנשוי לב' נשים...
ת פוטרת היה נשוי לפקחת וחרשת ביאת הפקח

החרשת, וביאת החרשת אינה פוטרת את 
  הפקחת, וכן בגדולה וקטנה.

היה נשוי לשתי יתומות קטנות ומת, ביאתה או 
  חליצתה של אחת מהם פוטרת צרתה.

היה נשוי לשתי חרשות ומת, ביאתה של אחת 
  מהם פוטרת צרתה. 

לרב אינה מועילה, ולרבה  חליצה בחרשת
היכי דעל הכי חרשת מעיקרא יכולה לחלוץ, דכי 

  נפיק, אבל פיקחת מעיקרא מעכבא בה קריאה.

הגמ' מוכיחה דלא כרבה, מהא דתנן שני  ק"י:

אחים חרשים שהיו נשואים לשתי אחיות 
חרשות או פקחות או אחת פקחת ואחת 
חרשת, וכן שתי אחיות חרשות שהיו נשואות 
לשני אחים חרשים או פקחים או אחד חרש 

ויבום, ואם לא היו ואחד פקח, פטורות מחליצה 
אחיות יכולים לכנוס וכן יכולים אח"כ להוציאם 
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בגט, ומהא שיכול להוציאם בגט מבואר דאיירי 
בחרשים מעיקרא, שהרי פקח שנתחרש או 
נשטתה אינו יכול לתת גט, וא"כ אף בחרשות 
איירי בחרשות מעיקרא, וקתני יכנוסו ומשמע 

  שדווקא יכנוסו אבל לא יחלצו, ודלא כרבה.

מ' מביאה כמה מקרים בפקחים וחרשים הג
ממתני' קי"ב: להוכיח דלא כרבה, ודוחה את 
הראיות דאיירי שם בפקחת שנתחרשה, ויובאו 

  דינים אלו להלן במקומם.

פיקחת שנתחרשה יכול בעלה להוציאה בגט, 
ואם נשתטית אינו יכול להוציאה, ואם הוא 

  נתחרש או נשטתה אינו יכול להוציאה.

ה וחרשת אין ביאת אחת מהם היה נשוי לקטנ
נן אי ניחא ליה בקטנה דלא ידעיפוטרת צרתה, 

שתבוא לכלל דעה, או בחרשת שהיא גדולה 
ובת ביאה, י"א שבנפלו מאחיו חרש ודאי ניחא 
ליה בחרשת בת מינו, וי"א שאף בזה יש ספק. 
כיצד תקנתם לרב יכנוס את החרשת ויוציאה 
 בגט, והקטנה תמתין עד שתגדיל ותחלוץ,

וטעם הדבר משום שהחרשת קנויה ומשוירת, 
  וקטנה ספק קנויה.

שתי אחים הנשואים לשתי אחיות  קי"א.

קטנה וחרשת, מת בעל הקטנה יוציא את 
החרשת בגט, ויחלוץ לקטנה כשתגדיל, מת 
בעל החרשת הקטנה יוצאה בגט והחרשת 
אסורה לעולם, ואם בא על החרשת, נותן לה גט 

שחרשת קנויה  והותרה, וטעמא כנ"ל משום
ומשוירת וקטנה ספק קנויה, (וא"א להעמיד 
כרבי נחמיה דס"ל שביאה פסולה פוטרת 

  מחליצה).

היה נשוי לקטנה וחרשת ומת, אם בא היבם על 
הקטנה ואח"כ בא הוא או אחיו על החרשת 
נאסרו עליו שתיהן, ויוציא את החרשת בגט 

  והקטנה תחלוץ לכשתגדיל.

ת קטנות או היה נשוי לשתי יתומו קי"א:

לשתי חרשות ומת, ובא היבם על הראשונה, 
ואח"כ בא הוא או אחיו על השניה, לא נפסלה 
הראשונה, ואם היו קטנה וחרשת נפסלה 
הראשונה, ואם היו פקחת וחרשת אם בא קודם 
על הפקחת, אין ביאת החרשת פוסלת את 

הפקחת, אבל אם בא קודם על החרשת, ביאת 
כן בגדולה הפיקחת פוסלת את החרשת, ו

וקטנה אין הקטנה פוסלת את הגדולה, אבל 
הגדולה פוסלת את הקטנה, ולר"א מלמדים 

  אותה שתמאן בו, והלכה כר"א, (וצריכא).

יגדלו זה עם  יבם קטן שבא על יבמה קטנה

זה, ואם בא יבם קטן על יבמה קטנה תגדלנו, 
כל  -דשייך יבום אף בקטן (יבמה יבוא עליה

ואפי' בן יום אחד),  -דיודהו, כי ישבו אחים יח
ומתני' דלא כר"מ דלר"מ קטן וקטנה לא 

   חולצים ולא מתייבמים. 

, יבמה שאמרה לאחר שכנסה שלא נבעלה
אם אמרה כך בתוך ל' יום כופים אותו שיחלוץ 
לה, ואיירי כשנתן לה גט אבל בלא גט כופים 
אותו לייבם, ואם אמרה כך לאחר ל' יום 

"כ הוא מודה, מבקשים ממנו שיחלוץ לה אא
דעד ל' יום אדם מעמיד עצמו, לריו"ח היינו 
כר"מ הסובר שא"א לטעון טענת בתולים לאחר 
ל' יום, ולרבי יוסי אין תלוי בימים אלא אם 
נסתרה עמו, ולרבה אפי' לרבי יוסי שאני אשת 

  אחיו דלא גיס בה כארוסתו.

היא אומרת נבעלתי והוא לאחר ל' יום ואם  קי"ב.

יוציא בגט, ואם אמר בעלתי  אומר לא בעלתי
וחזר ואמר לא בעלתי צריכה גט וחליצה, ואף 
שכופים או מבקשים ממנו לחלוץ צרתה 

  מותרת.

הנודרת הנאה מיבמה אם נדרה בחיי בעלה 
כופים את היבם לחלוץ, ואם נדרה לאחר מיתת 
בעלה מבקשים מהיבם לחלוץ, ואם נתכוונה 
למנוע עצמה מיבום אף שנדרה בחיי בעלה 

  בקשים מהיבם לחלוץ.מ

בראשונה היו אומרים ג' נשים יוצאות ונוטלות 
כתובה, האומרת טמאה אני לך, או שאומרת 

, שאינך נזקק לי כדרך בני אדםהשמים ביני לבינך 
שנדרה כך משום שהתשמיש נטולה אני מן היהודים 

, אולם כדי שלא תהיה אשה נותנת עיניה קשה לה
שהאומרת  באחר ואוסרת עצמה לבעלה, אמרו

טמאה אני לך צריכה להביא ראיה, והאומרת 
מהבעל שינהג השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה 

, והאומרת נטולה אני מן היהודים יפר עמה יפה
  חלקו.
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האומרת נטולה אני מן היהודים ונפלה לפני 
יבם, לרב מותרת ליבם, ולשמואל אסורה ליבם, 

  הגמ' מוכיחה ממתני' כרב.

  

  חרש שנשא:
   

  ישואין ויבום בחרשנ

ב' אחים שנשאו ב' נשים ולפחות אחד   קי"ב:

מארבעתם היה חרש, הרי אלו פטורות מחליצה 
ויבום, ואם הנשים לא היו אחיות יכנסו ויכולים 

  להוציא.

שתי אחים חרש ופקח שנשואים לשתי אחיות 
פקחות, אם מת החרש יוצאת אשתו משום 
אחות אשה, ואם מת הפקח יוציא החרש את 

  אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם.

שני אחים פקחים שנשאו ב' אחיות חרשת 
ופקחת, אם מת בעל החרשת יוצאת אשתו 
משום אחות אשה, ואם מת בעל הפקחת יוציא 

  החרשת אש אשתו בגט, ואשת אחיו בחליצה.

חרש ופקח שנשואים לשתי פקחות נכריות, אם 
מת החרש יכול הפקח לייבם או לחלוץ, ואם 

  החרש יכנוס הפקח ולא יוציא לעולם.מת 

שני פקחים שנשאו חרשת ופקחת נכריות, מת 
בעל החרשת בעל הפקחת יכנוס ויכול להוציאה 
בגט, ואם מת בעל הפקחת בעל החרשת יחלוץ 

  או ייבם.

חרש ופקח אחים שנשאו חרשת ופקחת 
נכריות, אם מת החרש בעל הפקחת יכנוס ויכול 

כנוס החרש ולא להוציאה בגט, ואם מת הפקח י
  יוציא לעולם.

פקח שנשא פקחת ואחיו החרש נשא חרשת, 
אם מת החרש תצא אשתו משום אחות אשה, 
ואם מת הפקחת יוציא החרש את אשתו בגט 

  ואשת אחיו אסורה לעולם.

  נישואין דרבנן ודינם
חרש יש לו נישואין  - למי תיקנו רבנן נישואין

מדרבנן, אבל שוטה לא משום שאין אדם דר 
ם נחש בכפיפה אחת, וקטן לא תיקנו לו ע

נישואין כיון שיבוא לכלל נישואין בגדלותו, 

קטנה תיקנו לה נישואין כדי שלא ינהגו בה 
  מנהג הפקר.

קטנה ממאנת אבל לא  -למי תיקנו רבנן מיאון
  חרשת כדי שלא ימנעו מלישאנה.

קטנה  -למי תיקנו רבנן אכילת תרומה קי"ג.

ל חרשת לא שמא שנישאת אוכלת בתרומה, אב
יאכיל חרש לפקחת, שהיא לא אוכלת אף 

  תרומה דרבנן שמא יאכילה תרומה דאורייתא.

לקטנה תיקנו כתובה,  -למי תיקנו רבנן כתובה

אבל לא חרשת כדי שלא ימנעו מלישאנה, 
ואפי' פקחת לחרש אין לה כתובה, משום 
שיותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה 

אשה וכתב לינשא. רב מלכיו השיא לחרש 
  בכתובתה ד' מאה זוזי, כדי לדאוג לצרכי החרש.

לרבי אלעזר חרש הוא ספק בן דעת, ועל  -חרש

כן תרומתו לא תצא לחולין. הגמ' מסתפקת 
בדבריו אם הספק הוא בשיעור הדעת שיש לו 
אם נחשב שוטה, או שהספק הוא אולי באותו 
הזמן היתה דעתו צלולה, ונ"מ כשקידש אם 

ו. לר"א הבא על אשת חרש יכול לגרש, תיק
חייב עליה אשם תלוי משום שהיא ספק, וכמו 
שכוי חייבים על חלבו אשם תלוי, לשמואל 
לל"ק אף דסבר כר"א לגבי חרש, מ"מ אין 
חייבים אשם תלוי דס"ל דבעינן לאשם תלוי 

  חתיכה משני חתיכות, ולל"ב סבר כר"א לגמרי.

לתנא דמתני' בתרומות חרש הוא ודאי שוטה, 
כן אין תרומת חרש תרומה כלל, (וכן שוט  ועל

וקטן והתורם את שאינו שלו, ועכו"ם שתרם 
  משל ישראל אפי' ברשות ישראל).

חרש שנשא  -נישואין וגירושין בחרש קי"ג:

פקחת או איפכא, יכול להוציאה או לקיימה, וכן 
בנתחרשה אחרי הנישואין, ואם נתחרש הוא 

ריך דעת שהרי בגירושין צ אינו יכול להוציאה
המגרש, ולריו"ח בן נורי אף אם נתחרשה היא 

  אינה מתגרשת.

נשא אשה  -נישואין וגירושין בשוטה
ונשתטית אינו יכול להוציאה, שאם היא שוטה 
גמורה שאינה יודעת לשמור את גיטה ואת 
עצמה אינה מתגרשת מדאורייתא, ואם יודעת 
לשמור את גיטה אבל לא את עצמה 
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ל מדרבנן אינה מדאורייתא מתגרשת, אב
מתגרשת כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר ואם 

  נתחרש הוא או נשתטה אינו יכול להוציאה.

אמר לעדים ראו גט זה שאני נותן לה, ואמר 
לאשה כנסי שטר חוב זה, הרי זו מגורשת כיון 
שמתגרשת שלא לדעתה, וקמ"ל שלא אומרים 

  שהבעל ביטל את הגט.

  דין הפרשת קטן מעבירות

י פדת קטן האוכל נבילות אין בי"ד לרב קי"ד.

מצווים להפרישו, ואם עושה על דעת אביו 
מצווים להפרישו, לאביי רק באיסור דרבנן אין 
מצווים להפרישו, ריו"ח מסתפק אם באיסורים 

  דאורייתא מצווים להפרישו.

מותר לתינוק לינק מעכו"ם ומבהמה טמאה 
וא"צ להפרישו, ולאביי צ"ל דאיירי במקום 

ומותר דסתם תינוק מסוכן אצל חלב, סכנה, 
  לינק אף בשבת, ולגדול אסור דסתמו אינו מסוכן. 

אבא שאול מתיר לינק ביו"ט מבהמה טהורה במקום 
צערא, דס"ל שהוא מפרק כלאחר יד וגזרו רבנן 
לאוסרו בשבת שהוא איסור סקילה ולא ביו"ט 

  שהוא איסור לאו.

אסור להאכיל קטן נבילות וטרפות שקצים 
  ים.ורמש

לא  -ג' דרשות להזהיר גדולים על הקטנים
תאכלום קרי ביה לא תאכילום, כל נפש מכם 
לא תאכל דם, אמור ואמרת, ולרבי פדת איירי 
בספיה, וצריכא (שקצים איסורם במשהו, דם 
איסורו בכרת, ושניהם איסורם שוה בכל, 
וטומאה נאמרה בכהנים שריבה בהם הכתוב 

  מצוות יתרות).

נו במתני' שצריך חרש להוציא מה שמצי קי"ד:

את אשתו בגט משום אחות זקוקתו, למ"ד אין 
בי"ד מצווים להפרישו, משום האיסור שלה, או 

  משום גזירת התרת יבמה לשוק.

  

  

  

  

  

  

  

  

  האשה שלום:
  

  נאמנות אשה שמת בעלה
אשה שהלכה עם בעלה למדה"י וחזרה ואמרה 
מת בעלי, מותרת להנשא או להתייבם, אבל אם 

קטטה ביניהם אינה נאמנת, (והיינו היתה 
שאמרה לבעלה גירשתני בפני פלוני ופלוני והם 
מכחישים דבריה, אבל באומרת גרשתני סתם 
נאמנת אף אם לא מת, משום שחזקה אין אשה 
מעיזה פניה בפני בעלה, ואם אומרת גרשני לא 
חשיב קטטה ונאמנת לומר שמת, והטעם 

ים שבקטטה אינה נאמנת לרבי חנינא חושש
שמשקרת, ולרב שימי בר אשי חוששים שהיא 

, ונ"מ שבגלל הקטטה אינה מדקדקת לראותטועה 
  כשהוא התחיל בקטטה. 

או  מפולתבעולם, או  מלחמהוכן אם יש 

, שמה אמרה שמת שילוח נחשים ועקרבים
ורק היה נדמה לה, או שראתה אותו פצוע 
וסברה שודאי מת, ואם אמרה בשעת מלחמה 

אינה  שעת רעבוןובאמנת, שמת על מיטתו נ
נאמנת עד שאומרת מת וקברתיו, אם היה דבר 

  י"א שדינו בעת מלחמה, וי"א שנאמנת.

הגמ' מסתפקת אם נאמנת כשאנו  קט"ו.

  יודעים על המלחמה רק על פי דבריה.

ובעלה  הציתו עליהם בית או מערהשאמרה 
מת והיא ברחה, אינה נאמנת. ואין מכאן ראיה 

ם שגם הבעל ניצל בנס, להנ"ל די"ל שחוששי
ואם ראו שדלקה אש וראו אדם שרוף ופיסת יד 

  בצידו נאמנת, ולרחב"א אינה נאמנת.  

ובעלי  נפלו עלינו עכו"ם או ליסטיםאמרה 

מת ואני ניצלתי נאמנת. ואין מכאן ראיה להנ"ל 
די"ל שכאן אין האשה חוששת שיהרגוה דכלי 

  זינה עליה.

ין לדעת חכמי א"י א -עד אחד במלחמה
משיאין את האשה על פי עד אחד, ושאני עדות 
האשה דדייקא ומינסבא, ור"י בן בבא מתיר על 
פי עד אחד, משום דמילתא דעבידא לגלויי לא 
משקר, וכן העיד נחמיה בשם ר"ג הזקן, (ואין 

  ראיה מדבריו להתיר אף במלחמה).
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רבי השיא על פי עדות נשים אחרות  קט"ו:

, ואין מכאן שמתו בעליהם של אותם נשים
ראיה שעד אחד נאמן די"ל שסמך על 

, שהרי ודאי ראו אותם מתים שהרי סימניםה

  במים שאין להם סוף האשה אסורה. 

ובמפקיד שומשמי וטוען הנפקד שהחזירם ונתן 
המפקיד סימנים, לרבינא אינו נאמן שמא פינם 
משם וחושבנא איתרמי, וכן הלכה, ולרב יימר 

  נאמן.

אם כתוב עליו ק' כוונתו  מצא כלי -שמא פינם

קרבן, מ' מעשר, ד' דימוע, ט' טבל, ת' תרומה, 
שאם היה מפנה היה מגרד את האות, ולרבי 
יוסי אפי' כתוב תרומה הפירות חולין שמא 
פינם ושכח למחוק, או השאיר את האות 

  לשמירה.

לאביי  -חשש לאדם אחר עם אותו שם

חוששים ואין מתירים אשה לפי עדות עם השם 
בעלה, ולרבא אין חוששים, ואף יכול לגבות  של

חוב בשטר כזה, אף שהוחזק אדם נוסף באותו 
שם, דזהיר שלא יפול ממנו ואינו מפקיד אצל 
מי ששמו כשמו, אלא ודאי דמסרו ואותיות 

  נקנות במסירה.

היה גט בסורא על ענן בר חייא  קט"ז.

מנהרדעא, ובדקו מסורא עד נהרדעא ולא מצאו 
ם שם כזה, אלא אחד שלא היה רק אדם אחד ע

באותו יום בסורא אלא בנהרדעא, לאביי בזה 
אין חוששים לאדם אחר, ולרבא בזה חוששים 
שמא בא בגמלא פרחא או בקפיצה או שמסר 

  דבריו לעדים. 

הגמ' מסתפקת אם  -עד אחד בקטטה קט"ז:

נאמן משום דעבידא לגלויי, או שרק היא 
  נאמנת משום דדייקא ומינסבא. 

באה בוכה אין האשה נאמנת אלא אם  לר"י
, אמרו לו א"כ פקחת תעשה כך ובגדיה קרועים

ותינשא, ושוטה לא תדע לעשות כך ולא 
  תינשא.

ב"ה סברו בתחילה שאין אשה נאמנת שמת 

בקציר שאמרה  כמעשה שהיהבעלה אלא 

מת בעלה במקום קרוב, אמרה ששחיטים 
וב"ש מתירים בכל  דמירתתא ולא משקרא,

ם כמעשה שהיה נתיר רק בקציר אופן, דא
חיטים ולא בשעורים או בבציר וכו', חזרו ב"ה 

  להורות כב"ש. 

לא ישא אדם מי חטאת או אפר חטאת ויעבירם 
וכן בשאר נהרות, ולא יזרוק אותם  בירדן ובספינה

מצדו של הנהר לצדו השני, ולא ישיטם על פני 
המים, ולא ירכיבם ע"ג בהמה, ולא ע"ג חבירו אא"כ 

ליו נוגעות במים, ולר"ח בן עקיבא לא אסרו אלא רג
בירדן וספינה וכמעשה שהיה שהעביר ומצא כזית 
מת תחוב בקרקע הספינה, הגמ' אומרת שאין 

  מחלוקת זו תלויה במחלוקת ב"ש וב"ה דמתני'.

אשה שאמרה שמת בעלה שמותרת  קי"ז.

, שאם התרנו נוטלת כתובתהלינשא, לב"ש 

נה נוטלת כתובתה ערוה כ"ש ממון, ולב"ה אי
כמו שאין האחים יורשים אותו, אמרו להם ב"ש 
הרי בכתובה כתוב אם תנשאי לאחר תיטלי, 

  וחזרו ב"ה להורות כב"ש.

  ואם נתייבמה היבם נכנס לנחלת המת על פיה.

ודווקא כשאמרה מת בעלי, אבל אם באה לבי"ד 
אין מתירים אותה  ואמרה תנו לי כתובתי

הכתובה, הגמ' לינשא, כיון שבאה בשביל 
מסתפקת מה הדין אם אמרה התירוני לינשא 
ותנו לי כתובה, ואת"ל שמתירים אותה ילה"ס 

  באמרה תנו לי כתובתי והתירוני לינשא, תיקו. 

  נאמנות אשה להתיר אשה אחרת
אשה נאמנת לומר שמת בעל להתיר את אשתו 
לינשא, חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה 

לו נאמנות ויבמתה ובת בעלה, ומ"מ כל א
  להביא גט, דשם הכתב מוכיח.

הגמ' מסתפקת אם בת חמיה נאמנת, שאם 
הטעם בבת חמותה משום השנאה של חמותה 
זה אינו שייך בחמיה, ואם הטעם משום 

  שאוכלת ממונם זה שייך אף בבת חמיה.

ר"י מוסיף אשת אב וכלה, אמרו לו אשת אב 
הרי היא בכלל בת הבעל, וכלה הרי היא בכלל 

, שכיון שהחמות שונאת את הכלה חמותה
משום שאוכלת את עמלה, אף הכלה שונאתה 
משום כמים הפנים לפנים, וכן בת הבעל שונאת 
את אשת האב משום שאוכלת את עמל אמה, 
וממילא גם היא שונאתה, ולר"י יש טעם אחר 
לשנאה משום שמגליה לבנה מה שעשתה בתה 
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והבת מגלה לאביה, אבל לא נאמר כמים הפנים 
  לפנים אלא בדברי תורה.

הגמ' מסתפקת אם אשה שתהיה חמותה אם 
  תפול ליבום נאמנת או לא.

  כשיש הכחשה התר האשה לינשא

עד אחד אומר מת ונישאת או שהתירוה  קי"ז:

לינשא, ובא עד אחר ואומר שלא מת מותרת, 
דכל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי הוא 

  .כשניים ואין דבריו של אחד במקום שניים

עד אחד אומר מת ונישאת, ובאו ב' עדים ואמרו 
לא מת, תצא, ואם הם פסולי עדות לל"ק תצא 
משום רוב דעות וכרב נחמיה, ולל"ב לא תצא, 

  אבל אם העד הראשון הוא אשה תצא לכו"ע.

שניים אומרים מת ואחד אומר לא מת אע"פ 
שלא נישאת תינשא, ואפי' בשניים פסולי עדות 

  בי נחמיה. ומשום רוב דעות וכר

אשה שאמרה שמת  -הכחשה באשה וצרתה

בעלה וצרתה שותקת או שאומרת שהוא לא 
מת, היא מותרת ונוטלת כתובתה, וצרתה 

  אסורה לינשא ואינה נוטלת כתובתה.

אחת אומרת שמת וצרתה אומרת  קי"ח.

שנהרג, לר"י ור"ש מותרות לינשא, ולר"מ 
אסורות לינשא, לרב אלעזר טעמא דר"מ משום 

ה אוסרת חברתה וחולק גם במקרה שצר
הקודם, ולריו"ח לא נחלק ר"מ אלא באומרת 

  נהרג.

עד אחד אומר מת ואחד אומר לא מת, או 
באשה וצרתה, הרי זו לא תינשא, ומכח מכאן 

  שר"מ סובר שצרה אוסרת את חברתה.

אשה שמעידה  -נאמנות אשה להתיר צרתה
שמת בעלה אינה נאמנת להתיר צרתה, ואם 

ה נשואה לכהן מותרת בתרומה, היתה הצר
  ולר"ע אסורה בתרומה.

היא מותרת וחמותה אמרה מת בעלי וחמי 

אסורה, ואם היתה חמותה נשואה לכהן מותרת 
בתרומה, ולר"ע אסורה בתרומה, וצריכא 
(שנאת הצרה לצרתה היא צערא דגופא משא"כ 

  לחמותה), והלכה כר"ט.

קידש אחת מחמש נשים ואינו יודע מי,  קי"ח:

מניח ותן גט לכל אחת ואחת, וכתובה לר"ט נ
, ולר"ע יתן כתובה לכל אחת, ביניהם ומסתלק

לרשב"א נחלקו דווקא בבעל, אבל בקידש 
מודה ר"ע, ולת"ק דרשב"א חולק ר"ט אף 

  בקידש, אבל בבעל מודה.

גזל אחד מחמשה ואינו יודע ממי, לר"ט מניח 
גזילה ביניהם ומסתלק, ולר"ע צריך לשלם לכל 

והיינו כרשב"א, אבל לת"ק דרשב"א לא אחד, 
  נחלקו אלא במקח ולא בגזל. 

הלכה למדה"י עם  -שה לגבי יבוםאנאמנות 
בעלה ובנה, ואמרה מת בעלי ואח"כ מת בני 

, מת בני ואח"כ בעלי אינה ומותרת לשוקנאמנת 
  וחולצת ולא מתייבמת. להתייבםנאמנת 

ואם אמרה שנולד לה בן במדה"י נאמנת לומר 
ואח"כ מת בעלי, ואם אמרה מת בעלי  מת בני

ואח"כ בני אינה נאמנת, ומ"מ חולצת ולא 
מתייבמת. (הגמ' לקמן קי"ט מעמידה באופן 

  שאין מצריכים כרוז לכהונה).

ואם אמרה שנולד לה יבם במדה"י ומת בין 
אמרה שמת אחרי בעלה בין אמרה שמת לפני 
בעלה נאמנת, ואם הלכה עם בעלה והיבם 

שמתו שניהם אינה נאמנת על  למדה"י ואמרה
  מיתת היבם.

אין אשה נאמנת לומר שמתה אחותה להתירה 
לבעלה, ואין האיש נאמן לומר שמת אחיו 
לייבם את אשתו, או שמתה אשתו כדי להתירו 

  באחותה.

ויש יבם חוששים שמא לא  המזכה גט לאשתו

רצתה לינשא ליבם ואין חבין לאדם שלא בפניו, 
  ייבמת.והרי זו חולצת ולא מת

המזכה גט לאשתו במקום קטטה אינה 
מגורשת, דטב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו, 
הגמ' מביאה באיזה אופנים מדובר, ואומרת 

  ששם הם מזנות ותולות בבעליהם.

  

  

  

  



 תמצית מסכת יבמות

72 

 

  

  האשה בתרא:
  

י ומת              אשה שהלך בעלה למדה"
  אם מותרת לשוק או להתייבם

נשא אם הלך בלא אשה אין חוששים ש קי"ט.

  אשה ונולד לו בן, ומותרת האשה לייבם. 

ואם הלך עם צרתה אסורה להתייבם שמא 
צרתה מעוברת, ואסורה לינשא, ואע"פ שרוב 
נשים מתעברות ויולדות, מתני' כר"מ דחייש 
למיעוטא, ואף שהוחזקה להיות מותרת ליבם, 
לרבה בר אבוה אינו סיבה להתיר איסור כרת, 

ילות יש כאן ולרבא הטעם משום שמיעוט מפ
רוב נגד החזקה, ועל כן אסורה לינשא 

ואין לומר ולהתייבם, אבל לרבנן מותרת לינשא, 
דברובא דליתיה קמן מודים רבנן לר"מ, שהרי 

 ןאיקטן מייבם וקטנה מתייבמת ורבנן ל
  .וסריס אילוניתחוששים ל

לזעירי אחרי ט' חודשים יכולה לחלוץ ולינשא 
ם, שמא יהא לשוק, ולרבי חנינא אסורה לעול

הולד בן קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז 
להתירה לכהונה, ואיכא איניש דהוי בחליצה 
ולא היה בהכרזה, ויאמר שהתירו חלוצה לכהן. 
ובאמרה שנולד לה בן במדה"י ומת בעלה 
ואח"כ בנה חולצת ולא מתייבמת, איירי 
בגרושה או שאומרת שהיו במערה, דלא 

בני ואח"כ בעלי חיישינן כנ"ל, ואם אמרה מת 
  נאמנת.

ומת בעלה  הלכו בעלה וחמותה למדה"יואם 
מותרת לשוק, ואין חוששים שחמותה ילדה 
וזקוקה ליבום, דמחצה נקבות ומיעוט מפילות, 
ואף לר"מ דחייש למיעוטא כיון שהוחזקה 
להיות מותרת לשוק אין חוששים לאיסור לאו, 

  כיון שגם הרוב וגם החזקה מתירים אותה. 

ותה הלכה מעוברת חוששת, ורבי ואם חמ
  יהושע אומר אינה חוששת.

שתי נשים הנשואות לשני אחים  קי"ט:
שתיהן  וכל אחת אומרת שמת בעלה

אסורות לשוק משום שאין אחת נאמנת לגבי 

השניה, ואם לאחת יש עדים שמת בעלה 
השניה מותרת לשוק והיא אסורה, ואם לאחת 

סורה, יש בנים הרי היא מותרת לשוק והשניה א
ואם לאחת יש גם בנים וגם עדים שתיהן 

  מותרות.
ואם נתייבמו ומתו היבמים אסורות לשוק, ור"א 
אומר הואיל והותרו ליבמים הותרו לשוק, הגמ' 
מסתפקת אם טעמא דר"א משום שנאמנת 
להתיר צרה, או שכיון דלא מקלקלא נפשה 
נאמנת, ונ"מ אם מותר לצרה להנשא לפניה, 

שאת כבר על פי דבריה ומ"מ לרבנן אף כשנ
אינה נאמנת לגבי צרה, משום דעבדה "תמות 

  נפשי עם פלישתים".

ולפי הצד השני מה שהתיר ר"א את  ק"כ.

הצרה כאשר האשה אמרה מת בעלי ונטלה 
כתובתה, היינו כשנשאת, ודווקא בנשאת לכהן, 
אבל נשאת לישראל אסורה שמא נתן לה בעלה 

  גט.

  סימנים דאורייתא או לאו
גט קשור בכיס בארנקי ובטבעת או נמצא 

שנמצא בין כליו ואפי' לזמן מרובה כשר, 
  ומבואר שסימנים דאורייתא. 

לאביי היינו כר"א בן מהבאי, דס"ל שמעידים 
להתיר על פי שומא, אבל לרבנן לא דסימנים 

  לאו דאורייתא.

לרבא לכו"ע סימנים דאורייתא, ונחלקו אם 
ו אם שומא שומא מצויה בבן גילו, אי נמי נחלק

  עשויה להשתנות לאחר מיתה.

לל"ב דרבא לכו"ע סימנים לאו דאורייתא  ק"כ:

שהוא סימן אף ונחלקו אם שומא היא סימן מובהק 

  או לא.  מדאורייתא 

אין  - עדות להתיר אשה על פי סימנים
מעידים להתיר אשה אלא אם ראו העדים 
פרצוף פנים ופדחת עם החוטם, אבל לא על פי 

  ו או בכליו.סימנים בגופ

לרבא לל"ק שסימנים דאורייתא, הא שאין נאמן 
בסימנים דגופו היינו ארוך או גוץ, וסימנים 

, ואב"א דחיישינן לשאלהדכליו לא משום 

  בסימן דחיוורי וסומקי. 
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ואי חיישינן לשאלה מה שמחזירים חמור 
בסימני אוכף, הטעם משום שאין רגילים 

  לשאול אוכף משום שהאוכף פוצע.

שמחזירים גט לפי סימני הטבעת, משום ומה 
שאדם לא משאיל טבעתו שמא יזייפה, וכן כיס 

  וארנק לא משאילים משום ניחוש.

  עדות לאשה על מיתת הבעל
אין מעידים שמת אלא אם ראוהו  -מגוייד

שמת, אבל ראוהו מגוייד לא, ומגוייד היינו 
כרשב"א, אבל לרבנן מעידים על המגוייד, 

לים ועלתה בידם רגלו ומודה רשב"א בנפל 
שאם נחתכה מן הארכובה ולמעלה מותרת 
אשתו לינשא, דמיא מרזו מכה, (ומ"מ אף 
לרשב"א מגויד אינו מטמא עד שתצא נפשו, וכן 
גוסס), ולרבא איירי מתני' שנחתך בסכין 

  מלובנת.

  אין מעידים עליו לכו"ע. צלובראוהו 

אין מעידים עליו,  החיה אוכלת בושראוהו 

  שאכלה ממקום שאין נפשו יוצאה.והיינו כ

מעידים עליו  שחט בו שניים או רוב שניים
שמת, ומ"מ כשהוא עדיין חי יכול לומר תנו גט 
לאשתי, ומה שמצינו שאם שחט בו שניים או 
רוב שניים בשוגג אינו גולה, הטעם משום 
דחיישינן שבלבלתו הרוח, או שהוא קירב 

ס, או מיתתו, ונ"מ בין הטעמים בבית שיש ופרכ
  במדבר ולא פרכס.

, ולר"י בן אין מעידים אלא עד ג' ימים קכ"א.

בבא אין כל האנשים והמקומות והשעות שווים, 
הגמ' מסתפקת אם ר"י חולק לקולא או 
לחומרא, ואומרת שממה שהיו מעשים שהתירו 
לאחר ג' ימים אין ראיה, כיון שבמים אפשר אף 

מיד  לאחר ג' ימים, ודווקא כשאין מכה, וראוהו
  כשהוציאוהו מהמים.

לר"מ אשתו אסורה, ולרבי  -ראוהו שנפל למים
יוסי ולרבנן דברייתא מותרת במים שיש להם 
סוף, והיינו כשעומד ורואה מד' רוחות המים, 
ואגמא אע"פ שהמים קוו וקיימי הוי מים שאין 

  להם סוף שמא צף והסתירוהו הגלים.

ל רב רצה לנדות את רב שילא על שהתיר אשה שנפ
בעלה לאגם, ואמר שמואל שישאלוהו קודם, ואמר 
שהיתה טעות בידו, וקרא שמואל על רב "לא יאונה 

לצדיק כל און, ורב קרא על שמואל "ותשועה ברוב 
  יועץ".

מעשה במחילה של דגים... ומ"מ במים שיש 
  להם סוף לא חיישינן למחילה של דגים.

לרב אשי בצורבא מרבנן אשתו מותרת אפי 
להם סוף, מפני שיש קול לעלייתו,  במים שאין

  ולא היא.

אף במים שאין להם סוף בדיעבד אם נשאת לא 
  תצא.

אמר ר"ג פעם אחת הייתי מהלך בספינה וכו', 
אמרתי באותה שעה כמה גדולים דברי חכמים 
שאמרו שבמים שאין להם סוף אשתו אסורה, 

  אמר ר"ע וכו'.

  אם יבואו רשעים על אדם ינענע ראשו.

  אין מעידים עליו שמת. אריות נפל לגוב

לת"ק  נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים
מעידים עליו שמת, ולריב"ב אין מעידים עליו 

  שמת.

נפל לתוך כבשן האש או ליורה  קכ"א:

מעידים עליו רותחת על האש  מלאה יין ושמן

  שמת, ולרב אחא ביין אין מעידים עליו שמת.

תיה, אבל אדם יכול לחיות ג' ימים בלא אכילה וש
לא בלא שינה, ועל כן הנודר שלא אישן ג' ימים 

הגמ' מבארת מחלוקת מלקין אותו וישן לאלתר, 
ר"מ ורבנן אם יש ראיה ממה שנפל אחד לתוך 

  בור וחי ג' ימים.

מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור 
הגדול וכו'... דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו 

בצמא שהקב"ה מדקדק עם זרעו, אעפ"כ מת בנו 
  צדיקים כחוט השערה. 

יכול  שמע נשים שאומרות שמת איש פלוני

  להתיר את אשתו.

אומרים הרי אנו  שמע תינוקותר"י אומר אפי' 

באים מלספוד את איש פלוני וכך וכך רבנן הוו 
התם, וכך וכך ספדני הוו התם, יכול להתיר את 

  אשתו.

 אשתו מותרת שמע אדם אומר שמת פלוני

  בין נתכוון להעיד בין לא נתכוון. 

לר"י אינו נאמן אלא בלא נתכוון, או  עכו"ם

שנתכוון להעיד אבל לא להתיר, אבל נתכוון 
להתיר שאמר השיאו את אשתו אינו נאמן, 
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ולריו"ח אפי' נתכוון להעיד אינו נאמן, ונאמן רק 
במסל"ת, הגמ' מביאה כמה מעשים שהתירו 

  על פי עכו"ם מסל"ת.

שאמר לישראל שאם לא יעשה מה עכו"ם 
שאמר לו יהרגהו כמו שהרג את פלוני, לא 
חשיב מסל"ת, דנתכוון להשביח מקחו, כמו 
שאינו נאמן באמר שהפירות של ערלה או של 
עזיקה או של רבעי, דלהשביח מקחו נתכוון, 

  ומותר לקנות את הפירות.

מעידים אף אם ראו את המת לאור הנר או 
  הלבנה.

משיאים על פי בת קול, ולב"ש  לב"ה -בת קול

אין משיאים, הגמ' מביאה כמה אופנים של בת 
קול שהשיאו על פיה בלא לשמוע מהאדם 
עצמו, ואיירי כשראו אדם ובבואה דבבואה, אבל 
בלא זה חיישינן שהיה זה שד, ולא חוששים 
שהיתה זו צרתה, דכשעת הסכנה דמי, שכותבין 

  ונותנים גט אע"פ שאין מכירים.

לדעת חכמי א"י אין משיאין את  -דעד אח

האשה על פי עד אחד, וכן סוברים ר"א ורבי 
יהושע, ור"י בן בבא מתיר על פי עד אחד, וכן 
העיד נחמיה בשם ר"ג הזקן, והוחזקו להיות 
משיאין עד מפי עד או מפי עבד או אשה או 
שפחה, ור"ע אומר שאין משיאין על פי אלו, 

ע שא"כ ק"ו ולאחר שהחזיקו שמשיאין אמר ר"
  שאשה נאמנת להביא גיטה.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

פונדקית עכו"ם העידה על אדם שמת  קכ"ב:

ואמרה זה מקלו וזה תרמילו וזה קברו, 
והאמינוה במסל"ת שכשראוה בכתה, ורק אח"כ 

 שאלוה איה חברנו.

מעשה באדם שבא להעיד על האשה לפני ר"ט, 
ואמר לו בני היאך אתה יודע בעדות זו, אמר אני 
והוא היינו הולכים בדרך ורדף אחרנו גייס וכו' 
לימים חלה ומת והתיר ר"ט את אשתו, ויש 
מחלוקת בברייתות אם התירו ר"ט על פי 

או שא"צ דרישה וחקירה,  דרישה וחקירה

שכיון שממון א"צ דרישה וחקירה, והיא גובה 
  כתובתה, נחלקו אם כממון דמי או לא.

  ת"ח מרבים שלום בעולם.
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 ובות:מסכת כת

  

  בתולה נשאת:
  

, טעם תקנה זו בתולה נשאת ליום הרביעי ב.

לפי שבתי דינים יושבים בעיירות בשני 
ובחמישי, וע"י שנושא ברביעי אם יש לו טענת 

, ובאמת ולא תתקרר דעתובתולים ישכים לבי"ד 
לפי טעם זה היתה יכולה להנשא גם בראשון, 
אלא ששקדו חכמים על תקנת בנות ישראל 

  טורח בסעודה ג' ימים.שיהיה 

אחר י"ב חודש מהאירוסין בבתולה, ול' יום  הגיע זמן

אוכלות מזונות משלו  ולא נישאו באלמנה,
ואוכלות בתרומה, ואם הגיע הזמן ביום ראשון 
מתוך שאינו יכול לכנוס (כנ"ל) אינו מעלה לה 
מזונות. ואם חלה הוא או שחלתה היא או 

ה מזונות, שפירסה נדה לרב יוסף אינו מעלה ל
ויש שמסתפק בחלה הוא, ואת"ל שחייב מה 
הדין בחלתה היא, ואת"ל שחייב משום דאמרה 
ליה נסתחפה שדהו, וה"ה בפירסה נדה, מה 
הדין בפירסה נדה שלא בשעת וסתה. (רב אחאי 
פושט מהמשנה שחייב במזונותיה, ורב אשי 

  דוחה את הראיה).

  תנאי בגט

א באתי האומר לאשתו הרי זה גיטך אם ל  ב:

מכאן ועד י"ב חודש, ומת בתוך י"ב חודש אינו 
, ורבותינו התירוה ואם אין לה בנים זקוקה ליבםגט 

לינשא (והם בי"ד דשרו משחא) דסברי כרבי 
שכוונתו שתתגרש יוסי שזמנו של שטר מוכיח עליו 

  . בזמן זה

האומר לאשתו הרי זה גיטך אם מתי, הרי זה 
חר מיתה, לא גיטך מחולי זה, הרי זה גיטך לא

  אמר כלום.

האומר לאשתו הרי זה גיטך מעכשיו אם לא 
באתי בתוך י"ב חודש, ומת בתוך י"ב חודש, הרי 

  זה גט.

ההוא דאמר הרי זה גיטך אי לא אתינא מכאן 
ועד ל' יום, והגיע בסוף ל' יום ופסקיה מברא, 

  ואמר חזו דאתאי חזו דאתאי, אינו גט.

ם נאנס , ואף אאין אונס בגיטיןאמר רבא 
מלבוא הוי גט, (אף באונס דלא שכיח), הגמ' 
אומרת שאין לרבא ראיה לדין זה מהדינים 
הנ"ל, אלא טעמא דרבא תקנה משום צנועות 
דזימנין דלא אניס וסברה דאניס ומיעגנא, 
ומשום פרוצות דזימנין דאניס וסברה דלא אניס 
ואזלא ומינסבא, ויהיו בניה ממזרים, וכח רבנן 

ין דאורייתא משום דכל דמקדש להפקיע נישוא
בקידושי כסף אמרו שהמעות אדעתא דרבנן מקדש, 

ובקידושי ביאה שוויה רבנן לבעילתו מתנה 
  בעילת זנות.

וי"א שלרבא יש אונס בגיטין, ואם נאנס  ג.

מלבוא אינו גט, ומ"מ באונס דשכיח מודה רבא 
דהוי גט, דכיון דאיבעי ליה לאתנויי ולא אתני, 

  יד אנפשיה.איהו הוא דאפס

  באיזה יום מותר לינשא

במקום שבתי דינים מצויים בכל יום, כמו שהיה 
קודם תקנת עזרא, אשה נשאת בכל יום, (ולא 
  רק ברביעי כנ"ל) ואיירי במקום שטרח בסעודה.

מסכנה ואילך נהגו העם לכנוס בשלישי ולא 
מיחו בידם חכמים, והיינו כשאמרו שכל בתולה 

ל להגמון תחילה, הנשאת ליום הרביעי תיבע
ובשלישי לא היה ההגמון בא על הספק, ואף 
דאונס שרי יש סכנה שהצנועות ימסרו עצמם 
למיתה, ולא למדום דאונס שרי משום פרוצות 

שאסורות לבעליהם אף ומשום כהנות שיבעלו ברצון 

ומ"מ לא עקרו תקנת חכמים לגמרי, באונס, 
משום דגזירה עבידא דבטלה ותקנה דרבנן 

  ירה לא עקרינן.מקמי גז

ובשני לא יכנוס ואם מחמת האונס מותר, והיינו 
, ויחטפו צרכי סעודהשבא שר צבא לעיר ברביעי 

וקובע עצמו בעיר, וא"א בשלישי כי יבואו אז 
, וי"מ משרתיו המכינים סעודתואספרווא דידיה 

  שמחמת האונס היינו אבילות וכדלהלן.
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  דיני אבילות לחתן וכלה

 -צרכי סעודת הנישואין  אם כבר הכין את ד.
כגון שנתן מים ע"ג בשר במקום שאינו כרך או 
כפר, אבל בכרך אפי' נתן מים ע"ג בשר לא, 

  ובכפר  אפי' לא נתן מים ע"ג בשר מותר. 

אבל אם החתן  -  ומת אבי החתן או אם הכלה

  או אבי הכלה לא. 

מכניסים את המת לחדר ואת החתן והכלה 
, דלא חלה פורשלחופה, ובועל בעילת מצוה ו

אבילות אלא כשיצא המת מפתח הבית לר"א, 
  ולרבי יהושע משיסתם הגולל. 

  . ונוהג ז' ימי המשתה ואח"כ ז' ימי האבילות

ובאותם ימים הוא ישן בין האנשים והיא  ד:

וכן מי שפירסה , ואפי' בעל, ישנה בין הנשים
אשתו נדה ועדיין לא בעל הוא ישן בין האנשים 

    הנשים.והיא ישנה בין 
וחוששים בה מבואר מזה שאבילות קילא מנדה 

, ומאידך נדה אסורה במזיגת הכוס להרגל דבר
והצעת המיטה והרחצת פניו ידיו ורגליו, ואבילה 

  מותרת במלאכות אלו. 
חוששים שיצרו הגמ' מחלקת שבאבילות דידיה 

אסורים ביחוד, ובאבילות דידה יתגבר עליו ו
  מותרים ביחוד.

לות דהכא כיון שהקילו בה שנוהג לרב אשי אבי
ימי המשתה לפני ימי האבילות אסורים ביחוד, 

  אבל אבילות דעלמא אין חוששים שיזלזל בה.

מתו חמיו או חמותו או חמיה או חמותה אינה 
רשאית לכחול או לפקוס, אלא כופים שניהם 
מיטתם ונוהגים אבילות, ודווקא בפני האבל אבל 

  ת.שלא בפניו א"צ לנהוג אבילו

   ואין מונעים תכשיטים מהכלה כל ל' יום.

לא יבעול בערב שבת או ובכל גוונא  ה.

, גזירה שמא ישחוט בן עוף במוצאי שבת
ומ"מ יוה"כ שחל בשני בשבת אין לצורכי הסעודה, 

חוששים לזה משום שלסעודת עצמו אינו טרוד, או 
  משום שיש לו יותר זמן.

ובערב שבת אסור נמי משום חבורה, ואין 
הטעם במוצאי שבת משום שמא יבוא לחשב 
בשבת, שהרי מותר לחשב בשבת חשבונות של 

(וכן מותר בשבת לפסוק צדקה לעניים, מצוה 
ולפקח על עסקי רבים בבתי כנסיות ובבתי 

מדרשות, ולפקח פיקוח נפש, וללכת לטרטייאות 
ולקרקייאות לפקח על עסקי רבים, ולשדך הבנות, 

  ות).ותינוק ללמדו ספר או אומנ

ולא  נבעלת בחמישיונשאת ברביעי,  בתולה
משום דחיישינן לאקרורי דעתא, אלא משום 

  שנאמרה בו ברכה לדגים.

 אלמנה נישאת בחמישי ונבעלת בשישי
הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם, שהיא עדיפא 
מברכה לדגים, וכן כדי שיהיה שמח עמה ג' 
ימים, ונ"מ באדם בטל ממלאכתו, או כשחל 

  שבת.יו"ט בערב 

  גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמים וארץ.

אם שומע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעו  ה:

באזניו, ולכן האצבעות משופות כיתדות, ולצורך זה 
  האליה רכה.

בצרכי הדיוט ואף האצבעות מחולקות כל אחת לצרכה 

  , זרת קמיצה אמה אצבע וגודל.בצרכי גבוה

ים, מפני שהם אל ישמיע אדם לאזניו דברים בטל
  נכוות תחילה לאברים.

  מהו לבעול בתחילה בשבת
   -צדדי הספק

או חיבורי ואינו עושה חבורה דם מיפקד פקיד 
  מיחבר. 

ואם לפתח הוא צריך אסור משום עשית פתח 
  אף אם הדם מיפקד פקיד. 

ואם לדם הוא צריך מותר אם הלכה כר"ש 
  שמתיר דבר שאינו מתכוון, או כר"י שאוסר. 

  קלקל הוא אצל הפתח מותר אף לר"י. ואם מ

וי"א שאף אם דם חבורי מיחבר יש להתיר אם 
הלכה כר"ש אם אינו צריך לדם אלא להנאת 

  עצמו. 

וכן יש לדון אם עשית החבורה היא קלקול או 
תיקון, שאם היא קלקול לר"י מותר ולר"ש 

  אסור. 

  -האוסרים והמתירים

, בבי רב התירו בשם רב ואסרו בשם שמואל ו.

דסברי שאף שרב סובר כר"י מותר משום 
מקלקל בעשית הפתח או בעשית החבורה, ובבי 

  שמואל התירו בשם שמואל ואסרו בשם רב.
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מסוכרייתא דנזייתא אסור להדקה ביו"ט אף לר"ש, 
  דמודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימות.

תינוקת שלא הגיע זמנה לראות  - דם בתולים
בתולים, ולב"ה  ונישאת, לב"ש ד' לילות תולים בדם

עד שתחיה המכה, ובהגיע זמנה לראות לב"ש לילה 

, והא ראשונה, ולב"ה עד מוצאי שבת ד' לילות
דשרי לבעול בשבת למ"ד שאוסר היינו כשבעל, 
וקמ"ל כשמואל שפירצה דחוקה מותר ליכנס 

  בה בשבת אע"פ שמשיר צרורות.

חתן פטור מק"ש עד מוצאי שבת אם לא  ו:

שום דטרוד שעדיין לא עשה מעשה, לאביי מ
ולרבא מצינו בעל, אבל לבעול בשבת אסור, 

מחלוקת תנאים אם לא בעל בחמישי ובשישי 
אם פטור מק"ש בשבת, ונחלקו אם מותר 
לבעול בתחילה בשבת, אבל טירדא לא פוטרת 
שהרי אבל חייב בכל המצוות (חוץ מתפילין) 
אע"פ שהוא טרוד, ולאביי נחלקו אם טירדא 

  פוטרת.

ו בברייתא מחלוקת אם מותר לבעול ומצינ
בתחילה בשבת, ת"ק אוסר וחכמים מתירים.  
ופירש רבה שחכמים היינו ר"ש שמתיר אינו 
מתכוון, ולא חשיב פסיק רישיה דרוב בקיאים 
בהטיה (ולכן לא אמרו שמי שאינו בקי אסור), 
ואין פטור מק"ש אלא מי שאינו בקי שהוא 

ים ומפה טרוד. ולפי זה מה שהצריכו שושבינ
אבל אם בעל בהטיה תאמר לו שמא יראה דם ויאבד, 

  עדיין בתולה אני.

המפיס מורסא בשבת אם לעשות לה פה  ז.

חייב, ואם להוציא ליחה פטור, הגמ' מבארת 
שזה יותר קל מבעילה משום שהליחה פקידא 

  ועקירא.

רבי אמי התיר לבעול בשבת, והתפיס מטלטלין 
  לכתובה. 

  שהוא עצמו בעל.רב זביד התיר, וי"א 

רב יהודה התיר לבעול בתחילה ביו"ט, י"א 
שהוא הדין בשבת, וי"א שבשבת אסור דדייקא 
ביו"ט מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא 
לצורך, (והבערה לצורך מוגמר אסורה לפי 
שאינה שווה בכל נפש, ומותר לשחוט צבי 
אע"פ שאין אכילתו שווה לכל נפש, דמ"מ הוא 

  .צריך לכל נפש)

רבי יוחנן הורה שאסור לבעול בתחילה בשבת, 
(ושייך הוראה לאיסור כמו לגבי נזירות הילני, 
ובניקב חוט השדרה שהיא טריפה, ולהלכה 

  דוקא אם נפסק ברובו).

  להלכה מותר לבעול בתחילה בשבת.

  ברכת חתנים וברכת אירוסין
בתולה טעונה ברכה ז' ימים, וכן בחור שנשא 

למנה טעון ברכה יום אלמנה, אלמון שנשא א
אחד, ומ"מ לגבי שמחה לכל אלמנה תיקנו ג' 

  ימים לשמחה.

אין אומרים ברכת חתנים אלא בעשרה, הגמ'  ז:

  מביאה ילפותות לדין זה. 

י"מ שמה שהוצרך בועז לעשרה כשנשא את רות 
היה כדי לפרסם את ההלכה של "עמוני ולא עמונית, 

תאה מואבי ולא מואבית", וכן עשה רב חנא בגד
כשבא לפרסם ההלכה שהמזכה לעובר קנה, אמנם 

  להלכה המזכה לעובר לא קנה.

ביהודה היו מברכים ברכת חתנים אף בבית 
  האירוסין מפני שמתייחד עמה.

בבית האירוסין מברך אשר קדשנו במצוותיו 
וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות 
והתיר לנו את הנשואות לנו ע"י חופה וקידושין, 

"א שיסיים ברוך... מקדש עמו ישראל ע"י וי
  חופה וקידושין, הגמ' מבארת במה נחלקו.

ברכת חתנים מברכים בעשרה כל ז' אם באו 
פנים חדשות, ואם אין פנים חדשות מברך 

  שהשמחה במעונו, ואשר ברא.

א' שהכל ברא לכבודו. ב'  -ברכת חתנים ח.

יוצר האדם. ג' אשר יצר את האדם בצלמו וכו'. 
וש תשיש ותגל העקרה וכו'. ה' שמח ד' ש

תשמח רעים האהובים וכו'. ו' אשר ברא ששון 
ושמחה וכו'. רב תחליפא חתם גם ב' ברכות 

  ראשונות, ולית הלכתא כוותיה.

לוי לא בירך ברכת יוצר האדם, או משום דס"ל 
שנבראו מתחילה זכר ונקבה, והחולקים ס"ל 

ינן שנברא זכר וממנו הנקבה, או שנחלקו אי אזל
בתר מחשבה לברוא שניים, או אחר המעשה 

  שנברא אחד.

מברכים לפני  -ברכת שהשמחה במעונו
הנישואין משעה ששורים השעורים במים, ורב 
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פפא בירך משעת אירוסין לפי שאחרים הכינו 
לו. ובז' הימים מברכים אף אם אין פנים 
חדשות, וכן כל ל' יום, ואחר ל' יום עד י"ב 

כילה היא מחמת שמחת חודש מברכים אם הא
הנישואין. רב חביבא בירך שהשמחה במעונו 
בברית מילה, ולית הלכתא כוותיה משום צערא 

  דינוקא.

  החתן מצטרף לעשרה. 

  ברכת אבלים

אבל לרב מצטרף לעשרה, ובמתניתא תנא שאין 
 מצטרף, ולריו"ח האבל מצטרף לעשרה ברחבה

  , ובשורה אין מצטרף.סעודת הבראה)-(

ת אבלים ברחבה בעשרה כל מברכים ברכ
  שבעה, אם יש פנים חדשות.

הגמ' מביאה מה אמר יהודה בר נחמני לרב  ח:

  חייא בר אבא.

א' הקל הגדול ברוב  -נוסח ברכות אבלים
גדלו... ברוך מחיה המתים, ב' אחינו המיוגעים... 
ברוך מנחם אבלים (ולא יאמר רבים ישתו כדי 

חסדים... לא לפתוח פה לשטן). ג' אחינו גומלי 
ברוך משלם הגמול. ד' רבון העולמים פדה 

  והצל... ברוך עוצר המגיפה. 

י' כוסות תיקנו חכמים בבית האבל, והוסיפו 
  עוד ד' והיו משתכרים, והחזירו הדבר ליושנו.

בראשונה היתה הוצאת המת  -תכריכי המת
שהיו קוברים אותו בכלים קשה לקרוביו יותר ממיתתו 

ם אותו ובורחים, ור"ג ציווה עד שהיו מניחייקרים 
לקוברו בכלי פשתן זולים וכן נהגוכולם, 

  והאידנא נהוג אפי' בצרדא בת זוזא.  

  האומר פתח פתוח מצאתי

אמר רב אלעזר האומר פתח פתוח מצאתי  ט.

, והיינו באשת כהן, או נאמן לאוסרה עליו

שקיבל בה אביה קידושין כשהיתה פחותה 
אשת ישראל מבת ג' שנים ויום אחד, אבל 

, ספק אם ספק ספיקאגדולה מותרת משום 

תחתיו או לא, וספק אם ברצון או באונס. 
וקמ"ל דקים ליה בפתח פתוח (דאל"כ פשיטא, 
דשויא אנפשיה חתיכא דאיסורא, כמו באומר 

לאשה קידשתיך והיא מכחישה, שהוא אסור 
  בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו).

אלא  אין האשה נאסרת על בעלה בעד אחד
בשני עדים, וכן נאסרת בקינוי וסתירה אפי' 
בעד אחד, וכן נאסרת האומר פתח פתוח 

  מצאתי.

משום שנבעלה על דוד בת שבע לא נאסרה  ט:

באונס, או משום שאוריה כתב לה גט כדרך היוצאים 
  למלחמת בית דוד.

ממתני' דבתולה נשאת ליום הרביעי כדי שיוכל 
י"ל שטוען לטעון בבי"ד שזינתה אין ראיה, ד

  שלא מצא דם.

האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בפני עדים אינו 
יכול לטעון טענת בתולים ולהפסידה כתובתה 
מפני שמתייחד עמה, אבל בגליל יכול לטעון 
פתח פתוח מצאתי אליבא דשמואל, וטענת 

  דמים לכו"ע.

אמר רב יהודה אמר שמואל האומר פתח  י.

, נאמן להפסידה כתובתהפתוח מצאתי 
דחכמים תיקנו לבתולה מאתים ולאלמנה מנה, 
והם האמינוהו, ולא חששו שיטען כך אם אינו 
  אמת, דחזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה.

כיון שכתובה דרבנן, אינה גובה אלא מן הזיבורית, 
אבל לרשב"ג כתובה דאורייתא דכתיב "כמוהר 

אם נשאה הבתולות, ונ"מ שנותן לה ממעות קפוטקיא 

. כתובת אלמנה לכו"ע ממעות א"י שהם קלותשם ולא 
  אינה מדאורייתא.

רב נחמן הלקה אדם שטען פתח פתוח מצאתי, 
לל"ק נאמן ומ"מ הלקהו משום ידיעתו בזה היא 
מחמת שזינה, ולרב אחאי בחור אינו נאמן 

  ולוקה, אבל נשוי נאמן ואינו לוקה.

ההוא דאתא לקמיה דר"ג ואמר פתח פתוח 

, אמשול לך הטית שמאמצאתי, אמר ליה 
  משל וכו', ואיכא דאמרי שמא במזיד הטית.

  בעל ולא מצא דם
ההוא דאתא קמיה דר"ג בר רבי, ואמר לו 

ושרו הסודר במים בעלתי ולא מצאתי דם וכו', 
ומצאו עליו כמה טיפי דמים, ואנו אין  סוהובוכי

יכולים לעשות כך, דגיהוץ שלנו ככיבוס שלהם, 
הדם, ופעם אחרת וגיהוץ שלנו יעביר גם את 
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אמר להושב את האשה על חבית יין, ולא היה 
ריחה נודף כבעולה, והתירה, (ומ"מ לא בדק כך 
מתחילה, כיון שלא היה בקי בזה ולא רצה 

  לזלזל בבנות ישראל).

ההוא דאתא לקמיה דר"ג הזקן ואמר לו  י:

ממשפחת בעלתי ולא מצאתי דם, ובדק שהיא 
  והתירה. דוקרקטי

בשני יה דרבי וכו', והיה זה ההוא דאתא לקמ
, והכניסום למרחץ והאכילום והשקום בצורת

  ובעל ומצא דם, והתירה.

  כל אשה שדמיה מרובים בניה מרובים.

מי נקראת בתולה שכתובתה מאתים 
  ויש לה טענת בתולים

, ואפי' נתארמלה או בתולה כתובתה מאתים
נתגרשה או שחלצה מן האירוסין כתובתה 

טענת בתולים, אבל מן מאתים, ויש עליה 
הנישואין אפי' היא בתולה כתובתה מנה ואין 

  להם טענת בתולים.

נקראת כך על שם שעתידים רבנן  -אלמנה
וכתב קרא לעתיד כמ"ש לתקן לה בכתובתה מנה, 

ושם הנהר השלישי חידקל הוא ההולך קדמת 
  אשור.

  - כמה מימרות מרב חנא בגדתאה

  ך. משקה ומרוה ומזבל ומעדן וממשי -מטר

  (מזבח מזיח גזירות ומזין ומחבב ומכפר עוונות). 

משחנן משבען משלשלן מאשרן ולא מפנקן,  - תמרי
בערבית ובשחרית יפות, במנחה רעות, ובצהרים אין 
כמותם, ומבטלות מחשבה רעה חולי מעיים 
ותחתוניות, ומ"מ האוכל תמרים אל יורה (אף 

תו דטובות הם כמו ביין), וי"מ דהאוכלם קודם סעוד
  דווקא אל יורה.

  שאינה יולדת.לשון איל דוכרנית  - איילונית י"א.

שנפדו ונתגיירו  גיורת שבויה ושפחה

ונשתחררו פחותות מג' שנים ויום אחד 
כתובתם מאתים, ויש להם טענת בתולים, 
לאחר ג' שנים ויום אחד כתובתם מנה ואין להם 

  טענת בתולים.

אין  קטנה שנתגיירה על דעת בי"ד או עם אביה
נותנים לה הכתובה אלא כשגדלה ולא מיחתה 

  וכדלהלן.

, דזכות או לו מטבילים אותו על דעת בי"דגר קטן 
וזכין לאדם שלא בפניו, ואע"פ שעכו"ם בהפקירא 

א לא ניחא ליה, מ"מ כיון שלא טעם טעמא דאיסור
אב שמתגייר יכול לגייר בניו ובנותיו אמרינן הכי, וכן 

הגדיל יכול יד אבוהון, וכשעמו, דניחא להו במה דעב
למחות, ואם לא מחה שעה אחת כשהגדיל שוב אינו 

  יכול למחות.

הבא על הממזרת או על  -אלו נערות יש להם קנס
הנתינה או על הכותית, ועל הגיורת או שבויה או 
שפחה שנתגיירו ונפדו ונשתחררו פחותות מג' שנים 

אין נותנים לה הקנס  ויום אחד, וקטנה שנתגיירה
לרבא הטעם שנותנים ולא כשגדלה ולא מיחתה, א

    .לה משום שלא יהא חוטא נשכר

פחותה מבת ג' שבא על הקטנה בן ט' ויום אחד הגדול 

, או קטן שבא על הגדולה כתובתן ויום אחד
  מאתים.  

לר"מ כתובתה מאתים דדמיא  -מוכת עץ י"א:

לבוגרת שהרי לא נעשה בה מעשה בידי אדם, 
דדמיא לבעולה כיון  ולרבנן כתובתה מנה

  שנעשה בה מעשה. 
לרמי בא חמא נחלקו בהכיר בה, אבל אם לא 

  הכיר בה אין לה כתובה כלל. 
לרבא לר"מ כתובתה מאתים אף בלא הכיר בה, 
ולרבנן בהכיר בה מנה ובלא הכיר בה אין לה 

וסבר שבין בהכיר בה ובין כתובה כלל, והדר ביה רבא 

  מנה. בלא הכיר לה לר"מ מאתים ולרבנן

קטן הבא על הגדולה לרב עשאה מוכת עץ 
  ולשמואל אינה מוכת עץ. 

הבא  -כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה
לבית דין ואמר לא מצאתי לבתך בתולים, אם 
יש עדים שזינתה תחתיו חייבת סקילה, ואם 
זינתה מעיקרא לרב חייא כתובתה מנה, (ומה 
שכתוב שזה מקח טעות היינו ההתחייבות לתת 

מאתים אבל מנה יש לה), ולרבא אין לה  לה
  כתובה כלל.

אשה שנישאת ויש לה עדים שלא נסתרה או 
שלא שהתה עם בעל זה כדי ביאה, ונישאת 

  לאחר אינו יכול לטעון טענת בתולים.
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לרבה מוכח מזה שכנסה בחזקת בתולה 
ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה, ולרב אשי 

א שאני הכא שהרי כנסה ראשון, ומה של
חוששים שזינתה תחתיו משום דאיירי בקידש 

  השני ובעל לאלתר.

איכא דמתני למחלוקת זו אמתני' דבתולה  י"ב.

אלמנה וגרושה מן הנישואין כתובתם מנה ואין 
להם טענת בתולים, מאן דמתני אברייתא כ"ש 
מתני', ומאן דמתני' אמתני' אבל בברייתא מודה 

  דים.רב אשי שזה מקח טעות כיון שסמך על הע

בראשונה היו נוהגים  -טענת בתולים ביהודה

ביהודה שיתייחדו החתן והכלה קודם כניסתם 
לחופה, כדי שיהיה ליבו גס בה, ומי שנהג כך, או 
שאכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים, אינו יכול 
לטעון טענת בתולים, ואמנם גם ביהודה במקום 
שלא נהגו להתייחד יכול לטעון טענת בתולים. 

ומות ביהודה שלא היו מתייחדים היו ובמק
מעמידים לחתן ולכלה שני שושבינים כדי 
למשמש את החתן והכלה בשעת כניסתם 
לחופה, וכל שלא מושמש אינו יכול לטעון 
טענת בתולים. וכן נהגו ביהודה שהשושבינים 
היו ישנים בבית שהחתן והכלה ישנים בו. 

ו ובגליל לא היו נוהגים מנהגים אלו להתייחד א
  למשמש או לישן עם השושבינים בבית.

מעיקרא תיקנו לבתולה בת  -כתובה לבת כהן
כהן ארבע מאות זוז ולאלמנה מנה, ואחר שראו 
שמזלזלים באלמנה תיקנו לה מאתים זוז, וכיון 
שראו שנמנעו מלשאת בת כהן החזירו דינם 
להיות ככל בת ישראל. ובי"ד של כהנים היו 

וז ולא מיחו בידם גובים לבתולה ארבע מאות ז
חכמים, ואפי' משפחות המיוחסות שבישראל 
יכולים לנהוג ככהנים, ואפי' בת ישראל לכהן 
דמצי לומר עיולי קא מעלינן לך יכול להתחייב 

  בכתובתה ארבע מאות זוז.

  דין הכתובה כשיש ספק

והיא אשה שנישאת ונמצאת בעולה,  י"ב:

וממילא  טוענת שנאנסה לאחר האירוסין
מאתים דנסתחפה שדהו, והבעל אומר כתובתה 

וזה מקח טעות, לר"ג  נבעלה לפני האירוסיןש

  ור"א האשה נאמנת, ולרבי יהושע אינה נאמנת.

מנה לי בידך והלה אומר איני יודע, לרב  -ברי ושמא
יהודה ורב הונא חייב, דברי ושמא ברי עדיף, ולרב 

  נחמן וריו"ח פטור, דאוקי ממונא בחזקת מריה. 

רת שמחלוקת ר"ג ר"א ורבי יהושע הגמ' מבא
אינה אותה מחלוקת בדין ברי ושמא, די"ל 

שיכלה לטעון מוכת עץ דטעמא דר"ג הוא משום מיגו 

, או מטעם דאוקמא אחזקתה, אבל בברי אני
ושמא אין מיגו ואין חזקה, ועל כן אף שהלכה 

  כר"ג, מ"מ להלכה ברי ושמא לאו ברי עדיף.

שהיא מוכת  היא טוענתוכן נחלקו אם  י"ג.

שלר"ג ור"א  ,עץ והוא אומר שהיא בעולה
  האשה נאמנת, ולרבי יהושע אינה נאמנת. 

לריו"ח האשה תובעת מאתים וכר"מ שמוכת 
עץ כתובתה מאתים ואף בלא הכיר בה, והבעל 
טוען שמגיע לה מנה, דסבר ריו"ח כנסה בחזקת 

  בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה.
עת מנה, וכרבנן ולרבי אלעזר האשה תוב

שמוכת עץ כתובתה מנה, (ר"א סובר שעדיף 
  להעמיד כרבנן).

הא דשנה התנא מחלוקת ר"ג ר"א ורבי יהושע 
בב' אופנים, לר"א לומר שיש כתובה למוכת עץ 
שלא הכיר בה הבעל ודלא כרמי בר חמא, ולומר 
שהכונס בחזקת בתולה ונמצאת בעולה אין לה 

שלרבי  כתובה כלל, ולריו"ח החידוש הוא
יהושע אינה נאמנת אף שיש לה מיגו, ולר"ג 

  ור"א נאמנת אף בלא מיגו.

            אם האשה נאמנת שנבעלה 
  לכשר לכהונה

עם אדם אחד, והיא  מדברתראו את האשה 
אומרת שהוא איש פלוני הכשר לכהונה, לר"ג 

  ור"א נאמנת, ולרבי יהושע פסולה לכהונה.

א מעוברת וטוענת שהי מעוברתוכן אם היתה 

מאיש פלוני הכשר לכהונה, לר"ג ור"א נאמנת 
  ולרבי יהושע אינה נאמנת ופסולה לכהונה.

, ואף נסתרהלזעירי היינו ש -מאי מדברת

למ"ד מלקין על היחוד ואין אוסרין על היחוד 
סובר רבי יהושע שפסולה לכהונה, דמעלה עשו 

  ביוחסין. 

, ונקט מדברת נבעלהלרב אסי מדברת היינו ש
נא מעליא, וסבר רב אסי דר"ג המכשיר בה ליש
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 -מכשיר אף בתה, (ועל כן נקט ב' מקרים
  מדברת ומעוברת).

והא דקתני מחלוקת ר"ג ר"א ורבי יהושע  י"ג:

לסתר או הנ"ל בראוה שנכנסה עם אחד 
וכו', לזעירי לסתר היינו שנסתרה  לחורבה

ולחורבה היינו שנבעלה, ולרב אסי לסתר היינו 
רוב כשרים אצלה, ומ"מ לרבי לחורבה דמתא ד

יהושע פסולה, ולחורבה היינו לחורבה דדברא 
  דרוב פסולים אצלה, ומ"מ ר"ג מכשיר.

רבי יהושע טען  -מו"מ ר"ג ר"א ורבי יהושע
שכמו שאשה שיש עדים שנשבית אינה נאמנת 
לומר שהיא כשרה, ה"ה שאינה נאמנת כאן 
לומר שנבעלה לכשר, אמרו לו שכאן אין עדים 

לה, אמר להם הרי כרסה בין שיניה, אמרו שנבע
לו השבתנו על המעוברת מה תשיבנו על 
המדברת, אמר להם שמדברת היא כמו שבויה 
שאין בהם עדים, (ואף שבשבויה יש רוב 
פסולים, המכשיר ר"ג מכשיר אף ברוב פסולים, 
ורבי יהושע פוסל אף ברוב כשרים, וכריב"ל), 

ם בעריות, אמרו לו שבשבויה רוב עכו"ם פרוצי
אמר להם אף כאן כיון שנסתתרה אין 
אפוטרופוס לעריות. (ומכאן מבואר שמדברת 

  היינו שנסתתרה ודלא כרב אסי).

לריו"ח ר"ג המכשיר את האשה  -כשרות הבת

מכשיר גם את בתה, ולרבי אלעזר הבת פסולה 
  לכו"ע, שהרי אין לבת חזקת כשרות, 

קי, עשרה כהנים שפירש אחד מהם ובעל הולד שתו
והיינו שמשתיקין אותו מדין כהונה, דכתיב "והיתה 

  לו ולזרעו אחריו וכו' " בעינן זרעו מיוחס אחריו.

ארוסה מעוברת שבאה עם ארוסה ושניהם  י"ד.

טוענים שהעובר מהארוס כשרה, ואם הארוס 
לא מודה לרב יוסף לר"ג כשרה, ואמר אביי 
דשאני הכא דרוב פסולים אצל הארוסה, ואמר 

יוסף דבדיעבד מכשיר ר"ג אף ברוב לו רב 
  פסולים.

דינה, וההבדל  -שנטמע בה ספק חלל אלמנת עיסה

   -בינה לבין ראוה מדברת
לרבי יהושע וריב"ב אלמנת עיסה כשרה 
לכהונה, והטעם שרבי יהושע מיקל יותר 
מהמקרים הנ"ל משום דאשה שנישאת בודקת 

ונישאת משא"כ המזנה, או משום שבתרי 
  ספיקי מודה.

לר"ג אין להושיב בי"ד להתירה שאין הכהנים ו
שומעים לקרב אלא רק לרחק, וכאן ר"ג מחמיר 
יותר מהמקרים הנ"ל כיון שאין האשה טוענת 

  ברי.

מתי אדם נפסל מכח שאומרים לו  י"ד:
לת"ק כל  -שהוא פסול, כששותק או צווח

פסול דקרו ליה (ממזר, נתין, עבדי מלכים, חלל) 
, ולר"מ אם שתק הודאהדשתיקה כפסול  -ושתיק

כשקראו לו חלל לא נפסל, משום ששתק כיון 
שלא אכפת לו, ולרשב"א ר"מ לא מכשיר בחלל 
אלא בממזר, מפני ששותק כיון שממזר קלא 
אית ליה, אבל אדם שכשמכנים אותו ממזר הוא 
צווח וכשמכנים אותו חלל שתיק פסול, משום 

  ששותק מפני ששמח שלא קוראים לו ממזר.

שה בתינוקת שירדה למלאות מים מע ט"ו.

, ואמר ריו"ח בן נורי שאם רוב מן העין ונאנסה

אנשי העיר כשרים לכהונה אף היא כשרה, 
ואמר רב דבקרונות של ציפורי היה המעשה, 
שהיתה סיעה של בני אדם כשרים עוברת שם, 
דכיון שגם רוב אנשי העיר כשרים וגם רוב אנשי 

משום  רוביתרי סיעה כשרים, כשרה, (ובעינן 
, אבל בשר שנמצא אם דמעלה עשו ביוחסין

רוב חנויות כשרות הבשר כשר משום רוב אף 
בלא רובא דאתו מעלמא), אבל רוב העיר לבד 
והיא הלכה אליהם פסולה משום "קבוע", וכן 
ברוב סיעה פסולה אע"ג דלא קביעי, גזירה רוב 
סיעה אטו רוב העיר, וברוב אנשי העיר והם באו 

  דכל דפריש מרובא פריש. אליה כשרה

(להלן טו:) לרב הלכה כרבי יוסי, והיינו בתרי 
רובי, אבל ברוב אחד לא כמבואר מדברי רב גבי 
מצא תינוק מושלך, וי"א בשם רב שהוראת 
שעה היתה, ולדבריהם התירו בציפורי ברוב 
אחד בהוראת שעה, אבל בתרי רובי אינו הוראת 

  שעה. 

בין לחומרא  -כל קבוע כמחצה על מחצה דמי
(תשע חנויות, תשעה צפרדעים), ובין לקולא 
(תשעה שרצים וצפרדע אחד ביניהם, ברה"י 
ספיקו טמא, וברה"ר ספיקו טהור משום קבוע). 
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מקור דין "קבוע" מהתורה, מדכתיב "וארב לו 
וקם עליו" (לר"ש עד שיתכוון לו) ולרבנן פרט 
לזורק אבן לגו, שאף שיש ט' ישראלים וכנעני 

יניהם פטור משום קבוע, (ואם יש רוב אחד ב
כנענים פטור משום רוב, ובמחצה פטור משום 

  ספק).

, אם רוב אנשי מצא תינוק מושלך בעיר ט"ו:

העיר עכו"ם דינו כעכו"ם, ואם רוב ישראל דינו 
כישראל, מחצה על מחצה ישראל, לרב ברוב 
ישראל ישראל רק להחיותו ולא ליוחסין. 

את הגל, והיינו שאף לשמואל אף מפקחין עליו 
ברוב עכו"ם מפקחים, משום שאין הולכים 
בפיקוח נפש אחר הרוב, ובכהאי גוונא מותר 
להאכילו נבילות, ורוב ישראל ישראל 
שמחזירים לו אבידה, ומחצה על מחצה ישראל 
לענין שאם נגח שורו שור ישראל שמשלם חצי 
נזק כדין ישראל, ואומר לניזק שיביא ראיה 

ישלם לו נזק שלם, ואם נגח שור שהוא עכו"ם ו
ישראל את שורו פטור עד שיביא ראיה שהוא 

  ישראל.

  

  

  האשה שנתארמלה:
  

           היא אומרת בתולה נשאתני 
  הוא אומר אלמנה נשאתיךו

האשה שנתארמלה או נתגרשה, והיא אומרת 
שנישאת בתולה, והוא אומר שנישאת אלמנה, 

ה אם יש עדים שיצאה בהינומא או כשראש
, ולריב"ב אף חילוק פרוע כתובתה מאתים

  קליות ראיה, אבל אם אין עדים הבעל נאמן.

, חופה של הדס עגולהי"מ תנורא דאסא  -הינומא
  (י"ז:).צעיף הנופל על עיניה. וי"מ קריתא 

בבבל היו נוהגים בנישואי בתולה, למשוח שמן 
  ארישא דרבנן. (שם).

הגמ' מבארת שאף לר"ג לעיל שהאשה  ט"ז.

אמנת לומר משארסתני נאנסתי, הני מילי נ
התם שהיא ברי והוא שמא, אבל כאן אע"פ 

שרוב נשים בתולות נישאות, אינו כברי ושמא, 
  ואינה נאמנת בלא עדים. 

והגמ' מדייקת כך מדקתני בסיפא "ומודה רבי 
יהושע" שנאמן באומר שדה זו של אביך היתה 
ולקחתיה ממנו, מדין "הפה שאסר", שגם ברישא 

  "מודה ר"ג, דאל"כ מה שייכת הסיפא למתני'.

רים מיגו, מואין לומר דקאי "ומודה רבי יהושע" שאו
על מתני' דלעיל "היתה מעוברת וכו' " שהרי שם 
אין לה מיגו, וכן ב"ראוה מדברת" ליכא מיגו לרב 
אסי דאמר מאי מדברת נבעלת, וכן ב"היא אומרת 

שה מוכת עץ אני" ליכא מיגו לריו"ח הסובר שהא
טוענת שמגיע לה מאתים, (אבל לרבי אלעזר איכא 
מיגו שהיתה טוענת מוכת עץ אני תחתיך), אחא י"ל 
דקאי אמתני' דהיא אומרת משארסתני נאנסתי, 

אני תחתיך,  מיגו שיכלה לטעון מוכת עץ שיש לה
שבזה אינה פוסלת עצמה מכהונה, שאף ששם 
 סובר רבי יהושע שאינה נאמנת במיגו זה כיון שהיא

בעולה לפנינו, כאן בשדה נאמן, כיון דאין "שור 
  שחוט לפניך". 

והטעם שאינה נאמנת ע"י רוב, דרוב נשים 
בתולות נישאות, משום דרוב בתולות יש קול 
לנישואיהן, וזו כיון שאין לה קול איתרע ליה 

  רובא.

אמר רבי אבהו זאת אומרת כותבין שובר,  ט"ז:

ובה ורב פפא אמר במקום שאין כותבין כת
י"מ דקאי אמתני' ובאו לפרש למה אין  - עסקינן

חוששים שתגבה שוב את הכתובה בבי"ד אחר, 
כשיש לה עדים שנישאת בתולה, וי"מ דקאי 
אברייתא שגובה כתובה מאתים אם איבדה 
כתובתה, ע"י עדים שרקדו לפניה וכדו', ולפי זה 
אין נותנים לה דמי כתובתה, אלא אם יש עדים 

(ולמ"ד זה ה"ה דקאי נמי שנשרפה כתובתה, 
  אמתני') . 

במקום שאין כותבין כתובה לכו"ע כותבין 
  שובר. 

היו מעבירים לפני בתולה כוס של יין של 
תרומה, לומר זו "ראשית" כתרומה, ולר"י היו 
מעבירים חבית של יין סתומה לפני בתולה. 
ולפני בעולה היו מעבירים חבית פתוחה, שאם 

וס מאתים ותטען לא היו מעבירים שמא תתפ
  שהיה אונס ולכן לא העבירו לפניה חבית.
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  שמחת חתן וכלה

לב"ש כלה  -כיצד מרקדין לפני הכלה י"ז.

, שאין משבחים אותה לפי יופיה וחשיבותהכמות שהיא 
לומר דבר שקר, ולב"ה אומרים כלה נאה 
וחסודה, מפני שעל הלוקח מקח לשבחו בעיניו, 

א דעתו ומדבריהם למדו חכמים שלעולם תה
  של אדם מעורבת עם הבריות. 

במערבא היו אומרים שכלה זו אינה צריכה לא 
וכן שרו כשסמכו את רבי כחל וכו' כדי להתיפות, 

זירא, וכשסמכו את רבי אמי ורב אסי שרו שכאלו 
צריכים לסמוך וכו'. כשהיה רבי אבהו חוזר היו 

  שפחות הקיסר שרות רבא דעמיה וכו'.

אים לרקוד לפני הכלה, הגמ' מביאה מנהג אמור
ורב שמואל בר רב יצחק זכה עבור זה לעמודא 

  דנורא, דבר שזוכים לו אחד או שניים בדור.

רב אחא היה מרכיב את הכלה על כתפו, ואמר 
  שהדבר מותר לו כיון שהיא דומה עליו כקורה.

י"א שמותר להסתכל על כלה כל ז', כדי לחבבה 
  על בעלה, ואין הלכה כך.

המת מלפני הכלה, אבל מלך לא, מעבירים את 
ואסור לו למחול על כבודו (כדי שתהא אימתו 
על העם), ומ"מ אגריפס עבר מלפני כלה 

  ושיבחוהו, מפני שעשה כך בפרשת דרכים.

מבטלים ת"ת להכנסת כלה, וכן להוצאת המת, 
ודווקא שאין לו כל צרכו, שהם תריסר אלפי 
 גברי ושיתא אלפי שיפורי, וי"א שהם כלולים
בתריסר אלפי גברי, וי"א שישים ריבוא (כנתינת 
התורה) למאן דקרי ותני, ולמאן דמתני לית 

  שיעורא.

ומודה רבי יהושע באומר שדה זו של  י"ז:

חתיה הימנו שהוא נאמן קאביך היתה ול
שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ואם יש 

  -עדים שהיא של אביו אינו נאמן

כו', הא דלא תני שאמר שדה זו שלך היתה ו
דא"כ סיפא דקתני שאינו נאמן כשיש עדים 
אינה מבוארת, שאם אכלה ג' שנים נאמן, ואם 
לא אכלה פשיטא, ואם ברח הבעלים באמצע 
הג' שנים מחמת סכנת נפשות אינה חזקה, ואם 
ברח מחמת ממון היה עליו למחות במקום 
שהוא שם, שהרי מחאה שלא בפניו הויא 

ביהודה  מחאה (מלבד בשעת חירום או שהיה

והחזיק בגליל או איפכא, דלא הוי מחאה), 
ובאמת במתני' איירי שאכלה שתיים בחיי האב 
ושנה בחיי הבן, וקמ"ל כדרב הונא דס"ל אין 
מחזיקים בנכסי קטן ואפי' הגדיל, (ורב הונא 

ואכלה כמה קמ"ל דיוקא דמתני', או דאפי' הגדיל 

  לא הוי חזקה).שנים 

יהושע באומר  והא דלא תני ומודה רבי י"ח.

מנה לויתי ופרעתי שהוא נאמן, משום שבאופן 
זה אף אם יש עדים על ההלוואה נאמן, דקיימא 
  לן המלוה את חבירו בעדים א"צ לפורעו בעדים.

והא דלא תני ומודה רבי יהושע באומר מנה 
לאביך בידי ופרעתי מחצה שהוא נאמן, משום 

צת ואפי' תובעו ומודה במקדלרבנן משיב אבידה הוא 

דלראב"י צריך שבועה (דאינו ואי אליבא פטור, 
משיב אבידה, שמה שלא כפר בכל משום 
שאינו מעיז פניו, וסבור הוא להשתמט עד 
שיהיה לו מה לפרוע, שהרי מטעם זה מודה 
במקצת חייב שבועה, ולרבנן הני מילי במודה 

  למלוה, אבל בבן המלוה מעיז פניו).

בעו אין נשבעים על טענת חש"ו, ואם תו
בגדלותו על חוב אביו תלוי במחלוקת ראב"י 
ורבנן הנ"ל, ועל אופן זה אמר ראב"י פעמים 
שאדם נשבע על טענת עצמו, דלגבי מילי דאביו 

  נחשב הגדול כקטן שאין טענתו טענה.

  קיום שטרות

שטר מקוים (ע"י עדים או שהיה כתב ידם  י"ח:

יוצא ממקום אחר) אין העדים החתומים בו 

קטנים היינו פסולי  אנוסים היינור נאמנים לומ
, ואפי' אומרים שהיו אנוסים מחמת עדות היינו

נפשות אינם נאמנים, דעדים החתומים על 
השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבי"ד, וכיון 

  שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד.

אבל כאשר הם באים ומקיימים את 
חתימותיהם נאמנים לומר שהיו אנוסים מחמת 

הפה דטנים או פסולי עדות, נפשות או ק
, ולר"מ אינם נאמנים, שאסר הוא הפה שהתיר

דאם אומרים שהיו פסולי עדות אנו תולים 
שהמלוה דייק ולקח עדים כשרים, ואם אומרים 
שהיו קטנים זה נגד חזקה שאין העדים חותמים 
על השטר אא"כ נעשה בגדול, ואם אומרים 
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שהיו אנוסים לרב חסדא אינם נאמנים כיון 
שמחויבים היו לההרג ולא לחתום שקר, ולרבא 
מותרים לחתום שקר מפני פיקוח נפש, אלא 
טעמא דר"מ משום דמודה בשטר שכתבו א"צ 
לקיימו, ולומר שהיו אנוסים מחמת ממון לכו"ע 

  אין נאמנים דאין אדם משים עצמו רשע.      

לרב א"צ לקיימו,  מודה בשטר שכתבו י"ט.

  ולרב נחמן צריך לקיימו.

אם הלווה אמר  -האומר שטר אמנה הוא זה
כן תלוי במחלוקת הנ"ל במודה בשטר שכתבו, 
ואם המלוה אמר כך תבוא עליו ברכה, אא"כ 
הוא חב לאחרים (כרבי נתן שאם המלוה עצמו 
חייב לאחרים מוציאים מהלווה ונותנים לו), ואם 
העדים אמרו כך אם כתב ידם יוצא ממקום אחר 

כתב ידם יוצא ממק"א  אינם נאמנים, ואם אין
להו"א נאמנים, ולרב אשי אינם נאמנים משום 

  דשטר כזה עולה הוא וכדלהלן.

לרב כהנא  - אל תשכן באהליך עולה  י"ט:

היינו שטר אמנה, אבל שטר פרוע פעמים 
משאירו מפני שכר הסופר, ולריב"ל היינו שטר 
פרוע וכ"ש שטר אמנה, (אם און בידך הרחיקהו 

ר פסים), וכן ספר שאינו זהו שטר אמנה ושט
  מוגה אסור להשהותו יותר מל' יום.

לרב נחמן  -עדים שאמרו מודעה היו דברינו
אין נאמנים כיון שעוקרים את השטר, ולמר בר 
רב אשי נאמנים משום ששטר כזה ניתן ליכתב 

  .כדי להצילו מיד אונסו

לרב נחמן בזה  -עדים שאמרו תנאי היו דברינו

לתא אחריתי, ואם עד נאמנים משום דתנאי מי
אחד אומר תנאי ועד אחד אומר שאינו תנאי 
לרב פפא אינו נאמן דאין דבריו של אחד 
במקום שניים, ולרב הונא בריה דרבי יהושע 

  נאמן כיון דלמיעקר סהדותיה קאתי, וכן הלכה.

שטר שמתו עדיו, והעידו שניים שהחתימות 
נכונות אבל הם חתמוהו אנוסים או קטנים 

נאמנים, ואם היה עדים אחרים  עדות או פסולי
על החתימות או שכתב ידם קוים בשטר אחר 
שערערו עליו אינם נאמנים, ולרב ששת גובים 
ממון בשטר זה, משום שאין מכחישים את 

העדים אלא בפניהם (דהכחשה תחילת הזמה), 
ולרב נחמן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי ממונא 

יש תרי ם א(כמו בנכסי בר שטיא שבחזקת מריה 
ותרי אם מכר כשהיה חלים או כשהיה שוטה, אוקי 

, והני מילי בשדה שירש דבר שטיא ממונא בחזקתיה
אותה, אבל אם קנאה יתכן שקנאה ג"כ כשהיה 
שוטה השדה בחזקת הלוקח מבר שטיא), 

דמכחישים את העדים שלא בפניהם, דשמא 
  אם היו לפנינו היו מודים. 

, לעונשםהזמה  הזמה שלא בפני העדים אינה כ.

  .לבטל עדותםומ"מ הכחשה הוי 

אין מקיימים את  -קיום שטר ע"י שטר אחר
השטר אלא משטר אחר שקרא עליו ערער 
והוחזק, או משתי כתובות, או משתי שדות 
שאכלום בעליהם ג' שנים בלא ערעור, ודווקא 
כששתי השטרות יוצאים מתחת יד אחרים, 

קיום  אבל אם יוצאים מתחת בעל השטר הצריך
לא, דילמא זיופי מזייף, אבל ביד אחר אין 
חוששים שראה את החתימות ביד אחר וזכר 

  איך לזייפם.

כותב אדם עדותו בשטר ומעיד עליה אחרי 
, לרב הונא דווקא בזוכרה מעצמו, כמה שנים

ולריו"ח אע"פ שאינו זוכרה, ולדבריו שני עדים 
ששכח אחד מהם את העדות יכול העד השני 

, וי"א שאפי' אם הבעל דין הזכיר לעד להזכיר לו
יכול להעיד, ולהלכה בבעל דין עצמו אינו יכול 
להעיד, אא"כ הוא צורבא מרבנן, וכמו שהזכיר 
רב כהנא לרב אשי עדות עבור עצמו, ונזכר רב 

  אשי בעצמו בעדות.

(לר"מ עד חמישים  תלוליות עפר הקרובות כ:

 לעיר או לדרךאמה, ולר"י שאין קרובה ממנה) 
טמאות אפי' הם חדשות, אבל ברחוקות אין טמאים 
אלא ישנות (לר"מ ע' שנה, ולר"י שאין שום אדם 
זוכרה) אבל חדשות לא, והני מילי בדרך בית 
הקברות דזימנין ומתרמי בין השמשות וקברו בתל, 
ובעיר הסמוכה לבית הקברות משום דנשים קוברות 
 שם נפליהם ומוכי שחין זרועותיהם, ועד חמישים

אמה האשה הולכת לבדה, וברחוק מחמישים אמה 
הולכת עם אחר והולכת עד בית הקברות, אבל בדרך 
או עיר שאינם סמוכות לקברות התל טהור, דעילה 

  מצאו חכמים וטהרו ארץ ישראל.
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לרב חסדא לר"מ עד שישים שנה אדם זוכר 
עדותו, ולא היא שאני עדות דרמי עליה 

  למידכריה.

 -"י העדים החתומיםקיום החתימות ע כ"א.
אם כל אחד מהעדים מעיד על ב' החתימות 
נאמנים לכו"ע, אבל אם כל אחד מעיד על 
חתימתו בלבד, לרבנן נאמנים דעל מנה שבשטר 
הם מעידים, ולרבי אינם נאמנים משום 

, וצריך ב' עדים לכל כתבשמעידים על כתב ידם 
ואליבא דרבי אם מת אחד העדים ובא השני 

החתימות, א"צ ב' עדים על ומעיד על שני 
החתימה השניה, משום שאינו מעיד על המנה, 
אבל לרבנן שמעידים על המנה צריך ב' עדים 
על החתימה השניה, דאל"כ מוציאים תלתא 
ריבעי על פי עד אחד, (ואם היה טעמא דרבי 
משום ספק אם מעידים על החתימות או על 
המנה היינו הולכים בשניהם לחומרא), והפתרון 

זה הוא שיכתום העד על חרס (ולא על קלף ל
שמא ימצא הקלף ויכתבו עליו שהוא חייב ממון 

  ויוציאו מנכסים בני חורין).

לשמואל הלכה כחכמים, ומה שמצינו בשטרא 
דיתמי שהצריך שמואל שכל עד יעיד גם על 
חתימת חבירו, טעמו היה משום שחשש לבי"ד 

  טועים שיפסקו הלכה כרבי והיתומים יפסידו.

י"א שחתם על ההנפק ומעיד על כתב ידו עד ודיין 
שמצטרפים לקיום השטר, וי"א שאינם 
מצטרפים כיון שכל אחד מעיד על דבר אחר 

  שהרי לרבנן אין מעידים על המנה אלא על החתימה.

ג' שישבו לקיים את השטר ושניים  כ"א:

יכולים השניים  מהם מכירים חתימות העדים
ם הדיין השלישי, להעיד ואח"כ לכתוב הנפק ע

אבל אם השניים כתבו הנפק אין יכולים כבר 
להעיד בפני השלישי כדי שיחתום עמהם, כיון 
דמתחזי כשיקרא. ושמע מינה עד נעשה דיין 
שהרי הדיינים הם העדים המקיימים את השטר 
(ומ"מ בקידוש החודש אין עד נעשה דיין ואם 
ב' דיינים ראו את המולד יביאו ב' דיינים 

), אבל אין ללמוד מזה שאם הדיינים אחרים
מכירים את החתימות א"צ להעיד על 
החתימות, די"ל שצריכים ומהני מה שהם 
מעידים בפני השלישי, וכן אין ללמוד שהעדים 

צריכים להעיד בפני כל אחד מהדיינים, די"ל 
  שעדותם היא כדי לקיים דין הגדה.  

ג' שישבו לקיים את השטר וקרא ערער על 
והדיינים האחרים מעידים על  אחד מהם

כשרותו, אם ערערו שהוא פסול משפחה גלוי 
מילתא בעלמא הוא, ואם ערערו שהוא גזלן אין 
השטר מקוים דתרי ותרי נינהו, אא"כ הדיינים 
האחרים מעידים שעשה תשובה, ומ"מ אם כבר 

דהוו נוגעים בעדותם חתמו אין יכולים להעיד עליו 

  שגנאי להם שדנו עם פסול.

ג' שישבו לקיים את השטר ומת אחד  "ב.כ
, צריכים לכתוב "במותב תלתא הוינא וחד מהם

ליתוהי", ואם כתבו שהשטר הגיע לפני בי"ד 
ואמר לנו רבי אשי לקיימו מהני, שאף 
שלשמואל שניים שדנו דיניהם דין אלא 
שנקראים בי"ד חצוף, א"כ לא היה אומר להם 

  רב אשי לקיימו.

  .ע"כ סוגית קיום שטרות

מכאן שאב נאמן לאסור  - את ביתי נתתי לאיש הזה
את בתו מן התורה, ומ"הזה" ילפינן שאין דין מוציא 

  שם רע אלא בבעל ולא ביבם.

האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני, 

הפה דאו שאמרה נשביתי וטהורה אני, נאמנת, 
, ואם יש עדים שאסר הוא הפה שהתיר

  שנתקדשה או שנשבית אינה נאמנת.

א"צ קרא לדין "הפה שאסר הוא הפה שהתיר" 
  דסברא היא.

האשה שאמרה אשת איש אני  -אמתלא
וכעבור זמן חזרה ואמרה פנויה אני, אינה נאמנת 
דשויא אנפשה חתיכא דאיסורא, ואם נותנת 
אמתלא לדבריה נאמנת, (וכגון שאומרת 
שאמרה כך מפני שלא רצתה להנשא לאנשים 

  שאינם מהוגנים).

טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני וכן באמרה 
נאמנת ע"י אמתלא, ומ"מ שמואל לא עבד 

  עובדא בנפשיה.

  הכחשה בעדים

שניים אומרים שמת בעלה או  כ"ב:

שנתגרשה ושניים אומרים לא מת או שלא 
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, הרי זו לא תינשא, ואם נישאת לא נתגרשה
תצא, והיינו כשנישאת לאחד מעידיה והיא 

חייבים אשם תלוי, אומרת ברי, אבל בלאו הכי 
ולרבי מנחם ברבי יוסי אם באו עדים ואח"כ 

  נישאת תצא.

לריו"ח בהכחשה על מיתת הבעל אם נישאת 
   -לא תצא, ובהכחשה על גירושין תצא

אביי מבאר דבריו דמיירי בעד אחד המכחיש עד 
אחד, ועל כן בעד אחד על מיתה כיון דהימנוהו 
 כבי תרי אין עד אחד נאמן להכחישו, ומ"מ

לכתחילה לא תינשא משום "הסר ממך עקשות 
פה ולזות שפתים הרחק ממך", אבל בנתגרשה 

  אין עד אחד נאמן. 
רבא מבאר שמדובר בתרי ותרי וריו"ח סובר 
כרבי מנחם רק בגירושין, שכיון שאם הבעל 
יכחיש אותה יכולה להכחישו, (שאף שאין אשה 
מעיזה פניה בפני בעלה, שהרי נאמנת אם 

ו גירשתני, הכא מעיזה מפני אומרת בפני
שהעדים מסייעים לה), אבל במיתה שאינה 

ואי לאו דברי לה שמת מירתתא ולא יכולה להכחישו 

  . מינסבא
לרב אסי איירי שאמרו העדים שעכשיו מת או 
גירשה, ובגירושין אינה נאמנת מפני שאומרים 

  לה שתראה את הגט.

בברייתא תנא שבהכחשה על הקידושין  כ"ג.

לא תינשא ואם נישאת לא תצא, אבל  הרי זו
  בהכחשה על גירושין אם נישאת תצא.

אביי מבאר דאיירי בעד אחד, ועד אחד אינו 
נאמן נגד חזקת פנויה או חזקת אשת איש, ועל 

 כן בנתקדשה לא תצא, ובנתגרשה תצא.

לרב אשי איירי בב' עדים, ואיפוך, דבלא 
נתקדשה תצא, מפני שמאמינים לעדים 

תקדשה, שאלו שמעידים שלא שאומרים שנ
נתקדשה אף שדרו עמה בחצר אחד אין ראיה 
ממה שלא שמעו שנתקדשה, שפעמים 
מקדשים בצינעא, וכן גבי גירושין אין ראיה 
ממה שלא שמעו שנתגרשה, ועל כן לא תצא, 

  וקמ"ל שאף גירושין עבדי דמגרשי בצינעא. 

ואם משנשאת באו עדים הרי זו איתא במתני' 
אושעיא איירי באמרה אשת  , לרבלא תצא

איש הייתי וגרושה אני, וכ"ש בנשביתי וטהורה 
אני, ולרבה בר אבין דווקא בשבויה הקילו שלא 

תצא, אבל בגרושה תצא, ואצ"ל דפליג אדרב 
המנונא דס"ל שאשה נאמנת לומר גירשתני 
משום חזקה שאינה מעיזה פניה, דאף לרב 

א המנונא שלא בפניו י"ל דמעיזה, ורב אושעי
  סובר שאף שלא בפניו אינה מעיזה.

התירוה בי"ד לינשא דינה כמו בנישאת, ו"לא 
  תצא" היינו מהתירה הראשון.

 אמרה נשביתי ויש לי עדים שטהורה אני

מותרת להנשא אף בלא עדים, ואם באו אח"כ 
העדים ואמרו לא ידענו הרי זו לא תצא, ואם יש 

  עדים שנטמאת אפי' יש לה כמה בנים תצא.
מביאה מעשה שהעמיד אבוה דשמואל  הגמ'

שומרים על שבויות, וטען שמואל שאסורות 
משום שעד עתה לא שמרום, ואמר לו אביו וכי 
אם היו בנותך שבויות לא היית שומר עליהם, 
ונתקיימו הדברים כשגגה שיוצא מלפני השליט 
ונשבו בנותיו, ובאו הבנות בעודם שבויות לפני 

ני והתירום, ואח"כ בי"ד ואמרו נשבתי וטהורה א
כשראו שהם שבויות נשארו בהתירם, ומ"מ רב 
שמן בר אבא לא רצה לשאתם שמא יש עדים 

  שנטמאו. 

נאמנות בשבויה על עצמה ועל  כ"ג:
ב' נשים שנשבו ויש על כך עדים, אין  -חברתה

אחת מהם נאמנת לומר על עצמה טהורה אני, 
אבל על חברתה נאמנת לומר שהיא טהורה 

דבשבויה הקילו להאמין א עדים שנשבו אע"ג דאיכ

  .לעד אחד

הגמ' מביאה ברייתא שמביאה כמה מקרים 
התלויים בדינים דלעיל, לאביי איירי בדאיכא 
עדים, מלבד הדין שאם אומרת ששתיהן 
טמאות נאמנת רק על עצמה, דאיירי בדליכא 
עדים, דאם איכא עדים אף חברתה טמאה, ולרב 

חד שסותר את אשי איירי כל הברייתא בעד א
דבריה, שאם האשה אומרת נטמאתי אסורה 
דשויא אנפשה חתיכא דאיסורא, ואף שאומרת 
שגם חברתה טמאה אסורה ואין אומרים 
שאמרה כך משום "תמות נפשי עם פלישתים", 
ואם אומרת חברתי טהורה מותרת ואין העד 
נאמן להכחישה, ואף שמתירה גם את עצמה 

חברתי טמאה  נאמנת לגבי חברתה, ואם אומרת
  אינה נאמנת נגד העד.



 תמצית מסכת כתובות

87 

 

הגמ' מבארת למה צריך לפרט כל המקרים הנ"ל 
(שדה זו של אביך ולקחתיה, כתב ידינו אבל 
אנוסים היינו, אשת איש ונתגרשתי, נשביתי 
וטהורה אני, כהן אני וחברי), ללמד שנאמנים 
אף היכא דליכא דררא דממונא, ואף היכא 

ין חוששים שמעיד לעצמו, וגם באיסורא, ושא
לגומלין, וב' משניות נשנו אגב דין אחר 

  שנתחדש בהם.

 זה אומר כהן אני וזה אומר כהן אני כ"ד.

אינם נאמנים, ואם מעידים כל אחד על חבירו 
לרבנן נאמנים לענין תרומה אבל לא להשיאו 
אשה, ולר"י אין מעלים אף לתרומה ע"פ עד 
אחד, ומחלוקתם היא אם מעלים מתרומה 

ואם שלשה או אם חיישינן לגומלין,  ליוחסין,
  .מעידים זה על זה נאמנים

והא דנחלקו בברייתא במעידים זה על זה שהתבואה 
מוחלפת דלרבנן אינו נאמן ולר"י נאמן, מעושרת 

השיטה, או דלר"י בדמאי הקלו, ולרבנן חמיר מפני 
, וכמו בדין הקדר שהניח שכלי המכירה בידו

אומנותו בידו כל קדרותיו וירד לשתות, שאם כלי 
הקדירות טמאות, מפני שיד הכל ממשמשת בהם, 
ובשאין כלי אומנותו בידו כולם טהורות, ואם הניחם 

  סמוך לרה"ר הפנימיות טהורות והחיצונות טמאות. 

אם העד  -אם מעלים משטרות ליוחסין כ"ד:

עצמו חתם שהוא כהן אינו נאמן, ואם חתמו 
נחלקו עדים על שטר שכתוב בו שהלווה כהן, 

רב הונא ורב חסדא אם מעידים על כל הכתוב 
בשטר ומעלים ליוחסין, או שמעידים רק על 

  המנה שבשטר ולא על היוחסין.

  אם מעלים מנשיאות כפים ליוחסין
נחלקו רב חסדא ורב אבינא אם מעלים 

  מנשיאות כפים ליוחסין.

ואינו תלוי במחלוקת אם מעלים מתרומה 
רה במיתה, ליוחסין, דתרומה חמיר שאיסו

ומאידך נשיאות כפים עדיף דכיון שהיא 
  בפרהסיא אינו חצוף כולי האי.

שהעולים מן  -וכו'גדולה חזקה  רבי יוסי אומר
הגולה נתנו להם לאכול בקדשי הגבול כמו 
בגולה, ולא בקדשי קדשים, ואף אם מעלין 
מנשיאות כפים ליוחסין לא חששו משום דריע 

דאורייתא חזקתייהו, ואם אוכלים בתרומה 

לל"ק אוכלים משום דגדולה חזקה, ולאב"א 
אינם אוכלים אלא בתרומה דרבנן כמו שהיו 
אוכלים קודם, ומתרומה דרבנן אין מעלים 
ליוחסין, וגדולה חזקה היינו שאין חוששים 

  שיאכלו בתרומה דאורייתא.

נשיאות  -חזקה לכהונהאיתא בברייתא " כ"ה.

וק כפים בבבל, אכילת חלה בסוריא, וחיל
מתנות בכרכין", הגמ' אומרת שאין ראיה מכאן 
שמעלים מנשיאות כפים ליוחסין, דכוונת 
הברייתא שמעלים לתרומה, וחלה ס"ל שהיא 
מדרבנן בזמן הזה, (דבעינן ביאת כולכם) 

  ומעלים ממנה לתרומה דאורייתא.

ובברייתא אחריתא מוסיף שמעלים מחילוק 
חי גרנות בא"י, אבל בסוריא ובכל מקום ששלו

בי"ד מגיעים ובבל אין חילוק גרנות ראיה, 
ונשיאות כפים היא ראיה אף במקומות אלו, 
ולרשב"ג אף אלכסנדריא של מצרים בראשונה, 
הגמ' מבארת דאם אין מעלים מנשיאות כפים 
ליוחסין כוונת הברייתא שמעלים מנשיאות 
כפים לחלה, וסבר חלה דאורייתא ותרומה 

לוקת הארץ דרבנן (שהרי בשנות כיבוש וח
נתחייבו בחלה ולא בתרומה) ומעלים מתרומה 

  לחלה.

אם יש עדות  -עדות הבאה מכח חזקה כ"ה:

שקרא ראשון בבית הכנסת וקרא אחריו לוי 
מעלים מזה לכהונה, ואם קרא אחרי כהן מעלים 

  אותו ללויה.

לכהונה, דאב נאמן  בן על פי אביורבי העלה 

א לומר בני זה כהן להאכילו תרומה אבל ל
להשיאו אשה, דבידו להאכילו תרומה ואין בידו 
להשיאו אשה, ולרבי חייא אינו נאמן אף 

 אח על פי אחיולתרומה, ומ"מ רב חייא העלה 
ללויה, והיינו במסיח לפי תומו, וכמו שרבי 
העלה לכהונה מי שסיפר לפי תומו שהטבילוהו 
בקטנותו לאכול תרומה וחבריו היו בדלים ממנו 

  ו יוחנן אוכל חלות.והיו קורים אות

והיינו  מעשר ראשון חזקה לכהונה כ"ו.

כשמוחזק שאביו כהן ויצא עליו קול שהוא בן 
גרושה או חלוצה, ואף למ"ד מעשר ראשון 
מותר לזרים, אם חלקו לו בגורן מעלים אותו 
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לכהונה, שאין חולקים מעשר ראשון לזרים, 
אבל אם חלק עם אחיו תרומה בנכסי אביו אינו 

טל הקול, שמא קיבל את התרומה חזקה לב
  למוכרה, אע"פ שאחיו כשר קיבלה לאכילה. 

לר"א אי ליכא  -עדות על כהונה במקום ערער
אבל במקום ערער עוררין מעלים ע"פ עד אחד, 

ולרשב"ג משום לא ואין ערער פחות משניים, 
  , ר"ש בן הסגן מעלין ע"פ עד אחד

ונחלקו רשב"ג ור"א היכא שאביו מוחזק  כ"ו:

כהן, ויצא עליו קול שהוא בן גרושה או חלוצה, כ
ובא עד אחד שהוא כשר והעלוהו, ובאו ב' עדים 
והעידו שהוא שהוא בן גרושה וחלוצה 
והורידוהו, ובא עד אחד והעיד שהוא כהן כשר, 
ומחלוקתם אינה אי חיישינן לזילותא דבי דינא, 
דא"כ תרי ותרי נמי, אלא נחלקו אם מצטרפים 

א העידו יחד, וכמו שנחלקו ת"ק לעדות כיון של
ורבי נתן, (ועוד נחלקו ת"ק וריב"ק אם צריכים 

  שיראו את העדות יחד).  

אם יד ישראל  -אשה שנחבשה בידי עכו"ם
תקיפה על העכו"ם ונחבשה ע"י ממון מותרת 

(כגון נשות הגנבים, לבעלה, אבל ע"י נפשות 
וי"א דווקא באשת רוצח, ועוד נחלקו אם בעינן 

אסורה לבעלה, ואם יד הדין או לא) שנגמר 
  אף ע"י ממון אסורה.על עצמם עכו"ם תקיפה 

, והרחיקוה בת ישראל הורהנה באשקלון כ"ז.

בני משפחתה, והעדים שהעידו על שביתה 
מעידים שלא נסתרה ולא נבעלה, ואמרו להם 
חכמים אם אתם מאמינים שהורהנה האמינו 
שלא נסתרה ולא נטמאה, ואם אין אתם 

נים שלא נסתרה ונבעלה אל תאמינו מאמי
דהורהנה מדעת שהורהנה, והורהנה חמור מנחבשה 

, ומ"מ הוא הדין הרי בדיניהם אם הגיע הזמן נחלטת להם
בנחבשה נאסרת בלא עדים שהרי יד עכו"ם 
תקיפה, ונקטו הורהנה משום שכך היה מעשה, 
אבל ליכא משם ראיה שביד עכו"ם תקיפה אף 

  שרק בהורהנה נאסרת.  ע"י ממון נאסרת, די"ל

  עיר שכבשוה כרכום
כל הכהנות שבעיר פסולות אא"כ יש להם עדים 
ואפי' עבד או שפחה נאמנים, אבל אין אדם 

  נאמן לעצמו.

ואף שחביות שבעיר אף הפתוחות מותרות 
(ובשעת שלום הפתוחות אסורות), משום 
שבזמן המלחמה אין פנאי לנסך, אבל לבעול יש 

  פנאי.

ום של אותה מלכות אינם ואם כבשה כרכ
נאסרות, י"א דהיינו כשמשמרות רואות זו את 
זו, והעמידו סמוך לעיר שושילתא וכלבא וגווזא, 
אבל בלא זה חוששים שחמק אחד ובעל, וי"א 

  שאין חוששים לזה.

ואם יש בעיר מחבוא אין הכהנות נאסרות, ואף 
ואף אם אין מקום אלא לאחת כולם מותרות, 

בבאו לישאל בבת אחת, ובבא  בשני שבילים אסור
לישאל עליו ועל חבירו לרבי יוסי שניהם אסורים 

  דאין הטומאה ודאית.שאני הכא  ולר"י מותרים,

ואם אמרה לא נחבאתי ולא נטמאתי  כ"ז:

התנה עם חמור ואף שמצינו שמשכיר נאמנת, 
השוכר שלא ילך בנהר פקוד כיון שיש שם מים, 

דאין אומרים  ואמר השוכר שהלך שם ולא היו מים
שנאמן במיגו שהיה אומר שהלך באורחא דנרש, 
כיון שבנהר פקוד ודאי יש מים, ולא אמרינן מה לי 
לשקר במקום עדים (זוהי שיטת אביי אבל לרבא 

  נאמן במיגו). 

ואף שפחתה שלה נאמנת לומר שלא נבעלה, 
שהנותן גט שיחול שעה אחת קודם מיתתו אסורה 

ם ואפי' עבד ושפחה להתייחד עמו אלא על פי עדי

לרב פפי בשבויה הקלו, אבל שפחתה לא מהני, 
לרב פפא ששפחה דידה אינה נאמנת אבל 
שפחה דידיה נאמנת, ולרב אשי שאף שפחה 
דידה נאמנת להעיד ואין חוששים שמשקרת, 
אבל בשתיקה אינה נאמנת ולכן אסור להתייחד, 
וכמו שמצינו שהצריך רב חסדא למי שטען שהוא 

א ראיה, וכשטען שיש לו עדים אבל יורש להבי
מפחדים מאחיו שהוא גברא אלמא, אמר שהגברא 
אלמא יביא עדים שאינו אחיו, ומבואר שאין 
חוששים שיביא עדי שקר, אף שחוששים שמכחיש 

ובברייתא מבואר שעבדה ושפחתה את האמת, 
אינה נאמנת (וכן בנה ובתה אבל אביה ואמה 

פי ורב אשי, אחיה ואחותה נאמנים) ודלא כרב פ
אבל לרב פפא י"ל דאיירי במסל"ת (וכרבי 
שהשיא אמה על פי בנה במסל"ת), ובברייתא 
אחריתא מבואר שכולם נאמנים חוץ ממנה 

  ומבעלה. 
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רבי זכריה בן הקצב העיד שלא זזה ידו מתוך 
ידה של אשתו משעה שנכנסו עכו"ם 
לירושלים, ואמרו לו חכמים אין אדם מעיד על 

יחד לה בית בחצר והיתה יוצאת עצמו, ואעפ"כ י
  לפני בניו וחוזרת אחריהם, ובגרושה אסור.

המגרש את אשתו לא תנשא  כ"ח.
, וכפר קטן כשכונה, ואם היה בעלה בשכונתו

כהן לא תגור באותו מבוי, והוא נדחה מפניה, 
אם הלותה לו לא  בכהןאא"כ החצר שלה, וכן 

תפרע ממנו אלא ע"י אחר, ואם באו יחד לדין 
מזדקקים להם, ולרב פפא מנדים אותם,  אין

ולרב הונא בריה דרבי יהושע מלקים אותם, 
ודווקא כשנתגרשה מן הנישואין, אבל נתגרשה 
מן האירוסין נפרעת ע"י עצמה, מפני שאין ליבו 
גס בה, ואם רואים שליבם גס זה בזה אסור אף 

  מן האירוסין.

             אלו נאמנים להעיד בגודלם 
  קטנותםמה שראו ב

  ודווקא כשגדול מעיד עמו. 
א' להעיד על חתימות שזה כתב יד אביו רבו 

  ואחיו (וצריכא), כיון דקיום שטרות דרבנן. 
ב' שאשה יצאה וראשה פרוע, כיון דרוב נשים 

  בתולות נישאות. 

ג' שאיש פלוני יצא מבית הספר וטבל  כ"ח:

לתרומה, (ואין לומר שהיה עבד שהרי אסור 
ה דמה דמצינו שאם קרא ג' ללמד עבד תור

פסוקים או הניח תפילין או שמינוהו 
אופטרופוס אינו יוצא לחירות משום די"ל 
שקרא מדעתו), או חלק בגורן בלא רבו, וכמ"ד 
אין חולקים לעבד בלא רבו, (ולרבי יוסי חולקים 
למי שהוא ספק בן כהן או עבד, וזה תלוי אם 
מעלים מתרומה ליוחסין), נאמן להאכילו 

  רומה, ודווקא תרומה דרבנן. ת
ד' מקום זה הוא בית הפרס, משום דבית הפרס 
דרבנן, שהרי הקלו לנפח וללכת שם, וכן הקלו 

  שבית הפרס שנידש טהור.
  ה' כאן היינו באים בשבת, דסבר תחומין דרבנן.

ובברייתא תנא שנאמן לומר כך אמר לי אבא 
משפחה זו כשרה וזו פסולה, או שאכלו בקצצה 

אי בת פלוני לפלוני, (שהיו נוהגים שמי בנישו
שהיה נושא אשה שאינה הוגנת היו בני 

משפחתו שוברים חבית מלאה פירות ברחבה 
  ואומרים אחינו פלוני וכו').

ונאמן לומר שהיה הוא עצמו מוליך לפלוני חלה 
  ומתנות.

אבל אינו נאמן לומר שמקום זה הוא של פלוני, 
  דאין מוציאין ממון על פיו.

היה עכו"ם ונתגייר או עבד ונשתחרר אינו ואם 
נאמן בכל אלו, כיון שעכו"ם לא דייק, ולריו"ח 

  ב" נאמן דכיון שדעתו להתגייר הוה דייק.
  
  

  אלו נערות:
  

  דיני אונס ומפתה

, הבא אלו נערות פסולות יש להם קנס כ"ט.

על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית, ועל 
שנתגיירו הגיורת והשבויה ועל השפחה שנפדו ו

ושנשתחררו פחותות מבנות ג' ויום אחד, והבא 
על אחותו אחות אביו ואחות אמו ואחות אשתו 
ואשת אחיו ואשת אחי אביו, ועל הנדה, יש 
להם קנס, שאע"פ שחייב כרת אינו חייב מיתת 

  בי"ד.

לתנא דמתני' קטנה אין לה קנס,  -קנס בקטנה
וזה מדברי ר"מ הסובר שקטנה מג' שנים ויום 

ד עד שתביא ב' שערות יכול אביה למוכרה אח
ואין לה קנס, ואח"כ יש לה קנס ואין יכול 
למוכרה, אבל לחכמים קטנה יש לה קנס ויש 

  לה מכר. 

  לכו"ע אין לה קנס. בוגרת

אף דכתיב בתורה "ולו תהיה לאשה"  כ"ט:

דבעינן אשה הראויה לו, מ"מ יש קנס אף 
ה באסורות עליו, דדרשינן מנערה נערה הנער

בתולה בתולות הבתולות, תרי לגופיה, וחד 
נערה ללמד שאם מתה אין לאביה קנס, וחד 
בתולה ללמד שבין באונס ובין במפתה משלם 
חמישים שקלים, וב' דרשות נוספות לאתויי 

  חייבי לאוין וחייבי כריתות.

ודווקא לתנא דמתני' יש קנס לחייבי כריתות 
דורש  ולאוין, אבל יש חולקים, דשמעון התימני
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, אשה שיש לה בו הויה"ולו תהיה לאשה" 

  . אשה הראויה לקיימהור"ש בן מנסיא דורש 

ונ"מ בממזרת ונתינה שאסור לקיימם אך יש 
בהם קידושין. ובשיטת ר"ע הסובר דאין 
קידושין תופסים בחייבי לאוין, נחלקו רבי 
סימאי ורבי ישבב, דלרבי סימאי באלמנה לכה"ג 

סים (חילולים הוא מודה ר"ע שקידושין תופ
עושה ואין עושה ממזרים), ולרבי ישבב (דאמר 
בואו ונצווח... ) אף בה הולד ממזר, וילה"ס לרבי 
ישבב אם בחייבי עשה מצרי ואדומי סובר ר"ע 
שתופסים קידושין או לא, ומ"מ בבעולה לכה"ג 
ודאי תופסים קידושין. ולהנ"ל לר"ש בן מנסיא 

שאסור  בכולם אין דין אונס ומפתה כיון
לקיימם, ולשמעון התמני תלוי אם תופס 

  קידושין או לא.

לכו"ע יש בה דין אונס ומפתה, דמותר  נדה ל.

  לקיימה ותופסים בה קידושין.

והנה שיטת רב נחוניא בן הקנה שיש דין קים 
ליה בדרבה מיניה אף בחייבי כריתות ולא רק 
בחייבי מיתות בי"ד, ופליג אתנא דמתני' דסובר 

  בי כריתות קנס דאונס ומפתה.שיש בחיי

שיטת רבי נחוניה בן הקנה שיש דין 
   - קלב"מ אף בחייבי כריתות

ונחלקו בדבריו אביי ורבא, לאביי מקורו מאסון 
וקרהו אסון בדרך היינו בין צינים פחים שהם אסון, (

בידי אדם, ובין שאר מיתות שהם בידי שמים, שהרי 
ין, ד' מיום שחרב בית המקדש אע"פ שבטלו סנהדר

מיתות לא בטלו, מי שנתחייב סקילה או נופל מן 

ולדבריו ה"ה שיש דין קלב"מ במיתה הגג וכו'), 
בידי שמים, אבל לרבא מקורו מואם העלם 
יעלימו... והכרתי אותו, ולדבריו אין דין קלב"מ 
במיתה בידי שמים אלא בכרת, ונ"מ בזר שאכל 
תרומה, ובתחב לו חבירו לתוך בית הבליעה 

  הלן.  וכדל

מודה רב נחוניא בן הקנה בגונב חלבו של  ל:
חבירו ואכלו שהוא חייב, שכבר נתחייב 

, שהרי בגניבה קודם שיבוא לידי איסור חלב
קנאו כבר בשעת הגבהה, ואם אם תחב לו 
חבירו לתוך פיו קנאו בלעיסה קודם חיוב מיתה, 
ואם תחב לו לתוך בית הבליעה ואינו יכול 

, ואם יכול להוציא חייב, ואדאנוס הלהוציא פטור 
ואם יכול להוציא ע"י הדחק בזה שייך דין 

  קלב"מ.

וכן באופן שזר אכל תרומה משלו ובאותו  ל"א.

  הזמן קרע שיראין של חבירו.

הזורק חץ בשבת מתחילת ד' לסוף ד' וקרע 

עקירה צורך הנחה ששיראין בהליכתו פטור, 
, אבל לא אמרינן הגבהה צורך אכילה היא, היא

משום דאי בעי גחין ואכיל, או משום שבחץ  או
א"א להחזירו, ונ"מ בין טעמים אלו במעביר 

  סכין ברה"ר וקרע שיראין בהליכתו.

אם הגביהו ע"מ להוציאו  - הגונב כיס בשבת

והוציאו פטור דהגבהה צורך הוצאה היא 
  וקלב"מ.

ואם הגביה ע"מ להצניעו ונמלך להוציאו פטור, 
מפנה חפצים ונמלך כיון שלא חשיב עקירה (וכ

  להוציאם שפטור). 
ואם היה מגרר ויוצא פטור משום קלב"מ, 
(בדברים גדולים שדרך לגוררם או במיצעי, אבל 

  בקטנים הוי הוצאה שלא כדרך ופטור). 
ואם הגביה ע"מ להוציאם ועמד לכתף לא חשיב 
הנחה ופטור משום קלב"מ (אוקימתא זו 

ייב נדחתה), אבל אם עמד לפוש הוי הנחה וח
כיון שהגניבה חלה לפני העקירה המחייבת 

  מיתה. 
וכן לשיטת בן עזאי דמהלך כעומד חייב מטעם 

  זה, ואם זרק את הכיס פטור משום קלב"מ.

ובאופנים הנ"ל אינו חייב משום הוצאה  ל"א:

וקלב"מ, אלא בהוציא לצידי רה"ר, וכר"א 
הסובר דכרה"ר דמו לענין חיוב הוצאה בשבת, 

חקי רבים ועיילי להתם, אבל כיון שזימנין ד
לענין קנין קנה כשהוציא לשם כיון דלא שכיחי 
שם רבים, (אבל לרבנן אין איסור שבת 

  כשהוציא לצידי רה"ר). 

וכן חייב בגרר לרה"ר וצירף ידו למטה מג' 
  וקיבלו, כרבא דידו של אדם חשובה כד' על ד'.

ולרבינא איירי בכל גוונא דהמוציא לרה"ר קנה, 
בדיוקא דמתני' היה מושכו ויוצא וכו', (ונחלקו 

אם בענין דאתי לרשותיה, או שאף במוציאו 
  לרה"ר קנה).
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  אין לוקה ומשלם וקלב"מ

  קיימא לן דאין לוקה ומשלם.  ל"ב

ונחלקו בזה עולא וריו"ח, לעולא כל היכא 
שראוי להתחייב ממון ומלקות משלם ואינו 

, לוקה, ויליף גז"ש תחת אשר ענה ועין תחת עין
ולריו"ח לוקה ואינו משלם, ויליף ממה דסמיך 

  לכי רשעתו ארבעים יכנו. 

חובל בחבירו משלם ואינו לוקה אף לריו"ח 
דכתיב ביה "כן ינתן בו" דבר שיש בו נתינה, וכן 
עדים זוממים משלם ואינו לוקה דכתיב בהו "יד 
ביד" דבר הניתן מיד ליד, (ולר"מ לוקים 

מלקות  ומשלמים שלא השם המביאם לידי
מביאם לידי תשלומין), הגמ' מבארת למה 
לריו"ח שונה דינם דבפירוש ריבתה תורה 
שמשלמים, ועולא לא יכול ללמוד מהם דחובל 
חמור שכן חייב בחמשה דברים, ועדים זוממים 
חמורים שכן א"צ התראה, ואי ממונא לקולא 
חובל קל שכן הותר מכללו, ועדים זוממים שכן 

יהו ליכא למילף שכן יש לא עשו מעשה, ומתרוו
  בהם צד חמור או צד קל.

וכו' הבא על אחותו  אלו נערות שיש להם קנס

וכו', ומאידך תנא אלו הן הלוקין הבא על אחותו 
וכו', לעולא איירי מתני' דהתם בבוגרת שאין לה 
קנס, והיא שוטה שאין לה בושת ופגם, והיא 
מפותה שאין לה צער, או דאיירי ביתומה 

בל מתני' איירי באופן הרגיל משלם ומפותה, א
ואינו לוקה, ולריו"ח איירי מתני' כשלא התרו בו, 
ומתני דהתם כשהתרו בו דלוקה ואינו משלם, 
לר"ל (לקמן ל"ג: ויובא שם בהרחבה) מתני' 

  כר"מ דסבר לוקה ומשלם. 

ריו"ח לא אמר כעולא משום דדריש  .ל"ג

מ"תחת" דאיכא נמי בושת ופגם, ועולא דורש 
  זה מ"השוכב עמה". דין

לר"א עדים זוממים משלמים ואינם לוקים 
משום שא"א להתרות בהם, והטעם משום 
שכיון שהם זממו להרוג בלא התראה, אם נצריך 
להתרות בהם לא הוי כאשר זמם, ומ"מ גם 
בהעידו על אחד שהוא בן גרושה וחלוצה א"צ 

  התראה, דילפינן ממשפט אחד יהיה לכם.

שלם ואינו לוקה, לרב חובל בחבירו מ ל"ג:

שישא בריה דרב אידי הטעם משום דבמכה 

אשה הרה איירי באופן שמתה שאז המכה 
וי"א דילפינן מאם יקום... ונקה המכה,  נהרג,

דחובשין אותו ואם מת קטלינן ליה,  ובהכרח 
 –שהתרו בהם למיתה, ומותרה לדבר חמור 

מלקות, ועל זה  -מיתה, הוי מותרה לדבר הקל 
ולא יהיה אסון ענוש יענש, ממון ולא אמר קרא 

מלקות, (ובמכה אשה אמר קרא שבתו יתן 
  ורפא ירפא.

לרב אשי אין ראיה מאלו דדילמא מותרה לדבר 
חמור לא הוי מותרה לדבר הקל, (ואין לומר 
דמלקות חמור ממיתה דאלמלא נגדוה לחנניה 
מישאל ועזריה פלחו לצלמא, דשאני הכאה 

בי דאמר נפש תחת שאין לה קצבה), ועוד דלר
נפש היינו ממון ליכא ראיה, וכן י"ל ד"ונקה 

  המכה" היינו מגלות.

לר"ל מתני דאלו נערות שיש להם קנס, כר"מ 
דסבר לוקה ומשלם, ומ"מ בסיפא שבא על בתו 
פטור משום קלב"מ, דאף שלוקה ומשלם, אין 
מת ומשלם, וריו"ח לא אמר כר"ל משום דעדיף 

ר כריו"ח משום להעמיד כרבנן, ור"ל לא אמ
דס"ל שאף בלא התראה פטור מתשלומין (ל"ד: 

.(  

גנב שטבח בשבת או שטבח לעבודת 
לר"מ  כוכבים, או שגנב שור הנסקל וטבחו

משלם תשלומי ד' וה' וחכמים פוטרים, הגמ' 
מבארת שאף דמודה ר"מ לדין קלב"מ חייב ד' 
וה', דאיירי בטובח ומוכר ע"י אחר (דאמר קרא 

מה מכרו ע"י אחר אף טביחה וטבחו או מכרו 
ע"י אחר, וי"א דמרבים מ"או" או מ"תחת", 
ורבנן דפטרי ר"ש היא דסבר שחיטה שאינה 
ראויה לאו שמה שחיטה, (וניחא עכו"ם ונסקל) 
ושחיטת שבת חשיבא אינה ראויה אע"פ 
שהשחיטה כשרה, דסבר כרבי יוחנן הסנדלר 
דס"ל שהשוחט בשבת במזיד אסור עולמית לו 

, ולמ"ד דריו"ח הסנדלר לא אסר ולאחרים
מדאורייתא אלא מדרבנן, לא פטרי רבנן בשבת, 

  אלא בעכו"ם ובנסקל.

לר"מ  -המבשל בשבת מתי המאכל נאסר ל"ד.

בשוגג מותר ובמזיד אסור, לר"י בשוגג מותר 
למוצאי שבת, ובמזיד אסור עולמית, ולריו"ח 
הסנדלר הוא אסור עולמית אף בשוגג, ואחרים 

ים למוצאי שבת ובמזיד אסורים בשוגג מותר
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עולמית. טעמא דריו"ח הסנדלר דיליף מ"כי קודש 
היא לכם" דאסור באכילה כקודש, ומ"לכם" יליף 
שמותר בהנאה, ומ"מחלליה מות יומת" יליף 
שבשוגג מותר, ונחלקו רב אחא ורבינא אם האיסור 

  הוא מדאורייתא או מדרבנן.

 טובח לעבודת כוכבים איירי שאמר שעובדה
בגמר גביחה, אבל בסתמא אין חייב ד' וה', 
שכיון שנאסר בתחילת השחיטה לאו דמריה 

  טבח.

שור הנסקל איירי שמסרו לשומר והזיק ונגמר 
דינו בבית שומר וגנבו משם, וסבר כרבי יעקב 
שיכול להחזירו לבעליו אף לאחר שנגמר דינו, 

   וכר"ש דדבר הגורם לממון דמי.

ירי בטובח ע"י לרבה טבח בשבת לא אי ל"ד:

אחר, וטעמא דר"מ שמחייב אף דאין מת 
ומשלם, מ"מ בקנס חידשה תורה דאע"ג 
דמיקטיל משלם, ומ"מ אם גם הגניבה היתה 
בשבת פטור אף על הטביחה, שאם אין גניבה 
אין טביחה ואין מכירה, וכן ס"ל לרבה שאם 
טבח במחתרת חייב ד' וה', אבל אם גם הגניבה 

  ריכא.היתה במחתרת פטור, וצ

פטור,  היתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת

ולא אמרינן שכבר משעת שאלה נתחייב 
באונסיה (כמו שאומרים לגבי מזונות), ולצד 
אחד בגמ' רבא חולק על זה, דאמר רבא אב 
שמת והניח לבניו פרה שאולה, משתמשים בה 
כל ימי שאלתה, ואם מתה אין חייבים באונסיה, 

יהם ואכלוה ואם היו סבורים שהיא של אב
משלמים דמי בשר בזול, והוסיף רבא שאם 
הוריש אביהם גם קרקעות חייבים לשלם, לל"ק 

דמבואר שמשעת שאלה קאי ארישא ודלא כרב פפא 

  , ולל"ב קאי אסיפא וכרב פפא.נתחייב באונסיה

פטורים מתשלומין  חייבי מיתות שוגגים ל"ה.

לכו"ע, (שהוקש מכה אדם למכה בהמה שכמו 
חייב ממון אף בשוגג, מכה אדם  שמכה בהמה

  פטור מממון אף בשוגג).

לריו"ח חייבים ממון  חייבי מלקיות שוגגים

שלא הוקש אלא חייבי מיתות, ולר"ל פטורים 
מפני שאף חייבי מלקיות הוקשו, לאביי הוקשו 
רשע רשע, ולרבא מכה מכה, הגמ' מבארת 

  אופני הדרשות.

, לרבה הסובר שבקנס לא אומרים קלב"מ ל"ה:

בהכרח יסבור כריו"ח שחייבי מלקות שוגגים 
פטורים מתשלומין. לר"ל שחייבי מלקות 

וא"כ במתני' מלבד המיתה שוגגים פטורים מתשלומין 

, מתני' או כר"מ או כרב יש גם מלקות וניפטריה מקנס
  יצחק.

עריות  -אלו שאין להם קנס ופיתוי ל"ו.

שחייבים עליהם מיתת בי"ד, ושניות (והיינו 
י כריתות, וכשמעון התימני הממעט אשה חייב

שאין בה הויה, או חייבי לאוין וכר"ש בן מנסיא 
הממעט אשה הראויה לקיימה דאילו האסורות 
מד"ס יש להם קנס), והממאנת (ואע"ג דקטנה 
היא, איירי בנערה וס"ל שאפשר למאן עד 
שירבה השחור על הלבן, וכרבי יהודה), 

ן לקטנה קנס, והאיילונית (ובזה סבר כר"מ שאי
ואיילונית מקטנותה יצאה לבגר). אבל לרבנן 

  שיש קנס לקטנה יש קנס לאיילונית.

  טענת בתולים

תנא בברייתא החרשת והשוטה והאיילונית יש להם 
טענת בתולים, ובברייתא אחריתא תנא החרשת 
והשוטה (והבוגרת ומוכת עץ) אין להם טענת 

לומר הסובר שנאמנת בתולים, הגמ' מבארת שלר"ג 

חרש או שוטה אין להם טענת  משארסתני נאנסתי
, אבל לרבי דטוענים לה שנאנסה לאחר האירוסיןבתולים 
חרשת ושוטה יש להם טענת שאינה נאמנת יהושע 
  בתולים.

בוגרת אם טוען פתח פתוח אינו טענה, אבל  ל"ו:

אם טוען שלא מצא דם הוי טענה, וכמו ששנינו 
טהורה היא מטומאת נדה ושנותנים לבוגרת לילה ראשונה 

  דתולים בדם בתולים.

סומא יש עליה טענת בתולים, ולר"מ אין לסומא 
מפני שנחבטת ע"ג קרקע, ואינה  טענת בתולים,
  מראה לאימה.

 היוצאת משום שם רע אין לה קנס ופיתוי

והיינו שיצא עליה שם רע בילדותה, ואמר רב 
פפא דמכאן לומדים ששטר שיצא עליו שם רע 

ים בו, והיינו שכמו שאם באו ב' עדים אין גוב
שהעידו שרצתה לזנות עמם אין לה קנס 
ופיתוי, כך אם באו ב' עדים ואמרו שביקש 
לזייף שטר אין גובים בו, דכמו ששכיחי פרוצים 
חוששים שהוא עצמו זייף, אבל יצא עליה שם 

  מזנה בעיר אין חוששים לזה.   
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שנפדו  הבא על הגיורת והשבויה והשפחה
תגיירו ושנשתחררו יתירות על בנות ג' שנים ושנ

ויום אחד אין להם קנס, ר"י אומר שבויה 
שנפדית הרי היא בקדושתה אע"פ שגדולה, וכן 
ס"ל לרבי דוסא דאמר ששבויה אוכלת 
בתרומה, ולפי זה לר"י הפודה את השבויה 
מותר לו לישאנה, ולרבנן הפודה את השבויה 

וזי בכדי, ומעיד בה ישאנה, דלא שדי איניש ז
ואם מעיד בה סתם לא ישאנה שמא עיניו נתן 
בה.  ולרבה י"ל דלר"י אין שבויה אוכלת 
בתרומה, ומה שיש לה קנס כדי שלא יהא 
חוטא נשכר, וכן תיקנו לה כתובה מאתים 
דילמא מימנעי ולא נסבי לה, וגם רבי דוסא י"ל 
דפליג אר"י ודבריו הם רק בתרומה דרבנן ולא 

  בקנס דאורייתא.

הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו  ל"ז.

ושנשתחררו יתירות על ג' שנים ויום אחד וצריכה 
להמתין ג' חודשים, רבי יוסי אומר מותרת ליארס 
ולינשא מיד, וכן נחלקו בגיורת שנתגיירה וראתה 
דם, דלר"י דיה שעתה ולרבי יוסי הרי היא ככל 

מ' הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה. הג
מבארת שאע"פ שלר"י שבויה שנפדית הרי היא 
בקדושתה, הכא איירי בראוה שנבעלה, וטעמא דרבי 
יוסי משום שמאשה מזנה מתהפכת כדי שלא 

  תתעבר, ולר"י חוששים שמא לא נהפכה יפה יפה.

הבא על בתו ועל בת בתו ועל בת בנו, על בת 

אין להם קנס אשתו על בת בנה ועל בת בתה, 
ומיתתם בידי בי"ד, בנפשו מפני שמתחייב 

וכתיב "ואם לא יהיה אסון ענוש יענש", והא 
דתני כדי רשעתו דאין מחייבים משום ב' 
רשעויות היינו במלקות וממון, וצריכא דמלקות 
קל ממיתה, ומאידך מיתה חמיר איסורה. ולר"מ 
דס"ל לוקה ומשלם איירי במיתה ומלקות, 
וצריכא דמלקות ומיתה שניהם בגופו וי"ל 
דחשיב מיתה אריכתא ונעבד ביה, ומאידך כיון 

  ששניהם בגופו אימא לא עבדינן תרוויהו.

היינו לקחת ממון  - לא תקחו כופר לנפש רוצח ל"ז:

ולפוטרו ממיתה, ולא תקחו כופר לנוס וכו' היינו 
לקחת ממון ולפוטרו מגלות, וצריכא דמיתה עוונו 

  חמור ומאידך שוגג עונשו קל.

שאם נערפה העגלה ונמצא  -ו'ולארץ לא יכופר וכ
  הרוצח אין פוטרים אותו.

להקיש לעגלה  -ואתה תבער הדם הנקי מקרבך
ערופה לומר שהמומתים בסייף הוא מן הצוואר, 
ומ"מ כיון דכתיב ואהבת לרעך כמוך בוררים לו 

  מיתה יפה, ולא בקופיץ וממול עורף.

שאם אמר  - כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה
רג ערכו עלי לא אמר כלום, ואם לא על היוצא ליה

נגמר דינו חייב, ולרבי ישמעאל בנו של ריב"ב חייב 
אף בנגמר דינו, ויליף מקרא שא"א לתת ממון כדי 
להיפטר ממיתה בידי אדם, ואפי' ממיתה קלה, 
(אע"פ שמועיל לפטור ממיתה בידי שמים), ודין זה 
הוא בין הרגו בדרך ירידה בין הרגו דרך עליה (שהרי 

והא דבעי קרא ולא יליף מ"לא  הוקשו זה לזה),
תקחו כופר כנ"ל, ללמד דלא נימא דבקנס אע"ג 

  דמיקטיל משלם, אלא אין מת ומשלם קנס.

לריה"ג אין  -נערה שנתארסה ונתגרשה ל"ח

לה קנס, דאמר קרא "אשר לא אורסה", ור"ע 
אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה, ובברייתא 

י תנאי ואליבא תנא דלר"ע קנסה לאביה, ותר
דר"ע, הגמ' מבארת פלוגתתם בדרשות לדין זה, 

  ולדין חמישים סלעים במפתה.

לאביי פטור דכתיב  -בא עליה ומתה ל"ט.

"ונתן לאבי הנערה" ולא לאבי מתה, ולרבא 
חייב, ורבא מסתפק אם בגרה בקבר, אם יש 
בגר בקבר ופקע זכות האב, (אבל אין הקנס 

לד, דקטנה אינה לבנה, שהרי לא שייך שנערה ת
מתעברת, ונערה אינה יולדת שאף אם נתעברה 
(והוי סכנה ולכן צריכה לשמש במוך כמעוברת 
ומניקה, ולרבנן משמשות כדרכן ושומר פתאים 
ד') מ"מ אינה יולדת בנערות, דאין בין נערות 
לבגרות אלא ו' חודשים ולא יותר), או שאין בגר 

  בקבר והקנס לאביה.

ס אם מיתה עושה בגרות, למר בר רב אשי ילה"
  תיקו.

בעי רבא בא עליה ונתארסה מהו, דאף שנשואה 
יוצאת מרשות אב ארוסה אינה יוצאה מרשותו 

  לגמרי, דאביה ובעלה מפירים נדריה.

המפתה נותן ג' דברים בושת ופגם וקנס, 
, והיינו צער של פיסוק והאונס מוסיף צער

הרגלים, ור"ש בו יהודה אומר דאין משלם צער, 
מפני שסופה להצטער תחת בעלה, אמרו לו 
אינו דומה נבעלת באונס לנבעלת ברצון, והא 
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דמפותה אין לה צער לא מפני שמחלה שהרי 
  הצער של אביה, אלא מפני שאין לה צער.

האונס נותן מיד, והמפתה לכשיוציא  ל"ט:

  והיינו כשלא יכנוס, ובושת ופגם נותן מיד.

ה בעל האונס חייב לשאת -ולו תהיה לאשה
כרחו, ואפי' היא חיגרת או סומא או מוכת 
שחין, אבל אם היא אסורה עליו לא, והמפתה 
יכול להוציאה, ובין באונס בין במפתה בין היא 

  בין אביה יכולים לעכב.

אונס שנתן קנס אין לה עליו כתובה, דטעמא 
דכתובה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה 

בי יוסי בר"י יש והוא הרי אינו יכול להוציאה, ולר
לה כתובה מנה, כדי שלא יצערה עד שתרצה 

  לצאת.

  הגמ' מבאת הדרשות לדינים הנ"ל.

אשה האסורה עליו אינו חייב לשאתה, ולא  מ.

אמרינן עדל"ת, דאי אמרה לא בעינא ליתא 
  לעשה כלל.

לר"א האונס חייב  -נערה שנתארסה ונתגרשה
והמפתה פטור, והיינו כר"ע שנתארסה 

נסה לעצמה, וכן הדין ביתומה, וכן ונתגרשה ק
  הלכה.

בושת הכל לפי  -ופגם וקנס בושתשיעור 

המבייש והמתבייש. פגם רואים כאילו היא 
שפחה הנמכרת בשוק, ורוצים לקנותה להשיאה 
לעבד שיש לרבו קורת רוח ממנו, כמה היתה 
יפה וכמה היא יפה, קנס שווה בכל אדם ככל 

  דבר שיש לו קצבה מן התורה.

גמ' מבארת שמה שחייב לשלם בושת ה מ:

ופגם מלבד הקנס, אינו מפני שאינו מן הראוי 
לחייב על בת מלכים כעל בת הדיוטות, או 
משום שאינו מן הראוי לחייב על בעולה שלא 
כדרכה כעל שלימה, שהרי בעבד משלם ל' 

  סלעים בכל עבד, אלא ילפינן מקרא.

בושת ופגם דאביה מסברא דאי בעי מסר לה 
 ל ומוכה שחין.למנוו

נערה יש לה קנס, קטנה  -קנס בקטנה ובנערה
מג' שנים ויום אחד לר"מ אין לה קנס, ולחכמים 

  יש לה קנס, מכר יש לקטנה ואין לנערה.

המוציא שם רע על הקטנה פטור, דנערה מלא 
דיבר הכתוב, אבל במקום דכתיב נער אפי' 

  קטנה במשמע.

  תשלומין ע"פ עצמו

משלם ע"פ עצמו,  בושת ופגם באונס מ"א.

ואפי' במפתה שפוגמה משלם ע"פ עצמו אבל 
קנס אין משלם ע"פ עצמו, ולר"ש בן יהודה אף 
בושת ופגם אין משלם ע"פ עצמו, דלא כל 
הימנו שיפגום אותה, ואף שגם היא וגם אביה 
וגם בני משפחתה מוחלים על הפגם, א"א 

  דליכא חד במדה"י דלא ניחא ליה.

כפל וד' וה' אין  קרן משלם ע"פ עצמו אבל
  משלם ע"פ עצמו. 

שור שהרג אדם משלם ע"פ עצמו, שור מועד 
שהרג שור משלם ע"פ עצמו, שור תם שמשלם 
חצי נזק תלוי אם פלגא נזקא קנסא או ממונא 
וכדלהלן, שור שהרג עבד אין משלם ע"פ עצמו, 
זה הכלל כל שמשלם יותר ממה שהזיק אין 

  משלם ע"פ עצמו.

  ו קנסאפלגא נזקא ממונא א
לרב פפא פלגא נזקא ממונא, דסתם שוורים לאו 
בחזקת שימור ורחמנא הוא דחייס עליה, ולרב הונא 
בריה דר"י פלגא נזקא קנסא דסתם שוורים בחזקת 
  שימור קיימי ורחמנא קנסיה כדי שישמור את שורו.

והא דתנן והיזק והמזיק בתשלומין למ"ד ממונא 
, ואף דכבר ניחא, ולמ"ד קנסא איירי בפחת נבילה

א בתם דחתני תנינן שהבעלים מטפלים בנבילה, 
  וחדא במועד, וצריכא. 

והא דלא תני מה בין תם למועד שזה קנס וזה ממון, 
פר, אא"כ נימא ומשום דתנא ושייר, וכן שייר חצי כ

  כריה"ג שתם משלם חצי כופר. 

הגמ' מביאה ראיה ממתני'  -מסקנת הסוגיא
ני כל שאינו דפלגא נזקא ממונא, מהא דלא ת

משלם כמה שהזיק אינו משלם ע"פ עצמו, 
ומ"מ הלכתא דפלגא נזקא קנסא, די"ל דלא תני 
הכי משום חצי נזק צרורות דהלכתא גמירי 
דממונא הוא, ועל כן כל נזק משונה לא מגבינן 
בבבל, ואי תפש לא מפקינן מיניה, ואם הניזק 
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רוצה לדון בא"י קובעים לו זמן וחייב המזיק 
אם לא בא משמתינן ליה, וכן משמתינן לבוא, ו

ליה שיסלק היזקו, דאסור לגדל כלב רע 
  ולהעמיד סולם רעוע בביתו.

  
  

  נערה שנתפתתה:
  

שנינו לעיל דבושת ופגם וקנס של אביה, וכן 

ועמדה הצער באנוסה, ואם נאנסה או נתפתתה 
קודם מיתת האב או קודם שבגרה הרי הם  בדין

ל אחים, ואם של אב, ואם מת האב הרי הם ש
לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב או עד 
שבגרה הרי הם של עצמה, דאחר שעמד בדין 
ממונא הוי, ולר"ש אף שעמדה בדין אם מת 
האב הרי הם שלה, דרק אחרי הגביה הוי ממון 
(ומ"מ מעשי ידיה ומציאתה הוי ממון אע"פ 

  שלא גבתה). 

 אונס ומפתה שכפרבנחלקו ר"ש ורבנן  מ"ב

לרבנן משלם בושת ופגם  ואח"כ הודה ונשבע

ע"פ עצמו, דכי קא תבע בושת ופגם קא תבע, 
דלא שביק איניש מידיה דחייב אף כשהודה 
ותבע דבר שיפטר אם יודה, וחייב קרבן שבועה, 
ולר"ש פטור דסבר שתובע קנס דלא שביק 
איניש מידי דקיץ ותבע מידי דלא קיץ, ופטור 

בקנס פטור, גם מקרבן שבועה, (וכן כל מודה 
דכתיב וכחש בעמיתו וכו' מה אלו מיוחדים 

  שהם ממון, יצאו אלו שהם קנס).

והוא הכחיש  וכבר נתחייב בדיןואם תבעו קנס 
הכל ונשבע, לרבנן הוי ממון, וכן לר"ש ממונא 
הוי להורישו לבניו, ומ"מ אינו חייב קרבן שבועה 

  דרחמנא פטריה מ"וכחש". 

אני משאר קנס דאונס ומפתה שעמד בדין ש
קנסות ומודה בזה ר"ש דאינו ממון להורישו 
לבניו, דאמר קרא "ונתן וכו' " לא זיכתה תורה 

  לאב אלא משעת נתינה.  

לרב ששת מעשי  -בת הנזונת מן האחים מ"ג.

ידיה לאחיה, דבמקום אב קיימי, ולרב ושמואל 
 מעשי ידיה לעצמה, כיון שאינה נזונת משלהם

יב "והתנחלתם אותם , וכתאלא מתנאי כתובת האם
לבניכם אחריכם" אותם לבניכם ולא בנותיכם 
לבניכם, (וכן פיתוי הבת וקנסות וחבלות 

  שפצעה בפניה אינו מוריש), והלכתא כרב.

מעשי ידיה  אלמנה הנזונת מנכסי יתומים

שלהם, דלענין הרווחה בתו עדיפא ליה 
מאלמנתו, אבל לענן זילותא אלמנתו עדיפא, 

ים מועטים האלמנה נזונת ועל כן אם יש נכס
מהם והבת תחזר על הפתחים, (ובבת ואחים 

  הבת נזונת והאחים יחזרו על הפתחים).

ד כנעני עשה עימי יכול הרב לומר לעבאפי' למ"ד 
  .ואיני זנך, לעבד עברי אינו יכול לומר כך

המארס את בתו  -מתי הכתובה לאביה מ"ג:

וגרשה או שנתארמלה כתובתה של אביה, ואם 
אה וגרשה או נתארמלה כתובתה שלה, השי

ולר"י כתובה של הבעל הראשון של אב, כיון 
שהכתובה נכתבה ברשות האב זכה בהם האב, 
אמרו לו כיון שנישאת אין לאביה רשות בה, 
ואם נתארסה ובגרה ונישאת מודה ר"י 

  שכתובתה שלה.

לרב הונא מנה ממשועבדים  גבית הכתובה
הנישואין,  ומאתים מן האירוסין ותוספת מן

ולרב אסי זה וזה מן הנישואין, וכן הלכה, ומ"מ 
אף לרב הונא אשה שהוציאה ב' כתובות אחת 
של מאתים ואחת של ג' מאות, אם באה לגבות 
מאתים גובה מהזמן הראשון, ואם באה לגבות 
ג' מאות גובה הכל מזמן שני, שאף שבסתם 
כתובה גובה מן האירוסין, הכא כיון שלא כתב 

מאות זה תוספת (שהרי מטעם זה לא  לה שהג'
גובה ה' מאות), נמצא שמחלה בשני על שעבוד 

  הראשון, 

ואם רוצה לגבות בראשון יכולה, דאף  מ"ד.

ששתי שטרות היוצאים זה אחר זה ביטל שני 
את הראשון, אם יש תוספת בשטר השני 
אמרינן שכתבו לתוספת ואינו מבטל את 

מתנה הראשון, וכן אם ראשון במכר ושני ב
אמרינן שבא ליפות כוחו לדינא דבר מצרא, ואם 
הראשון במתנה והשני במכר אומרים שבא 
ליפות כוחו אצל בעל חוב, ואם שניהם במכר או 
במתנה ביטל שני את הראשון, לרפרם משום 
דהודה שהראשון אינו נכון, ולרב אחא משום 
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מחילה, ונ"מ באורעי סהדי, ולשלומי פירי, 
  ולטסקא.

ארמלה ונישאת ונתארמלה לרבי אסורה נישאת ונת
  לינשא דבתרי זימני הוי חזקה.

  גיורת מאורסה שזינתה
ולא אם נתגיירה יחד עם אמה וזינתה דינה בחנק 

, ואין מוצאין אותה בסקילה כבת ישראל שזינתה
לפתח בית אביה, ואם הוציא עליה שם רע אינו 

  חייב לשלם מאה סלעים.

 -בקדושהואם הורתה שלא בקדושה ולידתה 
דינה בסקילה, אולם אין מוציאין אותה לפתח 
  בית אביה ואין מוציא שם רע חייב מאה סלעים.

ואם הורתה ולידתה בקדושה הרי היא כבת 
  ישראל לכל דבריה.

  פתח בית האב אינו לעיכובא אלא למצוה.

  הגמ' מבארת הדרשות לדינים הנ"ל. מ"ד:

לרבי יוסי בר  -המוציא שם רע על היתומה
א פטור, ואם בא עליה ואח"כ נתייתמה חנינ

  חייב, ולרבא חייב.

  המוציא שם רע על הקטנה פטור.

באו עדים בבית חמיה  -מקום הסקילה מ"ה.

שזינתה בבית אביה, סוקלים אותה על פתח 
בית אביה, לומר ראו גידולים שגידלתם. ואם 
באו עדים בבית אביה שזינתה בבית אביה, 

  יר. סוקלים אותה על פתח שער הע

נערה המאורסה שזינתה ואין לה פתח בית 
האב, סוקלים אותה על פתח שער העיר, ואם 
רובה עכו"ם סוקלים אותה על פתח בי"ד, וכן 
הדין בעובד עבודת כוכבים, הגמ' מבארת 

  הילפותא לדינים אלו. (מ"ה:).

דינה בסקילה, ולא אמרינן  זינתה ולבסוף בגרה
כן אם דכיון דאשתני גופה אשתני קטלא, ו

הוציא עליה שם רע בבגרותה שזינתה בנערותה 
דינה בסקילה אע"ג דאשתני גופה, ואם נמצאו 
העדים זוממים דינם בסקילה, ומ"מ אינם לוקים 
ואינם משלמים מאה סלע, דזו מעשיה גרמו לה 
וזינתה כשהיא נערה, וזה עקימת שפתיו גרמה 

  לו וכשהעיד היתה בוגרת.

"כ נתמנו דינם כה"ג ונשיא שחטאו ואח מ"ה:

כהדיוטות, ולר"ש אם נודע להם לאחר שנתמנו 
חייבים, ולא משום דאשתני גופו, אלא משום דר"ש 
אזיל אף בתר ידיעה, אבל ידיעה לבד אינה מחייבת 

  דא"כ ליתי קרבן כי השתא. 

המוציא שם רע  -מוציא שם רע שלא בעל
לרבנן לוקה ונותן מאה סלע אע"פ שלא בעל, 

א בעל לוקה אבל אינו נותן ור"י אומר שאם ל
מאה סלע וכראב"י, ולל"ב לראב"י אינו לוקה 
אם לא בעל, ולר"י לוקה מכת מרדות, וי"א 

וכמו שמצינו באומר דלר"י לוקה היינו שמשלם, 
חצי ערכי עלי דלת"ק נותן חצי ערכו, ולרבי יוסי 
בר"י לוקה ונותן ערך שלם, והיינו לוקה בתשלום 

ו אטו ערך חציו, דהוי אבר חצי ערכערך שלם, גזירה 
  שהנשמה תלויה בו.

ממון. ויסרו  -וענשו אותו -מוציא שם רע מ"ו.

לא תלך  -מלקות. אזהרה למוציא שם רע -אותו
  רכיל, וי"א מונשמרת מכל דבר רע.

  לא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה.

  לא יהא הדיין רך לזה וקשה לזה.

אינו לוקה והוזמו,  אם העדים העידו מעצמם
ואינו משלם מאה סלעים, אבל היא או זוממיה 
נסקלים. ולר"י אף באמר להם אינו חייב אלא 
אם שכרם. ויהל"ס בשכרם בקרקע או בפחות 

  משו"פ או שניהם בפרוטה.

רב אשי מסתפק אם יש דין מוציא שם רע על 
  נישואין הראשונים.

יבם המוציא שם רע על נישואי אחיו אין בזה 
  שם רע.דין מוציא 

בא לבי"ד ואמר פלוני  - כיצד מוציא שם רע
לא מצאתי לבתך בתולים, אם יש עדים שזינתה 
תחתיו דינה בסקילה, ואם זינתה מעיקרא יש 
לה כתובה מנה, נמצא ששם רע אינו שם רע 
הוא לוקה ונותן מאה סלע, ואפי' לא בעל, והא 
דכתיב ובא אליה היינו בעלילות, ואקרב אליה 

עדים  -צאתי לבתך בתוליםבדברים, לא מ
עדים, ופרשו  -שיכשירוה, ואלה בתולי ביתי

משל הדבר מחוורים הדברים כשמלה,  -השמלה
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ראב"י אומר לא נאמרו דברים הללו אלא 
  כשבעל, ומפרש כל הפסוק כפשוטו.

אין מוציא שם רע חייב אא"כ בעל כדרכה,  מ"ו:

  והוציא שם רע שנבעלה כדרכה. 

  ת האב בבתויוזכו
כאי בבתו בקידושיה בכסף שטר האב ז
כסף דכתיב "ויצאה חינם אין כסף" אין  וביאה

כסף לאדון אבל יש כסף לאב כשיוצאה ממנו, 
שהכסף לאדון ומסתבר דממעט יציאה דכוותה 

, ואף שאינה יוצאת מרשות אב עד שיוצאה ממנו
החופה, בהפרת נדרים יוצאת מרשותו, שאינו 

ילפינן יכול להפר בלא הבעל, ושטר וביאה 
מכסף, דאמר קרא "והיתה" הוקשו הוויות 
להדדי. ואין ללמוד שהכסף שלו ממה שמיפר 
נדריה דממונא מאיסורא לא ילפינן, ומקנס 
ליכא למילף דממונא מקנסא לא ילפינן, 
ומבושת ופגם ליכא למילף כיון שאף האב שייך 

  שבידו למוסרה למנוול ומוכה שחין ולביישה.בהם 

  משום איבה. הוזכאי במציאת מ"ז.

, קטנה לא איצטריך קרא, וזכאי במעשי ידיה
דאם יכול למכורה כ"ש שמעשי ידיה שלו, 
ונערה ילפינן מ"וכי ימכור איש את בתו לאמה" 
שמעשי ידיה שלו כמו שמעשי ידי אמה של 

  האדון.

  דכתיב בנעוריה בית אביה. ומיפר נדריה

ומקבל את גיטה דכתיב "ויצאה והיתה" 
  להויה. איתקוש יציאה 

, דלא תיקנו פירות בחיי בתואב אינו אוכל 
פירות אלא לבעל כדי שיפדה אותה, אבל לאב 
לא, ולרבי יוסי בר"י האב אוכל פירות דאב נמי 

  מימנע ולא פריק.

  זכות הבעל באשתו
אב שכתב לבתו פירות כסות וכלים שיבואו 
עמה מבית אביה לבית בעלה, ומתה קודם 

דברים הללו, ולרבי הנישואין, לא זכה הבעל ב
נתן זכה, והנה נחלקו רבנן וראב"ע אם אלמנה 
או גרושה מן האירוסין גובה תוספת כתובה 
(מנה ומאתים גובה לכו"ע), ות"ק בהכרח סובר 
כראב"ע שלא כתב אלא ע"מ לכונסה, אבל ר"נ 

לא בהכרח סובר כרבנן, דאף לראב"ע האב לא 
  כתב דווקא ע"מ לכונסה, אלא משום איחתוני.

בחיי אשתו תחת  הבעל אוכל פירות מ"ז:

פדיונה, ואין אומרים שישמרו את הפירות 
לפדיונה, דאולי לא יספיקו הפירות ויוסיף 

  משלו. 

. תחתיהםוחייב במזונותיה  ומעשי ידיה שלו
ותיקנו מצוי למצוי שאינו מצוי לשאינו מצוי. 
וי"א שמזונות דאורייתא ויליף מ"שארה" 

זה עונה האמורה כסותה כמשמעו, עונתה (
בתורה, ולר"א שארה זה עונה, כסותה כמשמעו, 
עונתה אלו מזונות, ולראב"י יתן כסותה לפום 
שארה, ולפי עונתה יתן כסותה, ולרב יוסף 
שארה היינו קרוב בשר שלא ישמש בבגדים 

  ).  כמו הפרסיים, והעושה כך יוציא ויתן כתובה

הנדוניא – וחייב בקבורתה תחת כתובתה

  .שהכניסה

לר"י לא יפחות בקבורתה משני חלילים  מ"ח.

ומקוננת, והיינו היכא שאורחיה הכי ואין אורחה 
הכי, דעולה עמו ואינה יורדת, ולת"ק לאחר 
מיתה לא אמרינן עולה עמו אינה יורדת, אבל 

  אם אורחה בהכי מודה ת"ק, והלכה כר"י.

האומר שאם ימות לא יקברוהו מנכסיו אין שומעין 
מנו שיעשיר את בניו ויפיל עצמו על לו, לא כל הי

  הציבור.

מי שנשתטה בי"ד יורדים לנכסיו, ומפרנסים 
את אשתו ובניו ובנותיו, ודבר אחר (י"א תכשיט, 
וי"א אף צדקה), ואם יצא למדה"י אין מפרנסים 
אלא אשתו, ולא בניו ובנותיו כיון שיצא מדעת 

דבר  , ולאשכיון שלא ציווה גילה דעתו שאינו רוצה לפרנסם
  אחר.

  עד מתי הבת ברשות אביה

לעולם הבת ברשות אביה עד כניסתה  מ"ח:

  בחופה.לרשות הבעל לנישואין 

או שמסרו שלוחי מסר האב לשלוחי הבעל 
האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות הבעל, אבל 
אם הלך האב או שלוחיו עם שלוחי הבעל, הרי 

  היא ברשות האב.

ין הרי היא לתנא דמתני' אף שהגיע זמן הנישוא
ברשות האב, אבל למשנה ראשונה כשהגיע 
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הזמן אף שלא נישאו אוכלות משל בעל 
  ואוכלות תרומה.

לרב מסירתה  -דיני מסר האב לשלוחי הבעל
חוץ  ליורשה וליטמא לה ולמעשי ידיה ולכל דברלכל 

מתרומה, ולרב אסי ריו"ח ורבי חנינא אף 
לתרומה, לשמואל הרי היא ברשות הבעל 

לריש לקיש כתובתה ולא לשאר דברים, לירושתה 
מאחר מנה. הגמ' מביאה ראיה מברייתא 

  דנכנסה עמו ללין כשמואל. 

ונכנסה עמו ללין בסתמא,  היתה לה חצר בדרך
אין כניסתה כנישואין, ואם נכנסה לחצירו 

  סתמא כנישואין.

  מסר האב לשלוחי הבעל וזינתה הרי זו בחנק.

לה או מסר האב לשלוחי הבעל ונתארמ מ"ט.

  נתגרשה, אינה חוזרת לרשות אב.

הבא על נערה המאורסה אינו חייב עד שתהא 
  נערה בתולה מאורסה, והיא בבית אביה.

  חיוב האב במזונות בתו
לר"מ מצוה על האב לזון את הבנות, וק"ו בנים 
שעוסקים בתורה, לר"י מצוה לזון את הבנים, 
וק"ו בנות משום זילותא, לריו"ח בן ברוקה בחיי 

אב רק לאחר מיתת האב חובה לזון את ה
הבנות, אבל בחייו בנים ובנות אינם נזונים, 
לתנא דמתני' האב אינו חייב במזונות בתו 
בחייו, ואינם נזונות אלא לאחר מיתה, הגמ' 
מבארת דיש לפרש תנא דמתני' לכל השיטות 

  הנ"ל.

י"א דבאושא התקינו שיהא אדם זן בניו  מ"ט:

להלכה אינו חייב, ואם ובנותיו כשהם קטנים, ו
האב אמיד כופים אותו לזונם, כמו שכופין על 

  הצדקה.

  מתקנות אושא
לריש לקיש באושא התקינו שהכותב כל נכסיו 
לבניו, הוא ואשתו נזונים מהם, וריו"ח סובר 
שאינו חייב מדינא, אולם מעשה היה וכפה 

   לפנים משורת הדין.הבנים 

"מ אלמנתו מת והניח אלמנה ובת, ובתו נישאת, מ
  נזונת מנכסים שירשה הבת, ואפי' מתה הבת.

באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר  נ.

מחומש שמא יצטרך לבריות, ומאי קרא "עשר 
אעשרנו לך" וכתב קרא אעשרנו לומר שמעשר 

  בתרא כמו מעשר קמא.

באושא התקינו שהיא אדם מתגלגל עם בנו עד 
והא י"ב שנה, מכאן ואילך יורד עמו לחייו, 

דאמר רב אמר לא לקבל ללמוד קודם גיל שש, 
ומגיל שש ספי ליה כתורא, אין הכונה שירד 
עמו לחייו, או שהכונה למקרא אבל לא למשנה. 

להחיותו המכניס בנו פחות מבן שש רץ אחריו 

 בתורה ואינםואינו מגיעו, וחבריו רצים אחריו 
  מגיעים אותו, ואב"א הא דכחיש הא דבריא. 

  רה לי אםאמר אביי אמ
בן שש למקרא, בן י' למשנה, בן י"ג לתענית מעת 

  לעת, ובתינוקת מגיל י"ב לתענית.

מי שנשכו עקרב ביום שהשלים שנתו השישית לא 
יחיה, ורפואתו לערב מרה של דיה לבנה בשכר 

  ולמושחו ולהשקותו.

מי שנשכתו צרעה ביום שהשלים שנעשה בן שנה 
ים, ולמושחו לא יחיה, ורפואתו סיב דקל השרוי במ

  ולהשקותו.

באושא התקינו האשה שמכרה נכסי מילוג בחיי 
  בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות.

הזן  -אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת
בניו ובנותיו הקטנים, וי"א המגדל יתום ויתומה 

  בביתו ומשיאם.

הלומד תורה  - הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד
  ספרי תנ"ך ומשאילם.ומלמדה, וי"א הוכתב 

שע"י הבני בנים  -וראה בנים לבניך שלום על ישראל
לא יבוא לידי חליצה ויבום, וי"א שעל ידיהם יהיה 

  שלום על דייני ישראל.

  מזונות הבנות

לרב המנונא כשם שאין הבנים יורשים  נ:

בכתובת בנין דיכרין אלא מן הקרקע, כך אין 
רב  הבנות נזונות אלא מן הקרקע. וכן סובר

  נחמן, וריו"ח ור"ל לא עבדו ביה עובדא.

מחיטי דעליה, וילה"ס אם הכונה רב הורה לזונם 
מעלויי דאב כשמואל, או מזונות  נדוניאלפרנסה 

ממש, וכמו שנאמר בעליה שבנות נזונות אף 
    .ןממטלטלי
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  בנהרדעא ובפומבדיתא גבו לבנות ממטלטלין.

רב יוסף אמר לתת ליתומה מתמרי דעל בודיא, 
והיינו מתמרים הצריכים לדקל, דאילו אינם 

  צריכים או שנשרו אף בע"ח אינו גובה.

רבא אמר להעלות ליתום בשביל אחותו  נ"א.

היתומה, ואף דלרבא אין גובים ליתומה 
  ממטלטלים, הוי כמו שפחה לשמשו.

לרבי גובים ממטלטלין למזון האשה והבנות, 
 ולרשב"ג קרקעות מוציאים לבנות מן הבנים או

מן הבנים, הקטנים , ולבנים הגדולותמן הבנות 
ולבנים מן הבנות בנכסים מרובים, אבל לא 
לבנים מן הבנות בנכסים מועטים, אבל 
מטלטלין מוציאים לבנים מן הבנים ולבנות מן 
הבנות, ולבנים מן הבנות אבל לא לבנות מן 
הבנים. והלכה כרשב"ג כדאמר רבא הלכתא 

כתובה בין ממקרקעי ולא ממטלטלי בין ל
  למזונות בין לפרנסה.

  חיובי הכתובה בלא כתובה
אם לא כתב כתובה כלל בתולה גובה מאתים 

  ואלמנה מנה, מפני שהוא תנאי בי"ד. 

כתב לה כתובה והיא כתבה לו התקבלתי מחצה 
לר"מ הרי זו בעילת זנות ולר"י יכולה לכתוב 
התקבלתי, הגמ' אומרת שאפשר להעמיד 

א התיר ר"י אלא מתני' כר"י ולומר של
  בהתקבלתי, או דווקא כר"מ.

וכן אם לא שעבד כל נכסיו לכתובתה אלא רק 
שדה ששוה מנה חייב מפני שהוא תנאי בי"ד, 

 אחריות טעות סופרוהנה נחלקו ר"מ ור"י אם 
ונ"מ במצא שטרי חוב שאם או לאו טעות סופר, 

יש בהם אחריות לא יחזיר, ולר"י לא יחזיר כל שטר 

ומחלוקתם היא בין ת סופר, דאחריות טעו
וכן פירות ושבח פירות בשטרות ובין בכתובה, 

אי מתני' והמקבל עליו לזון בן אשתו ובת אשתו, 
כר"י וכנ"ל ניחא, ואי מתני' כר"מ כוונת המשנה 

  שחייב לה מבני חורין.

אם לא כתב בכתובתה שאם ישבוה יפדה אותה 
ויחזירה להיות אשתו ואם הוא כהן יחזירה 

  , חייב מפני שהוא תנאי בי"ד.לאביה

אם נשבתה אין הבעל יכול לומר הרי גיטה 
וכתובתה ותפדה את עצמה, אבל אם חלתה 

יכול לומר הרי גיטה וכתובתה ותרפא את 
  עצמה.

  מתי אנוסה נחשבת מפותה ואסורה

 אשת ישראל שנאנסהלאבוה דשמואל  נ"א:

אסורה לבעלה, דחיישינן שמא היה תחילתה 
רצון, ואינה מותרת אלא בצווחה באונס וסופה ב

מתחילה ועד סוף, והא דתנן במתני' דשבויה 
  מותרת לבעלה בשבויה הקילו. 

לרבא כל בעילה שתחילתה באונס אע"פ 
שסופה ברצון ואומרת שיניחו לו והיתה 
שוכרתו לבעילה זו, מותרת לבעלה, דיצר 

  אלבשה, ותניא כוותיה דרבא.

  אשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה.

אע"פ שמביאים להם נהמא  נשי דגנבי הני
ומשלחן להו גירי מותרות לבעליהם, שאינם 
עושות כך מרצונם אלא מיראה, אבל אם 

  הגנבים עזבום ובאו אליהם מרצונם אסורות.

שהוא מלך גדול במלכות אחשורוש  שבויי מלכות

מותרת לבעלה, ובמלכות בן נצר  ויודעת שלא ישאנה
  אסורה לבעלה. 

בבן נצר אסורה, ובלסטים  שבויי ליסטים
  דעלמא מותרת.

מי שקידושיה קידושי טעות, אפי' בנה מורכב על 
  כתפה ממאנת והולכת לה.

  חיוב הבעל לפדות אשתו האסורה עליו

לאביי  -כה"ג שנשא אלמנה ונשבית נ"ב.

חייב לפדותה, שהרי כתוב בכתובה ובכהנת 
אהדרינן למדינתך, ולרבא אינו חייב לפדותה, 

  תה אסורה עליו אף בלא שנשבית.כיון שהי

  אינו חייב לפדותה. ממזרת ונתינה לישראל

לר"א צריך לפדותה  המדיר את אשתו ונשבית
ולתת לה כתובה, ולרבי יהושע נותן לה כתובה 
אבל אינו חייב לפדותה, ואם נשבית ואח"כ 
הדירה חייב לפדותה אף לרבי יהושע, לאביי 

הכתובה נחלקו באשת ישראל אם אזלינן בתנאי 
לפי זמן כתיבתו או לפי זמן קיומו, ולרבא פליגי 
אף באשת כהן וכנ"ל, (להו"א נחלקו היכא 
דנדרה האשה וקיים הבעל, אם הוא גרם 

  לגירושין בקיומו, או היא גרמה בנדרה).
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נשבית בחיי בעלה בברייתא איתא שאם 
אם הכיר בשבייתה חייבים ואח"כ מת בעלה 

ר אין חייבים היורשים לפדותה, ואם לא הכי
לפדותה, ולהלכה אף בהכיר אין חייבים כיון 

  שלא שייך בה "ואותבינך לאינתו".

נשבית והיו מבקשים עד עשרה בדמיה  נ"ב:

פעם ראשונה חייב לפדותה, מכאן ואילך רצה 
פודיה רצה אינו פודיה, וכן אם היו מבקשים עד 
עשרה בכתובתה, ורשב"ג חולק בשני המקרים 

ם את השבויים יותר מכדי וסובר שאין פודי
דמיהם, ואין הבעל חייב לפדות יותר מדמי 

  כתובתה.

לת"ק חייבים היורשים  -רפואת אלמנה
ברפואתה כמו במזונותיה, ולרשב"ג ביש לה 
קצבה נתרפאית מכתובתה, ובשאין לה קצבה 

  כמזונות, והקזת דם בא"י כמזונות. 
ריו"ח יעץ לקרוביו שיקבעו סכום לרפואת אמם 

ה ויפטרו מלשלמם, ועשה כך משום האלמנ
"ומבשרך לא תתעלם" ולבסוף סבר דאדם 

  חשוב שאני. 

  דיני כתובת בנין דיכרין
תקנת חז"ל שיכתוב הבעל בכתובת אשתו, בנין 
דיכרין דיהוו ליכי מינאי, אינון ירתון כסף 

  כתובתך, יתר על חולקהון דעם אחיהון. 

  דין זה קיים גם כאשר לא כתב כך בכתובה. 

עם התקנה הוא כדי שהאב יכתוב לבתו כבנו, ט
כדי לקיים "ואת בנותיכם תנו לאנשים", שעי"ז 
יקפצו עליה לנישואין, שיעור מה שצריך האב 

  לתת לבתו הוא עד עשירית מנכסיו. 

ויורשים הבנים גם את כתובת אמם דאל"כ 
מימנע האב ולא כתב, ואף אם לא נתן לה אביה 

  דלא פלוג רבנן. 

אינה יורשת דכנחלה  מאשה אחרתים בת בין הבנ
שוויה רבנן, ואף בת בין הבנות לא דלא פלוג 

  רבנן. 

אינה גובה ממטלטלי דככתובה היא, ואינה גובה 
  ממשועבדים דכירושה כתיב בה. 

היכא דליכא מותר דינר לירושה ליכא כתובת 
בנין דיכרין דלא תיקנו רבנן לעקור ירושה 

  דאורייתא. 

האב לתת לבתו נדוניא, אין כופים על  נ"ג.

יהודה בר מרימר לא רצה להיות בכתיבת 
כתובה כדי שלא יכתוב הרבה בגללו, וכיון 
שהפציר בו רב פפא נכנס ושתק, ומחמת כן 
לבסוף כתב אותו אדם לבתו כל נכסיו, ואמר לו 
שהיה עדיף שיתן לבתו פחות ממה שכתב 

  בתחילה, ומ"מ אמר לו שלא יחזור בו.

בהעברת נחלה, אף מבן רע לטוב, אין לאדם להיות 
      וכ"ש מבן לבת.

המוכרת כתובתה לבעלה או לאחרים יש לה 
כתובת בנין דיכרין דזוזי אנסוה, (ובנישאת ע"פ 
עד אחד אין לה כתובת בנין דיכרין, ולא אמרינן 
יצר אנסה, דקנסוה רבנן), המוחלת כתובתה 
לבעלה אין לה כתובת בנין דיכרין כיון דמחלה, 

יימר סבא הסתפק במוכרת או מוחלת  (ורב
  לבעלה).

  המוחלת כתובתה לבעלה אין לה מזונות.

ארוסה שמתה אין לה כתובה, דלא קרינן בה 
לכשתנשאי לאחר תיטלי וכו', וי"א שצריך או 
לקוברה או לתת לה מזונות. (ואינם אוננים ואין 
נטמאים זה לזה, ואינו יורשה, ואם מת הבעל יש 

  לה כתובה).

  ת הבנותמזונו

בנן נוקבן דיהוין ליכי עוד כתוב בכתובה,  נ"ג:

מינאי, יהוין יתבן בביתי ומיתזנן מנכסי עד 
  . דתלקחון לגוברין

  חיוב זה הוא אף כשלא כתב זאת בכתובה. 

  בגרה או שנישאת אינו חייב לבת מזונות. 

לרב אין לה מזונות וללוי יש  ארוסה שלא בגרה

ואין אין לה לה מזונות, ואם הגיע זמן הניש
  מזונות, (כתנאי).

י"א שיש לה מזונות מהאחים  ארוסה יתומה
כיון שהארוס לא נותן לה שמא ימצא בה מום, 
וי"א שאין לה מהאחים מפני שהארוס נותן לה 

  כדי שלא תיתזיל.

שהם בבית  אלמנה גרושה ושומרת יבם

  אביהם יש להם מזונות מנכסי האב. 

  לת"ק יש לה ולר"י אין לה. ממאנת
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דכתובתה על נכסי  בת יבמהבר"ל מסתפק 

  בעלה הראשון אם יש לה מזונות משני, תיקו.

אם  בבת של שניהרב אלעזר מסתפק  נ"ד.

אין לה מזונות שהרי אין לשניה כתובה, או שלא 
  קנסו אלא את האם, תיקו.

  יש מזונות, תיקו. בת ארוסהלרבא מסתפק אם 

יש מזונות,  בת אנוסהלרב פפא מסתפק אם 
  בנן שאין לה כתובה, תיקו.לר

  מזונות ודיור האלמנה
את תהא יתבא בביתי עוד כתוב בכתובה, 

ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר אלמנותך 
  .בביתי

  אף אם לא כתב כך חייב.

אינה יושבת בביתו, מזונות לרב  אם ביתו קטן

  יוסף יש לה, וכן הלכה, ולמר בר רב אשי אין לה.

מזונות, ואם  ונתפייסה אין לה תבעוה לינשא
לא נתפייסה אם עשתה כך מחמת כבוד בעלה 
יש לה מזונות, ואם מחמת שאינם מהוגנים אין 

  לה מזונות.

כיחלה אין לה מזונות, וכ"ש  זינתהלרב חסדא 
, ולרב יוסף כיחלה ופירכסה אין לה ופירכסה

  מזונות, אבל זינתה יש לה דיצרה אנסה.

 , ומפסידה מזונותיה רקולית הלכתא כהנ"ל

כאשר תבעה כתובתה בבי"ד, או שמכרה או 
משכנה כתובתה או שעשתה אותה אפותיקי 

  אף שלא בבי"ד.

אנשי יהודה היו מוסיפים שמזונות האלמנה הם 
"עד שירצו היורשים ליתן לך כתובתך", ולהלכה 
נחלקו רב ושמואל, ותלוי במנהג המקום של 

  הבעל.

בכתובתה,  הבגדים שעליהלרב שמין את 

ין שמין אותם בכתובתה, (וכן נחלקו ולשמואל א
בשכיר, וי"א שבשכיר לרב אין שמין ולשמואל 
שמין), והלכתא כוותיה דרב מפני שלא נתנם 
לה אלא כדי שתעמוד בהם לפניו, ועל כן 
במקדיש ומעריך אין ממשכנים בגדים אלו 

  בחייו.

והוזלה כך וכך ולבושים הקוצב נדוניא לבנותיו 
וכן אם קצב ד' מאות  הנדוניא הרווח ליתומים,

  זוז מהיין והוקר היין הרווח ליתומים.

לר"ל  - ייחד קרקע למזונות האלמנה נ"ד:

יכולה לאכול גם משאר הנכסים, ולריו"ח הני 
מילי באמר קרקע זו למזונות, אבל אם אמר 

  קרקע זו במזונות אינה אוכלת אלא מקרקע זו. 

   

  

  

  אף על פי:
  

  דיני כתובה ותוספת כתובה
שאמרו שכתובת בתולה מאתים ואלמנה אע"פ 

  מנה, יכול להוסיף אפי' מאה מנה.

ככתובה  תוספת, וכל הנך דפירקין דלעילתנאי כתובה 
, ונ"מ שאם מכרה או מחלה כתובתה הכל דמי

, והפוגמת פוחתין לה אף מהתוספתמכור, ומורדת 
, שמודה שנתקבלה חלק מהכתובה או התוספת חייבת שבועה

, מפסידה מזונותתוספת  והתובעת כתובה או

ועוברת על דת מפסידה אף התוספת, ואינה 
לאחר גובה כתובה ותוספת משבח שהשביחו 

, וכשהצריכוה שבועה נשבעת אף על מיתה
התוספת, ואין שביעית משמטת לא כתובה ולא 

, והכותב כל נכסיו לבניו אא"כ פגמה וזקפהתוספת 
אין איבדה כתובה ותוספת, ווכתב לה קרקע כל שהוא 

האשה גובה כתובה ותוסת אלא מקרקע 
זיבורית ולא ממטלטלין, ואם הלכה לבית אביה 
אינה גובה כתובה ותוספת אלא עד כ"ה שנים, 

  וכתובת בנין דיכרין יורשים אף התוספת.

  כמה מחלוקות בין פומבדיתא למתא מחסיא

 -גבית כתובת בנין דיכרין ממשעבדי נ"ה.
ולבני מתא מחסיא לפומבדיתא לא גובים וכן הלכה, 

  גובים.

האשה גובה מטלטלי בלא שבועה, אולם אם ליתנהו 
בעינייהו לפומבדיתא גובה בלא שבועה וכן הלכה, 

  ולבני מתא מחסיא צריכה שבועה.
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ייחד לה קרקע בד' מיצריה גובה בלא שבועה, ואם 
ייחד מיצר אחד לפומבדיתא גובה בלא שבועה, וכן 

  בועה.הלכה, ולבני מתא מחסיא צריכה ש

אמר לעדים כתבו וחתמו ותנו וקנו מיניה א"צ 
להמלך בנותן, ואם לא קנו מיניה לפומבדיתא א"צ 
לאמלוכי ביה, ולבני מתא מחסיא צריך לאמלוכי 

  ביה, וכן הלכה.

לרבנן גובה אף  -תוספת כתובה מן האירוסין

התוספת מן האירוסין, ולראב"ע אינה גובה אלא 
ע"מ לכונסה,  מן הנישואין, שלא כתב לה אלא

ואף לרבנן אזלינן בתר אומדנא, וסברי 
דהאומדנא היא שנתן לה מן האירוסין מחמת 
קירוב הדעת, ולענין הלכה נחלקו, והלכה 

  כראב"ע.

לרבי נתן הלכה כר"ש  -אזלינן בתר אומדנא נ"ה:

שאם אמר כתבו גט לאשתי נותנים אע"פ שזורי במסוכן 

אי הלכה , (וכן בתרומת מעשר של דמשלא אמר תנו
שבנתערבה תרומת מעשר של דמאי בחולין אם אמר כרש"ש 

, מתנת שכיב מרע העם הארץ שהפריש מעשר נאמן
שכתוב בה קנין לרב אזלינן בתר אומדנא שנתכוון 
לשניהם ודינה כמתנת בריא שאם עמד אינו חוזר, 
וכמתנת שכיב מרע שיכול לומר הלוואתי לפלוני, 

ר להקנותו ולשמואל יש כאן ספק דשמא לא גמ
  אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה.

רבין מסתפק  -נכנסה לחופה ולא נבעלה נ"ו.

לראב"ע בנכנסה לחופה ולא נבעלה, אם כוונתו 
לתת תוספת כתובה משום חיבת חופה או 
דווקא חיבת ביאה, ורב אשי מסתפק את"ל 
חיבת חופה קונה מה הדין בנכנסה לחופה 

  ופירסה נדה, תיקו.

  מסכום הכתובה אם מותר לפחות
שיכול לכתוב בכתובה מאתים והיא  שיטת ר"י

תכתוב לו התקבלתי מנה, וכן באלמנה לכתוב 
  מנה והיא תכתוב לו התקבלתי חמישים.

ואף דסבר ר"י בלווה הפורע מקצת חובו שאין 
כותבין שובר, (ולרבי יוסי יכתוב שובר) לרבי 
ירמיה איירי הכא שכותב את השובר בכתובה 

יי שאני הכא שלא פרע לה אלא עצמה, ולאב
מחלה לו, ואם יאבד שוברו איהו דאפסיד 

  אנפשיה.

ואף דסבר ר"י שיכול אדם להתנות בעל פה על 
מה שכתוב בתורה בדבר שבממון, מ"מ הכא 
צריכה לכתוב דקסבר כתובה דרבנן וחכמים 
עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. ומה 

סיך שיכול לומר לה דין ודברים אין לי בנכ
ובפירותיהן ופירי פירותיהן עד עולם וא"צ 
כתיבה, לא עשו רבנן חיזוק דלא לכל יש פירי 
פירות. וכן בחמרים נאמנים לומר זה על זה 
שהתבואה ישנה או מתוקנת, לאביי בספק 

  דדבריהם לא עשו חיזוק, ולרבא בדמאי הקלו.

שאם פחת ממאתים ומנה הרי  שיטת ר"מ נ"ו:

לא כתבה לו אלא התנה,  זו בעילת זנות, ואפי'
שהדין הוא שתנאו בטל (דקסבר כתובה 
דאורייתא, והמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו 
בטל אף בדבר שבממון), מ"מ הוי בעילת זנות 

  דלא סמכה דעתה.

ואפי' שיכול לפחות מכתובתה  שיטת רבי יוסי

, ואף דסבר רבי יוסי שאין עושין כתובת בעל פה
יו אחריות, כיון אשה מטלטלין אף בקיבל על

שאין שווים קצוב ודמיהם פוחתין (ולת"ק 
בקיבל אחריות עושין), מ"מ הכא כיון דודאי 

  פוחת מכתובתה ידעה ומחלה משא"כ התם.

לחכמים יכול אדם להשהות את אשתו  נ"ז.

כמה שנים בלא כתובה, ומ"מ הלכה כר"מ 
בגזרותיו שאסור להשהות אפי' בפחת מדמי 

  הכתובה.

ר"י ורבי יוסי בפוחת מכתובתה בתנאי יל הא שנחלקו לע

היינו בתחילת חופה או בסוף חופה שהיא  על פה
תחילת ביאה, אבל בסוף ביאה לדברי הכל אינה 
מוחלת, וי"א שבתחילת ביאה לדברי הכל 
מוחלת, ונחלקו בסוף חופה ובתחילת וסוף 

  ביאה.

במקום שנחלקו אמוראים בדברי אמוראים קודמים, 
ו בסברת עצמם, מאשר לפרש עדיף לפרש שנחלק

  שנחלקו מה אמרו האמוראים הקודמים.

  דין הגעת זמן בארוסה

נותנים לבתולה י"ב חודש להכין עצמה  נ"ז:

לנישואין ממתי שתבעה הבעל, (דכתיב "תשב 
  הנערה אתנו ימים או עשור") וכן נותנים לאיש. 

  לאלמנה נותנים ל' יום. 
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גמ' לרב הונא בוגרת נותנים לה ל' יום, וה
מוכיחה מברייתא שאף בוגרת נותנים לה י"ב 
חודש, אא"כ עברו עליה י"ב חודש בבגרותה 

  ואח"כ נתקדשה שנותנים לה ל' יום. 

למשנה ראשונה אחרי שעבר הזמן הנ"ל אף 
שלא נישאו, האשה אוכלת ממזונות בעלה, ואם 

  הוא כהן היא יכולה לאכול תרומה. 

מן התורה אף ארוסה שטעם הדבר מפני 
, והטעם שאמרו שאינה אוכלת וכלת בתרומהא

שמא ימזגו לה כוס בבית אביה ותשקנו 
, וכאשר הגיע הזמן מייחד לה לאחיה ואחיותיה

(לקיט כהן מותר לאכול ואין מקום ואין חשש זה, 
חוששים שיבואו לאכול משלו שהרי הוא אוכל 

, וי"א שהטעם שארוסה אינה אוכלת משלהם)

ו קיים בנכנסה , וחשש זה אינסימפוןמשום 

לחופה ולא נבעלה, משום שבודקה קודם 
הבעל את המומין, החופה, ונ"מ בין הטעמים בקיבל 

שלוחי האב , או שהלכו האב לשלוחי הבעלאו שמסר 

  עם שלוחי הבעל.

עבד כהן אוכל תרומה ולא חיישינן לסימפון משום 
שמום גלוי רואהו, ומום שבסתר אינו מפריע 

או קוביוסטוס אין המקח למלאכה, ואם נמצא גנב 
מתבטל, ואין חוששים שהוא ליסטים מזוין או 

  מוכתב למלכות דקלא אית ליה. 

קטנה יכולה להתעכב מלהנשא,  - נישואי קטנה
ואף אביה יכול לעכב שמא תמרוד בבעלה ותחזור 
אליו. אין פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא קטנה, 
אבל פוסקים על הקטנה להשיאה כשהיא גדולה, 

  ואין חוששים שתחלש מחמת פסיקה זו.

אין האשה בי"ד של אחריהם אמרו  נ"ח.
. למ"ד אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה

משום שמא ימזגו טעם משנה אחרונה משום 
סימפון, ולמ"ד משום סימפון טעם משנה 
אחרונה משום דבדיקה שאינה ע"י הבעל אינה 

   בדיקה.

ב היבם אינו מאכיל בתרומה, אם לא עשתה י"
  .חודש שלמים בפני הבעל

אמר רב הונא אמר רב יכולה אשה לומר  נ"ח:

לבעלה איני נזונת ואיני עושה, דעיקר התקנה היא 
שהבעל חייב במזונותיה, ותחת מזונותיה תיקנו 

  שמעשי ידיה שלו.

בעבד כנעני יש מחלוקת אם יכול האדון לומר לו 
עשה עימי ואיני זנך, ובעבד עברי לכו"ע אינו יכול 

  לומר לו כך.

  בעל המקדיש מעשי ידי אשתו
   .אין אדם יכול להקדיש מעשי ידי אשתו

לר"מ קדוש ולריו"ח  מותרואם הקדיש את ה
  הסנדלר חולין.

לרב הונא איירי בשאינה נזונת, ולר"ל טעמא 
דר"מ משום שכיון שיכול לכופה נעשה כאומר 
לה יקדשו ידיך לעושיהם, דסבר ר"מ אין אדם 

בטלה, ועל כן אין מכאן ראיה מוציא דבריו ל
שלר"מ אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם 
שהרי הידים איתנהו בעולם, ואמנם באמת 
שיטת ר"מ שאדם מקדיש דשלבל"ע, כמו 
שלר"מ יכול לקדש אשה לאחר שיתגייר או 

  היא תתגייר וכדו'. 

אם הבעל מעלה לאשתו מזונות ומעה  נ"ט.

ו כסף לצרכיה המותר קדוש מחיים, ואם אינ
מעלה לה כלל אינו קדוש, ואם מעלה לה 
מזונות ואינו מעלה לה מעה כסף, לרב ושמואל 
אינו קדוש אלא לאחר מיתה, ולרב אדא בר 
אהבה מחיים קדוש, ונחלקו אם תיקנו מזונות 

  תחת מעשי ידיה, ומעה תחת מותר, או איפכא.

האשה עושה  -שיעור מעשי ידים והמותר

הודה שהם לבעלה משקל חמש סלעים שתי בי
עשר סלעים בגליל, ואם עושה יותר זהו מותר 

  מעשי ידיה.

לשמואל הלכה כריו"ח הסנדלר שאין המותר 
קדוש, הגמ' שואלת על דברי שמואל ממה 
שפסק כריו"ח בן נורי באשה האומרת קונם 
שאני עושה לפיך שצריך להפר שמא יגרשנה 
ותהיה אסורה לחזור אליו, (ולר"ע יפר שמא 

ומבואר שאדם מקדיש ק א"צ להפר), תעדיף, ולת"

שאני קונמות דקדושת הגוף  דבר שלא בא לעולם,
הם, כדמצינו שהקדש חמץ ושחרור מפקיעים 
מידי שעבוד, ומ"מ אינם קדושים מהשתא 
דטלמוה רבנן לשיעבודיה דבעל, (תירוצים 

הלכה כריו"ח בן נורי רק לענין העדפה.  -שנדחו
בירו עליו שאני קונמות שמתוך שאוסר פירות ח

יכול להקדיש דבשלב"ל. באומרת יקדשו ידי 
לעושיהם לכשתתגרש, הגמ' דוחה שאין בידה 
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אבל האומר שדה זו שאני מוכר לגרש את עצמה, 
לך לכשאקחנה ממך תיקדש, או בממשכן שדה 

  ).ומקדישה לכשיפדנה

דיני מלאכות שהאשה עושה לבעלה  נ"ט:

  יובאו להלן ס"א.

  יניקת התינוקדיני 
לב"ש  נדרה שלא להניק את בנהאשה ש

אסורה להניקו, ולב"ה כופה אותה להניק אא"כ 
נתגרשה, ואם התינוק מכיר את אמו אף לב"ש 
נותן שכרה ומניקתו, ומתני' כבית הלל. ושיעור 
זמן מכיר את אמו לשמואל ל' יום, ולריו"ח 
חמישים יום, ולרב ג' חודשים, וי"א שלשמואל 

"י שמושיבים את אין בזה שיעור אלא בודקים ע
אמו בין הנשים לראות אם מביט בה, ואף סומא 

  מכיר את אמו בריחא וטעמא.

לר"א עד כ"ד חודש  -עד מתי תינוק יונק ס.

מותר מכאן ואילך כיונק שקץ, ולרבי יהושע עד 
ד' וה' שנים, ואם פירש  ג' ימים לאחר כ"ד 
חודש כיונק שקץ, וכן הלכה, ואף דדרשינן 

טהור ואף מצות פרישה  שחלב מהלכי שתיים
אין בו, היינו כשפרש הדם מגופה, (וכן מותר 
לאכול דם מהלכי שתיים שבין השיניים, אבל 

  לא שע"ג ככר).

מותר לגונח לינק חלב מהעז  -יניקה בשבת
בשבת, דיונק הוא מפרק כלאחר יד, ובמקום 
צערא לא גזרו רבנן. וכן צינור שעלו בו קשקשין 

ת, דמתקן כלאחר ממעכם בגרלו בצינעא בשב
  יד הוא, ובמקום פסידא לא גזרו רבנן.

מינקת שמת  -אירוסין ונישואין למינקת ס:

בעלה בתוך כ"ד חודש לר"מ וב"ש אסורה 
ליארס ולינשא עד כ"ד חודש, ולר"י ובית הלל 
עד י"ח חודש, ולרשב"ג מכריע שמותר ג' 
חודשים לפני הזמנים הללו, מפני שאין הדם 

, לעולא הלכה כר"י, ולרבי נעכר עד ג' חודשים
חנינא כר"י אליבא דרשב"ג, ואביי התיר על 
סמך זה, ואמר לו רב יוסף שאליבא דרב 
ושמואל צריכה להמתין כ"ד חודש חוץ מיום 
שנולד בו ויום שנתארסה בו, (ואמר ע"ז אביי 
שמה שאין להורות במקום רבו אפי' ביעתא 

בכותחא, זה משום שאין סייעתא דשמיא 
  .בהוראה)

נתנה בנה למינקת או שגמלתו או שמת מותרת 
לינשא מיד, ורב נחמן אסר בנתנה למינקת 
שמא תחזור בה המינקת, ולרב פפי אסור וכמו 
שמצינו שאסור לאשה להנשא ג' חודשים 
לאחר מיתת בעלה אף אם ודאי אינה מעוברת 
(דהלכה כר"מ בגזרותיו דלא כרבי יוסי), 

סור, וי"א ולהלכה אם מת מותר ואם גמלתו א
  שאסור אף במת.

נתנו לה בן להניק אסור לה להניק  -דיני מינקת
לא את בנה ולא בן חברתה, ואף שפסקו לה 
מעט צריכה לאכול הרבה משלה, ולא תאכל 
דברים הרעים לחלב, כגון כשות וחזיז ודגים 
קטנים ואדמה וקרא וחבושא וכופרא וכמכא 

  והרסנא.

על הגמ' מביאה כמה הנהגות המשפיעות 
  הבנים שיוולדו.

ס"א. אשה הרוצה להניק והבעל אינו רוצה 
שתניק שומעים לה משום הצער שלה. ואם 

כך הדרך  הוא רוצה שתניק והיא אינה רוצה, אם
שומעים לה, ואף אם דרכה להניק אם אין דרכו 
להניק אינה חייבת להניק, דעולה עמו ואינה 

  יורדת.

  אלו מלאכות האשה עושה לבעלה
מכינה צורכי טחינה, או ברחיים -ת (האשה טוחנ

של יד) ואופה ומכבסת ומבשלת ומניקה את 
  בנה ומצעת לו את המיטה ועושה בצמר.

לרבי חייא אין האשה עושה מלאכות אלו, דאין 
  אשה אלא ליופי ולבנים, ולקנות לה תכשיטים.

אחת (וכן בראויה  הכניסה האשה שפחה
להכניס או שצמצמה משלה) אינה חייבת 

ון לאפות ולכבס, אבל שאר מלאכות עושה לטח
כי השפחה טורחת עבור עצמה ועבורו ולא 

אין מבשלת  עבורה, ואם הכניסה ב' שפחות
ואין מניקה, אבל שאר מלאכות עושה דמי 
יטרח עבור האורחי ופרחי, הכניסה ג' שפחות 
אין מצעת המיטה ואין עושה בצמר, אבל שאר 

ותר דברים עושה, שכאשר הבית גדול יש י
אורחי ופרחי, הכניסה לו ארבע שפחות יושבת 
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בקתדרא ופטורה מכל המלאכות דהשפחות 
מסייען אהדדי, ומ"מ מוזגת לו כוס ומצעת לו 

  את המיטה ומרחצת לו פני ידיו ורגליו.

כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה 
לבעלה חוץ ממזיגת הכוס אא"כ שינתה 

והרחצת  מהאופן הרגיל, והצעת המיטה בפניו,
  פניו ידיו ורגליו.

שמש המשמש בסעודה אין מעכבים אותו מלאכול 
בשר שמן כל השנה, או יין ישן בתקופת תמוז, אבל 

עד שיקומו שאר מאכלים מעכבים אותו מלאכול 

והגמ' מביאה עוד מאכלים שיש להם ריח הקרואים. 
וקיוהא והרואה אותם ונמנע מלאוכלם מסתכן, 

  ת לשמש.ומביאה מעלת המקדים לת

אין הבעל כופה את אשתו לא לעמוד  ס"א:

לפני אביו או בנו, ולא לתת תבן לפני בהמתו, 
אבל פני בקרו נותנת, ולר"י אף אינו כופה 

  לעשות בכיתנא רומאה.

ר"א אומר אפי' הכניסה לו מאה שפחות כופה 
לעשות בצמר, שהבטלה מביאה לידי זימה, וכן 

לעשות הלכה, ולרשב"ג אף המדיר את אשתו מ
מלאכה יוציא ויתן כתובה, שהבטלה מביאה 
לידי שעמום, ונ"מ בין רשב"ג לר"א היכא 

  שמשחקת.

הגמ' מביאה כמה דברים מרב מלכיו ורב 
  מלכיא.

  זמן ההמנעות המותרת מתשמיש
לב"ש  -המדיר את אשתו מתשמיש המיטה

תמתין ב' שבתות, דגמרי מיולדת נקבה, ולב"ה 
זה הוא בכל שבת אחת, דגמרי מנדה. ודין 

האנשים, ואף באלו שעונתם פחות מזה, דאינו 
דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת 
בסלו. לרב נחלקו במפרש לכמה זמן הנדר, אבל 
בסתם יוציא לאלתר ויתן כתובה, ולשמואל 
אפי' בסתם ימתין שמא ימצא פתח לנדרו. וכן 
נחלקו רב ושמואל במדיר את אשתו מלהנות 

וא שעד ל' יום יעמיד פרנס, לרב ממנו שהדין ה
  איירי במפרש ולשמואל אפי' בסתם, וצריכא.

מותר לתלמידים  -יציאה לצורך לימוד תורה
לצאת שלא ברשות נשותיהם ל' יום, וברשות 
נשותיהם מותר כמה שרוצה, ואורחא דמילתא 

וחודש בביתו, ולריו"ח לרב חודש בבית המדרש 

קורם ו, ומחודש בבית המדרש ושניים בבית
מבנין ביהמ"ק, לחכמים מותר לצאת לצורך 
תלמוד תורה שלא ברשות אף שתים ושלש 
שנים, וסמכו רבנן על זה, (רב רחומי היה רגיל 
להגיע בערב יו"כ ופעם אחת נמשך בלימודו 

  ואיחר והצטערה אשתו, ומת רב רחומי).

לרב אנחה שוברת חצי גופו של אדם, ולריו"ח  ס"ב.

ליף מחורבן ביהמ"ק דכתיב ביה אף כל גופו, ריו"ח י
ונמס כל לב וכו', ולרב שאני שמועה דביהמ"ק, ואף 

  שמועה דביהמ"ק דווקא בתחילה, אבל אח"כ לא.

  הפועלים מותר להם לצאת שבוע אחד.

הטיילים בכל יום,  -עונה האמורה בתורה
לרבא היינו בני פירקי, ולאביי בני פירקי 

ובאות  נשותיהם מנדדות שינה מעיניהם בעוה"ז
לחיי עוה"ב, וטיילים היינו כמו רב שמואל בר 

  שילת וכו', ולרבין היינו כגון מפנקי דמערבא. 
הפועלים עונתם שתים בשבת, ובעושים 

  מלאכה בעיר אחרת אחד בשבת. 
  החמרים אחת בשבת. 
  הגמלים אחת לל' יום. 

  הספנים אחת לו' חודשים. 
  ת"ח מערב שבת לערב שבת.

ל להעשות גמל, דרוצה חמר אינו יכו ס"ב:

  אשה בקב ותפלות, מי' קבין ופרישות.

על רב יהודה (שמת  הגמ' מביאה מעשים

משום שגגה שיוצא מלפני השליט), ובת רב 
חייא (שמתה משום שלא היתה ראויה להנשא 
לצאצא של דוד), ועל בנו של רבי (שנישא וכנס 
אשתו והלך ללמוד י"ב שנה ונעשית עקרה 

ועל רבי חנינא בן חכינאי והתפלל ונרפאה), 
(שהלך ללמוד י"ב שנה, וכשחזר לא הכיר 
שבילי העיר, וכשראתה אותו אשתו מתה, 
והתפלל וחיתה), ורבי חמא בר ביסא (שהלך 
ללמוד י"ב שנה, וכשחזר שלח להודיע על בואו, 
וראה שבנו מחודד), ועל רבי עקיבא (שנישאה 
לו בתו של כלבא שבוע, והדירה אביה מנכסיו, 
וכשחזר ר"ע אחר י"ב שנה עם י"ב אלף 
תלמידים, ושמע את אשתו אומרת שילמד עוד 
י"ב שנה ועשה כך, וחזר עם כ"ד אלף תלמידים, 
ואמר על אשתו שלי ושלכם שלה, והתיר 
לכלבא שבוע את נדרו, דלא נדר אדעתא דגברא 
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רבה, ונתן לו חצי מממונו, ובת ר"ע נישאה לבן 
ועל רב יוסף בריה  עזאי והלך ללמוד כ"ד שנים,

דרבא (שהלך ללמוד ו' שנים וחזר אחרי ג' שנים 
  ומחה בו אביו). 

  ומורד מורדתדיני 

אשה המורדת על בעלה מתשמיש פוחת  ס"ג

לה מכתובתה ז' דינרים בכל שבוע, ולר"י ז' 
טרפעיקין וטרפעיק היינו חצי זוז, עד כנגד 
כתובתה, ולרבי יוסי אף יותר מכך וגובה אם 

ירושה ממקום אחר, ורבותינו נמנו  תפול לה
וגמרו שמכריזים עליה ד' שבתות זו אחר זו 
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ושולחים לה 
בי"ד לפני ואחרי ההכרזה הוי יודעת שאפי' 
כתובתך מאה מנה הפסדת, י"א שלפי זה 

ובתוך כך מפסידה כל כתובתה, וי"א שנמלכים בה 

    פוחתין מכתובתה.

  חולה ושומרת יבם פוחתין. אף בארוסה נדה 

לרב הונא  מלאכהאשה המורדת על בעלה מ
אינה מורדת, ולרבי יוסי ברבי חנינא הויא 

  מורדת.

מורדת היינו שאמרה בעינא ביה ומצערנא ליה, 
אבל אמרה מאיס עלי אין כופים אותה, וי"א 

  שאף בזה כופים.

, ועל כן אם מפסידה בלאותיהרבא מסתפק 
ינה, ואם לא תפסה אין אם תפסה לא מפקינן מ

  נותנים לה.

מורדת משהים אותה י"ב חודש עד  ס"ד.

  נתינת הגט, ואין לה מזונות בחודשים אלו.

כותבין אגרת מרד על ארוסה,  -אגרת מרד
שומרת יבם בשם שמואל אמרו שאין כותבין, 
ובברייתא איתא שכותבין, הגמ' מבארת 
דהברייתא כמשנה ראשונה שמצות יבום 

ת חליצה, ושמואל כמשנה קודמת למצו
  אחרונה.

מוסיפים לה ג' דינרים  איש המורד באשתו

בשבוע, ולר"י ג' טרפעיקין. אשה המורדת 
פוחתין לה כנגד שבת אבל מהבעל אין מוסיפין 
כנגד שבת דמחזי כשכר שבת. והא דמורדת 
חמירא ממורד מפני שהאיש צערו מרובה, או 

  מפני שיצרו מבחוץ.

  הבעל לאשתו חיובי

המשרה את אשתו ע"י שליש לא יפחות  ד:ס"

לה מב' קבין חיטים או שעורים לשבוע, וא"צ 
לתת שעורים כפלים מחיטים אלא באדום 
שהשעורים רעות, ושיעור זה הוא או כריו"ח בן 

 בעירובי תחומיןברוקה הסובר ששיעור ב' סעודות 
הוא חצי קב, ונמצא ד' סעודות לקב, ואיירי 

וני וא"כ יש ח' אחרי שהוציאו מחצה לחנ
סעודות לקב וט"ז לב' קבין, ובכל יום אדם אוכל 
ב' סעודות ובשבת ג', ועוד אחד לארחי ופרחי, 
או כר"ש ששיעור ב' סעודות הוא ב' שלישי קב, 
ומחצה לחנוני, נמצא בב' קבין מזון י"ח סעודות, 
וג' מהם לארחי ופרחי, ולרב חדקא (שצריך 

  ופרחי. לאכול בשבת ד' סעודות) ב' לארחי

וחצי קב קיטנית, וחצי לוג שמן, וקב גרוגרות או 
  מנה דבילה, ואם אין לו יתן פירות אחרים. 

ויתן לה מיטה ומפץ ומחצלת (נותן שניהם 
במקום שממלאים המיטה בחבלים) וצעיף 
וחגורה, ומנעלים בכל מועד (תנא במקום הרים 
קאי, ואגב אורחיה קמ"ל שיתנם במועד משום 

ם של נ' פשיטי בכל שנה, ונותנם שמחה), ובגדי
  חדשים בימות הגשמים. 

ונותן לה מעה כסף לצורכה ואם אינו נותן מעשי 
  ידיה שלה.

  וכל זה לעני אבל למכובד הכל לפי כבודו.

א"צ לתת לה יין, אא"כ היתה  - נתינת יין ס"ה.

רגילה בו שאם היתה רגילה בב' כוסות בפני 
רגילה בעלה נותנים לה כוס אחת, ואם היתה 

לכוס אחד אין נותנים לה, ולאב"א ברגילה 
נותנים לה יין לציקי קדירה. רב נחמיה בריה 

  דרב יוסף פסק יין במחוזא שהיו רגילים ביין. 

כוס יין יפה לאשה, ושתיים ניוול, ואם שתתה ג' 
תובעת בפה, וד' נזקקת אפי' לחמור, ואם בעלה 
עמה יכולה לשתות ד', אא"כ הוא אכסנאי שאסור 

  בתשמיש במיטה.

הגמ' מביאה המעשה באשת אביי, שבאה לפני 
בי"ד של רבא שיפסוק לה מזונות, ורצתה גם 
יין, וכשהראתה כמה יין היה שותה אביי 

  התגלתה זרועה וכו'.
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ואם דרכה בכר וכסת נותן לה, ואם דרכו בכך 
ואין דרכה בכך לת"ק אין נותן לה ולרבי נתן 

  נותן לה.

ל, ומותר בלאות שלה מותר מזונות לבע ס"ה:

מפני שמתכסה בהם בימי נדתה שלא תתגנה 
על בעלה, ועל כן באלמנה המותר ליורשיו שאין 

  בה חשש שתתגנה.

ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת (י"מ 
כפשוטו וי"מ תשמיש, ולרשב"ג אוכלת עמו 
בלילי שבת ושבת, ולמ"ד תשמיש היינו ברבא 

  שבבית אפל מותר לשמש ביום.

משקל חמש סלעים  ושה לבעלההאשה ע

שתי ביהודה שהם עשר בגליל, או עשר סלעים 
  ערב ביהודה שהם עשרים בגליל. 

ואם היתה מניקה פוחתים ממעשי ידיה 
ומוסיפים על מזונותיה, י"מ דהיינו עד גיל שש 
שהבן אוכל עמה, דאע"פ שאין אדם חייב 
במזונות בניו ובנותיו כשהם קטנים, בקטני 

שש חייב (ועד גיל זה יוצא קטנים עד גיל 
בעירוב אמו), וי"מ דאיירי במניקה ממש, 
ומשום דסתם מניקות חולות, (ומוסיפים להם 

  יין שהוא יפה לחלב).

  

  

  

  מציאת האשה:
  

  זכויות הבעל מאשתו
לתנא דמתני' של הבעל, ובברייתא  -מציאתה

תני דלעצמה, לר"ע מציאתה לעצמה שהרי 
דחק הוי שלה, אפי' העדיפה במעשי ידיה ע"י ה

  ומציאתה כהעדפה ע"י הדחק.

, והעדפה העדפהשלו, וכן סתם  מעשי ידיה

ע"י הדחק לר"ע שלה (ועל כן באמרה קונם 
שאני עושה לפיך צריך להפר), ולת"ק אף 
העדפה שע"י הדחק של הבעל (וא"צ להפר). 
הגמ' מסתפקת מה הדין בעשתה כמה מלאכות 

  יחד אי חשיב העדפה ע"י הדחק, תיקו.

  הבעל אוכל פירות בחייה. נפלה לה ירושה

לת"ק שלה, ולריב"ב בזמן  בושת ופגם ס"ו.

שבסתר לה ב' חלקים ולו חלק אחד, ובזמן 
שבגלוי לו ב' חלקים ולה אחד, והוא מקבל את 
חלקו מיד, ובחלקה יקח קרקע והוא אוכל 
פירות. הגמ' מבארת שהמבייש עני בן טובים 

ינם כגופו, א"צ לשלם בושת לבני משפחתו דא
אבל אשתו כגופו, ואם רקק ופגע הרוק בבגדו 
פטור מבושת כיון דאין לבגד זילותא, (ואם פגע 
בו, או שפרע ראש האשה, או הוריד טליתו, 

  חייב ד' מאות זוז).

הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו, אין אחיו 
המייבם יכול לתבוע מעות אלו, אף אם המייבם 

יך הייתי רוצה ת"ח והמת ע"ה, דיכול לומר לאח
  ליתן ולך איני רוצה ליתן.

התחייבות הבעל בכתובה כנגד דברים 
  שהאשה מכניסה

, הבעל צריך ממוןאשה שפסקה שתכניס  ס"ו:

לפסוק כנגדם בכתובתה שליש יותר ממה 
, בין בסכום לפי שמשתכר בממוןשהאשה פסקה 

  קטן ובין בסכום גדול, וצריכא.

פוסק , דברים שצריכים שומאפסקה להכניס 

כנגדם פחות חומש, ואם פסקה והכניסה דברים 
ששומתם מנה אינה צריכה להוסיף, אבל אם 
התחייבה מנה צריכה להביא דברים ששומתם 

חומש יותר, והחתן בבית חתנות שרגילים להוסיף 
פוסק חומש פחות, בין בשומא רבא בין בשומא 

  זוטא.

(ודווקא  לקופה של בשמיםהחתן צריך לתת 

שירית ממה שמכניסה בנדוניא, בירושלים) ע
ולרשב"ג הכל כמנהג המדינה, הגמ' מסתפקת 
אם יתן עשירית מהשומא או מהשווי האמיתי, 
ומתי נותן לה אם ביום הראשון הכל, או שנותן 
בכל יום עד השבוע השני שאז נותן כל מה 
שנשאר, או בכל שבוע עד החודש השני, או 

  בכל חודש עד השנה השניה, תיקו. 

מביאה מה שאירע עם בתו של נקדימון בן הגמ' 
גוריון, שהכניסה בכתובתה אלף אלפים דינרי זהב, 
וד' מאות זהובים לקופה של בשמים לכל יום, 
ולאחר זמן אבד כל הממון, משום שלא עשו בו 
צדקה וי"א שלא עשו בו חסד, שאף שלקחו העניים 
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המצעות שהציעו תחתיו, לא עשה כן אלא לכבודו, 
עשה כראוי לו, והיתה הבת מלקטת וי"א שלא 

שעורים מבין גללי בהמתם של עניים, ובכה ריו"ח בן 
זכאי ואמר אשריכם ישראל שבזמן שאתם עושים 

  .רצונו של מקום וכו'

הבעל פוסק  כלי זהבהכניסה לו  ס"ז.

דפחתי פוחת  כלי כסףובבכתובתה כשווים, 

במקום שנהגו לפורטם מוסיף  דינרי זהבחומש, 

לתירוץ קמא לרשב"ג אם דינרי זהב שליש, (ו
יוצאים ע"י הדחק אינו מוסיף עליהם, ולת"ק 

י"א שפוסק כשוויו, וי"א  חתיכות זהבמוסיף), 

  פוחת חומש. דק דק-בדהבא פריכא או בממלא 

הכניסה בשמים של אנטיוכא, או גמלים של 
ערביא, או שמלות דבי מכסי, או שקי דדוריא, 

  סיף שליש.או חבלים דקמחוניא, הבעל מו

אין האשה גובה כתובתה מארנקי דמחוזא, דעיקר 
  סמיכות דעת האשה היא על הקרקע.

האב צריך לתת לבתו לפחות חמישים זוז, וכן 
נותנים ליתומה מקופה של צדקה נ' פשיטי, 
ואם יש בארנקי של צדקה יותר נותנים לה 

  כראוי לה לפי כבודה.

אם האב פסק להכניסה ערומה, צריך הבעל 
  ותה כבר מבית אביה.לכס

  כמה דינים בצדקה

יתומה קודמת ליתום לצדקה שאין דרך  ס"ז:

האשה לחזר על הפתחים, וכן כשבאים לינשא מפני 
  שבושתה של אשה מרובה. 

יתום שבא לינשא שוכרים לו בית וכו' ורק אח"כ 
  משיאים לו אשה. 

  אין מצווים להעשיר עניים אלא לפרנסם. 

אפי' סוס  -אשר יחסר לו צריך לתת לעני די מחסור
  לרכב עליו. 

הגמ' מביאה מעשה באנשי גליל העליון שנתנו לעני 
  ליטרא בשר בכל יום. 

מעשה בעני שנתן לו נחמיה עדשים ומת מפני 
שהיה רגיל לפנק עצמו כולי האי. ומעשה בעני 
שביקש מרבא תרנגולת פטומה ויין ישן דכתיב עיני 

ו והביאה לו כל וכו', ובאה אחותו של רבא לבקר
  דברים אלו.

מי שאין לו ואינו רוצה להתפרנס מצדקה, לר"מ 
נותנים לו הלואה חוזרים ונונים לו לשום צדקה, 

ולחכמים פתחים בצדקה ונותנים לו הלוואה, ולר"ש 
  אומרים לו הבא משכון וטול כדי שתזוח דעתו עליו.

מי שיש לו ואינו רוצה להתפרנס נותנים לו מתנה 
עים ממנו לאחר מיתה, ולר"ש וחוזרים ונפר

  ולחכמים אין נזקקים לו. 

הגמ' מביאה מעשה במר עוקבא שהיה נותן לעני 
בסתר והתחבא העני לראותו וברחו הוא ואשתו 
לתנור דנוח לו לאדם שיפיל עצמו וכו' דילפינן 
מתמר, ונחרכו רגליו ולא רגליה בזכות שמביאה 

קבא לעני אוכל שקרובה הנאתו. ועוד מעשה במר עו
שהכפיל הנתינה לעני כשראה שמזלפים בביתו יין. 
ובשעת מיתתו הוסיף לתת חצי ממונו, דלא אסרו 

  לבזבז יותר מחומש בשעת מיתה. 

  רבי אבא היה נותן לעניים שיקחו הממון מאחוריו. 

אמר רבי אלעזר שצריך להחזיק טובה  ס"ח.

  לרמאים שאלמלא הם היינו חוטאים בכל יום. 

  ו מן הצדקה כאילו עובד עכו"ם.כל המעלים עיני

המראה עצמו עוור או חולה כדי שיתנו לו צדקה, או 
המקבל צדקה ואינו צריך, אינו נפטר מהעולם עד 

  שבא לידי כך. 

אין מחייבים עני למכור ביתו או כליו, אבל מחרישה 
מכסף ימכור, וי"מ הכונה שאם נטל שלא כדין גובים 

  מכליו. 

  נכסי אביהליתומה מומזונות נדוניא 
יתומה שבאה לינשא (ע"י אמה ואחיה) נותנים 

  פרנסה) מנכסי אביה. -לה נדוניא (

לר"י כמו שנתן אביה לבתו  -שיעור הנדוניא
הקודמת, והיינו לפי רוחב דעתו והיכא דלא 
העני, ולחכמים נותנים לה כשיעור הרגיל לתת 

  מי שיש לו נכסים כמו האב. והלכה כר"י.

שיעור הנ"ל יכולה אם כתבו לה פחות מה
  משתגדיל להוציא מהם.

אמר שמואל "לפרנסה שמין באב" והיינו כר"י, 
ומוסיף בזה שמואל שאם היא בתו הראשונה 
שמין דעתו של האב כמה היה נותן, (וחכמים 

  חולקים אף בבת שניה).

היכא דלא אמדו לאב נותנים לבת עישור 
נכסים, וכל בת נותנים לה עשירית ממה 

באו כולם לינשא כאחת חולקות שנשאר, ואם 
  בשוה.

יתומה שבגרה או נישאת אינה נזונת  ס"ח:

מנכסי אביה, ולענין נדוניא לרבי יש לה 
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ולרשב"ג אין לה, והלכתא כרבי. והא דמדויק 
ממתני' דגדולה אין לה נדוניא, היינו כשלא 
מחתה, אבל אם מחתה יש לה נדוניא אף 

ה, בבוגרת, וא"צ למחות אלא כשנישאת ובגר
אבל נישאת ולא בגרה ומיתזנא מינייהו או בגרה 

  ולא נישאת א"צ למחות.

והיינו שאם אמר  - פרנסה אינה כתנאי כתובה
האב שלא יזונו בנותיו מנכסיו אין שומעין לו, 

  אבל אם אמר שלא יתפרנסו שומעין לו.

לצורך נדוניא בין אם  ממשעבדילרבי גובים 
אין נמכרו הנכסים ובין אם נשתעבדו, אבל 

גובים ממשעבדי לצורך מזונות, ושניהם גובים 
  ממטלטלי לרבי.

לריו"ח אין מוציאין ממשעבדי לא  ס"ט.

לפרנסה ולא למזונות, הגמ' מסתפקת אם בא 
לחלוק על רבי, או שלא ידע את דבריו ואם היה 

  יודע היה חוזר בו.

מי שמת והניח שתי בנות ובן, ונישאת הבת 
ת הבן, חולקות ונטלה עישור נכסים, ואח"כ מ

שתי הבנות בירושה ואין הבת השניה מקבלת 
  עישור נכסים.

בת אינה "יורשת" בעישור נכסים, אלא היא 
בעלת חוב ויכולים לסלקה בזוזי או בקרקע 
אחת, ונחשבת כבעלת חוב של האחים ולא של 
האב, ונ"מ שצריכים לתת לה בינונית שלא 

  בשבועה, ולא זיבורית בשבועה.

סה או מזונות או כתובה אלא אין גובה פרנ
מושב –ממקרקעי ולא ממטלטלי, (ואיצטרבולא 

  ושכירות בתים, כמקרקעי).אמת הריחיים, 

  האבל יושב בראש. ס"ט: 

כדי  (אצל אחר או אצל חתנו)המשליש מעות 
והבת אומרת שיתנו  לקנות קרקע עבור בתו

שדה  שיקנה לההמעות לבעלה והוא נאמן עליה 

ך אחר הנישואין הרשות , אם אמרה ככשתרצה
בידה, ואם אמרה כך בעודה קטנה אף בנישאת 
יקנה השליש קרקע, ואם היא גדולה ואמרה כך 
מן האירוסין לר"מ אין שומעין לה ולרבי יוסי 
שומעין לה. לשמואל הלכה כרבי יוסי, ולרב 

  נחמן הלכה כר"מ.

מפרש אילפא תלה נפשיה באיסקריא דמכותא 

  וכו'. הספינה 

ו לבני שקל בשבוע ונתיקרו המזונות האומר תנ
נותנים להם סלע, ואם אמר אל תתנו להם אלא 
שקל נותנים להם שקל, וכן אם אמר שאם 
ימותו ירשו אחרים תחתיהם נותנים להם שקל 
אף אם אמר תנו, וכר"מ דאמר מצוה לקיים 
דברי המת, אבל להלכה נותנים להם כל צרכם, 

  לא לזרזם.דניחא ליה בהכי ולא אמר אל תתנו א

הפעוטות מקחן מקח וממכרם מכר  ע.

  במטלטלים, ודווקא כשאין שם אפוטרופוס.

  

  

  המדיר:
  

  

  המדיר את אשתו
עד ל' יום  המדיר את אשתו מלהנות ממנו

יעמיד פרנס, ויותר מל' יום יוציא ויתן כתובה, 
דיותר מל' יום שמעי אינשי וזילא ביה מילתא. 

וי"מ דנ"מ  ולר"י בישראל חודש אחד (י"מ כת"ק
בחודש חסר) אבל בכהן ב' חודשים יקיים ג' 

  חודשים יוציא ויתן כתובה. 

באמר לה צאי הגמ' מעמידה דברי מתני'  ע:

, אבל בלאו הכי אין מעשי ידיך במזונותיך
הנדר חל שהרי הוא משועבד לה, והא דתנן 
יעמיד פרנס היינו כשמעשי ידיה מספיקים 

שהיתה  לדברים גדולים ולא לדברים קטנים
רגילה בהם בבית אביה ועד עתה ויתרה לו 
עליהם וכעת תובעת אותם, (ובדלא ספקה 
לדברים גדולים, או לקטנים ורגילה בהם, לא חל 

  הנדר דמשועבד לה).

ואב"א דאיירי כשהדירה ועודה ארוסה, והגיע 
זמן ולא נישאו, ויותר מל' יום לא עביד שליח 

  שליחותיה.

"כל הזן אינו  והיינו שיאמר -יעמיד פרנס
מפסיד", וכדמצינו שמותר לומר בדליקה בשבת 
כל המכבה אינו מפסיד (ודווקא בדליקה ולא 
בשאר איסורי שבת), וכן מותר לומר לחנוני 
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שהיא מודרת הנאה ממנו ואינו יודע מה יעשה 
לה ואע"פ שרגיל אצלו, אבל באומר לפרנס לזון 

הוי  יתןאסור, וכן באומר כל השומע קולו 
ו כדמצינו דהוי שליחות לכתיבת הגט (מי שלוח

  שהיה מושלך וכו').

המודר הנאה מחבירו והיו מהלכים בדרך ואין 
נותן לאחר והמודר נוטל ממנו, ואם  עמו מה יאכל

אין אחר מניח ע"ג הסלע ומפקיר והלה נוטל ואוכל, 
ורבי יוסי אוסר גזירה משום מעשה דבית חורון 

  ).(שהקדישם ונתברר שלא חלה המתנה

הזמנים  -אי איירי במפרש או בסתם ע"א.

הקצובים במתני' לרב היינו במפרש, אבל 
בסתמא יוציא לאלתר ויתן כתובה, ולשמואל 
אפי' בסתם לא יוציא שמא ימצא פתח לנדרו, 
וכן נחלקו רב ושמואל במחלוקת ב"ש וב"ה 
במדיר את אשתו מתשמיש המיטה (לב"ש ב' 

פשר שבתות ולב"ה שבת אחת), וצריכא (א
  בפרנס). 

המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל 
יוציא מיד ויתן כתובה, ולר"י בישראל  הפירות

יום אחד יקיים שניים יוציא ויתן כתובה, ובכהן 
  שניים יקיים שלשה יוציא ויתן כתובה.

לרב איירי בסתם ולכן יוציא, ולשמואל איירי 

הוא בנדרה היא וקיים לה איהו, וקסבר ר"מ 
, ולפי זה בנודרת להיות בין שיניהנותן אצבע 

נזיר ולא היפר לה יוציא ויתן כתובה (וצריך 
להפוך השיטות בברייתא שם), או דנימא מתני' 
סתמא דלא כר"מ, ולר"א היא נתנה אצבע בין 
שיניה, ואם לא היפר תצא שלא בכתובה, ורבי 
יוסי (דאמר בעניות שלא נתן קצבה ובעשירות 

בע בין שיניה, וכן ס"ל ל' יום) ס"ל היא נתנה אצ
  לר"י דאמר בישראל יום אחד וכו'.

המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל 
יוציא ויתן כתובה, ולרבי יוסי בעניות  המינים

שלא נתן קצבה (לשמואל י"ב חודש ורבב"ח י' 
שנים ולאבימי רגל אחד) ובעשירות ל' יום שכן 

  אשה נהנית מריח קישוטיה ל' יום. 

ידה לשיטת רבי יוסי דלהלן הגמ' מעמ ע"א:

דנדרה מדברים שבינו לבינה, ואם אין הבעל 
מיפר בהם איירי שאמרה יאסר תשמישי עליך 
אם אתקשט, ואינה יכולה שלא להתקשט מפני 

שיקראו לה מנוולת, ובזה מודים ב"ש וב"ה 
שיוציא מיד, שכיון שהיא נדרה והוא שתק 
סברה מדאישתיק מיסנא הוא דסני לי, אבל 

  איהו סברה מירתח רתח. בנדר

הבעל מיפר דברים שיש  - הפרת נדרים ע"י הבעל
בהם עינוי נפש כגון רחיצה וקישוט, ולרבי יוסי אין 
אלו נחשבים עינוי נפש אחא אכילת בשר ושתית יין 

  ובגדי צבעונים. 
דברים שבינו לבינה לרב הונא הבעל מיפר ולרב 

  אדא בר אהבה אין הבעל מיפר.   

אם  ו שלא תילך לבית אביההמדיר את אשת

אביה באותה עיר חודש אחד יקיים שניים יוציא 
ויתן כתובה, ואם הוא בעיר אחרת רגל אחד 
יקיים שלשה יוציא ויתן כתובה. י"מ דשלשה 
רגלים בכהנת ושנים בישראל, וי"מ שניים 

  ברדופה וג' באינה רדופה.

ככלה שנמצאת  - אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום
ומר שבחה בבית לחמיה, ורדופה שלימה בבית 

  אביה.

ככלה בבית חמיה ולא בבית  -והיה ביום ההוא וכו'
  אביה.

המדיר את אשתו שלא תילך לבית  ע"ב.

יוציא ויתן כתובה,  האבל או לבית המשתה

מפני שנועל בפניה (בבית האבל נועל שלא 
יבואו לסופדה או לקוברה), ואם טוען שהדירה 

והוחזקו שם מפני שפרוצים מצויים שם 
  פרוצים רשאי.

בחייו שיספידוהו ויקברוהו ויבכו  -והחי יתן אל ליבו
  .ע"י שיעשה כך לאחריםעליו וילווהו 

ע"מ שתאמרי לפלוני דברים של  אם אמר לה
קלון, או שתהא ממלאה ומערה לאשפה יוציא 
ויתן כתובה, י"מ שתערה אחרי תשמיש, וי"מ 
שתמלא י' כדי מים ותערה לאשפה ומפני 

  שנראית כשוטה.

המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא 
נפה וכברה וריחיים ותנור יוציא ויתן  תשאיל

כתובה מפני שמשיאה שם רע בשכנותיה, ואם 
היא נדרה כך או שנדרה שלא תארוג בגדים 
נאים לבניו תצא שלא בכתובה, מפני שמשיאתו 

  שם רע בשכיניו.
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  אלו יוצאות שלא בכתובה
   -את שלא בכתובההעוברת על דת משה יוצ

כגון שמאכילתו אוכל שאינו מעושר או שאינה 
(שאמרה שהפרישה ע"י פלוני  - מפרישה חלה
  ונמצא שקר). 

והמשמשתו נדה שאף האשה נאמנת על 
הספירה, איירי שאמרה שחכם פלוני טיהר 

  ונמצא שקר או שהוחזקה נדה בשכנותיה. 
והנודרת ולא מקיימת, דבעוון נדרים בנים 

  מתים.
ר"מ אומר כל היודע באשתו שנודרת ואינה  היה

מקיימת יקניטנה כדי שתדור בפניו ויפר לה, אמרו 
לו אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, ור"י היה 
אומר שהיודע שאשתו לא מפרישה חלה יחזור 
ויפריש אחריה, (ומודה ר"י לקמייתא, ור"מ פליג 

  אר"י) אמרו לו וכו'. 

את שלא העוברת על דת יהודית יוצ ע"ב:

   -בכתובה

כגון שיוצאה וראשה פרוע דכתיב "ופרע את 
ראש האשה" אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו 
בפרוע ראש, (ואם יצאה בקלתה שפיר דמי 
אבל אינו דת יהודית, ובחצר מותר, וכן אם 

  עוברת מחצר לחצר דרך מבוי). 
וטווה בשוק, לשמואל מיירי במראה זרועותיה 

  י בטווה ורד כנגד פניה.לבני אדם, ולאבימי מייר
ומדברת עם כל אדם והיינו שמשחקת עם 

  בחורים.
  ולאבא שאול אף המקללת יולדיו בפני בניו.

ר"ט אומר אף הקולנית והיינו שכשמדברת 
בביתה על עסקי תשמיש שכניה שומעים 

  קולה.

  אשה שיש לה נדרים או מומין

נדרים  המקדש את האשה ע"מ שאין עליה
ינה מקודשת, ואם קדשה ונמצאו בה נדרים א

סתם ונמצאו בה נדרים תצא בלא כתובה. וכן 
  במקדש ע"מ שאין בה מומין וכו'.

בנדרים שיש בהם עינוי  באלו נדרים אמרו

נפש, לרב פפא איירי בסתמא אבל במקדש 
ע"מ שאין בה נדרים איירי בכל נדר, ולרב אשי 
אף במקדש ע"מ לא הוי קפידא אלא בדבר 

  שרגילים להקפיד.

הגמ' דנה בכמה אופנים שלא חלו  "ג.ע

הקידושין, ובעל אותה אח"כ, מתי תולים 
  -שבעל לשם קידושין

לרב צריכה גט  -קידשה על תנאי וכנסה סתם
דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ולשמואל 
א"צ גט, וכן נחלקו בקטנה שלא מיאנה ונישאת 

  לאחר אם צריכה גט משני, וצריכא.

ן במתני' תצא שלא לשמואל הא דתנ ע"ג:

בכתובה, ומשמע שצריכה גט, איירי בקידשה 
  סתם וכנסה סתם. 

והא דאין לה כתובה ומ"מ צריכה גט היינו 
מדרבנן, ולרבא משום דמספקא לתנא וספיקא 

  לחומרא בתרוויהו.

לרבה לא נחלקו רב  -טעות אשה אחת
שקידשה על ושמואל אלא בטעות כעין ב' נשים 

ירשה מן האירוסין וחזר וקידשה סתם, תנאי שאין בה נדרים וג

  אבל בטעות אשה אחת לכו"ע א"צ גט  

, קידשה בפחות משו"פ או קטן שקידש

אע"פ ששלח אח"כ סבלונות אינה מקודשת 
שמחמת קידושין הראשונים שלח, ואם בעלו 
קנו, ולר"ש בן יהודה אף אם בעלו לא קנו, 
לאביי נחלקו אף בטעות נדרים (כנ"ל), ולרבה 

נדרים אם בעלו לא קנו לכו"ע, ונחלקו  בטעות
בפחות משו"פ אי אמרינן אדם יודע שאין 
קידושין תופסין בפחות משו"פ ובעל אדעתא 

  דקידושין. 

קטנה שקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה וכן 
(שאין אביה יכול לקדשה והיא כיתומה בחיי 

כשהיא קטנה וגדלה אצלו ומת  והחזירה האב),
וכן כשהחזירה כשהיא או חולצת או מתייבמת (

גדולה, אבל בהחזירה קטנה ומת חולצת ולא 
מתייבמת), ולר"א חולצת ולא מתייבמת. לאביי 
נחלקו אם בעל לשם קידושין או לא שהרי 
נחלקו אף בטעות אשה אחת, ולרבה נחלקו אם 
אמרינן אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום 

  וגמר ובעל לשם קידושין.

 ע"מ שירצה אבא האומר לאשה הריני בועלך

אע"פ שלא רצה האב מקודשת, ולר"ש אינה 
מקודשת, לאביי נחלקו אם בעל לשם קידושין, 
ולרבה נחלקו בשתק האב אם כוונתו ע"מ 

  שישתוק או ע"מ שיאמר הן.
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לר"ל היכא שהטעוהו  -חליצה מוטעית ע"ד.

ואמרו לו חלוץ לה ובכך אתה כונסה החליצה 
ונו לחליצה כשרה, ולריו"ח צריך ששניהם יתכו

המתרת לשוק ואין החליצה חליצה, אבל חלץ 
ע"מ שתתן לו מאתים זוז הוי חליצה, י"מ משום 
דאיירי שאמרו לו שאם יחלוץ תתן לו ולא 
התנה בשעת חליצה, וטעמא משום דכיון 
שחלץ בסתם אחולי אחליה לתנאיה, וי"מ 
הטעם משום דמילתא דליתא בשליחות ליתא 

"ג דליתא בשליחות בתנאי, (וקידושי ביאה אע
  איתא בתנאי דאיתקוש הוויות להדדי).

המקדש במלוה או על תנאי או בפחות 
ובעל אותה אח"כ, לרבי אלעזר צריכה  משו"פ

הימנו גט לכו"ע, ולרבי אמי דווקא בפחות 
משו"פ צריכה גט, אבל בתנאי ובמלוה א"צ גט, 
דטעה וחשב דהוו קידושין, לעולא במקדש על 

גט, ודלא כחכמים הסוברים תנאי ובעל צריכה 
  דאפי' בנה מורכב על כתפה א"צ גט.

קידשה ע"מ שאין עליה נדרים או ע"ד: 

הלכה אצל שקידשה ע"מ שאין לה מומין, אם 
הלכה והתיר לה הנדרים מקודשת, ואם חכם 

וריפא מומיה אינה מקודשת, דחכם  אצל רופא
עוקר הנדר מעיקרו, ורופא מרפא מכאן ולהבא, 

לה חכם מקודשת היינו לר"מ והא דבהתיר 

, אבל אדם רוצה שתתבזה אשתו בבי"דדס"ל 

לר"א דס"ל אין אדם רוצה שתתבזה אשתו 
בבי"ד אף בהתיר לה חכם אינה מקודשת. 
ולרבא הא דתנן דבהתרת חכם אינה מקודשת 
איירי באשה חשובה, דאמר לא ניחא לי ליאסר 
בקרובותיה, (ומ"מ אם הוא התיר נדרו אצל 

מיו אצל רופא מקודשת אף באדם חכם או מו
  חשוב, דאשה ניחא לה בכל דהו). 

ומחלוקת ר"מ ור"א היא באדם המוציא את 
אשתו משום נדר, דלת"ק לא יחזיר (כמו 
במוציא משום שם רע), ולר"י אם לא ידעו רבים 
(י"א ג' וי"א י') מהנדר יחזיר, דילפינן 
מהגבעונים, ולר"מ אם הנדר א"צ חקירת חכם 

ש לחוש שתלך לחכם ויתיר לה, ואדם יחזיר שי
רוצה שתתבזה אשתו בבי"ד, ולר"א בשניהם 

  לא יחזיר. 

  טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו. ע"ה.

כל  -, איזה מומיןקידשה ונמצאו בה מומין
המומין הפוסלים בכהנים פוסלים בנשים, 
והוסיפו עליהם זיעה ושומא וריח הפה, והא 

קבועים בין  דתנן שהזקן והחולה והמזוהם בין
עוברים פוסלים באדם, לרבי חנינא איירי שם 
בזיעה שאינה עוברת, ולרב אשי מזוהם א"א 
להעביר זוהמתו, אבל כהנים יכולים להעביר 

  זיעה או ריח הפה, משא"כ אשה.

שומא שיש בה שיער פוסלת בכהנים, ואם אין 
בה שיער גדולה כאיסר האיטלקי הרי זה מום, 

השומא הקטנה היא על  קטנה אין זה מום, ואם
פדחתה אם ראה ונשאה אינה מום שהסכים 

  לשאתה, ואם נראית לפעמים אינה מקודשת.

  נשכה כלב ונעשה צלקת הרי זה מום.

  קול עבה באשה הרי זה מום.

אם יש בין דדי האשה טפח הרי זה מום, וג' 
אצבעות נוי הוא לה, ואם דדיה גסים משל 

  חברותיה טפח הוי מום.

יף כשניים מבני בבל, ואם עלה מבבל חד מא"י עד
  לא"י עדיף כשניים מא"י.

אם  -דינים התלוים מתי קרו המומין ע"ה:

נמצאו בה מומין בבית אביה, האב צריך להביא 
ראיה שהמומין קרו אחרי האירוסין, ונסתחפה 

  שדהו.

ואם נמצאו המומין אחרי הנישואין הבעל צריך 
ן כדי להביא ראיה שהיו המומין לפני האירוסי

לבטל הקידושין, ולחכמים דין זה הוא דווקא 
במומין שבסתר, אבל במומין שבגלוי או שיש 
מרחץ באותה העיר אינו יכול לטעון שהיו 

  המומין לפני האירוסין.

כמומין שבסתר דמי, ואם אין חולי נפילה -נכפה 
  לחולי זה זמן קבוע כמומין שבגלוי דמי. (ע"ז. ).

   -ול חזקת ממוןשיטת מתני' בחזקת הגוף מ

שאין לרב אלעזר תנא דרישא סבר כרבי יהושע 

דחזקת ממון האשה נאמנת לומר משארסתני נאנסתי 
ותנא דסיפא סבר כר"ג  ,עדיפא מחזקת הגוף
  דחזקת ממון עדיפא. 

לרבא מודה רבי יהושע דאזלינן בתר חזקה 
דגופה אלא שחזקת ממון עדיפא, (ועל כן לרבי 

קודם לבהרת יהושע בספק אם שיער לבן 
  טהור, ולת"ק טמא). 
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אלא מתני כר"י דחזקת הגוף עדיפא עוד מיישב רבא 
דאמרינן כאן נמצאו כאן היו, ומ"מ היכא 
שנשאה אינו יכול להביא עדים שהיו ברשות 
האב ולומר כאן נמצאו כאן היו (אלא צריך 
להביא ראיה שהיו קודם אירוסין), דטענתו היא 

חזקה אין אדם נגד ב' חזקות, חזקת הגוף, ו
שותה בכוס אא"כ בודקו ואין מתפייס במומין, 
משא"כ אם הביא ראיה שהיו קודם האירוסין 

  שאין אלא חזקה אחת.  

וברישא ליכא חזקת מתני' כר"ג לרב אשי  ע"ו.

הגוף כיון שתובעת עבור אביה, ולפ"ז מה 
שאמר ר"מ שבמומין הראוים לבוא מבית אביה 

אצבע יתירה, ועל על האב להביא ראיה, איירי ב
  האב להביא ראיה היינו ראיה שנתפייס הבעל. 

המחליף פרה בחמור ומשך בעל החמור את  ע"ו:

הפרה, ולא הספיק בעל החמור למשוך את החמור 
עד שמת החמור, צריך בעל החמור להביא ראיה 
שהיה החמור קיים בשעת משיכת הפרה, דבחמורו 

  נמצא הספק. 

ין זה, והיינו שמואל מביא סיוע ממתני' לד
מנמצאו המומין כשהיא בבית אביה, וממה 
שצריך האב להביא ראיה אף כדי להשאיר אצלו 
את מעות הקידושין, ואף למ"ד שמעות 
הקידושין נשארים ברשות האשה אף בלא 
נישאת, מ"מ בקידושי ספק המעות חוזרות 

  , דבבתו נמצא הספק.לבעל

ולרמי בר יחזקאל אין הלכה כשמואל, אלא כל 
   שנולד הספק ברשותו עליו הראיה. 

והא דתנן בבהמה שיש ספק אם נטרפה קודם 
לשמואל שחיטה דהמוציא מחבירו עליו הראיה, 

איירי כשהלוקח לא שילם עבור הבהמה, אבל אם 
שילם מחזירים לו את המעות, כיון שהספק לא נולד 

ולרמי בר יחזקאל איירי כששילם עבור  בבהמתו.
לא שילם יכול המוכר  הבהמה, אבל אם עדיין

    להוציא המעות ממנו כיון שהספק נולד ברשותו.

  מומין באיש

איש שיש לו מומין לרבנן אין כופים אותו  ע"ז.

להוציא, ולרשב"ג במומין גדולים (נסמית עינו 
  נקטעה ידו נשברה רגלו) כופין אותו להוציא.

לרב יהודה איירי בנולדו המומין לאחר 
ו מקודם דהא סברה בנישואין, וכ"ש אם הי

וקיבלה (ולרשב"ג בגדולים כסבורה היא 
שיכולה לקבל, ועכשיו אין יכולה לקבל), ולחייא 
בר רב דווקא כשהיו לפני הנישואין, אבל נולדו 

  אחר הנישואין כופין אותו להוציא.
ולענין הלכה לרב נחמן הלכה כחכמים, ובדברי 

  ריו"ח יש מחלוקת.

שהיו קודם ואלו שכופים אותו להוציא אף 
מוכה שחין, בעל פוליפוס (י"א ריח  -הנישואין

הפה וי"א ריח החוטם), המקמץ (י"א בורסי 
קטן, וי"א האוסף צואת כלבים), המצרף נחושת 
(מחתך מעיקרו, י"א מרדד), והבורסי, לרבנן 
דווקא בלא התנה עמה, אבל בהתנה עמה 
מקבלת על כרחה, ולר"מ אף בהתנה דסבורה 

בל ועכשיו אין יכולה לקבל, היתה שיכולה לק
ומודים חכמים במוכה שחין מפני שהמחלה 

  ממקתו.

  מתי כופין את הבעל לגרש את אשתו
האומר איני זן ואיני מפרנס לרב וריו"ח יוציא 

  ויתן כתובה, ולשמואל כופין אותו לזון.

אין מעשין (כופין להוציא) אלא לפסולות, כגון 
יוט, אלמנה לכה"ג, גרושה וחלוצה לכהן הד

ממזרת ונתינה לישראל, בתישראל לנתין 
  וממזר.

נשא אשה ושהה י' שנים ולא ילדה, לרב יהודה 
אמר שמואל אין כופין אותו להוציא, ולרב 
תחליפא בר אבימי אמר שמואל כופין אותו 
להוציא, הא דלא תנן במתני' משום דבמתני' 
אם רוצה להשאר עמו אין כופין אותו להוציא, 

ין אם אמרה שתגור עמו בעדים ואפי' מוכה שח
אין כופין אותו להוציא, אבל בשהה י' שנים ולא 

  ילדה לעולם כופין אותו בשוטים להוציא.

–הוויין לו בנים ויתיקין  הקיז דם ושימש ע"ז:

, ואם שניהם הקיזו הוויין להם בנים בעלי חלשים
  ראתן, והנ"מ דלא טעים מידי.

מהי , ומחלת הראתןהגמ' מבארת מהם סימני 
רפואתה, והזהירות מהדבקות מהחולים בה, 
ומפני מה אין בעלי ראתן (ומצורעים) בבבל, 

  ריב"ל לא היה נזהר מפני שהתורה מגינה.

הגמ' מספרת מה היה בשעת מותו של ריב"ל 
עם מלאך המות, ומקרה דומה שהיה עם רבי 



 תמצית מסכת כתובות

114 

 

חנינא בר פפא, והעמודא דנורא שהיה אחר 
  שנח נפשיה.  

דנורא אלא לחד בדרא או  לא מפסיק עמודא
  לתרי בדרא.

  

  

  

  האשה שנפלו:

  

  אשה שמכרה נכסי מילוג

נכסים שנפלו לאשה קודם האירוסין  ע"ח.

יכולה למוכרם והמכר קיים, דבזכותה נפלו 
הנכסים, אבל נכסים שנפלו לאשה לאחר 
האירוסין, לב"ש יכולה למוכרם, ולב"ה לא 
תמכור ואם מכרה המכר קיים, דיש ספק אם 

לו בזכותה או בזכותו, ואיתא בברייתא נפ
שלחכמים מכרה בטל כמו נשואה, ואמר להם 

  ר"ג שעל הישנים (נשואה) אנו בושים וכו'. 

ולרבי חנינא בן עקביא אמר להם ר"ג  ע"ח:

שבנשואה בעלה זכאי במציאתה וכו' משא"כ 
ארוסה, ואמרו לו שזה שייך במכרה קודם 

ואיל הנישואין, אבל בנישאת ואח"כ מכרה ה
וזכה באשה לא יזכה בנכסים, ואמר להם על 
החדשים וכו', ולדברי רחב"ע נשואה מוכרת 

  ונותנת לכתחילה.

לרב ושמואל אם מכרה אחר הנישואין בין 
שנפלו לה קודם האירוסין ובין שנפלו לה לאחר 
האירוסין הבעל מוציא מיד הלקוחות, ודלא 

  כר"י ודלא כרחב"ע אלא כדעת רבותינו.    

ם שנפלו לאשה לאחר הנישואין, אם מכרה נכסי
הבעל מוציא מיד הלקוחות, והיינו שבחייה 
מוציא ואוכל פירות, ובאושא התקינו שאף 

  לאחר מיתתה מוציא.

לר"ש אם מכרה נכסים ידועים מכרה בטל, ואם 
מכרה נכסים שאינם ידועים (לריב"ח מטלטלין, 
ולריו"ח שיושבת כאן ונפלו לה במדה"י) המכר 

  קיים.

הדרך שבה לא יזכה הבעל בנכסי  ע"ט.

אם כתבה האשה לפני הנישואין שטר  - אשתו
שנותנת כל נכסיה לאחר או אפי' לבתה (שטר 
מברחת), ונישאת ונתגרשה, חוזרת וזוכה 
בנכסים, דלא שביק איניש נפשיה ויהיב 
לאחריני, ואפי' לבתה, ודווקא בכתבה כל 
נכסיה, אבל אם שיירה לעצמה אינה חוזרת 

זוכה אלא בכתבה מהיום ולכשארצה (ולרשב"ג ו
מפייסת את המקבל), והבעל אינו זוכה דהוי 

  כנכסים שאינם ידועים לר"ש. 

  איזה נכסי מילוג מוכרים ולוקחים קרקע

, ימכרו כספים או פירות תלושיםנפלו לאשה 
ויקחו בדמיהם קרקע, והבעל אוכל פירות. 

לר"מ אומדים כמה מוסיפים  פירות המחוברים
הפירות על שווי הקרקע, ויקח בדמיהם קרקע 
והבעל אוכל פירות, ולחכמים פירות מחוברים 

–של הבעל, פירות מחוברים בשעת יציאה 

לת"ק הם של הבעל, ולר"ש של האשה, גירושין 
  דמקום שיפה כוחו בכניסתה וכו'.

אם יש ויכוח ביניהם אם לקנות קרקע או בתים 
ם, דקלים יקנו קרקע, בתים ודקלים יקנו בתי

ואילנות יקנו דקלים, אילנות וגפנים יקנו 
  אילנות.

או  יער של עצי עוזרדין-  אבא זרדתאנפלו לאשה 

, י"א שדינם כפירות, חפירה של דגים– פירא דכוורי
דכל שאין גזעו והכל ימכר מיד וי"א שדינם כקרן 

  מחליף קרנא.

וילקח בהם ולד שפחה לאשה  -ולד מילוג ע"ט:

ינן למיתה, אבל ולד בהמה לבעל דחיישקרקע וכו' 
דאיכא עורה, ולחנניה בן אחי יאשיה אף ולד 
שפחה לבעל, דלא חיישינן למיתה, והלכה 
כחנניה, ומודה חנניה שאם נתגרשה נותנת 
דמים ונוטלתם מפני שבח בית אביה. הגונב ולד 
בהמת מילוג משלם כפל לאשה, דפירא דפירא 

  לא תקינו ליה רבנן.

וכהאי גוונא  עז לחלבהה לו לרב נחמן בהכניס
כיון שנשאר מהקרן אוכל והולך עד שתכלה הקרן 

, וכן גלימא, וכחכמים הסוברים שפיר העור וכדו'
של גפרית ומחפורת של צריף הוי פירא, (ולר"מ 

  הוי קרנא). מלח וחול הוי קרנא.
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עבדים ושפחות זקנים, או זיתים וגפנים 
וי"א הגדלים בשדה שאינה שלה, ימכרו,  זקנים

שלא ימכרו מפני שהם שבח בית אביה, וזיתים 
וגפנים זקנים הגדלים בשדה שלה לכו"ע לא 

  ימכרו.  

  מתי הבעל מקבל את ההוצאות שהוציא
בעל שהוציא הוצאות על נכסי מילוג של אשתו, 
אם לא אכל כלום מקבל את הוצאותיו, ואם 
אכל אפי' מעט אינו מקבל הוצאותיו, והיינו 

ת אחת, והוא שאכלה דרך כבוד, אפי' אכל גרוגר
ובבי רב אמרי אפי' שיגרא דתמרי, חוצבא 

תיקו, ואם אכל שלא בדרך כבוד, י"א  -דתמרי
שצריך לאכול כאיסר וי"א כדינר. ולרב יהודה 
אף אם האכיל לבהמתו הוי אכילה (כמו דהוי 

  חזקה באכל שדה ערלה שביעית וכלאים).

תומה יהמוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה  פ.

  כמוציא על נכסי אחר דמי.שהשיאוהו אמה ואחיה 

אם לקח מהקרן לצורך הקרן עצמה, לא הפסיד 
  הוצאתיו, אלא ישבע כמה הוציא ויטול.

אם הוציא הוצאות יותר מהשבח, אינו מקבל 
  אלא שיעור שבח, ובשבועה.

ואכל קימעא וגירשה  בעל שהוריד אריסים לשדה

יעה על אם הבעל הוא אריס אין לאריסים תב
האשה, אבל אם אין הבעל אריס הרי הקרקע 
עומדת לאריסות, ולא גרע מיורד דשמין לו 

  ווידו על התחתונה.

י"א דהוי מכירה  בעל שמכר קרקע לפירות פ:

כיון שמכר מה שיש לו, וי"א דלא הוי מכירה 
דלא תיקנו לו אלא משום רווח ביתא ולא 
למכור (שפחה שהכניסה האשה יכול הבעל 

אשתו השניה דאיכא רווח ביתא), לתתה ל
והלכתא דלא הוי מכירה, לאביי משום חשש 
פסידא ולרבא משום רווח ביתא, ונ"מ 
כשהשדה קרובה לעיר או שהבעל הוא האריס 
בשדה דאין באלו חשש פסידא, אבל ליכא רווח 
ביתא, ואם עושה עיסקא במעות יש חשש 

  פסידא אבל איכא רווח ביתא.

  

  

  שומרת יבםדיני 
יכולה למכור רת יבם שנפלו לה נכסים, שומ

  , לב"ש ולב"ה.ולתת וקיים

כתובה של יורשי הבעל,  מתה השומרת יבם

ונכסי מילוג לב"ש יחלקו יורשי הבעל עם יורשי 
  האב, ולב"ה בחזקת יורשי האב.

הבעל משתעבד לכתובתה וימכר  מה מנכסי
מעות ילקח בהם קרקע,  -אוכל פירות והיבם

מ שווים כמה הקרקע שוה פירות מחוברים לר"
יותר מחמתם וילקח בכסף זה קרקע, וכן פירות 
תלושים ימכרו, ולחכמים מחוברים שלו 
ותלושים אם קדם הוא זכה, ואם היא קדמה 

  ימכרו.

שומרת יבם  -ת שומרת יבםרקבו פ"א.

שמתה יורשי האב שהם יורשים את כתובתה 
חייבים בקבורתה, רבא הקשה לאביי שאין האח 

האשה אלא את אחיו, והכתובה לא  יורש את
מדרש כתובה), ואמר לו -ניתנה ליגבות מחיים (

אביי ד"מדרש כתובה" היא שיטת ב"ש, ולב"ש 
כל העומד ליגבות כגבוי, וכמבואר בדבריהם 
להלן, אבל לב"ה ניתנה ליגבות מחיים, ויבם 

  חשיב אחר.
אשה שקינא לה בעלה ונסתרה ומת בעלה קודם 

כתובה ואינה שותה, דאע"פ  ששתתה, לב"ש נוטלת
שיש ספק אם זינתה, מ"מ מוציאה כתובה דשטר 
העומד ליגבות כגבוי, ולב"ה מתוך שלא שותה לא 

  נוטלת כתובה. 

, ועל כן כל נכסיו היבם אחראים לכתובתה
הרוצה למכור בנכסי אחיו המת אם כהן הוא 
יפייס את אשתו ע"י סעודה, וישראל יגרש את 

כל אדם כל נכסיו אחראים אשתו ויחזירה, וכן ב
לכתובת אשתו, לאביי דינים אלו לב"ה הם עצה 

  טובה.

בברייתא  - בעלות היבם בנכסי אחיו פ"א:

מבואר שאין היבם יכול למכור את נכסי אחיו, 
אע"פ שמשאיר לכתובתה, ואמר רב יוסף שכמו 
כן אין היבם יכול להתחייב לחלוק עם אחיו 

היבם  בנכסי המת, עוד איתא בברייתא שאם
היה חייב כסף לאחיו ומת צריך היבם לקנות 
קרקע ליבמה בחוב זה והוא אוכל פירות, והוכיח 
מזה רב יוסף שאין היבם יכול למכור, אבל לרב 
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נחמן זו אינה משנה דצריך להעמידה כר"מ 
דמטלטלי משתעבדי לכתובה, וכשיעבודא דרבי 
נתן, ולא אשכחן תנא דמחמיר ב' חומרות 

  בכתובה אחת. 

וכן אין היבם יכול לפני היבום להקנות  "ב.פ

לאחיו מעכשיו בנכסי המת, אפי' לדברי ריו"ח 
שאפשר למשוך עכשיו ולקנות לאחר ל' יום 
אפי' תהיה אז הפרה באגם, (דווקא באמר 

  מעכשיו) דהתם בידו הכא לאו בידו.

יבם שחילק את נכסי אחיו בין לאחר היבום בין 
  עשה כלום.   קודם היבום (ב' מעשים הוו) לא

כנס את יבמתו הרי היא כאשתו לכל דבר, 
שמגרשה בגט וא"צ חליצה, ומחזירה ואין עליה 

  איסור אשת אח,

אבל הכתובה על נכסי בעלה הראשון,  פ"ב.

דאשה הקנו לו מן השמים, ואם אין נכסים 
לראשון כתובתה משני שלא תהא קלה בעיניו 
להוציאה, ואם גירש היבם את יבמתו אין לה 

לא כתובה, אבל קודם שגירשה אינו יכול א
למכור שאר הנכסים, ואם החזירה אין לה אלא 

  כתובה הראשונה ככל הנשים.

לפני שתיקנו שעבוד  -שעבוד נכסים לכתובה

נכסים לכתובה לא היו הנשים רוצות לינשא, 
ותיקנו שיניחו ממון לכתובה בבית אביה ועדיין 

אצל  כשהיה כועס היה מגרשה, התקינו שיניחו
, ועדיין כשהיה כועס היה מגרשה, בעלה–חמיה 

עד שבא שמעון בן שטח והתקין שכל הנכסים 
  משתעבדים לכתובה.

  

  

  הכותב:
  

בעל שמוותר על פירות אשתו או על 
  ירושתה

הכותב לאשתו דין ודברים אין לי  פ"ג
הרי הבעל אוכל פירות, ואם מתה  בנכסייך

ביי יורשה, אלא שאם מכרה או נתנה קיים. לא
הטעם משום דיד בעל השטר על התחתונה 

ומפרשים כוונתו רק למכירה כי כך עדיף לו, 
  ולרב אשי כך מדויק מלשונו. 

אינו  ובפירותיהםואם הוסיף וכתב ...בנכסייך 
אוכל פירות בחייה, ואם מתה יורשה, ולר"י 
אוכל פירי פירות (הכניסה לו קרקע ועשתה 

פירות), פירות ומכרם ולקח מהם קרקע ועשתה 

. ובפירי פירותיהם עד עולםאא"כ הוסיף וכתב 

הגמ' מסתפקת אם צריך לכתוב גם פירי פירות 
  וגם עד עולם. 

, אף אינו בחייך ובמותךואם הוסיף וכתב 

יורשה, ולרשב"ג ירשנה מפני שהוא מתנה על 
  מה שכתוב בתורה.

  .אמר ולא כתבלרב חייא מהני כל הנ"ל אף אם 

בכתב לה בעודה  הגמ' מעמידה כל המשנה
, שהרי שותף לא יכול להסתלק מחלקו ארוסה

באמירת דין ודברים אין לי וכו', אבל בעודה 
ארוסה יכול להתנות שלא יזכה בה, וכדרבא 
שיכול אדם לומר אי אפשי בתקנת חכמים (כגון 
יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני 
עושה), ומ"מ בעודה נשואה לא מהני, לאביי 

דידו כידה ולרבא ידו עדיפא מידה (ונ"מ  משום
שלרבא נכסים שהגיעו לאשה בחיי בעלה בשומרת יבם 

  הרי הם בחזקת יורשי הבעל לכו"ע.

שותף שכתב דין ודברים אין לי וכו' וקנו מידו לרב 
יוסף לא מהני אף ע"י קנין, ולרב נחמן מהני, ולאביי 

  דווקא אם ערער לא מהני, והלכתא דמהני.

קת מה הדין אם כתב לה ...בנכסייך הגמ' מסתפ
  ובפירי פירותיהן, אם הפירות שלו או לא.

הלכה כרשב"ג שאף בכתב לה לאחר  פ"ד.

מותך ירשנה, ולא מטעם דכל המתנה על מה 
שכתוב בתורה תנאו בטל, דס"ל לרב דירושת 
הבעל דרבנן, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל 
תורה. (בשל תורה ס"ל לרב דתנאו בטל 

בואר דלא מהני ע"מ שאין לך עלי אונאה, כמ
  (ולשמואל מהני).

והא דאמר ריו"ח ב"ב שעל הבעל להחזיר ביובל את 
מה שירש מאשתו לבני משפחתה, וישלמו לו על 
הקרקעות בניכוי דמים, ואמר רב דס"ל ירושת הבעל 
דאורייתא ואיירי בקרקע של בית הקברות ומשום 

ויחזיר פגם משפחה אמרו חכמים שיקבל דמים 
להם, ויפחות מהדמים דמי קבר אשתו, היינו לריו"ח 

  ב"ב, אבל לרב עצמו ירושת הבעל דרבנן.   
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  זכות היורשים מול בע"ח וכדו'
מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשים, 

(וצריכא) ביד אחרים,  והיה לו פקדון או מלוה
לרבי טרפון ינתנו לכושל שבהם (י"א לכושל 

אשה משום חינא), שבראיה, וי"א לכתובת 
ולר"ע ינתנו ליורשים שהרי רק הם א"צ שבועה, 
ואם הניח פירות תלושים כל הקודם זכה, ואם 
תפסו האשה או הבעל חוב יותר ממה שמגיע 
להם לר"ט ינתנו לכושל שבהם, ולר"ע אף מה 
שתפסו ינתן ליורשים, ומ"מ תפיסה מחיים 

  מועילה אף לר"ע. 

ושמואל  הא דמהני תפיסה לר"ט לרב פ"ד:

איירי דווקא כשהיו מונחים ברה"ר, ולריו"ח ור"ל 
  אף במונחים בסימטא.

ר"ל החזיר דין שפסקו בו כר"ט, ואמר לו ריו"ח 
א' אם  -עשית כשל תורה, ביאור מחלוקתם

הלכה כר"ע מרבו (אבל מחבירו הוי טעה בדבר 
משנה וחוזר), או שנחלקו אי ר"ט היה רבו, או 

ם הלכה כר"ע שהיה חבירו. או שנחלקו א
  מחבירו איתמר או מטין איתמר.

בעלי חוב שתפסו פרה של יתומים בסימטא, 
  לריו"ח הוי תפיסה, ולר"ל צריכים להחזירה. 

ואם הבעל חוב תפס מהרועה וטוען שתפס 
מחיים, והרועה טוען שתפס לאחר מיתה, לרב 
נחמן אם אין לרועה עדים על התפיסה נאמן 

לקוחה היא בידי, הבעל חוב במיגו שיכול לומר 
(ולא דמי לגודרות שאינם נמסרים לרועה ואין 

  להם חזקה).

דבי נשיאה תפשו מסימטא, ונחלקו אמוראים 
  אם עשו כדין.

כמה דיני ממונות שנפסקו במעשים 
  שהיו

  (מעשה דיימר בר חשו). פ"ה.

התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא 
  קנה.

לא השולח מעות לפרעון חוב ופרע את החוב ו

סיטראי נתנו לו את השטר משום שטוענים 
, אם אין עדים שפרע יכולים חוב אחר היה– נינהו

לטעון כך במיגו דלהד"מ, וצריך לשלם למשלח 
  משום דלתקוני שדרתיך ולא לעוותי.

בטענה שהמת חייב  התופס שטרות של מת

לו, אם אין לו עדים שתבעו ממנו השטרות ולא 
אחר מיתה לא נתנם אינו מועיל, דתפיסה דל

  כלום היא.

רבא האמין לבת רב חסדא והפך על פיה 
שבועה מחשודה לשכנגדה, ולרב פפא לא 

קים ליה האמין שהשטר פרוע, דבת רב חסדא 
, ומבואר שאדם שקים ליה בגוויה בגווה

  מריעים שטר על פיו.

אפשר לכתוב לאשה שטר שנשבעה ונפטרה 
כדי שיתנו לה שטר זה בעירה אחרי שתשבע 

לא אמרינן ום אפשר שתתבייש ותודה), (דש
, שהרי לר"מ אם מצא גט דמחזי כשיקרא

באשפה וחתמו ונתנו לה כשר, ורבנן לא 
חולקים אלא בגט משום דבעינן לשמה, ומה 
דלא מהני בשטרות משום שכבר נמחל 

  שעבודו, אבל למיחזי כשיקרא לא חיישינן.

התובע דבר יקר שנמצא ברשות המת  פ"ה:

צריכים היורשים לתתו לו, אם  ונותן סימנים

המת לא היה אמיד, ודווקא כשהתובע לא היה 
  רגיל להכנס ולצאת שם.

, ומת ובא טוביה המצווה לתת נכסיו לטוביה
יתנו לו, ואם בא רב טוביה לא יתנו לו אא"כ גיס 

שכן ות"ח או קרוב  -ביה, ואם באו ב' טוביה
טוב שכן קרוב  -ות"ח, ת"ח קודם, שכן וקרוב

רחוק, ואם שניהם שווים יעשו שודא מאח 
  דדיני.

 המוכרת כתובתה בטובת הנאה פ"ו.

ונתגרשה ומתה, יכול היורש למחול לאב על 
הכתובה וכשימות ירש אותה, (רב נחמן יעץ 
לעשות כך משום ומבבשרך לא תתעלם, 

  והתחרט משום דאדם חשוב שאני).

מחול, ואם  המוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו

תן מעות ללווה שיכתוב לו שטר הלוקח פקח י
חדש, ואפי' יורש מוחל, אבל המכנסת שט"ח 

  לבעלה אינה יכולה למחול, מפני שידו כידה.
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 דינא דגרמיולענין חיוב תשלומין למאן דדאין 
חייב המוחל את כל דמי החוב, ולמאן דלא דאין 

  אינו חייב אלא דמי הנייר.

מי שחייב לאשה כתובה  -גבית בעל חוב
וב ממון, ויש לו קרקע וממון יתן ולבעל ח

הקרקע לאשה והממון לבעל חוב כדינהם, ואם 
אין לו אלא קרקע אחת יתננה לבעל חוב, דיותר 
משהאיש רוצה לישא וכו'. ואין בעל חוב יכול 
לדרוש שהמוכר יביא לו דווקא ממון ולא 
קרקע, (והתולה מעותיו בנכרי עשו לו שלא 

  כהוגן כמו שהוא עשה). 

על חוב מצוה, ואם אינו רוצה מכין פריעת ב
  אותו עד שתצא נפשו, כמו בשאר מצוות עשה.

הרי זה גיטך ולא תתגרשי האומר לאשה  פ"ו:

, והלכה והניחה את הגט בו אלא לאחר ל' יום

בצידי רה"ר, לל"ק אינה מגורשת, ומה שמצינו 
שמשיכה מועילה ללאחר ל' אי קיימא באגם, 

רה"ר, ולל"ב היינו דווקא באגם ולא בצידי 
  מגורשת, וצידי רה"ר כאגם.

  אם הבעל יכול להשביע את אשתו
המושיב את אשתו חנוונית או אפוטרופוס על 
נכסיו, יכול להשביעה כל זמן שירצה, ולר"א 
יכול להשביעה אפי' אם לא הושיבה חנוונית 
ואפוטרופוס, על פילכה ועל עיסתה, ומשביעה 

אין אדם  אפי' שלא ע"י גלגול שבועה, אמרו לו
  דר עם נחש בכפיפה אחת.

אינו יכול  כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך
אם תובעים להשביעה, אבל משביע את יורשיה 

  אם מכרה כתובתה.ואת הבאים ברשותה כתובתה 

ועל  ועל יורשייךאין לי עליך  ואם הוסיף וכתב

הבאים ברשותך, אינו יכול להשביעם, אבל 
תה. ואם הוסיף יורשיו יכולים להשביע אף או

, ולא ליורשי ולא לבאים ברשותיוכתב אין לי 

  אף הם אינם יכולים להשביעם. 

ואין יכולים היורשים להשביעה על הוצאות 
הקבורה אין לא נעשית אפוטרופוס, ואם 
נעשית אפוטרופוס משביעים אותה רק על מה 

  שעשתה לאחר מיתתו.

לרב מרדכי נחלקו רב ורבה בר אבוה אי  פ"ז.

י רישא דמתני' דכתב לה נדר ושבוע אין לי אייר

וכו' בנעשית אפוטרופוס בחיי בעלה או על 
הפוגמת כתובתה, ולרב אשי נחלקו אם 
משביעין אותה היורשים על הזמן שבין מיתה 
לקבורה כיון שהנכסים שלהם והם לא התנו, או 

ולמזוני ולקבורה מס למלך - דכיון  שלכרגא 
  משביעין אותה.  מזבנינן בלא אכרזתא, אף אין 

הוא אינו יכול  דלא נדר ודלא שבועה

  להשביעה אבל היורשים יכולים להשביעה. 

לרבי חייא אף היורשים  נקי נדר נקי שבועה
אין יכולים להשביעה, ולרבי חייא אף הוא יכול 
להשביעה, דכוונתו שתנקה עצמה ע"י השבועה, 
ולרבי זכאי הוא אינו יכול להשביעה אבל 

  לים להשביעה.היורשים יכו

אף היורשים אין יכולים  מנכסים אלוואם אמר 

  להשביעה.

ולאבא שאול בן אימא מרים בכל גוונא  לא היו 
היורשים יכולים להשביעה, לולא שאמרו 
חכמים הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע 

  אלא בשבועה.

  מתי האשה נשבעת על הכתובה
לא תפרע אלא בשבועה,  הפוגמת כתובתה

א מודה שקיבלה חלק מהכתובה, וכן כגון שהי
אם עד אחד מעיד שקיבלה חלק מהכתובה לא 

  תפרע אלא בשבועה.

וכן אם מכר כל נכסיו ובאה לגבות מנכסים 
משועבדים, לא תפרע אלא בשבועה, וכן אם 
מת ונפרעת מן היתומים, או שהלך למדינת הים 

  ונפרעת שלא בפניו.

רמי בר חמא סבר ששבועת הפוגמת  פ"ז:

רייתא כמודה במקצת, וכן שבועה בעד דאו
אחד, ואמר רבא דא"כ היאך נשבעת ונוטלת, 
ועוד הא אין נשבעין על כפירת שעבוד 
קרקעות, אלא שבועת פוגמת מדרבנן כיון 
שהנפרעת לא דייקא, ושבועת עד אחד מדרבנן 

  להפיס דעתו של בעל.

הגמ' מסתפקת אם האשה מודה שקיבלה חלק 
שים שקיבלה את מהכתובה בעדים, אם חוש

השאר שלא בעדים ונשבעת או לא. פוגמת 
  פחות פחות משו"פ, תיקו.
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כל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים, ואלו 

השכיר והנגזל והנחבל ושכנגדו  -נשבעים ונוטלים
  .חשוד על השבועה וחנווני על פנקסו והפוגם שטרו

אם כתוב בכתובה סכום  -הפוחתת כתובתה
פרע הכל, והאשה אומרת גדול, והבעל טוען ש

שלא קיבלה כלום, אך היתה אמנה ביניהם שלא 
תתבע אלא סכום קטן יותר, נפרעת שלא 

   בשבועה.

הנפרעת בעד אחד נשבעת שבועה  פ"ח.

ואם פקח הוא יכול להביאה לידי מדרבנן, 
שיקח עד נוסף ויודיע לשני  שבועה דאורייתא

העדים שכבר פרע לה כתובתה, ויתן לה דמי 
ה בפני שניהם, ויעמיד את המעות הכתוב

הראשונות בהלוואה, ויחייבה עליהם שבועה 
  דאורייתא כמלוה.

יכולים  יתומים הנפרעים חוב אביהם מהלווה
ליפרע שלא בשבועה, אבל אם נפרעים מן 
היתומים לא יפרעו אלא בשבועה, ודווקא 
כשהיתומים טועמים שאביהם אמר להם 

נפרעים שפרע, אבל אם אמר להם שלא לווה 
שלא בשבועה, דכל האומר לא לוויתי כאומר 

  לא פרעתי.

לרב אחא  -גבית בעל חוב שלא בפני הלווה
לא יפרע שלא בפניו כלל, ולרב נחמן גובה 

  בשבועה, כדי שלא תנעול דלת בפני לווים.

ר"ש אומר כל זמן שהיא תובעת  פ"ח:

כתובתה היורשים משביעים אותה, ואם 
יורשים אינה תובעת כתובתה אין ה

   -משביעים אותה
לרבי ירמיה נחלקו באשה הנפרעת מזונות 
וכתובה מהיתומים שלת"ק לא תפרע אלא 
בשבועה, ולר"ש אם אינה תובעת כתובתה אין 
היורשים משביעים אותה, וכן נחלקו חנן ובני 

  כהנים גדולים. 
ולרב ששת לת"ק יכולים להשביעה על העתיד 

ר"ש אין לבוא במקרה שנעשית אפוטרופוס, ול
יכולים להשביעה אלא אם תובעת כתובתה, וכן 
נחלקו אבא שאול ורבנן בכל אפוטרופוס 
שלרבנן במינהו אבי יתומים ישבע, משא"כ 
במינוהו בי"ד, ולאבא שאול חילוף הדברים, 

  ר"ש כאבא שאול ורבנן כרבנן.

לאביי נחלקו במחלוקת אבא שאול בן אימא 
לה מרים (לעיל פ"ז. ) אם בפטר אותה בע

משבועה נפרעת מן היתומים שלא בשבועה או 
  לא.

ולרב פפא בא ר"ש לאפוקי מר"א ומחלוקתו, 
דאין יכול להשביעה על פילכה ועיסתה ולא על 

  אפוטרופוסתה כל זמן שאינה תובעת כתובה.

  גבית הכתובה בלא גט או כתובה

גובה  המוציאה גט ואין לה כתובהאשה  פ"ט.

  ד הוא.דתנאי כתובה מעשה בי"כתובתה 

וטוענת  הוציאה כתובה ואין לה גטואם 
שאבד הגט, והוא טוען שאבד שוברו לא תפרע, 
וכן הטוען שכתב פרוזבול ואבד לא יפרע, 
ולרשב"ג מן הסכנה ואילך אשה גובה בלא גט 

  ובעל חוב גובה בלא פרוזבול.

לרב אין ראיה ממתני' שכותבים שובר, די"ל 
ולמסקנה דאיירי במקום שאין כותבין כתובה, 

ס"ל לרב שאף במקום שכותבין כתובה גובה 
עיקר הכתובה ע"י הגט, ותוספת ע"י הכתובה, 
והא דתנן שאם הוציאה כתובה ולא גט אינה 
גובה ומשמע שלא גובה גם תוספת, זה לרשב"ג 
ואיירי באופן שאין עדים על הגירושין, שנאמן 
במיגו שיכל לטעון לא גירשתיה, ואם יש עידי 

נה גובה עיקר כתובה אלא בגט, גירושין אי
ומסכנה ואילך גובה אף שלא בגט. לרב 
חוששים שתגבה כתובה ע"י הגט כמה פעמים, 
וא"א לקורעו כדי שתהיה לה ראיה שמותרת 
לינשא, ועל כן קורעים וכותבים לה שקרעוהו 
לא משום שהוא פסול אלא כדי שלא תגבה בו 

  כתובה.

ן כותבין לשמואל ג"כ אין כותבין שובר, ואם אי
כתובה ואמר כתבתי עליו להביא ראיה, ואם 

  כותבים ואמרה לא כתב לי עליה להביא ראיה.

 במקום דלא אפשר כותבים שובר פ"ט:

שהרי אלמנה מן האירוסין תגבה כתובה בעידי 
מיתה, ואח"כ תוציא גט ותגבה (אבל באלמנה 
מן הנישואין איכא לאוקמי בראינוה יושבת 

תבים שובר, וכן יש תחת בעלה), ועל כן כו
לחשוש שתביא עידי מיתה בבי"ד ותגבה, 
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ואח"כ תביא עידי מיתה לבי"ד אחר ותגבה 
  שוב.

אלמנה מן האירוסין לראב"ע אפי' בכתב לה אין לה 
כתובה שלא כתב לה אלא ע"מ לכונסה. אשתו 
ארוסה לא אונן ולא מיטמא לה, וכן היא אינה אוננת 

מת הוא גובה ולא מיטמאה לו, מתה אינו יורשה, 

הגמ' אומרת שאין מכאן ראיה שאלמנה . כתובתה
מן האירוסין יש לה כתובה אע"פ שלא כתב לה, 

   דדלימא איירי בכתב לה.

אשה שיש לה  -מתי גובה יותר מכתובה אחת
ב' גיטין וב' כתובות גובה שתי כתובות, אבל אם 
יש לה שתי כתובות וגט אחד או כתובה וב' 

עידי מיתה, אינה גובה גיטין, או כתובה גט ו
אלא כתובה אחת, שהמגרש את אשתו 
והחזירה, על מנת כתובה הראשונה מחזירה, 

  ואם הגט קודם לכתובה גובה ב' כתובות.

ביש לה ב' כתובות יכולה לגבות בשניה דביטל 
שני את הראשון, ואם יש תוספת בשניה לא 

  בטל הראשון, וכן בשני שטרות.

קטן  -שנתגיירכתובה בקטן שהגדיל וגר  צ.

שהשיאו אביו וגדל יש לאשתו כתובה, שע"מ 
כן קיימה, וכן בגר שנתגיירה אשתו עמו, אין 
גובות אלא מנה ומאתים, ואם חידשו נוטלת מה 

  שחידשו.

  

  

  

  מי שהיה נשוי:
  

  מי קודמת לגבות כתובה בב' נשים
מי שהיה נשוי ב' נשים ומת, האשה הראשונה 

י הראשונה קודמת לגבות את הכתובה, ויורש
הגמ' מבארת (ב' . קודמים ליורשי שניה

לשונות) שאין ראיה ממתני' מה הדין אם קדמה 
השניה וגבתה, ואין ממתני' ראיה מה הדין בבעל 

  חוב מאוחר שקדם וגבה.

נשא ראשונה ומתה, ונשא שניה ומת הוא,  צ:

  . שניה ויורשיה קודמים ליורשי הראשונה

תובת בנין הגמ' לומדת מדין זה ג' הלכות לכ
   -דיכרין

יש מותו אחת בחייו ואחת בא' אף כשמתה 

להם כתובת בנין דיכרין, ולא חיישינן לאינצויי. 
רב אשי דוחה הראיה ממתני' לדין זה. ודין זה 
י"א שהוא מחלוקת בן ננס ור"ע שנחלקו אם בני 
הראשונה גובים כתובת בנין דיכרין, וי"א 

מחלוקת שלכו"ע גובים כתובת בנין דיכרין, וה
היא אם כתובה נעשית מותר לחברתה וכדלהלן, 
(לרבנן דבי רב נחלקו גם בבעל חוב אם נחשב 
למותר, ולרבה בבעל חוב לכו"ע הוי מותר). 
ולרב יוסף נחלקו באחת בחייו ואחת במותו, וכן 
נחלקו ת"ק ור"ש בברייתא אם בני הראשונה 
גובים כתובת בנין דיכרין כשאין מותר דינר, 

לקו ת"ק ור"ש אם דינר שהוא וי"מ שנח
מטלטלין או שהוא משועבד לבעל חוב, ואיפוך, 
שהרי ר"ש סובר שצריך דווקא נכסים שיש 
להם אחריות, ודווקא באינו משועבד לבעל חוב. 
ופחות מדינר אינו שיור בין לת"ק ובין לר"ש. 
והלכתא אחת בחייו ואחת במותו יש להם 

  כתובת בנין דיכרין.

גבית  - מותר לחברתהכתובה נעשית ב' 

הכתובה ע"י יורשי השניה נחשבים לירושה, 
וגובים יורשי הראשונה אע"פ שלא נשאר יותר 
ירושה. רב אשי דוחה הראיה ממתני' גם לדין 

  זה. והלכתא כתובה נעשית מותר לחברתה.

 כתובת בנין דיכרין לא טרפא ממשעבדיג' 

  ועל כן לא גובים מבני השניה. 

מי  -ובת בנין דיכריןמותר דינר בכת "א.צ

שהיה נשוי לב' נשים ומתו ואח"כ מת הוא, ואם 
יטלו כתובת אמם לא ישאר דינר לירושה, 
יחלקו הירושה בשוה, ואין היורשים יכולים 
להעלות את שווי הנכסים משומת בי"ד כדי 
שישאר מותר דינר, ואם ישאר דינר יטלו קודם 
כתובת אמם ויחלקו במותר, נכסים בראוי אינם 
נחשבים מותר דינר, ולר"ש צריך דווקא קרקע 

  ולא מטלטלין.

אם היו מותר דינר ונתמעטו הנכסים או איפכא, 
  אזלינן בתר שעת מיתה.

לווה  - העלאת שווי הנכסים למפרע פ"א:

שהיה חייב אלף זוז, ומכר ב' קרקעות שכל 
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אחת שווה חמש מאות, ובא המלוה וטרף אחת, 
למלוה לרבא ולאביי יכול הלוקח לומר 

שהקרקע שטרף כבר שוה עבורו אלף, והוא 
מוכן לשלם מחיר זה בעבורה, כדי שלא יטרוף 
ממנו את הקרקע השניה, (ורמי בר חמא ורב 
יוסף סברו שאינו יכול להעלות את מחירה 
למפרע, וכמו ביורשים לעיל) וכותבים ללוקח 

  שטר שטרפו ממנו קרקע השוה חמש מאות. 

לק מהחוב בעל חוב שגבה מהיתומים ח
שאביהם היה חייב לו, ונתנו לו היתומים כשווי 
הקרקע, יכול לחזור ולגבותה בעבור שאר החוב, 
שהרי מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהם, 

  אא"כ אמרו לו שמשלמים לו את דמי הקרקע.

  דינים שונים במכירה באחריות
בן שמכר קרקע שהיתה  -אחריות עצמו

ה, ואמר מיוחדת לכתובת אמו בטובת הנא
שאינו מקבל אחריות אם תבוא אמו לגבותה 
בכתובתה, ומתה האם, רמי בר חמא סבר שיכול 
הוא עצמו לגבותה, ואמר לו רבא שאחריות 

  עצמו קיבל.

וכן נחלקו אם ראובן מכר לשמעון בלא  צ"ב.

אחריות, ושמעון מכר לראובן באחריות, וטרפה 
בעל חוב דראובן, שלרמי בר חמא שמעון צריך 

ם לראובן, ולרבא אחריות מחמת ראובן לשל
עצמו שמעון לא קיבל. ומודה רבא במקרה 
הנ"ל שאם טרף את השדה בעל חוב של אביו, 

  דלא חשיב אחריות עצמו, וצריך לשלם לו.

הלוקח שדה באחריות ולא שילם עדיין, ומת 
המוכר וגבו את הקרקע מהלוקח, והלך הלוקח 

כולים ונתן לטורף דמים בעבור הקרקע, מ"מ י

מטלטלי דהיתומים לגבות את החוב מהלוקח, 
, ויכול הלוקח דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב

לתת להם את הקרקע הזו, ולחזור ולגבותה 

יתומים שגבו קרקע בחובת מהם, שהרי 
  .אביהם בעל חוב חוזר וגובה אותה מהם

ראובן שמכר שדותיו לשמעון ושמעון מכר 
ן לגבותה, שדה אחת ללוי, יכול בעל חוב דראוב

ודווקא שהיא בינונית, ואין לשמעון בינונית 

הנחתי לך מקום לגבות אחרת, דאל"כ יאמר לו 
  . ממנו

המוכר שדה באחריות, ובא בעל חובו  צ"ב:

לגבותה, יכול לטעון ראובן טענות על הגביה, 

דאי מפקת מיניה עלי שהרי הוא בעל דברים 
, וי"א דה"ה אף בלא אחריות, כדי שלא הדר

  עליו תרעומת. יהיה

הקונה שדה שלא באחריות, אינו יכול  צ"ג.

לחזור בו מחמת עוררין אלא עד שדייש אמצרי, 
וי"א דאפילו באחריות אינו יכול לחזור בו אלא 

  כשיוציאוה ממנו ישלם לו.

  חלוקת כתובה לג' נשים
מי שהיה נשוי לג' נשים ומת, וכתובת אחת 

ושלשתם  מאה והשניה מאתים והשלישית מנה

  - נחתמו ביום אחד

  אם הותיר מנה חולקים בשוה.

אם הותיר מאתים, מקבלת בעלת מנה חמישים 
  והאחרות שבעים וחמש.

ואם הותיר שלש מאות, כל אחת מקבלת חצי 
  ממה שמגיע לה.

הגמ' מעמידה מציעתא בכתבה שניה לראשונה 
דין ודברים אין לי עמך במנה, ובסיפא כתבה 

ודברים אין לי  השלישית לראשונה ולשניה דין
עמכם במנה, אבל בלא זה חולקות השלשה את 
הראשון, והשניים את השני, והשלישית מקבלת 

  את השלישי.

או שבהניח מאתים נפלו ע"ה וחלקו אותו 
וע"ה מהם משועבדים גם לשלש, ואח"כ נפלו קכ"ה, 

ובהניח ג' מאות נפלו בפעם לראשונה ונוטלת עוד כ"ה, 
  השניה רכ"ה.

י נתן, אבל לרבי חולקות בשווה, כל הנ"ל לרב
  ובשותפין מודה.

וכן ג' שהטילו לכיס  -חלוקת שותפים צ"ג:

בסכומים הנ"ל ופיחתו או הותירו חולקים 
  כמבואר בדין הכתובות הנ"ל.

שתיים שהטילו מעות לכיס זה מנה וזה 
מאתים, חולקים את הרווח בשווה, לרבה דווקא 

כשור ברווח כשור לחרישה, אבל ברווח מהקרן 
לשחיטה כל אחד נוטל לפי חלקו, ולרב המנונא 
אף בזה חולקים בשוה, ואם קנו במעותיהם 
ואח"כ נשתתפו כל אחד נוטל לפי חלקו, 
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ולשמואל איירי מתני' דג' שהטילו לכיס 
כשהמעות עצמם קיימים כגון זוזי חדתי או 

  שנפסלו המעות.

ואם היה נשוי לד' נשים וכתובתם אינה ביום 
תבו שעות ואינם בשעה אחת, אחד, או שכ

הראשונה נוטלת ונשבעת לשניה, ואח"כ השניה 
נוטלת ונשבעת לשלישית, והשלישית נוטלת 

  ונשבעת לרביעית.

בן ננס אומר וכי מפני שהיא אחרונה  צ"ד.

  -נשכרת, אף זו לא תפרע אלא בשבועה

לשמואל איירי בנמצאת שדה אחת שאינה שלו, 
גבה אם ונחלקו בבעל חוב מאוחר שקדם ו

  מועילה גבייתו.

לרבה בר אבוה בעל חוב מאוחר שקדם וגבה 
אינה גביה, ונחלקו אם חוששים שהקרקע 

  תיפסד ואם יחזרו ויגבו יחסר בשוויה.

לאביי נחלקו אם צריכה הרביעית לישבע 
  מחמת היתומים הגדולים, או לא.

שני אחים או שותפים שיש להם דין עם 
ב הונא אין והלך אחד מהם לדון, לר אדם אחד

השני יכול לומר לאו בעל דברים דידי את אלא 
הוא שליחו, וי"א שיכול לטעון כך, וממתני' 
שאין הראשונה נשבעת לשלישית אין ראיה, 
דבשבועה אין נ"מ למי נשבעת, אבל בטענות 
יכול לטעון שהיה טוען יותר, אמנם אם היה 

  בעיר ולא בא אינו יכול לטעון כך. 

לרב  וצאים ביום אחדשני שטרות הי צ"ד:

חולקים, ולשמואל עושים שודא דדייני, הגמ' 
מבארת שרב סובר כר"מ שעידי חתימה כרתי 

, וכיון שלא כתבו שעות גילו דעתם שאינם מקפידים
ויתכן ושמואל סובר כר"א דעידי מסירה כרתי 

, (לרב שהאחד היה חביב יותר ומסר לו את השטר קודם לשני
שמואל הלכה כר"א הלכה כר"א רק בגיטין, ול

אף בשטרות), הגמ' מוכיחה שלשמואל יש 
מחלוקת תנאים אם חלוקה עדיפא או שודא 

  דדייני עדיפא. 

הגמ' מביאה בזה מעשה באימיה דרמי בר חמא, 
שכתבה נכסיה לרמי בר חמא ואח"כ למר 
עוקבא בר חמא, ורב ששת נתנם לרמי בר חמא 
משום דקדים, ורב נחמן נתנם למר עוקבא 

שודא דדייני, ואמר רב נחמן לרב ששת משום 
שאינו יכול לחזור ולתת לו בשודא דדייני אחרי 
שנתן לו מטעם דקדים (ואינו נכון שהרי אין 
כותבים שעות), וגם אין לו כח לעשות שודא 

  דדייני כי אינו דיין. 

ב' שטרות שאחד כתוב לה' ניסן והשני כתוב בו 
 ניסן סתמא, בעל השטר של ה' ניסן קודם,

והשני אינו יכול לטרוף מלקוחות שקנו באייר, 
שמא הוא קודם לראשון, אא"כ כתב לו הראשון 

  הרשאה.

מי שהיה נשוי לב' נשים ומכר את שדהו,  צ"ה.

והאשה שנישאת ראשונה כתבה ללוקח דין 
ודברים אין לי עמך, וקנו מידה, השניה יכולה 
להוציא את הקרקע מהלוקח, והראשונה יכולה 

השניה, והלקוח יכול להוציא ממנה,  להוציא מן
  וחוזרות חלילה, עד שיעשו פשרה ביניהם.

וכן בעל חוב וב' לקוחות, או אשה בעלת חוב 
  וב' לקוחות. כתובה

ובגיטין איתא שאם קנה מהאיש וחזר וקנה 

נחת רוח עשיתי מהאשה, יכולה האשה לטעון 
  .לבעלי

לרב חסדא מתני' דהכא כר"מ הסובר שאין 
לטעון נחת רוח עשיתי לבעלי,  האשה יכולה

אבל לר"י אף ע"י קנין יכולה לטעון נח רוח 
מחלוקתם עשיתי לבעלי, ומתני' דגיטין כר"י. (

היא בבעל שמכר ב' שדות, והאשה חתמה על 
ואינה המכירה השניה, שלר"מ איבדה כתובתה 

יכולה לגבות מהראשון כי יאמר לה הנחתי לך מקום 
ומר נחת רוח עשיתי ולר"י יכולה ל לגבות ממנו,

  לבעלי).

  לרב פפא מתני' בגרושה ולדברי הכל. 

לרב אשי מודה ר"מ שבלוקח אחד יכולה לומר 
נחת רוח עשיתי לבעלי, ורק בב' לקוחות אינה 
יכולה לטעון כך, כי אם רוצה לעשות נחת רוח 
למה לא עשתה זאת בראשון, ומתני' איירי בב' 

  לקוחות.

במקום שיש  אין נפרעים מנכסים משועבדים
בני חורין, ואפי' הם זיבורית. הגמ' מסתפקת 

יכול לטרוף  אישתדוף בני חריבאם 
או לא, ואומרת שהמקומות ממשועבדים 

שמצינו שיכול לטרוף איירי כשהלוקח אפסיד 
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אנפשיה (כגון שכתב בעל חוב ללוקח שני דין 
ודברים אין לי עמך, או שהלקוחות קנו קרקע 

מלוה פרדיסא לי' מאדם שלווה כסף ונתן ל
שנים, ויודעים שהפרדס יכול להזקין), והלכתא 

  באישתדוף בני חרי טריף ממשעבדי. 

נכסי לך ואחריך לפלוני ועמד הראשון  צ"ה:
לרבי השני מוציא מהלקוחות, ולרשב"ג  ומכרם

אין לשני אלא מה ששייר ראשון. ואמר אביי 
שהמשיא עצה כרשב"ג הוא רשע ערום, ואם 

שה ונישאת (בדיעבד) הבעל נתן נכסים לא
כלוקח. ואמר אביי ש"אחריך" מוציא מיד 
הבעל, והלוקח מיד אחריך, ונשארים הנכסים 
ביד הלוקח, (ומתני' דקתני חוזרות חלילה עד 
שיעשו פשרה התם אית פסידא לכולהו). ולרב 
אשי לא אמר אביי שאחריך מוציא מיד הבעל 

  אלא באמר לה כשהיא נשואה.

  

  

  

  ת:אלמנה ניזונ
  

  חיובי היתומים לאלמנה וזכויותיהם
האלמנה ניזונת מנכסי היתומים, בגליל  -מזונות

היו מתחייבים לתת לה מזונותיה כל זמן שהיא 
אלמנה, וביהודה רק עד שירצו היורשים לתת 

  לה כתובתה.

  של האלמנה של היורשים. מעשי ידים

אין היורשים חייבים בקבורת  -קבורתה

  ובתה.האלמנה, אלא יורשי כת

לעצמה, דמציאת אשה לבעלה  מציאתה צ"ו.

  משום איבה, והכא תיהווי להו איבה.

שהאשה עושה לבעלה אלמנה  מלאכותכל ה
עושה ליורשים, חוץ ממזיגת הכוס והצעת 

  המיטה והרחצת פניו ידיו ורגליו.

כל מלאכות שהעבד עושה לאדונו התלמיד עושה 
ו לרבו, חוץ מהתרת המנעל, ואם מכירים אותו א

שהוא מניח תפילין מתיר מנעלו. כל המונע תלמיד 
מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד, וי"א אף פורק 

  ממנו יראת שמים.

מה  תפסה מטלטלין למזונותיהשאלמנה 
שתפסה תפסה, ואם תפסה לכתובה לרבינא 
מוציאין מידה, ולמר בר רב אשי מה שתפסה 

  תפסה.

אלמנה ששהתה אחר בעלה שתים ושלש שנים 

איבדה מזונות, והיינו שתים  בעה מזונותלא תו
בעניה ושלש בעשירה, וי"מ שתים בפרוצה 
ושלש בצנועה, ודווקא למפרע, אבל מכאן 

  ולהבא יש לה מזונות.

רבי יוחנן מסתפק  -מי מוחזק בקרקעות צ"ו:

ביתומים שאומרים שנתנו לה והיא אומרת לא 
נטלתי, בחזקת מי הנכסים ועל השני להביא 

מביאה מדברי לוי שקודם שנישאת ראיה, הגמ' 
על היתומים להביא ראיה, ואחר שנישאת עליה 
להביא ראיה, הגמ' מנסה לתלות ספק זה 
במחלוקת ר"י ורבי יוסי כדלהלן ודוחה דליכא 

  ראיה.

  אלמנה המוכרת קרקע למזונות ולכתובה

אלו  צריכה לכתובאלמנה המוכרת קרקע לר"י 

ולרבי  למזונות מכרתי ואלו לכתובה מכרתי,
יוסי כותבת סתם, הגמ' מבארת שאם נכסים 
בחזקת האלמנה צריכה לכתוב לר"י כדי שלא 
יקראו לה רעבתנותא וזו עצה טובה, ואם נכסים 
בחזקת היתומים טעמא דרבי יוסי שא"צ לכתוב 
כדי שתוכל לטרוף לקוחות, (וכשכיב מרע 
שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי, רצה 

  במתנה נוטלם).בחובו נוטלם רצה 

י"א שמוכרת  -סדר המכירה למזונות צ"ז.

קרקע לצורך מזונות של י"ב חודש, וי"א ו' 
חודשים וכן הלכה, ולכו"ע הלוקח מפרנס אחת 

  לל' יום. 

אלמנה שמכרה קרקע למזונותיה, אינה יכולה 
לגבות מהם לכתובתה, שאע"פ שאחריות 
המכירה על היורשים ולא על האלמנה, (וכן 

כרו האחריות על היורשים ולא על בי"ד שמ
הבי"ד), שאין האלמנה מוכר אלא עד כדי 

  כתובתה.

הגמ' מסתפקת באדם המוכר קרקע מפני שצריך 
את המעות לצורך מסוים, ולבסוף לא היה צריך את 
המעות, אי הדרי זביני, וממה שרב פפא החזיר אין 
ראיה דלפנים משורת הדין הוא דעבד, ומה שרב 
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שמכרו בנהרדעא בגלל הבצורת,  נחמן החזיר מה
שם איגלאי מילתא שהאניות היו בעיקול הנהר, 

  והלכתא הדרי זביני.

אלמנה  -אם צריכה למכור דווקא בבי"ד צ"ז:

מן הנישואין מוכרת שלא בפני בי"ד, אלמנה מן 
האירוסין לר"ש לא תמכור אלא בפני בי"ד מפני 
שאין לה מזונות (וכן גרושה), ולת"ק מוכרת אף 

א בפני בי"ד, לעולא הטעם משום חינא, של
ולריו"ח הטעם מפני שאין אדם רוצה שתתבזה 
אשתו בבי"ד, ונ"מ בגרושה שלא אכפת לו 
שתתבזה. אשה שמגורשת מספק הבעל חייב 
לזונה אבל היורשים אינם חייבים לזונה ועל כן 
צריכה למכור בבי"ד. יורשי האלמנה ג"כ 

א, ולעולא מוכרים שלא בפני בי"ד, לריו"ח ניח
איירי בירשתה בתה או אחותה ששייך בהם 

  חינא.  

אף מקצת ואם מכרה או משכנה או נתנה 
לר"ש לא תמכור את השאר אלא מכתובתה 

בבי"ד, דמקצת הכסף שנשאר אין דינו ככל 
כסף, ולרבנן מוכרת אפילו ארבעה וחמשה 
פעמים, (ומוכרת למזונות שלא בפני בי"ד 

בברייתא איתא וכותבת למזונות מכרתי), ו
דלר"מ אם מכרה או משכנה או שעשתה 
אפותיקי בכל כתובתה אין לה מזונות, דמקצת 

(ואע"פ שבבוגרת לכה"ג שיש כסף דינו ככל כסף. 
לה מקצת בתולים ס"ל לר"מ שאסורה ור"ש מתיר, 

    לית דחש להא דר"ש.התם בקראי פליגי). 

יתומים שלא  אלמנה המוכרת מנכסי צ"ח.

  בועה, ואינה צריכה הכרזה.בבי"ד צריכה ש

לקחה שדה אלמנה ששמה את הנכסים לעצמה 

  לא עשתה ולא כלום. לעצמה בשומת כתובתה

מכרה קרקע במחיר יקר או זול מהערך 
   -האמיתי

אלמנה שהיתה כתובתה מאתים ומכרה שוה 
מאתים במנה נתקבלה כתובתה, כיון שהיא 
הפסידה לעצמה. ואף היכא שעדיין לא 

ובתה המכר קיים והפסידה נתקבלה כל כת
  לעצמה.

ואם מכרה קרקע השוה מנה במאתים, נתקבלה 
כתובתה, ואינה יכולה לומר שהרוויחה לעצמה, 
שהרי מצינו ששליח שהוסיפו לו מידה יתירה 
הכל לבעל המעות (כך סתם רבי במשנתנו, 

ולר"י הכל לשליח, ולרבי יוסי בדבר שיש לו 
הכל לבעל קצבה חולקין, ובדבר שאין לו קצבה 

  המעות, וכן הלכה).
ואם היתה כתובתה מנה ומכרה שוה מנה ודינר 
במנה, אפילו אם היא מחזירה דינר מכרה בטל, 
ולרשב"ג מכרה קיים אא"כ הוסיפה ללוקחים 
קרקע שיש בה שדה בת ט' קבין או גינה של 

  חצי קב, ולר"ע בית רובע.
ואם מכרה לכמה בני אדם ולאחרון מכרה 

רק האחרון בטל. רב שישא  בפחות מהשווי,
שדות נפרדות בריה דרב אידי ס"ל דאיירי בקטיני 

  שאינם ראויות לאדם אחד. 

  שליח ששינה ממה שאמר לו בעה"ב

קרקע יותר הגמ' מסתפקת בשליח שמכר  צ"ח:

ממה שאמר לו בעה"ב למכור, אם קנה מה  גדולה
  שאמר בעה"ב למכור, או שלא קנה כלל. 

חתיכה אחת לאורחים,  בעה"ב שאמר לשלוחו לתת
ונמצא והשליח אמר שיקחו שתיים, והם לקחו שלש, 

, כולם מעלו. הגמ' מבארת שאם במקרה הבשר הקדש
הקודם לא קנה כלל, איירי הכא שאמר להם טלו 

  אחת מדעתו של בעה"ב ואחת מדעתי.

ללישנא בתרא אם מכר יותר ממה שאמר לו  צ"ט.

 בעה"ב פשוט שקנה מה שאמר בעה"ב למכור,

מכר פחות ממה שאמר לו והספק הוא אם 
  .בעה"ב

 נתן לשלוחו דינר זהב ואמר לו לקנות לו בו חלוק
וקנה לו חלוק בג' סלעים ובג' הנותרים טלית, 
שניהם מעלו, הגמ' מבארת שאם במקרה הקודם 
לא חל הקנין, איירי הכא שקנה לו חלוק ששווה 
דינר בשלש, ומעילת השליח היא בקנית הטלית, 

ת ר"י (שאמר שבעה"ב לא מעל כי הביא לו וכוונ
חלוק רע היינו) שאם היה קונה בדינר היה מביא לו 
חלוק ששווה י"ב, דייקא נמי ממה שר"י מודה 
בקיטנית שבה אין חילוק באיכות הקטנית אלא 

  בכמותה, ואיירי שאמר לו כל כנא בפרוטה. 

אמר לשליח למכור לאדם אחד ולא אם  צ"ט:

מכרו בטל. ואם אמר לאחד  םלשניים ומכר לשניי
ולא הוסיף ולא לשניים ומכר לשניים, לרב הונא 
מכרו בטל, ולרב חסדא ורבה בר רב הונא כוונתו 

  לאחד ואפי' למאה.

המכר בטל, ואע"פ שאין  שליח שטעה ומכר בזול
אונאה לקרקעות, הני מילי בטעה בעה"ב, אבל 
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בטעה שליח אומר לו לתקוני שדרתיך ולא לעוותי, 
מצינו שאם תרם השליח יותר מאחד מארבעים וכד

(דבסתמא יתרום אחד מחמישים ואם פיחת עשרה 
או הוסיף תרומתו תרומה) אין תרומתו תרומה, 

  ובעה"ב עצמו שטעה תרומתו תרומה.

  בי"ד שטעה בשומא
דיינים שפיחתו או הותירו שתות מכרן בטל, 
ולרשב"ג  עד פלגא מכרן קיים, דא"כ מה כח 

ם הכריזו על המכירה אפי' מכרו בי"ד יפה, וא
  שוה מנה במאתים או איפכא מכרן קיים.

י"א שהוא כדיינים שהרי אינו מוכר  שליח ק.

לעצמו, וי"א שהוא כאלמנה שהרי הוא יחיד, 
והלכתא שליח כאלמנה, (ולא דמי לשליח 
שתרם אחד מארבעים או משישים דתרומתו 
תרומה, דהתם אומר לו שבכך אמדו, שהרי יש 

  מים כך).שתור

לרב נחמן בדיינים שטעו הלכה כחכמים שמכרן 
בטל, ולא אומרים מה כח בי"ד יפה, ומה דמצינו 
שאם בררו הבי"ד ליתומים קרקע והגדילו אין 

  יכולים למחות היינו בטעו ברוחות ולא בשומא.

לרב דימי עשה רבי כדברי חכמים והחזיר את 
המעשה, ולרב ספרא ביקש לעשות כדברי 

סוף לא עשה כך, הגמ' מבארת די"ל חכמים ולב
שלא נחלקו רב דימי ורב ספרא אם טעה בדבר 
משנה חוזר, דלכו"ע חוזר, אלא נחלקו איך היה 

  המעשה.  

אלמנה  - על מי האחריות במכירת אלמנה ובי"ד
  או בי"ד שמכרו האחריות על היתומים.

שליח או בי"ד שמוכרים נכסי  -הכרזה ק:

ם, ואם מוכרים יתומים צריכים הכרזה ל' יו
הקדש צריכים הכרזה ס' יום, ואם מכרו הבי"ד 
בלא הכרזה נעשו כמי שטעו בדבר משנה 

  וחוזרין.
ויש דברים שאין מכריזים עליהם עבדים שמא 

  ישמעו ויברחו, ומטלטלין ושטרות שמא יגנבו.
ואם מוכרים לצורך מס או למזונות או לקבורה, 

  מוכרים בלא הכרזה.
ריזים, ולא מפני שהיו ובנהרדעי לא היו מכ

בקיאים בשומא, אלא מפני שהיו נמנעים 

מלקנות נכסים שהכריזו עליהם, מפני שהיו 
  קורים ללוקח בני אכלי נכסי דאכרזתא.

אם יום השוק  -מטלטלין של יתומיםמכירת 

קרוב מחכים ליום השוק, ואם אינו קרוב 
מוכרים אותם מיד. רב כהנא המתין עם יין של 

ל כי מחירו יקר יותר. רב אשי יתומים עד הרג
התיר לרבינא להוליך יין יתומים עם יינו 

  בספינה, ואינו צריך לשומרו יותר מיין שלו.

  דיני כתובה ותנאי כתובה בנשים שונות

, אין להם לא הממאנת השניה והאיילונית
, ולא מזונות, שאינו חייב לפדותהכתובה, ולא פירות 

ספת כתובה , אבל תובגדים שנשחקוולא בלאות 
יש להם ואם נשא איילונית וידע שהיא איילונית 

  יש לה כתובה. 

אלמנה לכה"ג, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, 
ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לנתין 

  וממזר, יש להם כתובה. 

שיטת ר"א שאין  קטנה היוצאה בגט ק"א.

מעשי קטנה כלום, ואין בעלה זכאי במציאתה 
בהפרת נדריה, ואינו ולא במעשי ידיה ולא 

יורשה ואינו מיטמא לה אלא שצריכה מיאון, 
ולדעתו אין לה כתובה, אבל לרבי יהושע בעלה 
זכאי וכו' ולשמואל יש לה גם כתובה, וכן 
לשמואל ביוצאה בגט נפסלת לאחים ונפסלת 
לכהונה וצריכה להמתין ג' חודשים, אבל לרב 
  אין לה כתובה ורק מדידה לדידיה הויא כאשתו.

אם הם קיימות שניה ממאנת  -בלאות

ואיילונית יש להם בלאות, ואם אינם קיימות 
ממאנת ואיילונית אין להם, ושניה קנסו רבנן 
שלא תקבל ממנו בלאות של נכסי מילוג, ולרב 
כהנא קנסו אותו שלא יקבל ממנה בלאות של 
נכסי צאן ברזל, דס"ל גלימא קרנא הוי, אבל 

  לר"נ פירא הוי ולא קנסוהו.

אין להם  -נשים היוצאות שלא בכתובה

  תוספת כתובה, וכ"ש מנה ומאתים.

נוטלת מה  היוצאת משום שם רע ק"א:

, ולריו"ח לשיטת רבי מנחם בנכסי מילוגשלפניה 
  אינה נוטלת מה שלפניה.  

לרב הונא בין הכיר בה בין לא  אלמנה לכה"ג

הכיר בה יש לה כתובה, ולרב יהודה אם לא 
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תובה, ואם כנסה בחזקת הכיר בה אין לה כ
שאינה אלמנה ונמצאת אלמנה מודה רב הונא 
שאין לה כתובה. הגמ' דוחה את דברי רב הונא, 

  ואומרת שמתני' אטעיתיה.

  
  

  

  :הנושא את האשה
  

מי שנשא אשה  -התחייבות לזון בת אשתו
חמש שנים,  מאיש אחרופסק עמה שיזון את בתה 

חייב לזונה חמש שנים, ואם נישאת לאחר 
פסקה גם עמו אחד נותן לה מזונות ואחד נותן ו

לה דמי מזונות, ואם הבת נישאת הבעל נותן לה 
מזונות, והם נותנים לה דמי מזונות, ואם מתו 
הבעלים בנותיהם נזונות מבני חורין, והיא נזונת 
ממשועבדים מפני שהיא כבעלת חוב, ואיירי 
בקנו מידו (שהרי אין כותבין וכדלהלן) והבנות 

ו בשעת הקנין, ואם הם היו מ"מ לא גובות לא הי
ממשעבדי, דכיון שאיתנהו בתנאי בי"ד אימר 

-צררי אתפסינהו. הפקחים היו כותבים (
  אומרים) חמש שנים כל זמן שאת עימי.

  האומר או הכותב לחבירו חייב אני לך מנה
אם אמר אתם עידי חייב, ואם לא אמר אתם עידי 

מנה, לריו"ח  פטור, ואם כתב בשטר חייב אני לך
  חייב ולר"ל פטור.

ממתני' דפסקה עמו לזון ליכא ראיה לריו"ח,  ק"ב.

דמתני' בשטרי פסיקתא, שהן הן הדברים הנקנים 
  באמירה.

ממתני' דבכורות שאם כתב לכהן שאני חייב לך ה' 
סלעים חייב ליתן ובנו אינו פדוי, ליכא ראיה לריו"ח, 

א שהרי הוא משועבד מדאורייתא, ולא כתב אל
לברר לו כהן, ומ"מ אין בנו פדוי, גזירה שמא יאמרו 

  פודים בשטרות.

והנה בערב היוצא אחר חיתום שטרות לרבי 
ישמעאל גובה מהערב מנכסים בני חורין, ולבן ננס 
אינו גובה כלל, הגמ' מבארת שלבן ננס בכותב חייב 
אני לך מנה פטור, ולא אמר ריו"ח דבריו אלא 

שאני התם דשעבודא  בשיטת רבי ישמעאל, ולר"ל
  דאורייתא.

אבי החתן ואבי הכלה שסיכמו כמה יתנו  ק"ב:

, י"א הן הן הדברים הנקנים באמירהלבניהם, 

דדווקא בבתו נערה, וי"א אף בבוגרת. ואמר רב אשי 
  דדברים הללו לא ניתנו ליכתב.

אין כותבין שטרי אירוסין ונישואין אלא מדעת 
לא מדעתה שניהם, והיינו כמ"ד שכתבו לשמה וש

  אינה מקודשת, וי"א דמקודשת.

בת בין שהיא קטנה ובין שהיא גדולה גדלה אצל 
  אמה.

המשכיר ריחיים לחבירו וטחן השוכר  ק"ג.

וקנה  ולבסוף התעשר המשכיר עבור המשכיר
ריחיים וחמור, אין יכול המשכיר לתבוע שישלם לו, 

עבורו, אמנם אם יש אלא יכול להמשיך לטחון 
שיטחן עבורם, כופין על מידת אנשים הרוצים 

  .סדום

  מגורי האלמנה
אלמנה הרוצה להמשיך לגור בבית בעלה, 
נותנים לה שם מדור לפי כבודה, ומשתמשת 
במדור ובעבדים ובכרים וכסתות ובכלי כסף 

  וזהב כמו שהשתמשה בחיי בעלה. 

ואם רוצה לגור דווקא בבית אביה, יכולים לומר 
ונות, אלא לפי לה שאם תגור שם לא יתנו לה מז

ברכת הבית (דברכת הבית ברובה), אא"כ היא 
  והם ילדים. 

שאם היה המדור ואמר רב יוסף בביתי ולא בביקתי 

  צר הילדים קודמים לה.

יתומים שמכרו את מדור האלמנה לא עשו ולא 
כלום, כיון שמשועבדים לה מחיים, (משא"כ 

  אם מכרו בנכסים מועטים).

ים חייבים מדור אלמנה שנפל אין היורש
לבנותו, ואפי' אומרת הניחוני ואבנה משלי אין 

  שומעין לה, אביי מסתפק בשיפצה, תיקו.

  לשון חכמים עושר ברכה ומרפא.

המוכר פירות לחבירו ומשך ולא מדד קנה, ואם מדד 
  ולא משך לא קנה, ואם היה פקח שוכר את מקומו.

לא ילעוס אדם חיטים ויניח על מכתו בפסח מפני 
  .שמחמיצות

אמר לבני אני צריך, נכנסו  בשעת פטירתו של רבי
בניו אצלו אמר להם הזהרו בכבוד אמכם (שהיתה 
אשת אב שאין חיובה אלא מחיים), ושיהיה נר דלוק 
במקומו ושולחן ערוך במקומו ומיטה מוצעת 
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במקומה, מפני שהיה מגיע אחר מיתתו בליל שבת 
עד שנודע הדבר ופסק כדי שלא להוציא לעז על 

אשונים, עוד ציווה שיוסף וכו' ששימשוהו בחייו הר
ישמשוהו לאחר מותו, והיינו בעוה"ב שהרי נקברו 
לפניו. ואמר שיכנסו אצלו חכמי ישראל ואמר 

  לחכמי ישראל אל תספדוני בעיירות (משום יקרא),

ושיושיבו ישיבה לאחר ל' יום (דלא עדיפנא  ק"ג:

ואח"כ  ממשה רבינו), וספדו לו ל' ימים יום ולילה,
עד י"ב חודש ספדו בלילה ולמדו ביום או איפכא, 
ביום פטירתו יצאה בת קול כל דהוה באשכבתיה 
דרבי מזומן לחיי עוה"ב, ההוא כובס וכו', עוד ציווה 
שמעון בני חכם, גמליאל בני נשיא, (כיון שהוא גדול, 
ואף שאין הגדול יורש אא"כ הוא ממלא מקום 

בותיו בחכמה, מ"מ אבותיו, ולא היה ממלא מקום א
היה ממלא מקום אבותיו ביראת חטא), חנינא בר 
חמא ישב בראש, (לא קיבל רבי חנינא וישב רבי 
אפס וכו', וכשמת ישב רבי חנינא והלך לוי לבבל 
וידעו שנפטר רבי אפס), ולימד לר"ג סדרי נשיאות, 
שינהג נשיאותו ברמים, ויזרוק מרה בתלמידים 

, רבי היה גר בבית (בפרהסיא, אבל בצינעא לא)
שערים ושם קברו, וכשחלה הוליכוהו לציפורי שהיא 

  גבוהה ואוירה טוב. 

הגמ' מביאה כמה דברים במת שהם סימן יפה או 
  רע.

הגמ' מביאה מה שעשה רבי חייא שלא תשתכח 
תורה מישראל שזרע פשתן וכו', וגדולים מעשי 

  חייא ממעשי רבי, אבל לא מרבי יוסי. 

גזרו תענית  דנח נפשיה דרביההוא יומא  ק"ד.

והתפללו ואמרו שמי שיאמר נח נפשיה דרבי ידקר 
בחרב, ושפחתו התפללה שיחיה, וכשראתה צערו 
התפללה שימות, והסיחה דעת החכמים מלהתפלל, 

  ומת רבי, ובר קפרא אמר נצחו אראלים וכו'.

בשעת פטירתו זקף י' אצבעותיו ואמר שיגע בי' 
  אצבעותיו בתורה וכו'.

ה שהצדיק נפטר מן העולם וכו'. בשעה בשע
  שהרשע נאבד מן העולם וכו'.

  עד מתי אלמנה גובה כתובה
לרשב"ג גובה לעולם,  בבית אביהכשהיא 

ולחכמים עד כ"ה שנים, ואם באה לאחר 
שקיעת החמה כבר לא גובה כתובתה ככל 

שטר כתובה יוצא מתחת מידות חכמים, ואם 

עד כ"ה י"א שגובה כתובתה לעולם וי"א  ידה

  שנים. 

עד כ"ה שנים (לפום  בבית בעלהוכשהיא 
גמלא שיחנא) והגמ' מסתפקת בעבר חלק 
מהזמן אם פוחתים לפי חשבון, ולחכמים 

  לעולם. 

  מתה יורשיה מוחים עד כ"ה שנים

בעל חוב גובה חובו לעולם, ואפי' לאחר כ"ה שנים, 
הרי היא  דודאי לא מחלהאם החייב מודה, וכן גרושה 

  ב.בכעלת חו

  מונים לה כ"ה שנה מתחילה. תבעה כתובתה

לבר קפרא תוסת יש  -תוספת כתובה ק"ד:

לה אף לאחר כ"ה שנה, ולריו"ח אפי' תוספת 
אין לה, רב חייא לא נתן מזונות וכתובה לאשת 
אחיו לאחר כ"ה שנה משום שהיתה בבית 
אביה, ואמר לו רבה בר שילא שצריך לתת לה, 

גם אצלה שייך  שכיון שהיה מעלה לה מזונות,
  טעמא דכיסופא כמו בבית בעלה.

שלא כתוב בו "ואישתמודענא  שטר אדרכתא

דנכסים אלו דמיתנא אינון" א"א לגבות בו, אף 
מיום ששלמו ימי ההכרזה, ולא שייך כאן 
אחריות טעות סופר, שהרי אף רבה בר שילא 
טעה בזה ולא כתב (משום שחשב שאין נ"מ 

מ שאם תשביח מאלו נכסים, אבל באמת יש נ"
שדה של היורש ויתנו לה שדה של בעלה, 

  שלא עיינו בתקנתה.ויוציאו לעז על בי"ד 

  

  

  

  שני דייני:
  

אדמון  היו בירושלים שני דייני גזירות ק"ה.

וחנן בר אבישלום, והא דתנן ג' דייני גזילות, 
היינו שהיה עוד דיין שלא היה חשוב, והיו 

יעה), ולרבי גוזרים גזירות על גזילות (קיטמה נט
נתן היה גם נחום המדי מגוזרי גזירות, ומלבד 
אלו היו שצ"ד בתי דינים בתי דינים בירושלים, 
וכמספר זה היו בתי כנסיות, ובתי מדרשות, 
ובתי סופרים, דייני הגזירות היו נוטלים צ"ט 
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מנה בשכרם מתרומת הלשכה, ואם לא הספיק 
  היו מוסיפים להם אף אם לא רצו.

אסור לדיין ליטול ממון -דוןנטילת שכר ל

מבעלי הדין, ואע"פ שנוטל משניהם אסור, 
שהרי אסור לקחת שוחד כדי לחייב את החייב 
ולזכות את הזכאי, וכן אסור ליטול שכר לדון, 
אבל מותר לקחת שכר בטלה, ודווקא בבטלה 
מוכחת, אבל בבטלה שאינה מוכחת דינו דין 

  ומכוער הדבר.

  שוחד
  לסמא עיניים ועונשו. הגמ' מבארת כח השוחד

  דיין הנזקק לאחרים גורם להריסת הארץ. ק"ה:

דיין הרגיל לשאול כלים אסור לדון, ואם גם הוא 
  משאיל מותר. 

צורבא מרבנן שבני העיר אוהבים אותו, משום 
  שאינו מוכיחם, אמר רבא מריש וכו'.

  טעם איסור שוחד משום שגורם לקירוב הדעת.

  אסור לדון אוהב או שונא.

  וחד דברים אסור.ש

הגמ' מביאה כמה מעשים על זהירות משוחד (יהיב 
ליה ידיה, נוצה, כיסוי רוק), ועד כמה בכוחו להשפיע 
על הדיין (הקדמת האריס, ראשית הגז, סל דגים) 
ועל הזהירות שלא לכבד אחד מבעלי הדין שלא 

  לסתום טענות השני.

  כל המביא דורון לת"ח כאילו מביא ביכורים.

מ' מבארת מתי למד רב ענן מאליהו סדר הג ק"ו.

  אליהו רבה וסדר אליהו זוטא.

לאלישע היו אלפים ומאתים תלמידים שהיו 
נשארים לאכול על שולחנו אחרי שהלכו שאר 
התלמידים, ולרב היו אלף ומאתים, ולרב הונא היו 
שמונה מאות, (ושומעי שיעורו היו רבים מאד 

עד שכשהיו קמים היו האבק מכסה את השמש 
שהיו רואים זאת בא"י), ולרבה ורב יוסף היו ארבע 

  מאות (יתמי), ולרב אשי מאתים (יתמי דיתמי). 

 -אלו היו נוטלים שכרם מתרומת הלשכה
גוזרי גזירות שבירושלים, מבקרי מומין 
שבירושלים, ת"ח המלמדים הלכות שחיטה או 
קמיצה לכהנים, מגיהי ספרים שבירושלים, 

שבשערים (אבל  נשים האורגות בפרוכת
שבבנין מקדשי בדק הבית), בית גרמו על מעשי 
לחם הפנים, בית אבטינס על מעשי הקטורת, 

נשים המגדלות בניהם לפרה (וי"א מנשים 
  יקרות שבירושלים).

י"ג פרוכות היו במקדש שני, ז' כנגד ז' שערים, 
א' לפתחו של היכל, א' לפתחו של אולם, ב' 

  בדביר, וב' כנגדם בעליה.

  רים הנקנים לביהמ"ק ולציבורדב
  מאיזה מעות היו נקנים

מתרומת הלשכה, ואם גבו  -כלי שרת ק"ו:

לבדק הבית והותירו היו קונים בזה כלי שרת, 
  דלב בי"ד מתנה, וי"א ממותר תרומת הלשכה.

הקטורת וכל קרבנות ציבור מזבח הפנימי 
  באים ממותר נסכים.ולבונה 

ם באי מזבח העולה והלשכות והעזרות

  מקדשי בדק הבית.

חוץ לחומת העזרה כחומת העיר ומגדלותיה 
  באים משיירי הלשכות. וכל צרכי העיר

היו עושים בו ריקועי זהב ציפוי  מותר תרומה
לבית קדשי הקדשים, ולרבי ישמעאל ור"ח סגן 
הכהנים היה הולך לכלי שרת, ולר"ע לקיץ 

  המזבח. 

(שהיו לוקחים פירות בזול  מותר פירות

ם אותם ביוקר) לרבי ישמעאל היה הולך ומוכרי
לקיץ המזבח, ולר"ע ור"ח סגן הכהנים לא היו 
עושים סחורה במעות הקדש, דאין עניות 
במקום עשירות, (וכן לא במעות עניים, שמא 

  יבוא עני ולא יהיה מה לתת לו.

  מי שהלך למדה"י ואשתו תובעת מזונות
פוסקים לה מזונות, שהרי  לשיטת רב ק"ז.

ועבד לה. ובג' חודשים ראשונים אין הוא מש
  פוסקים לה מזונות, דאין אדם מניח ביתו ריקן,

אין פוסקים לה מזונות,  לשיטת שמואל

ודווקא בלא שמעו שמת, אבל אם שמעו שמת 
פוסקים לה מזונות. לרב זביד טעמא דשמואל 
דאימור צררי אתפסה, ולרב פפא חיישינן דאמר 

נ"מ בגדולה ולא לה צאי מעשי ידיך במזונותיך (ו
ספקה או קטנה וספקה). וכן מודה שמואל 

  . והפסיק השליש לפרנסהבמשרה אשתו ע"י שליש 
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והא דתנן במתני' דלחנן ולריב"ז נשבעת בסוף 
ולא בתחילה, ולבני כהנים  כשבאה לגבות כתובתה

גדולים תשבע בתחילה ובסוף, לשמואל איירי 
  ששמעו בו שמת.

תן לה מזונות אם בא לאחר זמן ואמר שכבר נ
נאמן, וכן אם בא ואמר שהיה עליה להתפרנס 

  ממעשי ידיה (אא"כ פסקו לה בי"ד מזונות).

אם שמעה מעד אחד שמת, כיון דמותר לינשא 
ניזונת מנכסיו, אבל בניו ובנותיו כיון שאינם 

  יכולים לירש הנכסים אין נותנים להם מזונות.

 אין לוקחים מנכסיו לדבר אחר, לרב יוסף היינו
צדקה, אבל נותנים לה תכשיט שלא תתנוול, 

  ולרב חסדא תכשיט וכ"ש צדקה.

היבמה ג' חודשים נזונת משל בעלה,  ק"ז:

ואח"כ אינה נזונת לא משל בעלה ולא משל 
יבם, ואם עמד בדין וברח נזונת משל יבם. 

  שמואל מודה לדין זה.

אשה שאמרה גירשני בעלי מתפרנסת עד כדי 
  בשמעו שמת). כתובתה, (לשמואל איירי

ממאנת בעלה חייב במזונותיה, ואם הלך 
למדה"י ולוותה ואכלה ועמדה ומיאנה אין לה 
מזונות. (שמואל מודה לדין זה שהרי היא 

  קטנה).

רבי פסק מזונות, ורבי ישמעאל  -לענין הלכה
לא פסק מזונות, וי"א איפכא, והלכה כרב 

  דפוסקין לה מזונות.

יני ניזונת ואיני הלכה דיכולה אשה לומר לבעלה א
וכלי חרס המצופים עופרת שחורים ולבנים  עושה.

  מותרים אם אין בעופרת סדקים, וירוקים אסורים.

מי שהלך למדה"י ועמד אחד ופרנס את 
לחנן איבד את מעותיו, ולבני כהנים  אשתו

  גדולים ישבע כמה הוציא ויטול.

מותר לשקול  המודר הנאה מחבירו ק"ח.

ו דמצוה קעביד, ובמקום שקלו ולהחזיר אבידת
שנותנים שכר למחזיר אבידה יתנו להקדש, 
ולענין לפרוע חובו לחנן (הנ"ל) מותר, ולרבנן 
אסור משום דמשתרשי ליה, ואם לוה שלא ע"מ 
לפרוע לרבא מותר אף לרבנן, ולר' אושעיא 
לרבנן אסור משום שמרוויח הלווה שאינו 

  מתבייש מהמלוה.

  אדמון אומר ז' דברים

 -ירושת הבנים בנכסים מועטים -'א ק"ח:
מי שמת והניח בנים ובנות, אם הנכסים מרובים 
הבנים ירשו והבנות יזונו, ואם הנכסים מועטים 
הבנות יזונו והבנים יחזרו על הפתחים, אדמון 
אומר בשביל שאני זכר (וראוי לעסוק בתורה, 
וי"א וראוי לירש בנכסים מרובים) הפסדתי, 

  דברי אדמון.אמר ר"ג רואה אני את 

האומר לחבירו י' כדי  -הודה לו בקנקנים -ב'

שמן יש לי אצלך, ואמר לו שמן להד"מ, 
וקנקנים יש חמשה, לאדמון יש בכלל התביעה 
קנקנים, ומיגו דנשבע על הקנקנים נשבע גם על 
השמן ע"י גלגול, ולרבנן אין בכלל תביעה 
קנקנים, והוי כטענו חיטים והודה לו בשעורים 

  אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון.דפטור, 

טענו מידת י' כדים או מלוא  -מדיני מודה במקצת
י' כדים לכו"ע אין בכלל התביעה קנקנים. ואם טענו 
חיטים ושעורים והודה לו באחד מהם לשמואל חייב 
שבועה, ולרבי חייא בר אבא פטור. טענו רימון 
בקליפתו והודה בקליפה חייב שבועה כיון שרימון 

  קליפתו לא נשמר. בלא

חתן שחמיו או כלתו פשטו את  -ג' ק"ט.

לתנא דמתני' נחלקו אדמון וחכמים  -הרגל
כשהאב פסק מעות לחתנו ופשט את הרגל, 
דלרבנן אינו חייב לכנוס או לתת גט, ולאדמון 
יכולה לומר שכיון שלא היא התחייבה יכנוס או 
שיתן גט, אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון. 

ברייתא כשהאב פסק מודים חכמים ולתנא ד
שחייב או לכנוס או לתת גט, ונחלקו כשפסקה 
היא על עצמה, ודווקא כשהיא גדולה אבל 
בקטנה כופין את הבעל לתת גט, ואמר ר"ג 

  רואה אני את דברי אדמון.

כאדמון בכל מקום במתני' שאמר ר"ג  הלכה
רואה אני את דברי אדמון, ובברייתא לא, ושני 

(מי שהלך למדה"י ואשתו תובעת חנן  הדברים שאמר

מזונות תשבע בסוף ולא בתחילה, מי שהלך למדה"י 
   ועמד אחד ופרנס את אשתו איבד את מעותיו).

העורר על השדה והוא חתום עליה  -ד'
לאדמון יכול לטעון שחתם כי יותר נח לו  -בעד

  להתעסק עם השני, ולחכמים איבד את זכותו.
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זכותו שהרי דיין  ואם חתם כדיין לא איבד את
  אינו חייב לקרוא את השטר (משא"כ עד). 

ואם עשה שדה זו סימן לגבולות שדה  ק"ט:

אחרת איבד את זכותו, ואם עשאה סימן לעצמו 
לא איבד את זכותו, ויכול לטעון שעשה כך כדי 
שימכרה לו ולא מסר מודעה שלא יתפרסם 
הדבר ויבטל המכירה. ואם עשאה סימן לאחר 

שאין הסימן אלא על תלם אחד, וכן  יכול לטעון
יכול לטעון שחזר ולקחה ממנו, ומעשה 
באפוטרופוס שטען ב' טענות אלו, ואמר אביי 

  שכדאי להעמיד אפוטרופוס כזה.

 -מי שהלך למדה"י ואבדה דרך שדהו - ה'
אם הקיפוהו ד' בני אדם אינם חייבים לתת לו 
דרך, ואם הקיפו אדם אחד ילך בקצרה, ואם 

ו מארבעה או אפי' מאחד אינם ארבעה קנ
חייבים לתת לו דרך, ואם אחד קנה מארבעה 
לאדמון ילך בקצרה, ולחכמים יכול לדחותו, דאי 

  שתקת וכו'.

וחלקו הירושה,  האומר לבניו שיתנו דקל לבתו
אינם יכולים לדחותה, שהרי היו צריכים מעיקרא 
לתת לה, אלא יתנו לה דקל, ויחזרו ויחלקו. ואם 

חצי דקלים יתנו לה, דקרו אינשי לתרי השאיר ב' 
   פלגי דדיקלא דיקלא. 

חבירו והלה  המוציא שט"ח על - ו' ק"י.

במקום שרגילים  שדה הוציא שטר שמכר לו

לשלם לפני כתיבת השטר, יש ראיה שפרע את 
החוב, שהיה לו לפרוע את החוב במכירת 
השדה, ובמקום שכותבים שטר ואח"כ 

לטעון שלקחה כדי משלמים, לרבנן יכול המלוה 
למשכנו, ולאדמון אינו יכול לטעון כך מפני 

  שהיה עליו למסור מודעה. 

 שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה ז'

לאדמון הלווה הראשון פטור, ולרבנן שני 
השטרות כשרים, ובאופן זה לרב נחמן שניהם 
גובים, ולרב ששת כל אחד עומד בקרקע שלו, 

והשני לי' שנים,  (ומתני' כשאחד לווה לה' שנים
ובא השני ללוות באותו יום של סיום ה' השנים, 
ונחלקו אי עביד איניש דיזיף ליומיה), והיינו 
כשלאחד יש עידית ובינונית ולשני זיבורית, 

ובעל הזיבורית יגבה בינונית דלרב נחמן בשלו הן שמין 

  ולרב ששת בשל עולם הן שמין.וישלם זיבורית 

אביהם, בע"ח חוזר  יתומים שגבו קרקע בחובת
  וגובה אותם מהם.

אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מזיבורית, ואם תפס 
  תפס.

יהודה עבר הירדן  ג' ארצות לנישואין ק"י:

והגליל, ונ"מ שאין הבעל יכול להוציא את 
אשתו לארץ אחרת, אפי' מעיר לעיר ומכרך 
לכרך, אבל בתוך אותה ארץ יכול הבעל להוציא 

ר ומכרך לכרך, אבל לא את אשתו מעיר לעי
מעיר לכרך מפני שישיבת כרכים קשה, או 
מכרך לעיר מפני שבעיר לא שכיחי כל מילי, 
ולא מנוה יפה לנוה רעה, ומנוה רעה לנוה יפה 
יכול, ולרשב"ג אף בזה אינו יכול מפני ששינוי 

  וסת תחילת חולי מעיים.

לירושלים או לא"י אחד האנשים  הכל מעלין
י' מנוה יפה לנוה רעה, ויכול ואחד הנשים, ואפ

לכפות את עבדו לעלות עמו, ואם האשה 
מסרבת תצא בלא כתובה, ואם הבעל מסרב 
יוציא ויתן כתובה, ואין הכל מוציאין מירושלים 
ומא"י, ואף מנוה רעה לנוה יפה, ואף עבד שברח 
לא"י, ואם האשה רוצה לצאת כופין אותה שלא 

ין את לצאת, ואם לא תצא בלא כתובה, וכופ
  הבעל שלא לצאת ואם לאו יוציא ויתן כתובה. 

נשא אשה בא"י וגירשה  -גבית כתובה וחוב
בא"י או בקפוטקיא, או שנשא בקפוטקיא 
וגירשה בא"י, נותן לה ממעות א"י, וזה קולא 
בכתובה משום דכתובה דרבנן, ולרשב"ג באופן 
זה שנשא בקפוטקיא נותן לה ממעות 

יתא, ואם נשא קפוטקיא, דסבר כתובה דאורי
וגירש בקפוטקיא לכו"ע נותן לה ממעות 
קפוטקיא. ובחוב נותן המעות לפי המקום 
שכתוב בשטר, ואם כתוב בו סתם נותן לו 
ממעות מקום הגביה, ואם כתוב מטבע כסף 
סתם נותן לו איזה מטבע שירצה, ואם לא כתוב 

  מטבע מפרשים שהלווהו נסכא.

  מעלות ארץ ישראל
"י ואפי' בעיר שרובה עכו"ם, לעולם ידור אדם בא

ואל ידור בחו"ל אפי' בעיר שרובה ישראל, שכל הדר 
בא"י דומה למי שיש לו אלוה, ומי שגר בחו"ל כאילו 

  עובד עבודת כוכבים.
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לר"י כל העולה מבבל לא"י עובר בעשה,  קי"א.

  ולרבי זירא מותר.

השביע הקב"ה, את ישראל שלא יעלו  ג' שבועות
אומות העולם, ואת העכו"ם בחומה, ולא ימרדו ב

 - שלא ישתעבדו בישראל יותר מדאי, ולוי תני עוד ג'
את הקץ, וי"ג ידחקו שלא יגלו את הקץ, ושלא ירחקו 

לעכו"ם, ואם העבור וי"מ טעמי תורה ושלא יגלו את הסוד 
לא יקיימו את השבועה הקב"ה יתיר בשרם כצבאות 

  ואיילות השדה.

נא עוון. רבי חני כל הדר בא"י שרוי בלא -מעלת א"י
. לרבי כותית םאמר שלא לצאת לחו"ל לצורך יבו

אלעזר מתי חו"ל אינם קמים בתחית המתים, 
וצדיקים יחיו ע"י גלגול, או שמחילות נעשות להם 
בקרקע. ויעקב הטריח את בניו להעלותו לא"י שמא 

(ויש גורסים שלא רצה צער  לא יזכה למחילות
ו בתחית המתים. , ולרבי אבא בר ממל יקוממחילות)

אפי' שפחה כנענית שבא"י מובטח לה שהיא בת 
עוה"ב. כל המהלך ד"א בא"י מובטח לו שהוא בן 

  עוה"ב.   

כל הקבור בא"י כאילו קבור תחת  -קבורה בא"י
המזבח. ואינו דומה מי שמת בא"י והאדמה קולטתו 
מחיים, למי שמת בחו"ל ומביאים אותו לא"י לאחר 

"י קולטתם, כשרים מיתתו. כשרים שבבבל א
  שבשאר ארצות בבל קולטתם.

כשם שאסור לצאת מא"י לבבל כך  - בבל וא"י
אסור לצאת מבבל לשאר ארצות. וי"א שאין לצאת 
אפי' מפומבדיתא לבי כובי. כל הארצות עיסה לא"י 
וא"י עיסה לבבל. כל הדר בבבל כאילו דר בא"י. 

  הוצל בנימין שבבבל לא חזיא חבלי משיח.

כם גדול אתה אינו דומה לומד מעצמו ...אע"פ שח
ללומד מרבו, ...הזהר בג' דברים אל תרבה בישיבה 

עמידה ובעמידה ובהליכה, אלא שליש לכל אחד, ו
  שיש בה סמיכה עדיפה מישיבה שאין בה סמיכה. 

פרדה שתבעה לר"י אין מרביעין עליה לא  קי"א:

  סוס ולא חמור אלא מינה, דס"ל חוששין לזרע האב.

שמרפים עצמם מד"ת  עמי הארצותעזר לרבי אל
אינם חיים, ואמר לו ריו"ח דלא ניחא למרייהו 
דאמרת להו הכי, אלא איירי במרפה עצמו לעבודת 
כוכבים. ואמר לו ר"א שהוא דורש שכל המשתמש 
באור תורה אור תורה מחייהו, וכל שאינו וכו', 
וכשראה ר"א שריו"ח מצטער אמר שמצא להם 

לת"ח ויעשה פרקמטיא  תקנה ע"י שישיא בתו
לת"ח ויהנה ת"ח מנכסיו, וזהו ואתם הדבקים בד' 

  אלוקיכם וכו'.

עתידין צדיקים שמבצבצים ועולים בירושלים. 
  ויעמדו במלבושיהם.

  פירות א"י לימות המשיח 
עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, וחיטה 
תיתמר כדקל ועולה בראש הרים, והקב"ה מביא רוח 

ומשירה סלתה, ואדם יוצא לשדה ומביא  מבית גנזיו
מלוא פיסת ידו, וממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. 

  ותהא חיטה כשתי כליות של שור הגדול. 

בעולם הבא יביא אדם ענבה אחת בקרון או בספינה 
ומסתפק ממנה כחבית גדולה ל' גרבי יין, ועציו 

  מסיק תחת התבשיל. 

א משוי ב' אין לך כל אילן סרק בא"י שאינו מוצי
אדום ויש בו טעם ויפה לחלוח פרי אתונות ויש בו יין 

  לנערים ולזקנים.

  אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רמוז לי בעינך וכו'.

  .ן שיניים לחבירו יותר ממשקהו חלבטוב המלבי

רב חייא בר אבא לא בא ללמד תינוקות ג' ימים 
מפני שבצר אשכולות שעשו הרבה יין, ואמר לו ר"ל 

שהרי יה מגיע ללמד היו עושים יותר יין שאם ה

  .נתמעטו

הגמ' מביאה כמה מקומות שראו את ברכת "זבת 
  חלב ודבש" בא"י.

הגמ' מביאה כמה מקרים שראו את  קי"ב.

אפרסקא גדול ה' סאין,  - ברכת פירות א"י
אשכולות ענבים כעגלים, ונתקטנו אח"כ, בית סאה 
עושה חמשת רבוא כורין שהרי חברון פי שבע 
ממצרים וכו', סאה ביהודה היתה עושה ה' סאין, 
מאה ועשרים כורים מדקל, א"י אינה מחזקת 
פירותיה, וקלה לבשל מכל הארצות, ופירותיה 

  שמנים.

הגמ' מביאה מעשים על אמוראים שעלו לא"י 
רבי אלעזר אמר  -ודבריהם ומעשיהם בשבחה

שניצל מג' קללות. רבי זירא אמר לו צדוקי שישראל 
א ואמר לו שהוא זוכה למה שמשה ואהרן עם פזיז

לא זכו. רבי אבא מנשק כיפי דעכו. רבי חנינא היה 
מתקן מכשולים. רבי אמי ורב אסי עברו משמש 
לצל בימות החמה ומצל לשמש בימות הגשמים. 

  רבי חייא בר גמדא מיגנדר בעפרה.

דור שבן דוד בא קטגוריא בת"ח, ויהיה  קי"ב:

  י אחר בזוזי.צירוף אחר צירוף ע"י בזוז

  עתידים כל אילני סרק שבא"י שיטענו פירות.
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  מסכת נדרים:

  

  כל כנויי:
  

 -מועילים בנדר  כגון שאמר קונחכנויים  -כנויים ב.

שאוסר על עצמו בלשון חרם ובחרם האוסר דבר על עצמו, 

  , ובשבועה, ובנזירות.או חרק

האומר לחבירו המתחיל דיבורו ואינו גומרו.  -ידות
ממך מופרשני ממך מרוחקני ממך,  מודרני

ד:) שאני אוכל לך שאני טועם –(והוסיף לומר 
לך אסור. ואם אמר מנודה אני לך ר"ע חוכך 

  להחמיר.

  ביאור לשון וסדר המשנה

הא דתני הכא כינויי שבועה משום שכתובים  ב:

  יחד בקרא, ואגב שבועה תני חרם ונזירות. 

ופתח בנדרים שהוא אוסר בהם את החפצא 
ליו, וממשיך בחרמים שאוסר החפצא עליו, ע

ואח"כ שנה שבועות שאוסר על עצמו את 
  החפצא.

וכיון דתני בהמשך מתני' ידות, בהכרח דמתני' 
חסורי מחסרא והכי קתני כל כנויי נדרים 
כנדרים וידות נדרים כנדרים, ואף דפתח בכנויים 
מפרש בתחילה ידות, דזימנין מפרש ההוא 

ין, יש מותרות, יש דפתח ברישא (יש נוחל
טעונות, יש בכור) ואף היכא דלא אוושו מילי 
(במה בהמה יוצאה), וזימנין מפרש ההוא 
דסליק ברישא (במה מדליקין, במה טומנין, 

  במה אשה יוצאה). 

ואב"א פתח בכנויים דאורייתא, והדר מפרש  ג.

ידות דאתיין מדרשא, ותירוץ זה ניחא לריו"ח 
ם, אבל לר"ל דס"ל כנויים לשון נכרים ה

א"כ אינם פשוטים שכנויים הם לשון שבדו חכמים 

, צ"ל דחסורי מחסרא יותר מידות ולמה לא פתח בהם
  וקתני ברישא כל ידות נדרים ואח"כ כל כנויי.

דכתיב "נזיר להזיר", ואף  -ידות היכא כתיבא
שגם בנדרים כתיב "לנדור נדר" דיברה תורה 

ור, כלשון בני אדם, דהא לא כתיב נדר לנד
והוקשו נדרים לנזירות דכתיב "לנדור נדר נזיר 
להזיר", וכן ילפינן מהאי הקישא שעובר בנדרים 
משום בל יחל ובל תאחר, ושאב ובעל מפירים 
נזירות (ואין לומדים במה מצינו דשאני נדרים 

ולמ"ד דלית ליה דיברה  ד:).–שאין להם קיצבה 
תורה כלשון בני אדם יליף ידות בנדרים 

נדר" ומקיש נזירות לנדרים, ויליף  מ"לנדור
מ"נזיר להזיר" שהנזירות חלה על הנזירות, 
והמ"ד השני אי ס"ל דאין נזירות חלה על נזירות 
יליף מדכתיב להזיר ולא כתיב ליזור, ובמערבא 

  אית דיליף ידות מ"ככל היוצא מפיו יעשה".

בנדרים עובר על בל יחל  -איסור בל יחל ג:

מיד  עשה, ובנזירותכשנדר לעשות דבר ולא 
כשאמר הריני נזיר נעשה נזיר ועובר על איסורי 

  נזיר, וגם על בל יחל.

  איסור בל תאחר בנזירות
  כשאומר לכשארצה אהיה נזיר אינו עובר. 

לרבא עובר כשאומר לא אפטר מן העולם עד 
שאהיה נזיר, חייב לקבל הנזירות תיכף, (כמו 
בכהן שמגרש אשתו שעה אחת קודם מיתתו 

  סורה בתרומה מיד שמא ימות).שא

ולרב אחא עובר בל תאחר בנדר נזירות והוא  'ד

בבית הקברות, ועובר בבל תאחר משום 
שמאחר נזירות דטהרה, (ולזה עובר אף למ"ד 
דחיילא עליה נזירות לאלתר) ולפי זה נזיר 

  שטימא עצמו ג"כ עובר בבל תאחר.

ולרב אחא בריה דרב איקא עובר בבל תאחר אם 
גלחתו, ואף למ"ד מצות גילוח אינה איחר ת

  מעכבת עובר בבל תאחר משום שאיחר המצוה.

ולמר זוטרא בריה דרב מרי עובר בבל תאחר אם 
איחר להביא קרבנותיו, ואף דבאיסור בל תאחר 
יש לימוד על חטאות ואשמות (מ"כי דרוש 
ידרשנו"), מ"מ כיון שחידשה תורה קולא בנזיר 

תיו, הו"א שיצא אם גילח על אחת מקרבנו
שאינו עובר בבל תאחר קמ"ל, ואב"א חידשה 
תורה שאינו יכול להתפיס חטאת נזיר בנדר, 
(וחטאת חלב אתי לכפרה, וחטאת יולדת 
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מתירה לה קדשים). אבל מה שחידשה תורה 
שהאומר הריני נזיר מן חרצן הוי נזיר לכל אינו 

  לכו"ע וגם הוא חידוש לחומרא.

  ידים

ני לך לרבי יוסי ברבי האומר לחבירו מודר א ה'

, חנינא שניהם אסורים, אא"כ פירש ואת לא
  ואם אמר מודרני הימך הוא אסור וחבירו מותר.

האומר לחבירו מודר אני ממך  -ידות נדרים
וכדו', לשמואל אין הנדר חל עד שיאמר שאני 
אוכל לך וכדו', דשמא כוונתו שלא ידבר עמו, 
ובמופרשני ממך כוונתו ממשא ומתן, 

וחקני ממך כוונתו שלא יכנס לד"א שלו, ובמר
ס"ל לשמואל כ הוי ידים שאין מוכיחות ווא"

והברייתא  דלא הוויין ידים,דמתני כר"י דס"ל 

דאמר ר"י שצריך דמשמע שהנדר חל ס"ל דהוויין ידים, 
לכתוב בגט "ודין דיהווי לכי מינאי ספר תירוכין 
ואגרת שבוקין", וממתני' מבואר דקאי כר"י, 

חל הנדר אף באומר שאני אוכל בלא דאל"כ 
  לומר "לך".

לאביי הווין ידים, ולרבא  -ידים שאין מוכיחות
לא הווין ידים, דהוקשו נדרים לנזירות ובנזירות 

  בעינן הפלאה.

אביי רצה לומר שדבריו הם אף לר"י, ושאני  ו.

גט דבעינן כריתות, והדר ביה דודאי לר"י ידים 
דתנן האומר הרי שאין מוכיחות לא הווין ידים, 

זו חטאת לא אמר כלום אע"פ שהיה מחויב 
חטאת, אבל אם אמר הרי זו חטאתי והיה מחויב 
חטאת דבריו קיימים, ומבאר דידים שאין 

  מוכיחות לא הווין ידים וצריך לאוקמי כר"י.

האומר הרי זה עלי אסור מפני שלשון זה הוא יד 
לקרבן, ואם לא אמר עלי, להו"א שאביי אף לר"י 

ווקא באמר עלי הוא אסור וחבירו מותר, אבל אמר ד
הרי הוא שניהם אסורים, דדילמא הרי הוא הקדש 

  קאמר.

אמנם דברי רבא הם אף לרבנן, ושאני גט דהוי 
  ידים מוכיחות דאין אדם מגרש אשת חבירו.

האומר לאשה הרי את  -יד בקידושין ו:

מקודשת לי, ואמר לחברתה ואת נמי, מקודשת 
יד אלא דיבור גמור, ורב פפא השניה ואינו 

מסתפק אם יש יד לקידושין היכא שאמר 

לחברתה "ואת", דאינו דיבור גמור דשמא 
  כוונתו לומר "ואת חזאי".

וכן היכא דאמר "הדין עוגיא ליהווי  -יד לפאה

פאה והדין", מסתפק רב פפא אם יש יד לפאה, 
דכיון שהוקשה פאה לקרבנות לענין בל תאחר 

לא. הגמ' מוכיחה מדברי רב  יש יד לפאה, או
  פפא שאדם יכול לעשות כל שדהו פאה. 

וכן באופן שאמר הדין צדקה  -יד לצדקה ז.

והדין, מסתפק רב פפא אם יש יד לצדקה, כיון 
שהוקשה לקרבנות, דכתיב "בפיך" זו צדקה, אם 

  הוקשו לדין יד, או רק לדין בל תאחר.

ואת"ל יש יד לצדקה דאין הקש  -יד להפקר
ה, ילה"ס אם יש יד להפקר דהפקר למחצ

  כצדקה, או דשאני הפקר שהוא גם לעשירים.

רבינא מסתפק אם  -יד וזימון לבית הכסא
זימון לבית הכסא או לבית המרחץ מועיל או 
לא, ואת"ל זימון מועיל ילה"ס היכא דאמר 
"הדין ליהווי בית הכסא והדין" ולא אמר והדין 

  נמי.

   הנ"ל.  הגמ' נשארת בספק בכל המקרים 

ואינו  -מנודה אני לך היה חוכך ר"ע להחמיר

לוקה דלא כתיב "מחמיר". ונחלקו בזה רב פפא 
ורב חסדא, לרב פפא באומר "נדינא ממך" 
אסור, ובמשמתנא מותר, ובמנודה לר"ע ספק 
ולרבנן מותר, ולרב חסדא במשמתנא לר"ע 

   ספק, (ואמר דלית דחש לר"ע).

  -מדיני נדוי ז:

יו אין מתירים לו אלא בפניו, ואם מי שנדוהו בפנ
  נדוהו שלא בפניו מתירים לו אף שלא בפניו. 

השומע הזכרת ד' מפי חבירו חייב לנדותו, מפני 
שגורם לעניות ועניות כמיתה, ואם לא נדהו הוא 

  עצמו בנדוי. 

  אין בין נדוי להפרה ולא כלום. 

  ת"ח מנדה לעצמו ומיפר לעצמו.

ואע"פ , נשבעים לקיים את המצוה ח.

שמושבע ועומד מהר סיני, שרי ליה לאיניש 
  לזרוזי נפשיה.
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או מסכתא זו  האומר אשכים ואשנה פרק זה
, אלא מדרשהחלה השבועה, דהא אינו מחויב בזה 

  דאי בעי פטר עצמו בק"ש שחרית וערבית.

האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה חייב 
ת אף בלא לשון  שבועה ונדר, וצריך להקדים אלהשכים 

  חבירו.

צריך י' בני אדם להתיר לו, וצריך  נדוהו בחלום
מלמדים לאחרים וי"מ שלומדים שיהיו י' דתנו הלכתא 

, ואם אין כאלו יקח י' דמתנו ולא תנו גמרא
, ואם אין כאלו שלומדים לעצמם, וי"מ שלומדים משנה

ישב בפרשת דרכים ויאמרו לו י' בני אדם 
ימצא י' שלום, וזה יגן עליו מהיסורים עד ש

דגמרי הלכתא. ואף אם יודע מי נדהו בחלום אין 
יכול להתיר ע"י אותו אדם, דלנדותו שלחוהו 
ולא להתיר. ואם נדוהו בחלום והתירו לו ג"כ 
צריך התרה, דכשם שא"א לבר בלא תבן, כך 

  א"א לחלום בלא דברים בטלים.

בעל נעשה שליח לחרטת אשתו, והני מילי  ח:

  לכנס ג' לא. כשמצא ג' מכונסים, אבל

אין לאדם להתיר נדר במקום רבו, אבל נדוי 
  יכול.

  יחיד מומחה יכול להתיר נדוי לבדו.

וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא 
י"מ דיראי שמי היינו היראים להוציא  -בכנפיה

 -שם שמים לבטלה.  שמש צדקה ומרפא
דחרגא דיומא מרפא. וי"מ דלעת"ל הקב"ה 

דיקים מתרפאים מוציא חמה מנרתיקה, וצ
  ומתעדנים בה, והרשעים נדונים בה.

חלה עליו  כנדרי רשעים הריניהאומר  ט.

נזירות, והוא שהיה נזיר עובר לפניו דאל"כ 
וכן בקרבן היתה בהמה דילמא הריני בתענית קאמר 

. ואם אמר כנדרי רשעים לפניו ובשבועה היה ככר לפניו
, עלי, חייב קרבן. ואם אמר כנדרי רשעים הימנו

חלה עליו שבועה שלא לאכול ככר זו, והיינו 
כשאמר הימנו שלא אוכל, דאל"כ דילמא כוונתו 
שיאכלה, וחלה השבועה אע"פ שלא אמר 

  "שבועה".

כתיב "את אשר תדור שלם, טוב  -הקדמה

אשר לא תדור משתדור ולא תשלם" ואמר ר"מ 

שמי שלא נדר כלל הוא טוב אף מהנודר 
וב ממי שאינו ומשלם, ולר"י נודר ומשלם ט

  נודר.

לא חל ל לשונות הנ"וכו' כ האומר כנדרי כשרים ט:

עליו כלום, ואם אמר כנדבותם חל עליו נדר או 
  נזיר או קרבן.

לל"ק הגמ' מבארת דמתני' כר"מ הסובר שעדיף 
שלא לדור כלל, והא דכנדבותם חל, משום שלא 
דבר ר"מ אלא על נדר ולא על נדבה, דטעמא 

ר כדי שלא יבוא לידי דר"מ שעדיף שלא לדו
תקלה, אבל בנדבה שייך לעשות כהלל ולא 
להקדישה אלא בפתח העזרה, ובנזירות שייך 
כאותו נזיר מן הדרום שהיה יפה עיניים וכו' 
וראה בבואתו במעין ופחז עליו יצרו ובקש 

ואמר לטורדו מן העולם, וקבל על עצמו נזירות. 
לא ר"ש שלא אכל מימיו אשם נזיר טמא אלא זה, ו

מטעם דבא על חטא, דא"כ כל אשמות נמי לא 
יאכל, אלא משום שכיון שנטמא ומתרבים ימי 
הנזירות יותר ממה שנתכוון מתחילה, הוא מתחרט 

  על הנזירות, ונמצא מביא חולין לעזרה.

לל"ב מתני' כר"י ולא אמר ר"י שעדיף נודר  י.

ומקיים אלא נודב ומקיים, דנודר אתי לידי 
ייך להקדישה בפתח העזרה, תקלה, אבל נודב ש

ונדבה דנזירות טובה היא אצל החסידים 
שמתאוים להביא חטאת, אלא שאין הקב"ה 
מביא תקלה על ידם, והיו מתנדברים נזירות 

  למקום, כדי להביא חטאת.

אמנם שיטת ר"ש שלא נדרו החסידים בנזיר, 
דנזיר חוטא הוי (וכמו שסוברים שמעון הצדיק 

ר עצמו מן היין (וכ"ש ור"א הקפר), מפני שציע
המצער עצמו מכל דבר ויושב בתענית, וקרא 
ד"וכפר עליו מאשר חטא" איירי בנזיר טמא, 
ששנה בחטא), ורק עולה ושלמים ותודה היו 

  מתנדבים ומביאים.

  כינויים
קונם, קונח, קונס, הם  -לשונות הכינויים

כינויים לקרבן. חרק, חרך, חרף, הם כינויים 
, פזיח, הם כינויים לנזיר. לחרם. נזיק, נזיח

שבותה, שקוקה, נודר במוהי, הרי הם כינויים 
  לשבועה.
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לריו"ח הם לשון אומות, ולר"ל  -מה הם כינויים
הם לשון שבדו חכמים להיות נודר בו, כדי שלא 
יבוא להוציא שם שמים לבטלה, שאם יאמר 
קרבן יבוא לומר קרבן לד' ויבוא לומר לד' קרבן 

א יסיים דבריו. וכמו שמצינו יבוא לומר לד' ול
דמהאי טעמא לא יאמר לד' עולה וכן בתודה 
מנחה ושלמים, ולומדים זאת מדכתיב קרבן לד' 
ולא לד' קרבן. ולומדים מזה חומר המזכיר שם 

  שמים לבטלה.

מקנמנא,  -כגון בנדרים -כינויי כינויים י:

חרקים, חרכים,  -מקנחנא, מקנסנא. בחרם
א, מנזחנא, מפיחנא. מחזקנ -חרפים. בנזירות

שבובאל שבותיאל שקוקאל. בכל  -בשבועה
  אלו לב"ש אסורים ולב"ה מותרים. 

הגמ' מבארת דאין ראיה שנחלקו במחלוקת 
ריו"ח ור"ל הנ"ל, אלא לכו"ע הם לשון אומות 
ונחלקו אם גם באלו משתעי אומות, או 
  שנחלקו אם גוזרים כינויי כינויים משום כינויים.

 -אם הם כינויי כינויים לשונות מסופקים
מיפחזנא, מיתחזנא, מיתעזנא, קינמא (דילמא 
קינמן בשם קאמר), קינה (דילמא של 

  תרנגולים).

שבואל (בן  -לשונות שודאי אינם כינויים

  גרשום), אשיבתא, אשקיקא, קרינשא, במוהי.

  במומתא דאמר מוהי הרי זה כינוי שבועה.

  לשונות נדרים
ין שאוכל לך, לא לחול -לשונות נדר האוסרים

כשר, לא דכי, לא טהור, טמא, נותר, פיגול, 
אסור, כאימרא, כדירים, כעצים, כאישים, 
כמזבח, כהיכל, כירושלים, נדר באחד ממשמשי 
המזבח, אע"פ שלא הזכיר קרבן, הרי זה נדר 

  בקרבן.

מכלל לאו נחלקו ר"מ ור"י בתנאים, דלר"י  י"א.

בעינן וא"צ תנאי כפול, ולר"מ  אתה שומע הן

  תנאי כפול.

הגמ' מבארת דמתני' כר"י, שהרי לחולין הוי נדר 
משום דמכלל לאו אתה שומע הן, והא דתני 
בסיפא דברי ר"י, היינו שהרישא היא מטעם 

ואם אמר אימרא דירים ועצים לא אמר שכך אמר ר"י 

שאף האומר  , ומה שמצינו בשם ר"יכלום

לא אמר כלום, זוהי שיטת תנא אחר  כירושלים

  בשם ר"י.

האומר חולין, או החולין, או כחולין, וסיים  י"א:

ואמר שאוכל לך, או שלא אוכל לך, לא אמר 
כלום, והיינו כר"מ, אבל אמר לחולין שאוכל לך 
אסור. ואם אמר לחולין לא אוכל לך לר"מ 
אסור, וכמו שאמר ר"מ שאם אמר לקרבן לא 
אוכל לך אסור, דנעשה כאומר לקרבן יהא, וה"ה 

כוונתו לא חולין ליהוי, ובברייתא איתא הכא 
דבאומר לחולין לא אוכל לך מותר, צ"ל דפליג 

בשוא תחת בדבר זה על ר"מ, או דאם אמר לחולין 

אסור, דמשמע בפתח מותר, ואם אמר לחולין הל' 
  שלא יהיה חולין אלא קרבן.

האומר הרי עלי כבשר זבחי שלמים לאחר 
  זריקת דמים בהתירא קא מתפיס.

ר חמא מסתפק אם היו לפניו ככר רמי ב
אם מתפיס  שלמים ואמר זה כזה יובשר זבח

במצבו כעת שהוא מותר, או בעיקרו שהיה 
  .אסור

הגמ' מנסה לפשוט ספק זה, ודוחה כל הראיות, ולהלן 
  נביא כמה דינים לפי ביאור הגמ' שאין לפשוט הספק.

הרי זה אסור,  האומר כנותר כפיגול י"ב.

ר כנותר של עולה, שאף ואפשר להעמיד באומ
אם מתפיס במצבו כעת הרי הוא אסור באיסור 
עולה, וקמ"ל שמתפיס באיסור עולה שהוא 
דבר הנדור, ולא באיסור נותר ופיגול שהוא דבר 

  האסור.

האומר הריני שלא אוכל בשר ולא אשתה יין 
שמת בו רבו או כיום שנהרג בו גדליה בן  כיום

חורבנה, אחיקם או כיום שראיתי ירושלים ב
דהו"ל אינו אסור אלא אם הוא נדור מאותו היום 

, הגמ' מבארת דאפשר להעמיד מתפיס בדבר הנדור
כשהיה נדור באותו היום מאותו היום ואילך, 

  וליכא ראיה שמתפיס בעיקרו.

מותר,  האומר כחלת אהרן וכתרומתו י"ב:

הגמ' מבארת די"ל שאין הכונה לדייק שאם 

ר, ויהיה ראיה אסו תודה כתרומת לחמיאמר 

שבעיקרו קא מתפיס, אלא הכונה לדייק שאם 

אסור, אבל תרומת  כתרומת הלשכהאמר 

דאין מתפיסים בה לחמי תודה הוי כתרומה רגילה 
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. ואב"א אף דהוי כדבר האסור שהרי אסורה רק לזרים
בתרומת לחמי תודה אינו אסור אלא כשהפריש 
הלחמים בלישה, (לחמי תודה שאפאן ד' חלות 

דאין דין ארבעים חלות אלא למצוה,  יצא,
ובהכרח איירי שהפריש בלישה, שהרי אין 
להפריש מאחד על חבירו, ואין ליטול פרוסה 

  מכל אחד).

רבי יעקב אוסר  -האומר הרי עלי כבכור י"ג.

ור"י מתיר, הגמ' אומרת שאין ראיה שנחלקו 
באומר זה כזה, די"ל דאיירי לפני זריקת דמים, 

ור אינו דבר הנדור אלא דבר ולר"י מותר כי בכ
האסור, ואין מרבים מ"לד' " אלא מתפיס 
בחטאת ואשם שהם ע"י נדר, אבל בכור הוא 
קדוש ממעי אמו, ואע"פ שמצוה להקדישו אם 
לא הקדישו נמי קדוש. ולרבי יעקב מרבים 

  מ"לד' " בכור, שהרי מצוה להקדישו.

האומר אימרא, לאימרא, כאימרא. דירים, 
ם. עצים, לעצים, כעצים. מזבח, לדירים, כדירי

למזבח, כמזבח. היכל, להיכל, כהיכל. ירושלים, 
בכולם אם סיים "שאוכל  -לירושלים, כירושלים

לך" אסור, ואם סיים "לא אוכל לך" מותר. הגמ' 
מעמידה ברייתא זו כר"מ דלא שאני ליה בין 
אימרא לכאימרא, והא דלר"מ לקרבן לא אוכל 

שאמר לא לאימרא לא לך אסור איירי הברייתא 
  אוכל לך, אבל אמר לאימרא לא אוכל לך אסור.

האומר קרבן עולה, מנחה,  -לשונות קרבן בנדר
חטאת, שלמים, ומסיים שאני אוכל לך אסור, 

  ור"י מתיר.

האומר הא קרבן מותר דכוונתו לנדור בחיי 
הקרבן, אבל אם אמר קרבן, הקרבן, כקרבן, 

  ומסיים שאוכל לך אסור.

אמר לקרבן לא אוכל לך ר"מ אוסר,  ואם י"ג:

ואף דלית ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע הן, 
  נעשה כאומר לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך.  

האומר קונם שאני מדבר עמך, שידי עושות 
עמך, שרגלי מהלכת עמך, מותר, שאין הנדר חל 

(משא"כ שבועה) ואם  דבר שאין בו ממשעל 
שיהם, רגלי אמר יאסר פי לדיבורי, ידי למע

  להילוכם, אסור.

נדרים חלים לאסור מצוה או רשות, אבל 
  שבועה אינה חלה לאסור מצוה.  

  

  

  :ואלו מותרין
  

האומר חולין שאוכל לך לא חל נדר, ואם אמר 
לחולין אסור, וכר"י דס"ל מכלל לאו אתה שומע 

  הן, ואין בזה חידוש אלא ממילא נסבה.

 דורעד שידור בדבר הנאין הנדר חל  י"ד.

דכתיב "ידור נדר", אבל הנודר בדבר האסור לא 
חל הנדר, ואע"ג דכתיב "לאסור איסר" ההוא 

  מיבעי ליה לכדתניא וכו'.

ועל כן האומר כבשר חזיר, כעבודת כוכבים, 
כעורות לבובין, כנבילות וטריפות, כשקצים 
ורמשים, כחלת אהרן וכתרומתו, כערלה וככלאי 

  הכרם, מותר.

מדאורייתא  את עלי כאמאהרי האומר לאשתו 
לא אמר כלום, וכן האומר הרי את עלי כבשר 
אמא, כבשר אחותי, לא אמר כלום, ובמתני' 
תנא דפותחין לו פתח ממק"א שלא יקל ראשו 
לכך, אביי מפרש דהיינו מדרבנן, ורבא מפרש 

  דהיינו בעם הארץ אבל בת"ח לא.

לא אמר כלום, ומדרבנן  הנודר בתורה י"ד:

  כם, ות"ח א"צ שאלה לחכם. צריך שאלה לח

עוד איתא בברייתא שאם נדר במה שכתוב בה 
דבריו קיימים, בה ובמה שכתוב בה דבריו 
קיימים, וקשה מאי קמ"ל סיפא, לרב נחמן 

דהאומר בה כוונתו איירי רישא בנקיט לה בידיה 

וסיפא לגווילין, ובמה שכתוב בה דעתיה אאזכרות, 
דעתו אגוילין, אבל דאף אם אמר במה שכתוב בה במונחת 

אם הוסיף בה שכוונתו אגוילין, א"כ במה שכתוב בה היינו 

ואב"א רישא וסיפא במונחת, וקמ"ל אזכרות. 
דמ"מ במה שכתוב בה מהני. ואב"א איירי 
בדנקיט בידיה, וקמ"ל דבה הוי כאומר במה 

  שכתוב בה ומהני.

השבועות  -חומר בשבועות מנדרים ט"ו.

, כגון שבועה ממשדבר שאין בו חלות אף על 
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שאיני ישן שאיני מדבר שאיני מהלך, אבל 
  הנדרים אינם חלים אלא על דבר שיש בו ממש. 

לרבינא אף בנדר שאין בו ממש איכא בל יחל 
מדרבנן, (ואיכא בל יחל דרבנן, כדתניא דברים 
המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אי אתה 

  רשאי להתירם בפניהם שנא' לא יחל דברו).

קונם שאני ישן (שאני מדבר שאני  האומר
מהלך) אינו נדר דשינה הוי דבר שאין בו ממש, 

  ואם אמר קונם עיני בשינה הוי נדר.

הנשבע שלא ישן ג' ימים מלקין אותו וישן 
  לאלתר. 

  וקת ר"נ ור"י בנדר על תנאימחל
האומר קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר, 

ה אסור לרב נחמן מותר לישן היום, ולרב יהוד
שמא ישן למחר, שהרי האיסור הוא היום. אבל 
אמר קונם עיני בשינה למחר אם אישן היום, 

  מותר לישן היום, מפני שבנדר עצמו יזהר.

האומר קונם שאת נהנית לי עד הפסח, אם 
תלכי לבית אביך עד החג, אם הלכה לפני הפסח 
אסורה מדאורייתא ולוקה, ואם לא הלכה עד 

רת להנות ממנו, ולר"י הפסח לרב נחמן מות
אסורה ואינה לוקה, ואם הלכה אחר הפסח 

  ונהנתה לפני הפסח עברה בבל יחל.

ואם אמר קונם שאת נהנית לי עד החג  ט"ו:

אם תלכי לבית אביך עד הפסח, קודם הפסח 
לר"נ מותרת בהנאתו, ולר"י אסורה מדרבנן 

  שמא תילך, ואם לא הלכה עד הפסח מותרת.

עלי היום אם אלך למקום האומר קונם ככר זו 
פלוני למחר, לר"נ מותר לו לאכול הככר, ולר"י 
אסור, ואם אכל אסור לילך, ואם הלך עובר בבל 

  יחל.

האומר לאשה קונם שאני  -קונם בתשמיש
משמשך לא חל הנדר, שהרי משועבד לה 
מדאורייתא, אבל אמר הנאת תשמישך עלי 
אסור, דאין מאכילים לאדם דבר האסור לו. וכן 
היא שאמרה תשמישי עליך כופין אותה 
ומשמשתו, ואם אמרה הנאת תשמישך עלי 

  אסור. 

האומר קרבן לא  -בנדר מותר בשבועה אסור
אוכל לך, הא קרבן שאוכל לך, לא קרבן (וי"ג 

  לקרבן בפתח) לא אוכל לך, מותר.

דמשמע אבל האומר שבועה לא אוכל לך  ט"ז.

ך, לא הא שבועה שאוכל לבשבועה שלא אוכל לך, 
  שבועה לא אוכל לך, אסור.

ואם אמר קרבן שאוכל לך, לר"מ אסור, וכן 
אסור באומר לקרבן (בשוא) לא אוכל לך, ולר"י 

  מותר.

האומר הא שבועה  -כוונת הלשון שאוכל לך

שאוכל לך אסור, והא דמצינו ד"שאוכל" הוא 
שבועה שיאכל, לאביי תלוי לפי הענין, שאם היו 

אכילנא אכילנא  מפצירים בו לאכול ואמר
שבועה שאוכל כוונתו שיאכל, אבל הפצירו בו 
לאכול ואמר לא אכילנא לא אכילנא, ואמר 
שבועה שאוכל, כוונתו שלא יאכל, ולרב אשי 
שאוכל היינו שבועה שיאכל, ומתני' בדאמר 
שבועה שאי אוכל, וקמ"ל שלא אומרים 
שאיתקיל ליה, וס"ל דשלא אוכל נמי שתי 

פסק ששאוכל כוונתו  לשונות משמע, והתנא
  שיאכל, ושלא אוכל כוונתו שלא יאכל.

אמר קונם  -נדר ושבועה לבטל מצוה ט"ז:

סוכה שאני עושה, לולב שאני נוטל, תפילין 
שאני מניח, בנדרים אסור, ובשבועות מותר 
שאין נשבעין לעבור על המצוות, דכתיב "להרע 
או להיטיב" וכתיב "לא יחל דברו" אבל מיחל 

שמים, חד למיפטריה מקרבן וחד  הוא לחפצי
  למיפטריה מלאו. 

לאביי אף בנדר לא נאסר אלא באומר הנאת 
סוכה עלי, ורבא הקשה וכי מצוות ליהנות ניתנו, 
אלא שכשאסר בנדר את ישיבת הסוכה חל 
הנדר, וכשנשבע שלא ישב בסוכה לא חלה 

  השבועה. 

  מתי חלים ב' נזירויות וב' שבועות

"הריני נזיר אם אוכל"  אם אמר ב' פעמים .י"ז

ואפי' לא אמר חייב למנות נזירות על כל אכילה, 

ואם אמר אלא פעם אחת ואכל פעמיים נתחייב ב' נזירויות, 
ב' פעמים שבועה שלא אוכל אינו חייב אלא 

  אחת.
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אמר הריני נזיר  -לוקת שמואל ורב הונאמח
לשמואל חלה  היום וחזר ואמר הריני נזיר היום,

ולרב הונא אין הנזירות השניה  הנזירות השניה,
חלה, אא"כ אמר הריני נזיר היום הריני נזיר 
למחר, או כשאמר הרי עלי ב' נזירויות, שחלים 

  עליו ב' נזירויות (י"ח. ).

אמר שבועה שלא אוכל תאנים, וחזר ואמר  י"ז:

דכוונתו שלא  שבועה שלא אוכל תאנים וענבים,

לה השבועה לרב הונא לא ח יאכל תאנים וענבים יחד,
השניה דאין שבועה חלה על שבועה, ולרבה 
מיגו שחלה השבועה השניה על ענבים חלה גם 
על תאנים, ולדבריו אם אכל תאנים והפריש 
קרבן, וחזר ואכל ענבים, אינו מביא קרבן על 

  הענבים דהוי חצי שיעור.

מי שנדר ב' נזירויות ומנה ל' יום והפריש קרבן, 
לו הנזירות השניה ונשאל על נזירותו, עלתה 

בימים שמנה כבר. לרב הונא איירי שנדר ב' 
נזירויות כאחת, או בנדר הריני נזיר היום הריני 
נזיר למחר, ואז צריך למנות יום הל"א לנזירות. 

  ולרבה איירי בכל גוונא.

איתא בברייתא "נזיר להזיר, מכאן  י"ח.

שהנזירות חלה על נזירות, שיכול והלא דין הוא 
חמורה וכו' ", לשמואל צריך קרא  ומה שבועה

באומר הריני נזיר היום הריני נזיר היום, ולרב 
הונא איירי בקיבל ב' נזירויות בבת אחת. והא 
דשבועה חמורה מנדר, היינו דכתיב בה "לא 

  ינקה".

שבועה שלא אוכל שבועה שלא אוכל ואכל 
אינו חייב אלא אחת, רבא מדייק שאם נשאל 

ליו. ולל"ב אף קודם על הראשונה שניה חלה ע
  שנשאל אף שאינו חייב חלה השבועה.

  סתם נדרים להחמיר

אמר הרי עלי כבשר מליח, כיין נסך, אף  י"ח:

שלא פירש שנדר בשל שמים אסור, ואם נדר 
בשל עכו"ם מותר. וכן באומר הרי עלי כחרם 
אסור, דמפרשים דכוונתו כחרמי שמים ולא 

מעשר כחרם של כהנים. וכן באומר הרי עלי כ
אסור, דמפרשים כוונתו למעשר בהמה ולא 

  מעשר גורן. 

שסתם נדרים הגמ' שואלת על דברי המשנה 
  מהא דתנן ספק נזירות להקל.להחמיר 

דתנן  רבי זירא מיישב שנחלקו בזה ר"א ורבנן
המקדיש חיות ובהמות שלו, הקדיש גם את 
הכוי, ולר"א לא הקדיש את הכוי, ומחלוקתם 

מונו או גופו לספק או היא אם מכניס אדם מ
  .והגמ' דוחה תי' זהלא. 

באדם ובבהמה טהורה ובבהמה  ספק בכורות י"ט.

טמאה, המוציא מחבירו עליו הראיה, ואסורים בגיזה 
  ובעבודה.

הם עצמם טמאים אבל אין  ספק בטומאת משקין
מטמאים אחרים. והעיד יוסי בן יועזר איש צרידה 

מטבחיים (על איל קמצא ו) על משקין של בית ה
שהם טהורים, לשמואל היינו מלטמא אחרים, ולרב 

  הם עצמם טהורים.

דתנן  ,הגמ' מתרצת שמתני' כר"ש ונזירות כר"י
האומר הריני נזיר אם יש בכרי הזה מאה כור, 
והלך ומצאו שנגנב או שאבד, ר"י מתיר ור"ש 

, ומבואר שנחלקו בספק אם אסור או אוסר
דסתם תרומה מותר, והא דתנן במתני' בשם ר"י 

מותרת בגליל מפני שאין אנשי גליל מכירים 
את תרומת הלשכה, ומשמע שאם היו מכירים 

  היה אסור מספק, 

שלא אמר ר"י להקל אלא היינו משום  י"ט:

משום שבמקום שהאיסור מספק חמור  בנזירות
מהאיסור בודאי לא מעייל נפשיה לספיקא, 
ובנזירות ספק חמור מודאי מפני שאינו יכול 

הביא קרבנותיו מספק ולגלח. ואף נזיר עולם ל
ספיקו חמור, שאם הכביד שערו אינו יכול 
להיות מיקל בתער ולהביא ג' קרבנות. והא 
דמצינו דאיירי ר"י אף בנזירות שמשון, רבא חזר 
בו מתירוץ זה בגלל נזירות שמשון, ורב אשי 
מיישב דנזירות שמשון אמרה ר"י בשם ר"ט, 

ת אלא בהפלאה, ולא תנא דס"ל שאין חלה נזירו
  נגנב או נאבד אלא להודיעך כוחו דר"ש.

האומר הרי עלי כתרומה לר"מ אסור, דמפרשים 
כוונתו כתרומת הלשכה ולא כתרומת גורן, 
ולר"י הני מילי ביהודה, אבל בגליל סתם תרומה 
מותרת, שאין אנשי גליל מכירים את חרמי 

  הכהנים.

ורים, סתם חרמים ביהודה מותרים ובגליל אס
שאין אנשי הגליל מכירים את חרמי הכהנים, 
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ואם היו מכירים היה מותר דספיקא לקולא. 
הגמ' מעמידה את הסיפא כר"א בר צדוק, אבל 

  לר"י ספיקא לחומרא.

  ופירושם להקלסתם נדרים להחמיר 

נדר בחרם ואמר שכוונתו לחרמו של ים, או  כ.

שנדר בקרבן ואמר שכוונתו לקרבנות מלכים, 
מר הרי עצמי קרבן ואמר שכוונתו לעצם או שא

בהמה שיש לו, או שאמר קונם אשתי נהנית לי 
   -ואמר שכוונתו לאשתו הראשונה

ת"ח א"צ להשאל על נדרים אלו, ועם הארץ 
מחמירים עליו שאין פותחין לו בחרטה, 
ועונשים אותו שאם נהג התר בדבר זה אין 
מתירים לו עד ינהג איסור כימים שנהג בהם 

ואם עברו הבי"ד והתירו לו קודם ימים אלו התר 
  לא עשו כדין, וי"א שמנדים אותם.

וכן הדין במי שעבר על נזירותו, ולרבי יוסי בנזירות 
  מרובה א"צ לנהוג כל הימים אלא דיו שלושים יום. 

וחכ"א פותחין להם פתח ממקום אחר ומלמדים 
  אותם, כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. 

  -גיללעולם אל תהי ר
  בנדרים, שסופך למעול בשבועות.

  אצל עם הארץ, שסופו להאכילך טבלים.
  אצל כהן עם הארץ, שיאכילך תרומה טמאה.

להרבות שיחה עם אשה, או עם אשתו נדה, שסופך 
  בא לידי ניאוף.

סימן יפה  .מביאה לידי יראת חטא -הבושהמעלת 
מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו  .באדם

  הר סיני.  אבותיו על 

  ענייני צניעות
כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה, וכל 
המסתכל בעקיבה (והיינו מקום הטינופת) הווין לו 

  בנים שאינם מהוגנים.

הגמ' מבארת מפני מה נולדים בנים חגרים או 
אילמים או סומים. ולחכמים מותר לו לעשות כל 

  מה שרוצה.

, ...חרשים מפני שמספרים בשעת תשמיש כ:

ובענייני תשמיש מותר כדי שלא יתן עינו באשה 
  אחרת, דאסור משום ולא תתורו, ואפי' שתיהן נשיו.

וברותי מכם המורדים והפושעים בי, אלו בני ט' 
  מידות.

כל אדם שאשתו תובעתו הווין לו בנים שאפי' בדורו 
של משה רבינו לא היו כמותם, ודווקא במרציא 

  ארצויי.

  

  

  

  :ארבעה נדרים
  

נדרי זרוזין, נדרי הבאי,  -דרים התירו חכמיםד' נ
  נדרי שגגות, ונדרי אונסים.

  נדרי זרוזין
היה מוכר חפץ לחבירו ואמר קונם שאיני פוחת 
לך מן הסלע, ואמר הלוקח קונם שאיני מוסיף 

  לך על השקל, שניהם רוצים בג' דינרים.

לרבי יהודה נשיאה היינו כר"ט, הסובר לא  כ"א.

להפלאה, ולרבא מתני'  ניתנה נזירות אלא
  לכו"ע, דמתחילה רצונם היה בג' דינרים. 

רבינא מסתפק מה הדין אם אמר המוכר טפי 
  מסלע, והלוקח אמר בציר משקל, תיבעי.

בחבירו שיאכל אצלו, ואמר קונם  היה מפציר
ביתך שאני נכנס, וטיפת צונן שאני טועם, מותר 
להכנס לביתו ולשתות צונן, שלא נתכוון אלא 

  לאו בדווקא נדר. –ם אכילה ושתיה לשו

ד' נדרים (זרוזין, הבאי, שגגות, אונסים)  כ"א:

לל"ק דרב אסי צריכים שאלה לחכם, ולשמואל 
  א"צ שאלה לחכם.

  במה פותחין להתרת נדרים
לרב אסי אין חכם רשאי להתיר אלא כעין ד' 
נדרים, דקסבר אין פותחין בחרטה. אבל לרב 

ך, וכשיטת רבי לבך על -הונא פותחין בחרטה
  יהודה. 

אילו היו י' בני  -רבה בר אבוה התיר בחרטה
אדם שיפייסוך, וכשיטת רבי ישמעאל ברבי 

   יוסי.

רבי אלעזר התיר ע"י שאמר הנודר שאם לא היו 
  מרגיזים אותו לא היה נודר. 
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רבי יוחנן התיר נדר שהדירה אם את בתה, 
בחרטה שאילו היתה יודעת שיאמרו שמצאה 

  לא טובים לא היתה נודרת. בה דברים 

רב ינאי סבא התיר בחרטה שאילו היה  כ"ב.

יודע שבשמים פותחים פנקסו ובודקים מעשיו, 
  דכתיב ואחר נדרים לבקר, ואנן לא פתחינן בהא.

וכן אין פותחין לומר לנודר שאם היה יודע 
  שהנודר ראוי לדוקרו בחרב לא היה נודר.

מקריב  הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו
עליו קרבן, ברישא פותחים, בסיפא לאביי 
פותחים ולרבא לא פותחים. וי"א שבסיפא לא 
פותחים, ונחלקו ברישא. ולהלכה אין פותחין 

  לא ברישא ולא בסיפא.

אין פותחין לומר לנודר שאם היה יודע שאע"פ 
  שמקיים את הנדר נקרא רשע לא היה נודר.

שולטים בו. כל הכועס כל מיני גיהנום  -גנות הכעס
וחולי התחתוניות שולט בו. אפי' שכינה אינה 
חשובה כנגדו. ומשכח תלמודו, ומוסיף טיפשות. 
בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיו. הגמ' מביאה 
מעשה באחד שהרג את חבירו ושאל את עולא אם 
עשה טוב, וענה לו שיפרע בית השחיטה, והצדיק 

אמר ריו"ח ריו"ח את עולא מפני שהציל את עצמו. ו
ש"לב רגז" בבבל כתיב, ואמר לו עולא שבאמת היו 

   בעבר הירדן. 

אלמלא אלא חטאו ישראל, לא ניתן להם  כ"ב:

 ספרי נביאים, אלא חמשה חומשי תורה אלא
  ויהושע שהוא ערכה של ארץ ישראל.

  המשך עניני התרת נדרים
  הלכתא פותחין בחרטה.

לרב אסי אין מתירים שבועת  -הנשבע בשם
בע בשם, אלא בקונם אשתי נהנית לי הנש

שגנבה את כיסי וכו', והנודר בכינוי מתירים לו, 
ואם אמר מרי כולא וכו' אין מתירים לו. ולהלכה 

  מתירים בנשבע בשם.

הגמ' מביאה ב' מעשים שבאו להתיר נדר בפני 
חכמים, ושאלו את הנודר על כמה דברים אם 
 נדר אדעתא דהכי ואמר אין, ונצטערו חכמים,

ואמר שאם היה ידע שיצטערו לא היה נודר, 
  והתירו לו.

רבי ישמעאל ברבי יוסי אמר שאם היה  כ"ג.

יודע שמחמת נדרו יכוהו לא היה נודר, והתיר 
לעצמו, ואף דאין פותחין בנולד, כיון דשכיחי 

  אפיקורי דמצערי רבנן.

רב יוסף התיר נדר שהדיר אדם את אשתו אם 
דאם היה יודע  תשיא בתה לקרוביה, ע"י שאמר
  שתעבור על דעתו לא היה נודר.

  מסירת מודעה קודם הנדר

הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה,  כ"ג:

יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד 
לידור יהא בטל, לאביי אינו מועיל אלא אם אינו  
זוכר את המודעה בשעת הנדר, דאם זוכר 

נה עקריה לתנאיה. ולרבא איירי מתני' בהת
לבטל נדר מסוים ואינו יודע מהו, ובשעת הנדר 
זכר התנאי ונדר על דעת התנאי אינו נדר, אבל 

  אם לא אמר שנודר על דעת התנאי הנדר קיים.

רב הונא בר חיננא רצה ללמד דין זה בדרשתו, 
ואמר לו רבא שאין לפרסם זאת כדי שלא ינהגו 

  קלות ראש בנדרים.

ן יעקב אומר ר"א ב -נדרי זרוזין לראב"י כ"ד.

הרוצה שחבירו יאכל אצלו וחביר מסרב ומדירו, 
  לא חל הנדר, דנדרי זרוזין הוא.

הגמ' מסתפקת אם רבנן חולקים בזה, ומביאה 
  - כמה ראיות שרבנן חולקים

האומר לחבירו קונם שאיני נהנה לך אם אי אתה 
נוטל לבנך כור חיטים וב' חביות יין, יכול להתיר 

שלא נדר אלא לכבודו נדרו על פי חכם, מפני 
וזהו כבודו שלא יקבל. הגמ' מבארת שבלא 
טעם זה חל הנדר, וי"ל שגם לראב"י לא הוי נדרי 

  זרוזין, דאמר שאינו ככלב שנהנה ואינו מהנה.

האומר לחבירו קונם שאתה נהנה ממני אם אינך 
נותן לבני וכו', לר"מ חל הנדר, ולחכמים יכול 

תקבלתי, הגמ' להתיר הנדר ולומר הריני כאילו ה
מבארת שבלא טעם זה חל הנדר, וי"ל שגם 
לראב"י לא הוי נדרי זרוזין, דאמר שאינו כמלך 

  שמהנה ואינו נהנה.

הדירו חבירו שיאכל אצלו, וחלה הוא או בנו או 
שעיכבו נהר, הרי זה נדרי אונסים ומותר, הגמ' 
מבארת שאף לראב"י הוי נדרי אונסים ולא נדרי 
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יקש המוזמן מהמזמין שידור זרוזין, ואיירי כשב
  נדר זה.

האומר לחבירו קונם שאני נהנה לך אם אי אתה 
מתארח אצלי וכו', ולא בא, לראב"י אף זה נדרי 

ומבואר מזה שרבנן זרוזין, ולא הודו לו חכמים, 
   חולקים על ראב"י. והלכתא כראב"י.

  נדרי ושבועות הבאי

אמר קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי  כ"ד:

ים, או אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד מצר
(נחש גדול כזה מצינו, וכוונת המשנה שגבו 
טרוף כקורת בית הבד, ולא נקט במשנה טרוף, 
מילתא אגב אורחא קמ"ל שקורת בית הבד גבו 

  טרוף, ונ"מ למקח וממכר), מותר.

שבועות הבאי אסורים, ולא באומר שבועה אם 
ביי איירי לא ראיתי, דלאו כלום קאמר, אלא לא

באומר שבועה שראיתי, ולרבא איירי באומר 
יאסרו פירות העולם עלי בשבועה אם לא ראיתי 

  וכו'.

  -אדעתא דידן משתבע

והא דבאומר ...כעולי מצרים אין אומרים  כ"ה.

דאדעתא שראה נמלים מקובצות כעולי מצרים, 
  , ולא עולה על דעתנו שזו כוונתו.דידן משתבע

דה במקצת, אומרים לו כשהדיינים משביעים מו
הוי יודע שלא על תנאי שבלבך אנו משביעים 
אותך, אלא על דעתנו. הגמ' מבארת שלא 
חוששים שדעתו לחתיכות עץ במקום מעות, 
שהרי אדעתא דידן משתבע, אלא כדי שלא 
יעשה כמו אצל רבא, שנתן לתובע קנה חלול 
ובתוכו מעות ונשבע בס"ת שפרע, (וכעס 

  ונמצא שנשבע אמת). התובע ושבר את הקנה

משה השביע את ישראל בערבות מואב, ואמר 
להם שהשבועה אינה על דעתם, אלא על דעתו 
ועל דעת המקום. הגמ' מבארת שלא חוששים 
שיקראו הם לע"ז אלוה ויאמרו שלא על זה 
נשבעו, שהרי אדעתא דידן משתבע, אלא 
משום  שמצינו שהתורה קוראת לע"ז אלוה 

מצרים". ואם היה משביעם דכתיב "ובכל אלוהי 
שיקיימו מצוות, משמע מצוות המלך, וכל 
מצוות משמע מצות ציצית. ותורה משמע תורה 
אחת. ותורות משמע תורת מנחה חטאת ואשם. 

ותורות ומצוות משמע כנ"ל. ותורה כולה 
משמע עכו"ם. ועכו"ם ותורה כולה או תרי"ג 
מצוות היה מועיל, אלא שנקט משה מילתא 

  .דלא טריחא

  נדרי שגגות
נדרי שגגות  - כמה אופנים בנדרי שגגות כ"ה:

מותרים. וכגון שחשב שלא אכל היום ונדר קונם 
קונם ככר זה עלי אם אכלתי ונזכר שאכל, או שנדר 

אם אוכל ושכח את נדרו ואכל, שחשב שאשתו 
גנבה את כיסו ואמר קונם אשתי נהנית לי ונודע 

ם שלא גנבה, או שראה אנשים אוכלים תאני
והדירם מאותם התאנים ונודע לו שאביו ואחיו 

  עמהם. 
מותרים. וכגון רב כהנא ורב  שבועות שגגות

אסי שנחלקו מה אמר רב כל אחד נשבע לפי 
דעתו, ומותר מפני שכל אחד לדעתו נשבע על 

  האמת.

  נדר שהותר מקצתו
הנודר שלא יאכל בשר ופתחו לו בכבוד שבתות 

תר רק ויו"ט, בראשונה היו אומרים שמו
בשבתות ויו"ט, עד שבא ר"ע ולימד שכל הימים 

  מותרים.

במקרה הנ"ל בתאנים (ראה אנשים וכו'), לכו"ע 
מותר לאביו ואחיו לאכול מהתאנים, אבל 

  האחרים לב"ש אסורים ולב"ה מותרים. 

  -ביאור מחלוקת ב"ש עם ב"ה ור"ע
לרבה המחלוקת כשהנודר אומר שאם היה יודע 

יה אומר "פלוני ופלוני שאביו ואחיו ביניהם ה
אסורים ואבא מותר", אבל אם היה אומר 
"כולכם אסורים חוץ מאבא" מודים ב"ה שהם 

  אסורים.

לרבא אם היה אומר "פלוני ופלוני אסורים  כ"ו.

ואבא מותר" מודים ב"ש שכולם מותרים, 
והמחלוקת היא אם היה אומר "כולכם אסורים 
 חוץ מאבא", דב"ש כר"מ דאמר "תפוס לשון

וב"ה כרבי יוסי  והרי אמר כולכם אסורים,ראשון" 
ועיקר הנדר הוא דאמר בגמר דבריו האדם נתפס 

  "חוץ מאבא" ואם זה בטל כל הנדר בטל.

והותר אחד  קונם שאיני נהנה לכולכםאמר 

מהם הותרו כולם, אבל אמר קונם שאיני נהנה 
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לא לזה ולא לזה, אם הותר הראשון הותרו 
ן הוא מותר וכולם כולם, ואם הותר האחרו

  אסורים. 
שאם היה יודע שאביו ביניהם לרבה איירי רישא באומר 

שהיה קונם לזה ולזה, וסיפא איירי באמר  היה נודר

  לכולכם.אומר 
שאם היה יודע שאביו ביניהם לרבא איירי רישא באומר 

לכולכם, וסיפא דתלה השני בראשון היה נודר 
  והשלישי בשני.

 עם שהבצל רע ללבקונם בצל שאני טו כ"ו:

והתירו לו את הנדר ע"י שאמרו לו שבצל כופרי 
טוב ללב הותר בכל הבצלים.  לא איירי שאם 
היה יודע היה אומר "כל הבצלים אסורים 
והכופרי מותר", אלא היה אומר "בצל פלוני 
ופלוני אסור והכופרי מותר", ולרבה זה כר"ע, 

  ולרבא אף לרבנן.

ואמר  בנות שוח נדר מן הכלכלה והיו בה כ"ז.

שאם היה יודע זאת לא היה נודר, רבנן סברו 
שהכלכלה אסורה ובנות שוח מותרות, עד שבא 
ר"ע ולימד שכולם מותרות. לרבה איירי שאומר 
שאם היה יודע היה נודר "תאנים שחורות 
ולבנות אסורות ובנות שוח מותרות", ולרבא 
איירי שהיה נודר "כל הכלכלה אסורה ובנות 

  רות.שוח מות

מותרים, וכגון שהדירו חבירו  נדרי אונסים

שיאכל אצלו, ולא היה יכול לאכול מפני שחלה 
  הוא או בנו או שעיכבו נהר.

מחלוקת רב הונא ורבא אם מועילה טענת 
  -אונס

ואמר שאם לא יחזור  התפיס זכויותיו בבי"ד

תוך ל' יום יתבטלו זכויותיו, ונאנס ולא יכל 
יותיו, ולרבא לא בטלו לבוא, לרב הונא בטלו זכו

זכויותיו (דאונס רחמנא פטריה, ומביא ראיה 
  מנדרי אונסים).

הרי זה גיטך אם לא באתי האומר לאשה 
ומת הרי זה גט. לרב הונא  מכאן ועד י"ב חודש

הטעם משום שלא בא, ולרבא הרי נאנס מלבוא, 
אלא הטעם שאם היה יודע שימות היה נותן את 

  הגט מעכשיו.

ם לא אבוא עד ל' יום הרי זה אהאומר  כ"ז:

ובא ופסקיה מברא ואמר חזו דאתאי חזו  גט
דאתאי, לשמואל לא נחשב שבא, ואפי' רבא 

  מודה בזה כיון שהוא אונס שכיח.

לרב הונא אף אם אסמכתא לא קניא בטלו 
זכויותיו, דלא חשיב אסמכתא משום שהתפיס 

  והודה שהם שקר.זכויותיו ואמר שיהיו בטלות 

תא קניא, ודווקא אם לא נאנס, להלכה אסמכ
  ודווקא שעשו קנין בבי"ד חשוב.

  נדר מחמת אונס
שמחרימים ולחרמין שהורגים מותר לידור לליסטים 

ולמוכסים. ומותר לידור שהדבר תרומה או ממון, 
  שהוא של בית המלך, אע"פ שהדבר אינו נכון.

ואיירי מתני' במוכס העומד מאיליו, או  כ"ח.

במוכס של המלך ויש לו  שאין לו קצבה, אבל
  קצבה, דינא דמלכותא דינא.

הגמ' מבארת שאם נדר "יאסרו פירות העולם 
עלי אם אינם של בית המלך" אסור בפירות 
העולם, ומתני' איירי שאמר בליבו "היום" 
שאע"פ שדברים שבלב אינם דברים, אונס 

  שאני.

לב"ש אסור  -מחלוקת ב"ש וב"ה בדין זה

, ולא יפתח בנדר, ולא לישבע ומותר רק לידור
ידור אלא מה שאמרו לו, ואם הוסיף על מה 
שאמרו לו מה שהוסיף אסור. ולב"ה מותר גם 
לישבע, (ולל"ק מבואר בברייתא שמותר אף 
לפתוח בשבועה), ומותר לפתוח מעצמו בנדר 

  ולהוסיף על הנדר ולא נאסר במה שהוסיף.

לרב אשי מבואר בברייתא שלב"ש אין נשאלים על 
  ה, ולב"ה נשאלים על השבועה.שבוע

הרי נטיעות האלו קרבן אם אינן האומר  כ"ח:

אע"פ שהיה באותו היום רוח  נקצצות היום
חזקה קדשו הנטיעות (ואין אומרים שהיה סבור 
שודאי יעקרו) ויש להם פדיון. וכן באמר טלית 
זו קרבן אם אינה נשרפת היום, אע"ג דאיכא 

  .דליקה הטלית קדושה ויש לה פדיון
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    מתי חלה הקדושה ואינה פוקעת
  ומתי הקדושה פוקעת מעצמה

 הרי נטיעות הללו קרבן עד שיקצצואם אמר 

(וכן בטלית אם אמר עד שתשרף) אין להם 
פדיון לעולם אלא חוזרות וקודשות. ואחר 
שנקצצו לבר פדא צריך לפדותם פעם אחר 
ויותר אינם קדושות, ולעולא א"צ לפדותם 

  לא עד שיקצצו.שהרי לא הקדישם א

קדושה רב המנונא שואל על עולא  כ"ט.

, ומדמה דין זה למקדש שבהן להיכן הלכה
אשה ליום אחד שאין הקידושין פוקעים אח"כ, 
ורבא מחלק שבקדושת דמים הקדושה פוקעת 
משא"כ בקדושת הגוף, ואביי מוכיח שגם 
קדושת הגוף פוקעת אם אמר שתפקע 

עולה ל'  מהא דתנן שאם אמר שור זההקדושה, 
יום ואח"כ יהיה שלמים, או שאמר שלאחר ל' יום 
יהיה עולה ועכשיו שלמים, חלה הקדושה כפי מה 
שאמר, וליכא למימר דאיירי בהקדיש לדמי, דא"כ 
הסיפא מיותרת שאם קדושת עולה החמורה 
פוקעת כ"ש קדושת שלמים הקלה, ובהכרח שחדא 

  בקדושת הגוף וחדא בקדושת דמים.

רת שבר פדא יפרש את הסיפא הגמ' מבא  כ"ט:

שאם לא אמר שמעכשיו תהיה שלמים, אלא 
שלאחר ל' יום תהיה עולה, חלה הקדושה כפי 
שאמר, כמו במקדש אשה לאחר ל' יום שחלים 

ל שאינו המעות, וקמ"הקידושין אע"פ שנתעכלו 
יכול לחזור בו מההקדש, ואפי' למ"ד שאשה יכולה 

ר, דאמירתו לחזור בתוך ל' בהקדש אינו יכול לחזו
  לגבוה כמסירתו להדיוט.

אין הנטיעות חוזרות וקדושות, אלא  ל.

כשפדאם הוא, אבל אם אחרים פדו אינם 
  חוזרות וקדושות.

רב אושעיא מסתפק בנותן ב' פרוטות לאשה ואמר 
לה באחת התקדשי לי היום, ובאחת לאחר 
שאגרשך, אם חלים הקידושין השניים, הגמ' 

בר פדא שחלים  מבארת דאין להוכיח מדברי
דאשה כמו שחלה הקדושה אחרי שפודה, הקידושין 

  כפדאוה אחרים דמיא.

  דיני הנודר מסוג אנשים מסוים
הנודר מיורדי הים  -יורדי הים ויושבי יבשה

מותר ביושבי יבשה. אבל הנודר מיושבי היבשה 
  אסור ביורדי הים שאף הם בכלל יושבי היבשה. 

' ", י"מ דהיינו "לא כאלו ההולכים מעכו ליפו וכו
שאם נדר מיורדי הים מותר בהולכים מעכו 
ליפו, וי"מ דהיינו שהנודר מיושבי יבשה אסור 

  אפי' במי שדרכו לפרש רחוק יותר.

הנודר מרואי החמה אסור אף  -רואי החמה ל:

בסומין, שהרי לא אמר מן הרואין לאפוקי 
סומין, אלא כוונתו לכל אלו שהחמה רואה 

  ועוברים. אותם, לאפוקי דגים

הנודר משחורי הראש אסור  -שחורי הראש
בקרחים ובעלי שיבות, ומותר בנשים וקטנים 
שאינם נקראים שחורי הראש, משום שאנשים 
נקראים שחורי הראש שהרי ראשם לפעמים 
מגולה ולפעמים מכוסה, אבל נשים נקראות 

ואם מכוסי הראש, וקטנים נקראים מגולי הראש, 

  רחים. מבעלי שער מותר בק נדר

הנודר מן הילודים מותר באלו  -ילודים ונולדים
שעדיין לא נולדו (אע"פ שבלשון המקראות אין 
חילוק, מ"מ בנדרים הלך אחר לשון בני אדם), 
ואם נדר מן הנולדים לר"מ מותר באלו שכבר 
נולדו, ולחכמים אסור גם באלו שכבר נולדו ולא 

  . שמטילים ביציםבא למעט אלא דגים ועופות 

הנודר  -ואוכלי שום שובתי שבת א.ל"

משובתי שבת או מאוכלי שום אסור בישראל 
ובכותים, שכוונתו למצווים ועושים. אבל הנודר 

אסור בישראל, אבל בכותים  מעולי ירושלים
  מותר לפי שאינם עולים לירושלים.

הנודר מבני נח מותר בישראל שיצאו  -בני נח
נודר מכלל בני נח, ואסור בעובדי כוכבים. וה

אסור בישראל ומותר בכל  אברהם מזרע
  העכו"ם, דכתיב "כי ביצחק יקרא לך זרע".

 -אם מותר למודר הנאה לקנות או למכור
האומר קונם שאיני נהנה מישראל מותר לקנות 
ביותר מהמחיר, או למכור בפחות מהמחיר, ואם 
אמר קונם שישראל נהנים לי מותר לקנות 

ר שאיני נהנה בפחות או למכור ביותר, ואם אמ
  .להם והם לי יסחור עם העכו"ם

בזבינא חריפא הלוקח נהנה ולא המוכר, ובזבינא 
דרמי על אפיה המוכר נהנה ולא הלוקח, 
ובזבינא מציעא שניהם נהנים, והיינו כשמוכר 
בשוויו, אבל ביותר משוויו המוכר נהנה גם 
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בזבינא חריפא ולא הלוקח, ובפחות משוויו 
א דרמי על אפיה ולא הלוקח נהנה אף בזבינ

  המוכר.

והא דאמר שמואל שהלוקח כלי מהאומן לבדוק אם 
רוצה לקנותו ונאנס הכלי חייב כשואל שהנאה שלו, 

  איירי בזבינא חריפא.

הלוקח כלים מן האומן לשולחם לבית חמיו,  ל"א:

והתנה שאם לא יקבלו ישלם לו דמי טובת הנאה, 
שלו) אם נאנסו בהליכה חייב (כשמואל שכל הנאה 

אבל בחזרה דינו כשומר שכר, אמנם ספסירא שלא 
מצא למכור חייב באונסים אף בחזרה, שהרי אם 

  היה מוצא קונה היה מוכר לו גם בחזרה.

הנודר מן הערלים מותר  -מולים וערלים

בערלים ישראל, ואסור בעכו"ם מהולים. ואם 
נדר מן המולים אסור בערלים ישראל, ומותר 

שהעכו"ם הם קרויים  בעכו"ם מהולים. מפני
  ערלים.

  מאוסה הערלה שנתגנו בה רשעים.

שנכרתו עליה י"ג בריתות, דוחה  -גדולה מילה
שבת החמורה, לא עמדו למשה זכויותיו כשנתרשל 
מן המילה, (לרבי לא נתרשל אלא לא מל כדי שלא 
יסתכן בדרך ולא נתעכב שהרי אמר לו הקב"ה 

לרשב"ג ללכת, ונענש על שנתעסק במלון תחילה. ו
לא ביקש השטן להרוג את משה אלא את התינוק), 

, דוחה נגעים, רק על ידה נקרא אברהם תמים
(דכתיב אם לא בריתי  אלמלא היא לא נברא העולם

 , שקולה כנגד כלוכו', אבל לר"א קאי אתורה)
  המצוות.

הקב"ה מתמים לו, שעה  -כל המתמים עצמו ל"ב.

    עומדת לו. 

מידה כנגד מידה,וכל כל המנחש ניזוק מניחוש 
שאינו מנחש מכניסים אותו למחיצה שאפי' מלאכי 

  השרת אין יכולים ליכנס בתוכה.

  כמה מימרות על אברהם אבינו
כשאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים 
אחזתו לאברהם רעדה, עד שאמר לו הקב"ה ואתנה 

  בריתי. 

אברהם אמר לקב"ה שראה במזלו שאין לו בן, אמר 
  "ה צא מאיצטגנינות שלך.לו הקב

י"א  - למה נענש אברהם שנשתעבדו בניו ר"י שנים
מפני שעשה אנגריא בת"ח, וי"א מפני שאמר במה 

אדע כי אירשנה, וי"א מפני שהפריש בני אדם 
  מליכנס תחת כנפי השכינה. 

י"א בתורה וי"א בזהב. שמונה עשר  - וירק את חניכיו
"א אליעזר שהיה כנגד כולם, וי - ושלש מאות

  שחשבון שמו עולה כך. 

  בן ג' הכיר אברהם את בוראו.

נקרא אברם כשמלך על רמ"ג אברים,  ל"ב:

  ואברהם כשמלך על רמ"ח אברים.

שם הפסיד את הכהונה מפני שהקדים ברכת 
  אברהם לברכת המקום, וניתנה הכהונה לאברהם.

  "ד ימים בשנה.אין לשטן רשות להשטין אלא שס

ר קטנה ואנשים בה הגמ' מבארת את הפסוק "עי
  מעט וכו', על מלחמת היצר.

הגמ' מבארת את הפסוק החכמה תעוז לאדם וכו' 
  על כח תשובה ומע"ט.

  

  

  

  

  

  אין בין המודר:
  

  דין המודר הנאה ממאכל
אין בין המודר הנאה מחבירו למודר ממנו 

אלא שהמודר מאכל מותר בדריסת  מאכל
 –הרגל, (אבל המודר הנאה אסור, לר"א שויתור 

אסור במודר הנאה).  תוספת שרגיל מוכר להוסיף ללוקח
וכן כלים שאין עושים בהם אוכל נפש כגון 
חלוק טבעת טלית ונזמים, מותרים למודר 
מאכל ואסורים למודר הנאה, ואם רגילים 
 להשכיר כלים אלו אסור אף למודר מאכל

), ונפה וכברה ורחיים ותנור אסורים אף (ל"ג.
  למודר מאכל.

מפרש דאיירי כשאסר "הנאה רבא  ל"ג.

המביאה לידי מאכל" ובכה"ג אסור לקחת שק 
או חמור כדי להביא פירות, ואפי' לקחת סל 
אסור. ורב פפא מסתפק אם מותר לקחת סוס 
לרכב עליו, או טבעת ליראות בה, או לקצר דרכו 

  בחצרו.
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  מה מותר ומה אסור במודר הנאה

  מותר. לשקול שקלו

  דמותר.  מבואר במתני' לפרוע חובו

נחלקו חנן ובני כהנים גדולים במי והנה  ל"ג:

שמפרנס אשה שהלך בעלה למדה"י, לחנן איבד 
  מעותיו, ולבני כה"ג ישבע כמה הוציא ויטול.

לרבא איירי מתני' בלוה ע"מ שלא לפרוע 
ולכו"ע, לרב אושעיא מתני' כחנן, ואסור אף 

  ע"מ שלא לפרוע משום גזירה.

"ע מותר למדיר לל"ק לכו -להחזיר אבידתו
להחזיר למודר כיון שהאבידה שלו, ובמקום 
שנוטלים שכר תפול הנאה להקדש. אבל למודר 
י"א שאסור להחזיר למדיר שהרי נהנה בפרוטה 
דרב יוסף, וי"א שגם זה מותר דפרוטה דרב 

  יוסף לא שכיח. 

לל"ב לכו"ע מותר למודר להחזיר אבידה  ל"ד.

ונחלקו אם למדיר, דפרוטה דרב יוסף לא שכיח, 
מותר למדיר להחזיר למודר, (ולשון מתני' 
  ובמקום שנוטלים שכר קשה לשיטה האוסרת).

הנוטל ככר של הקדש כדי לאוכלו מעל לפי  ל"ד:

דמי כולו, אבל אם נטלו כדי להורישו לבניו לא מעל 
  אלא לפי טובת הנאה.

האומר לחבירו ככרי עליך, לרבא אסור לתת לו 
ה תהיה עליו כהקדש, במתנה, דכוונתו שככר ז

ורב חייא מסתפק בזה דשמא כוונתו לאפוקי 
  שלא ירצה שיזמינו לביתו.דאי אזמניה עלה 

אסר האומר לחבירו השאילני פרתך, ו ל"ה.

לו פרה  ישבאם  ליופרתו או נכסיו עחבירו את 
חוץ מפרה זו (וכן בקרדום), ונמצא שיש אחרת 

, לו פרה אחרת, אסור למודר להנות בחיי המדיר
  ואם מת או שניתנה לו מתנה ע"י אחר מותר.

אסורה לכל האומר ככר זו  - מעילה בקונמות

הקדש, לר"מ אם אכלה בין הוא בין חבירו כ
מעל, ויש לה פדיון, ואם אמר שככר זו עליו 
הקדש רק הוא מועל ואין לה פדיון, ולחכמים 

  בכל גוונא לא מעל שאין מעילה בקונמות.

ונתנה לו במתנה, ואם אסר ככרו על חבירו 
הנותן לא מעל שהרי אין האיסור עליו, ומקבל 

  לא מעל אלא לכשיוציא. 

הגמ'  -עבודות הכהנים במודר הנאה ל"ה:

שלוחי דשמיא או  הכהנים הםמסתפקת אם 
ונ"מ אם מותר לכהן לעבוד עבור  ,שלוחי דידן

  מי שמודר ממנו הנאה. 

ולהצד שהם שלוחי דידן הא דתנן במתני' שכהן 
ל להקריב עבור מי שמודר ממנו הנאה קיני יכו

זבים וקיני זבות וקיני יולדות וחטאות ואשמות, 
היינו דווקא בקרבנות אלו שהם קרבנות של 

וכדאמר ריו"ח הכל צריכים דעת מחוסרי כפרה, 
יכול אדם שמצינו ש , שכמוחוץ ממחוסרי כפרה

על בנו קטן, כך יכול להביא על שאר להביא קרבן 
  .מחוסרי כפרה

אע"פ שהאשה לר"י אדם מביא קרבן עשיר על אשתו 

, ומביא את כל הקרבנות שהיא חייבת, אינה עשירה
וזה מחיובי הכתובה. ולריו"ח בעל מביא קרבן יולדת 

  על אשתו שוטה.

ומ"מ אף לריו"ח אין אדם מביא חטאת חלב  ל"ו.

על חבירו, דלא מצינו שמביא על אשתו שוטה, 
רה מן הקרבן, פטו שאם היתה שוטה כשאכלה

, לה נשתטית ונשתפית פטורהאפילו אם אחר שאכו
  דהואיל ונדחה ידחה.

וכן אינו יכול להביא קרבן פסח על חבירו אע"פ 
 םחיובשאני קטנים ששמביא על בניו הקטנים, ד

להמנות על הקרבן אינו מדאורייתא, וכדתנן הריני 
שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון 

י א"א להמנות אחר השחיטה, לירושלים וכו', והר
ומבואר שאינם חייבים להמנות, ולא אמר כך אלא 

  כדי לזרזם במצוות.

   -להצד שהכהנים הם שלוחי דידן
אין הכהן זורק עבור המודר אלא דם חטאות 

  ואשמות של מצורע. 
הכהנים מפגלים ולא אמרינן לתקוני שדרתיך 
ולא לעוותי, דכתיב "לא יחשב לו פיגול יהיה" 

מקום. (במזיד חייבים לשלם ובשוגג מכל 
  פטורים).

   -התורם עבור חבירו ל"ו:

א"א לתרום משל חבירו על של חבירו, ומדעתו 
  מהני וכן באומר כל התורם אינו מפסיד.

הגמ' מסתפקת אם התורם משלו על של חבירו 
צריך דעתו או לא (זכות הוא, או דניחא ליעבדיה 

  בממוניה).
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אה בשליחותו, ואם אסור לתרום עבור מודר הנ
תורם משל המודר ואמר כל התורם אינו מפסיד 
מותר, ובתורם משלו על של המודר בלא 

  שליחות הגמ' מסתפקת אם מותר או אסור.

  התורם משלו על של חבירו טובת הנאה שלו.

הוא מוסיף בהמה עבור חבירו ונפל בה מום  המקדיש
  חומש והמתכפר עושה תמורה.

רה               נטילת שכר על לימוד תו
  ובמודר הנאה

במתני' מבואר שמותר לאדם ללמד את  ל"ז

המודר הנאה ממנו מדרש הלכות ואגדות, אבל 
לא ילמדנו מקרא, אבל מותר ללמד את בניו 

  ובנותיו מקרא. 

הגמ' מבארת דאיירי במקום שנוטלים שכר על 
לימוד המקרא ולא על המדרש וכו', וקמ"ל 

, אסור ליטול שכר שאפי' במקום שנוטלים שכר
על המדרש, דדרשינן ראה לימדתי וכו' מה אני 
בחינם אף אתם בחינם, אבל על מקרא מותר 

  ליטול שכר.

ומה שעל מקרא מותר ליטול שכר לרב היינו 

, ואין ההתר אלא בקטן, וזה אסור שכר שימור
במודר הנאה, אבל גדול אסור ליטול שכר 

על  ומותר במודר הנאה. אבל אסור ליטול שכר
דכתיב ויקראו פיסוק טעמים, שהוא מדאורייתא 

בספר תורת האלוקים מפורש ושום שכל ויבינו 
במקרא, ספר תורת האלוקים זה מקרא, מפורש זה 
תרגום, שום שכל זה פסוקים, ויבינו במקרא זה 

  פיסוק טעמים, וי"מ המסורות. 

תיבות , ועיטור סופרים צורת הקריאהמקרא סופרים 

וקרי בלא כתיב, או כתיב  ליפות הלשון, מיותרות שנכתבו
בלא קרי, כולם הלכה למשה מסיני. הגמ' מביאה 

   דוגמאות לכל הנ"ל.

לריו"ח מותר ליטול שכר על המקרא והיינו 

אבל שכר שימור אינו  שכר פיסוק טעמים

  שייך בבנות אלא רק בבנים. 

ומותרים  תינוקות אין קורין בתחילה בשבת
יסור משום שנוטלים רק לשנות. ואין טעם הא

שכר על פיסוק טעמים, והוי שכר שבת, שהרי 
מותר ליטול שכר בהבלעה, וכמו שמצינו 
שמותר לשלם לפועל ששומר אם הוא שכיר 

שבת או חודש או שנה או שבוע וחייב באחריות 
, אבל אם הוא שכיר יום אסור ואינו גם על שבת

חייב באחריות. אלא טעם האיסור כדי שילכו 
קיים מצות עונג שבת, ואב"א משום האבות ל

שאוכלים ושותים ושינוי וסת תחילת חולי 
  מעיים.

  רבינוכמה מימרות על משה 

  לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות. ל"ח.

לא ניתנה פלפולה של תורה אלא למשה ולזרעו, 
  ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל.

כם אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור עשיר וח
ועניו. שמצינו שמשה היה גבור כמעשה שבירת 
הלוחות, והיה עשיר מפסולת הלוחות, והיה חכם 
דכתיב "ותחסרהו מעט מאלוקים", והיה עניו דכתיב 

  "והאיש משה עניו מאד".

כל הנביאים עשירים היו, ממשה ומשמואל ומעמוס 
ומיונה. משה כנ"ל, ושמואל ממה שבכל מקום 

תיב "כי בוקר אנוכי ובולס שהלך ביתו עמו, עמוס דכ
שיקמים", יונה דכתיב "ויתן שכרה וירד בה" והיינו 

  שכר כל הספינה.

גדול מה שנאמר בשמואל "את שור מי לקחתי" 
ממה שנאמר במשה "לא חמור אחד מהם לקחתי", 
שמשה היה נוטל בשכר, ושמואל אפי' בשכר לא 

  היה נוטל.

ה בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנ
  לו במתנה.

מותר לאדם לזון את  -מזונות במודר הנאה
אשתו ובניו של המודר הנאה ממנו, אע"פ 

  שהמודר חייב במזונותיהם.

אסור לזון בהמה טהורה של המודר הנאה, 
והיינו ובבהמה טמאה לרבנן אסור, ולר"א מותר 

  במזונות יתרים כדי לפטמה שהרי אינה עומדת לאכילה.

תיו של המודר הנאה מותר לזון עבדיו ושפחו
  .  במזונות יתרים, ואף לרבנן

אם נכסי אבי  -נישואין במודר הנאה ל"ח:

הכלה אסורים לחתן, אסור לחתן לישא את בתו 
הנערה שהרי מוסר לו שפחה לשמשו, אבל 
בבוגרת ומדעתה מותר, ואם נכסי החתן 

  אסורים על אבי הכלה מותר.

מותר למלא לאביו  המדיר בנו לתלמוד תורה

מפני שהם דברים בית מים ולהדליק לו את הנר ח
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ולרב יצחק מותר לצלות קטנים שאין בהם ביטול תורה, 
  לו דג קטן.

המודר הנאה מחבירו מותר להשקותו כוס של 
  שלום, י"מ בית האבל, וי"מ של בית המרחץ.

מותר לבקר  -ביקור חולים במודר הנאה ל"ט.

את המודר הנאה ומותר למדיר אף לשבת, ואם 
וטלים שכר על  הישיבה ולא על העמידה אסור נ

לשבת, וקמ"ל שאין ליטול שכר אלא על 
הישיבה, ואב"א גזירה שמא ישהה בישיבה. 
ואסור למודר הנאה לבקר את המדיר ואפי' הוא 
עומד, ואם לא הדירו מן חיותיה מותר לעמוד 
ואסור לשבת, ואם חלה בנו אסור אפי' לעמוד 

  אלא שואלו בשוק.

  רח ועדתומחלוקת ק

אם כמות כל אדם ימותון אלה ופקודת כל  ל"ט:

שיהיו חולים ומוטלים  -אדם יפקד עליהם
בעריסתן ובנ"א מבקרים אותם, מה הבריות אומרים 

  . מכאן רמז לביקור חולים מן התורה.לא ד' שלחני

לא נברא עכשיו הגיהנום שהרי כבר  -אם בריאהו
גן עדן נברא קודם בריאת העולם (וכן תורה ותשובה 

וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח), וגם 
 הפתח לא יברא שהרי אין חדש תחת השמש, אלא

 ואם לאושאם נברא פה לגיהנום קרוב לכאן, מוטב, 
  שיתקרב הפתח לכאן.  -יברא ד'

שעלו השמש והירח לזבול  -שמש ירח עמד זבולה
ממחלוקתו של ואמרו שאם לא יעשה דין לבן עמרם 

ירים, וירה בהם הקב"ה חיצים וחניתות אינם מא קרח
שהרי בכל יום משתחווים להם ולא מחו, ובכל יום 

  יורים עליהם חיצים וחניתות ומאירים.

  מצות ביקור חולים
ביקור חולים אין לה שיעור, לאביי היינו שאפי' גדול 
אצל קטן, ולרבא אפי' מאה פעמים ביום, ולשכרה 

  נמי אין שיעור כמו שכר כל המצוות.

כל המבקר חולה נוטל אחד משישים בצערו, וכל 
מבקר נוטל אחד משישים ממה שנשאר (כמו 
בעישורייתא דבי רבי שכל בת נוטלת מהאחים 
עשירית ממה שהשאירה הבת שלפניה), ודווקא בבן 

  גילו.

  כל מי שאינו מבקר חולים כאילו שופך דמים. מ.

כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה, 
נו מבקר את החולה אין מבקש עליו רחמים וכל שאי

אע"פ שמצטער בחליו הרבה וא"א לא שיחיה ולא שימות 

  לו שיחיה.

רבא אמר שלא יגלו ביום הראשון שהוא חולה דלא 
ליתרע מזליה, וביום השני אמר שיפרסמו כדי 

  ששונאיו ישמחו ואוהביו יבקשו רחמים.

כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנום, 
רו בעולם הזה שמירה מיצר הרע ומיסורים ויהיו ושכ

  הכל מתכבדים בו ויזדמנו לו רעים שיסייעוהו.

(אם יאמרו לך נערים בנה וזקנים סתור, שמע 
  לזקנים, שבנין נערים סתירה, וסתירת זקנים בנין).

זמן ביקור חולים לא בג' שעות ראשונות או 
  אחרונות. 

  הקב"ה זן את החולה.

לה ממראשותיו של חולה, ועל השכינה שרויה למע
כן הנכנס לבקרו לא ישב ע"ג מיטה או ספסל או 

  כסא, אלא מתעטף ויושב ע"ג קרקע.

לרב כשיורד גשם  -כשרות נהרות לטבילה( מ:

ואין לטבול בנהר דרבו הנוטפים בא"י מתרבים מי הפרת 

, אבל שמואל אמר שנהר ואין הנוטפים מטהרים בזוחלים
בול בנהר לפי שרובם ממי מעין ומותר לטמתברך ממקורו 

, ומאידך אמר שאין לטבול אלא בנהר דמטהר בזוחלים
ביומי תשרי  ולא בנהרות שמימיהם פוסקים לפעמיםפרת 

ואם הוא רואה בשאר ימות השנה שלא נתרבו על מה שיש 

. ועל כן אבוה דשמואל עשה בתשרי יכול ג"כ לטבול בו
כדי י תשרי לבנותיו מקוואות ביומי ניסן, ומפצי ביומ

  .שלא ידבק טיט ברגליהם ויהיה חציצה

  כלי גולה הם נר קערה ושטיח. מ"א.

י"א בלא נר ושלחן, וי"א בלא אשה, וי"א  -בחוסר כל
  בלא שמש, וי"א בלא דעה, וי"א בלא מלח ושמן.

  אין עני אלא בדעה. דדא ביה כולה ביה וכו'). - דעה

ו, אין החולה עומד מחוליו עד שמוחלין כל עוונותי
  וי"א עד שחוזר לימי עלומיו.

החולה משכח לימודו, רב יוסף שכח לימודו והיו 
מזכירים לו מה שאמר. רבי לימד את רב חייא ז' 
אופנים מתוך י"ג, וכשחלה הזכיר לו רב חייא רק מה 
שלימדו ונצטער, עד שהלך רב חייא לכובס ששמע 
את רבי לומד את שאר האופנים ולמד ממנו ולימד 

החיה את רב חייא ואת רבי, וי"א שהחיה את רבי ו
  את רב חייא ורב חייא החיה את רבי.

גדול נס שנעשה לחולה לכבות אש של שמים, מנס 
שנעשה לחנניה מישאל ועזריה לכבות אש של 

  הדיוט.
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  כיון שהגיע קיצו של אדם הכל מושלים בו.

הגמ' מביאה מעשים להראות שכשהגיע זמנו של 
(נפילה קטנה, עקרב אדם הקב"ה מגלגל שימות 

  שעבר נהר ע"ג צפרדע).

אין מבקרים חולי מעיים משום כיסופא, או חולי 
העין משום שהדיבור קשה לעין או מחושי הראש, 

  אלא למי שחלצתו חמה. 

לרבא החום היה טוב לחולה פעם בל' יום,  מ"א:

אם לא שהוא שליח של מלאך המות, ורנב"י לא 
  רצה בו.

  ערסן יפה לחולה.

  אין מבקרים אותו ואין מזכירים שמו. בודרם

  המשך דיני מודר הנאה
מותר לרפא מודר הנאה, אבל אסור  -רפואה

לרפא בהמתו, ומ"מ מותר לומר סם פלוני יפה 
  לה, סם פלוני רע לה.

מותר למודר הנאה לרחוץ  - רחיצה באמבטי

עם המדיר באמבטי גדולה, אבל באמבטי קטנה 
אסור אף אסור, וכדי להזיע מותר, ולר"מ 

  באמבטי גדולה.

מותר למודר הנאה לישן עם  -טהישינה במ
המדיר בימות החמה אבל לא בימות הגשמים, 
(אבל להסב על המיטה מותר), ובמיטה גדולה 
מותר אף בימות הגשמים, ולר"מ אסור בין 

  במיטה גדולה ובין במיטה קטנה.

מותר למודר הנאה לאכול עם המדיר  -אכילה

לא מתמחוי אחד, ומתמחוי על שלחן אחד, אבל 
החוזר לבעל הבית מותר. ולאכול מן האיבוס 

  אסור.

אסור למודר לחפור קרוב לחפירת  -חפירה יחד
המדיר, וברחוק לחכמים מותר, ולר"מ אסור 

  גזירה אטו קרוב.

אם הדירו לפני  -אכילת פירות בשביעית מ"ב

דמשמע שאוסר אף שביעית ואמר נכסים אלו עליך 

, אסור גם בשביעית להכנס שותולאחר שיצאו מר
לשדה המדיר, ואסור לאכול מן הפירות הנוטות, 
דאדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו 
דהאומר לבנו קונם שאתה נהנה לי בחייו ובמותו, 

דמשמע ואם אמר נכסי עליך אם מת לא ירשנו. 

, מותר לאכול בשביעית מן שאוסרם כשהם שלו

סור להכנס הנוטות. ואם הדירו בשביעית א
  לתוך שדה המדיר ומותר לאכול מן הנוטות.

והטעם שאסור להכנס לשדהו אע"פ שהתורה 
הפקירה את השדה כמו את הפירות, י"א שרק 
בעומדים האילנות על הגבול אסור, וי"א 

  שחוששים שמא ישהה יותר מן הצורך.

האומר קונם לביתך אם מת או מכרו לאחר מותר, 
  רו לאחר אסור.ואם אמר בית זה ומת או מכ

אסור למודר  -שאלה הלואה ומכר מ"ג.

לשאול מהמדיר או ללוות ממנו או לקנות ממנו, 
ובמתני' מבואר שאסור גם להשאיל להלוות 

, לרבי יוסי ברבי חנינא איירי בזבינא חריפאולמכור 
  שנדרו זה מזה, ולאביי אסור באלו משום גזירה.

אמר לחבירו השאילני פרתך, וענה לו שאין 

קונם שדי שאני חורש בה רתו פנויה, ואמר פ
אם דרכו לחרוש הוא אסור ושאר בני  לעולם

, ואם אין דרכו שאין כוונתו אלא לעצמואדם מותרים 
  לחרוש כולם אסורים.

המודר הנאה  -הנאה מהמדיר ע"י אחר

מחבירו אין לו מה יאכל, מותר למדיר לומר 
לחנוני שאינו יודע מה לעשות, והחנוני נותן 

ודר ונוטל מהמדיר. וכן בפועלים אומר להם למ
וכו' והם עושים עבור המודר ונוטלים שכרם 
מהמדיר. וכן בהולכים בדרך מותר לתת לאחר 

  והאחר יתן למודר. 

  הפקר

מודר הנאה ממה שהפקיר להנאה  מ"ג:

לרבנן מותר למדיר להפקיר והמודר  -המדיר

יקח מההפקר, ורבי יוסי אוסר, ואם הפקיר 
ר מותר. הגמ' מבארת טעמא דרבי קודם הנד

שיאמר בפירוש יוסי גזירה משום מתנת בית חורון 

אבל אין טעמו דרבי שמפקיר כדי שיזכה בו המודר. 
יוסי משום שאין דעת  הנודר על מה שהפקיר, 

וכמו שמצינו דבאמת דעתו גם על מה שהפקיר, 
שאם כתב מקצת נכסיו לעבדו, ואח"כ כתב כולם 

י להשתעבד בראשון, ומבואר לעבד אחר, זכה השנ
שדעתו על מה שנתן כבר, וה"ה על מה שהפקיר. 

  (על פי גירסת ופירוש הר"ן).
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המפקיר שדהו יכול  -חזרה מהפקר מ"ד.

המפקיר לחזור בו עד ג' ימים, ואם הפקיר לזמן 
  מסוים, יכול לחזור בו עד שזכו בה. 

לעולא הברייתא כרבנן דס"ל שהפקר יוצא 
, ומ"מ מפקיר לזמן שאני מרשות המפקיר מיד

  ואין כוונתו שיצא מרשותו עד שיזכו בה. 

לר"ל הברייתא כרבי יוסי שאין הפקר יוצא 
מרשות המפקיר עד שיזכה בו אחר, ומ"מ אחר 
ג' ימים ראשונים אינו יכול לחזור בו דלא 
לישתכח תורת הפקר, ומ"מ בג' ימים ראשונים 
לא תיקנו שיחול ההפקר מפני הרמאים 

  ים וחוזרים בהם.  שמפקיר

ולר"ל כיון דמדאורייתא אין ההפקר חל  מ"ד:

אומרים לו שיעשר רק מיניה וביה, שלא יבוא 
לעשר מהפקר גמור על שדה זו, דהוי מן החיוב 

  על הפטור.
והא דתנן המפקיר כרמו והשכים בבוקר ובצרו 
חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה ופטור מן 

אתי כרבנן, דלרבי המעשר, בין לעולא בין לר"ל 
  יוסי חייב במעשר.

בהפקיר כרמו בפני רבי יוסי ואב"א איירי  מ"ה.

הוי הפקר גמור הפקיר בפני ג' בשניים, אבל 
, וכשיטת רבי שמעון בן יהוצדק ויוצא מרשותו מיד

שהפקר בפני שניים אינו הפקר, אבל לריב"ל 
מדאורייתא אף בפני אחד הוי הפקר, ואמרו 

ג' כדי שאחד יזכה ושניים  חכמים שיפקיר בפני
  יעידו. 

  

  

  השותפין:
  

המודר הנאה מדבר שיש בו הנאה 
  שותפות של המדיר

שותפים שנדרו הנאה זה מזה לרבנן  מ"ה:

אסורים שניהם להכנס לחצר המשותפת, ולרבי 
אליעזר בן יעקב מותרים, דכל אחד נכנס לתוך 
שלו. הגמ' (מ"ו. ) מעמידה באופן שנדרו הנאה 

בל בהדירו זה את זה מודים רבנן זה מזה, א
לראב"י כיון שהם כאנוסים. ודווקא כשאין 

בחצר דין חלוקה, אבל אם יש בה דין חלוקה 
  מודה ראב"י שאסור (מ"ו:). והלכה כראב"י.

וכן נחלקו באופן שאחד נדר הנאה  מ"ו.

מחבירו, אם מותר למודר להכנס לחצר, (ובאופן 
מא יתקנא שזה כופים את הנודר למכור את חלקו 

). וכן נחלקו באופן שאחד בחבירו וישתמש בה גם הוא
מן השוק מודר הנאה מאחד מן השותפים אם 

  יכול המודר להכנס לחצר.

ולכו"ע אסורים להעמיד בחצר המשותפת 
  ריחיים ותנור, ולגדל תרנגולים.

בית הבד או מרחץ של המדיר המושכרים  מ"ו:

 לאחר, אם יש למדיר תפיסת יד בהם (למחצה
שליש ורביע לרב נחמן, ולאביי אף פחות מכך) 
אסורים על המודר, ואם אין למדיר תפיסת יד 

  וכגון שמקבל דמי שכירות קבועים מותר.

מתי נאסר המודר אף כשיצא הדבר  מ"ז.

האומר לחבירו קונם ביתך  -מרשות המדיר

שאני נכנס, מת או מכרו לאחר מותר. אבל אם 
ם מת או מכרו אמר קונם בית זה שאני נכנס, א

  לאחר אסור. 

ואם אמר לחבירו קונם בית זה שאתה נכנס 
אסור להכנס לבית, דאדם אוסר דבר שברשותו 
לכשיצא מרשותו, כמו שמצינו שאדם שהדיר 

  את בנו הנאה בחייו ובמותו, אם מת לא ירשנו. 

איסור מודר הנאה בחילופי וגידולי הדבר 
אדם שאסר פירות על עצמו אסור  -שאסר

ופיהן ובגידוליהן. ובאוסר על חבירו נאסר בחיל
חבירו בגידוליהן, ורמי בר חמא מסתפק אם 

  נאסר גם בחילופיהן או לא.

המדיר את אשתו הנאה, מותר לה ללוות,  מ"ז:

  ובעלי החוב יפרעו מן הבעל.

המקדש בפירות ערלה אינה מקודשת, ואם מכרם 
  וקידש בדמיהם מקודשת.

רו נאסר, ואם האומר לחבירו הריני עליך חבי
אמר הרי אתה עלי חרם נאסר הנודר, ואם אמר 

  הריני עליך חרם ואתה עלי שניהם אסורים.

מזה מותרים  שניים שנאסרו הנאה זה מ"ח.

בדבר של עולי בבל כגון הר הבית והעזרות 
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והבור שבאמצע הדרך, ואסורים בדברים של 
העיר כגון הרחבה והמרחץ ובית הכנסת ובית 

ותקנתם שיכתבו חלקם  התיבה והספרים,
לנשיא או להדיוט וצריכים לזכות בין לנשיא בין 
להדיוט, ולר"י בכותב לנשיא א"צ לזכות, 
ובכותב להדיוט צריך לזכות, ואמר ר"י שאנשי 
גליל היו קנטרנים והיו נודרים הנאה זה מזה, 
ועל כן כתבו חלקיהם לנשיא, וממילא בניהם 

  א"צ לכתוב חלקם לנשיא.   

אה מחבירו ואין לו מה לאכול, מותר המודר הנ
למדיר לתת לאחר מתנה, והמודר מותר לאכול. 
ואם הוכיח סופו על תחילתו שלא היה כוונתו 
לתת מתנה גמורה שיוכל המקבל להקדיש אינה 
מתנה, ומעשה נמי בבית חורון שנתן הבן מתנה 
לאחר כדי שיוכל אביו לאכול בסעודה, וכיון 

  הקדיש נאסר האב.שהתברר שלא נתן לו ע"מ ל
לל"ק לא נאסר אלא כשאמר בשעת נתינה 
שנותן רק כדי שאביו יאכל, אבל אם לא אמר 
שרק בשביל זה נותן, אע"פ שאמר שזו מטרתו 
מותר, ולל"ב אף בזה אסור כיון שהסעודה 

  מוכיחה שלכך כוונתו.

המדיר את בנו הנאה,  -קני ע"מ להקנות מ"ח:

ן יקנה הבן ואמר שאם בן בנו יהיה צורבא מרבנ
כדי שיזכה בן הבן, לפומבדיתא לא קנה, ולרב 
נחמן קנה (דקנין סודר קני ע"מ להקנות, ורב 
אשי דוחה די"ל שיכול לזכות בסודר, ועוד דשם 
קונה מיד ובירושה לאחר זמן), ובמתנת בית 
חורון לא קנה בקני ע"מ להקנות או משום 
דסעודתו מוכחת עליו, או משום דאתיא כר"א 

  ויתור אסור במודר הנאה.הסובר 

  

  

  

  הנודר מן המבושל:
  

  הנודר ממאכלים שונים מה נכלל בדבריו

מותר בצלי ובשלוק,  הנודר מן המבושל מ"ט.

ורבי יאשיה אוסר. ולדברי שניהם בנדרים הלך 

אחר לשון בני אדם, אלא דבאתרא דרבי יאשיה 
  אפי' לבשר צלי קרו מבושל.

מעשה אסור ב ני טועםיאמר קונם תבשיל שא

קדרה רך, ומותר במעשה קדרה עבה, לפי 
שאינו נקרא תבשיל אלא דבר הנאכל עם הפת, 
ובבבל שהיו אוכלים פת עם דייסא אסורים אף 
בעבה. ואסור גם בצלי שלוק ומבושל, ואסור 
בדלועים קטנים, שהרי החולים אוכלים בהם 
את פיתם (י"מ דדווקא דלעת רכה מועילה 

ה לחולה, וי"מ לחולה, אבל דלעת קשה מזיק
שגוף הדלועים מזיק ותוך הדלועים מועיל, וי"מ 

הדלעת מועילה, ולחולים שהם תשושי כח שלרבנן 
מזיקה), ומותר בביצה טורמוטא (עיין נ: איך 
עושים אותה, ומועילה לכיבא), ובדלעת 

לשמואל דלעת מקרקוזא, ולרב אשי  -הרמוצה
  דלעת הטמונה ברמץ (נ"א. ). 

  אכילת דיסא

  רבא היה אוכל פיתו עם דיסא מקמח קליות.  מ"ט:

רב הונא אכל דייסא באצבעותיו, משום שכך היא 
  עריבה יותר. 

דייסא, ולבישרא דתורא ג' כדאי ללכת פרסה עבור 
   פרסאות.

אין לפלוט מאכלו לפני רבו, אבל קרא ודיסא יפלוט 
  אפי' לפני שבור מלכא, משום דקשה לגוף. 

  ד אכיל בהוצא וכו'. חד אכיל דייסא באצבעתיה וח

מפני שאין יוצאים  מין תאניםר"ש לא אכל בלופסין 
  מבני מעיים, ור"י אכל לפי ששביעתם גם למחר. 

  רבי יהודה
היו פניו צהובות לפי שאכל תרדים בלא מלח, וכ"ש 

  אם היה אוכלם במלח. 

היו פניו מאירות, ולא משום שהיה שותה יין שהיה 
דם תאיר פניו. היין מצערו הרבה, אלא חכמת א

ומשום שהיו כ"ד בית הכסא בין ביתו לבית המדרש, 
  והיה בודק עצמו בכל אחד מהם. 

והיה נוטל קנקן על כתפו (ור"ש לקח סל) דגדולה 
  מלאכה שמכבדת את בעליה. 

רב יהודה ואשתו היה לשניהם גלימא אחת וכו', 
ופעם אחת לא הגיע לבי תעניתא, ושלח לו רשב"ג 

והראה לשליח מתחת המחצלת  גלימא ולא קיבל,
  הרבה זהובים אלא שאינו רוצה ליהנות בעוה"ז. 
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  רבי עקיבא

הדירו חמיו כלבא שבוע מכל נכסיו, וחיו בעניות  נ.

גדולה ואמר לאשתו שאם היה יכול היה עושה 
עבורה ירושלים מזהב, ובא אליהו ונדמה לעני כדי 
 שיראו שיש עניים גדולים יותר שאין להם אפי' תבן,

ושלחה אותו רחל ללמוד תורה, ולמד י"ב שנה מר"א 
ורבי יהושע, ואחר י"ב שנה חזר ושמע מאחורי 
הדלת שאשתו אומרת שילמד עוד י"ב שנה, וחזר 
ללמוד עוד י"ב שנה, ובא לביתו עם כ"ד אלף זוגות 
תלמידים, וכשבאה לקבל את פניו אמר לתלמידיו 

  ו. "שלי ושלכם שלה", והתיר לכלבא שבוע את נדר

נתעשר מכלבא שבוע, ומצא איל ספינה מלא דינרי 
זהב, וקנה מספנים תיבה והיה בה ממון של ספינה 
של ישמעאלים (ודומה לזה היה עם רב גמדא), ומן 

שלווה ממנה מעות ואחר שהקב"ה ערב עליו, נכנסה מטרונא 

ומאשתו של רוח שטות בלב בת הקיסר וכו'. 
ורק ובכה ושחק...  שבאה להכשילו בעבירה,טורנוסרופוס 

שאמר לקיסר ומקטיעא בר שלום והתגיירה ונישאת לו. 

שלא יהרוג את היהודים והסכים הקיסר, אבל נשלח למות בבית 
   מלא עפר, ומל עצמו, ונתן נכסיו לר"ע וחביריו.

אמרה בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה תורה  נ:

מפוארה בכלי מכוער, אמר לה למדי מבית אביך 
יין וכו', ואלו השפירין אם היו מכוערים  במה מניחים

הוו גמירין טפי. רב יהודה נדה אשה על שזילזלה 
  במראהו של שמואל, ומתה.

פועל שהיה עושה בכלופסין (תאנים שעושים מהם 
תבשיל) לא יאכל בבנות שבע, בבנות שבע לא יאכל 

  בכלופסין.

  רבי
כשראה איך מכינים אלף מיני תבשילי תאנים, אמר 

ו אמרו נשינו טובה, אנו אפי' בעינינו לא אבותינ
  ראינו. 

הוציא בחתונת בנו כ"ד אלפי ריבוא דינרים, ולא 
  הזמין את בר קפרא וכו'.

כשהיה מחייך היתה פורענות באה לעולם, ואמר 
  לבר קפרא שלא יבדחו וכו'.

בחתונת ר"ש ברבי אמר בר קפרא לרבי  נ"א.

רקד שיפרש לו מאי תועבה רק אם ירקוד לפניו ו
וכי תבלין  –ופירש לו "תועה אתה בה", ... תבל הוא 

זו מה היא, בן אלעשה חתנו של רבי  –יש בה, זימה 
לא יכל לסבול מה שהיה ויצא, והיה בן אלעשה 
עשיר ופיזר מעותיו ללמוד תספורת כה"ג, ראשו של 

  זה בצד עיקרו של זה.

הנודר ממעשה קדרה אינו אסור אלא  -קדרה
  רתח ומבושל הרבה.המוממעשה רתחתא 

הנודר מן היורד לקדרה אסור בכל הנעשה 
בקדרה, ואסור אף בתבשיל שיורד אחרי 
הקדרה לאילפס, אבל הנודר מן היורד לאילפס 

  מותר ביורד לקדרה.
מותר משמע גמר עשיה הנודר מן הנעשה בקדרה 

בנעשה באילפס, והנודר מן הנעשה באילפס 
  מותר בנעשה בקדרה.

אינו אסור אלא בפת,  תנורהנודר מן היורד ל
ואם נדר מכל מעשה תנור אסור בכל הנעשים 

  בתנור.

הנודר מן  -כבוש שלוק צלי מליח נ"א:

הכבוש אסור רק בירק כבוש, מן השלוק אינו 
אסור אלא בבשר שלוק, מן הצלי אינו אסור 
אלא בבשר צלוי, מן המליח אינו אסור אלא בדג 

בכל מליח. ואם אמר כבוש שאני טועם אסור 
הכבושים, וכן בשלוק צלוי ומליח.  הגמ' 
מסתפקת היכא דאמר דכבוש דשלוק דצלי 

  דמליח אם אסור בכל או לא.

האומר דג שאני טועם אסור בגדולים  -דגים

אסור בקטנים ומותר  -ומותר בקטנים, דגה
בגדולים (בלישנא דקרא כולל גם גדולים, אולם 

ם בנדרים הולכים אחר לשון בני אדם), דג דגי
אסור בגדולים וקטנים, מלוחים  - או דג דגה

ותפלים, חיים ומבושלים, ומותר בטרית טרופה 
ובציר. ואם נדר מן הצחנה אסור גם בטרית 
טרופה, ומותר בציר ובמוריס, ואם נדר מטרית 
טרופה אסור גם בציר ומוריס, הגמ' מסתפקת 

  מה הדין בנדר מציחין, תיבעי.

מים היוצאים מן  הנודר מן החלב מותר בקום -חלב

ורבי יוסי אוסר, וכל אחד דיבר לפי צורת החלב, 
דיבור אנשי מקומו (ועל כן לר"י הנודר בעדשים 
מותר באשישים, ולת"ק אסור) והנודר מן הקום 
מותר בחלב. ובברייתא איתא שהנודר מחלב 

  מותר בגבינה.

אבא שאול אומר הנודר מן הגבינה  -גבינה

. ובברייתא איתא אסור בין במלוחה בין בתפלה
  דמותר בחלב.
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הנודר מן הבשר מותר ברוטב  -בשר נ"ב.

ובקיפה, ורבי יהודה אוסר, ואמר ר"י שר"ט אסר 
גם ביצים שהתבשלו עם הבשר, ואמרו לו 
חכמים שהיינו כשאמר בשר זה עלי אז אסור 
בנתערב אם יש בו בנותן טעם. וכן הנודר מן 

אם היין מותר בתבשיל שיש בו טעם יין, אבל 
אסר יין זה אם יש בו בנותן טעם אסור. (הנודר 

  מן הקיפה מותר ברוטב).

  - היוצא מן הפירות

הנודר מן הענבים מותר ביין, מן הזיתים  נ"ב:

מותר בשמן, ואם אסר על עצמו זיתים וענבים 
אלו אסור ביין ושמן, הגמ' מסתפקת מה הדין 
אם אמר זיתים וענבים שאיני טועם, אם מותר 

  או לא. ביין ושמן

האומר קונם פירות האלו עלי, קונם הם לפי, אסור 
בחילופין וגידוליהן, ואם אמר קונם פירות אלו 
  שאיני אוכל שאיני טועם מותר בחילופיהן וגידוליהן.

הנודר מן התמרים מותר בדבש תמרים,  נ"ג.

הנודר מן הסתווניות מותר בחומץ סתווניות, 
חכמים ולריב"ב אם שם תולדתו כשמו אסור, ול

ולרשב"ג הנודר מסתווניות מותר בסתווניות 
עצמם שאין דרך לאוכלם, ואסור ביוצא מהם, 
אבל בדבר שדרך לאכול גם אותו וגם את היוצא 

  ממנו, שניהם אסורים.  

  - דבר שיש לו שם לווי

  הנודר מן היין מותר ביין תפוחים. 

הנודר מן השמן מותר בשמן שומשמין, 
ר בשמן שומשמין ובברייתא איתא דבא"י מות

ואסור בשמן זית, ובבל אסור בשמן שומשמין 
ומותר בשמן זית, ובמקום שמשתמשים 
בשניהם אסור בשניהם, ואע"פ שהרוב 
משתמשים רק באחד אסור בשניהם, דספק 

  לחומרא.

  הנודר מן הדבש מותר בדבש תמרים.

  הנודר מן החומץ מותר בחומץ סתווניות.

ה, ובברייתא הנודר מן הירק מותר בירקות השד
איתא שבשביעית אסור בירקות השדה ומותר 
בירקות הגינה, ולרבי חנניה בן גמליאל במקום 
שמביאים ירקות מחו"ל אסור בשניהם, וי"א 

  שאין מביאים ירקות מחו"ל משום גוש.

  הנודר מן הכרישין מותר בקפלוטות.

הנודר מן הכרוב אסור באספרגוס, מן  נ"ג:

  האספרגוס מותר בכרוב.

ודר מן הגריסין אסור במקפה, מן המקפה הנ
  מותר בגריסים.

הנודר מן המקפה אסור בשום, ורבי יוסי מתיר, 
  הנודר מן השום מותר במקפה.

הנודר מן העדשים אסור באשישים, ורבי יוסי 
  מתיר, הנודר מן האשישים מותר בעדשים.

האומר חיטה חיטים שאני טועם אסור בין 
ריסים שאני בקמח בין בפת, האומר גריס ג

טועם אסור בין חיים בין מבושלים, האומר גריס 
חיטה שאני טועם מותר לר"י לכוס חיים, 
ולרשב"ג האומר חיטה או גריס שאני טועם 
אסור לאפות ומותר לכוס, ואם אמר חיטים או 
גריסים שאני טועם אסור לכוס ומותר לאפות, 
ואם אמר חיטה חיטים או גריס גריסים שאני 

  בין לאפות בין לכוס.טועם אסור 

  

  

  

  הנודר מן הירק:
  

  -מחלוקת ר"ע וחכמים מה נקרא מינו

מותר בדלועין, ואם נדר  הנודר מן הירק נ"ד.

מירק המתבשל בקדרה לרבנן מותר בדלועין, 
ולר"ע אסור בדלועין. ומחלוקתם היא אם נחשב 
מינו בדבר שצריך השליח לחזור ולהמלך עליו 

לוקה על  עם המשלח. ומודה ר"ע שאינו
ואסור בפול דאינם אסורים אלא מספק. הדלועים 

  המצרי לח ומותר ביבש.

שליח שעשה שליחותו בעה"ב מעל, ואם לא עשה 
שליחותו וכגון שאמר לו בעה"ב שיתן לאורחים 
בשר ונתן להם כבד או להיפך בעה"ב מעל, לרב 
חסדא לר"ע מעל השליח, ולאביי כיון שמודה ר"ע 

  ממילא השליח מעל.שצריך להמלך בבעה"ב 

אסור בכל מיני בשר,  הנודר מן הבשר נ"ד:

ואסור בראש וברגלים ובקנה ובכבד ובלב 
ובעופות, אבל מותר בבשר דגים וחגבים, 
(ההבדל בין דגים לעופות הוא באופן שהקיז דם 



 תמצית מסכת נדרים

153 

 

שהעופות ראויים לו ע"י שליקה וכוונתו לידור 
מהם, אבל דגים אינם ראויים לו, ולאביי איירי 

י שכואבות לו העיניים והדגים קשים לעינים במ
ואמנם בסוף החולי מועילים הדגים לעיניים), 
ולרשב"ג אינו אסור אלא בכל מיני בשר ומותר 
בראש וכו', וכן היה רשב"ג אומר שקרביים 
אינם בשר ומי שקונה אותם לאכילה כבשר לאו 
בר אינש, ורשב"ג הוא תנא דמתני' דפליג על 

  ר"ע.

לר"מ אסור בפול המצרי  מן הדגןהנודר  נ"ה.

יבש ומותר בלח, ומותר בפירות האילן ובירק, 
ומותר באורז וחילקא וטרגיס וטיסני. ולחכמים 
אינו אסור אלא בה' מינים. ומודה ר"מ שהנודר 
מן התבואה אינו אסור אלא בה' מינים, וקמ"ל 
שלא אומרים דתבואה כל מילי משמע. ואמנם 

הגדל בשדה. וכן תבואת השדה כולל כל דבר 
(ולרב יוסף רק ה'  לשון עללתא כולל כל דבר

ונ"מ בירושת בנו של מר שמואל שציווה  מינים),
, לתת מעללתא דנהר פניא שנותנים מכל דבר

(והקפיד רב יוסף על ששאלו רבא דבר שידע, ובא 
רבא ומזג לו יין, ואמר לו רב יוסף שלא ישב עד 

ופירש רבא שיפרש לו הפסוק וממדבר מתנה וכו', 
שע"י שעושה עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה 
ניתנת לו במתנה, ונחלו קל, ועולה לגדולה, ואם 
הגביה עצמו הקב"ה משפילו, ואם חוזר בו הקב"ה 

  מגביהו).

אסור מפירות כל  :  הנודר מפירות השנהנ"ה

אותה השנה, ומותר בגדיים ובטלאים ובחלב 
י שנה עלי ובביצים ובגוזלות, ואם אמר גידול

אסור בכולם. ואם נדר מפירות הארץ אסור בכל 
פירות הארץ ומותר בכמהין ופטריות, ואם נדר 
מגידולי קרקע אסור בכמהין ופטריות, ואף 
שברכתם שהכל (כמו מלח וזמית) ולא האדמה, 
הם מתרבים מהאדמה אך לא יונקים ממנה 

    אלא מהאויר. 

  הנודר מדברים שונים מה בכלל דבריו
מותר בשק וביריעה  ר מן הכסותהנוד

ובחמילה, ואסור בפונדא ובפסקיא ובסקרוטיא 
ובקטבליא ואנפילא ופליניא ומכנסים וכובע. 
ומותר לצאת בשבת מפני הגשמים בשק עבה 
ובסגוס עבה וביריעה ובחמילה, אבל לא בתיבה או 

בקופה או במחצלת, והרועים וכל אדם יוצאים 
  בשקים.

 -יסוי או בטעינהמתי אסור בלבישה או בכ
אמר קונם צמר עולה עלי מותר להתכסות בגיזי 
צמר, ואם אמר קונם פשתן עולה עלי מותר 
להתכסות באניצי פשתן. ר"י אומר הכל לפי 
הנודר שאם טען צמר או פשתן והזיע והיה ריחו 
קשה ואז נדר מותר להתכסות ואסור להפשילו 
לאחוריו, ואם היה לובשו והיה צר עליו ונדר 

ור ללבוש ומותר לטעון, ואם היה טעון בו אס
  והזיע ונדר, מותר ללבוש ואסור לטעון.

לר"מ מותר בעליה  הנודר מן הבית נ"ו.

ולחכמים אסור בעליה. רב חסדא ואביי נחלקו 
אם מה שצריך פסוק לרבות דין נגעים בעליה 
זה לר"מ או אף לרבנן (דמחבר בארעא משמע). 

יתי אני ומה שאמר עולא שאם אמר בית בב
מוכר לך מראהו עליה, או דאתיא כר"מ, או 

  שהכונה שמראהו  המעולה שבבתים.

  הנודר מן העליה מותר בבית.

לר"מ מותר בדרגש, ולחכמים  הנודר מן המיטה
אסור בדרגש. לעולא דרגש היינו ערסא דגדא 

מיטה של עור, לרבין היינו ערסא דצלא מיטה למזל, 

רגים אותם וי"מ שגם מיטה וגם דרגש היו מס
, בנקבים, ולא היו כורכים החבלים על ארוכות המיטהמגופם 

אלא שמיטה היו מכניסים ומוציאים הרצועות 
  בנקבים, ודרגש מכניסים ומוציאים בלולאות). 

  הנודר מן הדרגש מותר במיטה.

בסעודת הבראה של מלך כל העם מסובים על 
  הארץ, והוא מיסב על הדרגש.

ה את כל המיטות בביתו, אבל בימי השבעה היה כופ
אבל את הדרגש לא היה כופה אלא זוקף, ולרשב"ג 
מתיר קרביטיו והוא נופל מאיליו, וכן הלכה. מיטה 

ומיטה שנקליטיה  המיוחדת לכלים א"צ לכפותה.
  יוצאים זוקפה. 

מותר להכנס לתחומה  הנודר מן העיר נ"ו:

(דכתיב ומדותם מחוץ לעיר) ואסור להכנס 
  בהיות יהושע ביריחו).לעיבורה (דכתיב 

אסור מן האגף ולפנים, אבל מן  הנודר מן הבית
האגף ולחוץ מותר, (וגבי מצורע דכתיב ויצא מן 
הבית צריך הכהן לצאת מן הבית כולו ולהסגיר 
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כשהוא עומד בצד המשקוף. ומ"מ אם עמד 
תחת המשקוף והסגיר או שהסגיר מביתו 

  הסגרו מוסגר).

  עד הפסח... הדיר את אשתו
האומר לאשתו מה שאת עושה איני אוכל   ז.נ"

או איני מתכסה עד הפסח, אם עשתה לפני 
  הפסח מותר לאכול או להתכסות אחר הפסח. 

אבל אם אמר מה שאת עושה עד הפסח איני 
  אוכל או איני מתכסה, אסור אף אחר הפסח. 

ואם אמר שלא תהנה עד הפסח אם תלך לבית 
ורה אביה עד החג, אם הלכה לפני פסח אס

בהנאתו עד פסח, ואם נהנתה לפני פסח אסורה 
  בבל יחל ללכת עד החג. 

ואם אסר הנאתו עליה אם תלך לבית אביה עד 
הפסח, והלכה לפני הפסח, אסורה בהנאתו עד 

  החג, ומותרת ללכת לבית אביה אחרי הפסח.   

  דין גידולים
האוסר על  -מתי הנודר נאסר בחילופין וגידולים

אמר קונם ותר בחילופיו וגידוליו, אבל עצמו מין מסוים מ
פירות האלו עלי, או שאמר קונם הן על פי, או 
שאמר קונם הן לפי, אסור בחלופיהן בגידוליהן, 
ומותר בגידולי גידוליהן. אבל אם אמר שאני 
 אוכל שאני טועם מותר בחילופיהן וגידוליהן.
  ואם אין זרעו כלה אפי' גידולי גידולים אסורים.

לאשתו קונם מעשי ידיך עלי, קונם  וכן האומר
הן על פי, קונם הן לפי, אסור בחילופיהן 
וגידוליהן, ואם אין זרעו כלה אפי' גידולי 
גידולים אסורים. ואם אמר שאני אוכל שאני 

  טועם מותר בחילופיהן וגידוליהן.

ישמעאל איש כפר ימא מסתפק בבצל  נ"ז:

שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית ורבו גידוליו 

אם גידולי ההתר מעלים את על עיקרו, 
  .האיסור או לא

הגמ' מביאה שלדברי רבי ינאי מותר (בצל של 
תרומה). ולריו"ח אסור, ועל כן אם הרכיב אילן 
ערלה בזקנה, אסורים פירות הערלה אפי' 
הוסיפו מאתים. וכן סובר רבי יהונתן בבצל 

  .וגדל אח"כ הבצלשנטעו בכרם ונעקר הכרם 

  -מה מימרות לראיה ספק הנ"להגמ' מביאה כ

ליטרא של בצלים שתיקנה וזרעה בשדה צריך 
להפריש גם על העיקר. (אין מכאן ראיה לספק 

  הנ"ל, דדילמא לחומרא שאני).

דבר שיש לו מתירין (טבל, מעשר שני,  נ"ח.

הקדש, חדש) אינם בטלים כלל. ודבר שאין לו 
מתירין (תרומה, תרומת מעשר, חלה, ערלה, 

ם) נתנו חכמים שיעור לביטולם. כלאי הכר
ושביעית שיעור הביטול לאכילה בנותן טעם, 
אבל לביעור אין לה שיעור. (גם מכאן אין ראיה 

  דדילמא לחומרא שאני).

בצלים של שישית שירדו עליהם גשמים 
בשביעית וצמחו, אם העלים שלהם שחורים 

, אבל אם העלים מפני שגדלו מהקרקעאסורים 
לרבי חנניא בן אנטיגנוס אם ירוקים מותרים. ו

יכולים ליתלש בעלים שלהם אסורים, ואם לאו 
מותרים. ובאופן שאסור בהנ"ל, מותר בעלי 
בצלים של שביעית שנכנסו לשמינית. (אין 
מכאן ראיה לספק הנ"ל דדילמא איירי 

  כשטחנם).

המנכש עם הכותי בחסיות שאין זרעם  נ"ח:

ם כלה, מותר לאכול מהם אכילת עראי ומעשר
ודאי. ומותר לאכול במוצאי שביעית מגידולי 
ישראל החשוד על השביעית. הגמ' אומרת 
שלרב יוחנן ורבי יונתן הסוברים שאין גידולי 
ההתר מתירים את האיסור, צ"ל דשאני שביעית 

  שכיון שאיסורה ע"י קרקע  בטלה ע"י קרקע. 

ואמנם מעשר לא חשיב איסורו ע"י קרקע, אלא 
ן אין הגידולים מבטלים את דיגון גורם. ועל כ

המעשר, (אם זרע מעשר שלא הפריש ממנו 
תרומת מעשר, וגדל בשביעית, הרי הגידולים 
הם מעשר, וצריך להפריש עליהם ממקום אחר 

  לפי חשבון, כיון שהגידולים הם שביעית).

הגמ' מוכיחה מהא דקתני במתני' (נ"ז. )  נ"ט.

שאין  דאם אין זרעו כלה אסור בגידולי גידוליהן,
הגידולים מפקיעים את האיסור מן העיקר. 
והגמ' דוחה דשאני קונמות דמצוה לישאל 
עליהם, הוי דבר שיש לו מתירין שאינו בטל, 
אבל תרומה אע"פ שאפשר לישאל עליה בטלה 
במאה, דאינה חשובה דבר שיש לו מתירין, 
שאע"פ אפשר לישאל עליה אין מצוה לישאל 

  עליה.
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  -רי ריו"ח ורבי ינאיביאורים וחידושים בדב

הגמ' מבארת  -התר שבו להיכן הלך נ"ט:

שלריו"ח בצל מתוקן שזרעו וצמח צריך 
להפריש מעשר לפי כולו, ולא אמרינן התר שבו 
להיכן הלך. אבל החולקים סוברים שאין 
מפרישים על העיקר, ורשב"ג שאמר שרק מה 
שגדל בשביעית נאסר לא חולק על ת"ק. וריו"ח 

י רשב"ג אלא בדבר שלא טרח סובר שלא אייר
בו, אבל אם טרח בטל העיקר ברוב הגידולים, 
וגבי מעשר אף כשטרח אין העיקר בטל, 

  מגזה"כ. 

הגמ' מבארת שגם לרבי ינאי גידולי תרומה  ס.

תרומה, וגידולי גידולים חולין, וס"ל דהא דתנן 
שבדבר שאין זרעו כלה גם גידולי גידולים 

דולים על העיקר, אסורים, היינו בלא רבו הגי
  אבל אם רבו הגידולים על העיקר מותר.

  

  

  

  קונם יין:
  

  הנודר לזמן מסוים מה בכלל האיסור
הנודר קונם יין שאני טועם היום אינו  -יום

אסור אלא עד שתחשך, ומ"מ צריך שאלה 
לחכם, י"מ גזירה היום משום נודר ליום אחד, 

  וי"מ משום שהנודר כאילו בנה במה וכו'.

הנודר לשבת זו אסור בכל השבת,  -שבת ס:

והשבת בכלל השבוע שעבר, (ולא אמרינן 
  שכוונתו לימי החול).

הנודר לחודש זה אסור בכל החודש,  -חודש
ור"ח בכלל החודש הבא, (ואפי' בל' בחודש 

  מותר, דקרו לי אינשי ריש ירחא).

הנודר לשנה זו אסור בכל השנה, וראש  - שנה

  השנה בכלל השנה הבאה.

הנודר לשבוע זה אסור בכל השבוע,  -שבוע
  ושביעית בכלל השבוע שעבר.

הנודר ליום אחד, שבת אחת,  -יום אחד וכו'
חודש אחד, שנה אחת, שבוע אחד, בכל אלו 

  אסור משך הזמן שנדר מיום ליום. (ס. ).

הגמ' מסתפקת מה הדין באמר קונם יין  -יום
שאני טועם יום, אם דינו כאומר היום, או שדינו 

מר יום אחד. (ממתני' ליכא לדיוקא. כאו
וממתני' דנתעברה השנה ליכא ראיה, דהחידוש 
הוא שלא הולכים אחר רוב שנים שאינם 

  מעוברות).

הנודר ליובל, לרבנן דס"ל שאין  -יובל ס"א.

מונים את היובל עצמו לשנות השמיטה הבאה, 
אסור הנודר גם בשנת היובל. ולר"י הסובר 

השמיטה הבאה, שמונים את היובל לשנות 
מותר ביובל. הגמ' מבארת מחלוקתם בביאור 

  הפסוקים.

  עד מתי נאסר הנודר עד... 

  הנודר עד הפסח אסור עד שיגיע הפסח. ס"א:

  הנודר עד שיהא אסור עד שיצא הפסח.

וכן בכל דבר שזמנו  הנודר עד לפני הפסח
לר"מ אסור עד שיגיע הפסח, ולרבי יוסי  קבוע

מרת שהשיטה אסור עד שיצא. הגמ' או
מוחלפת, שהרי מצינו בקידושין שלרבי יוסי לא 

ולפי זה אין כוונתו אלא מעייל איניש נפשיה לספיקא 

ולר"מ מעייל איניש נפשיה  עד שיגיע פסח
לספיקא. (באומר קידשתי את ביתי הגדולה, 
לרבי יוסי רק הגדולה שבגדולות אסורה, ולר"מ 

  כולם אסורות חוץ מהקטנה שבקטנות). 

וכן בכל דבר שאין זמנו קבוע,  ר עד הקצירהנוד
  אסור רק עד שיגיע.

אסור עד שיתחילו העם  הנודר עד הקיץ

להכניס בכלכלות של תאנים, ולא בכלכלות של 
  ענבים. 

לת"ק אינו אסור אלא  -הנודר מפירות קיץ
בתאנים, אבל ענבים לא נקצצים ביד. ולרשב"ג 
ענבים בכלל תאנים, כיון שכשמתבשלים יפה 

  קצצים ביד.נ

הנודר עד שיעבור הקיץ אסור עד  ס"ב.

שיקפלו רוב המקצועות. ובזמן זה שאר 
התאנים מותרות משום גזל ופטורות מן 
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המעשר. הגמ' מביאה מעשים איך נהגו כמה 
  תנאים בדין זה.

  ותורה לשמה משתמש בכתרה של תורה
המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם (ק"ו 

  מבלשצר). 

נים בזמן שקופלו המקצועות, ורצה ר"ט אכל תא
בעל השדה לזורקו בנהר (שחשב שהוא גונב לו כל 
השנה) ואמר לו שהוא טרפון והניחו, ונצטער על 
שנשתמש בכתרה של תורה, ולא פייסו בדמים 

  שהרי היה עשיר גדול.

אל יאמר אדם אקרא כדי שיקראוני חכם,  -לשמה
  . אשנה וכו', אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבוא

עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם, ואל 
תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום להיות עודר 

  בו.

שרי ליה לאיניש להודיע עצמו במקום שאין יודעים. 
וכן מותר לומר שהוא ת"ח כדי שידונו אותו 
בתחילה, ככהן שנוטל בראש דכתיב בכהן 

  "וקדשתו" לכל דבר שבקדושה יהיה ראשון.

ת"ח לומר שאינו רוצה לשלם מס, מותר ל ס"ב:

ומותר לומר לשם כך שהוא כהן לאש. (רב אשי מכר 
עצים לבית שעובדים בו ע"ז לאש, ואמר הטעם 

  משום שרוב עצים להסקה ם עומדים ולא לע"ז).

בסתמא אסור עד שיתחילו לקצור  -עד הקציר
  חיטים ולא שעורים, אולם הכל לפי מקום נדרו.

, וירד לעמקים היה בגליל ונדר עד הקיץ
אע"פ שהגיע הקיץ בעמקים אסור עד שיגיע 

  הקיץ בגליל.

לחכמים  -עד הגשמים או עד שיהו הגשמים

אסור עד שתרד רביעה שניה, ולרשב"ג עד 
שיגיע זמנה של רביעה שניה. ואמר רבי זירא 

אף לחכמים אינו אסור  עד הגשםשאם אמר 

  אלא עד זמן רביעה שניה.

אסור עד שיצא  לר"מ -עד שיפסקו הגשמים

  ניסן, ולר"י עד שיעבור הפסח.

לר"מ רביעה ראשונה זמנה  -זמן ג' רביעות ס"ג.

בג' חשון, והשניה בז', והשלישית בכ"ג. ולרבי יהודה 
ראשונה בז', שניה בי"ז, שלישית בכ"ג. ולרבי יוסי 
ראשונה בי"ז, שניה בכ"ג, והשלישית בר"ח כסלו. 

ניה לנודר עד רביעה ראשונה נ"מ לשאול גשמים, ש

הגשמים (לרבי זירא), שלישית זהו הזמן שהיחידים 
  מתחילים להתענות, אם לא ירדו גשמים.

הנודר לשנה אסור אף  -חודש העיבור בנדרים
בחודש העיבור, ואם נדר עד ר"ח אדר אסור עד 
ר"ח אדר הראשון, ואם נדר עד סוף אדר אסור 
עד סוף אדר הראשון. לאביי אף לר"מ שאדר 

הוא אדר סתם, אם נדר ולא ידע שהשנה השני 
מעוברת כוונתו לאדר הראשון, ואם ידע כוונתו 

  לאדר השני. ולר"י סתם אדר הוא אדר הראשון.

  כמה אומדנות בדעת הנודר

מותר  -קונם יין שאני טועם עד הפסח ס"ג:

בליל פסח, שאין כוונתו אלא עד זמן שדרך 
לשתות. וכן הנודר מבשר עד הצום כוונתו עד 

. וכן הנודר משום עד שבת ערב יוה"כליל הצום 
  כוונתו עד ליל שבת.

האוסר את עצמו אם חבירו לא יקח משלו לבניו 
כור חיטים וב' חביות יין, יכול להפר שלא ע"פ 

  .לא נדר אלא לכבודו וזהו כבודוחכם, שהרי 

וכן האוסר את חבירו אם לא יתן לבנו וכו', 

, התקבלתי הריני כאילולחכמים יכול לומר לו 

  אבל לר"מ אסור עד שיתן.

היה מפציר בחבירו לשאת את בת אחותו 
ואסרה חבירו בהנאה, או שגירש את אשתו 

אין כוונתו שואסרה בהנאה, מותרות להנות לו 
  לאסור אלא הנאת אישות.

היה מפציר בחבירו שיאכל אצלו, ואסר על 
עצמו להכנס לביתו ולשתות טיפת צונן, מותר 

  .נתו לאסור אלא אכילה ושתיהכוו איןבזה, ש

  

  

  רבי אליעזר:
  

  דיני התרת נדר ע"י פתח

  םכבוד אביו ואמו וכבוד המקו

לר"א פותחים בכבוד  -כבוד אביו ואמו ס"ד.

אביו ואמו, ולחכמים אין פותחין, ובנדר שבינו 
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לבין אביו ואמו, אף לחכמים פותחים בכבוד 
  אביו ואמו.

תחו רבי צדוק אמר שלר"א יפ -כבוד המקום
  בכבוד המקום, ואמרו לו חכמים א"כ אין נדרים.

מפני שאינו לאביי הכונה שאין הנדרים ניתרים יפה 

, ולרבא הכונה שא"כ יהיו מעיז פניו לומר שהיה נודר
  נדרים מותרים בלא להשאל לחכם.

ומה שחכמים מודים לר"א בנדר שבינו  ס"ד:

לבין אביו ואמו, לאביי הטעם מפני שהיה חצוף 
ולרבא ולא ישקר לומר שאם היה יודע לא היה נודר, לידור 

אין חוששים שכל אחד יתיר לעצמו, כיון 
  שבשאר הנדרים צריך ללכת לחכם.

לר"א פותחין בנולד (אילו הייתי יודע  -נולד

שיהיה... ), ולחכמים אין פותחין. ונחלקו בהתר 
למשה לרדת למצרים "כי מתו כל האנשים 

מש ומבואר המבקשים את נפשך" אם מתו מ
שפותחים בנולד, או שהכונה שירדו מנכסיהם 

  ולאו נולד הוא שהרי העניות מצויה.

ד' חשובים כמתים עני ומצורע וסומא ומי שאין לו 
   בנים דכתיב וכו'.

אין מתירים לו המודר הנאה בפני חבירו  ס"ה.

(ולכן היה צריך משה להתיר נדרו  אלא בפניו

להתיר  בפני יתרו. ולא היה יכול צדקיהו
השבועה שנשבע לנבוכדנצר שלא יגלה שאכל 

  ארנבת חיה, וקרא נבוכדנצר לחכמים וכו').

אם אמר בנדר עצמו שנודר מפני דבר מסוים 
(אביה רע, כלב רע בתוכו), ואמרו לו שהשתנה 
הדבר, לר"מ פותחין בזה, ולחכמים אף בזה אין 

  פותחין.
לרב הונא טעמא דר"מ משום שנעשה כתולה 

ר. ולריו"ח איירי שאמרו לו שכבר נדרו בדב
  בשעת הנדר לא היה כמו שאמר.

הגמ' מקשה על ריו"ח ממתני' לקמן ס"ו.  ס"ה:

  בכעורה וכו', למה לי למיתני תרתי, קשיא.

לר"מ פותחין לאדם  -פתח מן הכתוב בתורה
ואומרים לו אילו היית יודע שאתה עובר על לא 
תקום וכו', ואם אמר שאם היה יודע לא היה 

  נודר, הנדר מותר.
עני מחויבים קרוביו לפרנסו לפני  -וחי אחיך עמך

  שנופל לידי גבאי.

ר"ע פתח נדר לאדם  -פתח בכתובת אשתו
שנדר מאשתו הנאה וכו' ואמר שאילו היה יודע 

  שהוא כך לא היה נודר.
הגמ' דנה במעשה זה אם מוכח שמטלטלין 
משתעבדי לכתובה, ואומרת שאין מזה ראיה ולא 

לא קרקע. וכן הגמ' דנה אם מוכח שאין תקח א
מסדרין לבעל חוב, ואומרת שאין מזה ראיה, ולא 

  תיפרע מיד, אלא שאין מקרעין שטר הכתובה.

  פותחים בימים טובים ושבתות. ס"ו.

  נדר שהותר מקצתו
בראשונה היו אומרים שאם מתירים ע"י 
שפתחו בכבוד שבתות ויו"ט אין מותר אלא 

ע ולימד שנדר שהותר בימים אלו, עד שבא ר"
  מקצתו הותר כולו. 

והיינו כשנדר קונם שאיני נהנה לכולכם, או 
שנדר לזה ולזה והותר הראשון, אבל אם הותר 

  האחרון הוא מותר וכולם אסורים. 

ואם אמר לזה קרבן ולזה קרבן צריכים פתח 
לכל אחד. והיינו כר"ש דאמר עד שיאמר 

  שבועה לכל אחד ואחד. 

מפני שהוא רע למעיים ואמרו לו וכן בנדר מיין 
שהמיושן יפה למעיים, הותר בכל היינות (ואפי' 
אינו טוב אלא שאינו רע, די בזה להתיר את 
הנדר). וכן בנודר מבצל מפני שהוא רע ללב וכו' 

  הותר בכל הבצלים.

  פותחין לאדם בכבוד עצמו, ובכבוד בניו.

האומר קונם שאני נושא את פלונית שהיא 

וכו', מותר בה. לא מפני  ת נאהכעורה ונמצא

שנעשית כך, אלא מפני שהנדר טעות. ולרבי 
ישמעאל אפי' נעשית נאה מותר בה, ומעשה 
באחד שנדר הנאה מבת אחותו, והכניסוה לבית 

בכה רבי ישמעאל ויפוה והתירה רבי ישמעאל, 
רבי ישמעאל ואמר בנות ישראל יפות הן אלא 

שראל שהעניות מנוולתם, וכשמת היו בנות י
  נושאות קינה וכו'.

הגמ' מביאה מעשים בתנאים שזלזלו בכבודם  ס"ו:

כדי להשכין שלום בין איש לאשתו. רבי יהודה טעם 
וכו'. רשב"ג התיר לאשה לרוק (ודי שתרוק בבגדיו 
כיון דלזילותא קמיכוון). ורבי שמעון לא הסכים 
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שלא לזלזל בכבוד התורה, וכדי שלא יתרגלו 
  בנדרים.

ל ברבי יוסי התיר נדר שאסר בעל על רבי ישמעא
אשתו עד שתראי מום יפה שבך, ואף שלא היה בה 

  שום דבר יפה התירו, דשמה לכלוכית היה יפה לה.

בבא בן בוטא אמר לאשה ששברה על ראשו ב' נרות 
מפני שכך ציווה בעלה, את עשית רצון בעלך, 

  המקום יוציא ממך ב' בנים כבבא בן בוטא. 

  

  

  

  

  ה:נערה המאורס
  

נערה המאורסה אביה ובעלה מפירים  ס"ז.

אבל אין אחד מהם יכול להפר לבדו.  נדריה

וכ"ש אם אחד מהם קיים את הנדר שאין השני 
יכול להפר, ואע"פ שאחד הפר והשני קיים וחזר 
ונשאל על הקמתו, אינו יכול להפר, אלא 

  צריכים להפר בבת אחת.

  מקור דין נערה המאורסה בפסוקים
היו תהיה לאיש וכו' " ואיירי  דכתיב "ואם

בארוסה. שהרי הפסוק "ואם בית אישה נדרה" 
איירי בנשואה, ואצ"ל שאין הבעל מיפר 

  בקודמין. ואב"א "תהיה" קידושין משמע.

וא"א לומר שהאב מיפר לבדו, דא"כ למה  ס"ז:

  צריך קרא בנערה פנויה שהאב מיפר.

וא"א לומר שהארוס מיפר לבדו (אלא שאם 
אין יכול הארוס להפר), דא"כ למה האב הקים 

צריך קרא בנשואה שהבעל מיפר לבדו, ואם 
משום שבעל לא מיפר בקודמין וארוס מיפר, 
הרי אין כוחו בקודמין אלא יחד עם האב, וא"כ 

  לבדו אינו יכול להפר.

דבי רבי ישמעאל לומד דין נערה  ס"ח.

המאורסה מ"בין איש לאשתו בין אב לבתו". 
זה שהבעל מיפר נדרים  ורבא לומד מפסוק

  שבינו לבינה.

בעל מיגז גייז או מיקלש הגמ' מסתפקת אם 
, ונ"מ בנדרה משני זיתים ואכלה אותם קליש

כיון שחצי אחרי הפרת הבעל, דאם מיגז גייז לוקה 

, ואם מיקלש קליש אינה לוקה נשאר באיסורו החזק
הגמ' (ס"ט. ) פושטת שלב"ש כיון שכל הנדר קלש. 

  לב"ה מיקלש קליש.מיגז גייז, ו

  מתי נתרוקנה רשות לאב
אם לא שמע הבעל על הנדר, או ששמע ושתק, 
או ששמע והיפר, ואח"כ מת האב באותו היום, 

  נתרוקנה רשות לבעל, והפרתו הפרה.

אבל אם שמע וקיים, או ששתק והאב  ס"ח:

  מת ביום שלאחריו. אין האב יכול להפר.

 אם הבעל היפר, אפי' לא שמע האב עד שמת
  הבעל, יכול האב להפר.

אם הבעל היפר ומת האב, אין הבעל יכול להפר, 

. ואפי' אין הבעל מיפר אלא בשותפותשמפני 

  אם האב היפר לפני שמת, אין הבעל יכול להפר.  

אם האב היפר ומת הבעל, לב"ש חוזר  ס"ט.

האב ומיפר חלקו של בעל, ולב"ה אין האב יכול 
או מיקלש  להפר. (ונחלקו אם בעל מיגז גייז

  קליש).

  כמה דינים בהקמה והפרה
  נשאלים על הקמה, ואין נשאלים על הפרה.

הקים ב' פעמים ונשאל על ההקמה הראשונה, 
  חלה ההקמה השניה (כמו גבי ב' שבועות).

אמר קיים לכי ומופר לכי ולא תיחול  ס"ט:

, חלה ההפרה בלא הקמה אא"כ חלה הפרה
מורת עולה וכמו שמצינו באומר הרי זו תההקמה. 

תמורת שלמים שלרבי יוסי אם נתכוון להחיל ב' 
הקדושות יחד חלים ב' הקדושות, ומה שאמר כל 
אחת בנפרד מפני שא"א לאומרם יחד. וא"כ ה"ה 
הכא אין כוונתו להפר אחר ההקמה אלא יחד עם 
ההקמה. ואפי' לר"מ הסובר שחלה רק קדושת 
עולה, מ"מ אם אמר שלא תחול קדושת עולה בלי 

ושת שלמים חלים ב' הקדושות, והכא הרי אמר קד
  לא תיחול הקמה אא"כ חלה הפרה. 

אמר קיים ומופר לכי בבת אחת לא חל כלל, 
  דכל שאינו בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינו.
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, אם קיים לכי היוםהיכא שאמר  רבה מסתפק

  בכלל אמירתו שיהא מופר למחר או לא. 

אמר ואת"ל שאינו מופר ילה"ס מה הדין ב ע.

אם בכלל דבריו שהנדר קיים  מופר לכי למחר

היום והרי א"א להפר למחר, או שכוונתו שיהא 
  מופר למחר מהיום.

ואת"ל שהנדר קיים, ילה"ס מה הדין אם אמר 

, אם יש בכלל דבריו שיהיה קיים לכי שעה

  מופר אח"כ או לא.

ואת"ל שאין בכלל דבריו הפרה, ילה"ס אם 

הוי הפרה,  עהכשהוסיף ואמר ומופר לאחר ש

  או שכיון שקיים אינו יכול להפר.

אשה שאמרה הריני נזירה, ושמע בעלה אמר 
ואני, אינו יכול להפר נזירותה. הגמ' מבארת 
שאין ראיה מכאן שהקמה לשעה הוי הקמה 

  לעולם, די"ל שכשאומר ואני הוי הקמה לעולם.

מת האב לא נתרוקנה רשות  -דין נתרוקנה

ית אביה", אבל אם לבעל, דכתיב "בנעוריה ב
שות לאב, דכתיב "ואם היו מת הבעל נתרוקנה ר

תהיה לאיש" משמע שיש ב' הויות ולפני 
שניהם האב יכול להפר. ואף בנדרים שנראו 
לארוס יכול להפר, שאלו שלא נראו הא כתיב 

  "בנעוריה בית אביה".

אין האב מיפר נדרי בתו  -הפרה בבוגרת ע:

רת, ודווקא בוגרת, אבל הבעל מיפר אף בבוג
כשנשאה בוגרת, אבל אם קידשה כשהיא נערה 
ובגרה אינו מיפר, שהרי אין אומרים נתרוקנה 
רשות לבעל. בוגרת שנתארסה ושהתה ל' יום 
לר"א הארוס מיפר נדריה לבדו (וכן בנערה 

  ששהתה י"ב חודש), ולרבנן אינו מיפר לבדו.

  או מת הבעל ארוסה שנדרה ונתגרשה

יום אפי' למאה, אביה בו ב נתארסהאם  ע"א.

ובעלה האחרון מפירים נדריה, ואפי' נדרים 
שנראו לארוס ראשון מיפר הארוס האחרון. 
דכתיב "ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה", 

  ועליה מרבה נדרים שנראו לארוס ראשון.

היפר האב ומת הבעל ונתארסה בו ביום אפי' 
מאה פעמים, אביה ובעלה האחרון מפירים 

  נדריה.

ואם הבעל הראשון היפר ומת, לב"ש  :ע"א

חוזר האב ומיפר חלקו של בעל, דבעל מיגז גייז 
ונתרוקנה רשות לאב, ולב"ה אינו  וחלקו בנדר בטל

דבעל מיקלש  בלא ארוס אחרוןיכול להפר לבדו 
  ואין הפרת הבעל חלה כלל בלא הפרת האב.קליש 

  הקמהאם גירושין כשתיקה או כ
תיקה או הגמ' מסתפקת אם גירושין כש

כהקמה, ונ"מ בנדרה ושמע בעלה, וגירשה, 
  והחזירה באותו יום, אם יכול להפר.

מברייתא דאימתי אמרו נתרוקנה רשות  ע"ב.

לאב וכו' ליכא ראיה מדלא תני שמע וגירש, 
שהרי אינו כתוב דין זה לא שיכול להפר ולא 

  שאין יכול להפר.

ומהא דתני שאם ארוסה נדרה ונתגרשה, 
ביום אפי' מאה פעמים אביה ונתארסה בו 

ובעלה האחרון מפירים נדריה, ליכא ראיה 
שגירושין כשתיקה, די"ל דאיירי שהארוס 
הראשון לא שמע, ואם גם האב לא שמע אפי' 
לאחר מאה ימים יכולים להפר, אלא איירי 

  כששמע האב, ולכן רק באותו יום יכול להפר.

ומהא דתני שאם נדרה וגירשה והחזירה בו ביום 
ינו יכול להפר, ליכא ראיה דגירושין כהקמה, א

  דבנשואה עסקינן, שאין הבעל מיפר בקודמין.

דרך ת"ח שהאב מיפר לבתו קודם  ע"ב:

הנישואין כל נדרים שנדרה, וכן עושה הבעל 
לפני הנישואין, שהרי אחר הנישואין אינו יכול 

  להפר מה שנדרה קודם.

  הפרה בלא שמיעה
בלא לשמוע הגמ' מסתפקת אם שייך להפר 

  את הנדר או לא.

ומה שמצינו שאפשר להפר לפני שמיעה (דרך 
ת"ח לומר לבתו) י"ל שצריך להפר אח"כ 

  כשישמע, ואומר כך כדי שתזכר מה נדרה.

ומקומות נוספים שמצינו שיכול להפר לפני 
שמיעה (דרך ת"ח שהבעל אומר לאשתו וכו'. 
לר"א אדם אומר לאשתו כל נדרים שתדורי. 

אומר אדם לאפוטרופוס שיפר נדרי  לרב יונתן
אשתו, ורבי יאשיה לא פליג אלא משום גזה"כ), 
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איירי באומר לה "מופר לך לכי שמענא", ועושה 
  כך שמא יהיה טרוד באותה שעה.

ומ"מ אף אם בעל יכול להפר בלא  ע"ג.

, אינו יכול להפר המדבר ואינו שומע חרששמיעה, 
וכל דכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, 

  שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו.

אין משקין ב' סוטות  - הפרה לשתי נשים יחד

כאחת. לת"ק הטעם שלב השניה יהיה גס בגלל 
הראשונה, ולר"י הטעם משום דכתיב "והשקה" 
דמשמע לבדה. ולר"י ה"ה בהפרה א"א להפר 
לשתי נשים יחד, דכתיב "יניא אותה", ולת"ק 

  יכול להפר.

  ה בהגיע זמן הנישואיןדין נדרים ותרומ
לר"א בוגרת, או נערה ששהתה י"ב חודש 
מהאירוסין, או אלמנה ששהתה ל' יום 
מהאירוסין, בעלה מיפר נדריה. ולחכמים אין 

  הבעל מיפר עד שתכנס לרשותו.

נותנים לבתולה י"ב חודש לפרנס עצמה, הגיע 
י"ב חודש אוכל משלו ואוכלת בתרומה. ואינה 

בשהתה י"ב חודש אוכלת מפני הבעל אלא 
מלאים בפני הבעל. זו משנה ראשונה, ובי"ד של 
אחריהם אמרו אין האשה אוכלת בתרומה עד 

  שתכנס לחופה.

הגמ' דנה אם משנה ראשונה כר"א, או דשאני 
נדרים שהם דאורייתא. וכן י"ל שר"א טעמו 
משום שאחר י"ב חודש נודרת על דעת בעלה, 

  דרבנן. אבל בתרומה אינה אוכלת אפי' בתרומה 

  ביבמההפרת נדרים 

יבם אינו מאכיל בתרומה,  בי אליעזרלר ע"ד

ויכול להפר את נדרי היבמה אפי' אם יש עוד 
יבם. בתחילה הגמ' מבארת דאיירי בעשה בה 
היבם מאמר (וכן משמע בברייתא), וסבר כב"ש 
דמאמר קונה קנין גמור, ולמד ק"ו מאשה 

ה שמיפר לה ע"י מאמר, כ"ש יבמה שהיתה קנוי
לו לפני המאמר (ואי מאמר אירוסין עושה אין 
היבם מיפר אלא בשותפות האב). והגמ' 
שואלת מה נעשה למ"ד שמאמר רק דוחה צרה, 
והגמ' מעמידה באופן שעמד בדין ונתחייב 

מזונות וברח, וסבר שכל הנודרת על דעת בעלה 
  נודרת. 

יכול היבם להפר רק אם אין עוד  לרבי יהושע
קה. אבל בשני יבמין אף אם יבם, דס"ל יש זי

עשה מאמר אינו מיפר, שהרי אחיו יכול 
  לאוסרה עליו בביאה או בגט.

לעולם אין היבם יכול להפר  בי עקיבאלר
(דסבר אין זיקה), מפני שאין היבמה גמורה 
ליבם כשם שהאשה גמורה לבעלה, וכמו שאין 
חייבים עליה סקילה כמו בנערה המאורסה, כך 

  אינו מיפר נדריה.

  הקמה והפרה קודם הנדר

הבעל אינו יכול להקים נדרי אשתו קודם  ע"ה

  שנדרה. 

לענין הפרה לר"א יכול להפר לפני הנדר, שהרי 
אם יכול להפר אחרי שבאו לכלל איסור כ"ש 
לפני שבאו לכלל איסור. וטעם נוסף שכמו 
שמוסר מודעה על נדרי עצמו (לעיל כ"ג:) אין 

  י אשתו.הנדרים חלים כלל, כך במיפר נדר

ולחכמים אינו יכול להפר, מפני שהתורה 
הקישה הפרה להקמה. ולכן אינו יכול להפר 
למרות שיש ק"ו כדאמר ר"א. (ורבנן דרשי ק"ו 
כזה כמו שמצינו שאין אדם יכול למכור בתו 

  נערה מק"ו ממה שמכורה כבר יוצאת).

והוכיחו חכמים כדבריהם ממה שמקוה אף 
יגע בשרץ, ומבואר אם שמטהר אינו מציל מטומאה 

 שלא אומרים שיותר קל להתבטל מה שלא חל ממה שכבר חל,
ועוד הוכיחו חכמים מכלי שאפשר להטבילו רק 
אחרי שנטמא, וא"א להטבילו קודם כדי שיטהר 

  לכשיטמא. 

הגמ' מסתפקת לר"א אם חל הנדר ובטל, או 
שלא חל כלל, ונ"מ שאדם אחר התפיס נדרו 

  בנדר זה אם חל הנדר השני.

הגמ' מבארת בראיות חכמים הנ"ל,  ע"ו.

שהראיה הראשונה היא לפי הצד שר"א אמר 
שהנדר לא חל כלל, והראיה השניה לפי הצד 
שהנדר חל ומופר, וחכמים לא קים להו בטעמא 

  דר"א.

ר"א מוכיח כדבריו ממה שזרעים טמאים שזרען 
בקרקע נטהרו, ואם זרעם טהורים כ"ש שלא 
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הגמ' מוכיחה מזה  יטמאו, וה"ה בהפרת נדרים.
  שלר"א אין הנדר חל כלל כמו בזרעים.

  כמה זמן יכול הבעל להפר

לרבנן הפרת הבעל היא כל היום, ואם  ע"ו:

נדרה סמוך לחשיכה אינו מיפר אלא עד 
שתחשך, דכתיב ביום שמעו (ומיום אל יום 

  קמ"ל שגם בלילה יכול להפר).

לרבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון 
ר מעת לעת, דכתיב מיום אל יום, (וביום מיפ

שמעו קמ"ל שרק יום אחד ולא מאחד בשבת 
  לאחד בשבת). 

  לרב הלכה כרבנן.

חייא בר רב היה מתיר נדרים בזמן שהיה זורק 
דקסברי חיצים, ורבה בר רב הונא היה יושב או עומד, 

  פותחין בחרטה, וא"צ עיון כדי למצוא פתח.

הפרת בהיא נ"מ נוספת במחלוקת זו  ע"ז.

, שלרבנן מותר להפר בשבת אפי' נדרים בשבת
כיון שאינו יכול להפר אחרי שבת, שלא לצורך השבת 

ולר"י בר"י ולר"א בר"ש אינו מיפר אלא לצורך 
  השבת.

  דיני התרת נדרים
בנדרים שהם צורך  נשאלים לנדרים בשבת

השבת, אפי' בנדרים שהיה פנאי להתירם 
  מבעוד יום.

בת בין ביחיד מומחה בין נשאלים לנדרים בש
בג' הדיוטות, דכיון שיכול להתיר מעומד ואפי' 

  בקרובים ואפילו בלילה, אינו נראה כדין.

  .בלילהמפירים נדרים ונשאלים לנדרים 

לרב נחמן יחיד מומחה יכול להתיר עומד,  ע"ז:

(ויחידי, ובלילה, ובשבת, ובקרובים). דקסבר 
נתעטף פותחין בחרטה. אבל ר"ג ירד מהחמור ו

וישב כדי להתיר נדר, דקסבר שצריך למצוא 
   פתח כדי לעקור את הנדר.  

רבנן התירו נדר לבנו של רב הונא בר אבין, ואמרו לו 
שיבקש רחמים על עצמו, שכל הנודר אע"פ 

  שמקיימו נקרא חוטא.

בעל שאמר אי אפשי שתדורי, אין זה נדר, לא חלה 
לא  ההפרה. ואם אמר יפה עשית, אין כמותך, אם

  נדרת מדירך אני, דבריו קיימים.

כשמיפר נדרי אשתו  -הפרת נדרים בשבת
בשבת לא יאמר לה מופר לכי או בטל לכי, אלא 
יאמר טלי ואכלי או טלי ושתי, והנדר בטל 
מאיליו. וצריך שיבטל בליבו. ולב"ש בשבת 
מבטל בליבו ובחול מוציא בשפתיו, ולב"ה אף 

  בחול מבטלו בליבו.

החכם מתיר את  -כם ובבעלהתרת נדרים בח

הנדר, ובעל שאמר בלשון החכם לא אמר כלום. 
והבעל מיפר את הנדר, וחכם שאמר בלשון 

  הבעל לא אמר כלום.

"זה הדבר" גז"ש  -כמה דרשות בנדרים ע"ח.

נדרים משחוטי חוץ, שכמו שאיסור שחוטי חוץ 
זה לאהרן ובניו וכל ישראל, אף בנדרים מהני 

דכתיב ראשי המטות היינו ע"י ג' הדיוטות. והא 
שמומחה יכול להתיר ביחיד, (והא דכתיב ראשי 
המטות בשחוטי חוץ ללמד שיש שאלה 
בהקדש). וב"ש הסוברים שאין שאלה בהקדש 
לא לומדים את הג"ש זה הדבר, ולומדים מ"זה 
הדבר" שבעל מיפר וחכם אינו מיפר. (וזה הדבר 
בשחוטי חוץ ללמד שחייב על השחיטה ולא על 

יקה), וג' הדיוטות לומדים מדכתיב אחר המל
פרשת מועדות לפני פרשת נדרים "אלה מועדי 
ד' " ללמד שמועדי ד' צריכים מומחה, אבל 
בנדרים די בהדיוטות, (וכן לומדים מועדי ד' 
צריכים קידוש בי"ד, ואין שבת צריכה קידוש 
בי"ד). והא דכתיב "ראשי המטות" בנדרים, 

       היינו שמומחה מיפר ביחיד.

אם  -דין השומע נדר אשתו ושותק ע"ח:

שאשתו תחשוב שדעתו לקיים נדריה שתק ע"מ למיקט 

לרבי חנינא יכול להפר אפי' אחר י' ימים, ואם 
שתק ע"מ לקיים הרי הנדר קיים.  הגמ' מביאה 
ברייתא שבה מבואר שבג' מיני שתיקות הוי 
הקמה, שותק ע"מ לקיים, שותק סתם, ושותק 

  מבואר דלא כרבי חנינא.ע"מ למיקט, ו

שהשתיקה  חומר בהקמה מבהפרה ע"ט.

מקיימת ואינה מבטלת. וגם שהקמה בלב הוי 
  הקמה והפרה בלב אינה הפרה.

שנשאלים על ההקמה  חומר בהפרה מבהקמה

  ואין נשאלים על ההפרה.

  קיים אינו יכול להפר, היפר אינו יכול לקיים.
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בעל שלא היפר מחמת חסרון ידיעת 
אם שלא ידע שהוא יכול  -פרהאפשרות הה

להפר, יכול להפר מיד כשיודע שהוא יכול 
להפר. ואם ידע שהוא יכול להפר אבל לא ידע 
שנדר זה הוא בר הפרה, לר"מ אינו יכול להפר, 
ולחכמים יכול להפר. (הגמ' אומרת שמדברי 
ר"מ מבואר שבשותק ע"מ למיקט אינו יכול 

  להפר).

  

  

  

  ואלו נדרים:
  

  ר הבעלאלו נדרים מיפ

, עינוי נפשהבעל מיפר נדרים שיש בהם  ע"ט:

  . נדרים שבינו לבינהוכן 
אמנם יש חילוק ביניהם שנדרי עינוי נפש מיפר 

, אפי' גירשה ונישאת לאחרבין לעצמו בין לאחרים 
ודברים שבינו לבינה לעצמו מיפר, אבל לאחרים 

  שלאחר שנישאת לאחרים חל עליה הנדר.אינו מיפר 

אם נדרה אם  -בהם עינוי נפש נדרים שיש פ.

ארחץ ואם לא ארחץ, לרבנן הוי עינוי נפש ולרבי 
  יוסי אינו עינוי נפש. 

הגמ' אומרת דלא איירי שאסרה על עצמה 
פירות העולם אם ארחץ, ולא איירי שאסרה 
הנאת רחיצה לעולם אם תרחץ, אלא איירי 
שאמרה תיאסר הנאת רחיצה עלי אם ארחץ 

  ול דחד יומא לא שמיה ניוול. היום, ולרבי יוסי ניו

ואם לא ארחץ דתני במתני' היינו שבועה  פ:

  שלא ארחץ. 
וכן הביאור בהמשך דברי המשנה גבי קישוט, 
אם אתקשט היינו שאמרה שאמרה הנאת 
קישוט עלי לעולם אם אתקשט היום, ואם לא 

  אתקשט היינו שבועה שלא אתקשט. 
ות. והא דתני אלו נדרים, תני אלו נדרים ושבוע

  ואב"א שבועות נמי היינו נדרים.
וסברי רבנן שמניעת רחיצה הוי עינוי נפש, 
ואפ"ה הרוחץ ביוה"כ אינו ענוש כרת (אלא רק 
האוכל ושותה), דדנים לפי עניינא דקרא, 

דביוה"כ צריך מילתא דידעי עינויא השתא, 
  ובנדרים מיפר דבר שמביא לידי עינוי.

עינוי, ואף דלרבי יוסי מניעת רחיצה אינה 
מניעת כביסה נחשבת עינוי, כיון שערבוביתא 
דרישא מביאה לידי עוורון, ושל בגדים מביאה 
לידי שגעון, ושל הגוף מביאה לידי שיחני וכיבי 

  ומזה אפשר להתרפא, משא"כ משגעון א"א להתרפא.

ועל כן אמר רבי יוסי שאם יוצא מעיין בעיר ובני 
רת העיר צריכים אותו לכביסה, ובני עיר אח

צריכים אותו לחייהם, בני אותה העיר קודמים. 
(אבל לרבנן אינם קודמים אלא כשצריכים 
לאותו צורך, כגון חייהם וחיי אחרים, בהמתם 
ובהמת אחרים, כביסתם וכביסת אחרים, אבל 
חיי אחרים וכביסתם חיי אחרים קודמים 

  לכביסתם).

ומקור דברי רבי יוסי הוא מדכתיב  פ"א.

לבהמתם ולכל חייתם" חייתם "ומגרשיהם יהיו 
  היינו כביסה, שהרי חיה בכלל בהמה. 

אלא הזהרו בערבוביתא  -שלחו מארץ ישראל

, ללמוד תורה בחבורההזהרו בחבורה  ,תכבסו ותרחצו
  שמהם תצא תורה. ללמדם תורה הזהרו בבני עניים 

, מפני מה אין מצוים ת"ח לצאת ת"ח מבניהם
, וי"מ כדי שלא י"מ כדי שלא יאמרו ירושה היא להם

יתגדרו על הציבור, וי"מ מפני שהם מתגברים, וי"מ 
מפני שקורין לאינשי חמרי, וי"מ מפני שאין מברכים 

  בתורה תחילה.

דבר זה נשאל לחכמים  -על מה אבדה הארץ
ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירש הקב"ה בעצמו, 

  מפני שלא בירכו בתורה תחילה.

לעיל  -ימניעת רחיצה וקישוט לרבי יוס
נתבאר שאין באלו לרבי יוסי משום עינוי נפש, 
אמנם לרב אדא בר אהבה יכול להפר מדין 
דברים שבינו לבינה, ולרב הונא אינם דברים 
  שבינו לבינה. ותניא כוותיה דרב אדא בר אהבה.

   -אלו נדרים יכול הבעל להפר פ"א:

דברים שיש בהם עינוי נפש, כגון שאסרה על 
, מיפר אפי' הם בינה לבין עצמה פירות העולם

  אחרים. 
דברים שאין בהם עינוי נפש אינו מיפר אלא 
בינו לבינה, כגון שאמרה שלא אכחול ושלא 
אפקוס (כרבי יוסי שאין בהם עינוי נפש, ומזה 
מבואר דהוי דבר שבינו לבינה, כנ"ל), ושלא 
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תשמש מיטתה (באמרה הנאת תשמישך עלי, 
ו, אבל דאין מאכילים לאדם דבר האסור ל
  אמרה הנאת תשמישי עליך א"צ להפר.

אבל בינה לבין אחרים כגון שאינה עושה לאביה 
או לאחיו או לאביו או לאחיה, או שלא תתן תבן 

  לבהמתו ומים לבקרו, אינו מיפר.
ואם נדרה שלא תציע מיטתו או שלא תמזוג לו 
כוס או שלא תרחץ פניו ידיו ורגליו, א"צ להפר 

  ולר"ג אף באלו צריך להפר. ,שהיא מחויבת לו בהם

לר"ג דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אין 
  להתירם בפניהם.

  חכם אינו מתיר נדרי עצמו.

הגמ' מסתפקת אם תשמיש המיטה  פ"ב.

לרבנן הוא נדרי עינוי נפש, או מדברים שבינו 
לבינה, ומהא דתנן במתני' (צ:) שאם נדרה 

תהא שתהא נטולה מן היהודים יפר חלקו ו
מותרת לו ואסורה לאחרים, ליכא ראיה דהוי 
דברים שבינו לבינה, דכולה פירקין רבי יוסי 

  קתני לה.

  עינוי נפש מאדם אחד
אשה שאסרה  -אמר שמואל משמיה דלוי

הנאתה על פלוני אין הבעל מיפר משום עינוי 
נפש, אבל אמרה הנאת פלוני עלי מיפר משום 

  .אחדאע"פ שלא נדרה אלא מאדם עינוי נפש 

תנן במתני' שאם נדרה קונם פירות העולם עלי 
יכול להפר, אבל אם נדרה קונם פירות מדינה זו 
עלי אינו יכול להפר. אם נדרה פירות חנווני זה 
עלי אינו יכול להפר, ואם אינו מתפרנס אלא 

  ממנו יכול להפר.

הגמ' מבארת דלשמואל אתיא כרבי יוסי, ומיפר 
ל לרבנן מיפר משום דברים שבינו לבינה, אב

  משום דהוי עינוי נפש.

  נדר שרק חלק ממנו יש בו עינוי נפש

נדרה משתי ככרות ורק באחת מהם הוי  פ"ב:

לשמואל מתוך  -שהשניה היא פת קיבר עינוי נפש
שהוא מיפר אחת גם השניה מותרת, ולריו"ח 

  הככר השניה אסורה.

והא דתני שאשה שנדרה נזירות ושתתה  פ"ג.

ם לוקה, אבל אם הפר לה יין ונטמאה למתי

בעלה ולא ידעה אינה לוקה. אף לריו"ח שהככר 
השניה אסורה, אין אומרים שלא הפר לה 
אכילת חרצן שאין במניעת אכילתו צער, דשאני 

  נזירות שאין נזירות לחצאין. 

וגם קרבן אינה מקריבה על חצי נזירות, מלבד 
חטאת העוף שבאה על חצי נזירות כמו שהיא 

ק. ועל כן אשה שנדרה נזירות באה על הספ
והפרישה קרבן ואח"כ הפר לה הבעל, מביאה 

  רק חטאת העוף ולא עולת העוף.

ואף לרבי יוחנן מביאה חטאת העוף, ולא 
אומרים שאין הבעל יכול להפר אלא מיין שיש 

ובזה ליכא למימר בו עינוי נפש, משא"כ טומאת מת 

ת, אי נמי אין נזירות לחצאין דטומאה אינה תלויה בנזירו

, דאף בהמנעות מטומאת לקושטא דמילתא קאמר
מת יש עינוי נפש, דאמר ר"מ "והחי יתן אל 
ליבו" להספיד לבכות ולקבור, יעשו לו ג"כ דבר 

  זה לאחר מותו.

  דין אשה שנדרה הנאה מן הבריות
אמרה קונם שאני נהנית מהבריות אינו יכול 

  להפר שהרי יכולה להנות מלקט שכחה ופאה.

ן אם מותרת להנות מהבעל לעולא גם ולעני
מהבעל מותרת ומה שיכולה להנות מלקט 
שכחה ופאה הוא טעם נוסף למה אינו יכול 
להפר. ולרבא בעל בכלל בריות ואסור לה להנות 
ממנו. ולרב נחמן מותרת להנות מבעלה, והנ"מ 

  בלקט שכחה ופאה הוא אם נתגרשה.

ואף לרב נחמן שהבעל אינו בכלל  פ"ד.

, אם נדרה נטולה אני מן היהודים הבריות
כוונתה לכל הבריות כולל הבעל, דמוכחא 

  מילתא שאסרה עצמה בדבר שהיה מותר לה.

במתני'  -ולענין אם יכולה להנות ממעשר עני
  משמע שאינה יכולה, ובברייתא איתא שיכולה.

והנה נחלקו ר"א ורבנן בדין מעשר עני  פ"ד:

הפריש, בדמאי, לר"א א"צ לא לקרוא שם ולא ל
  ולרבנן קורא שם וא"צ להפריש.

רב יוסף תולה את הסתירה אם האשה יכולה 
להנות ממעשר עני במחלוקת זו. שלרבנן 

שאסור באכילה בלא קריאת -שספקו טובל 
שם, א"כ יש לבעלים טובת הנאה, וממילא אם 
האשה אוכלת מעשר עני נחשב שנהנתה ממנו. 
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ת אבל לר"א שספיקו אינו טובל, אין לו טוב
  הנאה, ומותר לה לאכול.  

אביי דוחה דברי רב יוסף, דלעולם ספיקו טובל, 
ומחלוקתם היא אם עמי הארץ חשודים על 
מעשר עני, לר"א אינם חשודים כי יכולים 
להפקיר נכסיהם ולאכול מעשר עני, ולרבנן 
חשודים כי מפחדים להפקיר נכסיהם שמא 

  אחרים יזכו בהם.
עשר עני לרבא מותר לאשה להנות רק ממ

המתחלק בשדה, שאין בו טובת הנאה, ולא מן 
  המתחלק בבית שיש בו טובת הנאה.

  האוסר כהנים ולווים בהנאה ממנו
לרב אושעיא אם טובת הנאה ממון אסורים אף 
באסר את כל הכהנים, ואם אינה ממון מותר אף 

  באסר כהנים אלו. 

ולשיטתו נחלקו בזה רבי ורבי יוסי בר"י  פ"ה.

בלו של חבירו ואכלו חייב לשלם אם הגונב ט
  אף דמי תרומה שבו. 

הגמ' מבארת די"ל שלכו"ע טובת הנאה אינה 
ממון, ונחלקו אם קונסים את הגנב כדי שלא 
יגנוב, או את בעה"ב כדי שלא ישהה טבל 

  בביתו. 

לרבא אם אסר על כהנים מסוימים אסורים 
משום דטובת הנאה ממון, ואם אסר על כל 

עפרא בעלמא, ולכן יכולים  הכהנים א"כ שויא
  לקחת על כרחו.

אשה שהדירה את אביה בהנאה, או את חמיה 
  או את אחיה או את גיסה, אין הבעל יכול להפר. 

  אשה שמדירה את בעלה הנאה
אשה שהדירה את בעלה הנאה לת"ק א"צ 
להפר, ולר"ע יפר את נדרה ונ"מ להעדפה, 
ולריו"ח בן נורי יפר, ונ"מ שלא תהיה אסורה 

  ליו אם יגרשנה.ע

  אמר שמואל הלכה כריו"ח בן נורי. 

הגמ' דנה דמבואר מדברי שמואל שאדם  פ"ה:

ולכן חל הנדר מעכשיו מקדיש דבר שלא בא לעולם 

, ומאידך אמר שמואל שהלכה על אחרי הגירושין
כריו"ח הסנדלר שאין אדם מקדיש דבר שלא 
בא לעולם (ונ"מ בהקדיש מעשי ידי אשתו 

ל ההעדפה, ולר"מ חל שלא חל ההקדש ע
  ההקדש).

רב יוסף מבאר שנדר חל על דבשלב"ל, כמו 
  שאדם יכול לאסור פירות חבירו עליו.

אביי דוחה שמה שאדם אוסר פירות חבירו עליו 
היינו משום שגופו ברשותו, וכן יכול לאסור 
פירות שלו שלב"ל על חבירו כי הפירות 
ברשותו, אבל לאסור פירות חבירו שלב"ל על 

  רו אינו יכול.חבי

ואין לומר שאמרה "יקדשו ידי לעושיהן" שהרי 
  היא משועבדת לבעל.

ואם אמרה שיקדשו לכשתתגרש, הגמ'  פ"ו.

דנה שאינו דומה למקדיש שדה שלו לאחר 
שימכרנה ויחזור ויקנה אותה דהוי הקדש, דשם 
עכשיו השדה שלו, והאשה אין מעשי ידיה 

ינו שלה. ואינו דומה למקדיש אחרי שמכר שא
מועיל, שהרי גופה ברשותה. ואינו דומה 
למקדיש שדה ממושכנת לאחר שיפדנה דמהני 
ששם הפדיה בידו, אבל אשה אין בידה 
להתגרש. ואינו דומה למקדיש שדה 
הממושכנת לי' שנים דחל ההקדש, דשם יש 

  קיצותא עד מתי ממושכנת משא"כ אשה. 

אלא טעמא דריו"ח בן נורי דס"ל שיכולה  פ"ו:

אסור מעשי ידיה על בעלה אף בעודה אשה ל
תחתיו, דקונמות כקדושת הגוף, והקדש (חמץ 
ושחרור) מפקיע מידי שעבוד, ולפי זה מה 

  שאמר שמא יגרשנה הוא טעם נוסף. 

  טעות בהפרת הנדר ובקריעה על מת
מי שאשתו נדרה וסבר שבתו נדרה, או שנדרה 
נזירות וסבר שנדרה נדר או איפכא, או שחשב 

בר אחד ונדרה מדבר אחר, והפר את שנדרה מד
  הנדר, אינו הפרה וצריך לחזור ולהפר.

הגמ' מבארת דאיירי במפרש, אבל אם  פ"ז.

היפר בסתם הוי הפרה. ולרב אשי אם נודע לו 
הטעות בתוך כדי דיבור הוי הפרה, ואם לאחר 

  כדי דיבור לא הוי הפרה.

וכן גבי קריעה על המת, אם טעה וחשב שהמת 
ר, אם אמרו לו שמת אביו וקרע הוא קרוב אח

ונמצא שבנו מת לא יצא ידי קריעה, אבל אם 
לא אמרו לו שזה אביו אבל חשב שזה אביו 
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וקרע יצא ידי קריעה. וכן לרב אשי אם נודע לו 
בתוך כדי דיבור יצא כדי קריעה, ואם לאחר כדי 
דיבור לא יצא ידי קריעה. וכן אם קרע קודם 

בל לאחר כדי שמת ומת תוכ"ד הוי קריעה, א
  דיבור לא הוי קריעה.

הלכתא תוכ"ד כדיבור דמי, חוץ ממגדף ועובד 
  עבודת כוכבים ומקדש ומגרש.

  הקמה והפרה על מקצת הנדר

אשה שנדרה על ב' דברים (תאנים  פ"ז:

וענבים) וקיים לה על אחד מהם, לרבי ישמעאל 
  ור"ע כל הנדר מקוים.

י ואם היפר לה על אחד מהם, לתנא דמתני' (רב
ישמעאל) אינו מופר עד שיפר גם את השני, 

  ולר"ע כל הנדר מופר.

ולחכמים בין בהקמה בין בהפרה מה שהיפר 
ויש גורסים שאינו מופר כלל היפר ומה שקיים קיים, 

   ואינו קיים כלל.

אם חילקה את הנדר ואמרה קונם תאנים שאני 
טועמת וענבים שאני טועמת הרי אלו שני 

בשבועה צריך לומר נדרים, והיינו כר"ש ש
אבל לחכמים די שיאמר קונם שבועה לכל אחד ואחד 

  שאני טועמת לא תאנה ולא ענבה.

  מקצת ידיעה בבעל וברציחה

בעל שלא ידע שהוא יכול להפר את הנדר, יכול 
מהנדרים להפר כשיודע לו. ואם לא ידע שזה נדר 

לר"מ אינו יכול להפר, ולחכמים יכול  שיכול להפר
  להפר.

שיש לו מקצת ידיעה נם גבי סומא שרצח אמ פ"ח.

  , לר"י פטור ולר"מ חייב. שמרגיש שבא אצלו

הגמ' שואלת סתירה בר"מ אם מתחשבים 
במקצת ידיעה או לא. ורבא מבאר שמחלוקתם 
בסומא היא בצורת הדרשה בפסוקים, ולא בדין 

  מקצת ידיעה.

                  נתינת מעות לאשה
  שבעלה מודר הנאה

מודר הנאה ממנו, יכול לתת מעות מי שחתנו 
לבתו ויאמר שנותן ע"מ שאין לבעלה רשות 

  בהם, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך.

ואם אמר מה שתרצי עשי, לרב קנה הבעל את 
  המעות, ולשמואל לא קנה.

ומבואר מדברי רב דמתני' כר"מ דס"ל  פ"ח:

שיד אשה כיד בעלה. והא דיכול לַזכות עירוב 
ידי בנו ובתו הגדולים ועבדו ע"י אשתו (ועל 

ושפחתו העברים), איירי באופן שיש לאשה 
שהרי חצר באותו מבוי, דמגו דזכיא לנפשה 

  זכיא לאחריני. מבעלה יכולה האשה לזכות אף לר"מ

  מה קובע בנדר אם היא נשואה

הנודרת נזירות ללאחר ל' יום ונישאת  פ"ט.

בתוך ל' יום, אין הבעל יכול להפר. ונשואה 
ה לעוד ל' יום, יכול להפר אף אם תתגרש שנדר

  בתוך ל'.

ואם אמרה הריני נזירה לכשאנשא ונישאת, 
לרבי ישמעאל יכול הבעל להפר, ולר"ע אינו 
יכול להפר. ואשת איש שאמרה הריני נזירה 
לשכאתגרש לרבי ישמעאל אינו יכול להפר 

  ולר"ע יכול להפר.

לרב חסדא פליגי ר"י ור"ע גם במקרה הראשון, 
אביי שאני התם שתלתה את הנדר בזמן, ולא ול

  בנישואין.

נדרה תחתיו ונתגרשה ונישאת באותו היום אינו 
יכול להפר. ואפי' מסר האב או שלוחיו לשלוחי 
הבעל, נחשב שיצאה מרשות האב, ואין הבעל 
מיפר בקודמין. ואם הלך האב או שלוחיו עם 
שלוחי הבעל נשאר דינה כנערה המאורסה 

  מפירים נדריה.שאביה ובעלה 

וכללם  -תשע נערות נדריהם קיימים פ"ט:

הוא בוגרת, יתומה, ויתומה בחיי האב (תנא 
דמתני' מפרט ט' מקרים, ור"י כללם בג'). לר"י 
אף קטנה שהשיאה אביה ונתארמלה או 

  נתגרשה ועודה נערה אין אביה מיפר נדריה.

  הפרה ושאלה בנדר שתלוי בתנאי
ביה אם יהנה אשה שנדרה הנאה מאביו או א

ממנה בעלה, או איפכא, או שנדרה הנאה 
מתשמיש כל היהודים אם תשמש עם בעלה, 

  לרבנן יכול הבעל להפר, ולר"נ אינו יכול להפר.
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לרב אחא (ההוא גברא דאיתסר הנייתא  צ.

דעלמא וכו') גם בשאלה לחכם לרב נתן רק 
כשיחול הנדר אפשר להפר. אבל לרב פפי בזה 

ועיל קודם שחל הנדר. וי"א מודים רבנן שאינו מ
משמיה דרב פפי שבשאלה לחכם מודה רב נתן 

  שאפשר לישאל קודם שחל הנדר.
הגמ' מנסה להביא ראיות לדין זה (קונם שאיני 
נהנה לפלוני ולמי שאשאל עליו. קונם שאיני 
נהנה לפלוני הריני נזיר לכשאשאל עליו. קונם 
שאיני נהנה לפלוני ולמי שנשאל עליו). ודוחה 
את הראיות. והגמ' מוכיחה מהא דתנן האומר 
קונם שאיני נהנה והריני נזיר לכשאשאל עליו, 
נשאל על נדרו ואח"כ על נזרו, ומבואר שאין 

  החכם יכול להפר קודם שחל הנדר.

  

  כמה דינים בהתר אשה לבעלה

אשה האומרת לבעלה טמאה אני לך, או  צ:

, או שאסרה על שאינך מולידשהשמים ביני לבינך 
עצמה תשמיש. בראשונה היתה יוצאת ונוטלת 
כתובה. וחזרו לומר שאינה נאמנת לומר טמאה, 
ובמקרה השני יבקשוהו לפייסה, ובאסרה 
תשמיש יפר חלקו. כדי שלא תאמר כן מפני 

  שנתנה עיניה באחר.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אשה שאמרה טמאה אני לך לרב ששת אוכלת 
תרומה שלא להוציא לעז על בניה, ואם 

  אלמנה אינה אוכלת. ולרבא אינה אוכלת.נת

  אשת כהן שנאנסה יש לה כתובה.  צ"א.

לרב המנונא  -אשה שאמרה לבעלה גירשתני
נאמנת דאינה מעיזה לשקר בפני בעלה. ולרבא 

  מעיזה דזימנין דתקיף לה מן גברא.

רב נחמן לא האמין אשה (מקדמא  צ"א:

ומשיא ידיה. לא הוה בדיחא דעתה) שאמרה 
דם שימש עמה בלילה, שמא נתנה לבעלה שא

  עיניה באחר.

רבא התיר אשה שהתייחד עמה אדם וברח 
כשהגיע הבעל, מחמת שאם עשה איסור היה 
מתחבא. וכן התיר אף כשהתחבא מחמת 
שהזהיר את הבעל שלא לאכול שחליים שהיה 
שם נחש, מחמת שאם היה עושה איסור היה 

  רוצה שהבעל ימות.
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  מסכת נזיר:
  

  

  נזירות: כל כינויי
  

תנא אקרא קאי  הא דתני נזיר בסדר נשים ב.

שסמכה תורה פרשת סוטה לפרשת נזיר, 
והטעם משום שהיין הוא הגורם לעבירה, ועל כן 

  כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין.

מתני' חסורי  -ביאור סדר מתני' בכנויים וידות
מחסרא והכי קתני, כל כנויי נזירות כנזירות, 

נזירות כנזירות. ואלו הם ידות וכו'. והא וידות 
דלא מפרש כנויים ברישא, (שאף שמצינו  
שפעמים התנא מפרש ההוא דסליק מיניה 
ברישא, ופעמים ההוא דפתח בו מפרש ברישא, 
הטעם הוא שאם בא התנא לפרש איסור על 
האדם מפרש קודם את האיסור, ואם האיסור 
הוא על הבהמה מפרש קודם את ההתר, 

ושה מפרש קודם את אופני הירושה, וא"כ וביר
למה לא מפרש כינויים ברישא), משום דידות 
איידי דאתי מדרשא חביבין ליה. ומ"מ פתח 

  בכנויים משום שהם העיקר. 

  ידות נזירות כנזירות

הרי הוא נעשה נזיר. ואמר האומר אהא  ב:

שמואל דדווקא שהיה נזיר עובר לפניו. הגמ' 
בר לפניו אינו נזיר מבארת שאם אין נזיר עו

דדילמא כוונתו שיהיה בתענית, אבל בנזיר עובר 
לפניו כוונתו לנזירות, אמנם יתכן שכוונתו 
לפטור את הנזיר שלפניו מלהביא קרבנות 
הנזירות, ועל כן איירי בנתכוון בליבו לנזירות, 

  וקמ"ל שא"צ להוציא בשפתיו ענין זה.

 הרי הוא נזיר, ואיירי שהיההאומר אהא נאה 

תפוס בשערו, דאל"כ דילמא כוונתו להתנאות 
במצוות (דכתיב "זה קלי ואנווהו"). ולא אמרינן 
דנזיר נקרא חוטא (וא"כ לא חשיב נאה) אלא 

בנזיר טמא שסותר את הימים הראשונים, 
וחוששים שיעבור על נזירותו, אבל נזיר טהור 

  אינו חוטא.

הרי הוא נזיר, ואיירי שהיה האומר הריני כזה  ג.

זיר עובר לפניו, אבל בלא זה אינו נזיר אע"פ נ
  שהיה תפוס בשערו.

הרי הוא נזיר, דסלסול האומר הריני מסלסל 
הוא לשון סלסול שיער. ואיירי שהיה תפוס 
בשערו, דאל"כ שמא כוונתו לתורה, דכתיב 

  סלסלה ותרוממך.

הרי הוא נזיר, דכלכול האומר הריני מכלכל 
היה תפוס הוא לשון כלכול שיער, ואיירי ב

  בשערו, דאל"כ שמא כוונתו לזון עניים.

הרי הוא נזיר, האומר הרי עלי לשלח פרע 

  דשלוח הוא לשון רבוי.

ר"מ אומר הרי הוא  האומר הרי עלי ציפרין ג:

נזיר וחכ"א אינו נזיר. לר"ל נחלקו אם כוונתו 
לצפורים הסמוכים לשיער בפסוק "עד די 

או לא.  שעריה כנישרין רבה וטפרוהי כצפורין"
ולריו"ח טעמא דר"מ משום שכוונתו לצפורי 
נזיר, ואיירי שהיה נזיר עובר לפניו. ונ"מ אם 
אמר להדיא ציפורים הסמוכים לשיער עלי, 
דלר"ל הוי נזיר, ולריו"ח אינו נזיר אא"כ היה נזיר 

  עובר לפניו.

הרי זה  שלא אוכל ככר זה האומר ימין או שמאל

ראיה שאדם שבועה. הגמ' מבארת שאין מכאן 
מתפיס בדבר הסמוך בפסוק, אלא משום דימין 
ושמאל איקרי שבועה, דכתיב נשבע ד' בימינו 

  ובזרוע עוזו. 

האומר הריני  -המקבל אחד מאיסורי נזירות

נזיר מן החרצנים או שאמר מן הזגים וכו', לתנא 
דמתני' הרי הוא נזיר לכל דיני נזירות, וכן 

אינו נזיר עד סוברים רבנן בברייתא, אבל לר"ש 
  שידור מכולם.

  הגמ' מבארת מחלוקתם בדרשות הפסוקים. ד.

   -דברים נוספים הנלמדים מפסוקים אלו

לאסור יין מצוה כיין הרשות, שאם אמר שבועה 
שאשתה יין וחזר ואמר הריני נזיר חלה עליו 

  הנזירות.
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שכמו שנזיר  -גז"ש שיכר שיכר ממקדש לר"ש
איסור מותר בשאר משקין המשכרים, אף ב

כניסה למקדש אינו אסור השותה שאר משקין 
המשכרים. ודלא כר"י הסובר שאסור. ואב"א 
לומדים משיכר שאע"פ שאין איסור חל על 

  איסור, חלה נזירות אף בנשבע שלא ישתה יין.

לרבנן איסורי נזיר מצטרפים זה עם זה, ולר"ש 
בכל האיסורים האוכל כל שהוא חייב מלקות 

(ורק לענין קרבן אינו חייב צירוף וא"כ חייב אף בלא 
  אלא בכזית). 

  נזירות שמשון ונזיר עולם
האומר הריני כשמשון, כבן  -קבלת הנזירות

מנוח, הרי זה נזיר שמשון רק אם הוסיף כבעל 
דלילה, או כמי שעקר דלתות עזה, או כמי 

  שנקרו הפלישתים את עיניו. 
  האומר הריני נזיר עולם הרי הוא נזיר עולם.

נזיר עולם מיקל בתער ומביא ג'  -ד שערוהכבי

  בהמות לקרבן, משא"כ נזיר שמשון.

נזיר עולם אם נטמא מביא  -טומאת למתים ד:

קרבן טומאה, אבל נזיר שמשון אינו מביא קרבן 
טומאה, ולתנא דמתני' מותר אף לכתחילה 
להטמא למת, שהרי שמשון נגע בפלישתים 
שהרג (ואף שבלשון הפסוק י"ל שעשאן 

סים ולא נגע בהם כשמתו, גמרא גמירי לה גוס
  שמתו).

שיטת ר"ש דהמקבל נזירות שמשון אינו נזיר, 
מפני שלא מצינו בשמשון שיצאה נזירות מפיו, 
אלא המלאך אמר שיהיה נזיר. ולר"י המקבל 

  נזירות שמשון חלה עליו נזירות לעולם.

והנה נחלקו בדין האומר הרי עלי כבכור, שרבי יעקב 
יוסי מתיר. הגמ' רוצה לבאר שרבי יהודה אוסר ורבי 

סובר כרבי יעקב שנדר חל על דבר שאינו נאסר ע"י 
אדם. והגמ' דוחה שטעמא דרבי יעקב משום שיש 
דרשה מיוחדת "לד' " מיוחדת לרבות בכור, ולרבי 
יוסי דורשים לרבות חטאת ואשם שכן צריך 
הבעלים להקדישם, משא"כ בכור שאף אם לא 

, ולרבי יעקב מרבים בכור כיון הקדישו הוא קדוש
  דמ"מ צריך להקדישו.

והא דכתיב לד' בנזיר, היינו כאותו נזיר מן הדרום 
שקיבל נזירות מפני שפחז עליו יצרו כשראה שערו 

  הנאה. 

מקורו מאבשלום שהיה  -גילוח בנזיר עולם ה.

נזיר עולם (מקץ מ' שנה), ולרבי גילח אחת לי"ב 
ימים מבתי ערי  חודש (ויהי מקץ ימים, ויליף

חומה, הגמ' מבארת למה למד דווקא מבתי ערי 
חומה ולא מדברים אחרים). ולרבי נהוראי גילח 
אחת לל' יום, דיליף מכהנים שאז איכא כובד 
שיער. ולרבי יוסי גילח מערב שבת לערב שבת 
כבני מלכים, וההכר שהיה נזיר הוא היכא דחל 
יו"ט באמצע השבת שלא היה מגלח, או שלא 

  יה מגלח בערב שבת אלא עד פניא.ה

"ושב הכהן" דורשים גז"ש מביאה, דזו היא שיבה זו 
  היא ביאה, והני מילי בדליכא דדמי ליה.

  סתם נזירות ל' יום

לרב מתנא סתם נזירות ל' יום, וילפינן מ"יהיה" 
  שהוא בגימטריא שלושים. 

לבר פדא סתם נזירות כ"ט יום, כנגד הפעמים 
  זירות.שכתוב בפרשה לשון נ

לאסור יין  - דינים נוספים הנלמדים מהפסוקים
  מצוה כיין רשות. נזירות חלה על נזירות. 

לכתחילה יגלח הנזיר ביום הל"א, ואם גילח  ה:

ביום ל' יצא. לרב מתנא יצא ביום הל' משום 
דמקצת היום ככולו, אא"כ קיבל על עצמו ל' יום 
שלימין. ולבר פדא הא דלכתחילה יגלח רק 

  "א משום דנעשה כאומר שלימין.ביום הל

מי שנדר ב' נזירויות מגלח את הראשונה ביום  ו.

הל"א והשניה ביום הס"א, ואם גילח את 
הראשונה ביום ל' מגלח את השניה ליום ס', 
ואם גילח ביום נ"ט יצא. לרב מתנא טעמא 
דסיפא משום שיום ל' עולה לכאן ולכאן, משום 

רויות. ולבר דמקצת היום ככולו, ואפי' לשתי נזי
פדא רישא באומר שלימין. וסיפא משום 

  שעיקר נזירות כ"ט יום.

מי שאמר הריני נזיר ונטמא ליום ל' סותר את 
הכל, ר"א אומר אינו סותר אלא שבעה. לרב 
מתנא טעמא דר"א משום דמקצת היום ככולו, 

  ובר פדא סבר שלחכמים סותר הכל גזירה אטו שלימין. תוס'.

זיר מאה יום, אם נטמא יום מי שאמר הריני נ ו:

מאה סותר את הכל, ר"א אומר אינו סותר אלא 
ל'. וטעמא דר"א דס"ל משום דלא אמרינן 

ולרב מתנא איירי באומר שלימין, מקצת היום ככולו, 
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ודורשים "וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי 
  נזרו" שאם נטמא ביום מלאת תן לו תורת נזיר.

ד מיהיה איתא בברייתא שרבי יאשיה לומ
שסתם נזירות ל' יום, ורבי יונתן לומד מעד 

שהחודש מלאת הימים, ימים שצריכים למלאות 

, ושבוע א"צ למלאות, ושנה לפעמים מלא והוא ל' יום
אינה נמנית לימים אלא לחודשים. לרב מתנא 
לא נחלקו אם סתם נזירות כ"ט או ל', אלא שרב 
יאשיה לומד מיהיה, דאילו מ"עד מלאת" היינו 

  אומרים עד ולא עד בכלל.

  האומר... כמה ימים הוא נזיר

, או שאמר אחת גדולהמי שאמר הריני נזיר  ז.

  , הרי הוא נזיר ל' יום. אחת קטנההריני נזיר 

, הרי מכאן ועד סוף העולםאם אמר הריני נזיר 
הוא נזיר ל' יום, דכוונתו שארוך עליו הדבר כמו 

"נזיר מכאן עד סוף העולם, ולרבא כיון שאמר 
  אחת" כוונתו נזירות אחת.

, אם מכאן ועד מקום פלוניאם אמר הריני נזיר 

הדרך היא פחות מל' יום הרי הוא נזיר ל' יום, 
ואם הדרך יותר מל' יום, והחזיק בדרך (דאל"כ 
מפרשים שארוך עליו הדבר כדלעיל), הרי הוא 
נזיר כזמן ההליכה לשם. ואין מונים הימים 

י באתרא דלא מני פרסי. כמנין הפרסאות, דאייר
ואין אומרים שהוא נזיר עולם ומגלח אחת לל' 
יום (כאומר כשער ראשי וכו'), דבדבר שיש לו 
קצבה לא אמרינן הכי. לרבה שאני שערות 
מובדלות הם, אבל ימים אינם מובדלים (והא 
דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, היינו שיום 

  ולילה הם אחד). 

נזיר , או הריני כל ימי חיי האומר הריני נזיר
מאה שנה , הרי זה נזיר עולם. אבל אמר עולם

ואינו אינו נזיר עולם, אלא נזיר לעולם או אלף 

  .מיקל בתער

הריני נזיר ויום אחד, או ושעה אחת, האומר 
, הרי הוא נזיר ב' פעמים, או אחת ומחצה

  וצריכא.

, הרי ל' יום ושעה אחתהאומר הריני נזיר  ז:

  ל"א יום שאין נזירות לשעות. הוא נזיר

הרי הוא נזיר ל"א  ל"א יוםהאומר הריני נזיר 

, לרב הרי הוא ל' יום ויום אחדיום, ואם אמר 

נזיר ב' פעמים, דסבר כר"ע דדריש לישנא 
יתירא (גבי מוכר בית שלא מכר בור ודות אע"פ 
שכתב לו עומקא ורומא, ולחכמים א"צ ליקח לו 

דרך, אא"כ ייתר דרך, ולר"ע צריך ליקח לו 
  לשונו וכתב לו חוץ מאלו).

כשער ראשי, כעפר האומר הריני נזיר  ח.

, הרי הוא נזיר עולם, ומגלח הארץ, כחול הים

אחת לל' יום. ולרבי אינו מגלח אחת לל' יום, 
  אא"כ אמר הרי עלי נזירות כשער ראשי וכו'.

, מונה כמנין ימות החמההאומר הריני נזיר 

ת החמה, (ומעשה באחד נזירויות כמנין ימו
  שעשה כן ומת כשהשלים הנזירויות).

  - ספק נזירות
כמלוא הבית, כמלוא האומר הריני נזיר 

, בודקים אותו, אם אמר שכוונתו הקופה
הרי הוא נזיר ל' דאריכא ליה מילתא לנזירות גדולה 

יום. ואם כוונתו בסתם הרי הוא נזיר כל ימיו, 
  דרואין כאילו הבית מלא חרדל.

יה דין זה הוא לר"ש הסובר שאדם מכניס לחזק
עצמו לדבר שספיקו חמור מודאי, באומר הריני 
נזיר ע"מ שיהא בכרי זה מאה כור, ונגנב או 
שאבד דאסור משום דספק נזירות להחמיר, 
אבל לר"י שאינו נזיר, א"כ רואים את הבית 

  כאילו מלא קישואין.

לריו"ח אף לר"י מ"מ בבית כיון דנחית  ח:

אינו מסתלק ממנה, וסבר כרבי שקיבל  לנזירות
ולכן על עצמו נזירות ארוכה ולא כמה נזירויות 

מספק אין מפסיק הנזירות באמצעה, משא"כ בספק אם 

, ומ"מ מודה ר"י באומר כמנין להתחיל נזירות חדשה
ימות החמה או כמנין הילקטי קיץ, ומנין שיבלי 
שמיטה, שמונה נזירויות נפרדות כמנין שאמר, 

י היכא שהזכיר מנין. ומ"מ לרבי עצמו דשאנ
אינו מונה נזירויות נפרדות עד שיאמר נזירות 

  עלי כמנין ימות החמה וכו'.

מונה ב' נזירויות, ואם  הריני נזיר ואחתהאומר 

ושוב מונה ג' נזירויות, ואם הוסיף  ועודהוסיף 
מונה ד' נזירויות, וקמ"ל שאין אומרים שכוונתו 

  .ושוב לעוד ג' נזירויות
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כוונתו אחת,  הןסומכוס אומר האומר הריני נזיר 

ארבע,  -טטרגוןשלש,  - טריגוןשתים,  -דיגון

  חמש. -פונטיגון

  בית אינו מטמא בנגעים אלא ביש לו ד' זויות.

  

  

  

  

  הריני נזיר:
  

    המקבל נזירות מדבר שאין הנזיר 
  אסור בו

האומר הריני נזיר מן הגרוגרות, מן  ט.

א נזיר, ולב"ה אינו נזיר. , לב"ש הרי הוהדבילה
לר"י לא אמרו ב"ש אלא באומר הרי הן עלי 

  קרבן.

   -ביאור מחלוקתם וטעמם

הגמ' מבארת דטעמא דב"ש שאע"פ שאין 
הנזיר אסור בגרוגרות ודבילה, מ"מ סברי כר"מ 
שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, וכוונתו 
לנזירות גמורה, ובאומרו מן הגרוגרות כוונתו 

רותו, וסברי דכמו שאין שאלה להשאל על נזי
בהקדש אין שאלה בנזירות. ולב"ה אינו נזיר, 
דסברי כר"ש דבאומר הרי עלי מנחה מן 

  השעורים פטור. 

לרבי נתן נחלקו ב"ש וב"ה בדבר אחר,  ט:

דלב"ש בסתמא כוונתו לנזירות, ואם פירש 
שכוונתו לנדר הוי נדר, דסברי כר"מ שאין אדם 

י הנ"ל. ולב"ה אף מוציא דבריו לבטלה, וכר"
בסתמא כוונתו לנדר ואסור בגרוגרות מדין נדר, 

  דסברי כרבי יוסי שבגמר דבריו האדם נתפס.

ללישנא בתרא אמר רבי נתן שלכו"ע אין כאן 
נזירות, אלא שלב"ש הוי נדר, וכר"י הנ"ל, ולב"ה 

וכר"ש דבאומר הרי עלי מנחה , אף נדר אין כאן
  מן השעורים פטור.

  אינה ראויההמתחייב מנחה ש

האומר הרי עלי מנחה להביא מן השעורים, יביא מן 
 - יביא מסולת. שלא בשמן ולבונה - החיטים. מקמח

יביא עשרון  - יביאנה בשמן ולבונה. חצי עשרון
יביא שנים. ור"ש פוטר מפני  - שלם. עשרון ומחצה

  שלא התנדב כדרך המתנדבים.

הגמ' דנה אם מחלוקתם גבי מנחה תלויה במחלוקת 
וב"ה גבי נזירות. ומה הדין אם התנדב עדשים  ב"ש

  אם חייב להביא חיטים או לא.

חזקיה סבר דת"ק ור"ש נחלקו במחלוקת ב"ש וב"ה, 
ואם אמר מן העדשים לא אמר כלום, וחזר בו חזקיה 
ואמר שטעמא דב"ש כר"י (שחל עליו נדר ולא 
נזירות) והאומר הרי עלי מנחה מן העדשים לא 

  מייתי ולא כלום.

יו"ח אף אם אמר מן העדשים מביא מן החיטים. לר
ואמר ריו"ח לחזקיה שאם חזר בו בגלל שלא כתוב 
"מן העדשים", י"ל שבא לחדש שאף מן השעורים 
מביא מן החיטים, ואין אומרים שכוונתו למנחת 
העומר או למנחת סוטה, אבל באומר מן העדשים 

  ודאי מביא מן החיטים.

ירה אם עומדת אמר אמרה פרה זו הריני נז י.

  -אני וכו'

לרמי בר חמא איירי היתה פרה רבוצה לפניו 

הריני נזיר ואמר כסבורה פרה זו שאינה עומדת 
, ועמדה מאיליה מבשרה אם עמדה מאיליה

(וכן בדלת סגורה וכו'), לב"ש חלה עליו נזירות, 
ולב"ה אינו נזיר. ואמר ר"י שאף ב"ש לא אמרו 

  ומדת.אלא באומר פרה זו עלי קרבן אם ע

הגמ' מבארת שמחלוקת זו היא כמו שנחלקו 
גבי גרוגרות ודבילה, וקמ"ל שאין הטעם דב"ש 
משום שמיחלפן בענבים, אלא נחלקו גם 
בבשר. וכן אין טעמם משום שבסעודה רגילים 
לאכול בשר ולשתות יין, אלא נחלקו גם 
בדבילה. ובדלת קמ"ל שאף בדלת פליגי, ואי 

ם בגרוגרות תנא רק דלת הו"א שב"ה מודי
  ובשר.

רבא דוחה את דברי רמי בר חמא דהא לא תנן 
  אם עמדה מאיליה.

לרבא איירי מתני' שהיתה פרה רבוצה לפניו  י:

ועמדה הריני נזיר מיין אם לא עמדה וכוונתו 
מאיליה, דלב"ש הוי נזיר דכוונתו שיכול הוא 
להעמידה, ולב"ה אינו נזיר דכוונתו להראות 

  .שהוא יודע שהיא תעמוד

  הגמ' דוחה את דברי רבא מדברי ר"י דהוי נדר.
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הריני נזיר מבשרה הגמ' מבארת דאיירי שאמר 
, דלב"ש הוי נזיר אם לא עמדה ועמדה מאיליה

דכוונתו שיכול הוא להעמידה, ולב"ה אינו נזיר 
מפני שהמקבל נזירות מבשרה אינו נזיר, 
וקאמרי שאף לב"ש אינו נזיר, דכוונתו להראות 

  היא תעמוד.      שהוא יודע ש

 מזגו לו את הכוס ואמר הריני נזיר ממנו י"א.

הרי זה נזיר. ואם הוא שיכור ואמר הריני נזיר 
ממנו אינו נזיר, דכמאן דאמר הרי הוא עלי 
קרבן, ולא אמר בלשון זה כדי שלא יביאו לו 
כוס אחרת. ומעשה נמי באשה אחת שהיתה 

  שיכורה וכו'.

האומר  -רותהמקבל נזירות לחלק מדיני נזי

הריני נזיר ע"מ שאהיה שותה יין ומיטמא 
למתים, הרי הוא נזיר ואסור בכולם. ואם אמר 
יודע אני שיש נזירות אבל איני יודע שהנזיר 
אסור ביין, הרי הוא אסור אף ביין, ולר"ש אינו 

  נזיר.

לריב"ל ר"ש חולק גם במקרה הראשון, ולרבינא 
מודה ר"ש ברישא, משום שהמתנה על מה 

כתוב בתורה תנאו בטל, ולריב"ל לא הוי ש
  כמתנה אלא כאומר חוץ, ותניא כוותיה דרבינא. 

האומר יודע אני שהנזיר אסור ביין, וסבור 
, מפני שאין הייתי שיתירו לי יין או טומאה

אני יכול לחיות אלא ביין או מפני שאני קובר 
   -את המתים

ללישנא קמא לת"ק הוי נזיר מכולם, ולר"ש אינו 
  יר. והופכים את הגירסא במתני'.נז

ואב"א איירי בנדר מכל דיני נזירות ונשאל  י"א:

על אחד מהם, דלרבנן הותר בכולם כמו 
שבמקבל על אחת מקבל על כולם, ולר"ש כמו 
  שאינה קבלה על אחת, כך אינו שאלה על אחת. 

ואב"א נחלקו בדין נדרי אונסים דלרבנן אינו נזיר 
ם בלא חכם, ולר"ש דברי שארבעה נדרים מותרי

  הוי נזיר דס"ל שד' נדרים צריכים שאלה לחכם.

האומר הריני נזיר, ועלי לגלח נזיר, ושמע 
 -להביא קרבנות, ועלי לגלח נזיר חבירו ואמר ואני

צריך כל אחד לגלח נזיר, ואם היו פקחים כל 
  אחד מביא עבור חבירו. 

הגמ' מסתפקת מה הדין אם השני אמר רק 
על עצמו את הנזירות או את  "ואני", אם קיבל

ה"עלי לגלח". לרב הונא בריה דרבי יהושע ליכא 
ראיה מדתנן במתני' ועלי לגלח, דדרך לכפול 
דבריו, ולרבא איכא ראיה ממתני' דכוונתו ואני 

  אהיה נזיר.

האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה לריו"ח  י"ב.

אסור בכל הנשים שבעולם,  סתם ומת השליח
שליחותו ואין ידוע את מי דחזקה שליח עושה 

  קידש.

לר"ל אינו אסור בכולם, וכמו שמצינו שהמפריש זוג 
עופות לקן, ולא פירש איזה לעולה ואיזה לחטאת, 
ופרחה אחת מהם או שמתה אחת מהם, יקח זוג 
לשני. ואם פירש איזו לעולה ואיזו לחטאת אין לו 
תקנה. ואמנם יכולים להביא קינים מהעופות 

  וששים שמא זה העוף שפרח. שבעולם, ולא ח

ריו"ח מבאר דשאני קן דכיון דנייד הולכים אחר 
הרוב, אבל באשה אע"פ שקידשה בשוק חוזרת 

  לקביעותה.

מינוי שליח בזמן שאין המשלח יכול לעשות את 
לרבא מודה ריו"ח שמותר באשה שאין  -המעשה

לה קרובות שאם קידש אותם תהא היא אסורה 
חות היתה קרובה שאם עליו. וכן אם בשעת השלי

קידשה תהיה היא אסורה עליו, אלא שהיתה 
מקודשת, דמותר בה. הגמ' מבינה את טעמא דרבא 

  משום דכי משוויא שליח במילתא דקיימא קמיה.

הגמ' שואלת א"כ איך במתני' יכול הנזיר הראשון 
להביא קרבן לנזיר השני, שלא היה נזיר בשעת 

שיהיה ראוי קבלת נזירותו. ומבואר שהכונה למי 
  בשעת הבאת הקרבנות, וה"ה לגבי קידושין.

ועל כן הגמ' מבארת טעמא דרבא שאינו יכול  י"ב:

  למנות שליח בדבר שאינו יכול לעשותו עכשיו.

הגמ' דוחה ממה שמצינו שנחלקו רבי יאשיה ורבי 
יונתן אם אפשר למנות שליח להפרת נדרים, ואף 

יב לרבי יאשיה דלא מהני אינו אלא משום דכת
"אישה יקימנו ואישה יפרנו". ואע"פ שלרבנן הבעל 
עצמו אינו יכול להפר נדרים לפני שחלו, מ"מ היה 

  יכול למנות שליח להפרה. 

הגמ' מתרצת דרבי יאשיה כר"א הסובר שאפשר 
להפר לפני הנדר, ומה שמינה שליח ולא הפר 
בעצמו, שמא בשעת צאתו לדרך ישכח או יכעס או 

  עצמו. יהיה טרוד ולא יפר ב
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האומר הרי עלי  -המקבל חצי קרבנות נזיר
לר"מ  -לגלח חצי נזיר ושמע חבירו ואמר ואני

חייב להביא כל הקרבנות, דלאו כל כמיניה 
לבטל חיובו כשהוסיף חצי נזיר, ולחכמים מגלח 
חצי נזיר, דהוי נדר ופתחו עמו. ואם אמר חצי 
קרבנות נזיר עלי אינו חייב אלא חצי. ואם אמר 

  חצי נזיר עלי חייב את כל הקרבנות. קרבנות

  האומר הריני נזיר לכשיהיה לי...

ונולד לו  לכשיהיה לי בןהאומר הריני נזיר  י"ג.

בן הרי הוא נזיר, ואם נולדה לו בת או טומטום 
ואנדרוגינוס אינו נזיר. ואין אומרים שכוונתו 

  לכשאבנה.

הוי נזיר גם בבת  כשיהיה לי ולדאבל אם אמר 

דרוגינוס. ואין אומרים שכוונתו טומטום ואנ
  לולד דמיחשב ביני אינשי.

לת"ק אינו נזיר, והיינו כר"י  ואם הפילה אשתו
הסובר בכרי שאינו נזיר מספק, ולר"ש הוי נזיר 
מספק, ויאמר שאם היה הולד בן קיימא הרי 

  הוא נזיר חובה, ואם לאו הרי הוא נזיר נדבה. 

יר, לת"ק הרי הוא נז ואם חזרה אשתו וילדה

ולר"ש יתנה בזה שאם הראשון היה חובה השני 
   נדבה, ואם הראשון נדבה השני חובה. 

, ואם הפילה והפריש קרבן וחזרה וילדה
לר"ש שספק נזירות להחמיר חלה הקדושה 
מספק, ולר"י שספק נזירות להקל הגמ' 
מסתפקת אם חלה הקדושה, ונ"מ לאיסור גיזה 

  ועבודה, תיקו.

דאמר הריני נזיר היכא  בן רחומי מסתפק
לכשיהיה לי בן, ושמע חבירו ואמר ועלי, אם 
מקבל נזירות כשלחבירו יולד בן, או כשלו יולד 
בן. ואת"ל שמקבל כשיולד לו עצמו בן, ילה"ס 
מה הדין אם אמר "ואני". ואת"ל שכוונתו 
בשניהם כשיולד לחבירו בן, ילה"ס מה הדין אם 

חבירו  אמר הריני נזיר כשיהיה לפלוני בן, ושמע
  ואמר ואני, תיבעי.

  סדר מנין ב' נזירויות בכמה מקרים

, האומר הריני נזיר, ונזיר לכשיהיה לי בן י"ג:

ונולד לו בן באמצע הנזירות, מונה הנזירות 
  השניה אחרי שגמר את הראשונה. 

, ואם אמר הריני נזיר כשיהיה לי בן, ונזיר
ונולד לו בן באמצע הנזירות, מונה את נזירות 

  ואח"כ משלים את שלו.  בנו,

באומר הריני נזיר לאחר כ'  רבא מסתפק י"ד.

, אם חלה הנזירות השניה ונזיר מעכשיו יום

  מיד.

הריני נזיר ואת"ל שלא חלה מיד ילה"ס באומר 
, אם חלה לאחר כ' יום ומעכשיו ק' יום

הנזירות השניה לאחר סיום הנזירות שחלה 
ד. לאחר כ' יום, או שחלה הנזירות השניה מי

(הגמ' פושטת שבזה מונה עשרים לשניה 
  ואח"כ ל' לראשונה ואח"כ משלים ע' לשניה). 

ואת"ל שחלה הנזירות השניה מיד, ילה"ס מה 
הדין כשהנזירות השניה היא נזירות עולם, אם 

  הוא נזיר בכ' יום הראשונים. 

ואת"ל שהוא נזיר מיד, ילה"ס מה הדין בכהאי 
  ל עליה. גוונא בנזירות שמשון שא"א להשא

שרבו הגמ' מסתפקת באומר הריני כמשה בז' אדר 

  הנזירים בישראל כשמת.

  -מתי סותר ימי הנזירות

, והתחיל הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזירהאומר 
למנות ימי נזירותו ונולד לו בן, והניח ימי נזירותו 
ומנה ימי נזירות בנו, ונטמא בימי נזירות בנו, 

, דנזירות אריכתא לריו"ח סותר גם את נזירותו
היא, ולר"ל אינו סותר אלא נזירות בנו דשתי 

  נזירויות הם. 

בנזיר שנעשה מצורע ונטמא וכן נחלקו  י"ד:

, לריו"ח סותר ימי נזירותו כיון בימי צרעתו
שנטמא, ולר"ל אינו סותר כיון שבימי צרעתו 
אינו נזיר. (ההו"א לחלק בין המקרים היא 

  ע, קמ"ל).דנזירות אחת היא משא"כ מצור

לרב  ואם נטמא בימים שמגדל שיער לגלח

אינו סותר אפי' לריו"ח, כיון שהשלים כבר 
נזירותו, ולשמואל סותר אפי' לר"ל כיון שזו 

  אותה נזירות.

ואם נטמא הנזיר לאחר זריקת דם קרבנותיו 
, לר"א שתגלחת מעכבת סותר, לפני גילוח

ולחכמים שתגלח אינה מעכבת מותר ביין 
  אין לו תקנה לקיים מצות גילוח.ולהטמא, ו
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לרבי יוסי ברבי  -דין נזיר שכלו ימיו ט"ו.

יהודה לוקה על טומאה, ואינו לוקה על תגלחת 
או על יין, דאמר קרא "וטמא ראש נזרו" במי 
שנזרו תלוי בראשו. והגמ' מביאה ברייתא 

  שכתוב בה שלוקה על כולם.   

האומר הריני נזיר לכשיהיה לי בן ונזיר מאה 
, אם נולד לו בן לפני שמנה ע' יום לא יום

הפסיד כלום, ואם נולד לאחר ע' יום סותר 
  שבעים שאין תגלחת על פחות מל' יום. 

לשיטת רב אם נולד לו בן ביום ע' עולה לו 
. והגמ' מוכיחה ומגלח כבר ביום הק' לכאן ולכאן

ממתני' דלא כרב, ושואלת רב כמאן אמרה 
  -לשמעתיה

בטלה ממנו  לפני הרגלימים ג' הקובר את מתו 
גזירת שבעה, ואם קבר ח' ימים לפני הרגל בטלה 
הימנו גזירת שלושים, ומותר להסתפר בערב הרגל, 
ואם לא הסתפר בערב הרגל אסור להסתפר אחרי 
הרגל, ולאבא שאול מותר להסתפר אחר הרגל. 
הגמ' אומרת שטעמא דאבא שאול מפני שיום 

אין ראיה לדברי  שבעה עולה לו לכאן ולכאן, אבל
  רב, דאבילות דרבנן ונזיר דאורייתא.

שומרת יום כנגד יום ששחטו וזרקו לרבי יוסי 
ואח"כ ראתה דם, אינה אוכלת,  עליה בשני שלה

ופטורה מפסח שני. הגמ' מבארת דטעמא דרבי יוסי 
משום שמקצת היום ככולו, והראיה השניה מטמאה 

לכאן  רק מכאן ולהבא, וכדברי רב שיום אחד עולה
ולכאן. ואע"פ שאמר רבי יוסי באופן זה או בזב 
שראה שתי ראיות ושחטו עליו בשביעי שנטמא 
למפרע, ומ"מ פטור מפסח שני לא אמר רבי יוסי 
שטמאים למפרע אלא מדרבנן. וכמו שמצינו שלרבי 
אושעיא הרואה זוב ביום השביעי סותר ספירתו, 

י ולריו"ח אינו סותר כלל, ואמר רב אושעיא שרב
יוסי סובר כריו"ח, ומבואר שאינו טמא אלא מכאן 

  ולהבא, ומדרבנן טמא למפרע.

ומ"מ לרבי יוסי שייך זבה גמורה, (ואין  ט"ז.

אומרים שבזמן שלא ראתה ביום השלישי יפסיק 
את רצף ג' הימים) היכא שראתה ג' ימים רצופים, 

  או שראתה בכולם סמוך לשקיעת החמה.

  

  

  

  

  

  מי שאמר:
  

  הנזיר מגלחבאיזה יום 
ו') אליבא דרב  –הסוגיא דלהלן נתבארה לעיל (ה' 

מתנא דס"ל סתם נזירות ל' יום, ואליבא דרב פדא 
  דס"ל כ"ט יום.

האומר הריני נזיר מגלח ביום ל"א, ואם גילח 
ביום ל' יצא. ואם אמר הריני נזיר ל' יום וגילח 

  ביום ל' לא יצא.

ואם מי שנדר ב' נזירויות מגלח ביום ל"א וס"א, 
  גילח בל' מגלח בס', ואם גילח בנ"ט יצא.

  סתירת הנזירות אם נטמא בסיומה

אם אמר הריני נזיר ונטמא ביום ל' סותר כל 
כדי שיביא הנזירות, ולר"א אינו סותר אלא ז' ימים 

ואם אמר הריני נזיר ל' יום ונטמא קרבנותיו בטהרה. 
סותר כל הנזירות אף לר"א כיון שקיבל  ביום הל'

  שלימין. ל' יום

אם אמר הריני נזיר ק' יום ונטמא ביום הק' 
סותר את הכל, ולר"א סותר ל' יום, ואם נטמא 
ביום הק"א סותר ל' יום, ולר"א אינו סותר אלא 

  ז'.

  המקבל נזירות בבית הקברות

מי שקיבל נזירות כשהוא בבית הקברות  ט"ז:

א"צ להביא קרבן טומאה. ואם יצא [ונטהר 
נס אפי' באותו יום, מביא מטומאתו, י"ט.] ונכ

קרבן טומאה, ולר"א דווקא בנכנס ביום השני 
מביא קרבן טומאה אבל אם נכנס ביום הראשון 

  לא.

נחלקו ריו"ח ור"ל בקבלת נזירות בבית הקברות, 
להו"א נחלקו אם חלה עליו הנזירות, שלריו"ח 
חלה הנזירות ור"ל לא חלה הנזירות. מר בר רב 

הנזירות, אלא דס"ל אשי מבאר שאף לר"ל חלה 
דמ"מ אינו לוקה אם נטמא. והגמ' מביאה 
מברייתא שמי שהיה טמא ונזר אסור לגלח 
ולשתות יין, ואם גילח ושתה יין ונטמא למתים 

  לוקה, ומבואר כדברי ריו"ח.
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המקבל נזירות בבית הקברות והתרו בו  י"ז.

שלא יקבל נזירות לוקה שהרי התרו בו. הגמ' 
תיבה ומגדל ופתח מסתפקת בנכנס בשידה 

חבירו את התקרה והתרו בו לצאת ולא יצא, אם 
מתחייב מיד, או שרק אחר שיעור שהייה חייב. 

  תיקו.

רב אשי מסתפק אם המקבל נזירות בבית  י"ז:

הקברות חייב בתגלחת כטהור שנטמא, או 
  דפטור כמו שאינו מביא קרבן טומאה.

והגמ' פושטת מדאיתא בברייתא שהמקבל 
הקברות פטור מתגלחת וציפרין  נזירות בבית

  דכתיב "וטמא ראש נזרו וגילח וכו' ".

נזיר שנעשה מצורע אינו סותר את הימים שמנה, 
ובסוף ימי חילוטו מגלח ומביא קרבן, הברייתא דנה 

  אם ימי חילוטו עולים לו מן המנין או לא. 

אין בין נזיר טהור שנטמא לטמא שנזר  י"ח.

לה לו לימי אלא שטמא שנזר יום שביעי עו
הנזירות, ונזיר שנטמא אין יום שביעי עולה לו 
למנין ימי הנזירות. ברייתא זו כשיטת רבי 

  וכדלהלן.

נזיר שנטמא ונטהר מתי מתחיל למנות ימי 
כתיב "וקידש את ראשו ביום ההוא"  -נזירותו

לרבי היינו שביום השמיני שמביא קרבנותיו 
א מתחיל למנות ימי נזירותו, ואע"פ שלא הבי

קרבנותיו. ולרבי יוסי ברבי יהודה ביום השביעי 
  שמגלח מתחיל למנות.

  נזיר שנטמא טומאות הרבה

אם נטמא ביום השביעי לטהרתו, לרבי  י"ח:

יוסי ברבי יהודה אינו מביא אלא קרבן אחד, 
ולרבי לא חשיב טומאות הרבה אלא טומאה 

  אריכתא. 

ואם נטמא ביום השמיני לר"א מביא קרבן על 
אה, ולחכמים אם לא הקריב חטאת כל טומ

מביא קרבן אחד על הכל, ואם הביא חטאת 
מביא קרבן על כל טומאה ואפי' לא הביא אשם 
מונה נזירות טהרה, ולרבי ישמעאל בנו של 

  ריו"ח ב"ב גם אשם מעכב.  

ואם נטמא בליל שמיני, סברה הגמ' לומר שלרב 
חסדא מביא קרבן על כל טומאה דלילה לאו 

. ונחשב שהיתה שעה הראויה להביא קרבןמחוסר זמן 

ואמר רב אדא בר אהבה שאם לילה מחוסר זמן 
ומביא קרבן אחד דהוי טומאה לא חלה הנזירות בלילה 

, ואם לילה לאו מחוסר זמן חלה הנזירות אריכתא
  וחייב קרבן על כל טומאה.בלילה 

אשה שנדרה בנזיר ונטמאה ואח"כ היפר  י"ט.

ואינה מביאה  לה בעלה מביאה חטאת העוף
עולת העוף. הגמ' מעמידה ברייתא זו כרבי 

דס"ל שיש חילוק בין חטאת לעולה, ישמעאל הנ"ל 

דחטאת ועולה שניהם לכפרה, דאי עולה דורון היא, יכולה 

ואף דסבר רבי ישמעאל להביאה כמו עולת נדבה. 
שבעל עוקר את הנזירות למפרע, מ"מ מביאה 

ר הוא חטאת כשיטת ר"א הקפר, שהחטא בנזי
שציער עצמו מן היין, ואפי' נזיר טהור חטא 

ומביאה חטאת העוף בזה, (ונזיר טמא שנה בחטא), 

  על חטא זה.

שיטת ר"א שטמא שנזר אינו סותר  י"ט:

הנזירות עד שיהיו ב' ימים לפני הטומאה, וביאר 
רבא דהיינו בנטמא ביום השני. לעולא לא אמר 

ר ר"א הכי אלא בטמא שנזר, אבל בנזיר טהו
שנטמא סותר אפי' יום אחד, ואביי מוכיח 
מברייתא שאף בזה אינו סותר אלא ב' ימים. 
(ואם קיבל נזירות ק' יום ונטמא ביום הק' אינו 

אבל אם נטמא ביום הצ"ט  אלא ל' יום. תוס'.סותר 
  סותר).  

  המקבל נזירות בחו"ל
מי שקיבל נזירות ארוכה בחו"ל והגיע לארץ 

יר ל' יום, ולב"ה נזיר ישראל, לב"ש הרי הוא נז
  כמנין הימים שקיבל בחו"ל.

הגמ' דנה אם מחלוקתם היא בטעם טומאת 
ארץ העמים, אם היא משום גושה או משום 
אוירה, והגמ' מסיקה שנחלקו אם קונסים כמו 
סתם נזירות ל' יום, או כמו הנזירות שקיבל על 

  עצמו.

מעשה בהילני המלכה שקיבלה נזירות ז'  כ.

א בנה מן המלחמה בשלום, שנים אם יבו
וכשבא בשלום היתה נזירה ז' שנים, ועלתה 
לא"י והורוה ב"ה שתהיה נזירה עוד ז' שנים, 
ונטמאה בסוף הז' שנים, והיתה נזירה עוד ז' 
שנים, נמצאת נזירה כ"א שנה. ולר"י לא נטמאה 
כלל והיתה נזירה רק ז' שנים, (ואם היתה 
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אינה נטמאת ביום האחרון סובר ר"י כר"א ש
  סותרת אלא ל' יום).  

  ב' כיתי עדים שנחלקו במנין הנזירויות
לתנא דמתני' אם כת אחת אומרת שקיבל ב' 
נזירויות, וכת אחת אומרת ה', לב"ש אינו נזיר 

  כלל, ולב"ה הרי הוא נזיר שתים.

ולרבי ישמעאל בנו של ריו"ח ב"ב במקרה הנ"ל 
לכו"ע הרי הוא נזיר שתים, ולא נחלקו אלא 

  אחת שאחד אומר ה' ואחד אומר ב'.בכת 

ואם עד אחד אומר ה' ולא ב', והשני אומר ב' 
  ולא ה', עדותן בטלה ואינו נזיר כלל.

לרב הכל מודים במונה. ולרב חמא אם אחד 
אומר שקיבל אחד ושתים, והשני אומר שאמר 
שלש ארבע וחמש, אין הכחשה על ב' 

  הראשונות לב"ה. וכן אמרי במערבא.

  

  

  

  מי שאמר:
  

  התפסה בנזירות

מי שאמר הריני נזיר, ושמע חבירו ואמר  כ:

  ואני, ושמע חבירו ואמר ואני, כולם נזירים. 
ואמר ר"ל דאיירי דווקא כשהתפיסו בתוך כדי 
דיבור, והיינו כדי שאלת שלום של תלמיד לרב, 

  אבל לאחר כדי דיבור אין השני נזיר. 
ואם הותר הראשון הותרו כולם, ואם הותר 

ן לא הותר אלא הוא, ואם הותר האמצעי האחרו
  הראשון אסור והאחרון מותר. 

ומבואר מדין זה שהשלישי מתפיס בשני  כ"א.

ולא בראשון, ולפי זה אין השלישי צריך להיות 
תוכ"ד לראשון אלא לשני, וא"כ יכולים אנשים 

  רבים להתפיס זה בזה.

 פי כפיו ושערו כשערוהמתפיס בלשון  כ"א:

יזיר אבר שהנשמה תלויה בו, אינו נזיר עד ש
(דאז הוי נזיר כמו באומר כבדי נזירה ראשי 
נזירה), ואם אמר יעשה פי כפיו מיין, ושערי 

  כשערו מלגוז, הוי נזיר.

  הפרת הבעל בנזירות אשתו
  בעל מיפר נזירות אשתו. 

אם אמר הריני נזיר ושמעה ואמרה ואני, יכול 
  להפר את נזירותה, ושלו קיים.

אם בעל מיגז גייז או מיעקר  הגמ' מסתפקת
עקר, ונ"מ אם אשה אחרת התפיסה נזירות 
בנזירות שלה ואח"כ היפר לה בעל, אם השניה 
נזירה או לא. והגמ' מביאה ברייתא שכתוב בה 
שהיא מותרת והשניה אסורה, ומבואר דבעל 

  מיגז גייז.

אע"ג דבעל מיגז גייז אם אמר לאשתו שקיבלה 
להפר, דכמאן דאמר  נזירות "ואני", אינו יכול

קיים לכי דמי, אמנם אם נשאל על הקמתו יכול 
  להפר.

אשה שקיבלה נזירות והפרישה קרבנותיה 
ואח"כ היפר לה בעלה, אם הבהמה היתה שלו 

חטאת תמות.  -הבהמה מותרת, ואם היתה שלה
(אין מכאן ראיה דבעל מיגז גייז, דדילמא תמות 

  כחטאת שמתו בעליה).

ושתתה יין ונטמאה אשה שקיבלה נזירות 
למתים ואח"כ היפר לה בעלה הרי זו סופגת את 
הארבעים (דבעל מיגז גייז). ואם היפר לה בעלה 
ואח"כ שתתה ולא ידעה שהיפר לה, אינה 

  סופגת את הארבעים.

אשה שקיבלה נזירות ונטמאה ואח"כ  כ"ב.

היפר לה בעלה מביאה חטאת העוף ואינה 
זה לצד  מביאה עולת העוף. הגמ' מבארת דין

שמיעקר עקר, דרק חטאת מביאה משום ר"א 
הקפר שנזיר טהור ג"כ נקרא חוטא משום 
שציער עצמו מן היין. אבל אם בעל מיגז גייז 

  מביאה גם עולת העוף.

אשה שקיבלה נזירות ואמרה אשה אחרת הריני 
כמותך, והיפר בעל הראשונה, גם השניה 

  מותרת.

בשר והנה רמי בר חמא הסתפק במתפיס ב כ"ב:

זבחי שלמים, אם בעיקרא מתפיס או שמתפיס 
במצבו עכשיו. הגמ' דנה אם אפשר לפשוט ממה 
שאשה שקיבלה נזירות ואמרה חברתה ואני הרי 
היא נזירה אע"פ שבעלה היפר לה, דה"ה הכא 
כוונתו להתפיס במעיקרא. או שבשר זבחי שלמים 
כיון שהוא קדוש גם אחרי זריקת דמים שמא כוונתו 
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ו, אבל באשה שהיפר לה בעל יודע שא"א להתפיס ב
  להתפיס.  

הגמ' מסתפקת באשה שקיבלה נזירות ושמעה 
חברתה ואמרה הריני נזירה בעקביך, והיפר בעל 
הראשונה, אם כוונתה בעקביך כבתחילה והויא 
נזירה, או בעקביך בכולה מילתא ולא הויא 

  נזירה.

האומר לאשתו הריני נזיר ואת, ואמרה אמן, 
ל להפר את שלה ושלו קיים. ולאביי יכול הבע

אם תלה את נזירותו בנזירותה והיפר את שלה, 
גם שלו בטל. ואם שאל אותה אם גם היא נזירה 

  ואמרה אמן, והיפר את שלה, שלו קיים.

אשה שאמרה הריני נזירה ואתה, ואמר אמן, 
אינו יכול להפר. הגמ' מבארת הטעם משום 

  ול להפר.שהוי כקיום, ואם נשאל על הקמתו יכ

  כוונת עבירה

אשה שקיבלה נזירות ושתתה יין ונטמאה  כ"ג.

למתים ואח"כ היפר לה בעלה הרי זו סופגת את 
הארבעים. ואם היפר לה בעלה ואח"כ שתתה 
ולא ידעה שהיפר לה, אינה סופגת את 
הארבעים, ולר"י סופגת מכת מרדות. ובברייתא 

וכשהיה מגיע ר"ע איתא שצריכה כפרה וסליחה, 

שנתכוון לעלות בידו סוק זה היה בוכה, ומה מי לפ
טעון כפרה  בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה

וסליחה וכו', וזו ג"כ כוונת הפסוק "ולא ידע ואשם 
ונשא עוונו", בחתיכה ספק חלב ספק שומן. ואיסי 
בן יהודה דורש לאופן שהיו לפניו ב' חתיכות אחת 

ון של חלב ואחת של שומן. והיינו שבין אם נתכו
לאיסורא, ובין אם היה הדבר בספק ונתכוון 
להתירא, ואפי' אם לבסוף לא היה כלל איסור צריך 
כפרה וסליחה. ומ"מ מהני כפרה וסליחה אף בב' 

  חתיכות אע"ג דאיקבע איסורא. 

ישרים דרכי ד' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו 
לריו"ח היינו ב' אנשים שאכלו פסח ואחד אכלו  - בם

השני לשם אכילה גסה. ולר"ל האוכל לשם מצוה ו
לשם אכילה גסה אינו רשע, אלא איירי בהיו אשתו 
ואחותו בבית לאחד נזדמנה אשתו ולשני אחותו. 
הגמ' שואלת שהרי אין כאן ב' דרכים. אלא משל 

ושתי בנותיו, שהם נתכוונו למצוה, והוא  לוטל
נתכוון לעבירה, וכדאמר רבי יוחנן שכל הפסוק 

ככר הירדן וכו' " על שם עבירה נאמר. "וירא את כל 
ואף שלא ידע בשכבה והיה אנוס, כיון שידע בקומה 

(לפיכך נקוד על ובקומה) לא היה לו לשתות יין גם 
  למחר.

 - אח נפשע מקרית עוז ומדינים כבריח ארמון כ"ג:

לוט פירש מאברהם וכתיב לא יבוא עמוני ומואבי 
  בקהל ד'.

לוט  -תגלעלתאוה יבקש נפרד ובכל תושיה י
ושנתגלה קלונו בבתי כנסיות ומדרשות, דעמוני 

  ומואבי אסורים ואיסורם איסור עולם.

אין הקב"ה מקפח אפי' שכר שיחה נאה, דבכירה 
שקראה לבנה מואב אין אסור אלא להלחם בהם 
אבל לצערם מותר, וצעירה שקראה בן עמי אסור 

  אפי' לצערם.

ה ד' לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, דבכירה קדמ
  דורות בישראל למלכות.

ויצאו ממנה מלכים ונביאים,  לשם מצוהתמר זינתה 
  זמרי זינה ונפלו עליו כמה רבבות מישראל.

גדולה עבירה לשמה כמו מצוה שלא לשמה. דכתיב 
"תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני, מנשים באוהל 
(שרה רבקה רחל ולאה) תבורך", שבעל אותה 

נתה ממנו, שהרי טובתן סיסרא ז' פעמים, ולא נה
של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים, (כמו 
שאמר הקב"ה ללבן שלא ידבר עם יעקב מטוב ועד 

  רע). 

לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמן, 
שמתוך שלא לשמן בא לשמן. שבשכר מ"ב קרבנות 

  שהקריב בלק הרשע, זכה ויצאה ממנו רות.

                      דין קרבנות הנזירות 
  אם בטלה הנזירות

אשה שקיבלה נזירות והפרישה בהמתה  כ"ד

אם הבהמה שלו  -ואח"כ היפר לה בעלה
(כגון שקימצה  -הבהמה מותרת, ואם היא שלה

במזונות שנתן לה, או שנתנו לה ע"מ שאין 
לבעלה רשות בהם) החטאת תמות, והעולה 
תקרב עולה, שלמים תקרב לשלמים ותאכל 

  טעונים לחם.  ליום אחד ואינם

ואם הפרישה מעות סתם יפלו לנדבה, ואם 
פירשה לאיזה קרבן המעות, דמי החטאת ילכו 
לים המלח ואסורים בהנאה ואין בהם מעילה, 
דמי העולה יביאו מהם עולה ויש בהם מעילה, 
ודמי השלמים יביאו מהם שלמים ונאכלים ליום 

  אחד ואין טעונים לחם. 
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אביו עליו נזירות וכן דין המעות בקטן שקיבל 
(אבל אמו אינה יכולה לקבל), וגילח או מחה 
הוא או קרוביו. וכן הדין בנזיר שמת והשאיר 

  מעות.

והנה נחלקו ר"י ורבנן בדין קרבן עולה ויורד 
לאשה שבעלה עשיר, לרבנן מביאה קרבן עני, 
ולר"י מביא עליה קרבן עשיר, מפני שנתחייב 

  בכתובה בכל קרבנותיה.

שמתני' כרבנן, דלר"י אין חילוק בין הגמ' סברה 
אם הבהמה משלו או משלה, והגמ' דוחה 
דבמתני' מודה ר"י כיון שהקדישה דבר שאינו 

  צריך. 

לל"ב סברה הגמ' דמתני' כר"י ושאני הכא דלא 
צריכה, אבל לרבנן שאינו משועבד לה, הרי אינו 
יכול לתת עבורה, אלא איירי שהקנה לה בהמה, 

יא הקדישה. ורבא דוחה וא"כ הדין כמו שה
  דכיון שא"צ להביא קרבן אין דעתו להקנות לה.

אם  -ארבעה אילים אינם טעונים לחם
הפרישה בהמה והיפר לה בעלה, וכנ"ל. אב 
שהזיר את בנו וגילח או מחה הוא או קרוביו, 
וכנ"ל. המפריש מעות לנזירותו ומת וכנ"ל. וכן 
אם אבד האיל והקריבו אחר ונמצא האיל 

  ן.הראשו

שלמי נזיר ששחטם שלא כמצותם כשרים, 
ואינם עולים לבעלים לשם חובה, ונאכלים ליום 
אחד, ואינם טעונים לחם ולא זרוע (לא נכלל 
בד' מקרים הנ"ל משום שנעשה שלא כמצוותו 

  לא קחשיב).

המפריש מעות לנזירותו אסור להנות  כ"ה.

מהם, ואין בהם מעילה מפני שראויים כולם 
ת והשאיר מעות סתומין יפלו לשלמים. ואם מ

לשלמים, ואע"פ שדמי חטאת מעורבים בהם. 
לריו"ח דין זה הללמ"מ, ולר"ל יליף מקרא "לכל 
נדריהם ולכל נדבותם", ומ"מ אף לר"ל 
במפורשים לא ילכו לנדבה כדתנא דבי רבי 

  ישמעאל, וכדלהלן.

תנא דבי  -דין הקרבה בתמורה ובולדי קרבנות

שר יהיו לך וכו', רבי ישמעאל, רק קדשיך א
איירי בולדי קדשים ותמורתם, שיעלם לבית 
הבחירה, ולא ימנע מהם מים ומזון (דהו"א 

שימותו דווקא בבית הבחירה) אלא יקריבם, 
דתמורת עולה קריבה עולה, וולדי שלמים 
קרבים שלמים, אבל בולד חטאת ותמורת אשם 
אינם קרבים מהללמ"מ, ומקרא ילפינן שאם 

  שה.הקריבם עובר בע

אשם שניתק לרעיה והקריבוהו עולה  כ"ה:

  כשר, אבל אם עדיין לא ניתן לרעיה פסול.

  המפריש מעות עבור קרבנותיו ומת

המפריש מעות ולא פירש  -מעות סתומין כ"ו.

אם הם עבור חטאת או עבור עולה ומת, יפלו 
לנדבה, ודין זה הוא בין בנזיר וכנ"ל (ולריו"ח 

בחייבי קינים הוא הלכה למשה מסיני), וכן 
שמתו יפלו המעות לנדבה. אבל מי שהיה 
מחויב חטאת ואמר הרי עלי עולה ומת, והשאיר 

  מעות סתומין, ילכו לים המלח.

, והעשירוחייבי קינים שהפרישו מעות לקיניהם 
אם רצו מביאים בהם חטאת בהמה או עולת 

  בהמה. 

נזיר שהפריש מעות אמר  -מעות מפורשים
לתי ואלו לשלמי ומת, אלו לחטאתי ואלו לעו

דמי חטאת ילכו לים המלח וכו' כנ"ל. דין זה 
הוא אף כשאמר אלו לחטאתי ולעולתי ולשלמי. 

הרי אלו  ולל"ב אף באמר אלו לחובתי
  כמפורשים.

מעות סתומין שנפרדו מהם דמי החטאת,  כ"ו:

וכגון באמר אלו לחטאתי והשאר לשאר 
נזירותי, דמי חטאת ילכו לים המלח, והשאר 

ביא חציו לעולה וחציו לשלמים. ואם השתמש י
בכולם מעל, אבל אם השתמש במקצתם לא 
מעל. ואם אמר אלו לעולתי והשאר לשאר 
נזירותי, יביא מדמי העולה עולה ויש בהם 
מעילה, ושאר המעות יפלו לנדבה, ואם 
השתמש בכולם מעל, אבל אם השתמש 

  במקצתם לא מעל.

אם לא הפריש מעות סתומין עבור 
   -בנותיו, אלא דבר אחרקר

בהמה סתומה תמימה דינה כמפורשת וכנ"ל, 
(הגמ' להלן מביאה  ובעלת מום דינה כסתומה.

ב' מקומות שמוזכר חילוק בין ממון לבהמה, 
ולא בין בעלת מום לתמימה, ומשמע שבעלת 
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מום כתמימה. והגמ' דוחה דבעלת מום ראויה 
     לדמיה, וא"כ היינו דמים).

דינו כמפרש ולרב נחמן בר נסכא לרב נחמן 
  יצחק דינו כסתומה. 

  סואר של קורות לכו"ע הוי כמפרש. 

ומ"מ המפריש ב' תורים או ב' בני יונה,  כ"ז.

יכול הבעלים או הכהן לפרש איזו לחטאת ואיזו 
לעולה ואין דינם כסתומין, דיש על זה ילפותא 

  מיוחדת (ולקח ועשה). 
ל אחת וכן נזיר שהביא ג' בהמות ולא פירש כ

לאיזה קרבן היא, כל אחת תקרב לקרבן הראוי 
לה, ולא אמרינן שבהמה לאו כמפרש, שהרי כל 

  בהמה ראויה לקרבן אחר.

היו הוא  -מתי הבן יוצא בקרבנות אביו כ"ז:

ואביו נזירים, והפריש אביו מעות לנזירותו ומת, 
ואמר הבן הריני נזיר ע"מ שאגלח על מעות 

בנותיו ממעות אבא, יכול לגלח ולהקריב קר
אביו. ואם היה נזיר בחיי האב אינו יכול לגלח 
על מעות אביו, אלא דין המעות כנ"ל במעות 

  סתומין ובמעות מפורשין.

אין הבן יכול להתכפר בחטאת שהפריש  כ"ח.

אביו (דכתיב קרבנו), אף אם שניהם עשו עבירה 
קלה או ששניהם עשו עבירה חמורה (דכתיב 

אינו יוצא במעות  קרבנו פעם נוספת), וכן
שהפריש אביו ואין דינו כנזירות (דכתיב קרבנו 
פעם שלישית), וכן אין אדם יוצא בקרבן 

(דכתיב על על חטא אחר שהפריש לעצמו 
חטאתו), וכן לא במעות שהפריש לעצמו על 

  חטא אחר כגון חלב ודם.  

  עד מתי הבעל מיפר נזירות אשתו
פני לת"ק מיפר עד זריקת דם אחד הקרבנות, מ

שמאז מותרת ביין. וגילוח אינו ניוול דאפשר 
  בפאה נכרית.

לר"ע עד שחיטת אחד הקרבנות, אבל אח"כ לא 
הגמ' מעמידה בשחט משום הפסד קדשים. 

החטאת ברישא, אבל אם שחט עולה או שלמים 
יכול לזרוק הדם שלא לשמן ולהתיר הבשר באכילה, 

ם כמו ששנינו גבי כבשי עצרת, (ובשבת לא יזרוק וא
  זרק הורצה להקטיר אימורים לערב).

לר"מ יכול להפר אפי' אחר זריקת דמים, כדי 
שלא תהיה אשתו מגולחת. ופאה נכרית איידי 

  דזוהמא לא ניחא לה.

לר"א דס"ל שנזיר אסור ביין עד אחר  כ"ח:

  תגלחת, יכול להפר עד אחר תגלחת. 

אם הביאה קרבנות טומאה יכול להפר כדי שלא 
  לת.תהיה אשתו מנוו

  מתי אב מקבל נזירות לבנו
האב יכול לקבל נזירות על בנו, אבל האם אינה 
יכולה. ואם מיחה הבן או קרוביו, או שגילח הוא 
או שגילחוהו קרוביו אינו נזיר. (דין הקרבנות או 
המעות שהופרשו עבור נזירותו שבטלה, 

  נתבארו לעיל כ"ד). 

נחלקו ריו"ח ור"ל במקור האי דינא.  כ"ט.

ח הלכה למשה מסיני היא בנזיר, ולר"ל לריו"
  מדרבנן כדי לחנכו במצוות.

לר"ל אין אשה  -כמה ביאורים לדעת ר"ל
מדרת בנה בנזיר דקסבר שאין אשה חייבת 
בחינוך. ואין האב מדיר בתו בנזיר משום שסבר 
שאין חייב בחינוך בתו. ובבנו יכול אף לידור 
נדרים בשביל בנו. ומועילה מחאת הקרובים 

ם שחכמים לא תיקנו באופן שהוא בזיון משו
לבן. ומותר הבן לגלח כל שערו בסיום הנזירות, 
דקסבר הקפת כל הראש מדרבנן, וחינוך דרבנן 
דוחה איסור הקפה, וכן סובר שאיסור הבאת 
חולין בעזרה הוא מדרבנן, וכן סובר שאין 
שחיטה לעוף מן התורה, ועל כן אפשר לאכול 

  העוף ע"י מליקה.

ניחא כל הנ"ל לפי פשוטו, מפני שקבלת לריו"ח 
  הנזירות לבן היא מדאורייתא.

אינה נאכלת,  חטאת העוף הבאה על הספק
דמקיש זכר לנקבה שמביאה קרבן על הספק, 
ומאותו המין שהוא בא על הודאי. אמנם קרבן 
הנקיבה על הספק אינו נאכל מפני שבזכר יש איסור 

ור נוסף אבל בנקיבה יש איסספק חולין בעזרה אחד 
הגמ' מבארת דאי נימא שקסבר רבי יוסי  ספק נבילה.

אין שחיטה לעוף מן התורה, כוונת הברייתא ב' 
  איסורים מדרבנן.

לרבי עד  - עד מתי האב מדיר את בנו כ"ט:

שיביא ב' שערות. ולרבי יוסי ברבי יהודה עד 
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שיגיע לעונת נדרים הגמ' רצתה לתלות את 
הגמ' דוחה מחלוקתם במחלוקת ריו"ח ור"ל, ו

די"ל כריו"ח ונחלקו אם מופלא הסמוך לאיש 
דאורייתא או דרבנן. וכן י"ל כר"ל ונחלקו אם 
חינוך דרבנן דוחה דין מופלא הסמוך לאיש 

  דרבנן או לא.

רבי חנינא הדירו אביו בנזיר, ובדקו ר"ג אם 
הביא ב' שערות, לרבי יוסי בדק אם הגיע לעונת 

וח לבודקו, נדרים. ואמר רבי חנינא שא"צ לטר
שאם אינו קטן הוא מקבל על עצמו נזירות 
(ונשקו ר"ג ואמר שיהיה מורה הוראה בישראל, 
וכך היה לאחר ימים מועטים). הגמ' מבארת 
שלפי רבי שהאב מדיר את בנו עד שיביא ב' 
שערות, א"כ אף אם הגיע לעונת נדרים כוונתו 
להיות נזיר בשביל אביו, עד שיביא ב' שערות. 

י רבי אם הביא ב' שערות באמצע וכן לדבר
הנזירות צריך למנות נזירות על של אביו ונזירות 
נוספת שלו. (ולרבי יוסי ברבי יהודה מונה רק 

  של אביו).

               מתי הבן יכול להקריב 
  קרבנות אביו לנזירותו

לשיטת רבי יוסי אם היו הוא ואביו נזירים,  ל.

ו אין הבן והפריש אביו מעות סתומים לנזירות
יכול להשתמש בהם עבור נזירותו, אלא יפלו 
לנדבה. אבל אם אחר שמת אביו אמר שהוא 
נזיר ע"מ שיגלח על מעות אביו, יכול להקריב 

  קרבנות אלו עבור נזירותו.

בת אינה מגלחת על קרבנות אביה, ואף אם אין 
לו אלא בת, דההלכה היא על הבן, ולא על 

  היורש.  

ר"י גם אם היה נזיר בחיי לשיטת ר"א ר"מ ו ל:

  אביו יכול לגלח על מעות אביו.

רבה מסתפק היכא שהיו לאב ב' בנים, אם 
ההלכה שהקודם מגלח, או שזה ירושה וכל 
אחד מקבל פלגא. ורבא מסתפק אם הבכור 
מקבל פי שניים, דאף אם זה ירושה דילמא 

  בהקדש אינו נוטל פי שניים.

ה עוד מסתפקת הגמ' באופן שאחד מהם הי
נזיר עולם והשני נזיר ל' יום, אם יכול לגלח על 
של אביו. ועוד מסתפק רב אשי באופן אחד 

מהם טהור והשני טמא, אם מגלח על מעות 
  אביו.

  

  

  

  בית שמאי:
  

  הקדש ונזירות בטעות

לב"ש הוי הקדש ולב"ה אינו הקדש. וכגון  ל"א.

שאמר שור שחור שיצא מביתי ראשון הרי זה 
  , (דינר זהב, חבית יין).הקדש ויצא שור לבן

טעמא דב"ש שכמו שמצינו בתמורה שחלה 
אפי' בטעות, ה"ה בתחילת הקדש. ולב"ה א"א 

  להחיל קדושה חדשה בטעות.

רב אשי רצה לבאר בטעמא דב"ש שכוונת 
המקדיש לשור השחור הראשון שיצא מביתו, 
ואיירי שיש לו כמה שוורים שחורים. ולב"ה 

א יהיה שחור, כוונתו אם השור הראשון שיצ
דאם כוונתו כב"ש היה אומר "שיצא בראשון". 
וחשיב הקדש בטעות כיון שדיבורו נראה 

  כטעות.

ולפי זה הקדש בטעות ממש לא חל אף לב"ש, 
ומה שמצינו שאמרו ב"ה לב"ש שנזיר שהפריש 
קרבן ונשאל על נזירותו תצא הבמה ותראה 
בעדר, כך הדין גם לב"ש, אלא שב"ה טעו 

  ם.בהבנת דבריה

אמנם מבואר במתני' לקמן (ל"ב: ויבואר  ל"א:

בפירוט להלן) בו' אנשים שהלכו בדרך ובא 
אדם כנגדם, ואמר אחד הריני נזיר שזה פלוני 
והשני אמר הריני נזיר שאין זה פלוני וכו', 
דלב"ש כולם נזירים. ומבואר דלב"ש הקדש 

  בטעות הוי הקדש.

ועל כן מבאר אביי שהמקדיש אומר בצהריים 
אחר שיצאו השוורים (וכן בדינר ובחבית לאחר ל

שעלו) שהוא מקדיש את השור השחור שיצא 
מביתו ראשון, דהוא קדוש אע"פ שלבן יצא 

  ראשון.

הגמ' מבארת שלב"ש המקדיש בעין רעה הוא 
מקדיש, ושור לבן גרוע משור שחור, ויין עדיף 
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משמן משום שהמשנה נשנתה בגליל ושם יין 
  עדיף משמן.

הנמצא בין הלבנים מגרע את מחירם  שור שחור
(בתורא דקרמונאי, אבל בסתמא השחור משובח 
יותר). כתם לבן בשור שחור סימן לחולי. שור אדום 

  משובח לאכילה, והלבן משובח לחרישה.

 -אם נהג התר בנזירותו ונשאל לחכם ל"ב.
לתנא דמתני' "מונה משעה שנדר". ובברייתא 

שנהג התר, איתא שלרבנן מונה איסור כימים 
ולרבי יוסי די בל' יום. הגמ' מבארת די"ל 
דמתני' כרבי יוסי ואיירי בנזירות מרובה, שאינו 
משלים אלא ל' יום והשאר עולה לו. ואב"א 

  משעה שנדר. כמתני' כרבנן, ואימא 

לחכם והתירו והיתה לו בהמה  אם נשאל
תצא ותרעה בעדר. ואמרו ב"ה  -מופרשת

אינו הקדש, לב"ש דמבואר שהקדש בטעות 
ואמרו להם ב"ש שבמעשר בהמה אם קרא 
לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר 
עשירי שלשתם קדושות, ומבואר שהקדש 
בטעות הקדש, ואמרו להם ב"ה דשם יש גזה"כ 
על התשיעי והאחד עשר כמו על העשירי, 
וראיה ממה שהשמיני והשנים עשר אינם 

  קדושים. 

לרב נחמן אינו  אם קרא לתשיעי עשירי בכונה
קדוש, ולרב חסדא ורבה בר רב הונא קדוש. 

  הגמ' דנה אם יש ראיה ממתני' לדין זה.

רב ירמיה מדייק מדברי ב"ש  -תמורה בטעות

שתצא ותרעה בעדר משום דאגלאי מילתא 
דלאו שפיר נזר, דה"ה לב"ה בתמורה דליתא 

  לעיקר ההקדש לא חלה התמורה.

  התר נזירות ע"י פתח

 -זירות ומצא שנגנבה בהמתוקיבל נ ל"ב:
אם נזר אחרי שנגנבה אינו נזיר, ואם נזר לפני 

  שבהמתו נגנבה הוי נזיר, דאין פותחין בנולד. 

נחום  -קיבל נזירות ומצא שנחרב ביהמ"ק

המדי התיר אף לאלו שנזרו קודם החורבן, 
ואמרו לו שאין הדין כך אלא מותרים רק אלו 

רי רומז שנזרו אח"כ. רב יוסף רצה להתיר שה
החורבן בפסוק (היכל ד' היכל ד' היכל ד' המה), 
ואמרו לו שזמן החורבן לא רמוז. ואביי רצה 

להתיר מחמת שזמן החורבן רמוז (שבועים 
  שבעים) ואמרו לו שיום החורבן אינו רמוז.

ממה שר"א לא חולק במתני' לומר שפותחין 
  בנולד, מבואר שר"א חזר בו.

רים אילו הייתם פותחין ע"י שאומ -תנאי נולד
יודעים שביהמ"ק עלול להחרב לא הייתם 

  נוזרים.

  הריני נזיר שזה פלוני וכו'

היו מהלכים בדרך והיה אחד מהלך כנגדם,  ל"ג

ואמר אחד הריני נזיר שזה פלוני, והשני אמר 
הריני נזיר שאין זה פלוני, והשלישי אמר הריני 
נזיר אם אחד מכם נזיר, והרביעי אמר הריני נזיר 

ם אחד מכם אינו נזיר, והחמישי אמר הריני א
נזיר ששניכם נזירים, והשישי אמר הריני נזיר 

  -שכולכם נזירים

  לב"ש כולם נזירים.

לב"ה אינו נזיר אלא מי שנתקיימו דבריו, ואם 
חזר בו, הרי הוא נזיר אם נתקיימו דבריו 

  האחרונים.

לרבי טרפון אף אחד מהם אינו נזיר, לפי שלא 
  ת אלא להפלאה.ניתנה נזירו

ואם אותו אדם חזר לאחוריו ואין ידוע מי  ל"ד.

היה, אין אחד מהם נזיר, והיינו כשיטת ר"י 
הנודר ע"מ שיש בכרי הזה מאה כור ונגנב או 
שאבד שלא חל הנדר. ולר"ש צריך לקבל נזירות 

  על הצד שאינו נזיר ולנהוג נזירות ממ"נ.

  ראה את הכוי וכו'
זה חיה, והשני אמר הראשון אמר הריני נזיר ש

הריני נזיר שזה אינו חיה, והשלישי אמר הריני 
נזיר שזה בהמה, והרביעי אמר הריני נזיר שאין 
זה בהמה, והחמישי אמר הריני נזיר שזה חיה 
ובהמה, והשישי אמר הריני נזיר שזה אינו לא 
חיה ולא בהמה, והשביעי אמר הריני נזיר אם 

נזיר אם אין  אחד מכם נזיר, והשמיני אמר הריני
אחד מכם נזיר, והתשיעי אמר הריני נזיר אם 

  מספק.כולם נזירים, הרי כולם נזירים 

ואם אמר אדם את דברי הששה הראשונים הרי 
  הוא נזיר ו' פעמים.
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ואם אמר אדם שכל הנזירויות הללו יחולו עליו, 
  הרי הוא נזיר תשע נזירויות. 

  

  

  

  שלשה מינים:
  

ם, טומאה, תגלחת, הנזיר אסור בג' מיני ל"ד:

  והיוצא מן הגפן.

         אם הנזיר אסור בגפן עצמו 
  וכללי הדרשות

לר"א הנזיר אסור אף בעלים ולולבים של הגפן. 
והגמ' מדייקת ממתני' (דתנן היוצא מן הגפן, 

  ענבים) שאינו חייב בעלים ולולבים. 

ר"א דריש מיעוט (יין  -ביאור מחלוקתם
ה), וריבה הכל חוץ ושיכר) ורבוי (מכל אשר יעש

. ורבנן דורשים פרט (יין זמורותמשבישתא 
ושיכר) וכלל (מכל אשר יעשה) ופרט (מחרצנים 
ועד זג), דאין דנים אלא כעין הפרט, שהוא פרי 
ופסולת פרי (חומץ), ומרבה אף פרי שאינו גמור 

שהם כעין הפרט. ומ"עד" זג  שהתליעווענבי דכרי 
הכתוב מרבים בין הביניים. והא שפירט 

מחרצנים ועד זג כדי ללמד שפרט וכלל בלא 
פרט אין דנים כעין הפרט אלא הכלל מוסיף על 

  הפרט.

ראב"ע שדורש מ"חרצנים ועד זג" שאינו  ל"ה.

חייב אלא בשני חרצנים וזג, צריך לסבור כר"א 
שדורש מיעוט ורבוי. ואב"א כרבנן, ואף שעצם 
הפסוק לא מיותר, אפשר לדרוש כלל ופרט 

א כתב חרצנים וזג יחד עם שאר ממה של
הפרטים, ואפשר לדרוש שני חרצנים וזג ממה 

  שכתב חרצנים בלשון רבים וזג בלשון יחיד.

ר"א דורש את מידת פרט וכלל ופרט גבי דיני 
שומרים כי יתן איש וכו'), או בקרבנות (ואם מן 
הצאן וכו'). וכן מהא דכתיב בקרבנות "מן הבהמה מן 

(הבהמה) ופרט (בקר וצאן)  הבקר" פרט (מן) וכלל
למעט חיה, וי"א דחיה בכלל בהמה ואין דורשים 

  פרט וכלל ופרט.

הגמ' לומדת את דרשת כלל ופרט וכלל  ל"ה:

מדאיתא בברייתא גבי מעשר שני שדורשים כלל 
(בכל אשר תאוה נפשך) ופרט (בבקר וכו') וכלל 
(ובכל אשר תשאלך נפשך), ולומדים שצריך כעין 

י היוצא מפרי וגידולי קרקע, והכלל הפרט שהוא פר
  האחרון מוסיף מה שדומה לפרט.

הנ"מ בין פרט וכלל ופרט, לכלל ופרט וכלל, שבכלל 
ופרט וכלל מרבים גם דבר שדומה בצד אחד לפרט, 
ובפרט וכלל ופרט מרבים רק מה שדומה בב' 

  צדדים.

הנ"מ בין פרט וכלל למיעוט ורבוי, שפרט וכלל 
ומיעוט ורבוי מרבה מרבה עלים ולולבים, 

  לולבים ולא עלים.

  התר מצטרף לאיסור

לרבי אבהו בשם  -שיטות האמוראים ל"ו.

ריו"ח בכל איסורי תורה אין התר מצטרף 
לאיסור חוץ מנזיר דכתיב "משרת", (ומצטרף 
בין באכילה ובין בשתיה, ולשיטת רבי אלעזר 

ל"ח. ואף ריו"ח לא אמר כן אלא –רק בשתיה 
לרבנן לומדים ממשרת טעם לשיטת ר"ע, אבל 

ל"ז.) ולזעירי –כעיקר ולא התר מצטרף לאיסור 
גם באיסור "שאור בל תקטירו" התר מצטרף 
לאיסור דכתיב "כל", וס"ל כרבי אלעזר דדריש 
"כל, וא"כ ה"ה בחמץ התר מצטרף לאיסור 
דכתיב "כל. (ולאביי בהקטרה חייב אף בפחות 

  מכזית).

ושמן של המקפה של תרומה שמעורב בו שום 
דמקפה  חולין ונגע טבול יום במקצתם פסל את כולם

מקפה של חולין והשום והשמן של . ואם העיקר
, ואין אומרים תרומה לא פסל אלא מקום מגעו

שיתבטלו ברוב, הואיל וזר לוקה עליהם אם אכל 
  כזית. 

לזעירי אין הכונה כזית ע"י התר מצטרף 
לאיסור, שהרי בכל התורה אין התר מצטרף 

אלא שיכול לאכול כזית מהאיסור בכדי איסור, ל

כזית בכדי אכילת פרס אכילת פרס, וקסבר 
, והא דבכותח הבבלי לרבנן אינו חייב על דאורייתא

אכילתו באוכל כזית בכדי אכילת פרס, משום שאם 
אוכלו בפני עצמו בטלה דעתו אצל כל אדם, וע"י 

  טיבול אין בו כזית בכדי אכילת פרס.

רות אחת של חולין ואחת של תרומה שתי קדי ל"ו:

ושתי מדוכות אחת של חולין ואחת של תרומה 
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שאני אומר תרומה לתוך ונפלו אלו לאלו מותרים 
ואע"פ שכזית תרומה וחולין לתוך חולין נפלו, 

בכדי אכילת פרס דאורייתא הכא איירי בתבלין 
שתרומתו מדרבנן, ועל כן מקילים לומר שאני אומר 

ן ותרומה בשתי קופות אומרים שאני וכו'. וכן בחולי
   אומר וכו', משום דאיירי בתרומה בזמן הזה דרבנן.

אביי (אחרי שקיבל את הביאורים הנ"ל)  ל"ז.

מנלן ללמוד מ"משרת" התר מצטרף שואל 
, וכדמצינו בברייתא לאיסור ולא טעם כעיקר

שדורשים ממשרת טעם כעיקר בנזיר, ולומדים 
קל מפני שאין  מנזיר ק"ו לכל התורה (נזיר

איסורו איסור עולם, ואין איסורו איסור הנאה, 
  ויש התר לאיסורו).

הגמ' מיישבת דבאמת לרבנן לומדים ממשרת 
טעם כעיקר, ורבי אבהו איירי לשיטת רבי 
עקיבא, ואף שמדברי ר"ע במתני' ליכא ראיה 
להתר מצטרף לאיסור (דדילמא איירי ביש ביין 

עור כזית ולא עצמו שיעור כזית, וקמ"ל שהשי
רביעית), מ"מ בברייתא איתא להדיא שלר"ע 

  נזיר חייב בכזית של התר המצטרף לאיסור.

. מנא ליה לר"ע טעם כעיקרהגמ' דנה  ל"ז:

דמבשר בחלב ליכא למילף, שהרי בשר בחלב 
חידוש הוא שאינו חייב אלא ע"י בישול, אלא 
יליף מגיעולי עכו"ם דאין איסורם אלא ע"י טעם 

יינו בקדירה בת יומה שאינו נותן בעלמא, וה
טעם לפגם, ורבנן ס"ל דגיעולי עכו"ם חידוש 
הוא שהרי בכל התורה נטל"פ מותר, ואף 

  בקדירה בת יומה א"א דלא פגמה פורתא.

ר"ע לא לומד התר מצטרף לאיסור מנזיר לכל 
התורה, משום דנזיר וחטאת הוו ב' כתובים 

ל הבאים כאחד ואין מלמדים. דכתיב בחטאת "כ
אשר יגע בבשרה יקדש" וילפינן שאם יגע 

  בבשרה יקדש להיות כמותה.

ורבנן ס"ל שנזיר וחטאת צריכי ואפשר ללמוד 
מהם לכל התורה (נזיר מקדשים לא ילפינן, 
ומנזיר לא ילפינן דחמיר איסוריה דאפי' חרצן 
אסור). ולר"ע אפשר ללמוד מנזיר לכל התורה, 

התר וא"כ הוו ב' כתובים, ולרבנן חטאת ל
מצטרף לאיסור, ונזיר לטעם כעיקר ומזה 

  לומדים לכל התורה.

איסורי נזיר מצטרפים זה עם זה, ואפי' אכלם 
בזה אחר זה, אבל התר אינו מצטרף לאיסור 

  אלא בבת אחת.

  עשר רביעיות הן

  רביעית יין לנזיר. ל"ח.

  ד' כוסות בפסח שיעורם רביעית.

  השותה רביעית אסור להורות.

  ונכנס למקדש חייב מיתה.השותה רביעית 

  רביעית דם שיצאה משני מתים מטמאה באהל.

  טעונה רביעית שמן. של תודהחלה 

  נותן רביעית שמן.בחלות ורקיקין נזיר 

  רביעית מים חיים למצורע.

  כמה משקין מצטרפים לרביעית לפסול כהן.

  הוצאת כמה מיני משקין בשבת שיעורה רביעית.

  -שלא נמנו בהנ"לשיעורי רביעית נוספים והטעם 

  נט"י לאחד או לשניים מרביעית. (פלוגתא).

שיעור המים להשקאת סוטה חצי לוג, ולר"י 
  רביעית. (פלוגתא).

עביט של מי רגלים נותן לתוכו כל שהוא מים, ולרבי 
  זכאי רביעית. (פלוגתא).

  רביעית. (ביטלוה רבנן).למחטים וצינוריות שיעור מקוה 

  חיוב מלקות בנזיר

הנזיר אינו חייב אלא  -עור החיובשי ל"ח:

בכזית, דכתיב לא יאכל. ולמשנה ראשונה 
השיעור למלקות הוא רביעית, כשתית יין. 

  ולר"ע פת השרויה ביין מצטרפת לשיעור כזית.

  כל היוצא מן הגפן מצטרפים זה עם זה.

חייב על יין או  -כמה מלקות יש באיסורי נזיר

י עצמו, ענבים או חרצנים או זגים כל אחד בפנ
דכתיב "וענבים לחים ויבשים לא יאכל", וכן 
בשאר איסורי נזיר אף שהוא מין אחד אם הם 
ב' שמות (חמרא חדתא ועינבי) חייב על כל 
אחד בפני עצמו. אכל ענבים לחים ויבשים 
וחרצנים וזגים וסחט אשכול ענבים ושתה לוקה 

  על כל אחת, וכן לוקה על בין הביניים.

זג לוקה שתים, (ואם אכל  לאביי אכל חרצן או
חרצן וזג לוקה שלש). ולרבא אינו לוקה אלא 

  אחת.

  הנזיר לוקה אף על "לא יחל דברו".
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נזיר שהיה שותה יין כל היום אינו חייב אלא 
אחת, ואם התרו בו כמה פעמים לוקה על כל 

  פעם.    

לראב"ע אינו חייב בחרצנים וזגים אלא  ל"ט.

  באוכל שני חרצנים וזג. 

חרצן הוא החיצוני וזג פנימי, ולרבי יוסי זג  לר"י
  הוא החיצון כזוג בהמה.

  תגלחת בנזיר ובשאר דינים
סתם נזירות ל' יום. ואם גילח או שגילחוהו 

  ליסטים סותר ל' יום. 

, אם השיער גדל בעיקרו או בסופוהגמ' דנה 

ונ"מ אם גילחו ליסטים רק את סופו, שכיון 
שיער שהיה שאין קדושת נזיר חלה אלא על ה

בשעת קבלת הנזירות, אם השיער גדל בסופו 
נמצא שלא גילח את השיער הקדוש. הגמ' 
מוכיחה משיער צבוע שכשגדל אין צבע 
בעיקרו, דמעיקרו הוא גדל. ולפי זה הא דתניא 
שאם גילחוהו ליסטים ושיירו כדי לכוף ראשו 
לעיקרו אינו סותר, איירי בגילחוהו אחר מלאת, 

ר אלא ז', שזהו השיעור הנצרך וכר"א דאינו סות
כדי שיגדל שיעור לכוף ראשו לעיקרו, הנצרך 

  למצות גילוח.

תלש ביד או גילח בתער חייב. ואם  ל"ט:

לתנא דמתני' ולר' יאשיה  מירט או סיפסף

חייב, דכתיב "גדל פרע שער ראשו", ולר' יונתן 
פטור, וקרא לעבור עליו בעשה ולא תעשה. 

לא יעבור על ראשו", ואית דיליף תלש וכו' מ"
והא דכתיב תער ללמד על תגלחת נזיר שתהיה 
בתער. ולרבי לומדים מ"תער" לעבור עליו בב' 

  לאוים. 

אפי' גילח כל שהוא לוקה,  -שיעור הגילוח מ.

והמותיר ב' שערות לא קיים מצות תגלחת, 
ואינו סותר אלא בגילוח רוב הראש, ובגילוח 

  ת הנזירות.כעין תער, ולר"ש שתי שערות סותרו

, ואם גילחו ג' מצווים לגלח נזיר מצורע ולווים

שלא בתער או ששיירו ב' שערות לא עשו 
כלום. הגמ' אומרת שא"א ללמוד דין תער 
במצורע מלוויים (שכן טעונים תנופה בגופם), 
וכן א"א ללמוד מנזיר (שכן קרבנו טעון לחם), 

אלא לומדים מצד השוה. ורבא מברניש פריך 
  בנו בדלות משא"כ נזיר ולוויים. שמצורע קר

לרבנן אינו חייב אלא בתער,  המשחית זקנו מ:

דכתיב "זקנו" לומר שמצורע מותר לגלח זקנו 
בתער, אע"פ שבעלמא אסור גילוח בתער שיש 

  בו השחתה. ולר"א אפי' במלקט ורהיטני חייב.

ור"א יליף שתגלחת מצורע בתער מגז"ש  מ"א.

דים מראשו ראשו ראשו מנזיר. ורבנן לומ
שתגלחת מצורע דוחה לאו דהקפה, דאי כתב 

  זקנו הו"א הקפת כל הראש לאו שמה הקפה.

ואי כתב ראשו, ולומדים עדל"ת,  מ"א:

ושהקפת כל הראש שמה הקפה, אכתי לא 
ידעינן שמגלח בתער. ור"א יליף עדל"ת מ"לא 

  תלבש שעטנז גדילים תעשה לך".

ולו, רב אחא בריה דרב איקא לומד דין רובו ככ
ממה שהוצרכה התורה ללמד שאם שייר ב' 

  שערות לא קיים מצות גילוח.

הגמ' מסתפקת בגילח ושייר ב' שערות,  מ"ב.

וחזר וגילח רק אותם אחרי שצמחו שאר 
שערותיו. או שנשרה אחת וגילח אחת, (אבל 
בגילח ואח"כ נשרה יצא יד"ח בראשונה), 
ופשיט שאע"פ ששיער אין כאן מצות גילוח אין 

  ן.כא

מותר לנזיר לחפוף או  -גילוח בלא כוונה
לפספס, אבל אסור לו לסרוק. הגמ' מעמידה 
את המשנה כר"ש דסבר דבר שאין מתכוון 
מותר, ומ"מ אסור לסרוק דהסורק כוונתו 
להסיר נימין מדולדלות. שיטת רבי ישמעאל 
שאסור לחוף באדמה. הגמ' מסתפקת אם 

ת מותר לחוף באדמה שיודעים שאינה משרת א
השיער, או שאסור גזירה משם אדמה המשרת 

  את השיער.

  מתי מתחייב מלקות כמה פעמים
אם היה שותה או מגלח או נטמא כל היום אינו 
חייב אלא אחת, אבל אם התרו בו כמה פעמים 

  חייב על כל אחת ואחת.

ולענין טומאה שניה נחלקו רבה ורב יוסף  מ"ב:

   -(בדעת רב הונא)
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אינו חייב על נגיעה שהנוגע במת  שיטת רבה

  נוספת. 

והא דתנן במתני' שאם אמרו לו אל תטמא אל 
תטמא חייב על כל אחת ואחת, איירי שלא 

שכבר אינו נוגע במת הראשון שיש כאן תוספת בחיבורין 

וטומאה בחיבורין של אדם הנוגע במת טומאה, 
היא מדאורייתא, אבל באדם הנוגע באדם הנוגע 

ה אמרו שלא אמרו במת אינו דאורייתא, ועל ז
טומאה בחיבורים אלא לתרומה וקדשים, ולא 

  לנזיר ועושה פסח.

אמנם טמא הנכנס לאהל המת אף לרבה חייב 
שתיים אחד על הטומאה ואחד על הביאה, 
ואיירי דווקא בנכנס לבית שיש שם מת ע"י 
שידה תיבה ומגדל, ובא חבירו ופתח את 
 המעזיבה, או בנכנס כשהוא גוסס ויצאה נשמתו

כשהוא שם, דהטומאה והביאה באים כאחד, 
אבל בנכנס לבית אין הטומאה והביאה כאחד 
שהרי הכניס את ידו או את אפו או את אצבע 
רגלו לפני שאר גופו, ולוקה על הטומאה ולא 

  על הביאה.

טמא שנטמא חייב שתיים  לשיטת רב יוסף

  (שכך שיטת תנא דמתני' ודלא כתנא דברייתא). 

  טומאה בגוסס

איתא בברייתא "להחלו" עד שעה  .מ"ג

  שימות, רבי אומר "במותם" יטמא עד שימות. 

לרבי יוחנן לשניהם מותר להטמא לגוסס 
ונחלקו במשמעות דורשין. ולר"ל לת"ק אסורים 
להטמא אף לגוסס. הגמ' מבארת שאף לר"ל 

  אין הגוסס מטמא, ומ"מ אף גוסס מחללו.

הגמ' מבארת מה יעשה כל מ"ד עם הדרשות 
המ"ד השני. (דינים נוספים הנלמדים  של

מותר לנזיר להטמא לקרוביו  -מהדרשות
לטומאת זיבה. נזיר שכבר נטמא אינו מוזהר 

  מלהטמא). 

   טומאה לקרובים בגוף שאינו שלם

להטמא לאביו אם לכהן הדיוט לרב אסור  מ"ג:

נקטע ראשו, וס"ל כרבי יהושע וד' זקנים 
חר ג' שאסרו על רבי יצחק להטמא לאביו לא

  שנים.

ואמנם אם אביו הוא מת מצוה (פקתא דערבות) 
מותר לבנו להטמא אף אם אינו שלם. הגמ' 
מוכיחה שיש מ"ד שמותר להטמא אף כשאין 
הגוף שלם (כשהיה חסר עצם כשעורה, או 
בשדרה וגולגולת ורוב בנין ומנין), והגמ' 

  מעמידה ברייתות אלו כר"י.

ו, או אסור להטמא לאחד מהאברים של קרובי
לכזית מן המת וכזית נצל ומלא תרוד רקב, אבל 
אם כבר נטמא לאביו מותר לחזור ולהטמא אף 

   לעצם כשעורה. 

  חילוקי דינים בין איסורי הנזיר

טומאה ותגלחת  -סתירת הנזירות מ"ד.

סותרים הנזירות, והיוצא מן היין אינו סותר 
(דכתיב "והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו"). 

סותרת את כל הנזירות וחייב קרבן,  הטומאה
והתגלחת אינה סותרת את כל הנזירות (כנ"ל) 
ואין חייב קרבן, ומ"מ סותרת ל' יום, דבעינן 

  גידול שער וליכא.

יוצא מן הגפן לא הותר מכללו  -הותר מכללו

("מיין ושכר יזיר"), אבל טומאה הותרה במת 
מצוה ("לאביו ולאמו לא יטמא"), ותגלחת 

  צורע ("את ראשו ואת זקנו").הותרה במ

גם המגלח עובר על איסור  -איסור על המגלח
("תער לא יעבור על ראשו"), אבל המטמא אינו 

  עובר ("וטמא ראש נזרו").

נזיר שנטמא מזה  -סדר טהרת הנזיר מ"ד:

שלישי ושביעי, ומגלח בשביעי, ומביא 
קרבנותיו בשמיני. ואם גילח בשמיני לר"ע מ"מ 

בשמיני. ושאל ר"ט למה מצורע  מביא קרבנותיו
שגילח בשמיני מביא קרבנותיו בתשיעי, וענה 
לו ר"ע שנזיר טהרתו תלויה בימים, אבל מצורע 
תלוי בתגלחת. הגמ' דנה אם ר"ט קיבל את 
החילוק של ר"ע או לא, ומהא דתנן שאם גילח 
בשמיני מביא קרבנותיו בתשיעי ליכא ראיה, 

  דדילמא איירי שטבל בשמיני.

י"א שזב טבול יום  - ת טמאים לג' מחנותכניס

קודם הערב שמש אסור להכנס למחנה לוויה, ואביי 
סובר שמותר לו להכנס, אא"כ הוא מחוסר כיפורים, 
דלכך קרא הכתוב למחנה לוויה "אהל מועד" לומר 
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שאסור למחוסר כפרה להכנס לשם כמו שאסור 
  להכנס לאהל מועד.

ה, ואפי' נזיר טמא מת מותר להכנס למחנה לווי
מת עצמו מותר, דכתיב "ויקח משה את עצמות 

  יוסף עמו".

  סדר התגלחת וקרבנות הנזיר

לר"י מביא חטאת  -על איזה קרבן מגלח מ"ה.

עולה ושלמים, ושוחט את השלמים ומגלח 
עליהם דכתיב "ושחטו פתח אהל מועד" וא"א 
לומר ששם מגלח שהרי הוא דרך בזיון, וי"א 

על מזבחי, וי"א  מדכתיב לא תעלה במעלות
מדכתיב "ולקח את שער ראש נזרו ונתן על 
האש" ומבואר שאינו מחוסר אלא לקיחה 
ונתינה, וי"א שדורשים שיגלח במקום שמבשל 
את השלמים. (ויש דורשים מהפסוק שאם 
פתח אהל מועד סגור אינו מגלח, ויש דורשים 
שנזירה לא מגלחת שם) ולרבי אלעזר אינו 

ובדיעבד אם גילח על מגלח אלא על החטאת. 
  אחת משלשתם יצא.

אם הביא ג' קרבנות ולא פירש, כל אחת תקרב 
  למה שהיא ראויה.

היה הנזיר נוטל את  -שריפת השיער מ"ה:

שער ראש נזרו, ושורפו (עם רוטב מהדוד) תחת 
  הדוד.

אם גילח במדינה או בתגלחת טומאה לא היה 
עושה כן, ולר"מ אף בנזיר טמא היה משלח 

ד, אא"כ גילח במדינה שאז היה שערו תחת הדו
נקבר, ולר"י טהור משלח אף במדינה וטמא אינו 

  משלח אף במקדש.

ומשלח את השיער תחת הדוד של שלמים, ואם 
שילח תחת הדוד של חטאת או אשם (בנזיר 

  טמא) יצא, דכתיב "זבח".

  מבשל את השלמים או שולקם.

הכהן נוטל זרוע בשלה מן האיל וחלת מצה 
הסל ורקיק מצה אחד, ונותן על כפי אחת מן 

  הנזיר ומניפם. 

לר"א מותר לנזיר לשתות  -סיום הנזירות מ"ו.

יין ולהטמא למתים אחר התגלחת והקרבנות, 
ולרבנן מותר כבר אחרי זריקת דם אחד 

  הקרבנות, ואין התגלחת מעכבת.

לרב אף התנופה מעכבת, לל"ק היינו לר"א, והא 
ן יש לו כפים בין דתניא "וזאת תורת הנזיר" בי

אין לו כפים, היינו שגם הוא צריך תנופה. ולל"ב 
  היינו שאף לרבנן התנופה מעכבת.

לב"ש א"צ להעביר תער על  נזיר ממורט מ"ו:

ראשו, ולב"ה צריך להעביר תער על ראשו. לרב 
פדת ולרבינא כוונת ב"ש שאין לו תקנה ולב"ה 
מעביר אף שאין לו שער, ולרבי אבינא לב"ה 

להעביר ואין לו תקנה, ולב"ש מעביר אף  צריך
  שאין לו שער.

לר"א  מצורע שאין לו בהן יד ורגל של ימין
אין לו טהרה עולמית, לר"ש יניח מהדם על 

  מקום הבוהן, ולחכמים מניח על של שמאל.

או שאחד מהם היה שלא  נפסל אחד הקרבנות
לשמה תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו, 

א עלה אבל שאר זבחים ולר"ש רק אותו זבח ל
עלו, ותגלחתו כשרה דקסבר נזיר שגילח על 
שלמי נדבה יצא. ואם גילח אחרי הבאת ג' 
קרבנותיו ונמצא אחד מהם כשר תגלחתו 

  כשרה. 

לר"א סותר  -נטמא אחר זריקת הדם מ"ז.

הכל, והיינו כל הקרבנות שהביא קודם, אבל לא 
את הנזירות, ולחכמים יביא שאר קרבנותיו 

  .ויטהר

  

  

  כהן גדול:
  

  טומאה למת מצוה
ליטמא לקרובים, ומותרים  כה"ג ונזיראסור ל

ליטמא למת מצוה. ואם שניהם יחד מצאו מת 
מצוה לר"א הכה"ג יטמא שהרי אינו מביא קרבן 
על טומאתו משא"כ נזיר, ולחכמים הנזיר יטמא 
מפני שאין קדושתו קדושת עולם משא"כ 

  כה"ג.

בשמן  ומשוחמרובה בגדים ואם מצאו  מ"ז:

המשחה מת מצוה יטמא המרובה בגדים, 
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כדמצינו שאינו מביא פר הבא על כל המצוות, 
  והמשוח מביא.

 משוח שעבר ומרובה בגדיםואם מצאוהו 

  יטמא המשוח שעבר לפי שאינו בר עבודה.

משוח שעבר מחמת קרי ומשוח ואם מצאוהו 
יטמא המשוח שעבר ממת  שעבר מחמת מום

  עבודה.מום שהרי לא יחזור ל

יטמא  משוח מלחמה וסגןואם מצאוהו 
המשוח מלחמה משום שאינו ראוי לעבודה. 
ומ"מ שלענין להחיותו עדיף משוח מלחמה 

  משום שרבים תלויים בו.

המקור שמותר לכה"ג ליטמא למת מצוה 
מדכתיב "על כל נפשות מת לא יבוא, לאביו" 
דבא לומר שרק לקרובים אסור ולמת מצוה 

ינן מדכתיב "לאביו ולאמו" לא מותר. ונזיר ילפ
  יטמא, ומשמע שלמת מצוה מותר.

מותר לנזיר ולכה"ג ליטמא לנגע או זיבה  מ"ח.

של קרוביו. וכן מותר לנזיר ליטמא לנבלת 
  בהמה.

כהן הדיוט מותר ליטמא לאחיו מאביו, ואסור 
  ליטמא לאחיו מאמו.

ההולך לשחוט פסחו או למול בנו ושמע  מ"ח:

לא יטמא, אבל למת  שמת לו מת מקרוביו
  מצוה יטמא.

  כה"ג שהוא נזיר מותר לו ליטמא למת מצוה.

צריך פסוק לאסור כה"ג ליטמא לאביו  מ"ט.

  (חזקה בעלמא) ולאמו (אינו מתייחס אחריה).

אסור לכה"ג ליטמא לרביעית דם של  מ"ט:

  שני מתים.   

  על אלו טומאות הנזיר מגלח
ידים, על מת (ואפי' נפל שלא נתקשרו אבריו בג

או לרוב בנינו ומנינו שאין בהם רובע עצמות), 
או על כזית מן המת, ועל כזית נצל, ועל מלא 
תרוד רקב, על השדרה ועל הגולגולת, ועל אבר 
מן המת או מן החי שיש עליו בשר כראוי, ועל 
חצי קב עצמות (אף אם אקמח אקמוחי ואין 
שם עצם כשעורה נ"ג:), ועל חצי לוג דם. ובאלו 

להם במגע ובמשא ובאהל, ומגלח גם על  נטמא
עצם כשעורה. ובאלו מגלח ומזה שלישי 

ושביעי, וסותר ימי נזירותו, ומתחיל למנות רק 
  אחר שנטהר והביא קרבנותיו.

הגמ' מבארת הדינים הנ"ל, ומביאה הרבה מדיני 
  טומאה בתוך הדברים.

ת"ר אחר פטירתו של ר"מ אמר להם ר"י לתלמידיו 
  י ר"מ לכאן וכו'.אל יכנסו תלמיד

בשר המת שקרש או מוהל  -איזהו נצל נ.

שהרתיחו הוי נצל, אע"פ שאין יודעים אם הוא 
מוהל הבשר, אבל אם לא קרש שמא הוא 

  מכיחו וניעו שאינו מטמא.

הגמ' מסתפקת אם נצל דבהמה מטמא או לא, 
למ"ד שבשר נבילה מטמא טומאה חמורה עד 

א שיפסל מאכילת כלב. (אבל למ"ד עד של
יהיה ראוי לגר אין בזה נ"מ, שכבר אינו ראוי 

לכו"ע מטמא עד בשאר אוכלים לגר, וטומאה קלה 
  לא יהיה ראוי לכלב). 

נבלת עוף טהור שהמחוה באור עדיין היא 
   בטומאתה, אבל אם המחוה בחמה אינה מטמאה.

משקה טהור שניצוק לתוך משקין  -ניצוק נ:

ן טמאים, נשאר המשקה שלמעלה בטהרתו ואי
הניצוק חיבור, חוץ מדבש הזיפים והצפיחית, ולב"ש 
אף מקפה של גריסים ושל פול. ורמי בר חמא 
מסתפק אם ניצוק הוי חיבור באוכלים, (אם הטעם 
בהנ"למשום דסמיכין או משום רירי). והא דתנן 
שכזית חלב שלם שהתיכו טמא (ומפורר טהור) י"ל 

ת דאינו משום חיבור ניצוק, אלא כשעלה לכלי בב
  אחת וקרש. 

לר"מ שיעורו מעיקר  -שיעור מלא תרוד

האצבעות ולמעלה, ולחכמים מלוא חפניו, ריו"ח 
סובר כרבנן, ולחזקיה שיעורו כמלוא פיסת היד, 

  הגמ' מבארת ששיעור זה הוא כשיטת ר"מ.

  דיני טומאת רקב

אין טומאת רקב אלא בנקבר ערום בארון  נ"א.

בכסותו, שיש או ע"ג רצפת אבנים, אבל הנקבר 
או בארון עץ או ע"ג רצפת לבנים, אין לו 

  טומאת רקב.

לעולא אין דין רקב אלא לבא מן הבשר גידים 
ועצמות יחד, ואם יש עצם בבשר ודאי יש גם 

  גידים.
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ב' מתים שנקברו יחד אין להם דין רקב, ואם 
  נצטרפו אח"כ יש להם דין רקב.

אם קבר עם המת את שערו אין לו דין רקב, 
  מסתפק בנקבר עם שיער שלא נגזז.וחזקיה 

כל אברי המת מטמאים, חוץ משיניים שער וצפורן 
  שנקצצו.

רבי ירמיה מסתפק אם רקב הבא מן העקב 
   טמא, או דווקא מכל המת, תיקו.

עוד מסתפק רבי ירמיה אם אשה שיש לה 
עובר, יש לה רקב או לא, ואת"ל יש לה רקב 
(דסופו לצאת) ילה"ס מה הדין כשיש שכבת 

  זרע במעיה.

הגמ' מסתפקת אם פסולת המעיים או  נ"א:

העור או כיחו וניעו מבטלים דין רקב, וא"כ אין 
רקב אלא כששתה מי דקלים והשיר שערו 

  ועורו.

מת שטחנו אין לו רקב, והגמ' מסתפקת בחזר 
  והרקיב אם יש לו רקב או לא.

שיכול מת שחסר ממנו אין לו רקב (ולא תפוסה 

  ).סביבולנוטלו בלא העפר ש

הגמ' מסתפקת בהרקיב כשהוא חי ומת אם יש 
  לו דין רקב.

יש נקצצו רגליה הגמ' מסתפקת אם לנמלה שחסרה 
  דין בריה כיון שהיא חיה כך, או לא, תיבעי.

  הנוגע במקצת השרץ טמא בכעדשה. נ"ב.

הנזיר מגלח על שדרה וגולגולת. הגמ' 
מסתפקת אם הכונה לשניהם יחד או לכל אחד 

, הגמ' מנסה לפשוט הספק ודוחה בפני עצמו
את הפשיטות. אמנם מדברי שמאי (דמחמיר) 

  מבואר דדי באחד מהם.

שדרה ששברו רוב צלעותיה אינה מטמאה, ובקבר 
  מטמאה.

אבר  -טומאה ע"י צירוף משני מתים נ"ב:

המצורף משני מתים, או משני חיים (ויש שאין 
מונים מקרה זה), או חצי קב עצמות שני מתים, 

יעית דם של שניים, ועצם כשעורה שנחתכה ורב
לשניים (ריו"ח בן נורי מטהר. ובאופן זה אינו מטמא 
באוהל), ושדרה וגולגולת של שניים (תלוי בספק 
הנ"ל), בכל אלו ר"ע מטמא וחכמים מטהרים, וחזר 
בו ר"ע מלבד ברביעית דם, ולר"ש לא חזר בו רבי עד 

מחמת מותו (ואח"כ איני יודע, והושחרו שיניו 
    תעניותיו). 

רובע קב עצמות מטמא לבית שמאי אם הוא 
משניים ושלשה עצמות, ולב"ה אם הוא מן הגויה או 
מרוב בנין או מרוב מנין, ולדעת רבי יהושע אפשר 
להעמיד את ב"ש וב"ה באופן שאין מחלוקת 
ביניהם, ולשמאי אף מעצם אחת מטמא אם הוא 

  משדרה או מן הגולגולת.

תפק אם נזיר נטמא וסותר רמי בר חמא מס
מניינו ע"י רובע עצמות משדרה וגולגולת. הגמ' 
מנסה לפשוט את הספק ודוחה את הפשיטות. 

  אמנם מדברי שמאי (דמחמיר) מבואר דטמא. 

לזקנים  -שיעור העצמות והדם לטומאה נ"ג.

הראשונים השיעור בכל הדברים הוא חצי קב 
ע עצמות וחצי לוג דם, וי"א שהשיעור הוא רוב

עצמות ורביעית דם, וי"א שרובע עצמות ורביעית 

אבל נזיר ועושה פסח דם מטמא לתרומה וקדשים 
, ואע"פ שאין רק חצי קב עצמות וחצי לוג דם

הכרעת שלישית מכרעת הלכה כשיטה זו, מפני 
  שאמרו כך מפי חגי זכריה ומלאכי.

אין הנזיר מגלח על עצם כשעורה אלא במגע 
  באבן הסכוכית. ומשא ולא באוהל, וכן לא

אבר מן החי או מן המת שאין עליהם  נ"ג:

לריו"ח אין הנזיר מגלח עליהם,  -בשר כראוי

ולר"ל הנזיר מגלח עליהם, ואפי' אין בהם עצם 
כשעורה רחמנא רבייה דכתיב "או במת", 
ולריו"ח איירי ביש בה עצם ולומר שמטמאה גם 

  במשא.

 וכל אשר יגע -דיני טומאה הנלמדים מהפסוקים
על פני השדה (טומאת אהל) בחלל (אבר מן החי 
שהיה יכול להתרפא) חרב (הרי הוא כחלל) או במת 
(אבר הנחלל מן המת) או בעצם אדם (רובע עצמות) 
או בקבר (סתום, שהטומאה בוקעת ועולה בוקעת 

  ויורדת).

ועל הנוגע (טומאת מגע) בעצם (כשעורה) או  נ"ד

בקבר (לר"ל בחלל או במת (כנ"ל בטומאת אהל) או 
  בא לרבות קבר שלפני מתן תורה.

לתנא דמתני' אין הנזיר מונה נזירותו לאחר 
שנטהר אלא מיום השמיני, וכרבנן, ודלא כר"א 

  דס"ל שמונה בשביעי.

 -באלו טומאות אין הנזיר סותר נזירותו
סככות (אילן המיסך על הארץ) פרעות (אבנים 
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היוצאות מן הגדר) בית הפרס, ארץ העמים 
מ' מסתפקת אם משום גושה גזרו עליה, (הג

וטעון הזאה שלישי ושביעי או משום אוירה 
גזרו עליה ואינו טעון הזאה שלישי ושביעי), 
והגולל והדופק, ורביעית דם, והמאהיל על רובע 
עצמות, וכלים הנוגעים במת (אף בזה אינו טעון 
הזאה), ומצורע בימי טומאתו וספירתו, בכל 

מזה שלישי ושביעי, ואינו  אלו אינו מגלח, אבל
סותר הימים הקודמים, ומונה נזירותו מיד 

  כשנטהר, ואינו מביא קרבנות נזיר טמא.

 הנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל נ"ה.

רבי מטמא ורבי יוסי בר"י מטהר. הגמ' אומרת שאין 
ראיה שנחלקו אם טומאת ארץ העמים היא משום 

שה ונחלקו אם גושה או אוירה, אלא לכו"ע משום גו
אהל זרוק שמיה אהל או לא, וכדמצינו שלרבי יוסי 
בר"י תיבה שזרקה טמאה ומונחת טהורה. ואב"א 
לכו"ע משום אוירה, ונחלקו אם גזרו חכמים באופן 
כזה שאינו שכיח, וכדמצינו שאם נכנס בקרון 
בספינה ובאיסקרטיא דשכיחי טמא. או שנחלקו אם 

  חוששים שיוציא ראשו ורובו.

במתני' מבואר שימי  -נזיר שנצטרע :נ"ה

חילוטו וימי ספרו אין עולים לו לימי נזירותו. 
  וימי הסגרו וימי זב וזבה עולים לו לימי נזירותו.

רב חסדא מחדש שבנזירות מרובה ימי חילוטו 
וספרו עולים למנין נזירותו, היכא שנשארו לו ל' 
יום לגידול שיער. והגמ' מוכיחה להלן דלא כרב 

  חסדא.

מותר  נזיר שהוא ספק מצורע וטמא נ"ו.

באכילת קדשים לאחר ס' יום, ואינו שותה יין 
ל' יום הסגרו ומיטמא למתים אלא לאחר ק"כ יום 

של מצורע, דאינו יכול לגלח בתוך ל' שמא אינו מצורע 
אלא נזיר,  ול' יום גמרו של מצורע ל' יום נזירות טומאה 

שנה אוכל . ואם היה נזיר ול' יום נזירות טהרה
בקדשים לאחר ב' שנים, ושותה יין ומיטמא 

  למתים אחרי ד' שנים.  

הגמ' מוכיחה ממה שלא מונה נזירות בימי 
דאף לתגלחת נזירות הצרעת מלבד ל' יום אחרונים 

בנזירות מרובה אין ימי צרעתו עולים לנזירותו, 
  ודלא כרב חסדא. וכן מבואר מהדין דלהלן.

של נזיר  חילוטוימי הגמ' מביאה שלומדים ש
אין עולים לו מן המנין, ק"ו ממקבל נזירות בבית 
הקברות שאע"פ ששערו ראוי לתגלחת אין 

עלים לו מן המנין, ק"ו לימי חילוטו שאין שערו 
ראוי לתגלחת, שלא יעלו לו מן המנין. ומזה 

אין עולים לו מן המנין.  ימי ספרולומדים שגם 

ו לו מן אבל א"א ללמוד שגם ימי הסגרו לא יעל
המנין (אע"פ שגם בימי הסגרו מטמא משכב 
ומושב) שכן בימי הסגרו אינו טעון תגלחת 

  עולים למנין נזירות.ימי זב וזבה וקרבן, וה"ה ש

לר"א  - חיוב על ביאת מקדש בטומאה נ"ו:

בשם רבי יהושע אין חייבים על ביאת מקדש 
אלא על טומאה שהנזיר מגלח עליה. ולר"מ אין 

  מן השרץ.טומאה זו קלה 

הגמ' מביאה שר"א שמע את הדברים הנ"ל מרבי 
יהושע בר ממל ששמע מרבי יהושע, והסיבה שלא 
אמר בשם רבי יהושע בר ממל, משום שא"צ לומר 

  אלא את המקור הראשון ולא את האמצעי.

הנוטע שבת וחרדל בב' או ג' מקומות בשדה, צריך 
  לתת פאה מכל מקום ומקום.

נזיר יגלח על מגעה א"א ללמוד שרביעית דם ה
ומשאה, בק"ו מעצם כשעורה שאע"פ שאינה 
מטמאה באהל הנזיר מגלח על מגעה ומשאה, 
וכ"ש רביעית דם שמטמאה אף באהל, דעצם 
כשעורה הלכה למשה מסיני, ואין דנים ק"ו 

  מהלכה.

  

  שני נזירים:
   

שני נזירים  -דין טומאה באחד משני נזירים
ה שאמר להם אחד ראיתי טומאה שנזרק

והיינו שהרואה עמד מרחוק, דהוי ספק ביניכם, (
טומאה ברה"י דספיקו טמא, אבל אם היה איתם הוי 

 בשותפותמגלחים ומביאים רה"ר וספיקו טהור), 
קרבן טומאה וטהרה, ואומר אם אני טמא קרבן 
טומאה שלי וקרבן טהרה שלך, ואם אני טהור 
קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה שלך, וסופרים 

  ומביאים קרבן טהרה, ואומר וכו'. ל' יום,

  איסור הקפת הראש

שמואל  -הקפת הראש בספק טומאה נ"ז:

מעמיד את המשנה באשה או בקטן, שאין בהם 
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איסור הקפת הראש, אבל באיש גדול אסור 
דיש כאן ספק איסור הקפת הראש, דס"ל 
לשמואל הקפת כל הראש שמה הקפה. ולמר 

נ"ט:) זוטרא דיבר שמואל על מתני' לקמן (
  בנזיר שהוא ספק טמא וספק מצורע מוחלט. 

לרב הונא אסור לאיש להקיף קטן  - הקפת קטן
ולאשה מותר, דכל שאין לו השחתה אין לו 
הקפה. ולרב אדא בר אהבה אין לחלק בין אשה 
לאיש, ואף לאיש מותר דאיתקש מקיף לניקף. 

  (ולא נתקיים זרעו של רב הונא בחיי רב אדא).

  דרשות ראשו וזקנוביאור המחלוקת ב
נחלקו הברייתות אם דורשים מ"ראשו"  נ"ח.

דכתיב במצורע, לומר שתגלחת נזיר דוחה 
איסור "לא תקיפו פאת ראשכם". או לומר 
שדוחה איסור תער לא יעבור על ראשו שיש 

  בנזיר. 

הגמ' מבארת שלא נחלקו אם הקפת כל הראש 
שמה הקפה, וכן ליכא למימר שלכו"ע לאו 

הפסוק בא להתיר אף בהקיף שמה הקפה, ו
ולבסוף גילח. דכיון שאפשר לגלח בבת אחת 
א"כ אסור להקיף ולבסוף לגלח, דאפשר לקיים 

  שניהם, ולא אמרינן בכהאי גוונא עדל"ת. 

אלא לכו"ע הקפת כל הראש שמה הקפה, 
ונחלקו אם לומדים עדל"ת מ"לא תלבש שעטנז 
גדילים תעשה לך", ומראשו לומדים עדל"ת 

ו שמגדילים דורשים שצמר ופשתים ועשה. א
פוטרים אף שלא במינם ושאר מינים אין 
פוטרים אלא במינם, ומראשו לומדים עדל"ת, 
ולא תעשה ועשה לומדים מ"זקנו" להתיר 
למצורע שהוא כהן לגלח דיש בזה עשה ולא 

  תעשה. 

ומה שהמ"ד שלומד עשה ולא תעשה מ"ראשו" 
"ת לא לומד מ"זקנו", ומה שאין לומדים עדל

ועשה בעלמא מכהן, דשאני התם שהוא לאו 
  שאינו שוה בכל. 

ומאן דדריש מ"ראשו" להתיר בנזיר שאף  נ"ח:

בו יש עשה ולא תעשה, מ"מ יליף מ"זקנו" 
להתיר כהן, כדי לדרוש שתגלחת מצורע בתער, 
שדורשים מ"ולא תשחית" שהמגלח זקנו 
במספרים פטור, ומ"ופאת זקנם לא יגלחו" 

ורהיטני שאין בהם השחתה דורשים שבמלקט 
וממילא אם תגלחת מצורע אינה דווקא בתער יגלח פטור, 

  במלקט ורהיטני שאין בו איסור. 

ומאן דדריש מ"ראשו" לדחות לאו דהקפה, 
מ"מ בעי גם "זקנו", דצריך לימוד לנזיר וכהן, 

  דנזיר ישנו בשאלה, וכהן אינו שוה בכל.

  העברת שיער בית השחי ובית הערוה
ר לאדם לגלח כל שערות גופו, והיינו לרב מות

במספרים כעין תער, אבל בתער אסור. ולריו"ח 
המעביר שיער בית השחי ובית הערוה לוקה. 
לל"ק היינו מכת מרדות דהא שנינו בברייתא 
שהעברת שיער אינה מדברי תורה אלא מד"ס. 
ולל"ב סובר כהתנא האומר שיש איסור לא 

וה. ילבש בהעברת שיער בית השחי והער
והסובר שהאיסור מדרבנן דורש מזה שאסור 
לאיש ללבוש שמלת אשה וללכת לשבת בין 
הנשים, וכן לאשה. אבל בלבישה גרידא לא 
דאין כאן תועבה. וראב"י דורש מפסוק זה שלא 
יתקן עצמו בתיקוני אשה, וכן לומד מ"לא יהיה 
כלי גבר על אשה" שלא תצא אשה בכלי זיין 

  למלחמה. 

מותר לנזיר לגלח שער בית  לרב נחמן נ"ט.

  השחי ובית הערוה, ולית הלכתא כוותיה.

ריו"ח לא גילח שער בית השחי אלא מחמת 
  זקנה נשר.

רבי אמי פטר אדם ממכת מרדות לאחר שראה 
  שאינו מגלח שער בית השחי.

אין להתיר לגלח שער בית השחי מחמת שגדל, 
  מפני שאם גדל נושר.

  בגד מותר. אסור לחכך בשער בית השחי, וע"י

י"א שאסור לחכך בבית השחי בבגדו בשעת 
  התפילה, ואין הלכה כך.

 -המשך דין טומאה באחד משני נזירים נ"ט:
שני נזירים שנטמא אחד מהם, נתבאר דינו 
בריש פירקין, ואם מת אחד מהם, לרבי יהושע 
יחפש אדם שמוכן לקבל נזירות, ויאמר אם 

יתי הרי טמא הייתי אתה נזיר מיד, ואם טהור הי
אתה נזיר לאחר ל' יום, ומכאן ואילך דינו כמו 
שהיה הדין במת. לבן זומא לא ימצא מי 
שיסכים לעשות כך, אלא לאחר ל' יום יביא 
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חטאת העוף ועולת בהמה, ואומר שאחד מהם 
חובה והשני נדבה. ולאחר עוד ל' יום מביא 
קרבנות טהרה, אומר שאם היה טמא אלו 

הור אז העולה קרבנות טהרה, ואם היה ט
הראשונה חובה וזו נדבה. ואע"פ שטען רבי 
יהושע שאין להביא הקרבנות לחצאין, הסכימו 
החכמים לבן זומא. הגמ' אומרת שטענת רבי 

  יהושע היתה רק לחדד בה התלמידים. 

  נזיר שהוא ספק מצורע וטמא 
מותר באכילת קדשים לאחר ס' יום, ואינו 

ק"כ יום, שותה יין ומיטמא למתים אלא לאחר 
מפני שאינו יכול לגלח תגלחת מצורע אלא 
לאחר ל' יום שמא הוא נזיר, ורק ודאי מצורע 

  מותר לגלח בנזירותו.

ואם היה נזיר שנה אוכל בקדשים לאחר ב'  ס.

שנים, ושותה יין ומיטמא למתים אחרי ד' 
  שנים.  

ומגלח ד' פעמים, (וכולם משום מצוה, ואין 
ה מביא מספק לעשותם בסם. ס"א. ) בראשונ

ואין בזה חשש שהרי הם  צפורים של מצורע

קרבן טומאה דנזיר וחטאת העוף , נעשים בחוץ

נזירות טהרה, ועולת בהמה  הולכת לקבורה מספק,

ובתגלחת שניה מביא חטאת  .שבאה בנדבה
העוף ועולת בהמה, שמא הוא בימי ספרו של 

בשניה מצורע ושמא הוא נזיר טמא, ולר"ש מביא 

בשלישית מביא חטאת העוף ועולת גם אשם. ו
בהמה, וברביעית מביא קרבנות טהרה, ואומר 
שאם היה מצורע וטמא העולה הראשונה נדבה 
וזו חובה, ואם לא זו נדבה והראשונה חובה, 

  ושאר הקרבנות הם שאר קרבנותיו.

אוכל  -נזיר שהוא ספק טמא וודאי מצורע ס:

בקדשים אחר ח' ימים, ושותה יין ומיטמא 
  ם לאחר ס"ז ימים.למתי

אוכל  ספק מצורע וודאי טמאואם הוא 
בקדשים אחרי ל"ז ימים, ושותה יין ומיטמא 

  למתים לאחר ע"ד ימים.

אוכל בקדשים  ודאי מצורע וטמאואם הוא 

לאחר ח' ימים, ושותה יין ונטמא למתים לאחר 
  מ"ד ימים.

 -אם תגלחת מצורע עולה לתגלחת נזירות
ת עולה לשניהם, רשב"י אמר שאינה תגלחת אח

שנזיר מגלח כדי להעביר שערו, ומצורע מגלח 
כדי לגדל שערו. ואינה עולה לנזירות ולימי 
ספרו מפני שמצורע מגלח לפני זריקת דמים, 
ונזיר מגלח אחרי זריקת דמים. ואינה עולה לימי 
ספרו ולטומאתו, שנזיר מגלח אחר הטבילה 

ו ומצורע לפני הטבילה. ואינה עולה לימי חילוט
וטמאתו אע"פ ששניהם לגדל, דמצורע מגלח 

  לפני הטבילה, ונזיר טמא לאחר טבילה.

  

  

  

  

  הכותים אין להם:
  

קבלת נזירות ונדרים וערכין                    
  בנשים עבדים ועכו"ם

יש להם נזירות. ויכול להפר את נשים   ס"א

  נזירותה, ומופר לה לעולם (ס"ב:).

כתיב "ואמרת יכולים לקבל נזירות ד עבדים
אליהם" דסד"א שאף שעבד חייב במצוות 
כאשה לא יוכל לקבל נזירות דכתיב "לאסור 

  איסר על נפשו", קמ"ל.

אשה שנדרה נזירות אין בעלה יכול לכופה, אבל 
  עבד יכול אדונו לכופו.

עכו"ם יורש את אביו דבר תורה,  -מדיני עכו"ם
על אבל עבדים אינו יורש מאביו.  עכו"ם אינו מוזהר 

כבוד אב.  קהל עכו"ם לא איקרי קהל.  לא שייך בו 
טומאה וטהרה.  עכו"ם נודרים נדרים ונדבות 

  כישראל.

אינם יכולים לקבל נזירות, דכתיב "בני  עכו"ם

ישראל". ואף שמצינו בערכין דאף דנתמעטו 
וא"כ אף הכא יהיו שאין מעריכין מ"מ הם נערכין, 

"לאביו ולאמו  שאני הכא דכתיבנזירים ליין וטומאה, 
לא יטמא" ועכו"ם אין לו טומאה דכתיב "ואיש 
אשר יטמא ולא יתחטא" שאין שייך טומאה 
אלא במי ששייך בו טהרה. ולרב אחא בר יעקב 
כיון שעכו"ם לא מוריש עבד לבנו אינו בכלל 
טומאה וממילא אינו בכלל נזירות, והגמ' 
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שואלת על דבריו דא"כ עבדים נמי. רבא מיישב 
רכין שעכו"ם נערכין מרבוי "איש", דשאני ע

והכא אם נרבה מאיש שעכו"ם נזירים ואין 
מביאים קרבן, הרי כבר נתמעטו עכו"ם מקרבן 
נזירות מדכתיב "לעולה". ואין לומר שנתמעטו 
רק מנזירות עולם, שהרי לא כתיב בפרשה 
נזירות עולם. ואין לומר שנתמעטו מקבלת 

ח על נזירות נזירות על בניהם, או שאין יכול לגל
אביו, שהרי דינים אלו בישראל אינם מקרא 

  אלא מהלכה. 

מה לומדים מ"איש כי יפליא" שנאמר  ס"ב.

מופלא הסמוך לאיש הוא בכלל  -בנזירות ובערכין
נדרים, דבפרשת ערכין כתיב "איש" והוקשו ערכין 
לנדרים. ולמ"ד מופלא הסמוך לאיש לאו דאורייתא, 

כו"ם. וזה ניחא נתרבה מופלא הסמוך לאיש דע
למ"ד שעכו"ם מעריך ואינו נערך, אבל למ"ד שנערך 
ואינו מעריך א"צ קרא שהרי אף תינוק בן חודש 
נערך, אלא בא למעט עכו"ם גדול מערכין, שאע"פ 
שהוא גדול אינו יודע להפלות. ונדרים ילפינן 
מערכין. ואיש כי יפליא בנדרים ילפינן ידים שאין 

"ד שלא הווין ידים לומדים מוכיחות הווין ידים. ולמ
שנזירות צריכה הפלאה (שיהיה מבורר בשעת 
הנזירות אם היא חלה) וכר"ט. ולרבנן שא"צ הפלאה 
בנזירות לומדים התר נדרים וכר"א שסובר שיש 

  להתר נדרים על מה שיסמוכו.

אדון אינו  -נדרים ערכין ונזירות בעבד ס"ב:

כול מיפר נדרי עבדו, וכן ערכין, אבל בנזירות י
לכופו, אמנם אם יצא לחירות משלים נזירותו. 
הגמ' שואלת למה לא נמעט עבד גם מנדרים 
("לאסור איסר על נפשו" במי שנפשו קנויה לו), 
רב ששת מיישב שבנדרים אם אסר אשכול זה 
הרי מותר באחרים, והגמ' דוחה דמי לא עסקינן 
באין אלא אשכול זה דחליש. רבא מתרץ דאיירי 

שלפניו, והגמ' דוחה דמי לא כשאסר חרצן 
עסקינן בדליכא אלא חרצן זה דחליש. ואביי 
מפרש שאינו מיפר נדרי עבדו היינו שנדרי עבד 

  לא חלים, וכן בשבועה.

, לר"מ אסור לשתות עבד שקיבל נזירות וברח

יין ולרבי יוסי מותר. הגמ' מבארת שלא נחלקו 
אם המפקיר עבדו צריך גט שחרור, דלכו"ע א"צ 

ור, אלא שלר"י ישתה כדי שלא יהיה גט שחר
כחוש כשיחזור, ולר"מ ע"י שיצטער ולא ישתה 

  יין יבוא לחזור לאדונו.

אם נודע לו  -נזיר שנודע לו שהיה טמא ס"ג.

לפני הגילוח (היינו לר"א שתגלחת מעכבת) 
בכל גוונא סותר את הנזירות. ואם נודע לו אחר 
גילוח שנטמא טומאה ידועה סותר הנזירות, 

ם נודע לו אחר גילוח שנטמא טומאת וא
אם ירד לטבול במערה ונמצא מת צף  - התהום

סותר הנזירות, ואם נמצא משוקע בקרקע 
המערה אם היה טהור וירד להקר אינו סותר 
הנזירות, והיינו בהיה טהור, אבל אם ירד לטבול 
מטומאתו נשאר בטומאתו דחזקת טמא טמא. 

ין ואם מצא מת מושכב לרחבה של דרך לענ
תרומה הוא טמא, ולענין נזיר ועשית פסח 

  טהור.

הגמ'  -מקור הילפותא להתיר טומאת התהום
מביאה שר"א דורשים "ימות מת עליו" במחוור 
לו. ור"ל דורש מ"טמא לנפש או בדרך" דצריך 
טומאה גלויה כדרך. והגמ' שואלת לר"א למה 
אם מכיר אדם מסוף העולם את הטומאה לא 

רי הוא אינו מכירה, חשיב טומאת התהום ה
ועוד למה לגבי תרומה טמא במת מושכב 
לאורכה של דרך, ועל כן הגמ' מבארת שטומאת 

  התהום היא הלכה למשה מסיני.

אם נטמא בתוך מלאת ונודע לו אחר  ס"ג:

לרבנן  מלאת לפני גילוח סותר את הנזירות.
סותר כל הנזירות, ולר"א אינו סותר אלא ז', 

ת מ"מ כיון שהידיעה ואע"פ שנטמא קודם מלא
  היא אחר מלאת אינו סותר אלא ז'.

   -כללי טומאת התהום
מצא מת מושכב לרחבה של דרך הרי הוא טמא 
לתרומה וטהור לנזיר ועושה פסח. ואם יש 
מקום לעבור או שהמת משובר או מפורק טהור 
אף לתרומה, אא"כ חלקי המת בקבר או 
שהאדם טעון או רכוב שאז א"א שלא יגע או 

  יט או יאהיל. יס
בטומאה ידועה טמא אף לנזירות ולעשית 

  הפסח.
איזוהי טומאת התהום כל שאין שום אדם 
מכירה, ואם המת טמון בתבן או בצרורות חשיב 
טומאת התהום, אבל בים או באפילה או בנקיקי 

  הסלעים לא. 
  לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד.
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  ספק טומאה צפה

בין בכלים בין לת"ק  -בכלים ובקרקע ס"ד.

בקרקע טהורה, דאמר קרא "בכל השרץ 
השורץ" ומאידך כתיב "על הארץ" למעט ספק 
מגע בטומאה צפה. ולר"ש בכלים טמאה 

..יהיה טהור, ובקרקע טהורה, דכתיב אך מעין 

ואידך כתיב יטמא, ולומדים שיש חילוק בין 
כלים לקרקע. אמנם אם האדם גורר או נוטל 

ואם זרקו חשיב את השרץ לא חשיב צפה, 
  צפה.

בכזית מן המת, או שהאדם מאהיל על הטומאה 
שהטומאה קבועה והאדם צף על המים והאהיל על הטומאה 

ובטומאת זב וזבה אין דין דגם בזה חשיב טומאה צפה. 
  טומאה צפה.

ספיקות כאשר הטומאה צפה ע"ג דבר 
רמי בר חמא מסתפק אם יש דין טומאה  -אחר

"ג מים, ואת"ל שלא צפה במת בכלי וכלי צף ע
ילה"ס במת ע"ג שרץ אם נחשב כטומאה אחת, 
או שכיון שזו טומאת ערב וזו טומאת ז' לא. 
ואת"ל דהוי כמו בכלי ילה"ס בשרץ ע"ג נבילה 
ששניהם טומאת ערב, ומאידך נבילה מטמאה 
בכזית ושרץ בכעדשה. וכן ילה"ס בשרץ ע"ג 
שרץ, כיון דמ"מ הם נפרדים, ואי נימא שהם 

ים ילה"ס בשרץ ע"ג נבילה שנימוחה אי מופרד
ואת"ל שנחשבת  חשיבא כמשקה או כאוכל.

כאוכל ילה"ס בשרץ ע"ג שכבת זרע. ואת"ל 
שהיא כאוכל ילה"ס בשרץ ע"ג מי חטאת. 

  תיקו. 

נזיר ועושה פסח שנטמאו בטומאת  ס"ד:

ונודע להם לאחר עשית הפסח התהום בשביעי שלהם 

מחוסר תגלחת  טהורים, ואם הנזירונזירות טהרה 
טמא, אבל אם מחוסרים רק הערב שמש 

  טהורים, כיון שהשמש שוקעת ממילא.

יולדת שהפילה לפי מלאת ימי טהרה מביאה קרבן 
אחד על הלידה וההפלה, וכן אם חזרה והפילה בתוך 
מלאת ימי טהרה של ההפלה הראשונה. אבל אם 
הפילה ביום מלאת מביאה ב' קרבנות, כיון דשמשא 

  ה.ממילא שקע

המוצא מת מושכב בדרכו מותר לפנותו עם 
תפוסתו, וכן בשני מתים. אבל ג' מתים 
שקבורים בשטח שבין ד' אמות לח' אמות הרי 

זו שכונת קברות, ודינה שצריך לבדוק מהמת כ' 
אמה, ואם מצא מת נוסף בודק ממנו עוד כ' 
אמה, שרגלים לדבר שיש כאן בית קברות. ואם 

  ם כשכונת קברות.לא מצא מ"מ מתים אלו דינ

מתי מותר לפנות מת מקברו בלא  ס"ה.

הרוג, וכן הקבור יושב או שראשו  -תפוסתו
מונח בין ירכותיו דדילמא עכו"ם הם, או מי 
שנקבר חסר, או שנקבר ראשו של אחד בצד 

  מרגלותיו של השני וכן השני. 

מקור דין תפוסה הוא מדכתיב  -תפוסה

העפר  "ונשאתני ממצרים", ודינו שנוטל את
תיחוח, וחופר בקרקע הבתולה ג' אצבעות, וי"א 
שנוטל את את שברי הארון ואת האדמה 
שתחתיו, וזורק את החלקים שודאי אינם מן 
המת, ומניח את הספיקות, והשאר דינו כמת 
ומצטרף לדין רוב בנינו של מת ולרובע עצמות 

  ולמלוא תרוד רקב.

אם מצא מת ופינהו, ואח"כ מצא עוד מת  ס"ה:

פינהו, ואח"כ מצא עוד מת, אסור לפנותו, וא"צ ו
להחזיר את הראשונים, וי"א שמותר לו לפנות 
גם את השלישי, דמצאו עילא לטהר את ארץ 

  ישראל.

אדם טהור שיש לו ספק נגע הרי  -ספק נגעים

הוא בחזקת טהרה, אבל אדם שכבר נטמא בנגע 
ספיקו טמא. ואם יש בהרת ושיער לבן ואין 

(שאם בהרת קדמה טמא, ואם  יודעים מה קדם
שיער לבן קדם טהור) לת"ק טמא, ולרבי יהושע 
טהור, דכתיב "לטהרו או לטמאו" פתח הכתוב 

  בטהרה תחילה.

המכה את  -מתי נחשב שמת מחמת המכה
חברו ואמדוהו למיתה, והקל ממה שהיה, ואח"כ 
חזר והכביד ומת חייב, ורבי נחמיה פוטר לפי 

  . שרגלים לדבר

בודקין את הזב בז' דרכים,  -באונסזיבה  ס"ו.

במאכל ומשתה במשא ובקפיצה ובחולי 
אין  ובמראה ובהרהור. אמנם אם כבר נעשה זב

בודקין, אלא טמא באונס, ובספק (והיינו 
כשמצא שכבת זרע וזיבה, ומסתפק אם בא כל 
אחד בפני עצמו וסותר ז', או שבאו יחד וסותר 
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יום אחד), ושכבת זרעו (שמטמאה במשא 
חמת עצמה, וכמ"ד ששכבת זרעו מטמאה מ

במשא כל מעת לעת, (ולרבי יוסי רק באותו 
היום), אבל לר"א אינו מטמא במשא, ולרבי 
יהושע מטמא במשא מחמת צחצוחי זיבה 
שבה), מפני שרגלים לדבר. והיינו בראיה 
שלישית לרבנן, ובראיה רביעית לר"א (דכתיב 

  ן)."והזב את זובו" וקמיפלגי אם דורשים אתי

תולה הראיה בקרי.  הרואה זיבה לאחר קרי
ואין הטעם משום שראה מחמת חולשה (דנימא 
שאם הוחזק בזיבה אין תולין) שהרי גר שנתגייר 
מטמא מיד בזיבה, ואין תולים בקרי שראה לפני 

  שנתגייר, אף שגם בו שייך חולשה.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לרבי נהוראי היה נזיר  -אם שמואל היה נזיר
תיב ומורה, דאילו מורא בשר ודם הא מצינו דכ

שאמר איך אלך ושמע שאול והרגני, ולרבי יוסי 
  הכונה שלא ירא מבשר ודם.

י"א שהעונה אמן  -ברכה וענית אמן ס"ו:

כמברך אלא שממהרים לתת שכר למברך 
  תחילה, וי"א שגדול העונה אמן יותר מן המברך.

  תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם.
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  טה:מסכת סו
  

  

  המקנא:
  

התנא סמך נזיר לסוטה משום שכל הרואה  ב'

סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, ולא הקדים 
סוטה לנזיר, משום שכתובות היא אחרי פרק 

  המדיר בנדרים, ונזיר דמי לנדרים.

אדם האמר לאשתו אל תדברי  -קינוי וסתירה

אם איש פלוני, ונכנסה עמו לבית הסתר 
ושהתה עמו כדי טומאה, אסורה לבעלה 
ולתרומה, וחולצת ולא מתייבמת. אבל אם רק 

  דיברה עמו לא נאסרה. 

  כמה עדים צריך על הקינוי וסתירה
לר"א הקנוי צריך להיות בפני שניים, ויכול 

ו את להשקותה אם עד אחד או הוא עצמו רא
הסתירה, דכתיב "ועד אין בה" שרק על 
הטומאה נאמן עד אחד ולא על הקינוי, אבל 
סתירה איתקש לטומאה, ואף שגם קינוי 
איתקש סתירה עדיפא שהיא אתחלתא 

  דטומאה. 

לרבי יהושע אף הסתירה צריכה להיות בפני 
שניים, דכתיב ועד אין בה, שרק בטומאה נאמן 

  ה.עד אחד ולא בקינוי ולא בסתיר

לרבי יוסי בר"י בשם ר"א הקינוי יכול להיות ע"פ 
עד אחד או ע"פ עצמו, והסתירה על פי שניים. 
דכתיב ועד אין בה שדווקא בטומאה נאמן עד 

  אחד ולא בסתירה. 

אמרו לו חכמים א"כ אין לדבר סוף והיינו 
שלר"א דמתני' יש לחוש שלא נסתרה ויאמר 

מר שנסתרה, ולריב"י יש לחוש שלא קינא ויא
  שקינא.

  

  

לא יאמר לאשתו בזמן הזה "אל תסתרי עם 
פלוני" דילמא קיימא לן כריב"י ותסתר ותאסר 

  לעולם דליכא מי סוטה.

  לשון קינוי, ואם מותר לקנא לכתחילה
  לתנא דמתני' אסור לאדם לקנא לאשתו.

ר"ל סובר כריב"י, ובזה ביאר לשון "קינוי" 
יון , ככעסשבודלת מבני אדם ובאים לידי קנאה 

  שאינם יודעים מהקינוי.

אבל אביי מבאר לשון קינוי שיש קנאה בינו 
לבינה, אבל לא לשאר בני אדם, דסבר קינוי על 

  פי שניים, וממילא יודעים שקינא לה.

  ולמ"ד מותר לקנאות קינוי הוא מלשון התראה.

אין מזווגין אשה לאדם אלא לפי מעשיו. וקשה 
זיווג שני, אבל לזווגם כקריעת ים סוף, והני מילי ב

בראשון מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת 
ואומרת בת פלוני לפלוני (ובית פלוני לפלוני ושדה 

  פלונית לפלוני).

אם יש עד  -עד אחד נאמן לומר שנטמאה

נאמן  ויש ב' עדים על הקינוי וסתירהאחד שנטמאה 
לאוסרה, דכל מקום שכתוב בתורה עד הרי כאן 

יקום עד אחד, משמע  שניים, (דכתיב לא
שסתם עד אינו אחד), וא"כ הא דכתיב עד אין 
בה היינו שאין ב' עדים אלא אחד, וקאמר והיא 

והטעם הגמ' מבארת דרשה זו. לא נתפסה. 
שהאמינה תורה עד אחד, משום שרגלים לדבר 

  שנטמאה, שהרי קינא לה ונסתרה. 

  אדם עובר עבירה בסתר, הקב"ה מכריז עליו בגלוי.

  ם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטות.אין אד

אין אדם מקנא  -ועבר עליו רוח קנאה ג.

לאשתו אא"כ עברה עליו רוח. רבנן אמרי רוח 
טומאה, ורב אשי אמר רוח טהרה. ומסתברא 
כמ"ד רוח טהרה, שהרי נחלקו רבי ישמעאל 
ור"ע אם הקינוי רשות או חובה, וכי רשות או 

  ומאה.חובה לאדם להכניס לעצמו רוח ט

וקנא את אשתו, ולאחותו  -רשות או חובה
הבתולה ... לה יטמא, לעולם בהם תעבודו, לרבי 
ישמעאל רשות, ולר"ע חובה. ואין מחלוקתם בכל 
התורה, אלא דווקא במקרים אלו פליגי בקראי. 
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בקנוי נחלקו אם קנוי בתרא נאמר למצוה, או 
שנשנית הפרשה לדבר שנתחדש בה. בטומאה 

יטמא מיותר כיון דכתיב כי אם נחלקו אם לה 
לשארו, ובא ללמד שהוא חובה (מלבד הדרשה 
שאין מיטמא לאבריה) או לא. ובעבדים נחלקו אם 
לעולם בהם תעבודו מיותר, ואם ללמד להתיר 
עבדות בבן של כנענית ואחד מן האומות, לומדים 
דין זה מ"וגם מבני התושבים וכו' " (ובן של כנעני 

ר), לומדים זאת מ"מהם ואחת מן האומות אסו
תקנו", או שלומדים דין זה מלעולם בהם תעבודו, 
(וכן נחלקו מהיכן לומדים איסור להשתעבד 

  בישראל).   

ראב"י אומר אמרה תורה לא תשנא את אחיך 
בלבבך, יכול אף כגון זו, ת"ל ועבר עליו רוח 

  קנאה וקנא את אשתו.

  זנות או כעס באשה מזיק לבית.  ג:

  גורמת לסילוק השכינה. זנות בישראל

כל העושה מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת 
לפניו לעוה"ב, ועבירה מלפפתו והולכת לפניו ליום 

  הדין.

 -נאמנות עד אחד בטומאה ובקינוי וסתירה
עד אחד נאמן על הטומאה אע"פ שאוסרה 
איסור עולם, דכתיב "ועד אין בה". אבל על 

א אוסרה קינוי וסתירה אין נאמן ע"א אע"פ של
איסור עולם, דכתיב "בה" ולא בקינוי וסתירה. 
ועל טומאה בלא קינוי וסתירה אין ע"א נאמן 

  דילפינן דבר דבר מממון.

כדי העראה, לרבי ישמעאל  -שיעור סתירה ד.

הוא שיעור הקפת דקל, ולר"א כדי מזיגת הכוס, 
והוא שיעור חזרת דקל והיינו חזרה ברוח ולא 

השיעור חזרת דקל  הקפה. (הגמ' מסתפקת אם
הוא כדי חזרה או רק כשישוב למקומו). ולרבי 
יהושע כדי למזוג ולשתות יין המזוג, לבן עזאי 
כדי לצלות ביצה, והוא שיעור לשתות יין המזוג, 
לר"ע כדי לצלות ביצה ולגומעה, וריב"ב אמר 
לר"ע דלדבריו צריך להיות השיעור הוא כדי 

עור צלייה לגמוע ג' ביצים זו אחר זו, שזה שי
וגמיעה, אלא השיעור כדי לגמוע לבד, לר"א בן 
ירמיה כדי לקשור גרדי נימא, (הגמ' מסתפקת 
אם רחוק או קרוב), ולחנין בר פנחס כדי 
שתושיט ידה לתוך פיה ליטול קיסם (הגמ' 
מסתפקת אם מיהדק או לא), לפלימו כדי 

שתושיט ידה לסל ליטול ככר (הגמ' מסתפקת 
אם הסל חדש או ישן, ואם אם מיהדק או לא, ו

הככר חם או קר, ואם הוא מחיטים או שעורים, 
ואם הוא רך או קשה). וכל אחד ואחד בעצמו 
שיער (ובן עזאי נשא וגירש, או ששמע מרבו, 
או דסוד ד' ליראיו). וקמ"ל שא"צ כדי רצוי 
ביאה ולא כדי גמר ביאה, אלא כדי העראה בלא 

  רצוי.

מבקש ככר  כל הבא על אשה זונה לסוף ד:

  לחם.

  נטילת ידים
  כל המזלזל בנט"י נעקר מן העולם.

מים ראשונים צריך להגביה ידיו למעלה, שמא יצאו 
המים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו את הידים. ומים 

  אחרונים צריך להשפיל ידיו למטה.

  כל האוכל פת בלא נגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא.

היקרה כל הבא על אשת איש, אפי' למד תורה (
כה"ג שנכנס לפני ולפנים) היא תצודנו - מפנינים 

לדינה של גיהנום, וי"א כאילו כפר בעיקר, וי"א 
  כאילו בא על כל העריות, וי"א כאילו בנה במה.

  גנות גסות הרוח
כל שיש בו גסות הרוח אפי' הקנה להקב"ה שמים 
וארץ כאברהם לא ינקה מדינה של גיהנום, וי"א אפי' 

רבינו לא ינקה וכו', וי"א אפי' קיבל תורה כמשה 
  עושה צדקה בסתר.

  הגמ' מביאה המקור לאזהרה לגסי הרוח. ה.

כל שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט, ואין לו קיום 
בעולם, ואם חוזר בו נאסף בזמנו, ואם לאו נופל כמו 

  הקוצים שעל השיבולת, וי"א כשיבולת עצמה.

יח הקב"ה משרה שכינתו על נמוכי הרוח, שהרי הנ
  הקב"ה כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני.

כל שיש בו גסות הרוח ראוי לגודעו כאשירה, ואין 
עפרו ננער, ושכינה מיללת עליו, והקב"ה אומר אין 
אני והוא יכולים לדור בעולם (וי"א דקאי על מספרי 
לשון הרע), ואפי' פורענות קלה עוכרתו, ולבסוף 

  נפחת.

ואה גבוה ולא את השפל, מידת בשר ודם גבוה ר
  והקב"ה גבוה ורואה את השפל.
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ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמינית גאוה. 
ואם יש בו יותר או שאין בו כלל יהא בשמתא. 

  ורנב"י אמר לא מינה ולא מקצתה.

אין תפילתו של אדם נשמעת אא"כ משים ליבו 
כבשר. והתורה משבחתו דכתיב ובשר וכו' ונרפא. 

מהשם אדם (אפר דם מרה) שאין במה  וריו"ח לומד
להתגאות, וכן בשר (בושה סרוחה רימה, וי"א 

  שאול). 

כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה שחשובים  ה:

  כאילו הקריבו כל הקרבנות.

כל השם ארחותיו בעוה"ז זוכה ורואה בישועתו של 
  הקב"ה.

אם אמר לה אל תדברי  -מתי הסוטה נאסרת
ל תדברי ונסתרה, או ודיברה, או שאמר לה א

שאמר לה אל תסתרי ודיברה, אינה נאסרת, עד 
  שיאמר לה אל תסתרי ונסתרה. 

רב יוסף מבאר  -הסוטה חולצת ולא מתייבמת

דילפינן מ"לאיש אחר" ולא ליבם, ומ"מ צריכה 
חליצה כמו שמבעלה צריכה גט. וי"א שאין 
אומרים לו לייבם כדי שלא תסתור גם את ביתו, 

ול לשאתה אם רוצה). וי"א (ומ"מ אחר יכ
דילפינן מ"אחר" שאינו כראשון שעשה כהוגן 
שהוציאה מביתו, ועל כן אין לחייבו לייבם, 
(ומ"מ אם מת הבעל השני מתייבמת, כיון 
שתחתיו לא נסתרה). וי"א שאסורה על היבם 
ק"ו מהבעל שאם נאסרה במותר לה באסור לה 
לא כ"ש. (ואלמנה שנישאת לכה"ג ומת 

שהרי לא היה מותר לה מעולם.  מתייבמת,
ואשת כהן שנאנסה מתייבמת לאח חלל אע"פ 

  שנאסרה במותר לה, דאונס בישראל מותר).

 -אלו אסורות לעולם באכילת תרומה ו.
האומרת לבעלה טמאה אני לך, או שיש עדים 
שנטמאה, או שאינה רוצה לשתות, או שבעלה 
אינו רוצה להשקותה, או שבא עליה בעלה 

  בדרך.

יקת המים המאררים כשיש עדים בד
לרב ששת  -שנטמאה או כשיש לאשה זכות

סוטה שיש לה עדים אפי' הם במדה"י אין המים 
בודקים אותה, דכתיב "ועד אין בה", ועל כן 
בבאו עדים שנטמאה אע"פ שלא נענשה 

בשתית המים ליכא ראיה שהם עידי שקר, ואין 
לומר שזכות תולה לה, דאמר רבי שאם יש לה 

ת, אינה יולדת ואינה משבחת אלא מתנוונה זכו
והולכת. ורב יוסף ס"ל שהמים בודקים אף 
כשיש עדים, אלא שפעמים זכות תולה לה, 
וס"ל דלרבנן כשיש לה זכות גם לא מתנוונה. 
ושיטת ר"ש דאין זכות תולה, דא"כ לא יפחדו 
לשתות, ויצא שם רע על הטהורות. הגמ' 

א תולים. אומרת שלדבריו גם עדים במדה"י ל
ולהלן סוף ו: מובא מברייתא שלר"ש עדים 

  תולים לה, אלא דלא שכיחא.

  דיני מנחת הקנאות

 -מתי מנחת הקנאות נשרפת ואינה קריבה ו:
אשה שהודתה שנטמאה, או שבאו עדים 
שנטמאה נשרפת המנחה. הגמ' מבארת דאיירי 
שבאו עדים אחרי קידוש המנחה (דאל"כ תצא 

ם אף כשיש עדים ניחא לחולין), ואם מים בודקי
למה קדשה המנחה. אבל אם אין המים בודקים 
כשיש עדים לא קדשה המנחה כיון שבטעות 
שתתה, ואינה קדושה אלא כשזינתה בעזרה 
(וכגון שנצרכה לנקביה). ולרב פפא אף בזינתה 
קודם ובטעות שתתה אמרו רבנן שתשרף 
המנחה, גזירה שמא יאמרו מוציאין מכלי שרת 

  לחול.

אם נטמאה לפני שנתקדשה  -ת המנחהנטמא
בכלי שרת תיפדה, ואם כבר נתקדשה בכלי 

  תשרף.  

אחרי שקדש הקומץ  מת הבעל או האשה

תשרף, אבל אם מתו אחרי הקרבת הקומץ לפני 
אכילת השיריים המנחה נאכלת, ובזה שונה 
דינה משאר המנחות, כיון שמתחילה על הספק 

  היא באה.

  תה נשרפת.אם באו עדים שהיא טמאה מנח

זוממין תצא לחולין. הסתירה ואם נמצאו עידי 
(ואף לרב פפא שגוזרים שמא יאמרו מוציאין 
מכלי שרת לכלי חול, שאני הכא שיש קול 

  שהוזמו העדים).

אין האשה זוכה לברכות שנאמרו אם לא בדקוה 
המים מחמת שיש עדים במדה"י, או שזכות 
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תלתה לה, או שנשים המוזרות בלבנה מדברות 
  על קלקולה.

  הבאת הסוטה לירושלים והשקאתה

  מוליכה לבי"ד שבאותו מקום.  ז.

ומוסרין לה ב' ת"ח, שמא יבוא עליה בדרך. 
(ואין ראיה שבדרך יש יחוד בשניים, די"ל 
שבעינן תרי כדי שיעידו עליה. ואין ראיה 
שאסור לכמה פרוצים להתייחד, די"ל שצריך 

  ת"ח כדי שידעו להתרות בה). 

בר שבעלה נאמן עליה, שהרי אפי' בנדה ור"י סו
שהוא איסור כרת נאמן, ולרבנן היא הנותנת 
שכיון שהאיסור קל בעיניו אינו נאמן, ובברייתא 
איתא דטעמא דרבנן משום שנדה יש לו בה 
התר לאחר זמן משא"כ סוטה. וכיון שנפרך 
הק"ו למד ר"י מן הפסוק "והביא האיש את 

יווי אבל אשתו". וי"א שמדאורייתא א"צ ל
  מדרבנן צריך.

היו מאיימים עליה בבי"ד  -השקאת הסוטה

של ע"א דיינים, ומשדלים אותה שתודה, אם 
אמרה טמאה אני יוצאה בלא כתובה, ואם 
אמרה טהורה אני מעלים אותה לשער נקנור, 
והכהן אוחז בבגדיה שיקרעו או יפרמו עד 
שמגלה את ליבה וסותר שערה, ולר"י אם היתה 

עושה כך, אם היה לובשת לבנים  נאה לא היה
מכסה בשחורים, ומורידים ממנה כלי זהב 
וקטליאות נזמים וטבעות (ואין אומרים שזה 
יותר בזיון להיות מקושטת ערומה), ומביא חבל 
מצרי וקושרו למעלה מדדיה (ודי בצלצול קטן 
כיון שהמטרה היא שלא ישמטו בגדיה), וכל 

חותיה הרוצה יכול לראותה חוץ מעבדיה ושפ
(לאביי דווקא נשים, ולרבא נשים חייבות 

  לראותה).

לאחר שנמחקה המגילה היו אומרים לה  ז:

שאם ברור לה שהיא טהורה תשתה ולא יזיקו 
  לה המים.

היו מזכירים לה שראובן ויהודה הודו ונחלו חיי 
יהודה זכה העוה"ב, ולהם לבדם ניתנה הארץ 

, ולא עבר למלכות וראובן נטל חלק תחילה בעבר הירדן
  שבברכות משה נתברכו זה אחר זה.זר בתוכם 

כל השנים שהיו ישראל במדבר היו עצמות יהודה 
, מפני שנידה את עצמו בערבונו של בנימיןמפורקים בארון 

וביקש משה רחמים "וזאת ליהודה וכו' ועזר מצריו 
תהיה", שיתירו הנידוי ויכניסוהו למתיבתא דרקיעא 

ים ויתקבלו דבריו וידע לשאת ולתת עם החכמ
  להלכה.

יהודה  אמר רב ששת חציף עלי דמפרט חטאיה
הודה כדי שלא תשרף תמר, ראובן הודה כדי שלא 

  יחשדו באחיו.

אם הודתה שנטמאה היתה כותבת שובר. הגמ' 
מבארת דאיירי במקום שאין כותבין כתובה, 
אבל במקום שכותבים כתובה י"ל דמקרעין 

  הכתובה.

מבי"ד הגדול וחוזרים  היו מורידים אותה ח.

ומעלים אותה כדי לייגעה. (וכפי שמצינו בעדי 
  נפשות שמסיעים אותם ממקום למקום).

היו מעלים אותה לשער המזרח שהוא שער 
נקנור, דכתיב "לפני ד' ", וכן כתיב במצורע, 
וטהרת יולדת וזבים וזבות ג"כ נעשית שם, כיון 

  שצריך האדם לעמוד על קרבנו.

סוטות כאחת. לר"י ילפינן אין משקין ב' 
מדכתיב "אותה", ור"ש מפרש טעמא דקרא כדי 
שלא יהיה לבה גס בחברתה, ונ"מ שאם היא 
רותתת לר"ש משקין כאחת. ודווקא בשני 
כהנים אבל בכהן אחד לא, דאין עושין מצוות 
חבילות חבילות. (ומהאי טעמא אין מטהרים ב' 

ים ב' מצורעין, ואין רוצעים ב' עבדים, ואין עורפ
  עגלות, כאחת).

  וסותר את שערה דכתיב "ופרע את ראש".

והכהן אוחז בבגדיה עד שהוא מגלה את לבה. 
דכתיב "האשה". ולר"י אם היה ליבה נאה לא 
  היה מגלהו, ואם היה שערה נאה לא היה סותרו. 

והנה מצינו גבי מיתה בסקילה שלר"י מכסים 
את האיש פרק אחד מלפניו ואת האשה אחד 

ואחד מלאחריה, אבל לרבנן אין האשה  מלפיה
נסקלת ערומה, ומבואר שר"י לא חושש 

  להרהור ורבנן חוששים להרהור.

הגמ' מבארת שיטת ר"י שבסוטה שנשארת 
חיה חוששים שיתגרו בה פרחי כהונה, משא"כ 
בנסקלת שמתה, ואין חוששים שעל ידה יבואו 
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לחטא עם אשה אחרת, דגמירי שאין יצר הרע 
  ה שעיניו רואות.שולט אלא במ

ולדעת רבנן סוטה מביישים אותה כדי  ח:

שילמדו שאר הנשים שלא לעשות כמעשיה, 
אבל בסקילה כיון שנהרגת אין לך לימוד גדול 
מזה, ואין עושים בה גם מיתה וגם בזיון, דאמר 
קרא "ואהבת לרעך כמוך" ברור לו מיתה יפה. 
וגם ר"י מודה לדרשה זו, אלא שנחלקו אם אדם 

  ף להצטער יותר ולא להתבזות או איפכא.מעדי

  מידה כנגד מידה
קשטה  -עונשי הסוטה מידה כנגד מידה

עצמה מתנוולת, גילתה עצמה לעבירה נתגלתה, 
ירך התחילה ואח"כ הבטן ירך לוקה ואח"כ 
הבטן. ולהלן מביאה הגמ' דברים נוספים 

  שנענשת מידה כנגד מידה.

, דין ד' מיום שחרב ביהמ"ק אע"פ שבטלו ד' מיתות
מיתות לא בטלו, מי שנתחייב סקילה נופל מן הגג 

  וכו'.

במידה שאדם מודד בה מודדים לו, בין בעבירה 
גדולה ובין בקטנה, ומעשה קטנים מצטרפים יחד 

  לחשבון גדול.

  דרכי פורענות

אין הקב"ה נפרע מן המלך עד שעת שילוחו מן  ט.

העולם, אבל מן האומה נפרע אף קודם, כדמצינו 
רים שתתה ג' כוסות פורענות (וכולם היו שמצ

  באותה אומה).

שכשאני מכה אומה מיד נופלת,  -אני ד' לא שניתי
שחיצי כלים ואתם  -ואתם בני יעקב לא כליתם

  אינכם כלים.

  אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתו.

זה משה ודוד שלא שלטו  - לישרים נאוה תהילה
שון נגנז שונאים במעשיהם, שמשנבנה מקדש רא

אהל מועד תחת מחילות של היכל, ודוד דכתיב 
  טבעו בארץ שעריה.

כל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שמבקש אין 

וכדמצינו נותנים לו, ומה שבידו נוטלים ממנו. 
וכן מצינו בנחש  בסוטה שאסורה לבעל ולבועל.

הקדמוני שנתקלל. וכן מצינו בקין ובקרח ובבלעם 
  אדוניהו ובהמן.ובגיחזי ובאבשלום וב

הסוטה התחילה בעבירה בירך לפיכך תלקה  ט:

הירך תחילה, והיינו בקללת הכהן, אבל המים 
בודקים קודם בטנה כי אורחייהו. ומה שמצינו 
בקללה שמקדים את הבטן, אינו קללה, אלא 
שמודיע לה הכהן סדר הקלקול כדי שלא 

  להוציא לעז על מים המרים.

שמשון  -ובמידה שהאדם מודד מודדים ל

בעיניו, אבשלום בשערו וכו', ולענין הטובה 
מרים שהמתינה למשה המתינו לה ישראל, 

  יוסף קבר את אביו ומשה נתעסק בקבורתו.

  שמשון
מאת ד' היה שנשא את דלילה ושמשון לא ידע זאת 
אלא הלך אחר עיניו. תחילת קלקול בעזה לפיכך 

  לקה בעזה. 

  ו ומעשיו. אשתו נקראת דלילה שדילדלה כוחו ליב

ידעה שאמר אמת שכוחו בגלל נזירותו בגלל 
  שניכרים דברי אמת וי"א מפני שהזכיר שם שמים. 

אלצה אותו לגלות לה ע"י שנשמטה מתחתיו בגמר 
  ביאה. 

המלאך אמר לאם שמשון לא לשתות יין ושכר 
  . משרת ענביםודברים האסורים לנזיר 

  איוה לדבר טמא לפיכך נתלו חיו בדבר טמא.

נבואת יעקב יהי דן נחש  - ל רוח ד' לפעמו וכו'ותח
עלי דרך, והיתה שכינה מקשקשת לפניו כזוג, לקח 
ב' הרים וטחנן זה בזה, יחל להושיע את ישראל מיד 
פלישתים שנתחללה שבועתו של אברהם 

  לאבימלך.

נתברך שאמתו כבני אדם וזרעו כנחל שוטף,  י.

התפלל זכרני נא מה ששפט עשרים שנה ולא 
ש באף אחד, לכד שועלים שחוזרים השתמ

לאחוריהם שינקמו מפלשתים שחזרו בשבועתם, 
בין כתפיו היה שישים אמה, ויהי טוחן בבית 
האסורים לשון עבירה שכל אחד הביא אשתו אליו 
כדי שתתעבר ממנו, דן את ישראל כאביהם 
שבשמים, הגן בדורו על ישראל, היה חיגר בשתי 

פלישתים מהרש"א) רגליו (כשהפיל את הבנין על ה
  ובלעם ברגל אחת.

שנשתנו  חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה

, וכולם לקו בהם, שמשון משאר בני אדם לתפארת
בכוחו, שאול בצווארו שנפל על חרבו, אבשלום 
בשערו שנתלה בשערו, צדקיה בעיניו שנתעוור, 
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אסא ברגליו שחלה בפדגרא שכואבת כמחט בבשר 
    גריא בת"ח.החי, ונענש מפני שעשה אנ

ביהודה כתוב עולה ובשמשון יורד, י"א שזה  -תמנה
לשון גנות וזה לשון מעליותא, י"א שהיו ב' תמנאות, 

  וי"א היתה תמנה באמצע ההר.

י"א פרדס ובו כל מיני מגדים, וי"א  -ויטע אשל
פונדק, והקריא שמו של הקב"ה בפי הכל שאמר 

  לאורחים לברך.

  מעשה תמר
י"א שישבה בפתחו אל  "ותשב בפתח עיניים"

אברהם אבינו, י"א שישבה במקום ששמו עיניים, 
וי"א שנתנה עיניים לדבריה שנתגיירה והיא פנויה 

  ולא קיבל בה אביה קדושין והיא טהורה.

לא הכירה כי כסתה פניה כשהיתה בביתו, וכן כל  י:

כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאים ממנה 
שעיהו בן אמוץ שהיה אח י - מלכים ונביאים, נביאים

דוד, לדוד מכתם שדוד היה  -של אמציה, ומלכים
תם, וי"א שנולד מהול, וי"א שאף בגדולתו הקטין 

  עצמו ללמוד תורה.

לאחר שנמצאו סימניה בא סמאל וריחקם בא 
  גבריאל וקירבם.  

לא אמרה מפורש שהיא הרה מיהודה, מפני שנח לו 
ן פני לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבי

  חבירו ברבים.

בישר לאביו על יוסף בהכר נא בישרוהו בהכר נא 
  למי החותמת.

הכר נא לשון בקשה הכר פני בוראך ואל תעלים 
  עינך.

יוסף קידש שם שמים בסתר הוסיפו לו ה' משמו 
של הקב"ה, יהודה שקידש בפרהסיא יש בו את כל 

  אותיות שמו של הקב"ה.

ושני בניה מן יצאה בת קול ואמרה אתה הצלת תמר 
  האור אני יציל ג' בניך חנניה מישאל ועזריה.

  ידע שנתעברה ממנו ע"י בת קול.

  לא פסק. -ולא יסף עוד לדעתה

  אבשלום
נתגאה בשערו ונתלה בשערו ולא יכל לחותכו כי 

  נבקע שאול מתחתיו. 

אמר דוד בני ח' פעמים ז' להוציאו מז' מדורי גיהנום, 
  להביאו לעוה"ב.  והשמיני לקרב ראשו אליו וי"א

מעשיו של אבשלום היו עצה עמוקה של מלכו של 
עולם שאמר הנני מקים עליך רעה מביתך, וכן 
וישלחהו מעמק חברון מעצה עמוקה של אברהם 
  הקבור בחברון לקיים מה שנגזר בברית בין הבתרים.

"אין לי בן" י"א בן הראוי למלכות, וי"א שמתו  י"א.
  אב.בניו על ששרף תבואתו של יו

מידה טובה אף היא מידה כנגד מידה ומרובה היא 
  ממידת פורענות.

  על השכינה נאמר. -ותתצב אחותו מרחוק

  שעבוד מצרים
י"א חדש ממש, וי"א שנתחדשו  -ויקם מלך חדש

  גזירותיו.

התחיל בעצה תחילה לפיכך לקה  -ויאמר אל עמו
  תחילה.

לקב"ה, שידון את ישראל במים  -הבה נתחכמה לו
ל להענישו מידה כנגד מידה לפי שנשבע ולא יוכ

שלא יביא מבול לעולם, וטעותו היתה שרק על כל 
העולם אינו מביא אבל על אומה מביא, ועוד שיכול 

  להביאם למים.

ג' היו באותה עצה בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק 
נדון ביסורים, יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו 

  בלשכת הגזית.

  תולה קללתו באחרים.כאדם ה - ועלה מן הארץ

ששם פרעה מלבן על צווארו וכו',  - וישימו עליו
  למען ענותו לפרעה בשביל שישראל יסבלו.

  רידוי.דבר שמשים  -שרי מיסים

י"א מלשון סכנה, וי"א שכל העוסק בבנין  -מסכנות
  מתמסכן.

י"א פיתום שמה ורעמסס ע"ש  -פיתום ורעמסס
יה שמתרוסס, וי"א רעמסס שמה ופיתום ע"ש שה

  התהום בולע הבנין.

  רוח הקודש בשרה זאת לישראל. - כן ירבה

  שהיו ישראל דומים בעיניהם כקוצים. -ויקוצו

  בפה רך, וי"א בפריכה. -בפרך י"א:

  בתחילה בחומר ובלבנים ואח"כ בכל עבודה בשדה.

  היו מחליפים מלאכת אנשים ונשים.

בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו, 
ת לשאוב מים וכו' (סדר לית הילדים בשעה שהולכו

 והצלתם מהמצרים וביאתם לבתיהם).

שפרה זו יוכבד  -המילדות העבריות שפרה ופועה
על שם שמשפרת את הולד וי"א על שם שפרו 
ישראל בימיהם. פועה י"א שזו מרים, ונקרא שמה 



 תמצית מסכת סוטה

200 

 

פועה ע"ש שהיתה פועה, וי"א ע"ש שהיתה פועה 
פועה זו אלישבע ברוח הקודש עתידה אימי, וי"א ש

  אשת אהרן.כלת יוכבד 

פרעה מסר להם סימן מתי הלידה ואיך ידעו אם זה 
בן או בת, ותבען לדבר עבירה ולא נתבעו, והיו 
מספקות לילדים מים ומזון, ואמרו לו שהנשים 
העבריות נמשלו לחיות (אריה וכו'), וקיבלו בשכרם 
בתים י"מ בתי כהונה ולויה מאהרן ומשה, וי"מ בתי 

  לכות דוד שהגיע ממרים, שנשא כלב את מרים. מ

ונקרא יפונה ע"ש שפנה מעצת  -כלב ומרים י"ב.

מרגלים, ומרים נקראת עזובה ע"ש שהכל עזבוה 
מתחילתה ונשאה לש"ש (והעושה כן מעלה עליו 
הכתוב כאילו ילדה), והיו פניה דומות ליריעות. 

ישר שישר בעלה שבנאה. ואלה בניה וכו' היינו בוניה 
עצמו, שובב ששיבב את יצרו, ארדון שרדה את 
יצרו, וי"א ע"ש שהיו פניה דומות לורד. ונקרא 
אשחור ע"ש שהושחרו פניו בתעניות, אבי שנעשה 
למרים כאב, תקוע ע"ש שתקע ליבו לאביו 
שבשמים. ונשא מרים חולה והבריאה, וקנאו בה 

  חברותיה, וכל הרואה אותה מוליך אתנן לאשתו. 

חילה גזר אם בן הוא והמיתן, ואח"כ פרעה גזר בת
  כל הבן הילוד, ולבסוף אף על עמו.

  לידת משה
עמרם גדול הדור היה וגירש אשתו בגלל הגזירה כל 
הבן הילוד, וכולם עשו אחריו, אמרה לו מרים 
שגזירתו קשה משל פרעה מפני שהיא גם על 
הנקבות וגם בעוה"ב וודאי מתקיימת, עמד והחזיר 

חזירו אחריו (והושיבה באפריון את אשתו וכולם ה
ואהרן ומרים מרקדים לפניה, ומלאכי השרת אמרו 

  אם הבנים שמחה).

נקראת בת לוי אע"פ שהיתה בת מאה יוכבד 
ושלושים שנולדה בין החומות, מפני שנולדו בה 
סימני נערות. ילדה את משה שלא בצער, מכאן 

  לנשים צדקניות שלא היו בפתקה של חוה.

י"א טוב שמו, וי"א טוביה  -טוב הואותרא אותו כי 
שמו, וי"א שהיה הגון לנביאות, וי"א שנולד מהול, 

  וי"א שנתמלא הבית אורה כשנולד.

שלא מנו המצרים אלא משעה  -ותצפנהו ג' ירחים
שהחזירה עמרם. ולא יכלה עוד להצפינו כי היו 
המצרים מביאים תינוק כדי שיבכה ויבכה גם התנוק 

  המסתתר.

מכאן שצדיקים ממונם חביב עליהם  -תיבת גומא
יותר מגופם, לפי שאין פושטים ידיהם בגזל. וי"א 

  דבר רך שיכול לעמוד בפני דבר רך או קשה.

חימר מבפנים, וזפת  -ותחמרה בחימר ובזפת
  מבחוץ שלא יריח הצדיק ריח רע.

  בים סוף וי"א באגם. - ותשם בסוף

  מגילולי אביה. - ותרד בת פרעה לרחוץ י"ב:

מלשון מיתה שאמרו לה שאם  -תיה הולכותונערו
בת פרעה לא מקיימת גזירתו כל העולם לא יקיימו, 

  ובא גבריאל וחבטן בקרקע

י"א ידה ונעשית ארוכה (וכמו  -ותשלח את אמתה
בשיני רשעים ובשרביט הזהב), וי"א שפחתה 

  שהשאיר לה גבריאל שפחה אחת. 

שראתה שכינה עמו.  - ותפתח ותראהו את הילד
קולו כנער, וי"א שעשתה לו אמו חופת נעורים ילד ו

  בתיבה, שמא לא תזכה לחופתו.

שראתה אותו מהול, ונתנבאה  -מילדי העברים זה
שלא מדעתה שלא יפול עוד, שראו החוזים 
בכוכבים שמושיען של ישראל לוקה במים, 
וכשזרקוהו ליאור לא ראו סימן זה וביטלו את 

ה, ועל זה אמר הגזירה, ולא ידעו שילקה על מי מריב
משה שש מאות אלף רגלי, שניצלו בשבילו, ואותו 
היום היה כ"א ניסן ואמרו מלאכי השרת וכי מי 
שעתיד לומר שירה ביום זה ילקה ביום זה, (ולפי זה 
ג' ירחים היו כי היתה שנה מעוברת, ורובו של ראשון 
ואחרון ואמצעי שלם) וי"א שהיה בו' סיון ואמרו וכי 

תורה ביום זה ילקה ביום זה, מי שעתיד לקבל 
והחזירוהו למשה על המצריות ולא רצה לינק מהם, 
כי עתיד לדבר עם השכינה, והלכה מרים בזריזות 
כעלמה (וי"א שהעלימה דבריה), וקראה לאמה, 
וקבלה שכרה דלא דיין לצדיקים שמחזירים להם 

  אבידתם, אלא שנותנים להם שכרם. 

דת משה, היתה מתנבאה קודם לי - מרים י"ג.

ואומרת עתידה אימי שתלד בן שיושיע את ישראל, 
וכיון שנולד משה נתמלא כל הבית כולו אור, עמד 

  אביה ונשקה על ראשה ואמר וכו'.

בתחילה הלכו עבדי פרעה לפניהם,  -קבורת יעקב
וכשראו כבודם של ישראל הלכו אחריהם. הקיפו 
בני עשיו ישמעאל וקטורה למלחמה, וכשראו כתרו 

סף תלוי בארונו של יעקב הקיפו לארונו של של יו
יעקב ל"ו כתרים. וספדו לו מספד גדול ואפי' סוסים 
ומורים. כשהגיעו למערת המכפלה בא עשיו וטען 
שהמקום שנשאר הוא שלו ולא מכר אלא את חלק 
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הבכורה, ושלחו להביא ממצרים את השטר שמכר 
את כל חלקו, והלך חושים בן דן והרגו, ונפלו עיניו 
על רגלי יעקב וחייך יעקב, ונתקיימה נבואת רבקה 
למה אשכל גם שניכם יום אחד שנקברו ביום אחד. 
האחים נתנו ליוסף להתעסק בקבורתו של יעקב 

  מפני כבוד יעקב.

  יוסף
חכם לב יקח מצוות זה  - העלאת עצמות יוסף

משה שלא נעסק בביזה אלא העלה את עצמות 
הניחוהו  יוסף, סרח בת אשר אמרה לו שהמצרים

בנילוס כדי שיתברך, עמד משה על שפת הנילוס 
ואמר לו יוסף יוסף וכו' מיד צף ארונו של יוסף (וכמו 
שמצינו באלישע שהציף ברזל). ולרבי נתן היה יוסף 
קבור בקברניט של מלכים, הלך משה ואמר וכו'. וכל 
השנים במדבר היו מהלכים עם ארון השכינה וארונו 

ים ושבים וכי דרכו של מת של יוסף, ושאלו עובר
להלך עם שכינה, אמרו קיים זה מה שכתוב בזה. 
ולא נתעסק בניו בקבורתו מפני שכבודו במרובים, 
ולא נתעסקו ישראל בקבורתו מפני שכבודו 

  בגדולים.

עצמות יוסף נקברו  - קבורת עצמות יוסף י"ג:

בשכם לפי שמשכם גנבוהו. ומצינו שקבורת יוסף 
פי שאין המצוה נקראת אלא נקראת ע"ש ישראל, ל

ע"ש גומרה, (ולא עוד אלא שמי שלא גמרה 
  מורידים אותו מגדולתו, וקובר אשתו ובניו).

יוסף נקרא עצמות בחייו מפני שלא מיחה בכבוד 
  אביו כשאמרו לו עבדך אבינו. 

  מת קודם לאחיו מפני שהנהיג עצמו ברבנות.

  הוריד את איצטגניני פרעה מגדולתם.

ת יוסף לעצמו ובא גבריאל ופירעו פוטיפר קנה א
  ולכן נקרא פוטיפרע.

הקב"ה אמר למשה "רב לך" בלשון  -מיתת משה
שאמר לבני לוי "רב לכם". וי"מ רב לך שהגיע זמנו 
של יהושע למלוך. וי"מ כדי שלא יאמרו כמה הרב 
קשה וכמה התלמיד סרבן. ואף שאין חטאו חמור, 

מלמד לפי גדלותו נענש. בן ק"כ אנוכי היום, 
שהקב"ה משלים שנותיהם של צדיקים מיום ליום 

בדברי  - ומחודש לחודש. לא אוכל עוד לצאת ולבוא
תורה, שנסתמו ממנו מעיינות חכמה, אבל כוחו 
הגופני ביום מותו היה רב ופסע י"ב מעלות בפסיעה 
אחת. והיה זה בשבת וניטלה רשות ממשה וניתנה 

ראובן, ליהושע. משה מת בהר נבו שהוא בחלקו של 
ונקבר בחלקו של גד, והיה מוטל בכנפי שכינה ד' 

מילין. ואמרו מלאכי השרת וכו' ואמר הקב"ה. ובת 
קול השמיעה בי"ב מיל של מחנה ישראל וימת 
משה וכו'. וי"א לא מת משה אלא עומד ומשמש 
לפני המקום. התורה נתנה סימנים למקום קבורתו 

לכות ומ"מ לא ידע איש את קבורתו, וכבר שלחה מ
הרשעה לראות היכן משה קבור וכו'. ואף משה 
רבינו עצמו אינו יודע היכן קבור. נקבר אצל בית 
פעור כדי לכפר על מעשה פעור. נתאוה להקבר 
בארץ לא כדי לאכול מפריה ולשבוע מטובה, אלא 
לקיים מצוות התלויות בה, ואמר לו הקב"ה שיתן לו 
 שכרם כאילו עשה, כאברהם יצחק ויעקב, תחת
אשר מסר עצמו למיתה בחטא העגל, וכיפר על 
מעשה העגל, וביקש רחמים על פושעי ישראל 

  שיחזרו בתשובה, ונמנה עם מתי מדבר.

להלך אחר  -אחרי ד' אלוקיכם תלכו י"ד.

מידותיו, להלביש ערומים, לבקר חולים, לנחם 
  אבלים. תורה תחילתה גמ"ח וסופה גמ"ח.

י"מ  -ת עורויעש ד' אלוקים לאדם ולאשתו כתנו
  כתנות מעור, וי"א מדבר שהעור נהנה ממנו.  

  

  

  

  

  היה מביא:
  

  מנחת סוטה
היה מביא את המנחה בכפיפה מצרית ונותן על 
ידיה כדי ליגעה, ובברייתא כתב שרוצים ליגעה 
כדי שתחזור בה, שהתורה חסה אפי' על עוברי 
רצונו, ואין הטעם כדי שלא ימחק השם, דקסבר 

חה אחרי שכבר נמחקה שהיה מביא את המנ
  המגילה. 

מנחת סוטה תחילתה בכפיפה מצרית  י"ד:

וסופה בכלי שרת, ושאר המנחות תחילתם 
וסופם בכלי שרת. הגמ' מבארת ששאר 
המנחות אינם באות בכלי שרת אלא בכלי 
הראוי להיות כלי שרת, וכדמצינו שמביא מנחה 
מביתו בקלתות של כסף וזהב (ונותנה בכלי 

ה, ונותן שמנה ולבונתה, שרת כדי לקדש
ומוליכה לכהן והכהן מוליכה למזבח ומגישה 
בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן וא"צ 
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להגיש את המנחה עצמה, ומסלק הלבונה לצד 
אחד דאם קמץ עם הלבונה או עם צרור או עם 
גרגיר מלח פסול, וקומץ ממקום שנתרבה 
שמנה, ונותן את הקומץ לכלי שרת אחר 

בו, (כמו שמקדשים את הדם בכלי ומקדשו 
שרת אע"פ שקדשו הסכין בצוואר הבהמה) 
ומלקט הלבונה ונותנה ע"ג הקומץ, ומעלהו 
בכלי שרת כדי להקטירו ומולחו ונותנו ע"ג 
האישים, ואחר שקרב הקומץ (י"א משתשלוט 
בו האור וי"א משתיצת האור ברובו) שיירי 
המנחה נאכלים, ומותר לתת לתוכה יין שמן 

  בש, ואין אסורים אלא מלחמץ. וד

  הגמ' מבארת מהיכן לומדים כל הסדר הנ"ל. 

אף לרבי יוסי בר"י המכשיר כלי שרת מעץ 
(ורבי פוסל) היינו בכלים חשובים, אבל כלים 

  פחותים לא, דאומרים "הקריבהו נא לפחתך". 

כל המנחות טעונות שמן ולבונה ובאות מן  ט"ו.

שמן ולבונה  החיטים ומסולת, וזו אינה טעונה
ובאה מן השעורים, ומנחת חוטא אע"פ שאינה 
טעונה שמן ולבונה כדי שלא יהיה קרבנו 
מהודר, (וזה הטעם שאין חטאת חלב טעונה 
נסכים, אבל חטאת מצורע ואשמו טעונים 
נסכים לפי שאינם באים על חטא, שהעוון 
שעליו באה הצרעת כבר נתכפר לו, וחטאת נזיר 

בר כר"א הקפר שנזיר אינה טעונה נסכים, דס
  נקרא חוטא). 

כל המנחות באות מן החיטים ומסולת,  ט"ו:

ומנחת העומר שהיתה באה מן השעורים היתה 
וזו באה קמח, ר"מ מובחר שבשעורים, באה גרש 

אמר שכיון שהיא האכילתו מעדני עולם לפיכך 
קרבנה מאכל בהמה, ואמר לו ר"ג עניה מאי 

עשה איכא למימר, אלא שכשם שמעשיה מ
  בהמה כך קרבנה מאכל בהמה.

  השקאת הסוטה
חרס, ונותן לתוכה כוס  –היה הכהן מביא פילי 

חצי לוג מים מן הכיור, ולר"י הממעט בשיעור 
  הכתב היה נותן רביעית.

לשיטת רבי ישמעאל הפילי היה חדש, דכתיב 
"בכלי חרס" בכלי שאמרתי לך לקחת בו מים 

בד שלא למצורע, ולרבנן אף כלי ישן כשר, ובל

הושחרו פניו. הגמ' מסתפקת מה הדין אם 
הושחרו פניו והחזירו לכבשן האש ונתלבנו. 
וממה ששנינו שעץ ארז ואזוב ושני תולעת 
שהפשיל בהם קופתו לאחוריו פסולים, ליכא 
ראיה, די"ל דלא איירי באופן שהדרי ומיפשטי, 

  אלא שנתקלפו.

נכנס להיכל ופנה לימינו (כל פניות שאתה פונה 
כו'), והיה שם מקום אמה על אמה ובה טבלה ו

של שיש וטבעת קבועה בה, והוא מגביהה 
ונוטל עפר מתחתיה, ונותן עפר בשיעור שיראה 

  על פני המים. 

י"א שיכול להביא עפר מחוץ למשכן ולהניחו 
במשכן ומשם לקחתו, וי"א שהיה מתקנו בחוץ 
ומכניסו וא"צ להניחו בקרקע המשכן, (ונחלקו 

ם מ"בקרקע המשכן" שצריך להניח אם דורשי
את העפר, או לרבות שילה נוב וגבעון ובית 

  עולמים). 

בג' מקומות הלכה עוקבת  -הלכה עוקבת מקרא
מקרא, כסוי הדם התורה אמרה בעפר והלכה בכל 

(ולב"ש אין מועיל כסוי הדם  המגדל צמחים,דבר 
באפר). התורה אמרה בנזיר שלא יגלח בתער, 

דבר. התורה אמרה בגט ספר והלכה שאסור בכל 
כריתות, והלכה בכל דבר. הגמ' מסתפקת אם יש 
ראיה מכאן שאפר אינו מועיל להשקאת סוטה, 
והגמ' רוצה לומר דתנא ושייר, ושייר נמי מצורע 
שבתורה כתוב שבתגלחת שניה א"צ לגלח בית 
השחי ושאר מקומות שבגוף, והלכתא מגלח כל 

ר, א' דמדרבנן גופו. והגמ' דוחה דאינו נחשב שיו
הוא. ב' עוקרת ומוספת היא. ג' סבר כר"ע דדריש 
רבויי ומיעוטי, וריבה כל מקומות הגוף חוץ משיער 
שבתוך החוטם. ולא נפשט למסקנה אם מועיל אפר 
בסוטה, דהא דמועיל רקבובית ירק משום שנעשית 

  עפר.

עפר סוטה, אפר פרה,  -יראו ע"פ המים ט"ז:

פני המים. ולרבי  ורוק יבמה, צריך שיראו על
ושיעור המים מצורע, ישמעאל אף דם ציפור 

לדם ציפור רביעית. ולכו"ע צריך להטביל בדם 
ומים מעורבים. ולא ישחוט סמוך לכלי ויחזיק 
הורידים ויקבל הדם בכלי אחר. ושיעור רביעית 
הוא שיעור שבציפור דרור גם גדולה ניכרים 

  המים, וגם בקטנה ניכר הדם.

ים פסול דכתיב "אל כלי", ור"ש הקדים עפר למ
  מכשיר גז"ש מפרה אדומה.
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לת"ק כותב מאם לא  -כתיבת המגילה י"ז.

שכב, ואת כי שטית, ואינו כותב והשביע הכהן, 
וכותב יתן ד', וובאו המים, ואינו כותב ואמרה 
האשה ולרבי יוסי לא היה מפסיק. ולר"י לא היה 
כותב אלא יתן ד' וובאו המים, ואינו כותב 

אמרה האשה. הגמ' מבארת מחלוקתם ו
  בדרשות.

איש ואשה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם, 
  ואש דאשה חזקה משל האיש.

מפני מה אמרה תורה הבא עפר לסוטה, שאם זכתה 
יוצא ממנה בן כאברהם שאמר "ואנוכי עפר ואפר", 

  ואם לא זכתה תחזור לעפרה.

" זכו בשכר שאמר אברהם אבינו "ואנוכי עפר ואפר
בניו לאפר פרה ועפר סוטה, אבל עפר כסוי הדם 
הוא הכשר מצוה. ובשכר שאמר "אם מחוט ועד 
שרוך נעל" זכו לחוט של תכלת ותכלת דומה לים 
וכו', ולרצועה של תפילין דכתיב וראו על עמי הארץ 

  וכו'.

כותב המגילה על המגילה בכתיב בספר,  י"ז:

ו ולא ולא על לוח, נייר, דיפתרא. וכותב בדי
  בקומוס, קנקנתום, ובכל דבר שרושם.

כתב המגילה בלילה, או למפרע, או קודם 
שקיבלה עליה את השבועה, או שכתבה איגרת, 
או שכתבה על שני דפים, או שכתב אות אחת 

  וכתב אות אחת ומחק, פסולה.במים ומחק 

רבא מסתפק אם מועיל לכתוב ב' מגילות  י"ח.

ו מועיל ולמוחקם בכוס אחת, ואת"ל שאינ
משום שצריך מחיקה לשמה, מה הדין כשמחק 
לשתי כוסות וחזר ועירבן, ואת"ל שאינו מועיל 
משום שצריכה כל אחת לשתות את הכוס 
שלה, מה הדין אם חזר וחלקם לב' כוסות אם 

  יש ברירה או לא. תיקו.

עוד מסתפק רבא אם מועיל להשקות בסיב או 
  בשפופרת. תיקו.

ם נשפכו חלק רב אשי מסתפק מה הדין א
  מהמים. תיקו.

לרב משביעים סוטה ב'  -השבעת הסוטה

שבועות, אחת קודם שנמחקה המגילה ואחת 
אחרי שנמחקה המגילה, ולרבא שתיהם קודם 
שנמחקה המגילה, אלא שבועה אחת יש בה 
אלה ואומר שאם נטמאת יבואו ביך וכו', ולרב 

אשי אומר משביעני עליך שלא נטמאת, ואם 
  ביך וכו'.נטמאת יבואו 

על האלה ועל  -ואמרה האשה אמן אמן י"ח:

השבועה, על איש זה ועל איש אחר, שלא 
שטיתי ארוסה ונשואה שומרת יבם וכנוסה, 
שלא נטמאתי ואם נטמאתי יבואו בי. ור"מ 
אומר אמן שלא נטמאתי ושלא אטמא (שאם 
תיטמא יבדקו אותה המים כשתטמא). ולכו"ע 

ין ואחרי אינו מתנה עמה על קודם אירוס
גירושין וכן אם גירשה ונטמאת והחזירה, כיון 

  שלא נאסרה עליו.

ומתנה עמה על נישואים הראשונים, ועל נישואי 
אחיו המת, כיון שנאסרת עליו בזה. ומתנה עמה 

  על טומאה אם יגרשנה ויחזירנה.

לרב המנונא שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה, 
והא דקתני ובמערבא אמרי אין הלכה כרב המנונא, (

בהנ"ל שומרת יבם וכנוסה, היינו לר"ע שחייבי לאוין 
  אין קידושין תופסין בהם כערוה.

באיש אחד  -שתית מי סוטה פעם שניה
ובועל אחד לכו"ע אינה חוזרת ושותה, בשני 
אנשים ושני בועלים לכו"ע חוזרת ושותה, ואם 
היה ב' בועלים ואיש אחד, או ב' אנשים ובועל 

שותה ושונה, ולר"י דווקא אחד לת"ק האשה 
בשני אנשים שותה ושונה, ואפי' בועל אחד, 
ולחכמים אינה שותה ושונה בשני אנשים ובועל 

  אחד, אלא רק בב' אנשים וב' בועלים.

  

  

  

  

  היה נוטל:
  

היה נוטל את  -הקרבת מנחת הסוטה י"ט.

מנחתה מתוך הכפיפה מצרית, ונותנה לתוך כלי 
יח ידו מתחתיה שרת, ונותנה על ידה, וכהן מנ

ומניפה, ומגיש וקומץ ומקטיר, והשאר נאכל 
  לכהנים.

מנחת סוטה טעונה תנופה, באופן שמניח הכהן 
ידו תחת יד הבעלים ומניף, דילפינן שלמים 

  מסוטה וסוטה משלמים.



 תמצית מסכת סוטה

204 

 

  השקאת הסוטה
לת"ק היה משקה לפני ההקרבה, ולר"ש אחרי 
ההקרבה ומ"מ אם השקה לפני ההקרבה כשרה. 

ה לאחר כל המעשים, וג' דברים והיה משק
מעכבים בה, הקרבת הקומץ מחיקת המגילה 
(שלא יהיה  רישומה ניכר) וקבלת השבועה 
(כדי נסבה, דבלאו הכי צריכים לכתוב המגילה 

  אחר קבלת השבועה).

לר"ע אם לא  -אין האשה רוצה לשתות י"ט:

רוצה לשתות מחמת בריותא הרי היא בדוקה 
, ואם לא רוצה ועומדת ואין משקין אותה

לשתות מחמת רתיתא לפני הקרבת הקומץ 
(ואף אם נמחקה המגילה, דשלא כדין נמחקה) 
אינה שותה, ואם קרב הקומץ ונמחקה המגילה 
משקין אותה בעל כרחה. וי"א שלדברי ר"ע 
יכולה לחזור בה גם אחרי מחיקת המגילה, אם 

  עדיין לא קרב הקומץ. 

יני הגמ' מסתפקת מה הדין אם אמרה א כ.

שותה מחמת בריותא, וחזרה ואמרה שותה אני. 
  תיקו.

  צריך לתת דבר מר לתוך המים.

כתבו את המגילה ואמרה איני שותה, גונזים 
המגילה ומפזרים המנחה על הדשן. ואם לאחר 
מחיקת המגילה אמרה טמאה אני שופכים את 
המים ומפזרים את המנחה על בית הדשן. ואם 

  בעל כרחה. אמרה איני שותה משקין אותה

ר"מ היה לומד אצל  -הכנסת קנקנתום לדיו

ר"ע והיה מטיל קנקנתום לתוך הדיו, ולא אמר 
לו ר"ע דבר. ורבי ישמעאל אמר לו (שיהיה זהיר 
במלאכתו שהיא מלאכת שמים, ואם מחסיר או 
מייתר אות אחת מחריב את כל העולם, וענה לו 
ר"מ שהוא בקי בחסרות ויתרות ואף אין חשש 

ישב ע"ג תג הד' ויעשה ר') ולא יטיל שזבוב 
קנקנתום לתוך הדיו מפני שצריך כתב שיכול 
לימחות. ובברייתא אחרת כתוב שקודם היה 
אצל רבי ישמעאל ולא אמר לו דבר, ור"ע 
אסרה. שימוש אשימוש לא קשיא, די"ל שלמד 
אצל ר"ע ולא עמד על דעתו, והלך ללמוד אצל 

קשה רבי ישמעאל, ואח"כ חזר לר"ע. אבל 
סתירת הדברים מי התיר לו להכניס קנקנתום. 
ור"י אמר בשם ר"מ שבכל כתיבה מותר להוסיף 

ואפי' בס"ת, קנקנתום לדיו חוץ מפרשת סוטה 

ורבי יעקב אומר חוץ מפרשת סוטה שבמקדש. 
ומחלוקתם היא אם אפשר למחוק לה פרשת 

  סוטה שבתורה.

מגילה של סוטה אחת אינה כשרה לסוטה  כ:

י אחאי בר יאשיה אומר שכשרה, אחרת, ורב
(ושאני גט שצריך כתיבה לשמה, דכאן העשיה 
היא המחיקה). הגמ' אומרת שאין מחלוקתם 
תלויה בדין אם אפשר למחוק לה פרשת סוטה 

  שבתורה.

אינה מספקת לשתות עד  - ובאו בה המים וכו'

שפניה מוריקות ועיניה בולטות והיא מתמלאת 
הסובר שמקריב גידים. ותנא דמתני' הוא ר"ע 

המנחה קודם ההשקאה וכר"ש, וסובר דזכות 
  תולה ודלא כר"ש.

שלא תטמא את העזרה.  ואומרים הוציאוה

והיינו טומאת נדה שהרי מותר להכניס מת 
למחנה לוויה, ואף שפחד מסלק דם נדות, 

  מביאה דם נדות. הבאה פתאום ביעתותא 

אם יש לה זכות תולה לה. במתני'  -זכות תולה
שהזכות תולה שנה או שנתיים או מבואר 

שלש. ובברייתא מובא כמה שיטות עד כמה 
ג' חודשים, ט' חודשים, י"ב חודש.  -זכות תולה

הגמ' מבארת דמתני' כרבי ישמעאל דס"ל 
שזכות תולה י"ב חודש, אלא שפעמים הקב"ה 

  תולה ג' פעמים.

אין לומר שזכות תורה  -איזה זכות תולה כ"א.

מצווה ללמוד תורה, אלא תולה לה, שהרי אינה 
זכות דמצוה, שאף ששנינו שמצוה אינה מגינה 
אלא לפי שעה, היינו שאינה מצילה אלא מגינה 
בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק 
בה, ולרבינא זכות תורה תולה לה, והיינו חלקם 

  בלימוד התורה של בניהם ובעליהם.

שעת התורה מגינה בעוה"ז וב -תורה מגנא ומצלא
מיתה ולעת"ל, משל לאדם שהיה מהלך וכו' הגיע 
לפרשת דרכים (שעסק בתורה עד יום מותו, וי"מ 
בת"ח שיש בו יראת חטא, וי"א בת"ח שזכה לאסוקי 
שמעתתא אליבא דהלכתא) ניצול מכולם. ובעידנא 
דעסיק בה מגנא ומצלא, ובעידנא דלא עסיק בה 

  מגנא ולא מצלא.
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מכבה תורה. ובדבר  עבירה מכבה מצוה ואין עבירה
  זה טעו דואג ואחיתופל ולכן רדפו אחרי דוד.

אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה (לתורה) בוז 
אין הכונה לא כעזריה שהחזיק את שמעון  -יבוזו לו

אחיו, ולא את בית הנשיא שהחזיקו את ריו"ח, אלא 
  כשבנא שעשה עיסקא ולבסוף בא להחזיק את הלל. 

ייב אדם ללמד בתו תורה בן עזאי אומר ח כ"א:

שאם תשתה תדע שהזכות תולה לה. ולר"א 
המלמד בתו תורה כאילו לימדה תפלות, מפני 

  שע"י החכמה נכנסת בה ערמומית. 

במי שמעמיד עצמו ערום  - אין ד"ת מתקיימים אלא
  עליהם, במי שמשים עצמו כמי שאינו.

רבי יהושע אומר רוצה אשה בקב ותפלות עמו, 
  ות. מט' קבין ופריש

כגון שאינו  - הרי הוא ממבלי עולם חסיד שוטה
  מציל אשה הטובעת בנהר. 

י"א זה  -הרי הוא ממבלי עולם רשע ערום

המטעים דבריו לדיין קודם שמגיע בעל דין 
חבירו. וי"א הנותן דינר לעני להשלים לו 
למאתים זוז, שבזה אינו יכול ליטול מתנות 

ל ליטול עניים, אבל כשהיה חסר לו דינר היה יכו
בבת אחת אפי' אלף. וי"א זה המשיא עצה 
ליתומים למכור נכסים מועטים ולהפסיד את 
הבנות. וי"א המשיא עצה למקבל מתנה ואמר 
לו הנותן ואחריך לפלוני, והוא מכר את הנכסים 
שלא זוכה בהם הפלוני (כרשב"ג, ולרבי השני 
מוציא מיד הלקוחות). וי"א שזה האומר 

ו. וי"א שזה המיקל לאחרים שיעשו כמעשי
לעצמו ומחמיר לאחרים, וי"א שזה מי שקרא 

  ושנה ולא שימש ת"ח. 

הקורא ושונה ולא שימש ת"ח י"א שהוא עם הארץ 
  .מכשף אוחז עינייםוי"א בור וי"א כותי וי"א מגוש 

החשוד על הטהרות והמעשרות ומוחזק איזהו עם הארץ 

לר"מ זה הקורא ק"ש בלא ברכותיה,  -מגעו טמא
ים כל שאינו מניח תפילין, לבן עזאי כל שאין לחכמ

לו ציצית בבגדו, לרב יונתן בר יוסף כל שאינו מגדל 
בניו ללמוד תורה, לאחרים זה הקורא ושונה ולא 
שימש ת"ח, (ואם קרא ולא שנה הרי הוא בור, ואם 

  לא קרא הרי הוא כבהמה).

אין הכונה ששנו בחטא  - אם שונים אל תתערב
התר) אלא לאלו השונים (שנעשה להם החטא כ

  ולא שימשו ת"ח.הלכות 

  מבלי עולם
המורים הלכות מהמשנה הרי אלו מבלי עולם. אבל 

  השונים הלכות מיישבי עולם הם. 

ואלמנה שובבית בעלת תפילה בתולה ציילנית 
שמבקרת שכנותיה תמיד, והיינו מכשפה העוצרת רחם 

הרי אלו מבלי היולדות ואח"כ מתפללת שילדו. 
אבל בתולה המתפללת שלא יכשלו בה עולם. 

לומדים ממנה יראת חטא, ואלמנה שהלכה 
לבית כנסת רחוק משום שכר פסיעות, לומדים 

   ממנה קיבול שכר.

קטן שלא כלו חדשיו הרי הוא ממבלי עולם. י"מ 
ת"ח המבעט ברבותיו, וי"מ תלמיד שלא הגיע 
להוראה ומורה, שנאמר עליו "ורבים חללים הפילה" 

להוראה ואינו מורה עליו נאמר "ועצומים  ואם הגיע
כל הרוגיה". ויכול להורות מגיל מ' או שאין ת"ח 

  גדול ממנו או זקן ממנו.

. הגמ' מכות פרושין הרי אלו מבלי עולם כ"ב:

מביאה ז' פרושין לגריעותא, ופרוש מאהבה או 
מיראה אינו מגונה, דלעולם יעסוק אדם בתורה 

לשמה בא ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא 
  לשמה. הגמ' מגנה את הפרושין הצבועין.

לר"ש אין זכות תולה במים  - זכות תולה

המרים, ולרבי זכות תולה שאינה יולדת ואינה 
משבחת אלא מתנוונה והולכת עד שמתה 

  באותה מיתה.

ני שנתקדשה אם נטמאה לפ -מנחה שנטמאה
  אחר שקדשה בכלי תישרף. בכלי תיפדה, ואם

אשה שמודה או  -פותאלו מנחות נשר כ"ג.

שיש עדים שנטמאה, או שהיא או בעלה לא 
רוצים שתשתה, או שבעלה בא עליה בדרך, או 

  שבעלה כהן.

כהנת מנחתה נאכלת,  -מה בין כהן לכהנת
ומתחללת, ומיטמאה למתים, ואינה אוכלת 
קדשי קדשים, אבל כהן אין מנחתו נאכלת, 
ואינו מתחלל, ואינו מיטמא למתים, ואוכל 

  קדשים.  בקדשי

, פורע ופורם מצורעהאיש  -מה בין איש לאשה

בנו, ומקריב קרבנות שהפריש ומקבל נזירות ל
אביו לנזירותו, ומקדש ומוכר את בתו, ונסקל 

  משא"כ אשה.  ונתלה ונמכר בגניבתו, ערום
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 -דין אכילה והקטרה במנחת כהן וכהנת
מנחת כהן אינה נאכלת אלא עולה כליל, ומנחת 

ישראל מנחתה נאכלת, ומנחת כהנת הנשואה ל
ישראלית הנשואה לכהן אינה נאכלת מפני 
שיש לבעלה חלק בה, ואינה עולה כליל מפני 
שיש לה חלק בה, אלא הקומץ קרב בעצמו, 
והשיריים לר"א דס"ל שדין "כל שממנו לאישים 
הרי הוא בבל תקטירו" מותר להעלותו לשום 
עצים, מעלהו לשם עצים, ולרבנן שאין מעלים 

ותו לשום עצים מתפזרים השיריים על בית א
הדשן, ואף לרבנן הסוברים שמנחת חוטא אינה 
מתפזרת על בית הדשן, שאני הכא שאינה בת 

  הקרבה.

הגמ' מביאה ילפותות לחילוקים הנ"ל בין  כ"ג:

  כהן לכהנת, ובין איש לאשה.

  

  

  ארוסה:
  

  אלו אינן שותות או אינן נוטלות כתובה

ארוסה ושומרת  -ארוסה ושומרת יבם כ"ד

יבם יש בהם קינוי (י"א דנ"מ לאוסרה עליו, וי"א 
דנ"מ להשקותה כשהיא נשואה). ולענין שתיה 
ארוסה אינה שותה ואינה נוטלת כתובתה. 
ושומרת יבם לתנא דמתני' (כרבי יונתן) אינה 
שותה ואינה נוטלת כתובתה, ולרב יאשיה 
שותה. וא"צ קרא לארוסה סתם שהרי בעינן 

כיבת בעל לבועל, (ואי קדמה שתקדם ש
שכיבת בועל אינה שותה ומ"מ אינה נוטלת 
כתובה) אלא בעינן קרא אם בא עליה ארוס 
בבית אביה, ושומרת יבם אם בא עליה לרב 
קנאה לכל ולשמואל לא קנאה אלא לדברים 
האמורים שם בפרשת יבום, ומ"מ אין 
מחלוקתם תלויה במחלוקת רבי יונתן ורבי 

א להם וכנסם ואח"כ נסתרו יאשיה. ואם קינ
  שותות.

אלמנה לכה"ג,  -נשים האסורות על בעליהן
גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה 

  לישראל, בת ישראל לממזר ונתין, 

האומרת טמאה אני או שבאו עדים שהיא 
טמאה, והאומרת איני שותה, אינם שותות ואינן 

"מ נוטלות כתובה. ולענין קנוי מקנין להן, י"א דנ
לענין להפסידן כתובתן, וי"א לענין לאוסרה 

  לבועל. 

אם בעלה אינו רוצה להשקותה, או שבא עליה 
  בדרך, נוטלת כתובתה ואינה שותה.

העוברת על דת יהודית צריכה התראה  כ"ה.

להפסידה כתובתה. הגמ' מסתפקת האם בעלה יכול 
  לקיימה אם הוא רוצה או לא.

. י"א קודם בעל שמחל על קינויו קינויו מחול
סתירה וי"א אף לאחר סתירה, ומסתברא כמ"ד 

  קודם סתירה.

  בן סורר ומורה יכולים אביו ואמו למחול לו.

זקן ממרא שרצו בי"ד למחול לו לזעירא מאנשי 
ירושלים מוחלין לו, ולא הודו לו, כדי שלא ירבו 

  מחלוקות בישראל.

לב"ש נוטלת  -מת הבעל לפני ששתתה כ"ה:

ה, ולב"ה או שותה או שאינה כתובה ואינה שות
נוטלת כתובה. ונחלקו אם שטר העומד ליגבות 

  או לא.  והיא מוחזקת בכתובהכגבוי דמי 

לר"מ אינם  מעוברת חבירו ומינקת חבירו כ"ו.

שותות ואינם נוטלות כתובה, דס"ל שצריך 
לגרשם ואסור להחזירם עולמית. ולחכמים 
יכולות לשתות, דס"ל שצריך לגרשם, אבל 

ר להחזירם כשיגיע זמנם. אבל מעוברת מות
  ומינקת עצמו או שותה או לא נוטלת כתובה.

מי שאין לו בנים  -זקנה ושאינה ראויה לילד

ונשא זקנה ושאינה ראויה לילד, ואין לו עדיין 
אשה ובנים, לא שותות ולא נוטלות כתובה, 
ולר"א יכולות לשתות מפני שיכול לישא אחרת 

  ולפרות ולרבות ממנה.

לרשב"א לא שותה ולא נוטלת ילונית אי
כתובה, (אפי' למ"ד שעקרה וזקנה שותות) 

  ולרבנן איילונית שותה.

לרשב"א לומדים מזה  -ונקתה ונזרעה זרע
שאיילוני אינה שותה, ולר"ע לומדים שאם היתה 
עקרה נפקדת, ולרבי ישמעאל א"כ כל העקרות 
יסתרו ויפקדו וזו שלא נסתרה הפסידה, אלא אם 

ולדת בצער תלד ברווח, נקבות תלד זכרים, היתה י
  קצרים תלד ארוכים, שחורים תלד לבנים.
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ממזר שנשא ממזרת או נתין נשא נתינה, 
שותות, וקמ"ל דלא אמרינן אפושי פסולים לא 

  ליפוש.

  אשת גר או אשת עבד משוחרר שותות.

אשת כהן שותה (אע"פ שגם אם נתפסה 
ך אסורה) ומותרת לבעלה אע"פ שמתנוונה דר

אברים (ולא אמרינן שזינתה באונס וזו הבדיקה 
באשת כהן) אבל במתנוונה אסורה שהרי 

  בדקוה המים.

  אשת סריס שותה.

אשה שדינה לשתות ואינה שותה אינה נוטלת 
  כתובה.

  על בעילת מי מקנין

מקנין שלא תסתר עם שחוף  -שחוף כ"ו:

אע"פ שאינו בכלל "ושכב  שבשרו נשחף ואין בו כח,
שכבת זרע", ופוסל בתרומה אע"פ איש אותך 

  שאינו בכלל "ולא יחלל זרעו".

מקנין שלא תסתר עם עכו"ם, אע"פ  -עכו"ם
שכבר היתה אסורה לבועל, ופוסלה מתרומה 
אע"פ שאינו בר הוויה (וכן עבד פוסלה 

  מתרומה, ואין בהם דין ושבה אל בית אביה).

מקנים שלא תסתר עם העריות, אע"פ  -עריות

  ורה לבועל. שכבר היתה אס

  אין מקנין שלא תסתר עם קטן. -קטן

אין מקנין שלא תסתר עם בהמה, דאין  -בהמה
זנות בבהמה, שהרי אסרה תורה אתנן זונה 

  ומחיר כלב, ולא אסרה אתנן כלב ומחיר זונה.

לרב ששת אין מקנין  -על איזה מעשה מקנין
על ביאה שלא כדרכה. לרבא מקנין על שלא 

דרך אברים. לאביי לא  כדרכה, ואין מקנין על
בעי קרא לכדרך אברים שאינו אלא פריצותא, 
אלא אין מקנין על נשיקה, וכמ"ד שנשיקה 
אינה העראה, ולמ"ד שנשיקה זו העראה איירי 
קרא בדרך אברים, וקמ"ל שאף שהבעל מקפיד 

  אין מקנין. 

נטענת ונדברת בפי הכל על ניאופיה  דומהאין נושאין  כ"ז

מותר (וריו"ח שונה בת דומה). לכתחילה, ואם נשא 
לשמואל עדיף לישא דומה ולא לישא בת דומה 
שבאה מטיפה פסולה. ולריו"ח עדיף בת דומה 

שהיא בחזקת כשרות, וכן הלכה, דתני רב תחליפא 
אשה מזנה בניה כשרים, שרוב בעילות אחר הבעל. 
ובאשה פרוצה ביותר למ"ד אין אשה מתעברת אלא 

, והגמ' מסתפקת למ"ד סמוך לוסתה בניה פסולים
אין אשה מתעברת אלא סמוך לטבילתה, אם בניה 

  כשרים.

בי"ד מקנין למי שבעלה  -קנוי ע"י בי"ד
לקוי נתחרש או נשתטה או שבעלה בשעמום 

או שהוא בבית האסורים, ואינה  בתמהון לבב
שותה אלא שאינה נוטלת כתובה, ולרבי יוסי 

  שותה כשיצא בעלה מבית האסורים.

להקיש אשה לאיש, י"א  -אישהאשה תחת 
שבא ללמד שגם אשה סומא אינה שותה, וי"א 
שבא ללמד שגם אם הבעל חיגר או גידם אינו 
משקה, וי"א שבא ללמד שגם אם הבעל אילם 

  אינו משקה.

  

  

  כשם שהמים:
  

כשם שהמים  -בדיקת המים את הבועל כ"ח.

בודקים את האשה כך הם בודקים את הבועל. 
בודקים את הבעל שהרי ואין הכונה שהמים 

הוא נקי מעוון, ואם אינו נקי מעוון גם את 
אשתו אין המים בודקים. ומקור הדברים לר"ע 
מו' ד"ובאו" ולרבי מ"לצבות בטן ולנפיל ירך. 

באו ובאו  -(לר"ע דורשים ו' ויש ששה דרשות
שהבעל והבועל נענשים, השקה והשקה 
להבטיח שיבדקום המים, באו ובאו ללמד 

אותם המים כדרך כניסתם. ולרבי חד  שבודקים
  לצוואה חד לעשיה וחד לידיעה).

כשם שהסוטה אסורה  -איסור סוטה לבועל

לבעל כך היא אסורה לבועל. לר"ע דורשים מו' 
  דונטמאה, ולרבי דורשים מ"ונטמאה" בתרא. 

סוטה אסורה מספק אם  -ספק טומאה כ"ח:

נטמאה, ומכאן לומדים לכל ספק טומאה 
, שהרי שרץ חמור מסוטה שהרי שספק כודאי

מטמא אף בשוגג ובאונס (משא"כ סוטה) ק"ו 
שספק כודאי. ומ"מ כמו כמו שסוטה אינה 
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נאסרת אלא ברה"י, ויש בה דעת לישאל, כך גם 
ספק טומאה אינו אסור אלא ברה"י, ואם אין בו 

  דעת לישאל אף ברה"י טהור. 

והא דמצינו שלומדים ההתר בדבר שאין  כ"ט.

לישאל משלמים שכתוב בהם שודאי בו דעת 
טמא לא יאכל וודאי טהור יאכל, ויש סתירה 
מה הדין בספק, ובהכרח שיש חילוק בין יש בו 
דעת לישאל לאין בו דעת לישאל. י"ל דסוטה 
קמ"ל שאף ביש בו דעת לישאל ברה"ר טהור, 
ושלמים קמ"ל שגם אם יש דעת רק לנוגע ולא 

  למגיע טמא. 

"ע סוטה אסורה לבעל לר -איסור סוטה לכהן
ולבועל ולתרומה ולכהן דד' קראי כתיבי, ולרבי 
ישמעאל ג' קראי כתיבי, והשלישי בא לאסור 
תרומה (שהיא מחיים דומיא דבעל ובועל) 
ולומדים איסור סוטה לכהן ק"ו מגרושה, 
שגרושה אסורה לכהן ומותרת לתרומה, כ"ש 
סוטה שאסורה בתרומה שאסורה לכהן. (ור"ע 

על ובועל לית ליה, או דמילתא דומיא דב
  דאתיא בק"ו טרח וכתב ליה קרא). 

  דיני שלישי ורביעי לטומאה

אמר ריו"ח בן זכאי  -שלישי לטומאה כ"ט:

עתיד דור אחר לטהר ככר שלישי, שאין לו 
מקרא שהוא טמא, אבל האמת שיש ללומדו 
מצד השוה מטבול יום וכלי חרס (ואין לפרוך 

טומאה דכלי חרס דטבול יום יש במינו אב ה
יוכיח, ואין לפרוך דכלי חרס מטמא מאוירו 
דטבול יום יוכיח) ושניהם מותרים בחולין 
ופוסלים בתרומה, כ"ש ככר שני שפסול בחולין 
שיעשה שלישי לטומאה. ודור אחר סובר 
שאפשר לפרוך מה לצד השוה שבהם שכן יש 
בהם צד חמור. ור"ע מצא לו מקרא לטמאו 

ס אשר יפול מהם אל תוכו דכתיב "וכל כלי חר
יטמא" אינו אומר טמא אלא יטמא, לטמא 

  אחרים ולעשותם שלישי.

רבי יוסי לומד שרביעי בקודש  -רביעי בקודש
פסול, דשלישי בקודש פסול דכתיב "והבשר 
אשר יגע בכל טמא לא יאכל" ומי לא עסקינן 
שנגע בשני לטומאה. ולומדים ק"ו לרביעי, 

מה ופסול בקודש, דמחוסר כפורים מותר בתרו

כ"ש שלישי שפסול בתרומה שיהיה פסול 
  בקודש. 

רבי יוחנן דוחה ק"ו זה, שהרי מצינו מחלוקת 
בדין טבול יום, שלאבא שאול טבול יום הוא 
בטומאת ראשון ומטמא עוד שניים ופוסל עוד 
אחד (רביעי). ולר"מ מטמא אחד ופוסל אחד 
(שלישי). ולחכמים אין בכוחו לטמא אלא 

אוכלין ומשקין בין בתרומה בין בקודש.  לפסול
ומבואר מדברי חכמים דליתא לק"ו ממחוסר 
כיפורים, דאי איתא לק"ו למה האוכל שנגע בו 
הטבול יום אינו פוסל קודש. ואין לומר שרבי 
יוסי סובר כאבא שאול, דא"כ יכול ללמוד 
מאוכל הנטמא מטבול יום, שעושה רביעי 

תר בחולין, בקודש אע"פ שטבול יום עצמו מו
כ"ש שלישי שנטמא משני, והשני עצמו אסור 
בחולין שיעשה רביעי בקודש. ואין לומר שלא 
לומדים ק"ו משום שיש לפרוך מה לטבול יום 
שהוא אב הטומאה, דא"כ אף ממחוסר כיפורים 

  ליכא למילף.

שיטת ר"מ ורבי יוסי ורבי יהושע ורבי אלעזר  ל.

 חוליןאין שני עושה שלישי בורבי אליעזר ש

  -וכדלהלן

אומר שכל הטעון טבילה מדרבנן מטמא  ר"מ
קודש ופוסל תרומה ומותר בחולין ובמעשר 

  (וחכמים אוסרים במעשר).

הנ"ל, דאי יש שלישי בחולין, יש  רבי יוסי

  ללמוד רביעי בתרומה וחמישי בקודש.

אומר שהאוכל אוכל שלישי והיינו  רבי יהושע

שני חולין שנעשו על טהרת התרומה נעשה 
בקודש, אבל חולין שנעשו על טהרת הקודש 
לא נעשו שלישי, וכן חולין עצמם אינם נעשים 
שלישי. (והאוכל אוכל ראשון או שני נעשה 

  שני).

אומר שראשון בין אם הוא קודש  רבי אלעזר
בין תרומה ובין חולין, לקודש מטמא שניים 
ופוסל אחד, לתרומה מטמא אחד ופוסל אחד, 

  ד.ולחולין פוסל אח

אומר שאם יש ב' עיסות אחת  רבי אליעזר ל:

טהורה ואחת טמאה, נוטל חלה מהטהורה, ונותן 
פחות מכביצה באמצע כדי ליטול מן המוקף, 
וקורא שם לחלה. וחכמים אוסרים. ואיתא 
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בברייתא דשיעור החתיכה המחברת יכול להיות 
כביצה. ומבואר שלר"א אין שני עושה שלישי 

. (ואיירי שהעיסה היא בחולין, ולחכמים עושה
ראשון, וס"ל חולין הטבולים לחלה לא כחלה 
דמו). והגמ' דוחה שגם לחכמים אין שלישי 
לחולין ומחלוקתם היא אם חולין הטבולים 
לחלה כחלה או לא, או שלכו"ע אינם כחלה 

  ונחלקו אם מותר לגרום טומאה לחולין שבא"י.

כתיב "ומדותם מחוץ לעיר...  -תחום שבת
אמה" וכתיב "ומקיר והעיר וחוצה אלף אלפים ב

אמה". לר"ע לומדים מאלפים אמה תחום שבת, 
ותחומין דאורייתא. ולר"א בן ריה"ג אלף אמה 
מגרש ואלפים אמה שדות וכרמים, ותחומין 

  דרבנן.

לר"ע אמרה משה ואמרו אשירה   -שירת הים
לד', כגדול המקרא את ההלל ועונים אחריו 

ה"ג ענו אחרי משה ראשי פרקים. ולר"א בן רי
מה שהוא אמר, כקטן המקריא הלל. ולרבי 
נחמיה משה פתח וכולם המשיכו, כסופר 

  הפורס על שמע. ונחלקו על מה קאי "לאמר".

כשאמרו שירה הגביה עולל צווארו ותינוק שמט 
דד מפיו ואמרו שירה, ואפי' עובר במעי אמו 

  אמר שירה.

 -אם איוב עבד מיראה או מאהבה ל"א.
בן זכאי דרש שעבד מיראה, דכתיב "איש ריו"ח 

תם וישר וירא אלוקים", ור' יהושע בן הורקנוס 
דרש שעבד מאהבה, שמתחילה נסתפק בביאור 
הפסוק "הן יקטלני לו אייחל" אם הכונה 
שבמיתה עדיין מייחל או לא, (ד"לא" מתפרש 
נמי "לו" דכתיב "בכל צרתם לא צר, ומלאך פניו 

ד אגוע לא אסיר הושיעם"), תלמוד לומר "ע
תומתי ממני". ומה שכתוב עליו "ירא אלוקים" 
היינו מאהבה שהרי גם באברהם נאמר ירא 

  אלוקים ונאמר בו אברהם אוהבי. 

העושה מיראה זכותו לאלף דור והעושה 
  מאהבה לאלפים דור.

  

  

  

  מי שקינא:
  

  דיני העדות בקינוי וסתירה ובטומאה
יא באיזה עדות על הסתירה צריך הבעל להוצ

לר"א אפי' שמע מעוף הפורח  -את אשתו
, ולרבי דס"ל עבד ושפחה נאמניםיוציא ויתן כתובה 

עד יהושע עד שישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה 

. ואע"פ שעד אחד נאמן על דאיכא ב' עדים
הטומאה אין ללמוד בק"ו שיהיה נאמן על 
הסתירה (שהרי הטומאה אוסרתה איסור עולם 

ולא בקינוי ולא  וסתירה לא), דכתיב "בה"
  בסתירה.

אם יש עד אחד שנטמאה  -עדים על הטומאה

אינה שותה ומפסידה כתובתה, דכתיב "ועד אין 
בה", וסתם עד היינו שני עדים, (שהרי אמרה 
תורה לא יקום עד אחד באיש, ומבואר שבלי 
לפרט עד היינו שניים), אבל עד אחד יש בה, 

ו ואמר קרא "והיא לא נתפשה". ואפי' עבד א
שפחה נאמנים על הטומאה. ואם העד היא 
חמותה או בת חמותה או צרתה או יבימתה או 

  בת בעלה אינה שותה ולא מפסידה כתובתה. 

אם לא היה קינוי וסתירה, אין עד אחד  ל"א:

נאמן לומר שנטמאה, דילפינן גז"ש מ"דבר" 
  שצריך שני עדים.

  הכחשה בעדים
אם עד אחד אומר שנטמאה ועד אחד אומר 

לא נטמאה (ואפי' אשה ואשה), אם באו בזה ש
אחר זה אינה שותה, דכל מקום שהאמינה תורה 
עד אחד הרי הוא כשניים, ואם באו בבת אחת 

  שותה. 

אם שתי עדים מכחישים עד אחד מאמינים 
לשני העדים. רבי חייא מעמיד את המשנה 
בפסולי עדות ורבי נחמיה היא, שסובר שכל 

ד הלך אחר רוב מקום שהאמינה תורה עד אח
דעות, בין לחומרא בין לקולא. ולפי האיכא 
דאמרי אם יש עד אחד כשר אין נאמנות מאה 
נשים להכחישו, אבל אם האשה העד אחד הוא 
אשה יכולים עדים להכחיש את דבריה אף לרבי 

  נחמיה. 
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  אלו נאמרים:
  

  אלו נאמרים בכל לשון

דכתיב "ואמר הכהן לאשה"  פרשת סוטה ל"ב

(ומשביעין אותה בכל שהוא אומר.  בכל לשון
לשון שהיא שומעת, שהיא שותה על עסקי קינוי 
וסתירה, ושותה בכוס של חרס, ועסקי שחוק 
וילדות גרמו לה לטומאה. ושאין בודקים אותה 
המים אלא במזיד וברצון, ולא באונס או שוגג, שלא 

  להוציא לעז על מים המרים). 

גז"ש  דכתיב "ואמרת, וילפינן וידוי מעשר
מסוטה, ואין לומדים גז"ש מלוויים להצריך 

אומר לשון הקודש, דשם כתיב עניה ואמירה. 
אדם שבחו בקול נמוך כדאשכחן בוידוי מעשר, 
וצערו בקול רם כדאשכחן במקרא ביכורים, ותניא 
טמא טמא יקרא, שצריך להודיע צערו לרבים 
שיבקשו עליו רחמים, וכן בכל צער יש להודיע כדי 

עליו רחמים. אבל גנותו אומר בלחש שהרי  שיבקשו
הטעם שתיקנו תפילה בלחש כדי שלא לבייש עוברי 
עבירה (שהרי לא חילק הכתוב במקום ההקרבה בין 
חטאת לעולה, ואמנם בזריקה יש חילוק אך רק 
הכהן יודע זאת, ומה שחטאת היא מנקיבה אינו גלוי 
כי האליה מכוסה, ואם הביא שעירה איהו דמכסיף 

יה, וחטאת דעבודת כוכבים מביא שעירה כדי נפש
   שיתבייש ויתכפר).

דכתיב "שמע" בכל לשון שאתה  קריאת שמע
שומע, ורבי סובר שק"ש נאמרת ככתבה, 

ורבנן לומדים מ"והיו" דכתיב "והיו" בהוויתן יהו. 
שלא יקרא למפרע, ורבי לומד דין זה מה' דהדברים, 

ד משמע ורבנן לא דורשים ה' דהדברים. ורבי לומ
שצריך להשמיע לאזניו, ולרבנן אם לא השמיע 
לאזניו יצא. הגמ' אומרת שאין ראיה מרבי או מרבנן 

  אם התורה נאמרה בלשון הקודש או בכל לשון.

נאמרת בכל לשון כיון שהיא  תפילה ל"ג.

בקשת רחמים, ודווקא בציבור אבל ביחיד אל 
ישאל צרכיו בלשון ארמית לפי שאין מלאכי 

ומה שמצינו ששמעו בת ים לשון זה. השרת מכיר
קול בארמית יוצאת מקודש הקדשים, בת קול 
שאני, ואב"א שהיה זה המלאך גבריאל שידע 

  שבעים לשון. 

דכתיב "וברכת" בכל לשון שאתה  ברכת המזון

  מברך. 

  דכתיב "ושמעה קול אלה.  שבועת העדות

לומדים גז"ש "תחטא"  שבועת הפקדון
  משבועת העדות.

  ים בלשון הקודשאלו נאמר
  דילפינן גז"ש מברכות וקללות. מקרא ביכורים

וילפינן גז"ש מברכות וקללות, ולר"י  חליצה
לומדים מ"וענתה ואמרה ככה". ורבנן לומדים 
מ"ככה" שכל המעשים מעכבים, ור"י לומד דין 
זה מדכתיב ככה ולא כה, ורבנן לא דורשים 

  דרשה זו. 

ול קול לרבנן לומדים גז"ש ק ברכות וקללות

ממשה, ור"י לומד מ"וענתה ואמרה" ואינו דורש 
קול קול, ולדבריו כל מקום שנאמר כה, ככה, 

  ענייה ואמירה, אינו אלא בלשון הקודש. 

  לר"י לומדים מ"כה" תברכו. ברכת כהנים

ברכת כה"ג, פרשת המלך, פרשת עגלה וכן 
, ערופה, ומשוח מלחמה המדבר אל העם

     נאמרים דווקא בלשון הקודש.

  עבירת הירדן וסדר הברכות והקללות
אחר שעברו ישראל את הירדן  -הברכות והקללות

ובאו אל הר גריזים והר עיבל, עלו ו' שבטים לכל הר, 
והארון למטה באמצע, והכהנים מקיפים את הארון, 
והלווים את הכהנים. הפכו פניהם להר גריזים ואמרו 

הם להר ברוך וכו' ואלו ואלו עונים אמן. הפכו פני
עיבל ואמרו ארור וכו' ואלו ואלו עונים אמן, עד סיום 
הברכות והקללות. ואח"כ הביאו את האבנים ובנו 
מזבח וכתבו עליו את התורה בע' לשון, ולקחו את 

  ולנו שם. בגלגלהאבנים למקומם 

כתיב בפסוק "הלא  -מקום הר גריזים והר עיבל
המה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ 

כנעני היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני ה
מורה". במתני' איתא שהם בשומרון ליד שכם 
הנמצאת באלוני מורה (שנאמר עד מקום שכם עד 
אלון מורה), ור"י אומר שהם מעבר הירדן ואילך, 
ורחוקים ממקום שהחמה זורחת, והם ההרים שעתה 
יושבים בהם כותיים, סמוך לגלגל, אצל אלוני מורה 

שכם (גז"ש מאברהם, ור"א ברבי יוסי העמיד הוא 
ספרי הכותים כמזויפים, שאמר להם שמנין להם 
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שאלוני מורה הוא שכם). ור"א סובר שהר גריזים 
והר עיבל הם סמוכים לירדן, ורחוקים ממקום 
שהחמה שוקעת. וקשה לדבריו שאינם בארץ 
הכנעני אלא החיוי, ואינם בערבה אלא בין הרים 

רואים את הגלגל. ולראב"י בא לומר וגבעות, ואינם 
להם שילכו "דרך הכנעני היושב בערבה" והיינו בדרך 
בישוב ובערבה, ולא דרך שדות וכרמים, ולא 

  במדברות, ולא בהרים וגבעות.  

בכל יום היה הארון נוסע אחרי ב'  -עבירת הירדן
דגלים ונלקח ע"י הלוויים, ואותו היום נסע תחילה 

כן כשהסבו את יריחו ונלקח ע"י הכהנים (ו
  וכשהחזירוהו למקומו, נשאוהו הכהנים).

כאשר נטבלו רגלי הכהנים  -עמידת המים ל"ד.

במים חזרו המים לאחוריהם ועמדו וקמו נד אחד, 
והיה גובהם לר"י י"ב מיל על י"ב מיל, ולר"א בר"ש 
היו גובה המים יותר משלש מאות מיל, עד שראו 

טעמא דר"י משום אותם כל מלכי מזרח ומערב. י"מ 
דס"ל שכסדר חנייתם עברו את הירדן, ולר"א בר"ש 
עברו בזה אחר זה, וי"א שלכו"ע עברו כסדר חנייתם, 

או האדם  הרבה יותר מהאדםונחלקו אם המים קלים 
    כמו המים.קל 

שידעו שהם  כשהיו בתוך הירדן אמר להם יהושע
עוברים את הירדן ע"מ שיורישו את יושבי הארץ 

ואם לא יעשו כך מים באים ושוטפים אותי מפניהם, 
ואתכם. ועוד אמר להם בעודם בירדן שיקחו אבנים 
כמספר השבטים להיות סימן לבנים שעברו האבות 
את הירדן, ויקחו מתחת רגלי הכהנים י"ב אבנים 
ויניחום במקום שלנו באותו לילה. ושיערו חכמים 

  שיעור כל אבן מ' סאה.

  מעשה המרגלים
לפי נפח האבנים  - תאנה והרימוןמשא האשכול ה

אפשר לשער גודל האשכול שנשאו המרגלים, 
שכאשר האדם נושא עם חבירו יכול לישא פי שלש 
ממה שנושא לבדו. והא דכתיב וישאוהו במוט 
בשניים היינו בשני מוטות. ולרב יצחק היו ב' מוטות 
למטה וב' מוטות למעלה. ואחד נשא רימון, ואחד 

כלב לא נשאו כלום, י"א משום נשא תאנה. ויהושע ו
  דחשיבי, וי"א מפני שלא היו באותה עצה.

משה שלח את המרגלים מרצונו ולא בציווי  ל"ד:

  הקב"ה.

לא נתכוונו המרגלים אלא לראות בושתה של ארץ 
  ישראל.

מרגלים ע"ש מעשיהם נקראו, ואנו אין יודעים אלא 
 - שסתר מעשיו של הקב"ה, בן מיכאל -אחד, סתור

שהחביא דברי  - מו מך. ולריו"ח נחבישעשה עצ
  שפיסע על מידותיו של הקב"ה. - הקב"ה, בן ופסי

כלב פירש מעצת מרגלים, והלך ונשתטח על קברי 
אבות, וביקש שיבקשו עליו רחמים שינצל מעצת 
מרגלים. ויהושע כבר ביקש עליו משה רחמים, 

  ה יושיעך מעצת מרגלים.-שקראו יהושע ע"ש י

משים את הארץ  - יו. ששימיומן שבאח - אחימן
שמשים את הארץ  -תלמימחמת כובדו. כשחתות 

תלמים. דבר אחר אחימן בנה ענת, ששי בנה אלוש, 
שמעניקים חמה  - תלמי בנה תלבוש. ילידי הענק

  בקומתם.

שהיתה  -וחברון ז' שנים נבנתה לפני צוען מצרים
מבונה פי' ז' מצוען מצרים, וזו שבחה של הארץ 

מעולה ממקום המעולה  שאפי' טרשים שבה
שבמצרים. (ואע"פ שחברון טרשים, מ"מ היא 

  קלישא ומעלה עשבים הטובים למרעה).

להוציא אף הליכת המרגלים היתה בעצה רעה  ל"ה.

  דיבה.

התחילו בדברי אמת, משום שלשון הרע שאין בו 
  דבר אמת בתחילתו אין מתקיים בסופו.

כלב שמע שהמרגלים לא נתנו ליהושע לדבר 
רו שאין לו בנים ולכן לא אכפת לו שלא יכנסו (ואמ

לארץ) ועל כן התחיל ולא זו בלבד עשה לנו בן 
עמרם, ונתנו לו לדבר, והמשיך קרע לנו את הים 

  וכו'.

  כביכול אפי' מהקב"ה. -כי חזק הוא ממנו

הקב"ה הטרידם ללוות מתים שלא יראו את 
  המרגלים, והמרגלים אמרו ארץ אוכלת יושביה היא.

אין ראיה  -בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהםונהי 
שזה שקר, שמעו אותם אומרים שהם אנשים 

  הדומים לחגבים.

ליל ט' באב היה, ואמר  - ויבכו העם בלילה ההוא
הקב"ה הם בכו בכיה של חינם, ואני אקבע להם 

  בכיה לדורות.

  נטלו העדה אבנים וזרקום כלפי מעלה.

בב לשונם המרגלים מתו במיתה משונה, שנשתר
ונפל על טבורם, והיו תולעים יוצאות מלשונם 
ונכנסות בטבורם, ויוצאות מטבורם ונכנסות 

  בלשונם. ולרב נחמן מתו באסכרה.

  הארון
כאשר עלה האחרון  - עבירת הארון את הירדן

שבישראל מן הירדן חזרו הכהנים לאחוריהם וחזרו 
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המים למקומם, נמצאו הכהנים מצדו המזרחי של 
  נעשה נס ונשא הארון את נושאיו.הירדן, ו

ועל דבר זה נענש עוזה ששלח ידו  -פרץ עוזה
לאחוז בארון שלא יפול, ואמר לו הקב"ה שאם 
הארון נשא את נושאיו, כ"ש שישא את עצמו. וי"א 
שנענש על שעשה צרכיו בפני הארון. ואמנם לא 
איבד עוזה חלקו לעולם הבא. וכששמע דוד על 

כחררה. והטעם שנענש דוד  הפרץ בעוזה נשתנו פניו
לפי שד"ת שכתוב בהם "התעיף עינך שמת עוזה על ידו 

בו ואיננו" קרא להם זמירות, ואמר לו הקב"ה 
שיכשילו בדבר פשוט, שהביא את הארון בעגלה, 

  אע"פ שנאמר "בכתף ישאו".

אנשי בית שמש מתו  - המגפה בבית שמש ל"ה:

במגפה י"א מפני שראו את הארון והשתחוו אך 
משיכו לקצור, וי"א מפני שדיברו בגנות הארון. ה

ומתו מהם י"א שבעים איש השקולים בחמישים 
אלף, וי"א חמישים אלף השקולים כשבעים 

  שבסנהדרין.

י"א  -הקרבנות שהקריבו בנשיאת הארון
שהקריבו בכל פסיעה שור ומריא, ובכל ו' פסיעות ז' 
 פרים וז' אילים. וי"א שכבל ו' פסיעות שור ומריא,

  ובכל ל"ו פסיעות ז' פרים וז' אילים.

ולבסוף גורן נכון  שמת עוזהבתחילה נקרא גורן כידון 
  שנתברך בית עובד אדום הגיתי.

בג' מקומות הקימו אבנים, משה בארץ מואב, 
  יהושע בתוך הירדן, ובגלגל.

והקמות לך אבנים גדולות ושדת אותם בשיד, 
וכו'  וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת

לר"י כתבו על האבנים  -וכתבת על האבנים וכו'
ואח"כ סדו אותם בסיד, שנתן בהם הקב"ה בינה 
יתירה וקלפו הסיד והעתיקו דברי התורה, ועל זה 
נחתם דינם שהיה להם ללמוד ולא למדו. ולר"ש ע"ג 
הסיד כתבו את התורה. וכתבו על האבנים לא תחיה 

ו' כל נשמה וכו' למען לא ילמדו אתכם לעשות וכ
  שידעו שאם הם חוזרים בתשובה יקבלו אותם.

הניסים שנעשו לישראל ביום עברם את   ל"ו.

עברו את הירדן, ובאו להר גריזים והר עיבל  -הירדן
הרחוקים יותר מס' מיל, ולא עכבום בדרך שכל 

. והביאו את מתקלקל מרעיהעומד בפניהם נתרז 
האבנים ובנו את המזבח וסדו אותם בסיד, וכתבו 

הם את כל התורה בע' לשון, והעלו עולות עלי
ושלמים, ואכלו ושתו ושמחו, וברכו וקללו, וקיפלו 

  את האבנים, ובאו ולנו בגלגל. 

תפול עליהם אימתה ופחד וכו' עד יעבור עמך ד' עד 
זו ביאה ראשונה וביאה שניה, שהיו ראוים  -יעבור

  ישראל לנס גם בביאה שניה אלא שגרם החטא.

לארץ אלא על שפת ירדן עמדה  לא נכנסה הצרעה
וזרקה בהם מרה וסימתה עיניהם וסירסתם, וי"א 

  שהצרעה של יהושע עברה ושל משה לא עברה.

לת"ק באבן  - סדר השבטים באבני האפוד ל"ו:

אלא יהודה ראובן שמעון האחת לא היו כסדר תולדותם 

גד ואשר , ובאבן השניה כסדר תולדותם לוי דן ונפתלי

והיו כ"ה אותיות בכל אבן. וסף ובנימין, יששכר וזבולון י
לפי שבנימין נכתב עם ב' יודין ולא בנימן. לר"ג 

בנימין דן נפתלי בראשונה היו בני לאה כסדרן, ובשניה 

לרב כהנא כדרך שהיו השבטים חלוקים גד אשר ויוסף. 
בהר גריזים ועיבל, כך חלוקים באבני האפוד, וזה 

בריו מהברייתא פירוש "והחציו". והגמ' מקשה על ד
הנ"ל, ומבארת שוהחציו היינו שהעומדים על הר 
גריזים מרובים מהעומדים על הר עיבל, ואע"פ שבני 
לוי באמצע כיון שבני יוסף היו מרובים, וכדמצינו 
שאמרו ליהושע שהם רוצים עוד נחלה כי הם עם 
רב, ואמר להם שיעלו ליער וכו', ואמרו לו שאין 

  הם מבני יוסף.שולטת בהם עין הרע לפי ש

  יוסף

ויבוא הביתה לעשות  -מעשה אשת פוטיפר
מלאכתו י"א מלאכתו ממש, וי"א לעשות צרכיו 

, ולא היה איש בבית לפי שהיה יום חגם תשמיש
ואמרה אשת פוטיפר שהיא חולה כדי שיזקק לה 
יוסף, וכשתפסה בבגדו באתה דמות דיוקנו של אביו 

תב עם ונראתה בחלון, ואמר לו שאם יחטא לא יכ
אחיו על החושן ויקרא רועה זונות, מיד שבה קשתו 
לאיתנו, ונעץ ידיו בקרקע ויצאה שכבת זרעו מבין 
ציפורני ידיו, ובגלל שיצאה שכבת זרעו לא יצאו 
ממנו י"ב שבטים כמו מיעקב, אלא רק שניים, 

  והשאר יצאו מבנימין ונקראו על שמו.

יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו לו אות אחת 
משמותיו של הקב"ה וקראוהו יהוסף, יהודה 
שקידש שם שמים בגלוי שנכנסו ראשונים לים 

  וכדלהלן נקרא כולו על שמו של הקב"ה.

לא הסכימו שפרעה ימליך את יוסף כיון שנקנה 
בעשרים כסף, ואמר להם פרעה שהוא רואה בו 
גינוני מלכות, ואמרו לו שצריך לדעת ע' לשון, ובא 

גמר, עד שהוסיף הקב"ה לשמו  גבריאל ולימדו ולא
אות אחת, וקראהו יהוסף. ראה פרעה שהוא יודע 

לשון הקודש, ולא הצליח  –לשון אחת יותר ממנו 
ללומדה מיוסף, והשביעו שלא יגלה. וכשאמר לו 
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פרעה שישאל על מה שהשביעו אביו שיקברהו 
בארץ כנען, אמר לו יוסף שישאל גם על שבועה זו, 

  עלות לקבור את יעקב.ונאלץ פרעה להסכים ל

ר"מ היה אומר  -ירידת ישראל לים סוף
שהשבטים היו מנצחים מי ירד ראשון לים ובנימין 
ירד תחילה ולפיכך נבנה קודש הקדשים בחלקו. 
ואמר לו ר"י שהשבטים לא רצו לרדת לים וקפץ 
נחשון בן עמינדב והתפלל לד' שיושיעו וגם משה 

ראל וכו', התפלל ואמר לו הקב"ה דבר אל בני יש
  ולכן זכה יהודה למלוכה. 

לראב"י  -היכן עמדו הלוויים בברכות וקללות
עמדו זקני כהונה ולוויה למטה והשאר למעלה. ולר' 
יאשיה הראוי לשרת למטה והשאר למעלה. שיטת 
רבי שכל ישראל עמדו למטה, והפכו פניהם כלפי 

  הר גריזים ופתחו בברכה וכו', ו"על" משמע בסמוך.

ר גריזים קדמה לקללה, ואח"כ קללה הברכה בה
  ואח"כ ברכה וכו'.

מצינו בברכות  -מספר הבריתות על קיום המצוות
ברוך על כלל המצוות, וברוך על כל מצוה ומצוה, וכן 
בקללות. ובכל מצוה יש ללמוד וללמד לשמור 
ולעשות, נמצא שש עשרה בריתות. וכמספר 

ספר בריתות אלו היו גם בערבות מואב, ועוד היו כמ
זה בסיני. ולר"ש לא היו ט"ז בריתות על כלל התורה 
בהר גריזים אלא באוהל מועד שבמדבר. ונחלקו אם 
נאמרו פרטות בסיני ונשנו באוהל מועד, או שרק 
כללות נאמרו בהר סיני, והפרטות באוהל מועד. י"א 
מלבד הבריתות הנ"ל כל אחד יש לו את בריתות כל 

דערבות. וי"א , וי"א אף ערבות 603550ישראל 
  שהברכות והקללות לא היו אלא על נואף ונואפת.

  ברכת כהנים

מברכה בג' ברכות, ואומר השם  במדינה ל"ח.

בכינויו, וכהנים נושאים את ידיהם נגד כתפיהם. 
ובמקדש מברכה בברכה אחת, ואומר השם 
ככתבו, ונושאים ידיהם מע"ג ראשיהם. וכה"ג 

"י אף כה"ג אין מגביה ידו למעלה מן הציץ, ולר
  מגביה ידו למעלה מהציץ.

, ת"ק לומד גז"ש מברכות בלה"קברכת כהנים 

  וקללות, ור"י לומד מכה תברכו.

, ת"ק לומד גז"ש מברכות בעמידהברכת כהנים 

  וקללות, ורבי נתן לומד מ"לשרתו ולברך בשמו.

, ת"ק לומד גז"ש בנשיאות כפיםברכת כהנים 
י נתן אי מ"וישא אהרן את ידיו ויברכם", ולרב

מהתם הו"א דווקא כה"ג בר"ח בעבודת ציבור, 
אלא לומדים מהקש "הוא ובניו כל הימים" 

  והוקשה ברכה לשירות.

ברכת כהנים בבית המקדש בשם המפורש, 
דכתיב "ושמו את שמי", ונאמר "לשום את שמו 
שם". ולרבי יאשיה לומדים מדכתיב בכל מקום 
 וכו' ומסרסים המקרא בכל מקום אשר אבוא

  אליך וברכתיך אזכיר את שמי.

בכלל הברכה, דכתיב  גרים ועבדים משוחררים

  "אמור להם".

, ובקול רם דכתיב פנים כנגד פניםברכת כהנים 

  "אמור להם" כאדם האומר לחבירו.  

, אבל לאחד אין קורין, קורין כהניםלשניים 
דכתיב "אמור להם". ולרב חסדא רק כהן קורא 

  ו.לכהנים, ואין הלכה כדברי

  הקב"ה מתאוה לברכת כהנים. ל"ח:

  כהן שאינו מברך אינו מתברך.

כהן שאינו עולה לדוכן עובר על "כה תברכו" 
ועל "אמור להם" ועל "ושמו את שמי", ואם 
אינו עולה אפי' לפרקים חוששים שהוא בן 

  גרושה או בן חלוצה.

כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולה, 
ה עולה, וכן שש"ץ ואם עקר את רגליו בעבוד

כהן שמובטח שחוזר לתפילתו אחר נשיאת 
  כפים נושא את כפיו, וצריך לזוז מעט בעבודה.

אין נותנים כוס של ברכה אלא למי שהוא  -טוב עין
טוב עין. אפי' עופות מכירים בצרי העין. כל הנהנה 
מצרי העין עובר בלאו וי"א בב' לאוין. אין עגלה 

, שעל זה אומרים ערופה באה אלא על צרי העין
שלא פטרוהו בלא מזונות או  - ידינו לא שפכו וכו'

  בלא לוויה.

בית כנסת שכולה כהנים ואין בו אלא עשרה 
כולם עולים לדוכן ומברכים לאחיהם שבשדות, 
ואף שהעומדים אחורי הכהנים אינם בכלל 
הברכה, אם הם אנוסים אף הם בכלל הברכה, 

קצתם אבל אם יש בו יותר מעשרה נשארים מ
  ועונים אמן.
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העומדים לפני הכהנים הם בכלל הברכה, ואפי' 
מחיצה של ברזל אינה מפסקת. והעומדים 
בצידי הכהנים חלה עליהם הברכה, וכמו 
שמצינו בהזאה שאם נתכוון להזות לפניו והזה 
לאחריו הזאתו פסולה, אבל לצדדים שלפניו 

  הזאתו כשרה.

ר אחרי שנפתח הס"ת צריך לשתוק, ואסו ל"ט.

  לדבר אפי' בדבר הלכה.

  כהן שלא נטל ידיו לא ישא כפיו.

ר"א בן שמוע אמר לתלמידיו שהאריך ימים מפני 
שמימיו לא עשה בית הכנסת קפנדריא ולא פסע על 

אלא הקדים ובא לפני התלמידים או ראשי עם קודש 

  ולא נשא כפיו בלא ברכה., ישב בחוץ

הכהנים מברכים אשר קדשנו בקדושתו של 
  ציוונו לברך את עמו ישראל באהבה.אהרן ו

אחרי שעקר הכהן רגליו אומר יה"ר וכו' שתהא 
ברכה זו שציוותנו לברך את עמך ישראל לא 
יהא בה מכשול ועוון. ואחר הברכה אומרים 
רבש"ע עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו מה 

  שהבטחתנו השקיפה וכו'.

אין הכהנים רשאים לכוף קשרי  ל"ט:

יחזירו פניהם מן הציבור. ואין אצבעותיהן עד ש
רשאים להחזיר פניהם מן הציבור עד שיתחיל 
ש"ץ שים שלום, ואינם רשאים לעקור רגליהם 

  מן הדוכן עד סיום שים שלום.

אין אומר כהנים עד שיכלה אמן מן הציבור, ואין 
מתחילים בברכה (בכל חלק בברכה) עד שיכלה 
 אמן מן הציבור, ואין הציבור עונים אמן עד

  שתכלה הברכה. 

  דיני קריאת התורה
וכן בקריאת התורה לא יענו אמן לפני סיום הברכה 
ולא יתחיל לקרות עד סיום האמן, ולא יתחיל 
לתרגם עד סיום הפסוק, ולא יחזור לקרות עד סיום 

  התרגום.

המפטיר בנביא צריך לקרות בתורה תחילה, ולא 
  יפטיר בנביא עד שיגלל הס"ת.

  בה בציבור מפני כבודם. אסור להפשיט את התי

אין הציבור רשאי לצאת עד שיצא הס"ת מבית 
הכנסת, דכתיב "אחרי ד' אלוקיכם תלכו, ואם יש 

  פתח אחר מותר לצאת אחרי שינטל הס"ת.

  עוד בענייני ברכת כהנים

 -הפסוקים שנאמרים בזמן ברכת כהנים מ.
הגמ' מביאה איזה ג' פסוקים אומרים בזמן 

ל (ברכו ד' מלאכיו וכו'), ברכת כהנים ביום רגי
ובמוסף של שבת (שיר המעלות הנה ברכו את 
ד' וכו'), ובמנחה בתענית (אם עונינו ענו בנו 
וכו'), ויוה"כ בנעילה (הנה כי כן יבורך גבר וכו'). 
י"א שאומרים כל פסוק בברכה אחת, וי"א ג' 
פסוקים בכל ברכה. י"א שאומרם בין ברכה 

זכרת ד'. י"א לברכה, וי"א שיאמרם בזמן ה
שאומרם רק בגבולין, וי"א רק בביהמ"ק, וי"א 
בזה ובזה. רבי אבהו הפסיק לאומרם אחר 
שראה שרבי אבא דמן עכו אינו אומרם, והיה 
גדול ממנו בענוה (הגמ' מביאה מעשים 
בשניהם עם המתורגמן שלהם, ועל הויתור של 
רבי אבהו לרבי אבא להתמנות, ועל הנסיון 

לדרשה שלו ולא של רבי לפייסו אחר שבאו 
  אבא).

  אין הכהנים רשאים לעלות בסנדליהם לדוכן.

הגמ' מביאה כמה שיטות מה  -מודים דרבנן
אומרים הציבור בזמן שהש"ץ אומר מודים, 

  ומסיקה הלכך לימרינהו לכולהו.

  לעולם תהא אימת ציבור עליך.

במקדש היה אומר ברכת כהנים כברכה  מ:

  מקדש.אחת, לפי שאין עונים אמן ב

  ברכות כה"ג ביו"כ
חזן הכנסת נוטל ס"ת ונותנו לראש הכנסת 
. וראש הכנסת נותנו לסגן והסגן נותנו לכה"ג

הגמ' אומרת שאין מכאן ראיה שחולקין כבוד 
לתלמיד במקום הרב, מפני שכאן י"ל שעושים 

  הכל לכבודו של כה"ג.

. וכיון שאין ישיבה בעזרה וכה"ג עומד ומקבל
ד, א"כ הכא איירי בעזרת אלא למלכי בית דו

  נשים.

. ואף דתנן וקורא אחרי מות ואך בעשור מ"א.

אין מדלגין בתורה ואפי' בכדי שלא יפסוק 
המתורגמן אין מדלגים (בתורה, אבל בנביא 
מדלגים בכהאי גוונא, אבל לא מספר לספר, 
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ובתרי עשר מדלגים אבל לא מסוף הספר 
אחד לתחילתו), היינו בב' עניינים, אבל בענין 

  מדלגים.

וגולל ס"ת ומניחה בחיקו ואומר יותר ממה 
. והטעם כדי שלא שקריתי לפניכם כתוב כאן

  להוציא לעז על ס"ת.

. לפי ובעשור שבחומש הפקודים קורא בע"פ

שאין גוללים ס"ת בציבור. ואין מביאים ס"ת 
אחר משום פגמו של ראשון (ואע"פ שבשבת 

ם וכאן ר"ח טבת מוציא ג' ס"ת, שם יש ג' קרואי
  אחד), וי"א משום ברכה שא"צ.

, על התורה כדרך ומברך עליה שמונה ברכות
שמברכים בבית הכנסת, על העבודה ועל 
ההודאה ועל מחילת העוון, כתיקנם. ועל 
המקדש בפני עצמו, ועל הכהנים בפני עצמם, 
ועל ישראל בפני עצמם, ועל ירושלים בפני 

תחינה רינה ובקשה  -עצמה, והשאר תפילה
עמך ישראל צריכים ליוושע וחותם בשומע ש

  תפילה.

מכאן ואילך כל אחד מביא ס"ת מביתו וקורא 
  בו, כדי להראות חזותו לרבים.

  הקהל
זמן הקהל הוא במוצאי שביעית בשנה 
השמינית במוצאי יו"ט ראשון של סוכות. הגמ' 
מבארת למה הוצרכה התורה לפרט את זמן 

  ההקהל.

זרה, והמלך היה היו עושים למלך בימה מעץ בע
יושב עליה. חזן הכנסת היה נוטל ס"ת ונותנו 
לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן 
נותנו לכה"ג, וכה"ג נותנו למלך, (אי אין חולקין 
כבוד לתלמיד במקום הרב, היו עושים כך לכבוד 

  המלך). 

  המלך עומד מקבל וקורא יושב.  מ"א:

היה ממלכי אגריפס המלך היה יושב (ואף שלא 
בית דוד שמותר להם לשבת בעזרה, הקריאה 
היתה בעזרת נשים), ועמד וקיבל וקרא עומד, 
ושיבחוהו חכמים. שאף שמלך שמחל על כבודו 
אין כבודו מחול כדי שתהיה אימתו על העם, 

  מ"מ מצוה שאני.

וכשהגיע אגריפס ל"לא תוכל לתת עליך איש 
רא נכרי" זלגו עיניו דמעות, אמרו לו אל תתי

אגריפס, אחינו אתה. ובאותה שעה נתחייבו 
  כליה על שהחניפו לאגריפס.

  חנופה
מיום שגבר כח החנופה, נתעוותו הדינים, ונתקלקלו 
המעשים, ואין אדם יכול לומר מעשי גדולים 

  ממעשיך.

מותר להחניף לרשעים בעוה"ז. ומה שאמר יעקב 
לעשיו "כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים" 

מכאן ראיה שמותר להחניף לרשעים בעוה"ז, י"א ש
וי"א שאמר כך כדי שיפחד להורגו כיון שהוא רגיל 

  לראות מלאכים, משל וכו'.

כל אדם שיש בו חנופה מביא כעס לעולם, ואפי' 
עוברים שבמעי אימן מקללים אותו, ונופל בגיהנום, 
ונופל בידי מי שהחניף לו או ביד בניו או ביד בן בנו 

  (ירמיה).

כל עדה שיש בה חנופה מאוסה כנדה, וסופה  ב.מ"

  גלות.

כת ליצים, כת  -ד' כתות אין מקבלות פני שכינה
  חניפים, כת שקרים, וכת מספרי לשון הרע.

  

  

  

  משוח מלחמה:
  

  סדר היציאה למלחמה

משוח מלחמה כשהיה מדבר אל העם היה 
מדבר בלשון הקודש, גז"ש דיבור דיבור ממשה 

  ידבר.

אלא כהן הממונה, שהוקש  אין מדבר עם העם
לשוטרים שהם ממונים, ויש ממונים על גביהם. 
לאפוקי כה"ג שאין עליו בעבודתו ממונה, 
ולאפוקי סגן שאינו ממונה אלא לשמש תחת 

  כה"ג אם אירע בו פסול.

ואמר  -דברי המשוח מלחמה ופירושם
אליהם, שמע ישראל (שאפי' לא קראתם אלא 

רים בידו), ק"ש שחרית וערבית אין אתם נמס
אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם (ולא 
על אחיכם, ועל כן אם תפלו לא ירחמו עליכם), 
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אל ירך לבבכם (מפני צהלת סוסים, וצחצוח 
חרבות), אל תיראו (מפני הגפת תריסים 
ושפעת הקלגסים), אל תחפזו (מקול קרנות) 
אל תערצו (מקול צווחות) מפניהם, כי ד' 

ם (זה הארון. הם באים אלוקיכם ההולך עמכ
למלחמה בנצחונו של בשר ודם, ואתם באים 
בנצחונו של מקום, כפלישתים וגלית, ועמון 

  ושובך).

היה מדבר עמם פעמיים, בספר אומר להם 
ובמלחמה אומר מי יחזור ומי ילך, מערכי המלחמה 

  להם אל ירך לבבכם וכו'.

נקרא גלית ע"ש שעמד בגילוי פנים  -גלית מ"ב:

ב"ה. ואמר הקב"ה שהוא יפול ביד דוד. פיו לפני הק
שאמר וירד אלי, והיכני, הכלב  - לכדו ג' פעמים

אנוכי כי אתה בא אלי במקלות. וענה לו דוד אתה 
בא אלי בחרב וכו' ואני בא בשם ד' וכו'. ויגש 

כדי לבטלם מק"ש שחרית  -הפלישתי השכם והערב
 כנגד מ' יום שניתנה בהם -וערבית. ויתייצב מ' יום

י"מ מבונה מכל מום, וי"מ  - תורה. ויצא איש הביניים
בינוני שבאחיו, וי"מ שהוא עשוי כבנין, וי"מ שהיה 
בן מאה אבות חורגים ואב אחד. אמו היתה מופקרת 
לזנות. ונקראת הרפה וערפה אחד הוא שמה והשני 
בגלל הזנות. ד' בני הרפה היו סף ומדון וגלית וישבי, 

ערפה על חמותה זכתה ובשכר ד' דמעות שהורידה 
אמר  -ויצאו ממנה ד' גיבורים. ותשק ערפה לחמותה

הקב"ה יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה. 
לא סיפר הכתוב אפי' בחצי שבחו של גלית משום 
שאסור לספר בשבחם של רשעים, ומ"מ סיפר חלק 

  משבחו כדי להודיע שבחו של דוד.

 - נפל בחרב ולסוף שובךבני עמון באו בנצחונו של 
י"א שופך שבו ונקרא שובך לפי שעשוי כשובך, ויא 
שובך שמו ונקרא שופך מפני שכל הרואה אותו 

  נשפך דמו כקיתון.

י"מ  -אשפתו כקבר פתוח כולם גבורים
שכשזורקים חץ עושים אשפתות של חללים, 
מחמת גבורתם ולא מחמת אומנות לחימתם. וי"מ 

ורתם שעושים צרכיהם אשפתות זבל, מחמת גב
ולא מחמת חולי מעיים. (ומכאן שמי שנפיש זבליה 

  שיטרח ברפואתו).

י"מ מדעתו, וי"מ  -דאגה בלב איש ישחנה
  לאחרים.

משה שלח למלחמה אלף  - מלחמת מדין מ"ג.

למטה, עם הסנהדרין, ופנחס היה משוח מלחמה 

ליפרע דין אבי אמו שמכרוהו המדנים למצרים, 
עגלים לעבודת ופנחס היה אבי אמו מיתרו שפיטם 

כוכבים, ואם אמו מיוסף שפטפט ביצרו, ועל שניהם 
  נאמר "מבנות פוטיאל".

  ודברו השוטרים אל העם לאמר
מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו ילך וישוב 

אף בית התבן בית הבקר בית העצים  -לביתו
ובית האוצרות. ואין חילוק בין בונה בית בעצמו 

הבונה  בללקונה או יורש או מקבל במתנה. א
אף  לר"י אינו חוזר. בית שער אכסדרה ומרפסת

אינו חוזר, אבל  שסתרו ובנאוהבונה בית על מכונו 
 "ארול ,חוזר אם הוסיף בבית אפי' דימוס אחד

 לבנים בשרון לא היה חוזרמאף הבונה בית 
לראב"י  מפני שמחדשים אותו פעמיים בשבוע.

אינו חוזר אלא על בית כמשמעו. הגוזל בית 
ו חוזר, הגמ' מבארת דאי סבר כריה"ג אינ

שהירא מעבירות שבידו חוזר, איירי בעשה 
תשובה ונתן דמים, ולא חשיב לוקח כיון 

  דמעיקרא בתורת גזילה אתא לידיה.

מי האיש אשר נטע כרם ולא  מ"ג:
הנוטע חמשה אילני  ובין ,כרם בין -חיללו

הנוטע אבל  .ואפילו מחמשת המינין ,מאכל
אינו  ל וחמשה אילני סרקארבע אילני מאכ

הלוקח חוזר, ולראב"י אינו חוזר אלא על כרם. 
המבריך במתנה חוזר. תן לו ישנ אויורש  כרם או

במתני' מבואר שחוזר ובברייתא  המרכיב או
מבואר שאינו חוזר, הגמ' מבארת שבברייתא 
מדובר בהרכבת איסור, ובמתני' איירי בהרכבת 

הילדה התר, והרכיב ילדה בילדה ונטע את 
הראשונה לסייג ולקורות דפטור מן הערלה 
(ולכן אינו חוזר מדין האילן שהרכיב עליו) 
דאע"פ שאם הרכיב ילדה בזקנה אין בילדה דין 
ערלה, הכא כיון שאם ימלך ויקיים את 
הראשונה לשם פירות הוי ערלה (כמו שמצינו 
שאילנות שעלו מאיליהן יש בהם ערלה), להכי 

ועוד י"ל דמתני' איירי יש בשניה דין ערלה. 
בהרכיב אילן בירק וכהסוברים שאין בזה איסור. 
ועוד י"ל שהברייתא היא לשיטת ראב"י, וראב"י 
ממעט מבריך ומרכיב כיון שזה לא נוטע 
כמשמעו. והגמ' לא העמידה בכרם של ב' 
שותפין משום שאין חוזרים עליו מעורכי 
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המלחמה (ושאני מכמה יבמין ששם כל אחד 
  וא ייבם).יתכן שה

נטיעה הפחותה מטפח חייבת בערלה כל שנותיה, 
ואם היו שתיים כנגד שתיים ואחת יוצאת זנב אין 
בהם ערלה, אבל אינם אוסרים את הזרעים מדין 

  ערלה, אבל כרם גדול מקדש.

בת חורגת י"א שהיא אסורה להנשא לאחים (שאינם 
אחיה לא מאב ולא מאם) משום שנראית כאחיהם. 

  משום דקלא אית ליה. וי"א שמותרת

גורן בשדה הוקבעו העני לקט שכחה ופאה שעשאן 
  למעשר, אבל בעיר לא, דקלא אית ליה.

ד' אמות של מת אסור לקרות בהם ק"ש,  מ"ד.

והנכנס לתוכם נטמא. ואם המת בחצר אם פתחו 
מלמעלה העומד בחצר טמא אא"כ יש בה ד' אמות, 

ת, ואם פתחה מן הצד לב"ש גם בזה צריך ד' אמו
  ולב"ה מספיק ד' טפחים.

 בין - לא לקחהומי האיש אשר ארש אשה ו
גם כשיש  אפי' שומרת יבםו ,אלמנהבין בתולה ו

ואפי' שמע שמת אחיו במלחמה  כמה אחים,
המחזיר את גרושתו אלמנה אבל  .חוזר ובא לו

לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת 
 ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין לא

, ואי קאי כריה"ג שמי שיש בידו היה חוזר
עבירות חוזר, י"ל דאיירי בלא בעל וכרבה דאינו 
לוקה עד שיבעול. והא דכתיב לא יצא בצבא 

  ולא יעבור וכו', היינו שעובר בשני לאוין.

לימדה תורה דרך ארץ שיבנה בית ויטע כרם ואח"כ 
  ישא אשה.

הכן בחוץ מלאכתך, ועתדה בשדה לך, אחר ובניך 
י"מ שיבנה בית וכנ"ל, וי"מ על מקרא משנה  - ביתך

וגמרא, וי"מ על מקרא ומשנה, גמרא, ומעשים 
טובים. וי"מ על מקרא משנה וגמרא, מעשים טובים, 

  ודרוש וקבל שכר.

מספקין מים  החוזרים מהמלחמה הנ"לכל 
  .ומתקנין את הדרכים ,ומזון

בנה בית וחנכו נטע  -אלו שאין זזין ממקומן

הנושא את ארוסתו הכונס את  כרם וחללו
   .נקי יהיה לביתו שנה אחתשנא' יבמתו 

 ,מונגש ועד ודברו כהן מדבר וכהן משמיע
 ,מודברו עד ויספו כהן מדבר ושוטר משמיע

   .מויספו ואילך שוטר מדבר ושוטר משמיע

לר"ע היינו  -מי האיש הירא ורך הלבב

שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות 
ולריה"ג זה המתירא מעבירות חרב שלופה, 

שבידו, ואפי' שח בין תפילה של יד לתפילה של 
ראש, ונתנה תורה את כל הקודמים כדי שלא 
יתבייש. ומודה ריה"ג לר"ע שם בזה חוזר 
דכתיב "ולא ימס וכו' ". ולרבי יוסי רק באלמנה 
לכה"ג וכו' נחשב ירא ורך הלבב, אבל בעבירות 

  דרבנן לא.

ם לדבר אל העם, והיה ככלות השוטרי
מעמידים  - ופקדו שרי צבאות בראש העם

זקיפים לפניהם, וזקיפים לאחריהם וכשילים 
בידיהם וכל המבקש לחזור הרשות בידם לקפח 

  .את שוקיו, מפני שתחילת נפילה ניסה

 -חלוקי דינים בין סוגי המלחמות מ"ד:
והכל מלחמות יהושע לכבוש היא מלחמת חובה 

ד לרווחה היא מלחמת מלחמות בית דויוצאין. 
רשות, ודינה כמבואר בפירקין, ומלחמות שהם 
למעט את העכו"ם שלא יבואו למלחמה לר"י 
הוי מצוה, ולת"ק הוי רשות, ונ"מ לעוסק במצוה 

  פטור מן המצוה.

  

  

  עגלה ערופה:
  

  עגלה ערופה נאמרת בלשון הקודש.

שלשה, ולר"י חמשה.  -ויצאו זקניך ושופטיך
לשכת הגזית. ם שבשופטים וצריך שיהיו מיוחדי

ולראב"י זקניך זה סנהדרין, ושופטיך זה מלך 
וכה"ג. ורב יוסף מבאר שלראב"י צריך שיצאו 

  כל הסנהדרין.

  וצריך שיצאו למדוד הם ולא שלוחיהם.

אפי' ברור שזה קרוב לעיר היו  - מדידה מ"ה.

  .מודדים

סנהדרין שיצאו מלשכת הגזית (לדבר מצוה, כגון 
ופה, או להוסיף על העיר ועל למדידת עגלה ער

העזרות, אבל לדבר הרשות אסורים לצאת אא"כ 
נשאר שם כ"ג דיינים, ואיירי ביצאו כולם, שהרי אם 
לא כולם הורו אין דין זקן ממרא, דשמא אלו שלא 
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הורו סוברים כמוהו) והורו והזקן עשה שלא 
  כדבריהם אין דין זקן ממרא.

גמ' מבארת אין בו דין עגלה ערופה, ה טמון בגל
שדין זה אינו דווקא לר"י הסובר שאין דין 
שכחה בטמון ולא לחכמים שמרבים את הטמון, 

(שכחת קמה דכל מקום דורשים מעניינא דקרא. 
הוי שכחה. עומרים שעפו לשדה חבירו אין בהם דין 
שכחה. עומר שהחזיקו להוליכו לעיר והניחו ע"ג 
 עומר אחר ושכחו, לת"ק התחתון שכחה והעליון
אינו שכחה, ולר"ש שניהם אינם שכחה. הגמ' דנה 
אם מחלוקתם תלויה במחלוקת ר"י ורבנן אם יש דין 
טמון בשכחה, או דס"ל כר"י ונחלקו אם מין במינו 

  הוי טמון).

דין העליון  -שני חללים המוטלים זה ע"ג זה
תלוי אם מין במינו הוי צף או לא, ודין התחתון 

ואם אחד מהם יש  תלוי אם מין במינו הוי טמון,
לו דין עגלה ערופה ממנו מודד. ואביי פושט 

  שמין במינו הוי טמון.

ולא  -חלל באדמה וכו' נופל בשדה מ"ה:

חנוק, מפרפר, טמון בגל, תלוי באילן, צף על 
  המים, ולר"א בכולם עורפין לבד מחנוק.

נמצא סמוך לספר או לעיר שרובה עכו"ם, או 
  ן.לעיר שאין בה בי"ד, אין עורפי

אין מודדין אלא לעיר שיש בה בי"ד אף שיש 
  עיר קרובה יותר שאין בה בי"ד.

לר"א  - נמצא החלל באמצע בין ב' עיירות

שתיהם מביאות עגלה ערופה, דסבר אפשר 
  לצמצם, וקרובה משמע אפי' קרובות.

  ירושלים אינה מביאה עגלה ערופה.

מת מצוה קונה מקומו, ואם נמצא ראשו במקום 
מק"א, לר"א הולכים לפי הגוף, ולר"ע אחד והגוף ב

 לפי הראש. ונחלקו היכן תולים שנהרג.

לר"א מטיבורו, ולר"ע  - מאין היו מודדים

מחוטמו, (ונחלקו היכן עיקר חיות האדם, ואינו 
תלוי במחלוקת אם האדם נוצר מראשו או 
מטיבורו) ולראב"י מצווארו (שמשם נעשה 

  חלל).

רושלים, אחרי שהלכו זקני י -עריפת העגלה
מביאים זקני העיר הקרובה אל החלל עגלת 
בקר אשר לא משכה בעול, ומום אינו פוסל בה, 
ומורידים אותה לנחל איתן והיינו קשה, וי"א 

ישן, ואינו מעכב שיהיה איתן, ועורפין אותה 
  בקופיץ מאחוריה, 

      שנים פוסלות בעגלה ערופה. מ"ו.

 אין עבודה פוסלת בהמה לקדשים, אפי' עבדו
בהם עבודת איסור, ואפי' עבדו בהם אחרי 

  שהוקדשו.

הניח שקים על העגלה ומשכה אותם פסולה, 
ושיעור המשיכה הוא טפח (כשיעור עול לרחבו, 
ונ"מ למקח וממכר) ובפרה אדומה פסולה 
אע"פ שלא משכה. וי"א שרק עול פוסל בין 
בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה, אבל 

  לא בשעת עבודה.שאר עבודות אינם פוסלות א

מפני מה אמרה תורה להביא עגלה בנחל, אמר 
הקב"ה תבוא עגלה שלא עשתה פירות, ותיערף 
במקום שאינו עושה פירות, ותכפר על מי שלא 

מצוות, ואין הכונה  -הניחו לו לעשות פירות
  לבנים אלא אף על סריס וזקן מביאים.

מקומה אסור מלזרוע  -מקום העריפה מ"ו:

שהם בגופה של קרקע, ולרבי  ולעבוד עבודות
יאשיה צריך גם שהמקום יהיה מקום שלא 
עבדו בו בעבר. ומותר לסרוק שם פשתן ולסתת 

  אבנים. 

זקני העיר רוחצים ידיהם במים במקום העריפה 
ואומרים ידינו לא שפכו וכו', והיינו שלא 
פטרוהו בלא לוויה ומזונות. והכהנים אומרים 

"ונכפר להם  כפר לעמך וכו' ואינם אומרים
  הדם" אלא את זה רוח הקודש מבשרתן.

  מצות לוויה

לר"מ כופין על מצות לוויה, שאין לשכרה שיעור, 
(וכדמצינו באיש הכנעני שהראה (י"א בפיו וי"א 
באצבעו) את מבוא העיר ואע"פ שלא הלך ברגליו, 
הרגו את כל העיר ואותו שילחו ללוז, ושם צובעים 

ות לבלבלה, ואין תכלת, ולא ניתן לסנחריב רש
למלאך המות רשות לעבור בה, והזקנים שבה 
כשדעתם קצה עליהם יוצאים מהעיר ומתים, וכ"ש 

  מי שמלווה ברגליו).

המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה, והיא תהיה 
  לוית חן לראשו.

בשביל ד' פסיעות שליווה פרעה את אברהם, 
  נשתעבד בבניו ד' מאות שנה.
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  ירו ד' אמות אינו ניזוק.כל המלווה את חב

הרב מלווה לתלמיד עד עיבורה של עיר, וחבר לחבר 
עד תחום שבת, ותלמיד עד פרסה, ותלמיד מובהק 

  עד ג' פרסאות. 

  כל שאינו מלווה כאילו שופך דמים.

ארץ שגזר אדם הראשון שתיישב נתיישבה, ואם לא 
  לא נתיישבה.

אנשי יריחו אמרו לאלישע שמושב העיר  -אלישע
ב אבל המים רעים והארץ משכלת (ומ"מ מושב טו

העיר טוב כי חן המקום על יושביו, וכן חן אשה על 
בעלה, וחן מקח על מקחו). וריפא אלישע את המים, 
ובאו נערים קטנים (מנוערים מן המצוות, וקטני 
אמנה. וי"א שהיו נערים אלא שעשו עצמם כקטנים) 

ם את אמרו לאלישע עלה קרח, והיינו שהקריח עליה
המקום. ויפן אחריהם ויראם (י"מ בדרך שאמרו כל 
מקום שנתנו בו חכמים עיניהם או מיתה או עוני, 
וי"מ שראה שכולם נתעברה אימם ביוה"כ, וי"מ 
שראה בהם בלורית כאמוריים, וי"מ שראה שאין 
בהם לחלוחית של מצוה, וגם לא בזרעם עד סוף כל 

תבקענה הדורות), ותצאנה שתיים דובים מן היער ו
מהם ארבעים ושני ילדים, (י"מ שהיה יער והנס היה 
שנעשו דובים, וי"מ נס בתוך נס שלא היה לא יער 

  ולא דובים, ולא נהיו רק דובים משום דבעיתי),

וסיבת מיתתם משום מ"ב קרבנות שהקריב  מ"ז.

בלק, (ואע"פ שמשם לומדים שיעסוק אדם בתורה 
בא  ומצוות אפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה

לשמה, מ"מ תאוותו היתה לקללה). וחלה אלישע ג' 
חולאים אחד על שגירה דובים בתינוקות ואחד על 
שדחפו לגיחזי בשתי ידים (דלעולם תהא שמאל 
דוחה וימין מקרבת, ודחה אותו על שלקח כסף 
ובגדים (וזיתים וכרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות) 

ק בו מנעמן, וקילל אותו אלישע שצרעת נעמן תדב
בו ובזרעו לעולם, ונעשו הוא וג' בניו מצורעים, והלך 
אלישע לדמשק להחזיר את גיחזי בתשובה, ואמר 
לו גיחזי שמי שחטא והחטיא את הרבים אין 
מספיקים בידו לעשות תשובה. וחטאו היה שתלה 
אבן שואבת מעל העגל שעשה ירבעם והעמידו בין 
שמים לארץ, וי"א שחקק על העגל שם קודש 

יתה אומרת אנוכי ולא יהיה לך, וי"א שדחה את וה
  התלמידים מאלישע). וחולי אחד שמת בו.

ינאי המלך הרג את כל החכמים, ושמעון בן שטח 
הוטמן ע"י אחותו, ויהושע בן פרחיה ברח 
לאלכנסדריא של מצרים, ושלח שמעון בן שטח 
להודיעו שיכול לחזור, ובדרכו היה באכסניא 

כמה נאה אכסניא זו, ואמר לו וכיבדוהו הרבה, ואמר 

אחד מתלמידיו הלא עיניה טרוטות, והוכיחו ואמר 
לו בכך אתה עוסק, ופרסם ברבים גנותו, ובא 
התלמיד לפניו ולא קיבלו, ופעם אחת בא בשעת 
ק"ש וסימן לו שימתין, וחשב שדוחה אותו, והלך 
ועבד ע"ז וכישף והסית והדיח את ישראל, והלך 

סו, ואמר לו שכל החוטא יהושע בן פרחיה לפיי
ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות 

  תשובה.

  יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.

  עוד בענייני עגלה ערופה
אם לפני שנערפה העגלה תצא  - נמצא ההורג

ותרעה בעדר, ואם לאחר שנערפה תיקבר 
במקומה שהרי על ספק באה ומכפרת, אמנם 

  ההורג חייב מיתה.

אם  -הכחשה בעדים אם ראו את ההורג מ"ז:

עד אחד אומר שראה את ההורג (דבלא הכחשה 
נאמן), ואחד אומר שלא ראה, או אשה 
מכחישה אשה, לא היו עורפין שכל מקום 
שהאמינה תורה הרי הוא כשניים, ואין דבריו 
של אחד במקום שניים, ואם באו בבת אחת היו 

  עורפים.

ניים פסולים עד אחד פסול אומר שראה וש
אומרים שלא ראה, היו עורפים. ואם שני עדים 
פסולים אומרים שראו ועד אחד פסול אומר 
שלא ראו, לא היו עורפים, וכרבי נחמיה דאמר 
כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר 
רוב דעות. י"מ כוונת ר"נ אפי' בשתי נשים 
באיש אחד, וי"א שאם העד הכשר הגיע 

ים נאמנות נגדו, ורק מעיקרא אין מאה נש
בשתי נשים מול אשה אחת נאמנות, אבל 

  בשתי נשים מול עד אחד הוי ספק.

ר"ע אומר שאם הסנהדרין ראו את המכה ולא 
  מכירים אותו, לא היו עורפים.

  דברים שבטלו
משרבו הרוצחנים בגלוי בטלה עגלה ערופה, 

  לפי שאין עגלה ערופה באה אלא על הספק.

המים המרים, מפני שאם משרבו המנאפים פסקו 
אין האיש מנוקה מעוון אין המים בודקים את 
אשתו, וכן עוון הבנים והבנות מקלקל את הבדיקה 

  ואפי' עוון דפנויה.
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משרבו בעלי הנאה נתעוותו הדינים ונתקלקלו 
  המעשים ואין לקב"ה נחת רוח בעולם.

ופסק לא משרבו רואי פנים בדין, בטל לא תגורו 
   .שמים ונתנו עליהם עול בשר ודםתכירו ופרקו עול 

משרבו לוחשי לחישות בדין רבה חרון אף בישראל 
  .ונסתלקה השכינה

לרע מרים משרבו אחרי בצעם לבם הולך רבו האו
טוב ולטוב רע משרבו האומרים לרע טוב ולטוב רע 

   .רבו הוי הוי בעולם

משרבו מושכי הרוק רבו היהירים ונתמעטו 
משרבו  .לומדיה התלמידים והתורה חוזרת על

היהירים התחילו בנות ישראל להנשא ליהירים שאין 
מעיקרא קפצה ואמנם  ,דורינו רואה אלא לפנים
   .עליה לסוף מיתזיל עלייהו

רבה השוחד  ,משרבו מטילי מלאי על בעלי בתים
  .והטיית משפט ופסקה טובה

איש  ,משרבו מקבלני טובתך ומחזקני טובותיך
וגבהו והגבוהים הישר בעיניו יעשה שפלים ה

הושפלו ומלכותא אזלא ונולא משרבו צרי עין 
   .וטורפי טרף רבו מאמצי הלב וקופצי ידים מלהלוות

נטויות גרון ומשקרות עינים רבו מים המרים שרבו מ
   .אלא שפסקו

משרבו מקבלי מתנות נתמעטו הימים ונתקצרו 
  .השנים

משרבו  .ת בישראלומשרבו זחוחי הלב רבו מחלוק
מאי והילל שלא שימשו כל צורכן רבו תלמידי ש

   .ת בישראל ונעשית תורה כשתי תורותומחלוק

היו ישראל  ,משרבו מקבלי צדקה מן העובדי כוכבים
   .למעלה והם למטה ישראל לפנים והם לאחור

משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יהודה 
איש ירושלים בטלו האשכולות, והיינו איש שהכל 

  בו.

נן כה"ג ביטל וידוי מעשרות, כיון שאין יוח מ"ח.

נותנים המעשר ללוויים אלא לכהנים, וכיון שאין 
מתוודים על מעשר ראשון אין מתוודים על שאר 
המעשרות. וכל זה איירי בחברים שהפרישו מעשר 
ראשון, אבל עמי הארץ לא היו מפרישים אלא 
תרומה גדולה, ולימדם שיש בזה עוון מיתה, ותיקן 

עמי הארץ צריך להפריש מעשר ראשון שהלוקח מ
מעשר עני אך דינם המוציא מחבירו עליו הראיה, 
ותרומת מעשר נותנו לכהן, ומעשר שני עולה ואוכלו 

  בירושלים. 

וכמו כן ביטל יוחנן כה"ג את המעוררין והיינו הלווים 
שהיו עומדים על הדוכן ואומרים עורה למה תישן 

ת שישראל ד'. שאין כוונתו אלא שנראה כך בע
  שרויים בצער אבל האמת הנה לא ינום וכו'.

וכן ביטל את הנוקפין שהיו משרטים לעגל בין קרניו 
כדי שיפול דם בעיניו, וביטלו מפני דמחזי כמום. 
וי"א שהיו חובטים במקלות וביטלו שמא ניקב קרום 

  המח.  

של נפחים בחול המועד שהיו מכים וכן ביטל את הפטיש 

  כה בירושלים.המ משום דבר האבד

 .בטל השיר מבית המשתאות משבטלה סנהדרין
אוזן ששומעת זמר תיעקר, ובית שיש בו זמר יחרב. 
ואמנם שירה של ספנים וחורשי בקר מותרת. נשים 
ששרות וגברים עונים חמור ממקרה הפוך, ונ"מ מה 
עדיף לבטל. השותה בד' מיני זמר מביא חמש 

התורה פורעניות לעולם. גלות רעב צמא שכחת 
ושפלות של ישראל. הגמ' מביאה שעקב ביטול 
הזמר יכלו לקנות מאה אווזים בזוז וכשזלזלו 

  באיסור זה אפי' אווז בזוז לא מצאו.  

בטלו אורים  משמתו נביאים הראשונים מ"ח:

, י"מ דהיינו דוד ושמואל ושלמה, וי"א ותומים
שבימי דוד פעמים שלא היו נענים. וי"מ שעד חגי 

כי נקראים נביאים ראשונים. וכשמתו זכריה ומלא
הם נסתלקה רוח הקודש מישראל, ואעפ"כ היו 
משתמשים בבת קול, ואמרה בת קול שיש בהם 
אדם שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו 
ראוי לכך, ונתנו עיניהם בהלל, ופעם אחרת כשיצאה 

  בת קול זו נתנו עיניהם בשמואל הקטן.

טלו ערי מגרש הראשון ב משחרב בית המקדש
משחרב ופסקו אורים ותומים ופסק מלך מבית דוד. 

(לר"י בו בנה שלמה את בית בהמ''ק בטל השמיר 
המקדש, ולרבי נחמיה היו מסתתים מבחוץ 
ומכניסים לבפנים, ואמר רבי שנראים דברי ר"י 
באבני מקדש ודברי ר"נ באבני ביתו. ולר"נ השמיר 

ודלו שימש לכתיבה על אבני החושן. השמיר ג
כשעורה, ונברא בששת ימי בראשית, ואין כל דבר 
קשה יכול לעמוד מפניו, וכורכים אותו בספוגין של 
צמר, ומניחים אותו בקנה עופרת מלא סובי 

(י"א סולת שצפה ע"ג הנפה,  ונופת צופיםשעורים). 
וי"א שתי ככרות בתנור שתופחות ומגיעות זו לזו, 

וזכוכית  ושירה פרנדא, וי"א דבש הבא מציפיא)
 (שמאמינים בקב"ה) ופסקו אנשי אמנהלבנה, 

רשב''ג אומר העיד ר' יהושע מיום שחרב  ,מישראל
קללתו מרובה מחבירו (וקיום המ''ק אין יום שאין יב

קדושה דסידרא ויהא שמיה רבא העולם הוא בזכות 
ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירות  )דאגדתא

ר' שמעון בן  ,תר' יוסי אומר אף ניטל שומן הפירו
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הריח המעשרות  אלעזר אומר הטהרה נטלה את
וחכמים אומרים הזנות  ,נטלו את שומן הדגן
  .והכשפים כילו את הכל

משקה טהור שניצוק לכלי טמא אין המשקה 
שמלעלה נטמא, חוץ מהצפיחית, ודבש זיפים (י"מ 
שמזייפים בו, וי"מ שבא מזיף. וכן נחלקו בביאור 

  על דוד).הזיפים שאמרו לשאול 

כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו 
אלא מקטני אמנה, וכדכתיב "מי בז ליום קטנות" 
שקטנות האמונה גורם שיתבזבז שולחנם של 
צדיקים לעת"ל. וי"מ על קטני בני רשעי ישראל 
שאומרים לקב"ה שאביהם קיבלו עונשם כבר 

  בעוה"ז.

ל מוכרי אלמלא תפלתו של דוד היו כל ישרא מ"ט.

  .רבב

אלמלא תפלתו של חבקוק היו ב' תלמידי חכמים 
   .מתכסים בטלית אחת ועוסקין בתורה

שני תלמידי חכמים המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי 
   .תורה ראוין לישרף באש

שני ת''ח הדרין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה 
   .אחד מת ואחד גולה

לתו נשמעת כל ת''ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפ
אין  שגם , וי"אמשביעין אותו מזיו שכינהוי"א ש

  הפרגוד ננעל בפניו. 

  אהבת האב לבנו, והבן אוהב את בניו שלו.

  אין דין כבוד אב לאבי אמו כמו לאביו.

בושו חברים ובני חורין וחפו  משחרב בהמ''ק
ראשם ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי 

ש ואין שואל על מי לנו לשון ואין דורש ואין מבק
ר''א הגדול אומר מיום  .להשען על אבינו שבשמים

החכמים מלמדים תינוקות, שחרב בית המקדש 
ומלמדי תינוקות חזנים, וחזנים כעמי הארץ, ועמי 
הארץ מתנוולים, ואין מבקש רחמים, ואין לנו על מי 

  להשען אלא על אבינו שבשמים.

יוקר ו ,חוצפא יסגא - משיחאד אבעקבת מ"ט:

ומלכות תהפך  ,הגפן תתן פריה והיין ביוקר ,יאמיר
והגליל  ,בית וועד יהיה לזנות ,למינות ואין תוכחת

ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר  ,והגבלן ישום ,יחרב
ויראי חטא  ,וחכמות סופרים תסרח ,ולא יחוננו

נערים פני זקנים  ,והאמת תהא נעדרת ,ימאסו
בן מנוול אב בת  ,יםזקנים יעמדו מפני קטנ ,ילבינו

 ,אויבי איש אנשי ביתו ,קמה באמה כלה בחמותה

ועל  ,הבן אינו מתבייש מאביו ,פני הדור כפני הכלב
  .מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים

 בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים
(י"א על של מלח וגפרית, וי"א אף של הדס ושל 

(זוג  ועל האירוס ורד, וי"א אף של קנים ושל חילת).
של ענבל אחד, ורב הונא שבר טנבור משום דמיחלף 

  באירוס). 

(עיר של  בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלות
זהב, אבל כיפה של מילת מותר), וכן גזרו על חופת 
חתנים והיינו זהורית המוזהבות, אבל מותר לעשות 

שלא ילמד כן גזרו ו פפירית ולתלות בה מה שירצה.
בפולמוס האחרון גזרו שלא  .בנו יוונית אדם את

ורבותינו התירו  .תצא הכלה באפריון בתוך העיר
   משום צניעותא. שתצא הכלה באפריון בתוך העיר

שצרו מלכי בית חשמונאי זה הגמ' מביאה המעשה 
דינרים בקופה ומעלין להן והיו משלשלים על זה 

היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת ותמידים 
ז להם בחכמת יוונית אמר להן כל זמן יוונית לע

שעוסקים בעבודה אין נמסרין בידכם למחר שלשלו 
להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר כיון שהגיע 
לחצי חומה נעץ צפרניו נזדעזעה א''י ארבע מאות 
פרסה אותה שעה אמרו ארור אדם שיגדל חזירים 

. אבל לדבר וארור אדם שילמד לבנו חכמת יוונית
וני מותר. ושל בית ר"ג התירו להם חכמת בלשון יו

   יוונית מפני שהם קרובים למלכות.

משמת בן עזאי  .ר''מ בטלו מושלי משלים משמת
 .משמת בן זומא בטלו הדרשנים .בטלו השקדנים

ונסתתמו מעיינות  משמת ר''ע בטל כבוד התורה
 .משמת ר' חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה חכמה,

משמת רבי  .סקו חסידיםמשמת ר' יוסי קטנתא פ
משמת ר''ג הזקן בטל  .יוחנן בן זכאי בטל זיו החכמה

משמת רבי  .כבוד התורה ומתה טהרה ופרישות
משמת רבי . ישמעאל בן פאבי בטלה זיו הכהונה

משמת רבי יהושע בטלה עצה  .אליעזר נגנז ס''ת
, משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות .ומחשבה

משמת אבא יוסי בן  .בטלו אנשי מעשהוי"א 
משמת בן עזאי בטלו  .קטונתא בטלו חסידים

משמת  .משמת בן זומא בטלו הדרשנין .השקדנין
משמת רבי הוכפלו ורשב''ג עלה גובאי ורבו צרות 

אמר רב ו ,משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא .צרות
יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא אמר ליה רב 

   .דאיכא אנא נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא
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  מסכת גיטין:
  

  
  סיכום דיני אמירת בפנ"כ ובפנ"ח -הקדמה

תיקנו חכמים ששליח המביא גט  - דיני האמירה

ממקומות מסוימים (וה"ה שטר שחרור, ט.), צריך לומר 
"בפני נכתב ובפני נחתם", בשעה שנותן את הגט (עיין 

ים. תוס' ה: ד"ה יטלנו) בפני עדים (י"א ב' עדים וי"א ג' עד
ה:), ולצורך כך צריך השליח לראות את כתיבת הגט (ה: 
ו.). בדיעבד אם השליח לא אמר בפני נכתב ובפני נחתם 
הגט פסול (ט"ו.), לר"מ יוציא והולד ממזר, משום ששינה 
ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, ולחכמים אין הולד ממזר 
אלא יחזור ויתן לה את הגט ויאמר בפני נכתב ובפני 

), ואם השליח לא אמר אבל קיימו את השטר נחתם (ה:
בחותמיו מבואר בברייתא (ה.) שהגט כשר, (ולרבה איירי 

  כשנישאת ולאחר שלמדו). 

לפי רבא (ב:) הטעם הוא שכיון שהגט לא  -טעם התקנה

נכתב ונחתם כאן ממילא אין עדים מצויים לקיימו, ומה 
שצריך לומר גם בפני נכתב זה כדי שלא יבואו להכשיר 

אר שטרות בעד אחד (ג.), ולרבה (למסקנת הגמ') יש ש
טעם נוסף לתקנה, משום שבזמן התקנה היו מבני מדינת 
הים שלא ידעו שצריך לכתוב את הגט לשמה, וס"ל לתנא 
כר"א שדין לשמה הוא בכתיבת השטר, וא"צ חתימה כלל 
אלא די בעידי מסירה, ומ"מ היכא דאיכא עידי חתימה 

אל"כ הוי כמזויף מתוכו, או צריכים לחתום לשמה, ד
דס"ל כר"י דס"ל שצריך גם כתיבה וגם חתימה לשמה 
(ד.). ונ"מ בטעם הנוסף של רבה (ב: ד:) שגם שני עדים 
המביאים גט, או המביא גט באותה מדינה במדינת הים, 
צריכים לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ואמנם אח"כ למדו 

), ומ"מ בני מדה"י שצריך לכתוב את הגט לשמה (ה.
התקנה נשארה כצורתה שמא יחזור הדבר לקלקולו, וכבר 
נחלקו ריו"ח ורבי יהושע בן לוי במחלוקת רבא ורבה (ה:). 
ובאמת מדאורייתא לא היה צריך לחשוש לחששות אלו 
של רבא ורבה, דאם החשש היה מדאורייתא לא היה 
מועיל לזה עד אחד, אלא שרבנן תיקנו לחוש לזה, והם 

ח משום עיגונא, וסמכו שהשליח ידקדק האמינו לשלי
  כראוי כדי שלא להרע את נאמנותו. (ב: ג.). 

עיקר הדין הוא במביא  -באיזה מקומות נאמרה התקנה

ממדה"י לא"י, וה"ה במדינה למדינה במדה"י, בתוך אותה 
מדינה בחו"ל לרבא א"צ ולרבה צריך, סמוכות ומובלעות 

ב. ובגמ' דף ד'), או המוליך מא"י לחו"ל מחלוקת (במתני' 
בתוך א"י א"צ אף ממדינה למדינה ולרשב"ג צריך לומר 

בין ב' הגמוניות המקפידות זה על זה (ד:), בבל לרב דינה 
כא"י ולשמואל דינה כחו"ל (ו.) ועיי"ש עד היכן זה בבל 
ומחלוקת בדיני כמה מקומות בבבל. דיני גט שנכתב 

א דינה בספינה בנהרות א"י ובים הגדול (ז: ח.). סורי
  כחו"ל (ח.).

אם השליח אמר רק בפני נכתב או  - שינויים באמירה

רק בפני נחתם, או שהעיד רק על הכתיבה וחצי 
מהחתימה (לרב חסדא את החתימה השניה מקיימים ב' 
עדים, לרבא הוא ואחר מעידים על החתימה השניה, ולרב 
אשי השליח עצמו הוא העד השני), או שהעיד על 

האחרון של הכתיבה, או שאחד העיד  החתימה ועל החצי
על הכתיבה ואחר על החתימה, הגט פסול, ואם שניים 
מעידים על הכתיבה ואחד על החתימה לרבנן פסול ולר"י 
כשר, ואם שניים מעידים על החתימה ואחד על הכתיבה 

  כשר. (ט"ו).

לרבא א"צ לומר בפני נכתב ובפני  שניים המביאים גט

:), ובגמ' ט"ז: יש ב' לישנות אם נחתם ולרבה צריכים (ב: ד
כשהגט יוצא מתחת יד שניהם צריכים לומר או לא. אם 

בפני נכתב ובפני נחתם (שנתן  לא יכול לומרהשליח 

כשהוא פקח ולא הספיק לומר עד שנתחרש), אם 
חתומים עדים על הגט יתקיים הגט בחותמיו (ה. ט.). 

המביאה את גיטה בתורת שליחות צריכה לומר, אשה 

 בעל עצמולא חילקו חכמים בין השליחים (ה.), אבל ד

  שהביא גיטו אין צריך לומר, דאין חשש שיערער על הגט.

  

  פרק המביא גט:
  

  בשליח גט אמירת בפנ"כ ובפנ"ח

   -המביא מחו"ל לא"י ב.

כל חו"ל חוץ שמביא גט ממדינת הים  הולכהשליח 

  צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם.  מבבל,

ובגמ' רק המביא ממדה"י צריך לומר,  לת"ק וחכמים

  ד: יבואר במה נחלקו ת"ק וחכמים.

צריך  ברדומן החגר  קדשלר"ג גם המביא מן הרקם 
  לומר. 

שהיא סמוכה ללוד  שהיא חו"לולר"א אפי' מכפר לודים 

  לה, והיא א"י. 

לחכמים המוליך גט מא"י לחו"ל צריך  -מא"י לחו"ל
  לומר.  

ה למדינה בחו"ל צריך י"א שרק ממדינ - בתוך חו"ל
לומר, ולרשב"ג צ"ל אפי' מהגמוניא להגמוניא 

  שמקפידים זה על זה.
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דסתמו כשר, דהא בקיאים לשמה א"צ לומר  -בתוך א"י

שהבעל מערער שהגט ואם יש עוררין  ומצויים לקיימו.

שהעדים או אחרים יקיימו את יתקיים בחותמיו  מזויף

  החתימות. 

וון מזרח ומאשקלון לר"י מרקם לכי -מה נקרא א"י
לכיוון דרום ומעכו לכיוון צפון הוי מדה"י, ומקומות 

והמביא מהם צ"ל, והגבול המערבי אלו עצמם הם ממדה"י 

  ולר"מ עכו דינה כא"י לענין גט.הוא הים

  

  טעם התקנה
לרבה הטעם הוא משום שאין בני חו"ל בקיאים  ב:

  לפי שאינם בני תורה. רש"י. שצריך לכתוב הגט לשמה 

אם יבוא רבא הטעם משום שאין מצויים לקיימו ל

   הבעל ויערער, מפני שאין השיירות מצויות, והאמינו לשליח.

(הסוגיא עד ד: היא לפי ההו"א שרבה לית ליה 
  דרבא).

  - ונ"מ במחלוקת רבה ורבא

ושניהם שלוחים אם הביאו את הגט מחו"ל שניים  א'

   והגט יוצא מתחת יד שניהם, וא"כ מצויים לקיימו.

להו"א לא שכיחי שיירתא ולכן ממדינה למדינה בא"י  ב'

   לרבא צ"ל, אבל לרבה הרי בקיאין לשמה.

לרבה צ"ל שהרי אין באותה מדינה במדינת הים  ג'

  בקיאין ולרבא אצ"ל דהא מצויים לקיימו. 

  נאמנות עד אחד
שהרי האמינה עד אחד נאמן באיסורים  -באיסורים

אמנם אף באיסורים אם ותורה כל אחד על שחיטה וכדו'. 
אא"כ אין הדבר בספק ואיתחזק איסורא אינו נאמן 

  הדבר בידו. 

צריך ב' עדים, וכן  ממון ונפשות. תוס'. בשאר עדויות
ויש גורסים דבר שבערוה וקיום שטרות צריך ב' עדים. 

  כל עריות שבתורה. 

   -באמירת בפ"נ
הגמ' שואלת למה לרבה ע"א נאמן והרי איתחזק 

והוי דבר שבערוה  באשה זו עצמהת איש איסורא דאש
וכתבו התוס' , שצריך שני עדים דילפינן דבר דבר מממון

שקושית הגמ' היא אחת דאיתחזק איסורא והוי דבר שבערוה, 
 אבל בשאר איסורים הוי ספק אם ע"א נאמן באיתחזק איסורא.
  וכן קשה לפי רבא שהרי קיום שטרות צריך ב' עדים.

תא א"צ כלל עדות, לרבה והגמ' מתרצת שמדאוריי
מפני שהרוב בקיאים, ואף לר"מ א"צ לחשוש 

, ולרבא מפני שעדים דהוי כמו מיעוטא דמיעוטאלמיעוט 
החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן 

. וחכמים תיקנו להצריך דלא חציף איניש לזיופיבבי"ד 
(לרבה שמא מצאו כתוב לשם אחר מבני עירו. רש"י. עדות 

כתבו שאם הוחזקו ב' יוסף בן שמעון אפי' נכתב אבל התוס' 
לשמה פסול, אלא החשש הוא שכתבו להתלמד. ולרבא הצריכו 

  , והם אמרו להאמין לעד אחד.ב' לקיום שטרות)

הגמ' שואלת שלהאמין ע"א אינו קולא אלא  ג.

והגט יפסל משום חומרא כיון שהבעל יכול לערער 

  דאוקי חד לבהדי חד. 

א בזה היא שכיון שצריך לתת והגמ' מתרצת שהקול
את הגט בפני עדים (י"א ב' וי"א ג') השליח מברר 

ועל כן אם הבעל כדי שלא הבעל ויערער  שברצון מגרשה

   ערער אינו נאמן.

  טעם מחלוקת רבה ורבא
רבא לא מפרש כרבה שהטעם משום שאין בקיאין 
לשמה, דא"כ צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם לשמה. 

יכוהו לומר הכי שמא מחמת ורבה מיישב שלא הצר
וכל המשנה ממטבע האריכות גייז, דחדא מתלת גייז, 

שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר. ובאמת לרבה צריכים 
  לשאול אותו אם נכתב לשמה, אי נמי סתמא לשמה קמסהיד.

רבה לא מפרש כרבא שהטעם משום שאין עדים 
מצויים לקיימו, דא"כ יאמר רק בפני נחתם, ואין 

מוסיף בפני נכתב כדי שלא יבואו להחליף לומר ש
דין זה בקיום שטרות דעלמא ויטעו לומר שבקיום 
מספיק עד אחד, דיש כאן ג' חילוקים מקיום 

המביאה גט שאשה  - שטרות, שאומר בפני ולא ידעינן

שאמר לה נאמנת, ואף האשה המתגרשת  לחברתה

נאמנת. ולרבא כיון שגם  הבעל אל תתגרשי בו אלא בבי"ד
שהרי הטעם משום קיום, באומרים ידעינן נאמן  כאן

ומשמע מרש"י שגם ע"א נאמן לומר ידעתי (ולשון הגמ' ידעינן 
קאי אשלוחין דעלמא) אבל לתוס' רק שניים נאמנים לומר 

  יש לחוש לאיחלופי.  ידעינן.

  לשמה בגט בכתיבה ובחתימה

שפסול מחובר הוא רק בחתימה ולא  שיטת ר"מ ג:

יינו חתימה, דעיקר השטר זוהי חתימתו, ד"וכתב" הבכתיבה 

ולדבריו א"צ  ומ"מ לכתחילה צריך גם כתיבה בתלוש.
כתיבה לשמה, ואפי' מדרבנן א"צ, דאמר רב נחמן 
שאפי' מצאו באשפה וחתמו ונתנו לה כשר, וממה 
שלא אמר שזה מדאורייתא, מבואר שגם מדרבנן 

  כשר. 

שצריך רק כתיבה לשמה ולא חתימה,  שיטת ר"א
מדרבנן א"צ חתימה לשמה, וא"צ עדים על  ואף

ומספיק שיש עדים על  אפי' לכתחילההחתימה 
מנכסים משועבדים, שאין  כתובההמסירה אף לגבות 
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העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם, 
שאם ימותו העדים יהיה לו עדות. ובלישנ"ב כתב רש"י דאיירי 

די מסירה. בשאר שטרות וגובה בהם ממשועבדים על פי עי
ושיטת הרשב"ם שגובה ממשעבדי רק במקום שיש קול. 
ולשיטת ר"ח יש בזה מחלוקת הסוגיות, ולהלכה אינו גובה אלא 

  מבני חרי.

   -ג' גיטין פסולים ואם נישאת הולד כשר

  גט הכתוב בכתב ידי הבעל ואין בו עדים. 

  יש בו עדים ואין בו זמן. 

  יש בו זמן ועד אחד.

ירת בפ"נ היא משום לשמה, וא"כ לרבה דטעם אמ
  צ"ב למה צ"ל גם בפני נכתב וגם בפני נחתם. 

הגמ' מתרצת שמתני' כר"א ומודה ר"א שאם יש  ד.

במזויף עדים צריך שיחתמו לשמה, דמודה ר"א 
שהוא גט שחתום עליו קרוב או פסול או שלא לשמה  מתוכו
  פסול. 

לרב אשי מתני' כר"י הפוסל גט שנכתב במחובר, או 
 כגון שהשריש אחר הכתיבה. תוס'.מחובר נחתם ב

ומעיקרא העדיפה הגמ' להעמיד מתני' דסתם מתני' 
להכשיר גט בלא כר"מ, או כר"א דהלכתא כר"א בגיטין 

  עידי חתימה. 

  ביאור מתני' לרבה ולרבא
לר"ג צריך  -אמירת בפ"נ בסמוכות ומובלעות

אמירת בפ"נ אפי' מן הרקם ומן החגר והיינו עיירות 
לא"י. לר"א אפי' במובלעות צ"ל בפ"נ,  הסמוכות

ולת"ק אצ"ל לא בסמוכות ולא במובלעות. ובביאור 
מחלוקתם י"ל שעיירות אלו בקיאין לשמה אך אין 
שיירות מצויות, ונחלקו במחלוקת רבה ורבא. ולרבה 
צ"ל שהמחלוקת היא אם סמוכות גמירי לשמה, 
ולרבא המחלוקת אם מצויים לקיימו. ובין לרבה בין 

בא מובלעות גמירי ושכיחי, אלא שסובר ר"א לר
  שצ"ל בפ"נ כדי שלא תחלוק במדינת הים.

לחכמים צריך לומר, מוליך מא"י לחו"ל  ד:

ומשמע שלת"ק א"צ. ובביאור מחלוקתם י"ל שת"ק 
כרבה ולכן א"צ לומר בפ"נ, וחכמים כרבא וכיון 
שאין השיירות מצויות צריך לומר. לרבה צ"ל 

את המוליך לומר גזירה אטו שנחלקו אם מחייבים 
מביא. ולרבא צ"ל שאין מחלוקת וחכמים באו 

  לפרש דברי ת"ק.

לרבה צריך לומר  -באותה מדינה במדינת הים
בפ"נ משום דאין בקיאים, ולרבא א"צ לומר משום 

  דמצויים לקיימו (ונחלקו בדיוקא דמתני'). 

הגמ' מדייקת ממתני'  -ממדינה למדינה בא"י
לרבה בא לומר שאפי' לכתחילה שא"צ לומר בפ"נ. 

ליטלו ממנה ולחזור לתת לה ולומר בפ"נ, אי נמי אפי' א"צ 

ולרבא  לכתחילה א"צ לראות כתיבת הגט וחתימתו. תוס'.
צ"ל שבא"י אף ממדינה למדינה שכיחי לקיימו 
משום עולי רגלים, ובזמן שאין ביהמ"ק קיים שכיחי 

  משום בתי דינים הקבועים. 

  מסקנהביאור שיטת רבה ל
מסקנת הסוגיא שרבה מודה לטעם של קיום 
ומוסיף טעם נוסף של לשמה, וראיה ממה שהוצרכו 

שהיו  מהגמוניא להגמוניאלומר בפ"נ בא"י 
ולא היו  יותר מחירום דיהודה וגליל. תוס'.מקפידים 

ומבואר שצ"ל בפ"נ אף בא"י דבקיאין מצויים לקיימו 

  לשמה. אבל רבא לית ליה דרבה. 

רבה לרבא היא כשהביאו שניים את הגט,  והנ"מ בין
או באותה מדינה בחו"ל, שמצויים לקיימו, אבל 

אבל ממדינה למדינה בא"י אי שייך הטעם של לשמה. 

נימא דמצויים לקיימו משום עולי רגלים ובתי דינים, אצ"ל 
  בפ"נ, ואי אין מצויים לקיימו צ"ל בפ"נ דרבה אית ליה דרבא.

  אמירת בפ"נ באופנים שונים
הא דאמר  -אמירת בפ"נ לרבה לאחר שלמדו ה.

רבה דאין בקיאין לשמה היינו בזמן התקנה, אמנם 
אח"כ למדו בני מדה"י דבעינן לשמה, ומ"מ לא 

וצריך  ביטלו את התקנה שמא יחזור הדבר לקלקולו,

חרש  -חש"ו המביאים גטהשליח לבדוק שהוא לשמה. 
דעה דכיון דלאו בני שוטה וקטן פסולים להבאת הגט 

ואם פקח הביא גט  נינהו אינם יכולים להיות שליחים לגרש.
ולא הספיק לומר בפ"נ ובפ"נ עד שנתחרש, לרבא 
יתקיים בחותמיו וכשר, ולרבה הגט פסול שמא לא 
נכתב לשמה, ולאחר שלמדו אף שבעלמא צ"ל 
בפ"נ, מ"מ בנתחרש דהוי מילתא דלא שכיחא לא 

  גזרו. 

ן צריכים לומר, לרב הונא אי -שניים המביאים גט
שהרי נאמנים לומר בפנינו גירשה. לרבא ניחא, 
ולרבה צ"ל דאיירי אחר שלמדו, ומ"מ באחד גזרו 
שמא יחזור דבר לקלקולו, אבל שניים דהוי מילתא 

  דלא שכיחא לא גזרו. 
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אשה המביאה גיטה  -אשה או בעל המביאים גט
צריכה  בתורת שליחות שלא תתגרש עד שתגיע לבי"ד פלוני

ר בפ"נ. ואע"פ שבמילתא דלא שכיחא לא גזרו לומ
לאחר שלמדו, הכא גזרו כדי שלא תחלוק בשליחות 

. ובעל המביא (וסברא זו לא שייכת במי שאינו יכול לומר)
גיטו א"צ לומר משום שאין חשש שיערער על הגט 

  כיון שמביאו בעצמו.

  דיני אמירת בפ"נ
אם  אם נישאת ולא אמר השליח בפ"נ ובפ"נ

בחותמיו כשר ואם לאו פסול, דתקנת בפ"נ נתקיים 
. לרבא שלא תיזקק לעדיםאינה להחמיר אלא להקל 

ניחא דקיום עדיף מאמירת בפ"נ, ולרבה צ"ל דאיירי 
כשנישאת ולאחר שלמדו, ואף שגוזרים שמא יחזור 
דבר לקלקולו, הכא לא גזרו להוציאה מבעלה, שלא 
גזרו לומר אלא לפני שנישאת שמא יבוא הבעל 

רער, אבל אם נישאת ולא ערער הבעל אנחנו לא ויע
  מערערים מעצמו. 

הגמ' אומרת שרבי יוחנן וריב"ל כבר נחלקו  ה:

במחלוקת רבה ורבא. וריב"ל כרבה וריו"ח כרבא. 
ומה שאמר ריב"ל שבדורות האחרונים שבקיאים 
לשמה אצ"ל בפ"נ, אינו משום דס"ל שהטעם משום 

ים מצויים לשמה, שהרי רבה מודה לטעם דאין עד
לקיימו, ועוד שהרי גזרו שמא יחזור דבר לקלקולו, 

  אלא ריב"ל דיבר באופן שהביאו שניים את הגט.

לריו"ח  -בפני כמה נותן השליח את הגט לאשה
צריך לתת את הגט בפני שניים, ולרבי חנינא בפני 
שלשה. ואין מחלוקת זו תלויה במחלוקת רבה ורבא 

בל קיום שטרות בעי שלטעמא דלשמה מספיק ב' עדים, א

, שהרי מבואר לעיל שריו"ח סובר כרבא, ועוד שלשה
וא"כ לכו"ע יצטרכו ג' שהרי רבה מודה לטעמא דרבא 

. ואין לומר שלכו"ע בעינן עדים כדין קיום שטרות
מצויים לקיימו, ונחלקו אם שליח נעשה עד ועד 

אמרינן אלא שליח נעשה עד, אבל עד נעשה דיין, או לא 

לכו"ע  כגון קיום שטרות, שהרי בדרבנן ייןאינו נעשה ד
שליח נעשה עד ועד נעשה דיין. אלא נחלקו אם יש 
לחוש שבאופן שהאשה תביא את הגט יצרפו אותה 

וכן י"ל שיש לחוש שיביאנו קרוב. למנין הג' דיינים או לא 

  ותניא כוותיה דריו"ח. תוס'.

לר"מ יוציא  -המביא גט ממדה"י ולא אמר בפ"נ
, דכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים והולד ממזר

בגיטין יוציא והולד ממזר. ולחכמים אין הולד ממזר, 
כיצד יעשה יטלנו ממנה ויחזור ויתננו לה בפני ב' 

   ויאמר בפ"נ.

לרב אחי  - מה צריך השליח לראות בכתיבת הגט
צריך לעמוד על כל אות ואות, ולרבי ורב אסי אין 

הראשונים לעשות כך, שלא להוציא לעז על גיטין 
, ולרב אלעזר מהני אפי' ראה רק ודי בשיטה אחת

וכתבו התוס' דהיינו שיטה כתיבת שיטה אחת מהני 

, ולרב אשי מספיק ראשונה, דמסתמא סיימו לשמה
י"מ תיקון הקולמוס לשמוע קן קולמוסא וקן מגילתא 

והקלף, וי"א קול הכתיבה, (וכתבו התוס' דלא דמי לסומא 

ייתא מבואר כדברי רב אשי , ובברהפסול להביא גט)
דמהני אפי' אם הוא בבית והסופר בעליה או להיפך, 
ובהכרח איירי ששמע קן קולמוסא וקן מגילתא, 

שיש שם ועוד מבואר שאפי' אם יצא הסופר לשוק 

ששמו כשר, ואין חוששים שאדם אחר  הרבה בני אדם

  ביקש ממנו לכתוב עבורו גט. כשמו

  אמירת בפ"נ במביא גט מבבל

לרב בבל דינה כא"י לגיטין, וכן אמר רב הונא  ו.

עשינו עצמנו בבבל כא"י לגיטין מכי אתא רב לבבל 
וקבע ישיבה בסורא, ובתוס' פי' שרב הורה שכבר מימות יכניה 

דכיון  דינה כא"י, וי"מ מכי אתא רב היינו רבנים ובני תורה.
דאיכא מתיבתא מישכח שכיחי, והא דתני דמעכו 

בבל היא לצפונה של א"י דכתיב לצפון הוי חו"ל, ו
"מצפון תיפתח הרעה", היינו כל צד צפון חוץ מבבל. 

ואין ולשמואל אינה כא"י דמתיבתא בגירסייהו טרידי 

להם פנאי לחתום כלל (משא"כ בני ארדשיד דלהלן). אמנם 
   באותה מדינה אצ"ל בפ"נ. תוס'.

לענין גט לרב פפא זה תלוי במחלוקת  גבול בבל
, ולרב יוסף הכא לכו"ע בקידושין ע"א. לענין יוחסין

  הגבול הוא בערבה השניה הסמוכה לגשר. 

מאקטיספון לבי רב חסדא הצריך לומר בפ"נ 
, אבל מבי ארדשיר לאקטיספון לא, דבעינן ארדשיר

מצויים לקיימו, ובני ארדשיר היו הולכים לשוק 
באקטיספון והיו בני אקטיספון מכירים חתימותיהם 

, אבל בני ארדשיר היו ם שם בשטרותלפי שהיו חותמי
  טרודים בשוק. 

רבה בר אבוה הצריך לומר בפ"נ במחוזא  - מחוזא
לערסא, ולרב ששת הצריך  שורת בתיםמערסא 
לשכונה, ולרבא אפי' באותה שכונה.  ג' בתיםמשכונה 

אינם מצויים בבתיהם ואין והטעם הוא דכיון דניידי 

  יימו.אין מצויים לקמכירים חתימות שביניהם ו

רב אמר  -אם מועיל לומר בפ"נ במקום שא"צ ו:

שאף שא"צ לומר בבבל בפ"נ, אם אמר ובא הבעל 
(אבל אם לא אמר וערער הבעל וערער לא משגחינן ביה, 

וכמו שמצינו שרבי ישמעאל אמר לשליח  הגט פסול),
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שהביא גט מכפר סיסאי לומר בפ"נ, וכשאמרו לו 
פורי יותר שכפר סיסאי מובלעת בא"י וקרובה לצי

מעכו (שהיא כא"י לגיטין לר"מ, ואף רבנן לא פליגי 
אלא בעכו שהיא רחוקה, משא"כ כפר סיסאי), 
ואמר רבי ישמעאל שכיון שיצא הדבר בהתר נאמן, 

ומבואר וטעם הפסק היה כדי שלא תיזקק לעדים. 

  שבפני נכתב מועיל בא"י. תוס'.

רב אביתר אמר שגט הבא מבבל לא"י  -מבבל לא"י
לומר בפ"נ, דהא בקיאים לשמה, ואף מצויים א"צ 

  לקיימו.

 העולים מבבל לא"ילרב אביתר  -רב אביתר
לרש"י מקיימים בעצמם "ויתנו את הילד בזונה וכו', 

מפני שמבטלים מפריה ורביה, שנקל בעיניהם ילדים וילדות, 

ורב ולתוס' מפני שהיו בניהם משתעבדים בשביל מזונות. 

, ואע"פ שלרב שרטוטאביתר כתב פסוק זה בלא 
בלא  מן המקרא יצחק מותר לכתוב רק ב' תיבות

שרטוט אבל לא שלש, ובברייתא מבואר ששלש 
מותר וארבע אסור, (והגמ' מביאה להלן כמה 
אמוראים שכתבו פסוקים עם שרטוט), מ"מ אין 
מזה ראיה שלא היה גברא רבה, דדילמא לא שמיע 

מי ליה להא דרב יצחק, ורק דבר התלוי בסברא 
אינו גברא רבה. ועוד  לסבור זאת מעצמושאינו יודע 

לגלות לו סוד שהרי מצינו שהסכים הקב"ה על ידו 

כשנחלק בענין פילגש  לכוון הדברים על אמיתתם,

", אם ותזנה עליו פילגשובגבעה, דכתיב התם "
הכונה שמצא זבוב בקערה ומשום מאיסותא, או 

ר, שהרי והיתה בת יפת תואשמצא נימא באותו מקום, 

איתא בסנהדרין שאין לבנות ישראל שער, לא בית השחי ולא 

שהיה דרכן להשיר שיער ומשום סכנתא  בית הערוה, תוס'.

אותו מקום שלא יסתכן הבועל להיעשות כרות שפכה, והקפיד 

, וי"א שאף הנימא היתה עליה וברחה מפני אימתו
בקערה, וזבוב אונסא ונימא פשיעותא, ואמר אליהו 

חזר על דברי שניהם, דאלו ואלו דברי  שהקב"ה
אלוקים חיים, שמצא זבוב ולא הקפיד ומצא נימא 

  והקפיד.

, לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו
שהרי פילגש בגבעה וכו', והמטיל אימה יתירה סופו 

שאם יש צינה מפחדת לומר שלא טבלה בא לגילוי עריות 

ש בגבעה או כמעשה דפילגשפיכות דמים  ומשמשתו נדה,

שמדליקה נר או וחילול שבת  שבורחת מפניו ונופלת ומתה,

וכן מצינו באדם גדול מבשלת משחשיכה מפני אימתו. 
והיינו רבי חנינא בן גמליאל שבגלל שהטיל אימה 
יתירה בתוך ביתו, ביקשו להאכילו אבר מן החי (אך 
לא נכשל באכילתו, דהשתא לבהמתו לא מביא 

והיינו במידי דאכילה, ק עצמו הקב"ה תקלה, כ"ש לצדי

   ). דגנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור. תוס'

ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש עם 
(לרש"י עירובי עירבתם פירות למחר, חשיכה, עישרתם 

חצרות ולתוס' עירובי תחומין, אבל עירובי חצרות אפשר לערב 

נה הדליקו את הנר. ואמר רבה בר בר ח בספק חשיכה),
שצריך לאומרם בניחותא, כדי שיקבלו ממנו, ורב 

  אשי עשה כך מסברא.

אין לחרף ולגדף מי שעומדים עליו בני אדם  ז.

למוסרם למלכות, ואם אינו יכול לעמוד בהם ימתין 
לישועת ד' והוא יפילם חללים. וישכים ויעריב 

וכתבו התוס' עליהם לבית המדרש והם כלים מאיליהן. 

חבירו לשמים הוא נענש תחילה, אם אין  שאע"פ שהמוסר דין
  דין בארעא מותר, או שהכונה השכם לעסוק בתורה.

כל אדם שיש לו כעס על חבירו, או שחבירו מפסיד 
  פרנסתו, והוא שותק, הקב"ה יעשה עבורו דין.

, בין בפה בין בבתי משתאותאסור לשיר אחרי החורבן 
  בכלי. 

ים בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות חתנ
לרש"י עטרה ממש, ולתוס' היינו כעין כיפה שעושים לחתן 

וכן גזרו על האירוס  למעלה מראשו. ודווקא לחתן אסור.
, אבל אין איסור לעשות עטרה אלא זוג המקשקש

לאנשים ולא לנשים. ונענשו ישראל מפני שהשפילו 
את הגבוה והגביהו את השפל והעמידו צלם בהיכל, 

  נעשה לנשמע.ולא עמד להם מה שהקדימו 

אם אדם רואה שנכסיו מצומצמים יעשה מהם 
צדקה, וכ"ש כשהם מרובים. וכל הגוזז מנכסיו 
ועשה מהם צדקה, ניצול מדינה של גיהנום, משל 
לשתי רחילות וכו'. ואפי' עני המתפרנס מן הצדקה 

  יעשה צדקה, ועי"ז שוב אין מראין לו סימני עניות.

  מה נקרא א"י ומה חו"ל

עכו בצפונה  -פוני של ארץ ישראלגבולה הצ ז:

דא"י קיימא, ואמנם היתה רצועה מצפון לעכו 
שהובילה לכזיב (ולרבי יוסי עד לבלבו), וההולך 
באותה רצועה מימינו חו"ל (וטמאה משום ארץ 
העמים ופטורה מן המעשר ומן השביעית) אא"כ 
יודע שהוא א"י, ומשמאלו א"י אא"כ יודע שהוא 

, על רצועהנא נותן סימן כזה חו"ל. ואין לתמוה שהת
שהרי אף הפסוק עשה כך (מזרחה השמש 

  למסילה).
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י"א שלרבנן  - המביא גט שנכתב בנהרות שבא"י
כמו שמצינו לגבי  ואצ"ל לומר בפ"נ,דינו כמביא מא"י 

וזרעו בספינה  עפר חו"ל שנמצא בספינה בנהרות א"י

שחייב במעשר ובשביעית, אבל לר"י שאינו  וצמח
 של חרס ובשביעית אלא בספינה חייב במעשר

, גם לגבי גט חייב בקרקע, שאין המים עמוקיםגוששת 
לומר בפ"נ אם אין הספינה גוששת. שיטת רב נחמן 
בר יצחק (ח.) שהנהרות שבא"י לכו"ע דינם כא"י 

    אע"פ שאין הספינה גוששת, דטעמא דגט אינו משום יניקה.

 לרבי זירא תלוי -עציץ נקוב המונח ע"ג יתדות
אם אוירא כמאן דמנחא במחלוקת ר"י וחכמים הנ"ל 

ולרבא יש לחלק שעציץ נקוב כיון וחייב במעשר, או לא. 
וכך הוא האמת, שעומד במקומו חשיב א"י אף לר"י 

וכותבין עליו פרוזבול, והא דאיתא בשבת פ"א שהמגביה עציץ 
 מקרקע ליתדות חייב משום תולש, היינו מדרבנן. תוס'.

ע"ג מים חשיב לרבנן א"י משום  ומאידך י"ל שרק
  שהמים כארעא סמיכתא, אבל ע"ג אויר לא. 

הר ההר (הנמצא במקצוע צפונית מערבית  טורי אמנון ח.

הצד של של א"י), חודו של ההר הוא גבול א"י, והיינו ש
השיפוע לכיוון א"י דינו כא"י, ומה שמשפע לחוץ 

שלדרום לרש"י השיפוע הוא לדרום ולצפון, ומה אינו כא"י. 

הוא א"י, ומה שלצפון הוא חו"ל, ובא לציין גבולה הצפוני של 
א"י. ולשיטת התוס' שיפוע ההר הוא לכיוון מזרח ומערב, 

   והשיפוע המערבי הוא חו"ל והמזרחי הוא א"י. 

רואים כאילו חוט מתוח  שבמערב והאיים שבים
שהוא גבולה המערבי דרומי מטורי אמנון עד נחל מצרים 

וכל שבתוך החוט דינו  וא מחובר לים הגדול,של א"י, וה
כא"י, דכתיב "וגבול וכו' ". ושיטת רבי יהודה שא"צ 
קרא על האיים, אלא בא הפסוק ללמד שהים 

דינו כא"י,  אפי' עד האוקיינוס לצד מערבשכנגד א"י 
והאיים שבצדדים רואים כאילו חוט מתוח 

ן מצפו (לרש"י קפלוריא נמצאת בראש הר ההר)מקפלוריא 
ועוד חוט מנחל מצרים בדרום, לכיוון ים אוקיינוס 

וכן הים ובין החוטים דינו כא"י  שהוא בסוף העולם למערב

עצמו דינו כמו האיים, ונקט איים משום שחורשים וזורעים 
  בהם, וחייבים במעשר ושביעית. 

  דיני סוריא

  סוריא היא ארם צובה שכבשה דוד והוסיפה על ארץ ישראל.

דינו כמוכר לחו"ל שיוצא  וריאהמוכר עבדו לס
משום קנס, שהרי עבד חייב במצוות ואסור לצאת לחרות 

דבקיאין ואפי' לר"מ שעכו כא"י לגיטין מא"י לחו"ל. 

, המוכר עבדו לעכו יצא לחרות לשמה או מצויים לקיימו
  וכ"ש סוריא שהיא רחוקה יותר. כיון שאינה א"י, 

כיבוש יחיד מפני שגזרו עליה, אע"פ שכחו"ל  עפרה טמא

  שמיה כיבוש.

דאין מצויים צ"ל בפ"נ כחו"ל,  המביא גט מסוריא

   לקיימו.

כא"י,  במעשר ושביעיתומאידך סוריא חייבת  ח:

רש"י מפרש שכיבוש יחיד דכיבוש יחיד שמיה כיבוש. 

היינו משום שכבשה דוד לצורכו ולא היו כל ישראל יחד, והתוס' 
יבוסי "סמוך הביאו טעם משום שכבשה לפני שכבש את ה

לפלטרין שלך לא כבשת". אבל אחרי שכבשו את כל א"י, כל 
   מה שכבשו אפי' מחו"ל ואפי' יחיד היה קדוש.

ע"י שידה תיבה ומגדל  והרוצה ליכנס לה בטהרה
נכנס, ואף לרבי שהנכנס לארץ  שנושאים אותם באויר

משום דאהל זרוק העמים ע"י שידה תיבה ומגדל טמא 

בסוריא טהור,  ו חוצץ מפני הטומאהלאו שמיה אהל, ואינ
ולא על  במגע ומשאמפני שלא גזרו אלא על גושה 

אבל בארץ העמים אם האהיל ולא נגע או הסיט, אוירה 
ורבי יוסי ברבי יהודה מטהר אף  גזרו גם על אוירה.

  בארץ העמים. 

כקונה בפרוארי ירושלים,  והקונה שדה בסוריא
אם בשבת שמותר לומר לעכו"ם לכתוב עליו שטר 

, דאע"ג דאמירה לנכרי שבות, העכו"ם רוצה לילך בשבת
לא  לגרש העכו"ם וליישב בה ישראלמשום ישוב א"י 

  גזרו. 

  פלגינן דיבורא
עבד  -קיום בשטר שחרור והקנאת נכסים לעבד

שמביא שטר שחרור שכתוב בו "עצמך ונכסי קנויים 
דנאמן על שחרורו לומר בפני נכתב ובפני לך", קנה עצמו 

דבעינן עדים כשאר קיום אבל לא קנה הנכסים נחתם, 

ואם היה כתוב בשטר "כל נכסי קנויים לך" שטרות. 
הוי דיבור אחד, ואם נאמן על עצמו נאמן גם על הנכסים לאביי 

מתוך שלא קנה נכסים לא  דלא פלגינן דיבורא, הלכך
ולא אמרינן איפכא דמתוך שקנה עצמו קנה קנה עצמו, 

ולרבא  בעל השטר על התחתונה. תוס'.נכסים, משום שיד 
והוי לא אמרינן מתוך אלא עצמו קנה נכסים לא קנה 

כרות גיטא כיון דפלגינן דיבורא. ולתוס' כיון שאין שיור בדיבור 
   הוי כרות גיטא דפלגינן דיבורא.

הגמ' אומרת שמדברי רבא מבואר דפלגינן דיבורא, 
  והגמ' מבארת שגם לפי רב נחמן הכי הלכתא.

   -הכותב נכסיו לעבדו ט.

שהרי אם כתב כל נכסיו לעבדו יצא העבד בן חורין 

  הוא בכלל הנכסים, וקנה את שאר הנכסים. 
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לר"מ לא או שייר דבר אחר,  ואם שייר קרקע כל שהוא 
דכיון דנחית לשיורא אמרינן לדידיה נמי שייר, יצא בן חורין 

לגינן ולא פוכוונתו "כל" לשאר הנכסים, ולחנופי ליה קאתי. 
  דיבורא. 

שלא שייר אלא מה ולר"ש גם בשייר העבד בן חורין 

, אא"כ שייר אחד מריבוא מהנכסים שאמר שמשייר
וכוונתו לעבד שנחשב בעיניו כאחד מריבוא אע"פ ששווה יותר. 
ובשייר קרקע אף היכא שלא פירש איזה קרקע משייר שלא 

  קנה שום קרקע, מ"מ יוצא לחרות דעבד לאו קרקע הוא. 

שהרי אמר "כל נכסי" ולא קנה מבואר דפלגינן דיבורא ו

  אלא את העבד. 

רב נחמן פוסק הלכה כר"מ, ואע"פ שלר"נ פלגינן 
דיבורא (כלהלן) אין הטעם של ר"מ משום דלא 

וילפינן פלגינן דיבורא, אלא משום דלאו כרות גיטא 

לה לה מאשה, ובאשה כתיב "כריתות", וכיון שי"ל שכוונתו 
העבד ולא כתב עצמך ונכסי לאו כריתות גמור לשייר גם את 

הוא, ועל כן אף כשהזכיר שם קרקע פלונית לא יצא לחרות. 
והתוס' כתבו דלאו כרות גיטא היינו שיש שיור בדיבור שהוא 

  משתחרר בו, שאמר כל נכסי ואינו מתקיים כולו. 

 שכיב מרע שכתב כל נכסיו לעבדו ועמד מחליו
כסים, אבל העבד לרב נחמן חוזר בו מנתינת הנ

כיון שיצא עליו  ואסור להשתעבד בונשאר משוחרר 
והכא הוי כרות שם בן חורין. ומבואר דפלגינן דיבורא. 

  גיטא כיון ששעה אחת היה משוחרר, ושוב אינו יכול לחזור. 

המביא גט בא"י א"צ  -קיום גט שיש בו ערעור
לומר בפ"נ, ואם יש עליו עוררין, אם עד אחד 

רעור, ואם ב' מערערים לא מועיל מערער אינו ע
והאשה בחזקת אשת איש. קיום חותמיו, דהוי תרי ותרי 

שיעידו ואם הבעל מערער יתקיים בחותמיו תוס'.  

וכתבו התוס' דה"ה אם  החותמים או אחרים שזוהי חתימתם.
הלקוחות שהאשה באה לטרוף מהם מערערים, יתקיים 

  בחותמיו.

לומר בפ"נ עד פקח שהביא גט ממדה"י ולא הספיק 
שנתחרש, יתקיים בחותמיו. אבל אם הביא את הגט 
כשהוא חרש פסול, דחש"ו פסולים להבאת הגט 

  דאין בהם דעת ואין שליחותם שליחות.

  דיני גיטי נשים ושחרורי עבדים

צריך לומר בפ"נ בשטר שחרור כמו  -אמירת בפ"נ
והשליח נאמן בשחרור משום עיגונא כיון שאסור בבת בגט, 

  ואינו חייב במצוות. תוס'.  חורין

כשר בגט ובשטר שחרור, אבל בשאר  עד כותי
  שטרות פסול. (ויבואר להלן י').

אע"פ שטרות שנעשו בערכאות של עכו"ם  ט:

רש"י כתב הטעם משום דבני שחותמיהם עכו"ם כשרים. 

נח נצטוו על הדינים, ודינא דמלכותא דינא. ובתוס' כתבו 
ר ראיה משום דפסולים לעדות, דמדאורייתא פסולים אפי' בשט

ורבנן תיקנו להכשירם היכא דלא מרעי נפשייהו. (ומ"מ שטר 

וגיטי נשים ושחרורי  מתנה פסול דחספא בעלמא הוא).
דלאו בני כריתות נינהו הואיל ואינם בתורת עבדים פסולים 

ולר"א דאמר עידי גיטין וקידושין, ושחרור ילפינן מגט, 
אם כתבו ישראל, דהוי מסירה כרתי פסולים מדרבנן 

מזויף מתוכו שמא יבואו לסמוך על עידי החתימה. ואם לא 

ולר"ש אם שמות החתומים חתמו בו כלל כשר לר"א. 
שבזה אין חשש הם שמות מובהקים של עכו"ם כשרים 

  שיבואו לסמוך עליהם.

האומר תנו גט זה לאשתי ושטר  - חזרה משליחות
חוב הוא שחרור זה לעבדי, לר"מ יכול לחזור בו ד

דזכות להם, ולרבנן אינו יכול לחזור בו בשטר שחרור 

ואם מת (ולא חזר בו) לא יתנו לאחר מיתה הוא לו. 
ואף שלרבנן שחרור הוא זכות, מ"מ בין בגט בין בשחרור 

לא חל השחרור עד שמקבל השטר, וכיון שמת עבר העבד 
לרשות היורשים, רש"י. והקשו התוס' דאי הוי זכות פשיטא 

לאלתר, וכתבו דאיירי באמר תנו ולא אמר תן, שלא מסר  שזוכה
   ליד השליח בחייו.

ודין זה הוא גם בשאר שטרות, שאם אמר שכיב 
מרע כתבו ותנו מנה לפלוני ומת אין כותבין ונותנים, 
דשמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר 

. אבל אם אמר תנו דפקעה רשותיה דנותןלאחר מיתה 
שתיקנו חכמים שדברי שכיב מרע יתה נותנים אף לאחר מ

  ככתובים וכמסורים דמו, שלא תטרף דעתו בחליו.

לקרות קורין לפניהם עדים שאינם יודעים 
ולא הוי עד מפי עד כיון שאינו מעיד על עיקר וחותמין, 

המעשה, ובעי שניים קורין, או יחיד כרב נחמן וספרי דדייני 

לחתום ואם אינם יודעים  דאית להו אימתא. תוס'.
לרש"י היינו שמסרטין בסכין על מקרעים להם נייר חלק 

הנייר, וכתבו התוס' דלא חשיב כתב ע"ג כתב דאין כאן כתיבה 
גמורה. ור"ח פירש שמקרעים נייר אחר ושמים אותו על הקלף, 

והם ממלאים את והעדים ממלאים את הקרעים דיו 
(לפירוש ר"ח צ"ל שאין ממלאים את הקרעים  הקרעים דיו,

משום ודווקא בגט  לגמרי, דאם ממלאים א"א לקיימו).

עיגונא שמא ירצה לפרש בים או במסוכן וכדי שלא תזקק 

, אבל בשטר שחרור ושאר השטרות אינם ליבם
  כשרים אלא כשיודעים לקרות ולחתום.

  פסול בגט ובשחרור. מחובר ושאינו לשמה

ששוו גיטי נשים  למה מנו רק ג' דבריםהגמ' דנה 
בדים (מוליך ומביא, עד כותי, ערכאות. לשחרורי ע

ולר"מ גם רצה לחזור) ולא מנו לשמה (לרבא שאינו 
בכלל מוליך ומביא), ומחובר. ואין לומר שלא מנו 
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פסולים דאורייתא, וערכאות אינו דאורייתא כר"א 
דע"מ כרתי, שהרי חזרה משליחות היא דין 

   דכיון דחזר בו אינו שלוחו.דאורייתא, 

 לא קתני לתא דאיתא בקידושיןמיומשני ד י.
ולומדים הקש הויה ליציאה להצריך לשמה ולפסול במחובר, 
אבל בפני נכתב ליתא בקידושין מפני שלא שייך טעם התקנה, 
ועד כותי פסול משום שחותמין זה בלא זה, ושטר דערכאות אי 
איכא עידי מסירה כשר, דרבנן לא מתקנים לפסול השטר 

בתוס' כתבו דלא תיקנו לפסול ולהתיר אשת איש לעלמא. ו

ואף משום שאין תקלה במה שהיא סבורה שהיא מקודשת. 
מ"מ דאין כאן זכות, שגם בקידושין מועילה חזרה 

לרש"י היינו בשליחות בעל כרחה ליתא בקידושין, 

שבקידושין שליח זה אינו נעשה בעל כרחה. והתוס' ביארו 
ן יכול דבעבד ואשה כיון שמועיל שליחות בע"כ הו"א שאי

לחזור, אבל בקידושין פשיטא שיכול לחזור. והא דלא תני זמן 
ששוו גיטי נשים ושחרורי עבדים, משום שרגילים לכתוב זמן 

  גם בשאר שטרות. אבל קשה למה לא תני דשוו לבעל כרחה.

  דיני כותים
   -מצת כותי

ויוצאים  באכילה, ואין חוששים שהחמיצהמותרת  לת"ק
שונה דאף דבעינן מצה בלילה הראבה יד"ח בפסח 

המשתמרת, כותים בקיאים לשומרה לשמה. וכתבו התוס' 
דאיירי בעיסת ישראל, שהרי גזרו על פיתן (לפי שהיו מבטלים 
בנין בית המקדש). ואיירי שאין לכותי מצה אחרת, דאל"כ 

   חשודים על לפני עוור.

אוסר לפי שאינם בקיאים בדקדוקי מצוות  ור"א
   וחושדים בהם שהחמיצו.

שהחזיקו בה כותים  ואפי' מדרבנןכל מצוה  ולרשב"ג
  וסומכים עליהם. הרבה מדקדקים בה יותר מישראל 

   -שטר שחתום עליו עד כותי

  הנ"ל כשר בכל השטרות.  לת"ק

דמתני' (דס"ל כר"א הנ"ל) אם חתום ישראל  ולתנא
לבסוף בגט ובשטר שחרור כשר, דעידי הגט אין 

שאם אמר ם כולכם חותמים זה בלא זה (גזירה משו

לעשרה כולכם כתבו גט לאשתי אחד כותב וכולם חותמים, דלא 
שוויה גט אלא בהכי, ולכן תיקנו שלעולם יהיו כל העדים 

), ואי לאו דכותי חבר הוה לא נקבצים בשעת החתימה
ואין לחוש במה שכוליה שטרא מחתים ליה מקמיה, 

ייתא מתקיים אפומה דחד ישראל דחתים לבסוף, כיון שמדאור

ואם יש ב' עדים כותים  כשרים דגירי אמת הם. תוס'.
פסול. אבל בשאר שטרות שהעדים חותמים זה 

ואף אם חתם  דחשידי אעדות שקר,בלא זה פסול 
הישראל לבסוף, שמא חתם הראשון והשאיר רווח 

   עבור ישראל שהוא זקן ממנו ולבסוף חתם שם כותי.למעלה 

ם החזיקו אפי' תלוי אם החזיקו או לא, וא ולרשב"ג
שניים כשרים. ור"ג במתני' (מעשה שהביאו לפני 
ר"ג גט אשה והיו עדיו כותים והכשיר) לאביי תני 
עדו והיינו עד אחד, ולרבא ר"ג מכשיר אף בשניים 

  אם החזיקו.

  שטרות שחותמיהם עובדי כוכבים

בית ועד דיינים קבועים –בערכאות  -שטר מכר י:

המעות, והשטר הוא  ע"י הקרקעכשרים, דקנה  שלהם,
דלא מרעי  והערכאות נאמנים לזהראיה בעלמא 

וכתבו התוס' נפשייהו. ואם נעשו בהדיוט פסולים. 

דבהדיוט פסול אף בעידי מסירה ושמות מובהקים שמא יבואו 

ולר"ש (לקמן  להכשיר בלי עידי מסירה כמו בערכאות.
בעידי מסירה ושמות י"א.) ר"ע מכשיר גם בהדיוטות 

  .מובהקים

לשמואל בערכאות כשר דדינא  - שטר מתנה
דמלכותא דינא, ולל"ב פסול דהשטר חספא 

  ובעידי מסירה כשר לר"א. בעלמא. 

לת"ק פסולים  - גיטי נשים ושחרורי עבדים י"א.

, דלאו בני כריתות נינהו, והתוס' הוסיפו דלאו בני עדות נינהו
דלא קפדי ולר"ש דווקא אם נעשו בהדיוט פסולים 

, אבל בערכאות כשרים. שיה וחתמי שיקראאאורועי נפ
והיינו כשיטת רבי אלעזר דעידי מסירה כרתי, 

ובתוס' כתבו דדווקא ובשמות מובהקים כגון הורמיז 

הוא שם אחד, אבל אבו הוא ואבודינא  הורמין אבל הורמיז לא

שהוא רוח רעה, אבל בר שבתאי שם של ישראל. תוס'. 

אבל ידרי, ובטאי ובר קשבתי הוא שם של ישראל. תוס'. 

ונקים אונא, אבל בשמות  בטי הוא שם של ישראל,
דחוששים שאינם מובהקים פסול, דהוי מזויף מתוכו 

ואמר ר"ש לחכמים שלא  שימסור בפניהם ויסמוך עליהם.
בערכאות אלא שהם דור לפנינו נחלקו ר"ע חכמים 

בהדיוטות, שר"ע מכשיר, ולחכמים רק גיטי נשים 
דסמכינן על העידי ם בהדיוטות ושחרורי עבדים כשרי

מסירה. ואין לחוש שיבואו להכשיר בלא עידי מסירה (כמו 
שחוששים בשאר שטרות) כיון שגם בערכאות אינו כשר בלא 

ולרשב"ג אף גיטי נשים ושחרורי עידי מסירה. תוס'. 
עבדים אינם כשרים אלא במקום שרק עכו"ם 

, אבל במקום ואין מניחים ישראל לחתוםחותמים 
דשמא יבואו להכשיר גם בשמות ישראל חותמים פסול ש

ולא גוזרים אטו מקום שאינם מובהקים ובלא עידי מסירה, 
שישראל חותמים, מפני ששמות מתחלפים 

וכתבו התוס' שרשב"ג סובר כר"א שעידי ומקומות לא. 

  מסירה כרתי, דווקא בגיטין ולא בשאר שטרות.

  אין דינם כערכאות. כנופיתא דארמאי
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בלשון פרסי וחתומים עליו פרסים  פרסאהשטרא 

היודעים לקרות מה  מסירהאם יש עידי  - הדיוטות
כתוב בגט, והכתב מתוקן בעפצים ואינו יכול 

והיינו לר' אלעזר המצריך בשאר שטרות כתב שאינו להזדייף 

יכול להזדייף, תוס'. (עוד כתבו שעיבוד סיד שלנו כמו עיבוד 

ל שטר בשורה . וחזרו מעניינו שעפצים שלהם)
אחרונה, יכולים לגבות בשטר זה. ודווקא מבני חרי 

מפני שהעדים אבל ממשעבדי לא דלית ליה קלא 

  החתומים הם מוציאים קול ואינם ישראל.

והגט  גט שחתומים עליו שמות של עכו"ם י"א:

ואין  -מגיע מא"י, וכיון שאין רוב ישראל קרוים בשמות עכו"ם
הם שמות שלא ידוע אם החותמים עכו"ם, אם 

שכיחי ישראל שקרויים בשמות אלו, וכגון לוקוס 
אבל בשמות שמצויים גם בעידי מסירה, ולוס, כשר 

אפי' בישראל פסול. ואם הגט מגיע ממדה"י כשר 

מפני שרוב ישראל שבחו"ל  בלא עידי מסירה
  שמותיהם כשמות עכו"ם.

  תופס לבעל חוב
ל אדם מן השוק התופס מטלטלין ש -תופס לבעל חוב

אם אינו חב לאחרים קנה, ואם הוא  הלוה לצורך המלוה,
(אינו רב הונא שמזכיר סתם בכל חב לאחרים לרב הונא 

קנה (כמו ששליח זוכה בשחרור לעבד  הש"ס. תוס')
אע"פ שחב בזה לאדון), ואמר רבי ירמיה שריו"ח 
אמר שלא קנה בחב לאחרים, (ובשחרור קנה דכל 

א דין זה תלוי האומר תנו כאומר זכו). לרב חסד
במחלוקת ר"א וחכמים גבי מלקט פאה עבור עני 

  (דלהלן), והגמ' דוחה שלא בזה נחלקו. 

לר"א זכה, ולחכמים  -המלקט פאה עבור עני
יתננה לעני הנמצא ראשון. לרב הונא נחלקו בדין 

(ואפשר לומר תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, 

שחב לאחרים  שלרבנן לומדים מכאן שתופס לבעל חוב במקום

והגמ' דוחה די"ל שטעמא דר"א משום  לא קנה. תוס').
מיגו שהיה מפקיר נכסיו ומיגו דזכי לנפשיה זכי נמי 
לחבריה. וטעמא דרבנן משום דכתיב "לא תלקט 

, ור"א דריש דדרשינן סמוכיםלעני" והיינו עבור עני 
  להניח פאה בשדהו. להזהיר עני על שלו 

על חייב במזונות הב - חיוב מזונות באשה י"ב.

אשתו, ואינו יכול לומר לה עשי עימי ואיני זנך. אבל 
יכול לומר לאשתו צאי מעשה ידיך במזונותיך, ולא 
אמרינן כל כבודה בת מלך פנימה, ואמנם אם לא 

  ספקה חייב לזונה. 

  חיוב מזונות בעבד
 הגמ' מסתפקת האם האדון יכול לומר לעבד

, והגמ' פתחיםאלא חזור על ה עשה עימי ואיני זנך
אומרת שממה שמבואר במתני' גבי חזרה, ובעבד 
שגלה לערי מקלט, ובשני בצורת (כדלהלן), שאין 
האדון חייב לזונו אין ראיה שיכול, די"ל דאיירי 
באמר ליה צא מעשה ידיך למזונותיך, שאף אם אין 
מעשה ידיו מספיקים למזונותיו אינו חייב לזונו, 

ועל כן אף אם הוא וכו',  דעבדא דנהום כריסא לא שווה

ואם  עדיין עובד את רבו (כמו הרגילות) אינו חייב לזונו. תוס'.
  העדיף על מזונותיו ההעדפה של רבו. 

הגמ' מוכיחה מדברי רב  -מחלוקת האמוראים בזה
שאין האדון יכול לומר לעבד עשה עימי ואיני זנך. 

  ומדברי ריו"ח שיכול לומר לו עשה עימי ואיני זנך.

מעשה  מפני שהרג בשוגג שגלה לערי מקלטעבד 
ידיו לרבו, לריו"ח היינו שאומר לו עשה עימי ואיני 
זנך, ולרב היינו שיכול לומר לו צא מעשה ידיך 
במזונותיך, ולא אמרינן דכיון דכתיב "וחי" צריך 
חיותא טפי. ואף בזה אם העדיף על מזונותיו, 

ימצא ואין אומרים שישמור ליום שלא ההעדפה של רבו, 

   להשתכר.

אם אמר האדון לעבד צא מעשי ידיך  בשני בצורת
במזונותיך ולא ספיק, לרשב"ג יכול לומר לאדון או 
פרנסני או הוציאני לחרות, כדי שירחמו עליו, 
ולחכמים הרשות ביד רבו, דמאן דמרחם אבני חרי 

  מרחם נמי אעבד. 

אותו העבד לווה ואוכל  המקדיש ידי עבדו י"ב:

. הגמ' מבארת שאם אין הרב יכול ועושה ופורע
לומר לעבד עשה עימי ואיני זנך, איירי במעלה לו 

מזונות מרווחים שאין –מזונות, ולווה ואוכל להעדפה 

, דניחא ליה להקדש דלישבח דרך האדון להאכילו
עבדיה. וצריך העבד לפרוע פחות פחות משו"פ 

אבל על פחות משו"פ לא חל דאל"כ קמא קמא קדיש, 

אבל אם אין האדון מעלה לו מזונות אותו ההקדש. 
  העבד עושה ואוכל. 

שבתו היינו  לריו"ח נותן שבתו לרבו, הקוטע יד עבדו

שכר בטלה, שאע"פ שנותן לאדון דמי ידו, יכול להיות שומר 
 קישואים כשיעמוד מחליו, (ולתוס' שבת היינו נזק ושבת)
ורפואתו משתמש בה לרפואה, והעבד נזון מן 

ם שיכול הרב לומר לעבד עשה עימי הצדקה, משו
ואיני זנך. והחידוש הוא שרפואתו לרבו בגוונא 
שאמדוהו לחמשה ימים ורפאוהו בסם חריף 
ונתרפא בג' ימים, דהו"א שכיון שנצטער דידיה הוא, 
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דכל שבח הבא לידו זוכה בו, כשורו וחמורו. וכתב רש"י קמ"ל 

ה בין הצער שצערו נמי לרבו דבכלל רפואתו היא, בין צער המכ
דסמא חריפא. וכתבו התוס' דה"ה בושת לרבו. עוד כתבו שאף 
שאם אחר חבל בו רפואתו לרבו, אם האדון עצמו חבל בו פטור. 
או דנימא שגם האדון עצמו חייב לרפאו, ואמנם בסמא חריפא 

  פטור מן המותר.

  מתי משלח יכול לחזור בו מהשליחות
כול י האומר תן גט זה לאשתי ורוצה לחזור בו

לפני שהגיע הגט ליד האשה, ואין השליח המשלח לחזור בו 

, מפני שחוב הוא לה שהרי הבעל יכול לזכות עבורה
חייב במזונותיה, (ואף שיכול לומר לה צאי מעשה 
ידיך במזונותיך, הרי אם לא ספקה חייב לזונה). ועוד 

וכתבו התוס' בשם הירושלמי שהרי פוסלה מן התרומה. 

ה שחין יכול הבעל לחזור בו, כיון שהבעל שגם באשתו של מוכ
  יכול לגרשה בעל כרחה.  

האומר תן שטר שחרור זה לעבדי ורוצה 
   -לחזור בו

יכול לחזור בו, מפני שחוב הוא לו שהרי  לר"מ
פוסלו מן התרומה, שיכול לברוח באופן שלא יוכל 

ולפוסלו מתרומה  בתוך ד' אמותהאדון לזרוק לו גט 
בלי השליחות לא נחשבת השליחות חובה.  וכיון שיכול לפוסלו

אי נמי יכול האדון לזרוק ספק קרוב לו ספק קרוב לעבד, ויאסר 

ועבד בתרומה ובשפחה, ועדיף לו להיות ודאי בן חורין. תוס'. 
ישראל חוב הוא מפני שמפסידו בשפחה כנענית 

יכול לזלזל דעבדא בהפקירא ניחא ליה, והשפחה זילא 

מתנהגת עמו בפריצות. וכתבו יצא שכיחא ופר בה כתאוותו

התוס' שבעבד קטן דלא ניחא ליה בהפקירא מודה ר"מ שיכול 
   האדון לחזור.

מפני שכבר זכה השליח אין יכול לחזור בו  ולחכמים

ואינו מפסיד , לפי שזכין לאדם שלא בפניו, עבור העבד

לפי שאם ירצה שלא לזונו רשאי, (דאף אם לו מזונות 
לעבד עשה עימי ואיני זנך, יכול אין הרב יכול לומר 

לומר לו צא מעשה ידיך למזונותיך, ואם לא 
אלא יחזר מספיקים לו מעשה ידיו ג"כ אינו חייב לזונו 

) ומה שפוסלו מן התרומה הרי גם אם על הפתחים
(וכתבו  ברח יכול למוכרו לישראל ולפוסלו מתרומה

התוס' דמ"מ עבד שברח מותר לאכול בתרומה, וא"צ לחשוש 

ומה  שמכרו, דלא שכיח שיקנהו ישראל לאחר שברח).
שפוסלו בשפחה כנענית אינו חוב שהרי מתירו בבת 

מפני חורין. ולא אמרינן עבדא בהפקירא ניחא ליה 

שעדיף לו להיות בן חורין, אבל גר שהוא בן חורין בהפקירא 
ניחא ליה. תוס'. עוד כתבו התוס' בשם הירושלמי שאף בעבדו 

כול לחזור בו, כיון שיכול לשחרר את העבד ע"י של קצין אינו י
  אחר בעל כרחו.

  קיום השליחות אחרי מיתת המשלח

נתינת גט או שטר שחרור אחרי מיתת  י"ג.

האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור  - המשלח
, מפני שאין הגט חל זה לעבדי ומת לא יתנו לאחר מיתה

שלא מסר  אלא כשהגיע לידו, ואז כבר פקעה בעלותו. ואיירי
ליד השליח, ועל כן אף לחכמים דשחרור הוי זכות לא יתנו 

  לאחר מיתה. 

  -נתינת מעות אחרי מיתת המשלח
איתא במתני' האומר תנו מנה לפלוני ומת יתנו 

   לאחר מיתה.

רב מעמיד את המשנה במעות שצבורים ומונחים 
  במקום מסוים. 

דבלא משיכה לא קנה, רב זביד מבאר דברי רב בבריא 

אם מת יכול הבן לחזור לו, למאן דלית ליה מצוה לקיים דברי ו

ובצבורים קונה מחיים, במעמד שלשתן, וצריך  המת.
מפני שמעמד שלשתן קונה רק בפקדון ולא  צבורים
   דמלוה להוצאה ניתנה ואינם בעין.במלוה 

ורב פפא סובר שא"צ במעמד שלשתן שיהיו צבורין, 
ירי רב בשכיב דאפי' במלוה ופקדון מהני, אלא אי

מרע, ומ"מ כשאין המעות צבורין סובר רב 
. בקרקעשחוששים שמא כוונתו לאיזה מנה קבור 

ובבריא אין אמנם להלכה אין חוששים למנה קבור. 

חוששים למנה קבור, דמתוך שלא פירש משמע שאינו מקפיד 
  איזה מנה יתנו לו. תוס'.

ורב זביד לא העמיד בשכיב מרע מפני ששכיב  י"ג:

נותנים אע"פ שלא אמר תנו, שהרי ר"ש שזורי  מרע
אמר שמסוכן שאמר כתבו גט לאשתי יכתבו ויתנו 

, ומפרש, ויוצא בשיירה ליהרג(כמו ביוצא בקולר 
שמתוך שהוא בהול על נפשו לא אמר תנו, וכוונתו לפטור את 

). וענה לו רב אשי דמנין לומר שמתני' אשתו מיבום
  כר"ש שזורי.

  קנין מעמד שלשתן
ומר לחבירו מנה לי בידך תנהו לפלוני, ואמר כך הא

  במעמד שלשתם, קנה.

לרב פפא וללוי אף במלוה מהני מעמד שלשתן, 
  אבל לרב זביד דווקא בפקדון מהני אבל במלוה לא. 

   -טעם התקנה
אמימר מפרש הטעם דנעשה כאומר לו בשעת מתן 

, שעבידנא לך לדידך ולכל דאתי של ההלואהמעות 
גלאי מילתא שכבר משעת הלואה היה וא"כ אימחמתך 

  משועבד לו.
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רב אשי דוחה שא"כ לא יוכל להקנות לאלו שנולדו 
, שאף לר"מ שאדם מקנה דבר שלא בא אחרי ההלואה

, א"א להקנות לדבר שלא בא במוכר פירות דקללעולם 
אמנם המקדש אשה ללאחר גירות או שחרור לעולם. 

  לל.מקודשת, ולא לדמי לנולדים שאינם בעולם כ

בשעת ועל כן מפרש רב אשי הטעם שחל הקנין  י"ד.

בההיא הנאה שבמקום מלוה ישנה יש כאן  אמירה
  שעי"ז יכול לדחות את הפרעון לזמן ארוך.מלוה חדשה 

הונא מר בריה דרב נחמיה דוחה דא"כ אם הקונה 
הוא אלים לא יקנה במעמד שלשתן, ונמצא שנתת 

  דבריך לשיעורים.

שקנין זה הוא הלכתא בלא  ועל כן מפרש מר זוטרא
  כהלכה למשה מסיני שא"צ לתת בה טעם. טעמא 

  מעמד שלשתן לא ניתן לחזרה.

מעמד שלשתן צריך שיהיה בפני המקבל, אפי' 
  במתנה מועטת.

מעמד שלשתן שנעשה בטעות (הנהו גינאי דעבוד 
  חושבנא וכו') הוי קנין בטעות וחוזר.

לא נה אע"פ שכתב לשון מת הכותב כל נכסיו לאשתו
וגם דין זה להכניס ולהוציא, עשאה אלא אפוטרופוס 
  והפקר בי"ד הפקר. הוא הלכתא בלא טעמא 

שאינו דר בו אלא עשאו  המשיא אשה לבנו גדול בבית

  קנאו, וגם דין זה הוי הלכתא בלא טעמא. בית חתנות, 

דין שליח להביא מעות לשני,               
  ואם הולך כזכי

מנה לפלוני שאני חייב האומר לחבירו הולך 
   -לו

 אם יאנסו אצל השליחבאחריות  המשלחלשיטת רב חייב 
ולומר החזירם לי שמא יאנסו ואין הלוה יכול לחזור בו 

  . ולשמואל כיון שחייב באחריות יכול לחזור בו. בדרך

הולך כזכי, והכא נחלקו  בעלמאהגמ' מבארת שלכו"ע 
זור אי אמרינן שמתוך שחייב באחריות אם בא לח

לרש"י הנ"מ לשמואל שהולך כזכי זה במתנה שאין בה חוזר. 

אחריות, דמודה שמואל שאינו יכול לחזור בו, ולתוס' במתנה 
לכו"ע לא אמרינן תן כזכי, והנ"מ לשמואל בזה שהולך כזכי היא 

   אם פטרו מאחריות או בגט שחרור.

ותניא כוותיה דרב, שבין בהולך ובין בתן, בין במלוה 
ן, חייב באחריותו, ואינו יכול לחזור בו. בין בפקדו

דניחא ליה וצ"ל דאיירי בפקדון שהנפקד הוחזק כפרן 

, דאל"כ לימא אין רצוני שיהא לבעלים שיצא מתחת ידו
  .והוי חוב ויכול לחזור בופקדוני ביד אחר 

רב יוסף בר חמא נשלח להביא לרב ששת מעות 
 עבור סרבלים שמכר, ונשמט רב יוסף מלעשות קנין

, ואמר לו רב ששת שטוב עשה, שלא יתבעום אם יאנס
והיינו שלא שיעבד עצמו כעבד, או דעבד לוה לאיש מלוה 

שטוב עשה כיון שהם משועבדים לו כעבד. וכתבו התוס' 
שאע"פ שלא הוחזקו כפרנים לא היו יכולים לתובעו להחזיר, 

    משום שהיה שלוחו.

כיפר  רבי דוסתאי בר רבי ינאי ורבי יוסי בר י"ד:

נשלחו להביא כלי מנהרדעא, וביקשום שיעשו קנין 
ולא הסכימו, וביקשום להחזיר את הפקדון, ולא 
הסכים רבי יוסי בר כיפר והכוהו, ורבי דוסתאי אמר 
שהוא ראוי למכות כיון שהם אנשים משונים 
ומסוכנים וקרובים למלכות ויש להם סוסים ופרדים 

  שרצים אחריהם. 

תני  נה לפלוני ומת,הולך מ האומר לחבירו
חדא יחזרו למשלח, ותני חדא ליורשי מי 

  . שנשתלחו לו

  או לא. וזכה מחיים להו"א נחלקו אם הולך כזכי 

והגמ' דוחה שלכו"ע הולך לאו כזכי, ובבריא יחזרו 
ובשכיב  שלא שלח אלא למקבל ולא ליורשיו,למשלח 

  מפני שזכה בהם מחיים. מרע יקבלו היורשים 

י בשכיב מרע ואם המקבל היה חי ולרב זביד אייר
בשעת מתן מעות זכו היורשים, ואם המקבל מת 

  קודם לכן יחזרו למשלח. 

ולרב פפא איירי בבריא ואם מת נותן בחיי מקבל 
משום מצוה לקיים דברי ינתנו ליורשי מי שנשתלחו לו 

ואפי'  ואם מת מקבל בחיי נותן יחזרו ליורשיםהמת, 

ם דברי המת כיון שבטלו דבריו מת המשלח אין כאן מצוה לקיי
  בחייו.

   -הולך מנה לפלוני והלך ובקשו ולא מצאו

יחזרו למשלח, ואם מת משלח לרבי נתן ורבי  לת"ק
יעקב יחזרו ליורשי המשלח. הגמ' רוצה לומר דאיירי 
בבריא והטעם משום דהולך לאו כזכי, והגמ' אומרת 
דאיירי בשכיב מרע, וס"ל כרבי אלעזר שדברי שכיב 

. ובשניהם הולך לאו כזכיע אינם ככתובים וכמסורים מר
  ור"נ ור"י הוסיפו דאין מצוה לקיים דברי המת.

ליורשי מי שנשתלחו לו, להו"א איירי בבריא  וי"א
, והגמ' ופליגי אפי' לא מת משלחומשום דהולך כזכי 

להעמיד בשכיב לומר שהולך לאו כזכי ואומרת שאפשר 
רע ככתובים מרע, וס"ל כרבנן דדברי שכיב מ
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וינתנו ליורשי מקבל כל זמן שלא חזר בו וכמסורים דמו 

  המשלח ודלא כר"א.

ואיירי שמת הנותן לפני מצוה לקיים דברי המת  לר"מ

אבל בלא המצוה לא או משום דהולך  המקבל. תוס'.
לאו כזכי או משום דדברי שכיב מרע אינם ככתובים 

  ואפי' מת מקבל לפני הנותן. תוס'.וכמסורים, 

אם הולך כזכי או לא, יחלוקו, דמספקא להו  לחכמים

ואם מצוה לקיים דברי המת או לא. לרב האי כל תיקו שבש"ס 
יחלוקו, ולר"י בכל מקום הולכים אחרי המוחזק, מלבד היכא 

  שכתוב שיחלוקו.

לרש"י היינו לפי מה מה שירצה שליח יעשה,  כאן אמרו

ה זו, ואוהב שראה בדעתו של משלח, אם היתה עינו יפה במתנ

, דשודא את המקבל ואת בניו, ולתוס' אינו תלוי באומדנא
  .מחלוקה במקום שיש ספקעדיף 

אומר (ילה"ס אם היה נשיא או שאמר  ור"ש הנשיא
בשם הנשיא) מעשה אתא על ידי ואמרו ליורשי 

  משלח. ומעשה אתא לאשמועינן.

כר"ש הנשיא, ואיירי בבריא  הלכה לרב יוסף ט"ו.

כיב מרע ככתובים וכמסורים דמו, דאל"כ דברי ש
ותני יחזרו למשלח, שהרי אם מת מצוה לקיים דברי 

  המת.

  

  

  המביא גט:
  

  מה מעכב באמירת בפנ"כ ובפנ"ח
המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ולא אמר 
בפני נחתם, או שאמר בפני נחתם ולא אמר בפני 
נכתב, פסול, דדין אמירת בפנ"כ ובפנ"ח מעכב 

  ד.בדיעב

אם אמר בפני נכתב חציו האחרון  -בפני נכתב חציו
ובפני נחתם כולו פסול, אבל אם אומר שנכתב בפניו 
חציו ראשון כשר, דאפי' לא נכתב בפניו אלא שיטה 

לשמה  הראשונה, שבה שם האיש והאשה והזמןאחת 
  כשר.

איתא במתני' שאם אמר בפני נכתב כולו 
   -פסולאחד מן העדים  ובפני נחתם חציו

מעידים  מן השוקשניים  לרב חסדא פסול אפי' אם
והטעם משום שצריך "או  ,על החתימה השניה

עדות -כולו בקיום הגט או כולו בתקנת חכמים" 

כתבו התוס' שהטעם השליח שהאמינוהו חכמים כשניים. ו
   משום שלא דייק השליח כשאין כל העדות מתקיימת על ידו.

אבל רבא סובר שאם שניים מן השוק מעידים על 
החתימה השניה הגט כשר, דשני עדים לא גריעי 

דכיון שהשליח נאמן אפי' הוא אומר ידעתי (אני מאחד. 

  מכירם) ולא אמר בפני נחתם, א"כ גם כשיש עוד עד כשר. 

הוא ועד אחר מקיימים את לרבא אם  ט"ו:

פסול, משום דאתי לאחלופי  החתימה השניה
בקיום שטרות דעלמא, ולהוציא ג' רבעי הממון ע"פ 

שהרי קיום חתימתו היא על פיו, וגם חצי קיום עד אחד 

החתימה השניה, ורחמנא אמר "על פי שניים עדים" דמשמע 
ר שטרות, חצי על פי כל אחד. ודין זה הוא מעיקר הדין בשא

אבל בגט הרי השליח נאמן על הכל, ומ"מ פסול גזירה אטו שאר 
   שטרות.

סובר שאם הוא ועד אחד מקיימים את  אשי אבל רב
  כשר.  החתימה השניה הגט

פסול,  הוא אומר אני הוא העד השנילרב אשי אם 
משום ד"או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת 

  חכמים". 

א דתנא במתני' הגמ' מבארת שלרבא ורב אשי ה
שאם אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם 
פסול, קמ"ל מתני' שאפי' אם יש עדות אחרת על 

ואפשר ללמוד מזה או את דינו של רבא החצי השני פסול, 

או את של רב אשי, שאין אחד חמור מחבירו דנימא תפשת 
מרובה לא תפשת (שאף שרבא פוסל אפי' אם יש עוד עד על 

שניה, הא בשאר שטרות נמי פסול). אבל לרב חסדא החתימה ה
מנלן ללמוד שאפי בשני עדים על החתימה השניה פסול, והרי 

ולרב חסדא לא זו אף זו קתני,  תפשת מרובה לא תפשת,
(ולא בא התנא להשמיענו חידוש מיוחד, דנימא למה לא 

  השמיע שאפי' בשני עדים פסול).

ין לרב חסדא א -גידוד חמשה ומחיצה חמשה
משום , בחריץ עמוק ה' והקיפו מחיצה ה' לעשרהמצטרפין 

דאו כולו במחיצה או כולו בגידוד, ולמרימר 
  מצטרפין, וכן הלכה. 

  ענייני נטילה וטבילה

   -נטילה לחצאין
ידיהם  שני אנשים שנטלו ידיהם מרביעית אחת

   כיון דקאתו משיירי טהרה.טהורות 

 מן הכליואם נטל כל יד בנפרד, או אחת בנטילה 
  ידיו טהורות.  בנהר מ' סאהואחת בשטיפה 

נטל חצי יד וניגבה וחזר ונטל את החצי  ט"ז.

אם כשנטל את החצי השני המשקה בחצי  -השני
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, אין ידיו טהורות, שאינו נגוב לגמריהראשון הוא טופח 
טופח לא הוי חיבור לענין טומאה וטהרה, כמו ש

ואילפא מסתפק מה הדין אם המשקה היה טופח 
, די"ל שאם נגע בו יכול להרטיב מקום אחרע"מ להטפיח 

שאע"פ שלענין טומאה וטהרה הוי חיבור, היינו 
, אבל לענין והטעם משום גוד אחיתכדברי ר"י וכדלהלן 

    דאין הספק בדיני חיבור.נטילה לא מהני 

   -יבור מים לענין טומאה וטהרהח
 הר משופע שמדרונו מחודד הרבה,וקטפרס  קילוח,–ניצוק 

שאם התחתון טמא לא וטופח, אינו חיבור לא לטומאה 

נטמא העליון, וה"ה כשמחוברים במשקה טופח אינו חיבור 

לחבר ב' מקוואות ולא לטהרה  לטמא את המים הטהורים,

  ופח הוי חיבור.  אבל טולהשלים מ' סאה לשיעור מקוה, 

אם טבלו בו  מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות
שניים בבת אחת שניהם טהורים, ואם טבלו שניים 

מפני שהמקוה בזה אחר זה הראשון טהור והשני טמא 

, ושיטת ר"י שאם כשטבל השני רגלי נחסר ע"י הראשון
דהמים שעל הראשון הראשון עדיין במים, השני טהור 

  כמחוברים למקוה.

  -שאוביםמים 

הבא ראשו ורובו  טהור -טומאת מים שאובים
, או טהור שנפלו על ראשו ורובו בכליבמים שאובין 

לתרומה עד שיטבול, מפני ג' לוגין מים שאובין, טמא 

שהיו מקוואות שלהם סרוחים והיו רוחצים אחרי הטבילה, 
והתחילו לומר שהרחיצה מטהרת ולא הטבילה, ולכן גזרו 

ים תטמא, וגזרו גם על טהור, דאי לאו שהרחיצה במים שאוב
הא לא קיימא הא. וכתבו התוס' שרק טבול יום טמא בשניהם, 

ורב  דמעשה כך היה, אבל טהור לא נטמא אלא בנפילה.
בביאה  חצי גופוירמיה מסתפק מה הדין אם חציו 

  וחציו בנפילה. תיקו.

בעל קרי חולה  - טהרה ע"י ט' קבין מים שאובים
נין תקנת לעין מים שאובים טהור שנתנו עליו ט' קב

ורב  , אבל אסור להכנס למקדש.עזרא ולהתירו בדברי תורה
פפא מסתפק מה הדין בחציו בטבילה וחציו בנתינה. 

    תיקו.

  ע"י שניים אמירת בפנ"כ ובפנ"ח

והשני  אם הגט יוצא מתחת יד אחד מהם,  ט"ז:

 מפני שדווקא המביא צריךפסול,  אינו שליח להביא את הגט,

  לומר בפני נכתב ובפני נחתם.

   -ואם הגט יוצא מתחת יד שניהם

רש"י כתב דהיינו ששניהם אדוקים בו ושניהם שלוחים, והתוס' 
כתבו שא"צ שיהיו אדוקים, ודי ששניהם יאמרו שהבעל עשה 

את שניהם שלוחים, (וצריך שאחד יתן את הגט במעמד השני. 
כשר ולרבה ואם אחד שליח והשני מעיד על השליחות, לרבא 

   אפי' אחר שלמדו פסול. תוס').

 שניים שהביאו גט ממדה"יללישנא קמא כשר, ד
רש"י כתב הטעם א"צ לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. 

משום שעדים מצויים לקיימו (ומ"מ אם אין שניהם שלוחים אף 
שמצויים לקיימו לא פלוג רבנן), וכתבו התוס' שלרבה איירי 

שמא יחזור דבר לקלקולו משום דלא  לאחר שלמדו, ולא גזרו
   שכיח שיהיו ב' שלוחין.

משום דאתי לאיחלופי כיון שרק אחד מעיד על ולל"ב פסול 

  , ולפי זה גם שניים המביאים גט צ"ל בפ"נ. החתימה

ואם שניהם אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר 
מפני שגם אם שלשתם שלוחים לרבנן פסול  בפני נחתם

לר"י כשר דאמירת בפ"נ היא ו חוששים לאיחלופי,
. ולרבה איירי אחר ובשניים א"צ לומר בפ"נמשום קיום 

ואין כאן לא חשש לשמה שהרי למדו, וגם מצויים שלמדו 

ונחלקו אם גוזרים שמא יחזור דבר לקלקולו,  לקיימו
רש"י מפרש שלר"י אין גוזרים בשניים משום דלא שכיחא, 

לא חיישינן שיחזור והתוס' כתבו שר"י לא גוזר אפי' באחד ד

, ולפי זה ר"י חולק ומכשיר גם באחד דבר לקלקולו
אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם, (ומ"מ אף 
שר"י לא גוזר שמא יחזור דבר לקלקולו, אם אמר 
שליח בפני נחתם ולא אמר בפני נכתב פסול דחייש 

  לאיחלופי).  

ללישנא קמא אם הגט יוצא מתחת יד אחד ואומר 
תב ואחר אומר בפני נכתב ובפני נחתם לרבנן בפני נכ

פסול, ולר"י כשר, ונחלקו אי חוששים לאיחלופי, 
ולר"י לא חוששים לאיחלופי כיון שהצריכו שניים להעיד על 

. ורבא דס"ל שטעם אמירת בפ"נ משום קיום הכתיבה
סובר כלישנא זו. והגמ' מביאה שרבה בר בר חנה 

א"צ לומר  (חלש אתו לגביה וכו') סובר ששניים
  בפ"נ, כיון שנאמנים לומר בפנינו גירשה. 

אחד אומר בפני נכתב ושניים אומרים  י"ז.

כשר. רבי אמי סבר דאיירי כשהגט  בפנינו נחתם
יוצא מתחת יד עד הכתיבה, דנאמן כשניים, ועל 
החתימה שניים מעידים, ולפי זה גם שניים שהביאו 
 גט ממדה"י צ"ל בפ"נ, וכלישנא בתרא שבשניים
אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם רבנן 
פוסלים גם בגט יוצא מתחת יד שניהם. וחזר בו רבי 
אמי ואמר שאפי' כשהגט יוצא מתחת עדי החתימה 
כשר, דשניים שהביאו גט ממדה"י א"צ לומר בפ"נ, 

  ואם הגט יוצא מתחת יד שניהם כשר אף לרבנן.

רת יודע הקב"ה בישראל שאין יכולים לקבל גזי
, לכן הגלה שלא יתעסקו בתורה ולא יקיימו מצוותרומיים 

. אמנם אחרי ששם התורה ראויה להתיישבאותם לבבל 
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לבבל היו גרועים יותר  פרסיים-שבאו החברים 
  מהרומיים. 

  דיני כתיבת זמן בגט
אם הגט נכתב ונחתם באותו יום או  -גט מוקדם

באותו לילה כשר, וכן אם נכתב בלילה ונחתם ביום 
אבל אם נכתב ביום ונחתם  כיון שהם יום אחד,כשר 

דכיון שלא חלו הגירושין עד החתימה הוי בלילה פסול 

פסול,  מכר מתנה והלואהולר"ש בכל השטרות מוקדם. 
  כיון דאינו עשוי לגוביינא. אבל בגט כשר 

   -מפני מה תיקנו זמן בגיטין

שהיא אשתו, שאם  לריו"ח שמא יחפה על בת אחותו

יו ויחוס עליה שלא תחנק, יכתוב לה גט בלי זמן תזנה תחת
  ותטען בבי"ד שהיתה גרושה. 

שאם ימכור פירות  לר"ל טעם התקנה משום פירות

נכסי מילוג אחרי זמן הגט תוכל האשה לגבותם, ואם לא היה 
  כתוב זמן יד האשה על התחתונה.

לריו"ח אין הטעם משום פירות, דקסבר שיש  י"ז:

וממילא כשבאה לטרוף  תינהלבעל פירות עד שעת נ

ומ"מ מודה ריו"ח צריכה להביא עדים מתי הגיע הגט לידה. 
שהרי שלר"ש אין טעם התקנה משום שמא יחפה 

אלא הטעם  עדיין אם תזנה יכול לכתוב לה גט באותו יום,
ולכן כיון שלר"ש אין לבעל פירות ממתי שנתן משום פירות, 

  עיניו לגרשה, גט מוקדם כשר.

עם התקנה משום שמא יחפה, דזנות לא לר"ל אין ט
ומחלוקת רבנן ור"ש היא בפירות שבין  ,שכיחא

דלרבנן אין הפירות שלה אלא מזמן הכתיבה לחתימה 

ום כתיבה דסברי שבאותו היום החתימה, ושמא תטרוף מי

דסבר ר"ל שמוציאים הפירות משעת הכתיבה  נחתם.
וריו"ח סובר שאין מוציאים פירות  והיינו החתימה. תוס'.

  אלא משעת נתינה. 

דאי גט שאין בו זמן פסול, ואם נישאת הולד כשר 

מה הועילו חכמים , הגמ' שואלת א"כ עבד שפיר דמי
ות על בת אחותו או שהרי אם ירצה יוכל לחפ בתקנתם

, ומתרצת דאהנו דלכתחילה לא תינשא למכור פירות
   וממילא אם ירצה לכתוב בלי זמן לא יכתבו ולא יחתמו לו.

ויחפה על בת אחותו,  ולא חששו שיחתוך את הזמן

דכיון שאין בו זמן הרי היא בחזקת מגורשת, או שימכור 

  היכא שהרמאות ניכרת. , דלרמאי לא חיישינן בפירות

ה מועיל זמן כיון שא"צ לכתוב דווקא את יום מ
אע"פ שגט שכתוב בו באיזה שבוע  -הגירושין

נכתב (וכן שנה חודש ושבת) כשר, מ"מ הרי לשמיטה 

שאם זינתה כתיבת הזמן מועילה לשבוע שלפניו 

תיהרג, אבל פירות אינה טורפת מלקוחות גם בגט בלי זמן דידה 

עילה כתיבת הזמן וכן מו על התחתונה אא"כ מביאה ראיה.
שאם ימכור פירות תוציא, אבל אם זינתה לשבוע שאחריו, 

ואף שאין  אינה נהרגת גם בגט בלי זמן, דספק נפשות להקל.
מזה ראיה לאותו שבוע, הרי גם באותו היום אין 

  ראיה ללפני או אחרי הכתיבה. 

ואין חוששים שמא יכתוב את הגט  י"ח.

ים, שאינה מגורשת אחרי ימים רב וימסרנו לה לאחר זמן

דלא מקדים איניש פורענותא  אלא מזמן המסירה,
  לנפשיה. 

ואין חוששים שמא הגט נכתב במדה"י בניסן 
, דגיטין אלו קלא אית ולא הגיע לא"י עד תשרי

וכשיש קול כזה צריכה האשה להביא ראיה מתי הגיע להו, 

  הגט לידה. 

 -ממתי מותרת האשה להנשא אחרי הגירושין
לרב מונים  להמתין ג' חודשים אחר הגירושין, האשה צריכה

את הג' חודשים משעת נתינת הגט, ולשמואל 
משעת כתיבתו, ואין חוששים שיאמרו ששתי נשים 

וניתנו ע"י אותו אדם באותו יום אלא שכתיבת בחצר אחת 

זו מותרת לינשא וזו אסורה, דזמן גיטה  האחד קדמה,
ה שליח מוכיח עליה. ותניא כוותיה דרב שאם נשתה

בדרך ג' חודשים צריכה להמתין עוד ג' חודשים 
ותניא כוותיה דשמואל  אע"פ שאין הבעל בעיר. תוס'.

לרש"י איירי שהלך לדרכו, שאם השליש גט לאשתו 

ומסרו לה לאחר ג' חודשים  ולתוס' איירי אפי' הוא בעיר.
מותרת להנשא מיד. ואין חוששים בגיטין אלו לגט 

תיבת הגט ותתעבר ויאמרו גיטה שתתייחד עמו אחר כישן 

  , שהרי לא נתייחד עמה. והלכה כשמואל.קודם לבנה

לרב  -מאימתי שביעית משמטת כתובה
שתיפרע קצת, שבזה גילתה דעתה שהכתובה משתפגום 

את המותר במלוה, ועי"ז אין דינו ותזקוף עומדת לפרעון, 

ולשמואל משמט כמעשה בי"ד שאינו משמט אלא כחוב. 
שכיון שגילה דעתו בפרעון קרי ביה ימה לבד כבר אחרי פג

או אחרי זקיפה לבד. ותניא כוותיה דרב.  "לא יגוש",
ותניא כוותיה דשמואל שאם זקף כתובת אשה 

את הבתולה שמשלם חמישים כסף במלוה (וכן אונס 

ופיתוי) ע"י  דמוציא שם רעקנס  (ובושת ופגם. תוס'),
  , משמטין.דהוי כזקיפההעמדה בדין 

   -יום ונחתם בלילהנכתב ב

כיון שהם נכתבים ביום ונחתמים בלילה,  מעשה בי"ד

   חלים ע"י הפסק בי"ד אף שלא נחתם.
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דמשעת כתיבה שנכנסה כמעשה בי"ד דמיא  כתובה

לחופה שהוא קירוב חתנות, חל השעבוד אע"פ שעדיין לא 

ובדעת רב אף שמצינו שהכשיר נחתמה הכתובה. 
ה, אין מזה כתובה שנכתבה ביום ונחתמה בליל

 מכתיבה עד חתימה עסוקים באותו עניןראיה, דהיו 
דכיון שהעדים מזומנים לחתום אית דכשר בכל השטרות 

  ליה קלא משעת כתיבה. 

דס"ל  ר"ש מכשירלת"ק פסול וכדלעיל, ובגט 
דמשעת כתיבה דכיון שנתן עינו לגרשה אין לו פירות 

לר"ל לא הכשיר ר"ש אלא מיד ולא אם אית ליה קלא. 
ובתוך נחתם אחרי עשרה ימים דחיישינן שמא פייס 

ולריו"ח אפי' אחרי עשרה ימים  כך בא עליה, והוי גט ישן.
שהשכנים יודעים שפסק כשר, דאי פייס קלא אית ליה 

  .הריב ביניהם

   -אמר לעשרה כתבו גט לאשתי י"ח:

  אם לא אמר כולכם אחד כותב ושניים חותמים. 

שום עדים לריו"ח שניים מ -אם אמר כולכם
שהתנה שלא יהיה גט אא"כ יחתמו והשאר משום תנאי 

ולר"ל כולם משום  כולם, ועשה זאת כדי לביישה ברבים,
   שנתכוון שכולם יהיו עדים על הגט.עדים 

ונ"מ באופן ששאר העדים לא חתמו באותו יום, 
אמנם צריך שיחתמו במעמד כולם. תוס'. שלריו"ח כשר 

מה לפני שכולם חתמו, דלא הוי עדות שליולר"ל פסול 

   וממילא הוי מוקדם.

שלר"ל  בנמצא אחד מהם קרוב או פסולוכן נ"מ 
דאפי' מאה עדים אם נמצא אחד מהם קאו"פ עדותן פסול 

וחתמו באותו ולריו"ח אם הפסולים חתמו בסוף  בטלה,

בשניים ודאי כשר, ואם הפסולים חתמו בתחילה  יום

לים חתמו י"א שכשר שהפסו הראשונים, וחתמו כולם,
דמסתמא מינה את הכשרים לשם עדות משום התנאי 

, וי"א שפסול דאתי לאיחלופי בקיום והקרוב לשם תנאי
שיסברו שהראשון הוי עד ויבואו להכשיר שטרות דעלמא 

  קרוב בשאר שטרות. 

רבי יהושע בן לוי התיר כשחלק מהעדים חתמו 
מכאן ועד עשרה ימים, דסבר שאפשר לסמוך על 

, אם הלך לדרכו או שניסת בגט זהחק ר"ש בשעת הד
והיינו דס"ל כריו"ח שר"ש מכשיר עד י' ימים, וכר"ל 

  שכל העשרה הם עדים.

  דיני כתיבת וחתימת הגט

- דיותא), סם (-דיו ( -מה כשר לכתוב בו י"ט.

קומא - ), קומוס (צבע אדוםסקרתא -סמא), סיקרא (
לרש"י היינו חרתא דאושכפי, -קנקנתום ( ),שרף האילן

דרמנ"ט והיינו שיחור דלהלן, ולתוס' היא קרקע ירוקה, א

). וכל דבר וכשנתנים אותה לתוך הדיו אז היא משחרת
מי גשמים, וי"מ מי שרית -(שהוא מתקיים כגון מי טריא 

מי מילין) (ודווקא כשאין הקלף - , ובאפצא (פירות)
שהרי מראה הקלף מעובד במי אפצים, אבל מעובד לא 

ששף העופרת -(), ובמיא דאברא יכרכמראה הכתב ואינו נ

לשפשף בחתיכה של אבר (אבל באברא  במים ומשחירים),

  . אדרמנ"ט)-(ובשיחור  פחמים)-(לא), ובשחור  על הקלף

אבל לא במשקין או מי פירות ובכל דבר שאינו 
  מתקיים.

   -כתב ע"ג כתב בשבת

לריו"ח ור"ל חייב שתיים אחת  -דיו ע"ג סיקרא
שהרי מוחק את ום מוחק משום כותב ואחת מש

   הסיקרא ע"מ לכתוב בדיו.

שהרי הוא פטור  דיו ע"ג דיו וסיקרא ע"ג סיקרא

  כבתחילה. 

ולא כותב י"א שחייב משום מוחק  סיקרא ע"ג דיו

 שהרי היה כתוב טוב יותר, ואינו מקלקל שהרי הכתב ניכר,
והוי ליה כמוחק וי"א שפטור דאינו מוחק אלא מקלקל 

   שלא ע"מ לכתוב.

ריו"ח אומר שאף שלגבי  -לענין חתימת עדים
שבת דיו ע"ג סיקרא הוי כתב, אין לחתום ע"י 

דאפי' סיקרא עבור העדים שיחתמו בדיו על הסיקרא 

  לגבי שבת לא היה ריו"ח סמך על דבריו להביא חולין לעזרה.

אם אינם יודעים  -עדים שאין יודעים לחתום
להם נייר חלק  מסרטיםלחתום לרב מקרעין 

ממלאים את הקרעים דיו, ותניא כוותיה דרב, ו
שעד ולרשב"ג דין זה הוא דווקא בגט ומשום עיגונא 

שימצאו עדים שיודעים לחתום יפרש לים או ימות ותהיה 

, אבל לא בשאר שטרות, וכן הלכה, זקוקה ליבום
לשפשף בה על ולשמואל יכתבו באבר (בעופרת עצמה 

הגט)  וכנ"ל דזה פסול לכתיבת הקלף ולהשחירו
והעדים יחתמו ע"ג האבר. ולרבי אבהו יכתבו במי 

שבאופן זה אין הכתב מילין ע"ג קלף מעובד (וכנ"ל) 

, ולרב פפא ברוק. ניכר, שהרי מראה הקלפים כמראה הכתב
  וכל זה בגט אבל לא בשאר שטרות. 

ואם אין העדים יודעים לקרות הלכה כחכמים שגם 
  בשאר שטרות קורין לפניהם וחותמין.

רב  -חתימה על שטר מבלי לקרוא בו ט:י"

כעד או יהודה היה מצטער לקרוא כדי שיוכל לחתום 

. ואמרו לו שרבי אלעזר כדיין, שכשהיה זקן היו עיניו כהות
היו קורים לפניו  בקי מכל חבריומרא דארעא דישראל 
 היה דיין ממונה וחתנא דבי נשיאהוהיה חותם. ורב נחמן 

ן לפניו ספרי דדייני. היה חותם על שטר שהיו קורי
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שהיו יראים ממנו ולא ודווקא רב נחמן וספרא דדייני 

, אבל רב נחמן וספרי אחריני, או ספרי דדייני משקרים
ואיש אחר לא. ורב פפא היה מקריא את השטר 
לשני כותים במסל"ת זה שלא בפני זה, והיה גובה 

  דכיון שנעשה בערכאות יש לו קול.בשטר כזה ממשעבדי 

גט שכתבו עברית  -תב בשאר לשונותשטר שנכ
ועדיו יוונית או יוונית ועדיו עברית כשר, דכל לשון 
כשר לגט, וכן בשאר שטרות, וכמו שאמימר הכשיר 

בלשון פרסית, ואפשר  ע"י ישראלשטר שכתוב 
לגבות בו ממשעבדי, (ואיירי שהעדים יודעים 
לקרוא פרסית, והכתב אינו יכול להזדייף, וחזרו 

  שטר בשיטה אחרונה). מעניינו של

 של המסירההעדים  -קריאת הגט ע"י העדים
  קודם נתינה.צריכים לקרוא את הגט 

  נתן לה נייר ואין ידוע אם הוא גט
בודקים אותו במיא דנרא,  נתן לאשתו נייר חלק

ואם יצא הכתב הרי היא ספק מגורשת, דאמרינן 
ודווקא בנייר העשוי מעשבים, אבל שבמי מילין כתבו, 

אמנם אינה  מעובד בעפצים מי מילין לא חשיב כתב, בקלף
מגורשת ודאי אלא מספק דילמא השתא הוא 

וכשהיה בלוע לא חשיב כתב, ומ"מ חיישינן שמא לא דפליט 

נבלעו יפה, והויא ספק גרושה, ואם מת אסורה לכהן וחולצת 
  ולא מתייבמת. 

וזרקה  הנותן לאשה שטר ואמר לה הרי זה גיטך
, ואמר לה ר או לכל דבר האבדאותו לים או לאו

שטר חוב שפייס את שלא היה גט אלא שטר פסים 

שכתב ללוות  או שטר אמנהאוהבו לכתוב כאילו לוה ממנו, 

, הרי היא מגורשת ולא לוה והאמינו למלוה שלא ישתמש בו
, ואיירי ולומר שהיא אשתוולא כל הימנו לאוסרה 

שהעידי מסירה קראו את הגט, והכניס את השטר 
  חת כנפיו והוציא שטר, שאין חוששים שהחליפו.ת

ונמצאה שם  הזורק גט לאשתו לבין החביות
ולכן מזוזה אינה מגורשת כיון שאין מצוי שם מזוזות 

, אמנם אם נמצאו שם עוד אין חוששים שזרק גט ואבד
הוי גט, שכיון  והבעל לא זרק אלא כתב אחדמזוזות 

כלו שראו שמצוי שם מזוזות, תולים שעכברים א
  את הגט.

ואומר לה הא גיטך אינה  הנותן ס"ת לאשתו
שאף  שאין חוששים למי מיליןמגורשת, ואמר רב יוסף 

אם כתב שם גט במי מילין אינה מגורשת, דמי מילין 

וקלף אינם חשובים כתב ע"ג קלף מעובד במי מילין 

. ופרשת גירושין לא מועילה שלהם היה מעובד בעפצים
שמה. וגם באופן לגרש משום שלא נכתבה ל

שנכתבה לשמה פסול כיון שלא כתוב בה שמו 
  ושמה ושם עירו ושם עירה.

  אלו גיטין כשרים ואלו פסולים

גט שנכתב שלא לשמה והעביר עליו קולמוס  כ.

לרב חסדא תלוי במחלוקת ר"י וחכמים  - לשמה
במי אם אפשר להעביר קולמוס ולקדש את השם 

מצא כתוב שם שלא ונ(נתכוון לכתוב יהודה ולא כתב ד' 

ומקדשו,  על כל אות ואות, לר"י מעביר קולמוס לשמה
ולחכמים אין השם מן המובחר). ולרב אחא בר יעקב 
י"ל שרבנן פוסלים דווקא בס"ת משום זה קלי 

  ואנווהו, אבל בגט כשר אף לרבנן.

רב  - גט שהאשה כותבת, או שאינו שוה פרוטה
חסדא אמר שהוא יכול לפסול את כל הגיטים 
שבעולם, ואמר לו רבא שאין לפסול מחמת 

שמשום תקנת עגונות אמרו שהאשה שכתבתו האשה 

את מה דדילמא הקנוהו לו רבנן  נותנת שכר הסופר,

, ואין שנתנה לסופר, והוי כמאן דיהיב איהו, והפקר בי"ד הפקר
ולא  שיהא שוה פרוטהלפסול מחמת שבעינן נתינה 

ט, שהרי יהיב לה מידי, שהרי הכונה לנתינת הג

. וכן הלכה. אך אין כתבו על איסורי הנאה כשר
להוכיח דכשר ממה שכשר בעלה של זית, דשאני 

עם עלים אחרים, שיכול לשכב התם דחזי לאיצטרופי 

  עליהם וכן ראוים למאכל בהמה. 

שחקק חק תוכות  -מתי חקיקה נחשבת כתיבה

לא חשיב  מסביב לאות בפנים ובחוץ, והאות כתובה מאיליה
ועל כן אם חקק את התיבות בגט אינה  כתב,

מגורשת דכתיב "וכתב", וכן עבד לא יוצא בזה 
לחרות, וכן כשעושים מטבע ע"י חותם עשית מטבע 

סביב צורת המטבע ונמצאת הצורה היא "מיחרץ חריץ" 

, ופסול לגטוהוי חק תוכות ואינו כתיבה  בולטת מאיליה,
כשר בגט ששיקע את האות עצמה אבל חק ירכות 

בשחרור, (וכן אם חקק ע"ג פנקס יצא לחרות, אבל ו
ע"ג כיפה או אנדוכתרי לא יצא לחרות  הרקוםכתב 

דהכתב עצמו אינו קבוע בבגד אלא מונח עליו, ורק שני קצות 

), והציץ היה עשוי ע"י חק ירכות האות תחובות בבגד
ועי"ז היו האותיות בולטות, דבעינן  מעברו האחר,

", (ולא כדינר של חי חותםפיתוכתיבה דכתיב "מכתב 
  זהב שהאותיות בולטות בו ע"י חק תוכות). 



 תמצית מסכת גיטין

238 

 

הכותב לאשה גט  -גט מזהב לגירושין וכתובה כ:

ע"ג טס של זהב ואמר לה שיהיה לגט והשווי יהיה 
לכתובה מועיל לגירושין ולכתובה, ומ"מ בעינן 
שיאמר לה שזה גם לכתובתה, אבל אם לא אמר לה 

א כתוב עליו הגט, אע"פ שיש בצדדים מקום של
אבל אם אינו מועיל לכתובתה, מפני שהוא בטל לגט 

אמר לה מועיל לגט, ולא אמרינן שמקום הגט ניתן לה משום 
  גירושין ולא לפרעון הכתובה.

אינה  הרי זה גיטך והנייר שליהאומר לאשה 
, דלא נתן לה כלום ונמצאו האותיות פורחו באוירמגורשת 

 לי את הנייר ע"מ שתחזיריאבל אם אמר לה 
ותחזיר, דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה. רש"י. או מגורשת 

דקסבר דכל האומר ע"מ לאו כאומר מעכשיו, והוי תנאי ומעשה 
בדבר אחד, שהדין הוא שהתנאי בטל והמעשה קיים, ולרבא 

ורב פפא  הטעם משום דהוי מעשה קודם לתנאי. תוס'.

שייר לעצמו את מה שבין מסתפק מה הדין אם 
ע"י , והיינו באופן שהשורות מעורות זה בזה רותהשו

, דבלא מעורות פסול דספר אמר האותיות הארוכות
ואמנם אם הגט רחמנא ולא שניים ושלשה ספרים, 

  כתוב בקלף אחד בשתי עמודים כשר. 

מגורשת, אם  הכותב גט על עבדו ונתנו לאשתו
כתבו בכתב שאינו יכול להזדייף כגון בכתובת 

וכר"א, כשר,  שקראוהוידי מסירה קעקע, או שיש ע
אבל בכתב היכול להזדייף פסול, שמא היה כתוב שם תנאי 

   ומחקה אותו.

עבד שמוחזק שהוא של הבעל, וכתוב עליו גט, 
ואומרת שבעלה נתנו לה וגירשה ועכשיו הוא אצל האשה 

, שהרי שנינו בלי עידי מסירה, אינה מגורשת בו
  מעצמן הלכו אצלו.  דאיכא למימרהגודרות אין להם חזקה 

טבלה  -הקנאת השטר לבעל ולמוכר ולערב
המוחזקת שהיא של האשה ונתנה אותה לבעלה, 

דאשה יודעת יכול הבעל לכתוב עליה גט ולתת לה, 
וגומרת בדעתה להקנות בלב את הטבלה לבעלה  להקנות

, וכדתנן האשה שלם, אף שהוא מחזיר לה את זה בגירושין
והאיש ו לבעל והוא נותנו לה, ומקנה אותכותבת את גיטה 

שפרע לה כתובתה ומקנהו לה והיא כותב את שוברו 

וכן מצינו שהמוכר  מחתימה עליו עדים ומוסרו לו לראיה.
שהרי בעינן "ספר שדה יודע להקנות את השטר ללוקח 

וכן מצינו שערב היוצא  מקנה" שהמקנה יכתוב את השטר,
ף בו שאחרי חתימת השטר הוסילאחר חיתום שטרות 

ולא ממשעבדי גובה מנכסים בני חורין  בכתב ידו ואני ערב

דליכא קלא, ומבואר שאף שהשטר הוא של המלוה, המלוה 
  יודע להקנותו לערב כדי שישתעבד בו. 

  -גיטה וחצרה באים כאחד כ"א.

הנותן גט ביד העבד וכתב לאשתו שטר מתנה 
לרבא קנתה האשה את העבד והיא  על העבד

דהעבד הוא כחצירה, וגיטה וחצרה באין מתגרשת ע"י הגט 

, אבל שאינו יכול ללכתואיירי כשהעבד כפות כאחד. 
במהלך או אפי' עומד לא קנתה את הגט, דחצר 
מהלכת אינה קונה, ואין גוזרים בכפות אטו שאינו 

  וכתבו התוס' דבעינן שהעבד יהיה כפות וישן.כפות. 

וכן אם נתן גט בחצר שלו ונתן לאשה שטר 
קנתה האשה את החצר ומגרשת ע"י  ליומתנה ע

שאם הגט, ואין גוזרים משום חצר הבאה לאחר מכאן 

נתן גט בחצר חבירו ומכר חבירו את החצר לאשה אינה 
  מגורשת, כיון שלא בא הגט לידה מכח הבעל.

, אבל לאביי אין אומרים גיטה וחצרה באין כאחד
אף  בגטדחצר איתרבאי מידה, וכיון שידה מועיל 

וכגון שהיתה ה"ה חצרה צריך שתועיל בע"כ בע"כ, 

, וכשנותן את החצר במתנה כיון שלה לפני הגירושין
 שיכולה לסרב לקבל את החצר במתנהדליתא בעל כרחה 

בשליח קבלה לא מהני, ואף ששליחות ליתא בע"כ 

שאני שליחות (אבל שליח הולכה נעשה בע"כ), 
דאיתרבאי מושלח ושלחה ולא מידה, ואב"א אף 

ות קבלה מועילה בע"כ באב המקבל גט לבתו שליח
  דילפינן ויצאה והיתה. קטנה 

כתיבת גט על דבר שיש בו רוח חיים 
  -ואוכלים

  כשר.תלוש של זית  כתב גט על עלה

כתב גט על קרן של פרה ונתן לה את  כ"א:

, הפרה, או על יד של עבד ונתן לה את העבד
ו לרבנן מגורשת. ודווקא בנותן את הפרה, אבל בלא

הכי אם קוצץ את הקרן לא מהני, שהרי כתיב "וכתב 

מחוסר ונתן" שיהא מחוסר כתיבה ונתינה ולא יהא 
, ובעבד אף בלאו הכי לא מהני משום שאינו קציצה

שהרי הוא שייך במצוות ואינו רשאי יכול לקצוץ את ידו, 

  לחבול בו, ואם חבל בו יוצא בראשי אברים.

בו רוח חיים,  לריה"ג אין כותבין גט על דבר שיש
דהנה כתיב "וכתב לה" ומשמע ולא על האוכלים 

, ובא דמשמע קלףמכל מקום, ומאידך כתיב "בספר" 
למעט דבר שיש בו רוח חיים או אוכל, (ומ"ספר 

אם אמר לה כריתות" לומד שאינה מתגרשת בכסף 

, דהו"א שלומדים מהקש הויה הילך פרוטה והתגרשי בה
שאם נתן לה גט  ליציאה. ומ"כרת כריתות" לומד
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ע"מ שלא תשתה יין או שלא תלך לבית אביה 
  שהרי כל ימיה היא קשורה בו). לעולם אינה מגורשת 

אלא  שמשמעותו קלףכיון דלא כתיב בספר ולרבנן 
ספר, לספירת דברים הוא דאתא, (ומ"וכתב" 

דא"צ לרבות כל דבר לומדים שאינה מתגרשת בכסף 

מ"ספר כריתות" ושהרי לא קבע הכתוב דבר לכתיבתו, 
לומדים שאם עשה תנאי כנ"ל  סמיכת ספר לכריתות

  אינה מגורשת, וכרת כריתות לא משמע להו). 

   -גט במחובר
איתא במתני' שאין כותבין גט במחובר לקרקע, ואם 
כתבו במחובר ותלשו וחתמו כשר. י"מ דמתני' כר"א 

וא"צ חתימה אלא מפני תיקון העולם, ו"וכתב דע"מ כרתי 

, וכוונת המשנה שלכתחילה אין תיבת הגט קאידקרא אכ
כותבין אף את הטופס במחובר שמא יכתוב תורף, 

וכתבו מקום האיש והאשה והזמן ואם שייר מקום התורף 
לאחר התלישה כשר, ור"א היא דאמר עידי מסירה 

אבל חתימה אינה אלא מפני תיקון העולם, ו"וכתב" כרתי 

כותבין אף ולכתחילה אין דקרא אכתיבת הגט קאי, 
טופס במחובר, גזירה שמא יכתוב תורף. ולר"ל 
איירי מתני' לר"מ שעידי חתימה כרתי ואין כותבין 
תורף גזירה שמא יחתום, ואם כתב תורף ותלשו 

ד"וכתב" דקרא איירי בחתימת וחתמו ונתנו לה כשר 

  העדים.

שיטת ר"י דבעינן שתהא כתיבת הגט וחתימתו 
  ובר פסול.בתלוש, ואם כתבו או חתמו במח

עציץ נקוב                                          
  ואם הולכים אחרי היניקה או הנוף

, ונתן את כתב גט על החרס של עציץ נקוב
דאינו מחוסר קציצה, וגם אין לחוש  העציץ לאשה כשר

   שישבור את העציץ כיון שהעציץ יפסד.

לאביי כשר שהרי  כתב גט על עלה של עציץ נקוב
וכתבו התוס' שאינה קונה את הגט ן לה את העציץ, נות

ולרבא  במשיכת העציץ או הגבהתו, אא"כ פסקה יניקתו,
את העלה והוי קציצה מן פסול גזירה שמא יקטום 

  המחובר.

   -דיני קניינים בעציץ נקוב כ"ב.

, יכול בעל עציץ של אחד ובו זרעים של אחרים
הזרעים לקנות את העציץ במשיכה, אבל בעל 

  ציץ לא יכול לקנות את הזרעים במשיכה. הע

ומכרם לאחר  ואם העציץ והזרעים של אחד
והתוס' והחזיק בזרעים, קנה את העציץ אגב הזרעים, 

מסתפקים כאן וכן בקונה שטר אגב קרקע, אם צריך לומר אגב 

ולא משכו לקנות אלא עשה ואם החזיק בעציץ  וקני או לא.

דמטלטלין ציץ לא קנה גם את העבו מלאכה במקומו, 

  אינם נקנים בחזקה. 

אם השריש  -עציץ שהנקב בארץ ונופו בחו"ל
לכו"ע הולכים אחרי  מחוץ לנקב בתוך קרקע ארץ ישראל,

, ואם לא השריש כיון שזה מחובר ממש בארץהנקב 
לאביי הולכים אחרי הנקב, ולרבא הולכים אחרי 

  הנוף. 

 אין הולכים שתי גינות זו ע"ג זו ויש ירק ביניהם
בזה אחר היניקה, אלא לר"מ הרי הוא של עליון, 
מפני שהוא יכול ליטול את עפרו, ולר"י הרי הוא של 

וכיון שיכול תחתון כיון שיכול למלאות את גינתו 

  למחות נחשב גורם לירק וזוכה בו.

לרשב"ג  -אילן שמקצתו בארץ ומקצתו בחו"ל
מה שגדל בא"י חייב, ומה שגדל בחו"ל פטור, ולרבי 

בכל הפירות, ונ"מ שאין חולין מעורבים זה בזה טבל ו

מפרישין מטבל ודאי עליו משום דאין מפרישים מן החיוב על 

הגמ' אומרת שאין הכרח  הפטור, ולא ממנו על טבל ודאי.
להעמיד במקצת נופו בארץ ומקצת בחו"ל, די"ל 
שהשורשים עצמם מקצתם בארץ ומקצתם בחו"ל, 

ולא אמר שהשורשים  לחייב בחלק שבא"י,וטעמא דרשב"ג 

משום דמפסיק  שבחו"ל ג"כ מעלים שרף לחלקו שבא"י,
, וטעמא שיש שן סלע עד הגזע ולא ינקי מהדדיצונמא 

דרבי שהשורשים חוזרים ומתערבבים מפני שבאויר 
ואמנם אם כל השורשים אין כל חלק עומד בפני עצמו, 

  בא"י לא הולכים אחר הנוף.

ואם  סוגי עורות, שיעורם להוצאת שבת,
  -כשרים לגט

ולא  מעובד בקמח)–דלא מליח ולא קמיח ( -מצה
עפיץ, ושיעורו להוצאת שבת כדי לצור משקל 

שהיו מחפים את המשקולת כדי שלא תפחת קטנה 

פומבדיתא הקטן שהיה ב, והיינו משקל ממשקלה
  ששיעורו רבע רביעית. 

מליח ולא קמיח ולא אפיץ, ושיעורו להוצאת  חיפה
שכיון שהוא מתוקן קצת הוא מיע, שבת כדי לעשות ק

  ראוי לחפות בו קמיעין.

מליח וקמיח ולא אפיץ, ונייר מחוק,  ודיפתרא
לריב"ב אין כותבין גט עליו, ולרבנן כותבין עליו גט 

ואין חוששים לזיוף כיון דס"ל כר"א שעידי מסירה כרתי, 

שהעידי מסירה צריכים לקרוא את הגט, ואם היה בו תנאי היה 
ך, ולשיטה זו אשה הבאה לינשא צריכה להביא עידי יודעים מכ

ושיעורו להוצאת שבת מסירה, ועי"ז ידעו שהיה תנאי, 
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ליח כרבנן דמכשרי, וקלף גמור דמכדי לכתוב עליו גט 

וקמיח ואפיץ לא שמיה עור, ולכן לא נמנה כאן, ושיעורו כדי 
לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין, אבל דיפתרא דפסול 
לתפילין שיעורו בגט. וכתבו התוס' ששיעורים אלו אינם לפי 

  החשיבות אלא כל אחד שיעורו במה שרגילים לעשות ממנו.

שא שיטת רש"י שלר"מ דעידי חתימה כרתי אשה הבאה לינ
א"צ להביא עידי חתימה אם יש עדים המכירים את החתימות. 
והתוס' כתבו דאף לר"מ פסול, שהרי בעינן לר"מ שיהא מוכח 

  מתוכו, ובדבר שיכול להזדייף לא מוכח כלום.

מפני שיכול לריב"ב כותבין עליו את הגט  נייר מחוק

למחוק את כל מה שכתוב בו עד העדים ולכתוב דבר אחר ולא 
תבו התוס' דאיירי שחתימת העדים לא כתובה על ידעו, וכ

מקום מחוק, אבל אם גם החתימה במקום מחוק כשר, דאינו 

וחכמים מכשירים דומה נמחק פעם אחת לנמחק ב' פעמים. 
   דס"ל כר"א דעידי מסירה כרתי, וכדלעיל.

לרבי אלעזר  -דעת ר"א דעידי מסירה כרתי כ"ב:

ר עשרה לא הכשיר ר"א אלא להנשא מיד, אבל לאח
ימים פסול דחוששים שמא היה בו תנאי ומחקה 

שאחרי שהאשה , ודווקא בגיטין והעדים שכחואותו 

הראתה את הגט לבי"ד מותרת להנשא, וא"צ לשמור את הגט 

לא,  דקיימי לגוביינאאבל בשאר שטרות  דאית ליה קלא,
שמא יוציא את השטר דכתיב "למען יעמדו ימים רבים". 

יזכרו העדים את הדבר, ויסמכו על העידי אחרי הרבה זמן ולא 

ולריו"ח כשר חתימה, והוא יזייף את את מה שכתוב בשטר, 
אפי' לאחר י' ימים כיון שהעדים זוכרים, ואף בשאר 

  שטרות, וקרא עצה טובה קמ"ל. 

ומקנה אותו לבעל, והוא חוזר האשה כותבת את גיטה 

ע שטר שפרוהאיש כותב את שוברו ומוסרו לה לגירושין. 

  את הכתובה, אע"פ שהיה לאשה לכותבו ולמוסרו לו לראיה.

דס"ל לר"א  -גט שנכתב ע"י חש"ו ועכו"ם כ"ג.

חתימת העדים אינה מן התורה, וממילא "וכתב" היינו כתיבת 

פסול, ואם גדול עומד על  הגט, דבעינן כתיבה לשמה
כשר. אמנם בעכו"ם ואומר להם לכתוב לצורך פלוני גביהן 

אל יעמוד על גביו דלדעתיה דנפשיה לא מהני שישר
דכיון שהוא גדול שמא גמר בליבו לשם אחר, אבל קטן קעביד 

ואם כתבו  שאין בו דעת עושה לפי מה שציווהו הגדול.
חש"ו את הטופס ושיירו מקום התורף, י"א שבזה 

. ולשיטת ר"מ שא"צ דהתורף הוא העיקרכשר לר"א 
ין כתיבה לשמה אלא חתימה, כשר בין בחש"ו וב

  עכו"ם, שאין קיום הגט אלא בחותמיו.

  מי כשר להבאת הגט

הכל כשרים להביא את הגט, חוץ  -חש"ו ועכו"ם
ושליחות ילפינן מדכתיב "ויקחו מחש"ו שאינם בני דעה 

, ועכו"ם שאינו בתורת שה לבית אבות" אישלהם 
של קידושין וגיטין, ודבר שאינו יכול לעשות לעצמו כריתות 

ואם קיבל הקטן והגדיל, או לאחרים, אינו יכול לעשות 
חרש ונתפקח, או שוטה ונשתפה, או עכו"ם ונתגייר, 
פסולים, ואם היו כשרים בזמן הקבלה ונפסלו וחזרו 

כשרים, כל שתחילתם וסופם  לפני המסירהלקדמותם 
  בדעת.

בא"י כשר, שאע"פ שאינו רואה ממי נוטלו  סומא
עינא ולמי נותנו, מ"מ הרי יכול לזהות בטביעות 

דקלא (שהרי מטעם זה בני אדם מותרים בנשותיהם 
בלילה), ובמביא מחו"ל פסול מפני שאין יכול לומר 
בפני נכתב ובפני נחתם, ואם כשקבל את הגט לא 

  היה סומא כשר אע"פ שלא חזר ונתפתח. 

ואף לשליחות קבלה כשר לרב אמי כשר  -עבד כ"ג:

בתורת  , ולריו"ח פסול כיון שאינושאין חילוק ביניהם
גיטין וקידושין, אבל אין לפוסלו מדין "אתם גם 
אתם" דלא דורשים מה אתם ישראל אף שלוחכם 

מהולים ובאו ישראל, אלא דורשים מה אתם בני ברית 

אף שלוחכם בני ברית, ומדרשה זו  בברית מצוות,
לומדים לפסול עכו"ם וכותי לשליחות הפרשת 
תרומה עבור ישראל, אע"פ שאם תרמו משלהם 

ואסורה לזרים, והקדש עכו"ם הקדש. אבל  תרומתם תרומה,

עבד שחייב במצוות כאשה כשר להפרשת תרומה אם נתנו לו 
טבל ע"מ שאין לרבו רשות בו, וכן נעשה שליח להפרשת 

  תרומה ד"בן ברית" הוא, דכתיב "מחוטב עציך וכו' ". 

 -אם עבד יכול לקבל שטר שחרור עבור חבירו
טר שחרור עבור חבירו עבד נעשה שליח לקבל ש

דכיון שעבד הוא בתורת שחרור, הוא מיד רבו של חבירו, 

מפני שלא , אבל לא מיד רבו שלו יכול גם להעשות שליח

יצא הגט מרשות רבו דיד עבד כיד רבו (ובשחרור שלו אמרינן 

, אבל שפחה מעוברת יכולה גיטו וידו באים כאחד)
"ל לזכות בשחרור עבור העובר, והיינו לרבי דס

, ועובר ירך העבד אותו חצישהמשחרר חצי עבדו קנה 
  .אמו ונעשה כמו שהקנה לה אחד מאבריה

אינם נאמנות להעיד לאשה שמת בעלה ה' נשים 
 אשת אחי בעלה(חמותה ובת חמותה וצרתה ויבימתה 

 משום שהן שונאות אותה ומתכוונות לקלקלה.ובת בעלה) 
אמנות לרב יוסף בא"י נ -ולענן שליחות להבאת הגט
, ובחו"ל פסולות לומר בפ"נכיון שלא סומכים עליהם 

ולאביי בא"י אינם נאמנות  כיון שסומכים עליהם.
ולפסול את  ולומר לא כתבתיוכיון שהבעל יכול לערער 

, אבל בחו"ל ויש לחוש שאשה זו מתכוונת שכך יהיההגט 
שאינו נאמן לערער נאמנת, וצריכות לומר בפני 

רייתא מבואר כדברי אביי, וכן נכתב ובפני נחתם, ובב
מדויק ממתני'. והטעם שהן נאמנות לגבי גט יותר 

  מלגבי מיתה, מפני שהגט מוכיח.
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באיזה אופן אשה יכולה להביא גט של  כ"ד.
   -עצמה

במתני' איתא שיכולה, וצריכה לומר בפנ"כ ובפנ"ח, 
ואיירי בנתן לה את הגט ואמר אל תתגרשי בו אלא 

ואי לשם תהיי שליח הולכה, בבי"ד פלוני, ועד שתב
  ותמני שם שליח לקבלה. 

ולמ"ד אין האשה עושה שליח לקבל גט מיד בעלה 
ולא ניחא ליה ששלוחו יתן אם הטעם משום בזיון דבעל 

שהרי הוא עצמו כאן כשר דליכא בזיון דבעל  לשלוחה,

, ואם הטעם משום חצרה הבאה לאחר ציווה לעשות כך
צר ואח"כ קנתה חצר זו דלא (לרש"י דמי לזורק גט לחמכאן 

מהני כיון שחצר משום ידה אתרבי ובשעת הנתינה לא ידה הוא, 
ולתוס' הכונה שהבעל נתן גט בחצר של עצמו ומכרו לאחרים 

הכא לא מהני אלא כאמר  והאשה קנאתו מאותו חצר),
וצריכה למנותו לה שבא"י תמנה שליח אחר להולכה 

 ין שליח שעושה שליח,בבי"ד ולומר בפניהם בפנ"כ ובפנ"ח, כד
ואף ששליח שלא ניתן לגירושין אינו והיא תקבל את הגט, 

או  יכול למנות שליח, כאן שהבעל ציווה לעשות כך יכול. תוס'.
שאמר לה שתהיה שליח הולכה ותאמר בפני בי"ד 
בפנ"כ ובפנ"ח, ובי"ד ימנו שליח להולכה והשליח 
יתן את הגט לאשה. אבל אם נתנו בסתמא הרי היא 

מיד, ואפי' שרפה את הגט, דאינה צריכה להביאו מגורשת 

   בפנינו אלא לראיה בעלמא.

ואם אמר שתתגרש בבי"ד פלוני, הרי היא מגורשת 
ע"י הקבלה הראשונה, דתנאה כשהגיעה לבי"ד פלוני 

   בעלמא הוא ואינה שליח.

ואם אמר לה להניח שם את הגט ע"ג קרקע וליטול 
גיטך מע"ג קרקע  אותו, אינה מגורשת דהוי כטלי

   ולא מהני דבעינן "ונתן".

ואם לא אמר לה למנות שליח קבלה בא"י אינה 
ותנאי מגורשת מפני שלא חזרה שליחות אצל הבעל, 

הוא בשליחות שהשליח יוכל בגמר השליחות לחזור למשלח 
כשהוא עדיין שליח ולומר עשיתי שליחותך, וכאן אינה יכולה 

ש"י. ולתוס' אף בנעשה שליח לחזור כיון שנעשית בעל דבר. ר
  עבור אחרים שייך חסרון זה.

  

  כל הגט:
  

  גט שנכתב שלא לשמה

אלו גיטין פסולים מחמת שנכתבו  כ"ד:

  -שלא לשמה

וס"ת נמי פסול פסול,  להתלמדגט שכתבו הסופר כדי 

לגט, ואף למ"ד שמגילת סוטה מוחקין מן התורה אע"ג דבעינן 
ת אין מוחקין אותה לשמה, ומגילת סוטה שנכתבה לאשה אח

לחברתה, ומבואר  שס"ת חשיב יותר לשמה מכתבו להתלמד, 
דכותבו סתם לכל מה שצריך לעשות בו, מ"מ אף ס"ת פסול 

   לגט.  

לשם איש ואפי' גט שנכתב לשם גירושין, אך נכתב 
, פסול, הדין הראשון היה מתמעט אף ואשה אחרים

אם היה כתוב רק "ונתן ספר כריתות בידה", 
תיב "וכתב", מבואר שהבעל צריך לכתוב את ומדכ

  הגט ולא אחר. 

אמנם אותו בעל שכתבו יכול לגרש בו את אשתו 
והעידי מסירה לרבי אלעזר דס"ל עידי מסירה כרתי, 

ולר"מ דעידי  מכירים את שניהם ומעידים שזה מסר לזו,
חתימה כרתי פסול גם לאותה אשה, בכל אופן שיש 

מותיהם שווים באותה עיר עוד בעל ואשה שש
  שמא נמלך ולא גירש את אשתו ומסרו לאשת חבירו.  לאלו,

וכן שלגבי שטר חוב שהלוה הוא יוסף בן שמעון אין 
ולא הם יכולים להוציא יכול המלוה לתבוע אחד מהם, 

ואם יוסף בן שמעון מוציא שטר על  שטר חוב זה על זה,
אחרים, לרבא מבואר ממתני' שיכול לגבות בו, 

דכיון שהוא תפוס בגט אין הלוה יכול לטעון לא  והטעם הוא

ואביי דוחה דמתני' כר"א דע"מ  לויתי ממך אלא מהשני,
  כרתי. 

לאותו אדם עבור אשתו ואפי' גט שנכתב 
, אין יכול אותו אדם לגרש בו את אשתו הגדולה

  הקטנה, דכתיב "לה". 

איזה אשה ואפי' גט שנכתב ע"י אדם שיגרש בו 
ולא אמרינן , דאין ברירה. פסול מנשותיו שירצה

  שהוברר שבשעת כתיבה היה דעתו לאשה זו. 

   -הגיטין הנ"ל לענין לפסול לכהונה
איתא לקמן פ"ב: שהאומר לאשתו הרי את מגורשת ממני ואי 
את מותרת לכל אדם פסלה לכהונה (אם הוא כהן), דאפי' ריח 

" אפי' לא מאישההגט פוסל לכהונה, דכתיב "ואשה גרושה 
  אלא מאישה ולאחרים לא הותרה פסולה לכהונה. נתגרשה

לרב אינו פוסל לכהונה,  גט שכתבו להתלמד
, דכל מקום דריח גט הוהולשמואל פוסל לכהונה 

ששנו חכמים במשנתינו "פסול" היינו פסול ופוסל, 
(וכן היכא ששנו חליצה "פסולה" היינו פסולה 

על האחים מלייבמה, דכתיב "אשר ופוסלת  להתירה לשוק

, ובמערבא אמרי לא יבנה" כיון שלא בנה שוב לא יבנה
דשם שחליצה בשמאל או בלילה פסולות ופוסלות 

, אבל חליצת קטן חליצה עליהם אלא שלא נעשו בהכשר
דאין עליהם כלל שם ואנפילא פסולות ואין פוסלות 

  ).חליצה

גט שנכתב לשם בעל ואשה אחרים או לאותו 
סל לרב ושמואל פו בעל לשם אשה אחרת,

  לכהונה, ולזעירי ורב אסי אינו פוסל לכהונה.
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לרב  גט שכתבו לשם אחת משתי נשיו שירצה
דלחומרא ושמואל וזעירי ורב אסי פוסל לכהונה, 

אמרינן יש ברירה, (ולא דמי לאין את מותרת לכל אדם, שנכתב 

ולריו"ח אף זה אינו פוסל לכהונה,  לשמו ולשמה),
דהאחים שחלקו דס"ל אין ברירה. וכן ס"ל לריו"ח 

אינם יורשים אלא לקוחות, ומחזירים זה לזה ביובל, 
וצריכא דהו"א דדווקא הכא פסול דבעינן לשמה, 
אבל ירושה או מתנה הו"א שאינם חוזרים ביובל, 
ואם היה אומר ריו"ח באחים שחלקו מחזירים ביובל 
הו"א דדווקא התם לחומרא, או משום ששניהם 

, אבל הטעם משום ברירהואין מחזירים זה לזה כתחילה 
  הכא אסורה לכהונה, קמ"ל.

  ברירה

   -שיטת רב יהודה בדיני ברירה כ"ה.

שיטת רב יהודה שאם אמר לסופר לכתוב גט עבור 
איזה אשה שתצא בפתח תחילה (או איזה שארצה) 

  פסול.  ושתיהן שוות

לשחוט קרבן פסח עבור ומה שמצינו שאדם יכול 
, איירי שכולם מי מבניו שיגיע ראשון לירושלים

 וכמ"ד שה לבית אבות דאורייתא. תוס'.נמנו על הפסח, 
ולא אמר כך אלא לזרזם במצוות, וכן מדויק 
מדאיתא התם דמעשה שקדמו בנות לבנים ונמצאו 

ולא קתני שהבנים לא זכו בנות זריזות ובנים שפלים, 

אבל אם לא נימנו מעיקרא אינם יכולים  בפסח,
דכתיב הם) אחר שחיטה, להמנות (וכן למשוך את ידי

   "ואם ימעט הבית מהיות משה", בחיותו של שה יתמעטו.

אביי שואל דילמא יש ברירה רק בתולה בדעת 
דגמר בדעתו למי אחרים (מי שיעלה ראשון לירושלים) 

, אבל בתולה בדעת עצמו (איזה שארצה שיגיע ראשון
דגילה דעתו שהוא כפוסח על שתי אגרש) אין ברירה, 

 וליכא למימר שהוברר שמתחילה כך היה בדעתו,הסעיפים, 
שאין לחלק בברירה ורבא מיישב דס"ל לרב יהודה 

, בין תולה בדעת אחרים לתולה בדעת עצמו
דמאן דאית ליה ברירה אף בתולה בדעת עצמו יש 
ברירה, ומאן דלית ליה ברירה אף בתולה בדעת 

  אחרים אין ברירה.

כן שיש ברירה, ועל  שיטת רבי יהודה כ"ה:

האומר לאשתו זה גיטך אם מתי מחולי זה, חל הגט 
דכשמת אמרינן שהוברר הדבר שמשעת נתינה היה כשימות, 

ואוכלת , וקודם המיתה הרי היא אשת איש ראוי למות

וכתב רש"י דאיירי באומר  בתרומה, ואם זינתה דינה בחנק,
מעכשיו אם מתי מחולי זה, וביארו התוס' שהכונה שאם ימות 

ומה שאמר ר"י שאין רגע לפני מיתתו. יחול הגט 

להפריש תרומה ומעשר על לוגין שהוא עתיד 
להפריש, אין להוכיח מזה שבתולה בדעת עצמו אין 
ברירה, די"ל שהטעם הוא שמא יבקע הנוד ונמצא 

  שותה טבלים למפרע. 

   - הפרשת תרומה ע"י ברירה בלוקח מן הכותים

תרומות ומעשרות כתב רש"י דאיירי שאין לו כעת כלי להפריש 
והוא צריך לשתות, ומ"מ צריך לחלל מעשר שני ע"י דיבור על 
מעות שבביתו, דמה שאפשר לו לתקן לגמרי צריך לעשות כך. 
והתוס' כתבו שאינו מפריש בדיבור מיד דצריך לקבוע להם 

  מקום, אלא מפריש ע"י ברירה. 

עוד כתב רש"י דכותים גירי אמת הם ואין א"י נפקעת 
חמת בעלותם, ואיירי לפני שגזרו על יינם, והתוס' מקדושתה מ

כתבו שאף שגזרו על יין עכו"ם לא גזרו בכותים כיון שפורשים 
מע"ז יותר משאר עכו"ם, ומחזיקים בתורה שבכתב, ואינם 

  עובדים אלוהיהם כמו שהיו עושים בימי בית ראשון. 

עוד כתב רש"י שהכותים חשודים על המעשר ועל התרומה, 
קח מהם צריך לעשר בודאי, אבל עמי הארץ שרובם ולכן הלו

מעשרים וכולם מפרישים תרומה. וכתבו התוס' שאף 
שכשאוכלים בעצמם הם מפרישים תרומה ומעשר כיון דכתיב 
באורייתא, מ"מ לא קפדי אלפני עוור, ולא חשיב להו גזל לפי 
שזה ממון שאין לו תובעים, ועוד כיון דסוברים שכיון שלא 

   י גזל, ועוד דסומכים אדרשת "ואכלת" ולא מוכר.   הופרש לא הו

כתב רש"י שבשאר תנאים  -מתי בתנאי צריך להגיע לברירה
שא"צ להגיע בהם לברירה, דדעתו ובידו לקיימם וכשקיימם הוי 
גט למפרע, אבל דבר שאין תלוי בידו והוי ספק צריך להגיע 

מ' לברירה, וכתבו התוס' שכדברי רש"י מבואר מהא דאיתא בג
שבע"מ שירצה אבא צריך להגיע לברירה. ולפי זה כתבו דאיתא 
במתני' שהמפריש תרומה ע"מ שירדו גשמים היום הוי תרומה, 
וא"כ מבואר ממתני' שיש ברירה, ולפי זה כתבו שרב סובר שרק 

  בתולה בדעת אחרים יש ברירה.

וכן שיטת ר"ש שיש ברירה, ולכן האומר לאשה 
ע"מ שירצה אבא, הרי  ומקדשך בביאההריני בועלך 

היא מקודשת אם רצה האב, (ולת"ק מקודשת גם 
דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות וגמר ובעל אם לא רצה 

), ומה שאמר ר"ש לשם קידושין אפי' אם לא ירצה אביו
שאין להחיל תרומה על לוגין שהוא עתיד להפריש, 
אין להוכיח מזה דס"ל שבתולה בדעת עצמו אין 

שהטעם הוא שמא יבקע הנוד וכנ"ל.  ברירה, די"ל
ורב יוסף סובר שלר"ש אין ברירה בתולה בדעת עצמו (עירוב 

     למקום שירצה ללכת), אלא רק בתולה בדעת אחרים.

לר"מ יכול להפריש תרומה ומעשר ע"י ברירה, ואין 
וכתבו התוס' דדווקא כאן שמברר לחוש שיבקע הנוד. 

יש ברירה, אבל באחים דבריו ומתנה בפירוש ס"ל לר"מ ור"י 
  שחלקו מספקא להו אי הוו יורשים או לקוחות. 

לרבי יוסי אין להפריש תרומה ומעשר ע"י ברירה 
דרבי יוסי לית ליה ברירה, ולכן המחלל מעשר שני על סלע 
שיעלה מן הכיס אינו מחולל, והא דבגט הרי היא מגורשת ואינה 

ה בדעת מגורשת, למ"ד שמחלק בין תולה בדעת אחרים לתול
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עצמו ניחא, ולמאן דלא מחלק צ"ל דשאני התם שהדבר עומד 
להתברר, אבל במעשר יכול להיות שלא יבוא לעולם לידי 

  הפרשה, ולא יעלה סלע בידו. 

  מה צריך הסופר לשייר בכתיבת שטרות

צריך לשייר מקום המלוה הלוה בשטרי מלוה  כ"ו.

  והמעות והזמן. 

והמוכר  צריך לשייר מקום הלוקח בשטרי מקח
  והמעות והשדה. 

   -בטופסי גיטין

  צריך שיניח מקום האיש והאשה והזמן.  לת"ק

שמואל מוסיף שבגט צריך לשייר גם מקום הרי את 

כר"א דעידי מסירה מותרת לכל אדם דס"ל דמתני' 
דכיון דחתימת עדים אינה ובעינן כתיבה לשמה,  כרתי

 תות שבגט,אלא מד"ס, א"כ "וכתב לה" היינו כתיבת עיקר הכרי
(הגמ' מבארת למה הוצרך שמואל לומר שמתני' 
כר"א גם בדין זה וגם בדין כתבו במחובר, וגם בדין 
גט שנכתב ע"י חש"ו). ולפי זה הטעם שהתירו 

מפני תקנת  ולא גזרו אטו תורף,לכתוב טופס הגט 
  שיהיו מזומנים לו שטרות. הסופר 

גם אם שייר המקומות הנ"ל פסול בגט  לרבי יהודה
גזירה טופס אטו תורף, ושאר שטרות פסולים גזירה 

  אטו גיטין. 

לרש"י איירי כשר בכל השטרות,  וי"א שלרבי אלעזר

מקום התורף, ולא גזר אטו גיטין דהוי גזירה לגזירה, בשייר 
ולתוס' כשר אף בכתב גם את התורף, עוד כתבו התוס' 

אבל בגט אף בשייר  ששחרורי עבדים דינו כשאר שטרות,
המקומות הנ"ל פסול גזירה אטו תורף, והתורף צריך 
שיכתב לשמה דכתיב "וכתב לה", (ורישא דמתני' 

  ס אטו תורף). ס"ל שלר"א אין גוזרים טופ

, ולחזקיה רישא כר"מ שעידי חתימה כרתי כ"ו:

ומעיקר הדין מותר לכתוב גם תורף, והטעם שאסרו 
לכתוב תורף שמא תשמע האשה איזה שמות 

אבל מקום הרי את הסופר כותב וזה יגרום לקטטה, 

מותרת לכל אדם יכול לכתוב, דא"צ לשמה אלא בחתימת 
  העדים שהיא עיקר כתיבת הגט.

ימי הטעם משום תקנת עגונות. י"א דמתני' ולאב
כיון כר"מ ואסרו לכתוב תורף שמא יתקוטט עמה ו

יזרוק לה את הגט ותהיה עגונה  שיש לו גט מזומן
וי"א דמתני' כרבי אלעזר והיה צריך כשהיא מגורשת. 

, והתירו שמא לא ימצא אטו תורףלאסור גם טופס 
  סופר וילך למדה"י ותשאר עגונה.

שלא יכתוב טופס הגט גזירה אטו כר"א  רב פסק הלכה

  תורף.

שנכתבה קיום השטר בבי"ד ומה שאמר רבא שאשרתא 
לפני שהעידו העדים על חתימת ידיהם פסולה 

אין  וה"ה בשאר שטרות. תוס'., דמחזי כשיקראמשום 
הלכה כך, שהרי לר"מ אפי' מצאו באשפה וחתמו 
ונתנו לה כשר, ולא חלקו רבנן אלא בגיטין משום 

עינן לשמה, אבל בשאר שטרות כשר. וכן משמע דב
ממה שאמר רבי יוחנן שאין ללוות בשטר שפרע 

ובטל אותו באותו יום, מטעם שכבר נמחל שעבודו 

ולא חשש למחזי  השטר, ואין הקרקעות משועבדות על ידו,
אם היה נכתב על מלוה זו באותו היום לפני כשיקרא 

   ההלוואה.

במתני' מבואר  -שיור מקום הזמן במגרש ארוסתו
שצריך לשייר מקום הזמן, ומשמע שגם בארוסה 
צריך לשייר, למ"ד שתיקנו זמן משום שמא יחפה 
על בת אחותו ניחא דטעם זה שייך גם בארוסה, 
ולמ"ד שתיקנו זמן משום פירות הרי ארוסה אין לה 

דאין הבעל אוכל פירות אלא משעת תנאי כתובה פירות, 

וצ"ל שהטעם שצריך  ה,ואילך שהוא מתחייב בפירקונ
לכתוב זמן בארוסה הוא, שמא יאמרו גיטה קודם 
לבנה (ולכן האומר כתבו גט לאשתי לכשאכנסנה 

שיסברו שגירשה בתאריך שכתבו, והוי גט אגרשנה אינו גט 

  ). ישן

  דין גט שנמצא

לא יחזיר לא לבעל ולא  אם אין הבעל מודה כ"ז.

לגבות כתובתה, לבעל לא יחזיר כיון שעי"ז לא תוכל לאשה, 

אף אם יש עידי מסירה שגירשה. ולאשה לא יחזיר שמא 
   תינשא בו.

 צוואת שכיב מרע,וכן במצא שטר שחרור או דייתיקי 
או שטר מתנה, או שובר לא יחזיר, והטעם בכל אלו 
הוא, שאני אומר כתובים היו ונמלך עליהם שלא 

  ליתנם.

   -ואם הבעל מודה

כשר ואם לאו שאם מצאו לאלתר  במתני' מבואר
   שמא מאחר נפל ואין זה שלו.פסול 

שיחזיר לאשה אפי' לזמן  ובבבא מציעא משמע
ורק בגלל שחוששים לנמלך לא יחזיר, אבל אין מרובה 

  חוששים שמא אינו זה. 

דהא דתני שהגט פסול היינו במקום  רבה מבאר
, שמא מעוברים ושבים אחרים נפל שיירות מצויותשה
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ויות יחזיר אע"פ שהוחזקו אבל אם אין שיירות מצ
  ב' יב"ש.

עצמו שאף במקום שהשיירות מצויות  שיטת רבהו
בעיר אחת יחזיר הוחזקו ב' יוסף בן שמעון אם לא 

, ודין הוחזקו מבואר ואין חוששים שיש עוד אדם כזה
בדברי רבה שאמר להחזיר גט שנמצא בבי"ד שהיה 

כל , דתנן ולא הוחזקו שם שני יב"שכתוב על העיר שוירי 
דלא חיישינן לנמלך כיון שהוא מקוים מעשה בי"ד יחזיר 

סבר שלא יחזיר דחיישינן לשני  רב הונאובבי"ד. 
ומ"מ אף לר"מ  ובשווירי השני יש יוסף בן שמעון אחר.שווירי 

שא"א לגרש בגט שאינו מוכיח מתוכו, מ"מ בסתמא הגט כשר 

רבה נהג  ולא חיישינן שני שווירי אלא היכא דנפל. תוס'.
למעשה כדבריו להכשיר גט שנמצא בי כיתנא, י"א 

ששיירות מצויות שם, שנמצא במקום מכירת הכיתנא 

וי"א שנמצא ולא הוחזק עוד יב"ש, ולא חיישינן לשני שווירי. 
שאין שיירות מצויות שם, ואיירי במקום עשית הכיתנא 

  בהוחזקו ב' יב"ש. 

דמתני' שיחזיר רק במצאו לאלתר  רבי זירא מבאר
י במקום שהשיירות מצויות, אבל במקום שאין אייר

השיירות מצויות יחזיר אף לזמן מרובה, י"א דאיירי 
ר"ז בהוחזקו וס"ל כרבה, וי"א דס"ל שאף בלא 

  הוחזקו לא יחזיר ודלא כרבה.

דהא דמבואר במתני' שאם  רב ירמיה מבאר כ"ז:

כשהעדים אומרים הבעל מודה יחזיר לאשה, איירי 
לרש"י של יוסף בן שמעון.  דשחתמו רק על גט אח

העדים אומרים שחתמוהו לאיש זה התובעו, (ואיירי שלא ראו 
את החתימות, דאם מכירים את החתימות פשיטא שיחזיר. 
תוס'). ולתוס' איירי שאין העדים מכירים אותו, ומ"מ אינו 
 חשוד לשקר במזיד ולקלקלה כדי להרויח את התשלום לסופר.

מי שמות דומים גם וקמ"ל שאין חוששים דאיתר
  שלהם וגם של העדים. 

דהא דמבואר במתני' שאם הבעל  רב אשי מבאר

. ודווקא כשיש סימן בגטמודה יחזיר לאשה, איירי 
דהוי סימן מובהק סימן שיש נקב בצד אות פלונית 

דמהני אף להתיר אשת איש דאורייתא, אבל בסימן שאינו 

ם מספקא ליה אם סימני מובהק שמחזירים בו אבידה
, או סימנים ומהני סימן כל דהו אף בדאורייתאדאורייתא 

ודווקא באבידה מהני דהפקר בי"ד הפקר, (ומדאורייתא דרבנן 

אין מחזירים אלא בסימן מובהק או בעדים. תוס'). אבל 
באיסורא לא מהני. ואין ראיה מדבריו דסימנים דרבנן, דאף אי 

ו לו רבה בר בר חנה החזיר מספקא ליה יש לאסור מספק.
והחזירוהו לו, ולא ידע אם שהיה שליח להביאו ונאבד גט 

, או וסברי סימנים דאורייתאהחזירוהו בגלל שנתן סימן 
אבל עם בגלל טביעות עינא וא"כ מהני דווקא בת"ח 

  הארץ אע"פ שגם לו יש טביעות עינא, אינו נאמן. תוס'.

שיעור לרבי נתן היינו ששהה  -שיעור שלא לאלתר

אין עבור שיירא ותשרה, ולרשב"א ל לוככדי שת זמן

כדי שיהא אדם עומד  תלוי בשיעור זמן אלא במציאות
משעה שעבר השליח עד ורואה שלא עבר שם אדם 

, וי"א שלא שהה שם אדם, ולרבי כשיעור מציאת הגט
, ולרבי יצחק שיעורא בעלמא נתנו בולכתוב את הגט 

  כדי לקרותו, ולאחרים כדי לכותבו ולקרותו.

שהיה נקב בצד  מובהקאם שהה אם יש סימן ואפי' 
  אות פלונית כשר, אבל סימן דארוך או קצר פסול. 

בכיס או בארנקי או בטבעת או  מצאו קשורואם 
אבל בביתו בקרקע ורבים בין כליו כשר,  בביתושמצאו 

ואם מצאו  מצויים בביתו יש לחוש שמא אחר הביאו. תוס'.
או  וויש סימן שהוא שלבחפיסה (חמת קטנה) 

כלומר או שמכירו בדלוסקמא (טליקא דסבי), ומכירו 

  כשר.  ואפי' מצאו בכל מקום

  חזקת חי
המביא גט  -חזקת חי לענין גירושין כ"ח.

יכול לתת לאשה  זקן או חולהממדה"י והבעל היה 
ולא חיישינן שמא מת את הגט, מפני שהבעל בחזקת חי 

  חזקתו.  ובטל שליחותו, ומדאורייתא נפקא לן העמד דבר על

או גוסס, אין שמונים שנה,  הגיע לגבורותלרבא אם 
לו חזקת חי, והא דאיתא בברייתא שאפי' בן מאה 

ואינו יש לו חזקת חי, י"ל דכיון דאיפליג איפליג, 

  כשאר כל האדם להיות קרוב למות.

   -חזקת חי לענין אכילת תרומה

במתני' איתא שבת ישראל הנשואה לכהן והלך 
תרת באכילת תרומה בחזקת בעלה למדה"י מו

שהוא חי, אע"פ שאפשר לה לאכול חולין. ומאידך 
איתא בברייתא שהאומר לאשה הרי זה גיטך שעה 

דכל אחת קודם מיתתי אסורה לאכול בתרומה מיד, 

   שעה חיישינן שמא ימות.

רב אדא בריה דרב יצחק מתרץ דשאני התם 
וכל שעה היא בספק שאסרה שעה אחת קודם מיתתו 

ואפי' נעמידנו בחזקת חי הרי היא אסורה כבר מחיים. זה, (

ולא ורב פפא דוחה דדילמא היא תמות לפניו  תוס').

  יהיה גט לעולם.

אביי מתרץ דמתני' כר"מ שאינו חושש למיתה, כמו 
שהלוקח יין מבין הכותים יכול להפריש תרומה ע"י 

ור"מ אינו חושש אף ברירה ואין חוששים שיבקע הנוד, 

  אולם לזמן מרובה חושש ר"מ לשמא ימות. תוס'. לשמא ימות,

ולרבא החילוק הוא דשמא מת לא חיישינן  כ"ח:

אבל שמא ימות יש מחלוקת  דאוקמינן אחזקה שהוא חי
תנאים אם חוששים, דהחוששים לבקיעת הנוד 
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, דאין זה סותר את החזקהחוששים שמא ימות 
והמתירים לאשה לאכול תרומה לא חוששים שמא 

  ימות.

אפשר להקריבה בחזקת  לח חטאת ממדה"יהשו
כיון  שהבעלים חי, ואין חוששים דהוי חולין בעזרה

ואיירי בקרבן נשים  שאם מתו הבעלים למיתה אזלא.
ששגגה אשה בכרת ושלחה חטאתה, ואין אשה סומכת דכתיב 

או דאיירי בחטאת העוף  "דבר אל בני ישראל וסמך",
  שא"צ סמיכה. 

מידים בחזקת חי, המשנה מונה ג' מקרים שמע
וצריכא דאי תנא גט משום דלא אפשר, אבל 
בתרומה יכולה לאכול דבר אחר, ואמנם גם תרומה 

ולהכי תנא חטאת מפני שהיא עניה, לפעמים לא אפשר 
דלולא חזקת חי לא היה מקריב ספק חולין בעזרה, 
והיינו השליח, אבל האדם עצמו מביא חטאת העוף על הספק. 

   תוס'.

עיר  -חי במי שהוא בסכנה מתי יש חזקת
או ספינה המיטרפת בים מצור,  –שהקיפה כרקום 

יש להם בדיני נפשות, , והיוצא לידון ועדיין לא טבעה
חזקת חי. אבל עיר שכבשה כרקום, וספינה שאבדה 
בים, והיוצא ליהרג, נותנים עליהם חומרי חיים 
וחומרי מתים, בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל 

  רומה. אינה אוכלת בת

היוצא ליהרג בבי"ד של עכו"ם או של 
  -ישראל

ללישנא קמא בשל ישראל נותנים עליו חומרי חיים 
, אע"פ שנגמר דינו, כיון שאם ימצאו לו זכות מחזירים אותו

וחומרי מתים, אבל בשל עכו"ם אין עליו חומרי 
חיים, דכיון שנגמר דינו ודאי יהרגוהו ולא יהפכו 

שוחד, אחרי שנחתם  בזכותו, וגם אינם מקבלים
  דיין גדול שלהם. תוס'.הדין ע"י פורסי שנמג 

וללישנא בתרא בשל עכו"ם יש עליו חומרי חיים 
, אבל בשל כיון שהעכו"ם נוטלים שוחדוחומרי מתים 

כיון שלא מצוי שימצאו לו ישראל אין עליו חומרי חיים 

  זכות אחרי גמר דין.

ניים וחזר לבי"ד, והעידו ש מי שנגמר דינו וברח
שנגמר דינו למיתה ופלוני ופלוני עדיו, הרי זה יהרג, 

לל"ק ליכא  ואין חוששים שמצאו לו זכות אחרי שנגמר דינו.
קושיא דדילמא בורח שאני, ולל"ב ליכא ראיה 

  דדילמא בורח שאני.

 השומע מבי"ד של ישראל שאיש פלוני מת
 במיתת בי"ד,או נהרג  שלקה ושנה וכנסו אותו לכיפה,

שתו להנשא, אך אם שמע זאת מותרת א

עכו"ם אסורה להנשא.  ממונים להרוג)- (מוקומנטריסין 
הגמ' אומרת שאין מכאן ראיה שבבי"ד של ישראל 
אחרי גמר דין נחשב ודאי מת, די"ל דלא איירי 
ביוצא למות או ליהרג, אלא איירי במת ונהרג ממש, 

, במילתא לעדות אשהואף שעכו"ם נאמן במסל"ת 
אינם נאמנים דעבידי  רוצים להתפאר בזה,ודשייכי בהו 

ולומר שנהרג אע"פ שלא ראוהו אלא לאחזוקי שקרייהו, 

  יוצא לידון.

  דיני שליח הגט

  - אם יכול למנות שליח אחר במקומו

במתני' מבואר שאם השליח בארץ ישראל  כ"ט.

וא"צ , יכול למנות אחר במקומו חלה (שא"צ לומר בפ"נ)

או דאיירי דווקא בחלה  , ואמר רב כהנאלמנותו בבי"ד

  אבל אם לא חלה לא. באונס אחר

גט  הולךובברייתא מבואר שאם אמר לשליח 
ומשמע אפי' לא חלה,  לאשתי יכול לשלחו ביד אחר

, ואם אמר דהולך לא משמע אלא שידאג שיגיע הגט לידה

לא ישלחו ביד אחר, ולרשב"ג אף בהולך  את הולך
" שהשליח יכול החוהא דדרשינן "ושללא ישלחו ביד אחר, 

   לעשות שליח, איירי כשאין הבעל מקפיד. תוס'.

הגמ' אומרת שאפשר להעמיד את המשנה או כת"ק 
דברייתא ואף בהולך מותר רק בחלה, או שאף באת 
הולך מותר בחלה, או שמתני' כרשב"ג ומודה רשב"ג 

  בחלה.

הגמ' שואלת מהא דתנן לקמן שאם הבעל אמר 
, א נתן להם גט, דעשאן עדיםוללשניים שיתנו גט לאשתו 

או אמר לשלשה שיכתבו ויתנו גט לאשתו, דווקא 
כיון שאמר להם כתבו (אבל באמר הם עצמם יכתבו ויתנו 

 לשלשה תנו יאמרו לאחרים לכתוב מפני שעשאן בי"ד),
ומשמע שאינם יכולים למנות שליח, ואמאי במתני' 

  יכול למנות שליח אחר.

שאינו ון הבעל אביי מפרש שהטעם שם משום בזי

יודע לכתוב, (ואגב יכתבו נקט יתנו, אי נמי חושש הבעל שאם 

משא"כ הכא אחר יתן הוא יראה שלא הבעל כתבו. תוס'). 
   בהולכת הגט אין לו קפידא מי יוליך.

רבא מפרש שהטעם שם משום ששליחות לכתיבת 
דאין כח הגט היא "מילי", ומילי לא מימסרן לשליח, 

   , אבל גט דאית ביה ממשא חוזר ונמסר.בדברים להמסר לשליח

ונ"מ בין אביי לרבא בשליחות לכתיבת שטר מתנה 
, וכבר דליכא בזיון שהרי על המקבל לכותבו, אבל הוי מילי

אם הבעל אמר לב' עדים נחלקו רב ושמואל לגבי מתנה 

דמילי אם דינה כגט (שמואל)  כתבו שטר מתנה לפלוני,

דלא שייך כגט (רב),  או שאין דינה לא מימסרן לשליח,

  הכא בזיון דבעל כיון שאין עליו לכותבו אלא על המקבל.
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ואם הבעל אמר לשליח שיתן לאשה את הגט ויטול 
  ממנה חפץ פלוני, בזה אין השליח עושה שליח אחר. 

ולכן לר"ל כאן שנה רבי שאין השואל רשאי להשאיל 

 אין לשולחו ביד אחר, אבל לענין הגט אף אם שלחו ביד אחר
  הוי גט.

ולריו"ח מה שאין השואל רשאי להשאיל הוא דין 
והכא אף הגט אינו דנמצא עובר על דעתו ומקניטו, פשוט 

גט משום שנעשה כאומר לו אל תגרשה אלא בבית 
וגירשה בעליה, או שאמר אל תגרשה בימין אלא 

   דמקפיד בכך ולא שוויה שליח אלא בהכי.בשמאל, 

אמר לו הבעל ומחלוקת ריו"ח ור"ל היא היכא ש
שיקח ממנה את החפץ ורק אח"כ יתן לה את הגט 

, שהבעל רוצה שהיא תהיה עגונה עד שתתן לו את החפץ
והשליח הקדים את הגט, ובאופן זה גם בשליח 

והא הראשון לא הוי גט כיון ששינה מדעת המשלח, 

דקאמר במתני' שלא ימסרנו לאחר היינו שמא השני ישנה ממה 
ן הגט נפסל מעצם מה שנתנו לאחר, שאמר לראשון, אבל אי

רש"י. והתוס' כתבו דפסול אף אם השליח השני לא שינה, מפני 

ולר"ל  שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר, והגט תלוי בחפץ.
דאין לבעל קפידא בכהאי גוונא אפי' בשליח השני כשר 

, אבל אם לקח את בזה אלא אורחא דמילתא אמר ליה
דאין ט כשר אף לריו"ח, החפץ ואח"כ נתן את הגט הג

  שייכות בין הקפידא על החפץ לשליחות של הגט.

יעשה  שליח המביא גט ממדינת הים וחלה כ"ט:

שליח בבי"ד ויאמר בפניהם בפ"נ, והשליח האחרון 
 ומסתמא בי"ד עשו הדבר בהכשר,יאמר אני שליח בי"ד, 

וגם השליח השני יכול למנות שליח במקומו, וגם 
  יה בבי"ד. מינוי זה צריך שיה

בי"ד יכולים למנות שליח במקום הראשון, אפי' 
  שלא בפני הראשון. (ל.).

והשלישי יכול יכול למנות שליח אחר  שליח בא"י

ואמר וא"צ בי"ד משום שאצ"ל בפ"נ.  למנות רביעי וכן לעולם,
לפני שהגיע הגט רב אשי שאם מת השליח הראשון 

סובר בטלים כל השלוחים, ומר בריה דרב אשי  לידה
שלא בטלים, כיון שהם שלוחים של הבעל ולא של 

  השליח.

בעל שאמר לשליח שיתן את הגט לאדם אחר 
שמכיר את אשתו והשני יגרשה, ולא מצא השליח 
את אותו אדם, לרב ספרא אין השליח יכול למנות 

שלא  דשליח שלא ניתן לגירושין הואשליח אחר, 

הבעל למוסרו  נתמנה לגרש אלא למוסרו לשליח, ואינו במקום

, וי"א (רבי אבהו ורבי חנינא ורבי יצחק ליד אחר
נפחא) שימנה בפני בי"ד שליח אחר, שהרי הוא לא 

ובתחילה ציווהו אמר לו שהוא לא יתן לה את הגט, 

לגרשה, ורק מפני שלא ידע היכן היא אמר לו שימסור לאדם 
  אחר.

ולא יוכל  שליח שנתמנה לגרש לאחר ל' יום ונאנס

, לרבא יכול למנות שליח תחתיו שלושים ללכת אחר
אף בתוך ל' יום, ואינו כשליח שלא ניתן לגירושין 
שהרי אחר ל' יום יכול לגרש, וטענו לו רבנן דניחוש 

כיון שקבע זמן לנתינת הגט, אבל בשולח גט שמא פייס 

מחו"ל ולא קבע זמן אין חוששים שמא פייס מפני שהבעל לא 

שהרי הנותן גט ימנו, טורח משום שסובר שהשליח יקד
לאשתו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש ומת בתוך 

ובא ונתייחד עמה ובעל י"ב חודש, אינו גט שמא פייס 

לומר  כמאה עדים, אא"כ אמר שהיא נאמנת והוי גט ישן
, והכא כיון שלא אמר כך ניחוש אף אם יערערשלא בא 

שמא פייס, ואיכסיף רבא, ולבסוף התברר שהיתה 
אלא ואמר רבא שבארוסה אין לחוש שפייס ארוסה, 

  רק בנשואה שהיא חביבה עליו מחזר לפייסה.

  - אונס בגיטין ל.

ונאנס  הנותן גט לאשתו אם לא יבוא עד ל' יום
ולא יכל לבוא, ואמר חזו דאתאי חזו דאתאי, לא 

והוי גט, משום דאין אונס בגיטין, וא"נ יש אונס נחשב שבא 

א הוי גט דאונסא דשכיח שאני בגיטין מ"מ היכא דפסקיה מבר
  שהיה עליו להתנות.

עד  בעל שאמר שיחול הגט אם לא יפייס אותה
בדברים וגם הרבה עליה רעים ל' יום ולא הצליח לפייסה 

, י"א דהוי גט שהרי לא נתן לה תרקבא ולא נתרצתה
ואף אם אין לו מגורשת דאין אדם יכול לטעון אונס דדינרי 

י גט מפני שאינו מחויב , וי"א דלא הובתנאי של גט
. כיון שאין לו ונמצא שהוא אנוסלתת לה תקרבא דדינרי 

  ונחלקו אם יש אונס בגיטין או לא. 

דיני המפריש מעשרות עבור חוב של     
  כהן לוי ועני

יכול אדם להלוות מעות לכהן או לוי או עני, ע"מ 
ומוכר את לגבות חובו מהמעשרות שיפריש עבורם, 

מים שלו, ואת המעשר ראשון והמעשר עני התרומה לכהן והד
יעכב לעצמו אלא שצריך לתת תרומת מעשר, ואין כאן גזל כיון 

   שכבר נתן דמיהם בשעת ההלואה.

שיזכו בהם  א"צ שיגיעו המעשרות לרשותםומה ש

שאינו רגיל , לרב איירי במכירי כהונה ויצא ידי חובת נתינה

ו ואוהבו, לתת תרומות ומעשרות אלא לכהן זה שהוא מכיר

, ושאר כהנים אסחי דעתייהו ונחשב כאילו הגיעו לידי הכהן
שנותן לאוהבו ולשמואל איירי במזכה להם ע"י אחרים 

לזכות בהם עבור הלוי, ונחשב כאילו הגיע לרשותו, וחוזר 

, ולעולא מתני' רבי יוסי היא, דס"ל שעשו ומחזירם לו
 כמו בעני המנקף בראש הזית,את שאינו זוכה כזוכה 
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ומצודות חיות ועופות, ומציאת חרש, ופטור מתנות כשחליפיו 
ביד כהן, ודינא דפועל שילקט בנו אחריו, שתיקנו בהם שיהיה 

  כזוכה.

 בחזקת שהם חייםויכול להפריש אפי' אינם כאן 
  ושלא העשיר העני.

שאם אח"כ יוזלו  לפסוק עמהם כשער הזולמותר 

ף שפסק וא הפירות יקבלם לפי השער של שעת ההפרשה,
וכתבו התוס' שאפי' בסתמא, כאילו פסק כשער הזול, 

   פוסק הרבה פחות משער הזול אין בו משום ריבית. 

אף דבעלמא אסור לשלם על  ריביתואין בחוב זה משום 

פירות מראש ולפסוק שיקבלם לפי מחירם עכשיו אא"כ יצא 

כגון אם נשתדפו כיון שאם אין להם מעשרות  השער,

  ים לפרוע לו. אינם חייב השדות

משמטת חוב זה דאין כאן "לא יגוש" שביעית ואין 
   שהרי לא יכול לתובעו כלום.

שהרי נתן כבר מעות, והפירות  לחזור בוואין המלוה יכול 

, אבל הכהן יכול הרי אצלו ואינו יכול לומר לא משכתי
לא עשה  עשאוהו כזוכה, והמפרישלחזור בו שהרי 

  נות. משיכה בפירות, ומעות אינם קו

כגון שראה שנשתדפו מחוב זה  נתייאש הבעליםואם 

אינו יכול  שדותיו ואמר ווי לי לחסרון כיס ואח"כ חזרו ונתקנו,
להפריש עליהם, לפי שאין מפרישין על האבוד, ואף 
אם עלתה התבואה בקנה, כיון שנתייבשה הוי יאוש, 
ולא אמרינן דלא הוי יאוש מעליא דלא שכיחא שיתקלקלו 

  לגמרי.

  -אם מתו הכהן או הלוי או העניו

א"צ ליטול רשות, ומפריש על  אם הלווה בפני בי"ד
שכל הלוויים זוכים הכהן והלוי בחזקת אותו השבט 

, ומפריש על במעשרות, והוא מעכבם עבור הקרוב של המת
דניחא להו בתקנה זו העני לראב"י בחזקת עניי ישראל 

בחזקת קרובים  כדי שיהיה מצוי גם להם ללוות (וליכא למימר

, ולר' אחי בחזקת עניי עולם, ונ"מ דשמא הם עשירים)
לרש"י לרב אחי כותים גירי אם יש בעיר רק עניים כותים. 

אמת ויכול להפריש עליהם, ולת"ק מפריש על עניי עולם 
  דכותים גירי אריות הם.

ואם הלווה שלא בפני בי"ד צריך ליטול רשות  ל:

שמוטל עליהם ע מהיורשים, ודווקא אם ירשו קרק

, אבל אם ירשו רק כספים לא, המצוה לפרוע חוב אביהם
לרבי יונתן גובה כשיעור הקרקע שהניח להם, ולרבי 

לפי שיכול יוחנן אפי' הניח כמלוא מחט גובה כל חובו, 

וכמעשה דקטינא דאביי לחזור ולטרוף כשיפדוהו ממנו, 
שהמלוה טרף מהיורשים שדה קטנה, וכשפדוה היורשים חזר 

   וטרפה מהם.

ואם העשיר העני הפסיד מעותיו, ולא תיקנו חכמים 
שיפריש בחזקת עניים אחרים, דעשירות לא שכיחא 

  ואין לחוש לזה.

ת"ר ישראל שאמר ללוי מעשר יש לך בידי, 
אין חוששים לתרומת מעשר שבו, ואם אמר 
כור מעשר יש לך בידי חוששים לתרומת 

  מעשר שבו. 

   -ביאור הדברים

ר דאיירי שאמר הישראל ללוי שיש אצלו אביי מבא

אם  ,מעשר בשבילו, ונתן ללוי מעות עבור המעשר

לא אמר כמה מעשר יש בידו, אין הישראל צריך 
כיון שהלוי לא לחשוש שהלוי עשאו תרומת מעשר 

, אבל אם אמר לו את השיעור של יודע כמה יש לו
יש לחוש שעשאם הלוי תרומת מעשר על  המעשר,

, דכיון שלא משך הלוי את המעשר בביתומעשר שיש לו 

לא קנאו הישראל, ויכול הלוי לחזור בו מהמכירה, ולעשותו 
  תרומת מעשר. 

הגמ' דוחה דאטו ברשיעי עסקינן שעושים תרומת 
  מעשר מדבר שקיבלו את דמיו.

רב משרשיא מבאר דאיירי שאומר לבן לוי שאמר 
לאביו מעשר יש לך וכעת בא לקנותו מהבן, והנדון 

וא מתי חוששים שאביו עשאו תרומת מעשר על ה
והקשו התוס' והרי חזקה על חבר שאינו מוציא מקום אחר. 

מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, ותי' בדוחק שאם אין הפירות 
אצל הבן חוששים שאביו אמר לו שהם לא מתוקנים והוא לא 

   זוכר זאת.

הגמ' דוחה שלא נחשדו חברים לתרום שלא מן 
  שמא אינה בעין, ובדיעבד מהני.סמוך, –המוקף 

רב אשי מבאר דאיירי שאמר הישראל שאביו אמר 
לו לפני מותו שיש אצלו מעשר עבור הלוי, שאם 

שחזקה הכמות קצובה ודאי תיקן בעה"ב את המעשר 

על חבר שאינו נפטר מן העולם עד שיתקן כל פירות טבלים 

וכדעת ר"א בן גמלא (דלהלן) שיש רשות  שיש בידו,
וכיון ששהתה בביתו זמן  ב לתרום תרומת מעשר,לבעה"

אבל אם אין  גדול ועליו המצוה מסתמא תיקנו. תוס'.
הכמות קצובה תולים שלא הפריש ממנה תרומת 

ואין לחוש שהפריש מאומד, דאינו רוצה להפסיד לא מעשר, 

  ללוי ולא לכהן. תוס'.

שיטת רבי אלעזר בן גמלא בהקש תרומה גדולה 
  -לתרומת מעשר

" בשני תרומות תרומתכםכתיב "ונחשב לכם  .ל"א

הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת 
  -מעשר, ולומדים מזה כמה דינים
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תרומה גדולה, כך הוא  בעה"ב מפרישא' כמו ש
  יכול להפריש תרומת מעשר. 

כך תרומת  מאומד,ב' כמו שתרומה גדולה מפריש 
טעה בתרומה הטעם כיון שגם אם מעשר מפריש מאומד, 

ולא נתן אחד מחמישים, הרי מדאורייתא חיטה אחת פוטרת 
את הכרי, ולומדים תרומת מעשר מתרומת גדולה, שאע"פ 

  ששיעורה קצוב ניטלת מאומד. 

שנותן עיניו בצד זה לשם  במחשבהג' בשניהם מפריש 

  תרומה, ואוכל מצד אחר, והוי תרומה בלא דיבור. 

  חזקה בהפרשת תרומה
להפרישם לתרומה עבור  מי שהניח פירות כדי

פירות אחרים, וכן מעות עבור מעשר שני, לרבי 

  בחזקת שהם קיימים. אלעזר מפריש עליהם 

לר"א חושש מעת לעת, אבדו מצא שואם הפריש ו
ואם לא אכל את הפירות שתיקן על סמך הפירות הללו צריך 

וטפי מהכי י"מ מעת לעת לפני הבדיקה  לחזור לעשרם.

שחושש כבר , וי"מ סמכינן אחזקהלא אחמור רבנן אלא 

מעת לעת לאחר ההפרשה, אך קשה לבאר כך מ
  במתני', דלא כתיב עד מעת לעת. 

, וסוברים שהכל וחלוקים חברי ר"א עליו ל"א:

, וכמו שמצינו וצריך לחזור ולהפרישטבל למפרע 
ונמצא  לאחר זמןנמדד היה בחזקת שלם ושמקוה ש

בין  קו טמא,דספיחסר, שהכל טמא למפרע בין ברה"י 
דספיקו טהור, דרק בספק נגע ספיקו טהור, אבל הכא ברה"ר 

  שהיה טמא ודאי אל תטהרנו מספק.

של  כשמנשבת רוח קדיםיין צריך לבדוק בקידום  ולר"י
אם כבר התחילה תקופת תשרי, מוצאי החג של תקופה 

וכתבו התוס' שאף שצריך שהחג יהיה מקצתו בתקופת תשרי, 

, ובהוצאת סמדר בה לעבר את השנהמ"מ זה לבד אינו סי
ובשעת כניסת כשהענבים נראים באשכול והפרח נופל, 

שנכנס לענבים לחלוחית שיכול לסחוט מהם כל מים לבוסר 

שהוא, והוא כפול הלבן, (וכ"כ התוס', וכתבו שיש שאין נזהרים 
בו על מגע עכו"ם לפי שאינו קרוי יין, אך כתב ר"ת שאין להקל 

ותשים הענבים ונותנים לתוכם מים ונעשים בזה). ל"א שהיו כ
  חומץ לטיבול. 

מוכרים את התבואה, לפני זמן הזריעה,  בג' פרקים
בזמן הזריעה, ובפרוס הפסח, ויין מוכרים בפרוס 
הפסח בפרוס עצרת בפרוס החג, ושמן מכירתו 
מעצרת ואילך, ונ"מ ששותף לא ימכור בזמנים 

ו ואילך אלא מזמנים אל בלא להמלך בשותפואחרים 
  ואם מכר נתייקר אח"כ אין לו עליו כלום. 

שעושה תלמים בים,  - רוח קדים חרישית -רוחות
מחמת שהיא חמה וי"מ שמשתקת כל רוחות מפניה 

ד' רוחות מנשבות  מאד היא מבטלת צינת כל הרוחות. 
בכל יום, ורוח צפונית מנשבת עם כולם, ולולא כך 

דרומית  אין העולם מתקיים אפי' שעה אחת, ורוח
קשה מכל הרוחות, ואם לא שבן נץ מעמידה היתה 
מחריבה את כל העולם, ורוח המזרחית קשה עד כדי 
שאשה מפלת, אפי' מרגלית שבים מרקבת, אפי' 
שכבת זרע שבמעי אשה מסרחת, דכתיב "יבוא 
קדים רוח ד' ממדבר עולה ויבוש מקורו", והא 

נו דכתיב ברישא דקרא כי הוא בין אחים יפריא" היי
שאפי' בידית של המעדר או המסמר התקוע בדופן 

  או הקנה הארוג בסל, נעשים רפויים.

רב הונא ורב חסדא דנו אם צריך לקום מפני גניבא 
לפי שהיה בר אורין, או שאין לקום מקמי פלגאה 

. רבא הלך לקבל שהיה לו מריבה עם מר עוקבא שהיה אב"ד
תא, פני מי שיושב בעגלה שמא הוא מאנשי ריש גלו

לפי שהיה צריך להם, אך רב נחמן בר יצחק לא הלך 
  לפי שלא היה צריך להם.

  

  

  השולח:
  

  ביטול שליחות בגט

השולח גט  -ביטול בפני השליח או האשה ל"ב.

לאשתו יכול לבטלו. וביטול זה שייך בין אם הגיע 
במיוחד לשליח כדי לבטלו, ובין אם פגש אותו 

השליח התעכב בדרך ולא רדף אחריו והשיגו, אלא במקרה 

 שאין כוונתו לבטלו אלא(ולא אמרינן  והוא פגש בו במקרה,
חודש או חדשיים, שהרי לא רדף לצעורה קא מיכוון 

), ובין אם שלח אחריו שליח לבטלו (ולא אחריו
אמרינן שהשני לא עדיף מהראשון), ובין אם בא 
הבעל לאשתו וביטלו (ולא אמרינן שכשבא לאשה 

והקשו התוס' אמאי לא נקט נזדמן ה, עצמה כוונתו לצער

אצל אשתו, דהוי רבותא טפי, דתימא לומר שאז אין מועיל 

), ובין אם שלח לאשה שליח לבטל (ולא ביטול
אמרינן שכוונתו לצערה כי לא אכפת לו מטירחת 

  השליח). 

לא מהני ביטול אלא קודם  -עד מתי שייך ביטול
שהגיע הגט ליד האשה, אבל אחרי שהגיע הגט 
לידה אינו יכול לבטלו, ואף אם היה מחזר אחריו 
לפני שהגיע הגט לידה לא מהני ביטול אחרי שהגיע 

  לידה. 
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משמע בטל הוא  -אלו לשונות מועילים לביטול

, גט זה לא יועיל, לא יתיר, כנ"ל, אי אפשי בו בטל יהא
לא יעזיב, לא ישלח, לא יגרש, יהא חרס, יהא כחרס, 

הרי הוא הקדש או הרי  הרי הוא חרס (מועיל כמו
  ).דמשמע להבאהוא הפקר 

לא פסול הוא  -אלו לשונות אינם מועילים לביטול

, אינו גט, משמע שמתכוון לפוסלו, אלא מספר שהוא פסול
משמע שהוא אינו מבטלו אלא מעיד שהוא פסול,  אינו מועיל

, אינו מתיר, אינו ולא חזינן ביה פסול, ויתקיים בחותמיו
לח, אינו מגרש, חרס הוא, כחרס מעזיב, אינו מש

   לשונות אלו משמע לשעבר.הוא 

ולא אמר הוא, אם משמע לשעבר, או בטל  -לשון מסופק

   דשתי לשונות משמע ולישנא דמהני בה קאמר.

המקבל מתנה ואמר אחר שבאה  - ביטול מתנה
לידו שהמתנה מבוטלת או אמר תיבטל או שאמר 

ויכול בע"ח  וזכה בה בע"כאי אפשי בה לא אמר כלום 

שלו לגבותה, מפני שאמר בלשון עתיד ואינו יכול לחזור בו 

אבל אם אמר בטלה היא או אינה לאחר שקיבלה, 
מפני שיש כאן הודאת בעל דין שהיא מתנה דבריו קיימין, 

ומבואר שלשון בטלה , כמאה עדים, שלא זכה במתנה
משמע שכוונתו שיהיה בטל מעיקרא, ואמנם בגט 

טול מכאן ולהבא. משום דלשון המשמעות היא בי
בטל יש בו ב' משמעויות, ובכל מקום מפרשים 

דסתמא דמילתא האדם משתמש בלשון ללשון המועיל בו 

   המועיל.

שליח מתנה הרי  -חזרה משליחות למתנה  ל"ב:

לפני הוא כשליח הגט, שיכול השולח לחזור בו 

ולכן יכול לחזור , דהולך לאו כזכי שהגיעה המתנה למקבל

אע"ג דזכות הוא למקבל. וכתבו התוס' שבגט אף אם הולך  בו
  כזכי לא מהני.

   -אם אפשר לחזור ולגרש בגט מבוטל

אם הבעל רוצה לחזור ולגרש בו, לרב נחמן יכול לגרש בו 

, ולרב ששת אינו דלא ביטל אלא את השליחות ולא את הגט
דהגט עצמו בטל והוי כחספא, וכתבו יכול לחזור ולגרש בו 

שאף שלא אתי דיבור ומבטל מעשה, וכתיבת הגט התוס' 
 לשמה הוי מעשה, מ"מ עד שהגיע הגט לידה לא חשיב מעשה.

  והלכה כרב נחמן. 

אם אמר לאשה ואף שמצינו שאשה יכולה לחזור בה 

, הרי את מקודשת במעות הללו לאחר ל' יום וחזרה בה בתוך ל'
(ואמנם המעות לא שאני התם דדיבור מבטל דיבור, 

, אבל כאן אף שהשליח ויכול לחזור ולקדש בהם)בטלו 
אבל הגט עצמו לא בטל  דאתי דיבור ומבטל דיבורבטל 

  כיון שהוא בעין. 

לרב נחמן בפני לפני תקנת ר"ג,  בפני כמה צריך לבטל
שאינו אלא הודעה, ורק שניים, דתרי נמי הוו בי"ד 

ולרב ששת צריך שלשה כדין בממונות צריך שלשה, 
  ר"נ (ל"ד.). בי"ד. והלכה כ

(מוסר שטרותיו לבי"ד, דלא קרינן ביה לא  פרוזבול ל"ג.

יאמר מוסרני  יגוש כיון שלא הוא תובע אלא הבי"ד)
בפניכם פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני וכו', 
והדיינים חותמים למטה או העדים, (רב נחמן ורב 
ששת מדייקים מדינים אלו כדבריהם). ואין הבדל 

בי דינא הוינא ואתא פלוני בלשון דיינים אם הגט כתוב 

או שכתוב בלשון איש פלוני עד, וחתמו עליו עדים  וכו'
אני פלוני וחתמו בלשון דיינים  דוכרן סהדותא וכו'עדים 

   , כשר.דיין

   - תקנת ר"ג שלא לבטל בפני בי"ד

ולא ומבטל בפניהם  שלשהבראשונה היה עושה בי"ד 

הזקן שלא יהיו התקין ר"ג בפני השליח או האשה, 
  עושים כך מפני תיקון העולם. 

לריו"ח טעם התקנה הוא כדי שלא יהיו ממזרים, 
דס"ל שמבטל בפני שניים, וליכא קלא, והאשה לא 

  תשמע שביטל, ותינשא, ויהיו בניה ממזרים. 

ולר"ל סובר שמבטלו בפני ג', ממילא איכא קלא 
ואין חשש שתינשא ויהיו בניה ממזרים, אלא 

אבל כשצריך לטרוח כדי לבטל שתהיה עגונה  החשש היה

  לא יטרח כדי לעגנה. 

   -אם מועיל בדיעבד ביטול בפני בי"ד

דאע"ג דעבר אתקנתא דר"ג בטל לרבי מועיל הביטול 

  . שליחותא

ולרשב"ג אינו מועיל לבטל או להוסיף תנאים, דא"כ 
יפה. ואף שמדאורייתא  של תקנת ר"גמה כח בי"ד 

ח לתקן שלא יהיה הגט הגט בטל יש לחכמים כ
שיחולו בטל, דכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש 

, הקידושין כדת משה וישראל שהתקינו חכמי ישראל
שאמרו שאם יש גט  ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה

ולא רק מבוטל לא יחולו הקידושין, וע"מ כך קידשה. 
אלא גם אמרו שהמעות הם מתנה, בקידושי כסף 

ואין בעילתו בעילת זנות בקידושי ביאה שוויה ל

לביאה שם קידושין, שהרי קידש על דעתם. ודעת רבותיו של 
רש"י שבקידושי כסף ניחא מה שביטלו משום שקידושי כסף 
דרבנן, כיון דלא כתיב להדיא אלא מגז"ש, אבל קידושי ביאה 
שהם דאורייתא היאך עקרו. וקשה על פירוש זה שהרי גז"ש 

אך שוויהו רבנן לבעילתו בעילת דאורייתא היא, ועוד דא"כ הי
זנות כיון דהוי דאורייתא. אלא הא והא דאורייתא, ויכולים 

  לעקור מפני שבשעת קידושין תלה בדעתם.  
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   -ביטול שליחות בפני חלק מהשלוחים

אמר לעשרה כתבו גט  -מחלוקת רבי ורשב"ג
דכל כמה שלא אמר כולכם אחד כותב ושניים לאשתי 

ואין כאן ל זה שלא בפני זה לרבי יכול לבטחותמין, 

שאף זה מן התקנה, ולרשב"ג אינו יכול עקירה לתקנת ר"ג, 

  ואם ביטלו אינו מבוטל דא"כ מה כח בי"ד יפה. 

לרבי עדות שבטלה  -ביאור מחלוקתם ל"ג:

מקצתה לא בטלה כולה, ויכולים האחרים לכתוב 
ולא תיקן ר"ג בזה שאין בזה תיקון העולם. ולתת את הגט, 

אפי' לא ג עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ולרשב"

, ויש לחוש שהאחרים לא ידעו נשתיירו אלא שניים
  מהביטול ויכתבו ויתנו ויתירו אשת איש לעלמא.

לכו"ע עדות שבטלה מקצתה לא בטלה  ואב"א
וטעמא דרשב"ג משום דמילתא ואין כאן גזירה, כולה 

צריכי בי עשרה דמיתעבדא באפי עשרה 
טול חל עד שיבטל בפני כולם, ואפי' אלו ואין הבי למישלפא

שביטל בפניהם יכולים לכתוב, דכיון שהוצרכו חכמים לתקן 
שלא יועיל הביטול כלפי האחרים, תיקנו שלא יועיל הביטול 

  כלל. תוס'.

חתומו, דאינו גט עד  כולכם ונ"מ בין הטעמים באמר

, שאם החשש הוא משום דבטלה כל שיחתמו כולם
בלאו הכי לא יכולים לכתוב בלי השליחות, הכא הרי 

כולם, אבל לטעם שצריך עשרה כדי לבטל, א"כ אף 
ואף אותו אחד שביטל באמר כולכם אינו יכול לבטל, 

  בפניו יכול לחתום.

והגמ' רוצה להביא ראיה ממה שמצינו שרבי 
ורשב"ג נחלקו גם באמר לשניים תנו גט לאשתי אם 

ות עד בדבר ואינו כשר להייכול לבטל זה שלא בפני זה 

וגם אותו עד כשר או שאינו יכול לבטל עד שיצווהו, 

שהרי כאן אין ומבואר שלרשב"ג לא חל הביטול לחתום, 

  לחשוש שהשני יחתום לבד. 

ויש לחוש ורב אשי דוחה דאיירי כאן בעידי הולכה, 

שימסור בלי חבירו ולא ידע ששליחותו בטלה משום ששליחות 
יכי דבטליה להאי בטליה שבטלה מקצתה בטלה כולה, דכי ה

  להאי.

ומסתבר דאיירי בעידי הולכה דקתני סיפא שאם 
מינה אותם זה שלא בפני זה יכול לבטלם זה שלא 

שכיון שמינה כל אחד בפני עצמו אין בזה משום בפני זה, 

, ואי איירי בעידי כתיבה שליחות שבטלה מקצתה
אין מצטרפים  שצריכים לחתום והוי עדות גמורה, הרי

ם יחד לעדות, כמו שאין מצטרפים לעדות שניה
  עדים שלא ראו יחד. 

שאפי' והגמ' דוחה די"ל דס"ל כרבי יהושע בן קרחה 

  ראו בזה אחר זה הוי עדות.

   -פסק ההלכה במחלוקות רבי ורשב"ג

לרבי אבא הלכה כרשב"ג שאם ביטלו בפני בי"ד 
אינו מבוטל (שהרי רבי הודה לרשב"ג, וכמו שמצינו 

ואמר שדיינים טעם א"כ מה כח בי"ד יפה שרבי הודה ל

), והלכה כרבי שפיחתו או הותירו שתות אין המכר בטל
וכתבו התוס' שאף שאפשר לבטל זה שלא בפני זה. 

שלשיטת רב יוסף אם ביטלו אינו מבוטל, מ"מ רב מנגיד אמאן 
  דמבטל גיטא, משום שמוציא לעז על הגט.

לוח וכן סבר רבי אושעיא דמן אושא שכפה אדם לש
עד שאמר רוצה אני, וכגון באופן שהדין שלוחים לגרש 

ואמר להם להתחבא, ומבואר שאם  שיוציא ויתן כתובה,
ביטלו בפני בי"ד אינו מבוטל וכרשב"ג, וכן מבואר 
שאפשר לבטל זה שלא בפני זה, ולכן לא היה 

  מספיק שלא יהיו ביחד. 

אבל לרב נחמן הלכה כרבי בשתיהן (שאם ביטלו 
אינו מבוטל, ואפשר לבטל זה שלא בפני  בפני בי"ד

זה), והלכה כרב נחמן. ואף שרב נחמן מודה לטעמא 
שחלקו  קטניםדמה כח בי"ד יפה וס"ל שיתומים 

בנכסי אביהם ע"י אפוטרופוס שהעמידו להם בי"ד 
אין יכולים לחזור כשהגדילו (ולשמואל יכולים 

, והכא והפקר בי"ד הפקרלחזור), התם הוי ממונא 
דאשת איש, ולא הפקיעו רבנן קידושין מטעמא דמה א איסור

   כח בי"ד יפה.

   -ביטול שליחות הגט ע"י גילוי דעת ל"ד.

שליח שהתעכב מלמסור את הגט לאשה, ואמר לו 
לאביי  שלא מסרת לה,המשלח "ברוך הטוב והמטיב" 

ולרבא בטל הגט,  ויכול למוסרו לה למחר,לא בטל הגט 
שאינו חפץ בגיטא  ומחלוקתם היא אם גילוי דעתא

  מילתא או לא. והלכה כאביי. בשליחות זו

רבא למד שגילוי דעתא בגיטא מילתא ממעשה 
שהיה שרב ששת כפה אדם לתת גט, ואמר המגרש 

לבטל את הגט, ורב  ואני שמעתישרב ששת אמר 
ששת הצריך לכתוב גט אחר. ואביי מיישב שהרי רב 

ילוי דעתא ואין כאן אפי' גששת אינו יכול לבטל גיטין 

ואמר כך  שהוא עצמו רוצה לבטלו, ובהכרח שביטלו בפירוש
  משום פחד.

אביי למד שגילוי דעתא בגיטא לאו מילתא ממעשה 
שהיה שאדם אחד ביטל כמה פעמים, ואמר רב 
יהודה שישימו קרי באוזניהם שלא ישמעו את 
הביטול. ורבא מיישב שאין כאן גילוי דעתא דשמא 

  ת הגט. רץ אחריהם לזרזם בנתינ

ועוד מביא אביי מעשה באדם שאמר שיחול הגט 
אם לא יבוא עד ל' יום, ופסקיה מברא, ואמר חזו 
דאתאי, ואמר שמואל שלא בטל הגט. ורבא מיישב 
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ביטול הגט,  הפקיע את הגירושין ע"יששם אין כוונתו ל
   ועי"ז להפקיע את הגירושין.אלא לקיום תנאו 

, בצרכי חופהוטרח הנותן גט אם לא ישא בתוך ל' יום 
או שאמר שאם לא ישא עד א' אדר יחול הגט, ואמר 
שהוא אמר א' ניסן, אינו יכול לטעון שהוא אנוס, 
דאין אונס בגיטין, אלא דין זה תלוי אם גילוי דעתא 

והיינו לסברת אביי, אמנם רבא עצמו בגיטא מילתא או לא, 

או. מודה דהוי גט, כיון שלא בא לבטל את הגט אלא לקיים תנ
  תוס'.

בראשונה היה משנה  -כתיבת השמות בגט ל"ד:

שאם היו ב' שמות בב' שמו ושמה שם עירו ושם עירה 

התקין ר"ג מקומות היה כותב את השם שבאותו מקום, 
הזקן יכתוב איש פלוני וכל שום שיש לו אשה 

שלא יוציאו לעז על בניה פלונית וכו', מפני תיקון העולם 

. ודין זה הוא דווקא ורשתמשני לומר שאמם אינה מג
ואפי' כשהוחזק שיש לו ב' שמות, אבל בסתמא לא 

נתברר אח"כ שיש לו ב' שמות כשר, דאין לנו אלא שם שקרא 

. ואם שם אחד הוא המצוי הוא לעצמו בפנינו והוחזק בו
יכתוב את השם העיקרי וכל שום שיש לו, ולא 

  איפכא. 

  היאך אלמנה נפרעת כתובתה
מן היתומים אלא  כתובתה אלמנה אינה נפרעת

, וה"ה כל הנפרע מן שלא נתקבלה כלום בשבועה
היתומים אינו נפרע אלא בשבועה, וקמ"ל דלא 

כדי שהאנשים ימצאו אקילו באלמנה רבנן משום חינא 

  חן בעיני הנשים לינשא להם. 

משום שראו גודל העונש  נמנעו מלהשביעה ל"ה.

 על שבועה (שאלמנה אחת הניחה דינר שקיבלה
לשמור בכד קמח, ואפאתו בפת ונתתו לעני, 
ונשבעה שלא נהנתה ממנו כלום, ומת אחד מבניה, 
לפי שחסכה את הקמח של מקום הדינר, ומ"מ 

), שהרי היא שוגגתחשיב כמו שנשבעה באמת 
ובאלמנה יש לחוש שהיא מורה התר בדבר כיון 

וסבורה שנוטלת שכר טירחתה שטורחת עבור היתומים 

ן, וממילא כיון שלא היו משביעים אותה היתה ולא עבור פרעו
  מפסידה את הכתובה. 

שאין לה הוראת התר משביעים  גרושהואמנם 
אותה, ומה שמצינו שפסקו בא"י על אחת שקיבלה 

שנתן גט שתדור ותגבה כתובתה, ההוא גט יבמין הוה 

לה היבם לפוסלה על האחים, ובאה לגבות מנכסי בעלה 

 תקין ר"ג שיהיו מדיריםההראשון שנתאלמנה ממנו. 
כגון שתאסור על עצמה פירות את האלמנה כל מה שירצו 

העולם אם נתקבלה משהו מכתובתה, ואינה חשודה לעבור על 

   וגובה כתובתה.הנדר, 

שהיא שבועה  מחוץ לבי"דומ"מ משביעים אותה 

דרבנן בקללת ארור בלא נקיטת חפץ ואין עונשה חמור כ"כ, 
בנקיטת חפץ, (והחילוק בין  משא"כ שבועה בבי"ד שהיא

ולל"ב לרב אין דאורייתא לדרבנן זה כיבוי נרות. תוס'). 
משביעין אלמנה אף חוץ לבי"ד, וכן לא היו מדירים 

לעבור אלמנה, מפני שבזמן רב היו הנדרים קלים 

  עליהם.

האשה ונשבעה מודה רב שגובה  קפצהואם 
  כתובתה. 

יטת רבה בר רב הונא לא הגבה כתובה לאלמנה כש
רב, וגם לא נתן לה מזונות כדברי שמואל שהתובעת 

כיון שגילתה דעתה שהיא כתובתה בבי"ד אין לה מזונות 

רוצה להנשא, ובכתובה כתוב "ואת תהא יתבא בביתי ומיתזנא 
מנכסי כל ימי מיגר ארמלותיך בביתי" והיינו כשהיא אלמנה 

, (ואמרה האלמנה אפכוה לכורסיה לפי בשביל כבודו
כבי תרי, והפכו את כסאו ומ"מ לא ניצול  שפסק לה

  מחולי).  

  -ואם נישאת ל"ה:

לרב הונא אין מדירים אותה שמא יפר לה הבעל את 
אבל אם והיא סומכת על כך ונודרת וגובה על שקר, הנדר 

קודם שנישאת נדרה אינו יכול להפר דאין הבעל 
מיפר בקודמין, ואין חוששים שיפר לה החכם, 

והחכם לא יתיר כזה נדר, את הנדר  דקסבר שצריך לפרט

ואין להדיר אותה ברבים, דס"ל נדר שהודר ברבים 
וה"ה בנדר על דעת רבים ס"ל דיש לו הפרה. יש לו הפרה, 

   תוס'.

בפני ולרב נחמן אם נישאת מדירים אותה ברבים 

, וכמ"ד שנדר שהודר ברבים אין לו הפרה, וכן עשרה
, אבל תניא שאם נישאת גובה כתובתה אם נדרה

  למ"ד יש לו הפרה אינה גובה כתובתה ע"י נדר. 

   -אם בהפרה צריך לפרט את הנדר
לרב פפא צריך לפרט כדי שלא יבוא להתיר באיסור, 

   כגון שנדרה על כתובה, או שנדר שלא יעבור איסור.

ולרב נחמן א"צ, מפני שאם יפרט יבוא לומר רק 
א יפרט והחכם לא יתיר אלא מה שישמע, ולכן לחלק מהנדר 

 כהןוהא דמצינו ש על מה נדר אלא מה אסר על עצמו.
אע"פ ועובד  הנאה מהאשההנושא נשים בעבירה נודר 

ומגרש, ואין חוששים  מהעבודה, ויורד שעדיין לא גירשה
שיתיר ע"י חכם, י"ל שמדירים אותו ברבים, ולמ"ד 
נדר שהודר ברבים יש לו הפרה, מדירים אותו על 

אנו מדירים אותך על דעתנו. רש"י.  (שאומרים לודעת רבים 

וכתבו התוס' שצריך לפרט את שמותיהם, אבל א"צ לידור 

אם שבאופן זה לכו"ע אין לו הפרה, (ומ"מ  בפניהם)

לדבר מצוה כגון שאין מלמד  צריכים להתיר את הנדר
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דניחא לרבים שיעשה מצוה. תינוקות, אחר יש לו הפרה 

  ).תוס'

, ני תיקון העולםהעדים חותמין על הגט מפ ל"ו.
 לרש"י במתני' זו תקנת ר"ג, ולתוס' כאן זו תקנה קדומה יותר.
ואף דכתיב "וכתוב בספר וחתום", לרבה איירי מתני' 
לשיטת רבי אלעזר דעידי מסירה כרתי, דתיקנו 
שיחתמו העדים על הגט שמא ימותו העידי מסירה 

ויערער הבעל לומר לא גירשתיה. או ילכו למדינת הים 

ולרב יוסף אף לר"מ שעידי  עצה טובה קמ"ל.וקרא 
חתימה הם מדאורייתא תיקנו שיפרשו שמותיהם 

ע"י שיחזרו אחר בגט כדי שידעו מי הוא ויוכלו לקיימו 

, שבתחילה היו כותבין אני פלוני יודעיהם ומכיריהם
חתמתי עד, ולא היו יכולים לקיימו אלא אם כתב ידו 

ים שהיו מקוים בבי"ד אחר. ואף שמצינו אמורא
חותמים ע"י סימן שאני רבנן שהיו הבריות בקיאים 

שטרי שו"ת בסימנם מפני שהיו חותמים כך על דיסקי 

  ושלומות.

  תקנת פרוזבול
הלל הזקן ראה שנמנעים מלהלוות  -טעם התקנה

ועוברים על "השמר לך וכו' ", ולכן עמד ותיקן 
פרוזבול, שמי שכתב פרוזבול חובו אינו נשמט 

  בשביעית.

מוסרני לכם פלוני ופלוני דיינים  -פו של פרוזבולגו
שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן 

, והדיינים חותמים שהדיינים יהיו הנוגשיםשארצה 
  למטה או העדים.

   -איך מועילה תקנת חכמים

לאביי שביעית בזמן הזה דרבנן, דכתיב "השמיטה 
 שבטלה קדושת הארץשמוט" שאם אין שמיטת קרקע 

אע"פ ששמיטת כספים היא חובת אין שמיטת כספים 

, ותיקנו חכמים שישמט הגוף ילפינן בהקישא דלא נהגא
שלא תשתכח תורת שביעית, (אך לא תיקנו זכר לשביעית 

יובל זכר ליובל, דאין רוב הציבור יכולים לעמוד באיסור עבודת 

דשב ואל  ולא הוי גזלן קרקע ב' שנים רצופות. תוס'),
שאינו מקיים המצוה לפרוע חובו, ובזה מותר תעשה הוא 

, וכיון שכל שביעית דרבנן, הם לעקור דבר מן התורה
  תיקנו שיועיל הפרוזבול. 

מ"מ  אף אם שביעית בזמן הזה דאורייתאולרבא  ל"ו:

  הפקר בי"ד הפקר.

באנשי  מדכתיבוהמקור שהפקר בי"ד הפקר הוא 

כושו" "וכל אשר לא יבוא וכו' יחרם כל ר כנסת הגדולה
ולא וי"א מדכתיב "אלה הנחלות וכו' וראשי האבות" 

ללמד שהראשים מנחילים את  כתיב וראשי המטות,
העם כל מה שירצו כמו שאבות מנחילים את בניהם 

  במחלק נכסיו על פיו.כל מה שירצו 

הגמ' מסתפקת  -לאיזה דור הלל תיקן פרוזבול
אם תיקן לדורו או לכל הדורות, ונ"מ שאם תיקן 

אם אכשר דרא שלא ימנעו ות אין יכולים לבטלו לדור

מלהלוות, אין יכולים לתקן שאפי' יכתבו פרוזבול תשמטנו 

שהרי אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חבירו  שביעית,
  אא"כ הוא גדול ממנו בחכמה ובמנין. 

לשמואל אין כותבים  -איזה בי"ד מועיל לפרוזבול
רב ושמואל, של פרוזבול אלא בבי"ד דסורא ודנהרדעא 

. והגמ' מבארת אבל במק"א לא אלים לאפקועי ממונא
שאם הלל תיקן לכל הדורות, צ"ל שתיקן רק לבי"ד 
כמו של שמואל או רב אמי ורב אסי דאלימי 

  והיינו בי"ד החשוב שבכל דור. תוס'.לאפקועי ממונא, 

שמואל אמר ש"פרוזבול עולבנא דדייני אי איישר 
לכל הדורות כוונתו חיל אבטליניה", להצד שתיקן 

אם היה גדול בחכמה ובמנין, ומה שאמר רב נחמן 
מתקן שאע"פ מושיב בי"ד ו"אקיימיניה" והיינו שהיה 

  שלא כתב פרוזבול יהיה כמו שכתב.

שנוטלים ממון שלא כדין (ולא עולבנא הוא לשון חוצפה 

לשון ניחותא שתיקנוהו כדי שבי"ד לא יצטרכו לטרוח לפני 

כדאמר עולה עלובה כלה כל החובות), שביעית לגבות את 
בעוד שכינה בקרב חופתה  עשו עגלשזינתה  ישראל

וישראל בסיני (שהרי נסעו משם רק בשנה השניה בחודש 

, וכדכתיב "עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו", השני)
  ומ"מ יש בזה חביבות דכתיב "נתן" ולא "הסריח".

הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם 
ולא ליטול שכר ולא מאהבה  מצוותמשיבים עושים 

ושמחים ביסורים עליהם הכתוב אומר  מיראת פורענות
  ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.

תקנה היינו פרוס בולי בוטי  לשון פרוסבול ל"ז.

, בולי אלו לעשירים (שלא יפסידו) ולעניים (שימצאו ללוות)
רב עשירים (דכתיב "ושברתי את גאון עוזכם" ותני 

יוסף אלו בולאות שביהודה), ובוטי אלו העניים 
(דכתיב "העבט תעביטנו"), וי"מ שפרוזבול היינו 

  תקנה.פורסא דמילתא 

דאין שביעית משמטת אינם צריכים פרוזבול  יתומים

נשיאי ישראל שבכל דר"ג ובית דינו  חוב של אביהם המת,

וממונים על ממונם, ושטרותיהם אביהם של יתומים  דור

  רים לבי"ד.כמסו
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אין כותבין פרוזבול אלא על  -קרקע לפרוזבול
כיון שרוב החובות נגבים מן הקרקע, ומילתא דלא הקרקע 

שכיחא לא עבוד רבנן תקנתא, רש"י. והתוס' הוסיפו דאינו 

ואם שכיח להלוות למי שאין לו קרקע, שאין לו ממה לגבות, 
י"א שמזכה לו בתוך שדהו אפי' מקום  -אין לו קרקע

שהרי אם יש לבע"ח כמלוא מחט יכול לגבות של כרוב  קלח

מלוא קרדום, (ולא משום שאין אונאה לקרקעות, שהרי ביטול 

וי"א שמספיק להשאיל לו  מקח בפלגא יש להם. תוס'),
מקום לתנור ולכיריים מהני, ולפי זה מה שמצינו 
שעציץ שאינו נקוב לא מועיל איירי במונח ע"ג 

אם הוא נקוב הוי כמחובר ויש  אבליתדות שאין כאן מקום 

כאן קרקע. רש"י. ואף שעציץ נקוב יכול לכלותו, מ"מ לא פלוג 

ואם יש קרקע לערב, או לאחר  רבנן במקרקעי. תוס'.
שחייב ללוה כסף מועיל לפרוזבול (מדין שעבודא 

למלוה של  יםמשועבד והקרקע שלודרבי נתן, שהלוה 
הלכה והמלוה שלו, דכתיב "ונתן לאשר אשם לו", 

  ).כרבי נתן. תוס'

רבנן דבי רב אשי ורבי יונתן עשו פרוזבול באמירה 
שאמרו הרי אתם בי"ד וחובי מסור לכם לגבותו בכל זמן 

  שארצה.

   -איזה הלוואות שביעית משמטת
מלוה ע"פ או מלוה בשטר בלי אחריות נכסים 

  השביעית משמטת. 

 ששיעבד לו קרקעותיו אחריות נכסיםואם יש בשטר 
שמואל משמטת, ולריו"ח ור"ש בן לקיש אינה לרב ו

דכגבוי דמי ובחזקת המלוה הם וגבויות ממש ואין משמטת 

, והגמ' מביאה ב' ברייתות כדבריהם, (ומבואר כאן חוב
בסימניה שם שא"צ לסיים קרקע אחת להלואה 

דלא דמי אלא אפי' בלא סיים ובמצריה, דכגבוי ממש דמי, 

עשה לא הורה ריו"ח אינו משמט). ומ"מ למכ"כ לגבוי 
, ואמר שאין ראיה להוציא ממון בידיםכדבריו 

מהברייתא דדילמא ב"ש היא דסברי ששטר העומד 
  כיון שהשטר כשר והקרקע משועבד בו. ליגבות כגבוי דמי 

המוסר שטרותיו לבי"ד אינו משמט, דתפסי להו בי 
  והפקרן הפקר, ולא קרינן ביה לא יגוש.דינא 

אינו משמט משום  ליןמטלט המלוה על המשכון
ואם דקני ליה כדרבי יצחק דבעל חוב קונה משכון 

אבל אבד חייב באחריותו, וממילא הוי כגבוי לענין שביעית. 
 ואינו נוגשו כלום,הלווהו ודר בחצרו אע"פ שתפוס בה 

  מ"מ משמט משום שלא קנאה.

בזמן שהשביעית נוהגת,  המחזיר חוב בשביעית ל"ז:

 דאין שביעית משמטת אלא בסופה)והחזירו לאחר שביעית (
צריך שיאמר משמט אני, ואם אמר לו אעפ"כ יקבלו 

צריך לומר דיבור של ממנו, דכתיב "וזה דבר השמיטה" 

 על עץ אם גברה ידו. ואמר רבה שיכול לתלות לו שמיטה
עד שיאמר לו אעפ"כ, ואם לא בא יכפהו לתת לו 

ון ואין כאן לא יגוש כיאת הכסף כמתנה ולא כפרעון 

ואביי אמר לאבא בר  שלא תבעו בבי"ד, ולא משום חוב.
מניומי שיאמר אעפ"כ, כיון שאם יאמר כך יקבלם 

  המלוה (רבה) ממנו.

נחלקו בזה תנאים, לרבנן נאמן  -פרוזבול שאבד
אדם לומר שהיה בידו פרוזבול ואבד ממנו, דלא 

כיון שיכול לעשות פרוזבול שביק התירא ואכיל איסורא 

. , וכתבו התוס' שמטעם זה נאמן אף בלי שבועהולגבות בהתר
ורב היה אומר למלוה האם היה לך פרוזבול ואבד, 
משום פתח פיך לאילם. וי"א שאינו נאמן לומר 

  שהיה בידו פרוזבול ואבד.

  סוגית עבדים:

שנשבה ופדאוהו, האם משתעבד, ולמי  עבד
  -משתעבד

 נשבה ופדאוהוכנעני שאם עבד במתני מבואר 

, אם פדאוהו לשם עבדות ישתעבד, חריםישראלים א
ואם פדאוהו לשם חרות לא ישתעבד, ולרשב"ג אף 

  בזה ישתעבד.

בפדאו לפני שנתייאשו איירי מתני'  לאביי
ע"מ להחזירו הראשונים, ופדאו לשם עבדות  הבעלים

ישתעבד לרבו  לרבו ראשון, או אפי' להשתעבד בו בעצמו
מנו, (ואף דמימנעי והשני לא קנה דהרי הוא כגוזלו מראשון 

, ולא פרקי, מ"מ זה אינו סיבה לגזול לראשון את עבדו. תוס')
ואם פדאו לשם חרות, לא ישתעבד לשני כיון 
שפדאו לשם חרות, ולא ישתעבד לראשון דדילמא 
מימנעי ולא פרקי. ולרשב"ג אף בזה חוזר לרבו 
ראשון, דכשם שיש מצוה לפדות בן חורין יש מצוה 

  ילא אין לחשוש דמימנעי ולא פרקי.וממלפדות עבדים, 

שפקעה  בפדאו לאחר יאושאיירי מתני'  לרבא

שאם פדאו לשם עבדות ישתעבד  בעלות הראשון,
לשני, דקנאו השבאי למעשה ידיו (דעכו"ם קונה 

והישראל קונהו בכסף עכו"ם למעשה ידיו וכדלהלן, 

למעשה ידיו, וע"י טבילה קנה גופו לשם עבדות, ואפי' מל וטבל 

), ואם צל רבו ראשון, קנאו השבאי ביאוש למעשה ידיוא
פדאו לשם חרות לא ישתעבד לרבו ראשון כיון 
שנתייאש ממנו, ולא לרבו שני כיון שפדאו לשם 
חרות, ולרשב"ג אף אם פדאו לשם חרות ישתעבד 

ולא ישתעבד  כדי שלא יפיל עצמו לגייסות,לרבו ראשון 

שיוכל לקנות מציאה  לרבו שני, דא"כ יפיל עצמו לגייסות כדי
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ומתנה, שהרי השני לא קונהו אלא למעשי ידיו, או כדי להיות 
  תחת אדון אחר אם הוא שונא לרבו. 

כתיב "וגם  -קנין עבדים בישראל ועכו"ם ל"ח.

", ולומדים מהם תקנומבני התושבים הגרים עמכם 
מפסוק זה שדווקא ישראל יכול לקנות עבד 

ות ישראל לעבד, מעכו"ם, אבל עכו"ם לא יכול לקנ
ולא לקנות זה את זה, והני מילי לקנות גופו, אבל 

וכן  דכתיב "או לעקר משפחת גר"עכו"ם קונה ישראל 
ואינו עכו"ם (דכתיב "וישב ממנו שבי") למעשה ידיו 

צריך גט בשביל להשתחרר, ואם ברח והתגייר מותר בבת 

דבעבד עברי . וצורת הקנין היא בין ע"י כסף ישראל

(לרש"י בין ע"י חזקה  כו"ם כתיב "מכסף מקנתו,הנמכר לע

היינו כגון הלבישו הנעילו וכו', ולתוס' היינו בחזקה של כיבוש 

כמו שמצינו שעכו"ם קונה קרקע בחזקה,  מלחמה),
ולכן היה מותר כדתניא עמון ומואב טהרו בסיחון 

לישראל לכבוש מסיחון מה שכבש מעמון ומואב, (וכמו שקנו 
  ג"כ גופם בחזקה. תוס'). ארצם בחזקה, קנו

ואין מבית האסורים יצא לחרות  עבד שנשבה וברח

, וכופים את רבו וכותב לו גט לרבו להמשיך להשתעבד בו
, והגמ' מבארת שאף להתירו בבת ישראלשחרור 

שלרבא מבואר במתני' שאפי' לאחר יאוש 
משתעבד לרבו ראשון (וריו"ח פסק כרשב"ג בכל 

אין התקנה אלא כדי מקום חוץ מג'), מ"מ הכא 
שלא יפיל עצמו לגייסות, וכיון שברח וסיכן עצמו 

  אין חוששים לזה.

לשמואל יצא לחרות וא"צ גט  -המפקיר עבדו
", דאם אין רשות איששחרור, דכתיב "וכל עבד 

ומ"מ אם אמר לו בפני ב' "זיל" "איש עליו אינו קרוי עבד, 

קר שמסלק לא הוי שחרור כיון שגופו קנוי, ודווקא לשון הפ

ולדבריו הפודה עבד לאחר  רשותו מעליו מועיל. תוס'.
  דיאוש הוי הפקר.יאוש יצא לחרות וא"צ גט שחרור, 

  שחרור עבד
אמתיה דרבי אבא בר זוטרא נשבתה, ופדה אותה 
עכו"ם לשום אישות, ואמרו לרבי אבא שיכתוב לה 
גט שחרור. והגמ' מבארת הטעם כדי שישמעו מזה 

ולא היו רוצים לפדותה לשם פדותה בני אדם ויסכימו ל

עבדות, דלית להו דרשב"ג שכשם שמצוה לפדות בני חורין כך 

, או שעשו כך כדי שלא ירצה מצוה לפדות עבדים
העכו"ם לשאתה, כיון שהיתה שפחה, ואף שבהמתן 
של ישראל חביבה עליהם יותר מנשותיהם, הני מילי 

ח שידעו שלקבצינעא אבל בפרהסיא זילא ביה מילתא 

בכדי , וממילא יסכים שיפדו אותה שפחת ישראל

  פדיונה.

בפומבדיתא לא כפו לשחרר  - מתי כופים לשחרר
אף שאם ישא אותה ישראל שפחה שעשו בה איסורים 

, משום דהמשחרר עבדו עובר בעשה, הוא ישמור אותה
והיא ראויה להנשא לעבד, אבל בחציו שפחה וחציה 

ו לשחררה בן חורין שאינה ראויה להנשא כלל כפ
ולא משום פריה ורביה מפני שנהגו בה מנהג הפקר, 

ולרבינא  שהרי אשה אינה מצווה על כך אלא משום זנות.
  מותר לשחרר את השפחה הנ"ל כדי למונעה מזנות. 

לר"א ור"ע זה חובה,  -לעולם בהם תעבודו ל"ח:

והמשחרר עבדו עובר על עשה זה, ואמנם לצורך 
לרבי ישמעאל רשות, מצוה (להשלים מנין) מותר, ו

דבז' אומות כתיב "לא תחיה כל נשמה", וקמ"ל שאם בא אחד 
משאר אומות על אחת מז' אומות והוליד בן, שמותר לקנותו 

  בעבד.

 -ג' דברים גורמים שבעלי בתים ירדו מנכסיהם
, שמסיירים ועוברים על עשהשמשחררים עבדים 

, ושקובעים לידע מה הם צריכיםבנכסיהם בשבת 
   והיה להם להקדים או לאחר.בשבת בזמן הדרשה סעודה 

וכן מצינו שנעקרו שתי משפחות אחת קבעה 
בליל סעודה בשבת בזמן הדרשה ואחת בערב שבת 

שבת, וכבוד יום קודם לכבוד לילה, והם היו מתכוונים מפני 
ביטול בית המדרש, וי"מ בערב שבת ממש (וכן בכל יום מפני 

  לשבת שבע בלי תאוה. שהיו עשירים) ואסור מפני שנכנס

  המקדיש עבדו
שהמקדיש עבדו יצא לחרות, מפני  שיטת רב

שהרי אינו ראוי למזבח או לבדק הבית, שגופו אינו קדוש 

, ובהכרח דמי עבדי עליולא אמר שמקדישו לדמי 
ישראל גמור (ואמנם מקדיש כוונתו שיהיה עם קדוש 

נתו בהמה טמאה, כיון שלא שייך שיהיה גופה קדוש ודאי כוו

, ולשיטת רב כ"ש שהמפקיר עבדו יצא לחרות, לדמי)
לתוס' אין ובין במקדיש ובין במפקיר צריך גט שחרור. 

הנדון על כוונת המקדיש אלא כוונת הגמ' שלא שייך שתיתפס 
  בעבד קדושת בדק הבית ויאסר בהנאה. 

שהמפקיר עבדו יצא לחרות, אבל  שיטת רב יוסף
מא כוונתו המקדיש עבדו לא יצא לחרות, דדיל

להקדיש דמיו, וכן מבואר בברייתא דלהלן (ורב תנא 
ופליג), אבל מהברייתא שמבואר בה שיכול 
להקדיש עבדיו ושפחותיו הכנענים ליכא ראיה, די"ל 

  דמיו עלי להקדש, ולא הזכיר קדושה.דאיירי שאמר לדמי 

אין הגזברים  המקדיש נכסיו והיו בהם עבדים
לקבל מיד העבד פדיונו וגם לא רשאים להוציאם לחרות 

אם נתנו לו ע"מ שאין לרבו רשות בו, משום דדרך שחרור הוא 

אבל יכולים למוכרם  ולא מכירה, ואין הגוף קנוי להקדש.
והאחרים יוציאו אותם  והדמים להקדשלאחרים 
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, ולרבי העבד יכול לתת דמי עצמו אם ירצולחרות 
ובלבד שיתן דרך ולהשתחרר, דהוי כמו שהגזבר מכרו 

ומבואר מברייתא זו  מקח וממכר ולא דרך פדיון,
ואם  אלא קדוש לדמיו,שהמקדיש עבדו לא יצא לחרות 

אמר שהוא קדוש לימכר יצא לחרות, כמו שהמתפיס תמימים 
לבדק הבית אין יוצאים מיד מזבח לעולם, ותימכר לצורכי מזבח 

  והדמים לבדק הבית. 

המקדיש  -מתי תולים שהקדיש לדמי ל"ט.

שהאדון הקדיש עצמו, העבד עושה ואוכל  עבדו או
מפני שלא הקדיש אלא דמיו ואין מעשה ידיו הקדש, 

והוי כקרקע ובהמה טמאה, דדבר שאינו ראוי לגופו כוונתו 
  להקדישו לדמיו. 

ולרב צ"ל דר"מ היא דס"ל שאין אדם מוציא דבריו 
דאדם יודע שאין עבד ראוי להקרבה או לבדק הבית לבטלה 

דמיו עלי, (ודברי ר"מ נאמרו במעריך פחות מבן וכוונתו לומר 

וכן מדויק מדין הקדיש חודש שאין לו ערך וכוונתו לדמיו), 
שלר"מ הקדיש דמיו משום שיודע שאינו ראוי להקרבה עצמו 

וכו', אבל אי נימא שהטעם משום משום שכוונתו לדמים וכי יש 
  דמים לבן חורין. 

 לת"ק אין בו מעילה -מעילה במקדיש עבדו
ולרשב"ג מועלין בשערו. הגמ' אומרת שלא נחלקו 
אם המקדיש עבדו קדוש או לא, דא"כ נתני קדוש 
ואינו קדוש, (ולכו"ע עבדא כמקרקעי דמי, דאי 
כמטלטלי דמי היה להם לחלוק אם יש מעילה 

ונחלקו בדין  להמכר לדמיו,בגופו), אלא לכו"ע קדוש 
 דמי שער העומד ליגזז אם כגזוז דמי, או לאו כגזוז

והוי כקרקע ואין מעילה בקרקעות, דלומדים חטא חטא 
   מתרומה שצריך דווקא תלוש.

שהדין הוא שאין ומה שמצינו בדין מודה במקצת, 

לשמור שאם טוען שמסר לו  נשבעים על הקרקעות,

י' גפנים טעונות ומודה לו בחמש, לר"מ  בקרקע שלו
חייב שבועה, ולחכמים פטור דמחובר לקרקע 

בי יוסי ברבי חנינא מעמיד את מחלוקתם כקרקע, ור
בענבים העומדות ליבצר, לא דמי למחלוקת ת"ק 
ורשב"ג בשיער, דרבנן לא אמרו אלא בענבים משום 

ולכן אינו כגזוז כיון דכחשי, אבל שיער אשבוחי משבח 

  שעדיין צריך לחיבורו.

  שחרור עבד ע"י הפקעת קנין הממון

גט שחרור,  לריו"ח יצא לחרות וצריך המפקיר עבדו
  ולשמואל (ל"ח.) יצא לחרות וא"צ גט שחרור. 

ואין לו גר שמת  -מה דין העבדים כשמת האדון

ובזזו ישראל נכסיו והיו לגר  יורשים וכל נכסיו הפקר
שהם קודמים לכל עבדים, לת"ק קנו עצמם בני חורין 

, ולאבא שאול דווקא גדולים, אבל אדם להחזיק בעצמם

מפני שאין להם יד לזכות כה קטנים כל המחזיק בהם ז

ומבואר שקנו עצמם בני חורין אף שלא כתב בעצמם, 
, ושאני ממפקיר ומותרים בישראליתלהם גט שחרור 

שצריך גט שחרור, דגר שמת העבדים יוצאים בלא 
דעבד גמר לה לה גט, כמו שאשה יוצאה בלא גט, 

), אבל מאשה, שלאחר מיתה משולח בלא גט כאשה
וצא העבד בלא גט, דכתיב בישראל שמת אין י

  "והתנחלתם אותם לבניכם". 

יצא  שאין זוכים בו היורשיםולפי זה המפקיר עבדו ומת 
לחרות, וקשה למה אמימר סובר שאין לו תקנה 
דסבר שצריך גט להתיר האיסור, וכיון שהפקירו ומת, אין מי 

  שיכול לכתוב לו גט.

רבי יעקב בר אידי אמר בשם  -פסק ההלכה ל"ט:

ל שהלכה כאבא שאול, ורבי חייא בר אבא אמר ריב"
בשם ריו"ח שאין הלכה כאבא שאול, ואמרו שכך 

והלכה שמעו במפורש ולא למדו דין זה מכללא. 

  כריב"ל לגבי ריו"ח. תוס'.

 דלשון הפקר הוא, נתייאשתי מפלוני עבדיהאומר 
ובלא שטר אסור אותו העבד אין לו תקנה אלא בשטר 

דגמרינן לה  ן שהוא משוחרר קצת,בבת ישראל ובשפחה, כיו
   שאם הפקירה בעלה אינה מותרת להנשא.לה מאשה 

א"א ללמוד מדין זה שגט שחרור מפקיע איסורא 
ולא איירי אלא בעבד גדול שיש ולא ממונא כמו גט אשה, 

לו יד לקנות את עצמו, ונשאר רק האיסור כמו באשה שיש רק 

, ומותר בשפחה איסור, אבל בקטן הרי יש עליו דררא דממונא
יוצא ע"י דאדרבה נלמד שעבד בין גדול בין קטן 

יוצאה ע"י גט. כמו שאשה בין גדולה בין קטנה ההפקר 

וא"א ללמוד שעבד בין גדול בין קטן, דאדרבה נלמד 
שיטת התוס' שגט שחרור מפקיע איסורא ולא ממונא. 

דהא דקאמר "איסורא ולא ממונא" לא איירי בשטר אלא 
ר שנלמד מ"או חופשה לא ניתן לה", והוקש במיתה, אבל שט

לקנין כסף דכתיב "והפדה לא נפדתה", מועיל גם להפקיע את 
  הממון.

  -יציאת עבד ע"י כסף

יכול העבד  לרביעבד שהקדיש רבו את כל נכסיו, 
דאיתקש כסף לשטר דכתיב לתת דמי עצמו ולצאת, 

, אמנם באומר "והפדה לא נפדתה או חופשה לא ניתן לה"
שתי מפלוני עבדי, הכא כיון שנתייאש כבר נתייא

  פקע קנין הממון, וממילא אין לו תקנה אלא בשטר. 

שכסף אינו מוציא עבד דכתיב שיטת ר"ש אבל 
"והפדה לא נפדתה" לומר ששטר מועיל בה ולא 

דכתיב בסוף הפרשה "כי לא חופשה" ולא כתיב כי לא כסף 

ליה, דלא נפדתה, ומבואר שגם אם נפדתה לא יומת מי שבא ע
חלו קידושין, כיון שלא השתחררה ע"י שטר. וכוונת הפסוק 
שחציה שפחה וחציה בת חורין המאורסת לעבד עברי שהוא 
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מותר בה, הבא עליה באשם, שאם לא נפדתה כלל אין בה 
אשם, ואם נפדתה לגמרי אין חייבים עליה מיתה כיון שרק שטר 

יש בה  מועיל, ורבותא אשמועינן שאע"פ שרק חציה פדויה
   אשם.

י"א שלרב נחמן הלכה כר"ש, ולמדו כך  להלכה
משכיב מרע שזרק כובעו לשפחתו ואמר לה 
שתקנה את עצמה עם הכובע ואמר רב נחמן שלא 
חל השחרור, וחשבו שהטעם משום דהלכה כר"ש 

, אך האמת שהטעם משום דהוי ודין סודר כקנין כסף
  ליה כליו של מקנה. 

  ן מסקנת הסוגיא.  ולריו"ח אין הלכה כר"ש וכ

איזה מעשה של האדון מוכיח שהעבד 
  -משוחרר

לחכמים אינה מקודשת  המקדש את שפחתו מ.

(ולר"מ מקודשת), והגמ' מעמידה את דברי חכמים 
באמר שהשפחה גם תשתחרר וגם תתקדש באותו 

ונחלקו אם וגלי דעתיה שלא שחררה אלא בשטר זה, שטר 
וי ראויה להתקדש דכוונתו היש בלשון הזה לשון שחרור 

אבל במקדש שפחתו סתם ודאי  , או לא,לי בו והתקדשי לי בו

   שחררה קודם לכן,

שאם לא היה יצא לחרות  עבד שרבו השיאו אשה

אבל בנשא בפני רבו משחררו לא היה מכשילו באיסור, 
  לחכמים לא יצא לחרות.

או שעשאו אפוטרופוס או  עבד שלוה ממנו רבו
או שקרא ג' פסוקים בבית שהניח תפילין בפני רבו 

הכנסת בפני רבו לא יצא לחרות, אבל אם רבו הניח 
  לו תפילין יצא לחרות.

  -דין האומר לשונות שחרור בשעת מיתתו

האומר בשעת מיתתו פלונית שפחתי אל 
לרב דימי בשם ריו"ח כופים  ישתעבדו בה יורשים

אותם לשחררה, ושאלו רב אמי ורב אסי למה, והרי 
וכוונתו שלא יטריחוה בעבודתה, אבל בניה בניה עבדים, 

לשון ואמנם משמע שאם האב היה אומר עבדים. 
מודים רבי אמי ורבי אסי  כגון הרי את בת חורין, שחרור

  שכופים את היורשים לשחררה.

האומר בשעת מיתתו פלונית שפחתי עשתה לי 
, לריו"ח כופים את קורת רוח ויעשו לה קורת רוח

ואם רוחה לא נתקררה רת רוח היורשים לעשות לה קו

, משום שמצוה עד שמשחררים אותה צריכים לשחררה
  לקיים דברי המת.

הפקעת קנין האיסור בעבד, כשכבר פקע 
  -קנין הממון

אפי' לל"ק דאמימר אין לו תקנה  המפקיר עבדו

בשטר. רש"י מפרש שאסור בשפחה ובבת ישראל, והתוס' 
נו להתירו בבת מוכיחים שמותר בשפחה, ואין לו תקנה היי

דכיון שגופו אינו קנוי א"א להקנות לו רק את חורין. 
   שאין ירושה אלא בדבר שיש בו ממון.האיסור 

, שאין במפקיר עבדו ומתולל"ב איירי אמימר 
היורשים יכולים לתת לו שטר שחרור דאין אדם 
מוריש קנין איסור לבניו, ולפי לישנא זו לא אמר 

תתו שלא ריו"ח לעיל שאם אמר בשעת מי
ישתעבדו בה יורשים כופים אותם לתת לה גט 

ובזה שחרור, אלא איירי שאמר שיעשו לה קורת רוח 

  . לא פקע הקנין ממון אלא תלה הדבר ביורשים

רבינא סובר שיכולים היורשים לכתוב גט שחרור גם 
כשלא ירשו את הממון (ואיירי במכרו ישראל 

 א לחרותותנן המוכר עבדו לעכו"ם יצעבדיהם לעכו"ם 
  ומתו העכו"ם וישראל) והלכתא כרבינא.  

מעשה בעבד  -חצי עבד וחצי בן חורין של קטן
של שניים ששחרר אחד השותפין את העבד, והלך 
השני והקנה את חלקו לבנו כדי שלא יכפוהו 
לשחררו, ואמר רב פפא שימנו אפוטרופוס לקטן 
שיברר כמה יפה לימכר בשוק בדמים מעולים, שהרי צריך 

בדמים  העבדויקשקש לו  עבד לכתוב שטר על חצי דמיוה
ותינוק זה הגיע לעונת ויכתוב לו גט שחרור מועטים 

הפעוטות דמקחו מקח וממכרו ממכר במטלטלין. אבל בלא זה 
א"א לכפות קטן, והאפוטרופסים אינם יכולים להוציא עבדים 

  לחרות ולא לחוב ליתומים.

  -אלו לשונות מועילים לשחרור ומתנה מ:

הכותב בשטר עשיתי פלוני עבדי  - לשונות שחרור
בן חורין, או עשוי בן חורין, או הרי הוא בן חורין, 
נעשה בן חורין, ואם כתב אעשנו בן חורין לרבי קנה 
 שכוונתו שיעשהו בן חורין בשחרור זה, והרי מסר לו שטר

שאין זה אלא הבטחה. אבל היכא שאמר ולחכמים לא קנה 

ב אינו בן חורין ויכול לחזור בו, אא"כ קנו לשונות אלו ולא כת
וי"מ שמדובר  בחליפין דמהני כמו בכסף או בשכיב מרע.

באמירה וקנה הממון וצריך שטר בשביל האיסור, ורש"י שואל 
   דזה שייך רק בעבד ולא בשדה.

וכן בשדה אם כתב נתתי שדה  -לשונות מתנה
 פלונית לפלוני, נתונה לפלוני, הרי היא שלו, קנאה,
ואם כתב אתננה לפלוני לר"מ קנה ולחכמים לא קנה 

  והביאור כנ"ל לגבי שחרור. 
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דין מתנה ושחרור כשיש הכחשה בין הנותן 
   -למקבל

האומר שעשה את עבדו בן חורין והעבד מכחיש, 
וזכין לאדם ע"י אחר  גט חירותחוששים שמא זיכה לו 

 אבל אםשלא בפניו, וכבו התוס' דהאי חיישינן הוי ודאי. 
האדון אומר שנתן את השטר לעבד והעבד מכחיש, 

והנותן יכול לחזור ולזכות הודאת בעל דין כמאה עדים, 

  בו אם ירצה. 

והוא אומר לא האומר נתתי שדה פלונית לפלוני 
נתן לי, חיישינן שמא זיכה לו ע"י אחר, ואם הנותן 
אומר כתבתי ונתתי לו והמקבל מכחיש, הודאת בעל 

מרינן שהנותן טעה וחשב שהנותן דא דין כמאה עדים,

ולענין הפירות אם המקבל עצמו אומר שלא קיבלה, 
שהמקבל מת והבן קיבל הפירות של הנותן, אבל בבנו 

שמא יבואו משלשים את הפירות אומר שאביו לא קיבל, 

  עדים שמכרה לאביו. 

  עבד שעשאו רבו אפותיקי, ונשתחרר
 אם לא אפרע–עבד שעשאו רבו אפותיקי  -מתני'

ושיחררו, שורת הדין  חובך ממק"א הרי זה לפניך לגבותו,
אין העבד חייב כלום, אלא מפני תיקון העולם כופין 
את רבו ועושה אותו בן חורין, וכותב שטר על דמיו, 

  רשב"ג אומר אינו כותב אלא משחרר.

   -ביאור הדברים

, ומדינא פקע לרב איירי שרבו ראשון שחררו
ושחרור מפקיעין השעבוד למלוה, דהקדש חמץ 

(שאם עשה שורו אפותיקי והקדישו פקע מידי שעבוד 

השעבוד, ובחמץ אם לוה מנכרי ושעבד את החמץ ולא הרהינו 
אצלו, איסור חמץ מפקיע את השעבוד, והוי חמץ של ישראל 

ואמנם כדי שלא שעבר עליו הפסח שאסור בהנאה), 
 ויוציא לעז על בניו,ימצאנו בשוק ויאמר לו שהוא עבדו 

תיקנו שהמלוה יכתוב לו שטר שחרור, והעבד יכתוב 
שטר התחייבות על שוויו, והמשחרר אינו חייב כלום 

ואיירי באמר לו דס"ל דמזיק שעבודו של חבירו פטור, 

 אין לך פרעון אלא מזה, ולכן לא גובה משאר נכסים. תוס'.
ולרשב"ג המשחרר כותב את השטר, דס"ל דמזיק 

לא מוקי פלוגתייהו בדינא ושעבודו של חבירו חייב. 

  דגרמי, דגם הפוטר בגרמי אפשר דמחייב במזיק שעבודו. תוס'.

, וכוונת לעולא איירי בשחררו המלוה מ"א.

שאין העבד חייב המשנה שמדינא אינו חייב במצוות 

אמנם כיון בהם, דכיון שאינו קנוי לו אינו יכול לשחררו, 
שיצא עליו שם בן חורין תיקנו שהאדון ישחרר 

העודפים על אותו, והעבד יכתוב לאדון שטר על דמיו 

אבל המשחרר פטור  החוב, מפני שהוא נהנה מן השחרור,
(כיון דס"ל דהזק שאינו ניכר לאו שמיה הזק, 

שהשחרור חל רק מדרבנן הוי הזק שאינו ניכר, אבל לרב שרבו 

ולרשב"ג העבד א"צ  ראשון שחררו חשיב הזק ניכר. תוס'),
אלא המשחרר ני שלא עשה כלום, מפלהתחייב כלום 

על מה שהעבד שוה יותר צריך לכתוב שטר למלוה 

ואף דהלכה דס"ל דהזק שאינו ניכר שמיה הזק, מהחוב, 

שהזק שאינו ניכר לאו שמיה הזק, הכא ניכר יותר ושמיה הזק. 
  תוס'.

עולא לא מפרש כרב, משום שהמלוה לא נקרא רבו, 
קרא ורב לא מפרש כעולא משום שהמלוה לא נ

  דאין שחרורו שחרור.משחרר 

  -מתי גובה באפותיקי משאר נכסים

אם  והמים צפים עליה לעולם, אפותיקי ששטפה נהר
אמר לו אין לך פרעון אלא מזו אינו גובה משאר 

 שאמר לו אם לא פרעתיך גבה מזו,נכסים, אבל בסתמא 
מפני שלא הלוה רק על דעת שדה זו, גובה משאר נכסים 

  ינו חייב באחריותה.ואינה ברשותו וא

, גובה משאר העושה שדהו אפותיקי לבעל חוב
כלומר שיכול המוכר למוכרם ויגבה הבעל חוב משאר נכסים, 

  נכסים. 

, לת"ק העושה שדהו אפותיקי לכתובת אשה
דינה כדין בעל חוב, ולרשב"ג אינה גובה משאר 

לברר מי נכסים שאין דרך אשה לחזר על בתי דינים 

חרון, ולכן הטילה את האחריות דווקא על קנה ראשון ומי א
  שדה זו, וע"מ כן נישאת. 

  דיני מי שחציו עבד וחציו בן חורין
 -למי מותר להנשא, ואם האדון חייב לשחררו

 מפני צד חרות,לב"ש כיון שאינו יכול לישא לא שפחה 
, ואין להמנע מפריה מפני צד עבדותולא בת חורין 

פריה ורביה, ורביה שהרי לא נברא העולם אלא ל
שנא' "לא תוהו בראה לשבת יצרה", על כן תיקנו 
שכופין את רבו ומוציאו לחרות והעבד כותב שטר 

והא דאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה על חצי דמיו. 

חברך, היינו דווקא כשחבירו פשע, (ולכן מותר לעבור על שבות 
ולחתוך לכהן יבלת כד שיזכה הכהן בעבודה, ומותר לכהנים 

קריב קרבן של מחוסר כיפורים אחר הפסח, כדי שיזכה לה
   בעשה דפסח שיש בו כרת).

עובד את רבו יום אחד ואת ב"ה סברו ש מ"א:

  , וחזרו להורות כדברי ב"ש.עצמו יום אחד

  -שחרור חצי עבד בכסף ובשטר

המשחרר חצי עבדו רבי אומר קנה וחכמים 
  -אומרים לא קנה
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ף לכו"ע שיטת רבה שאם פדה את חציו ע"י כס
שהיא פדויה ואינה , דכתיב והפדה לא נפדתה קנה

, ונחלקו בשטר, פדויה, וסתם פדיון בכסף ובשוה כסף
ואיירי בשטר דילפינן דכתיב "או חופשה לא ניתן לה" 

לרבנן לומדים לה לה מאשה שלא  לה לה מאשה, 
מועיל שחרור בחצי, ולרבי מקישים שטר לכסף 

עדיפה מהקש שמועיל שחרור בחצי, ואף שגז"ש 
דכיון דמופנה הוי כאילו נכתב במפורש, ואף בלא מופנה כיון 
שקיבלה מרבו (שהרי אין אדם דן גז"ש מעצמו) עדיף מהקש, 
ובתוס' כתבו דבעלמא הקישא עדיפא, ושאני הכא דעיקר שטר 

ס"ל לרבי דאיכא למיפרך שאשה אינה  מגז"ש נפקא.
שפחה , משא"כ ולכן אינה מתגרשת לחצאיןיוצאה בכסף 

ולכן אף כשיוצאה בשטר תצא לחצאין. שיוצאה בכסף, 

וכתבו התוס' דאף בגז"ש מופנה, כיון דאיכא למיפרך הקיא 
  עדיף.

שלרבי מועיל בחצי דכתיב  ולרב יוסף נחלקו בכסף
"והפדה לא נפדתה", ולחכמים אין מועיל בחצי 

, ואיירי בשפחה גמורהוהתורה דיברה בלשון שני אדם 

  לחצי.  ינו מועילאבל שטר לכו"ע א

הגמ' מביאה ברייתא שמפורש שם שנחלקו בשטר, 
והגמ' אומרת שדברי רב יוסף שלא נחלקו בשטר 
נסתרים מהברייתא, אמנם אכתי י"ל שנחלקו גם 
בשטר וגם בכסף, והברייתא הזכירה רק שטר 

, וכח שלא לומדים לה לה מאשהלהודיעך כוחו דרבי 
  דהתירא עדיף.

ובא בה ילפותא לשחרור הגמ' מביאה ברייתא שמ
חצי בכסף ("והפדה לא נפדתה"), ולשחרור גמור 
בשטר ("או חופשה"), ולחציו בשטר (הקש שטר 
לכסף). והגמ' אומרת שמבואר כאן שיש מ"ד 
שמועיל שחרור בחצי בין בשטר בין בכסף, וכרבי 
אליבא דרב יוסף לאחר הקושיא מהברייתא. ולרבה 

יבא דרבי, או צ"ל שהרישא לכו"ע והסיפא רק אל
ורבנן חולקים עליו במקום אחר על שהכל נאמר ע"י רבי, 

   שטר ולא על כסף.

ומה שבמתני' מבואר ששייך חצי עבד וחצי  מ"ב.

בן חורין, י"ל דאיירי בעבד של שני שותפין, דמועיל 
  כיון שהמשחרר לא שייר כלום.שחרור בחצי לכו"ע 

שחרר חציו ומכר או נתן במתנה את החצי ואם 
  מודים חכמים שחל השחרור.ני הש

הגמ' מביאה ב' ברייתות, דבאחת מבואר שהכותב 
שכתב שטר נפרד לכל אחד וזיכה בבת נכסיו לשני עבדיו 

דלא קנו, ומשחררים זה את זה  אחת לשניהם ע"י שליח

ובברייתא קדם אחד לחבירו וכל אחד זכה בחצי חבירו. 

השניה מבואר שאם כתב כל נכסי נתונים לפלוני 
  פלוני עבדיי לא קנו אף עצמם.ו

  והגמ' מנסה להוכיח מכאן שנחלקו בזה רבי ורבנן.

כל  בשני שטרותוהגמ' דוחה דיש לבאר שאם כתב 
כיון שזיכה להם בבת אחת ויצאו ממנו נכסיו לשניהם קנו 

כיון שבכל שטר , ואם כתב לכל אחד חצי לא קנו לגמרי

די"ל שלשניהם יש שיור, ואפי' מסר לשניהם בבת אחת לא קנו, 
  נתן את אותו החצי. 

דכתיב גבי אשה "לה" ולא לה ואב"א בשטר אחד לא קנו 

ובשני שטרות קנו, ואם כתב  ולחברתה, וה"ה בעבדים
  .משום ששיירחצי לכל אחד אף בשני שטרות לא קנו 

, דבאופן ובדכתב כולוואין לומר דאיירי בזה אחר זה 
  זה הראשון קונה הכל.

 בשטר עצמוקרא להם "עבדיי" ורב אשי מחלק שאם 
שאין כוונתו לשחררם אלא טועה ורוצה לתת להם לא קנו 

, ורפרם דוחה שכוונתו שהיו שאר נכסים בלי שחרור
עבדיו, שהרי מצינו שאם כתב כל נכסיו לעבדו ולא 
שייר כלום קנה, ולר"ש אף בשייר קנה, אא"כ שייר 
אחד מרבוא בנכסים, ומבואר שאף שקרא לו עבדי 

  שחרור אם לא שייר, דכוונתו עבדי שהיה כבר.הוי 

   -ואם נגחו שור
אם הוזק והנגיחה היתה ביום שעובד את רבו משלם 

(והיינו למשנה ראשונה, או באופן שלא שייך לרבו, פחת דמיו 

כפיה (יתומים קטנים, חציה שפחה שלא נהגו בה מנהג הפקר), 
 תוס'.אבל למשנה אחרונה אם כופים לשחרר מעשי ידיו שלו. 

ואם ביום של עצמו לעצמו, ואף שאינו יכול לישא 
בת חורין ביום של עצמו שאני התם דהוי איסורא 
ואינו לחצאין, אבל בממון כמו שמלאכתו תלויה בימים כך כל 

  שבח ממון.

ונגחו שור המועד שבעבד ואם מת ע"י הנגיחה,  מ"ב:

כופר  נותן קנס ל' סלעים אפי' אינו שוה דינר, ובבן חורין נותן

 של צד חרותנותן חצי קנס לרבו וחצי כופר  דמי ההרוג,
  ליורשיו.

וצ"ב למה כאן לא אומרים שמשלם לפי מה שהוא 
  באותו היום.

הגמ' מחלקת בין היכא שכליא קרנא שבזה חולקים, 
לבין היכא דלא כליא קרנא שבזה משלם לפי מה 

  שהוא באותו היום.

בחבירו  אדם שחבלוהגמ' אומרת שזה ניחא לאביי ש

פחת דמיו להמכר בשוק, והיינו נזק, משלם שבת גדולה 

ונחשב שבת משום שאינו ראוי למלאכה גמורה עד הרפוי, 

שאינו ראוי אפי' לשמור קישואים עד שיקל ושבת קטנה 

ממנו כאב המכה קצת, ושור חייב בנזק, ובזה משלם לפי מה 

אבל לרבא שאינו משלם אלא שבת שהוא באותו היום. 
ההפרש בין המלאכה שהיה רגיל בה למלאכה יום של כל 
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א"כ בלא כליא שיכול לעשות, אבל פחת דמים אינו משלם, 
  קרנא אינו משלם כלל, דשור אינו משלם אלא נזק. 

והגמ' מיישבת דאיירי שהכהו אדם, או שמה שכתוב 
שאם הכהו ביום של רבו לרבו וביום של עצמו 

ורבא לא  לעצמו אינו משנה או ברייתא אלא מימרא,
  ואיירי בשור שהזיק.סובר המימרא הזו 

  מעוכב גט שחרור
והיינו כל הנך דאמרינן שיצאו  מעוכב גט שחרור -קנס

לחרות, אך צריכים גט שחרור, כגון מקדיש ומפקיר ומי שחציו 

אם הגמ' מסתפקת אם יש לו קנס  עבד וחציו בן חורין,

, דכתיב "כסף שלושים שקלים יתן לאדוניו"נגחו שור, 
  והספק הוא אי חשיב אדון או לא. 

ומברייתא דלעיל שמבואר בה שיש קנס (בחצי 
עבד) אין ראיה די"ל דאתיא כמשנה ראשונה של 

  שלא היו כופים לשחררו ואדון גמור הוא. ב"ה 

, סימא עינו אח"כו הפיל שינווהא דתנן שאם האדון 
וקס"ד שצריך גט ונותן לו דמי עינו לחרות יוצא בשינו 

ואם הקנס לרבו למה האדון צריך לשלם , שחרור
לעבד, י"ל דאתיא כמ"ד דס"ל שא"צ גט שחרור 
ביוצא בכ"ד ראשי אברים (ראשי אצבעות ידים ורגלים וראש 
החוטם וראשי אזנים וראש הגויה, דבנגעים אינו מטמא משום 
שאין הנגע נראה בבת אחת, ועבד יוצא בהם לחרות דמומין 

וכר"מ ור"ט. אבל לרבי  שבגלוי הם ואינם חוזרים)
ישמעאל ורבי אלעזר ור"ע צריך גט שחרור, 
והמכריעים לפני חכמים אמרו שבשן ועין א"צ כי 
התורה זיכתה, ובשאר אברים צריך כיון שזה מדרש 

  חכמים. 

הגמ' מסתפקת אם מעוכב גט  - אכילת תרומה
אוכל בתרומה או לא, והנדון שהאדון שלו כהן שחרור 

  ספו. הוא אי חשיב קנין כ

 כהנת שנתערב ולדה בולד שפחתהוהא דתנן ש
דאחד הוא כהן והשני עבד של שניהם אוכלים בתרומה 

שאין נותנים אלא , וחולקים חלק אחד על הגורן כהן

לשניהם יחד, דאין חולקין תרומה לעבד כנעני אא"כ רבו עמו, 

 וכשהגדילו משחררים זה את זה,שמא יעלוהו ליוחסין, 

ומבואר שמעוכב גט שחרור שחרור,  וא"כ הוי מעוכב גט
אוכל בתרומה. י"ל דשאני התם שאם יבוא אליהו 
ויאמר שהוא עבד הוי קנין כספו, משא"כ שאר 

וכתבו התוס' דהא דאמרינן שאם אין מעוכב גט שחרור. 

זרעו מיוחס אחריו אינו אוכל בתרומה, י"ל שזה גזירה דרבנן ולא 
איירי הכא שהוכרו גזרו אלא בזנות ולא בנישואין, אי נמי 

  ולבסוף נתערבו.

הגמ' מסתפקת אם אפשר  -מכירת עבד לקנס
שאם יגחנו שור הקנס יהיה שלו, ולא למכור עבד לקנס 

, די"ל שאפי' לרבנן דס"ל שא"א מכרו לשאר דברים
להקנות דבר שלא בא לעולם הכא מהני, דכאן הרי 

ומאידך  והוי כדקל לפרותיו. תוס'.השור והעבד בעולם 
הני שאפי' לר"מ דס"ל שאדם מקנה דשלב"ל, י"ל 

הכא  מילי פירות היוצאים מגוף הדקל ועבידי דאתו. תוס'. אבל
דמי יימר דמינגח ומי  והקנס לרבו ראשון,אין מוכרין 

ויפטר  בבי"ד קודם העדאת עדיםיימר שישלם ולא יודה 
דמודה בקנס פטור. וכתבו התוס' שאם מכר את הקנס עצמו 

  אינו מכור, כיון דלא עבידא דאתא.אף לר"מ פשיטא ד

יליד ומהא דתני בברייתא שדורשים לרבות ש מ"ג.

אוכלים בתרומה אע"פ  ומקנת כסף בן השפחה- בית
שאינם שווים כלום, (דכתיב "קנין כספו הוא יאכל 
בו ויליד ביתו וכו' ", יליד בית בא ללמד שאע"פ 
שאינו שוה כלום אוכל, והוקש קנין כסף ליליד בית 

ם הוא אוכל אע"פ שאינו שוה כלום), אין ראיה שג
, די"ל דאיירי דא"כ הוא שוה פרוטהשא"א למוכרו לקנס 

 שאין משלמים עליו קנס דגברא קטילא הואבעבד טריפה 
וגם הוא מנוול ומוכה שחין שאינו ראוי לכלום. 
ולמוכרו לגמרי אינו שוה, דאע"פ שיכול הקונה לומר לו עשה 

ימנע מלקנותו כדי שלא יהיה רגיל אצלו. אי עימי ואיני זנך, מ"מ 
נמי כיון שאינו שוה כלום אלא לקנס, לא מועיל אף למכור גופו. 

  תוס'.

  קידושין לחצאין
האומר התקדשי לחציי מקודשת  -בסתם אשה

, חציך מקודשת לי אינה דכוונתו שיוכל לישא אחרת עימה
דליכא למימר שכוונתו שתוכל להנשא גם לאחר  מקודשת

   א שקידש חצי אשה.ונמצ

, מי שחציו עבד וחציו בן חורין שקידש בת חורין
ילה"ס אם גם כאן חלים הקידושין לחציו, או דשאני 
הכא דלא חזיא לכוליה, ואין לפשוט ממה שא"א 

  לקדש חצי אשה, דשאני התם ששייר בקניינו.

המית חצי עבד וחצי בן ומהא דתנן שאם שור 
כופר ליורשיו, נותן חצי קנס לרבו וחצי  חורין

שאף ומשמע שיכול להנשא דאל"כ ליכא יורשים, 

שגם במקום שלא תופסים קידושין הבן יורש (בבא על הפנויה, 
או בבן ממזר מערוה), הכא כיון דלא תפסי קידושין בשום 

ליכא ראיה די"ל  מקום, אין הבן מתייחס אחריו. תוס'.
ויורשיו  והוי כמאן דקטליה,שמדובר שעשאו טריפה 

  ינו הוא עצמו. הי

ולרבא כוונת הברייתא שראויים היורשים לקבל את 
 וזוכה המזיק במה שבידו,הקנס, אלא שאין לו יורשים 
דכתיב בקרא "והמית" אבל (אבל בטריפה אין חייב כופר 

  ).קנס דכתיב נגיחה ולא מיתה איכא לאוקמי בטריפה
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לרבא  -חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה
ודשת כמו במקדש חצי אשה ורב ששת אינה מק

(ושפחה חרופה אין הכונה שהיא מקודשת לעבד 
, אלא היא מיוחדת לו וכרבי ישמעאל או לישראלעברי 

דס"ל שדיברה תורה בלשון בני אדם ואיירי בשפחה גמורה ובה 
ודאי לא תופסים קידושין, שהיא עם הדומה לחמור, וחייב אשם 

בר רב הונא ), ולרב חסדא ורבה מפני שהיא מיוחדת לו
מקודשת כיון שלא שייר בקניינו, (ובתחילה סבר 
שאינה מקודשת, וחזר בו ואמר דכתיב "והמכשלה 
הזאת תחת ידך" אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל 

  ).ומורה טעות ומכלימים אותו והוא נותן לב ומביןבהם 

לרב  חזרה ונישאת אחרי שנשתחררהואם  מ"ג:

אח הראשון בלא בחיי החסדא אם נתקדשה לאחיו 

ומתו שניהם, מתייבמת, ואינה נחשבת "אשת  גירושין
שאין בה יבום כמו במת אח אחד ועשה בה שני שני מתים" 

דהכא ממ"נ רק מאמר ומת דחולצת ולא מתייבמת, 
קידושין של אחד חלו בה. ונחלקו אמוראים בדעת 

פקעו קידושי הראשון רב נחמן אם בשעת שחרור 
או  ה גופה והיא כקטן שנולד,ע"י השחרור שהרי נשתנ

והבא עליה במיתה, ועד עתה היה קידושי הראשון  שגמרו

חייב אשם ומלקות אפי' מזיד. (ואף שבבהמה שהקדיש חציה 
לא אמרינן שכולה קדושה, שאני הכא שא"א שאשה תהיה חצי 

. ורבי זירא מוכיח שגמרו קידושי ראשון מקודשת)
שאם  מדכתיב "לא יומתו כי לא חופשה" משמע

נשתחררה יומתו, ואביי דוחה שהכונה שאם 
  נשתחררה וחזרה ונתקדשה יומתו.

חציה שפחה וחציה בת חורין אין כופין את רבה 
לשחררה, אבל לשיטת ריו"ח בן ברוקה שגם האשה 
מצווה בפרו ורבו כופין, והיה מעשה שכפו לשחרר 

בזנות מחמת שאינה מחמת שנהגו בה מנהג הפקר 

  מיוחדת לשום אדם.

  עבד שמכרו רבו לעכו"ם
ונ"מ אם ברח יצא לחרות,  עבד שמכרו רבו לעכו"ם

מן העכו"ם, או שכוונת מתני' שקנסו אותו לפדותו כיון 

, וצריך גט שחרור שהפקיעו מן המצוות, כדאיתא לקמן
מרבו ראשון, ולרשב"ג אם כתב לו "אונו", והיינו 
שכתב לו "לכשתברח ממנו אין לי עסק בך", א"צ גט 

  ור.שחר

עבור חוב, אם הגיע  ואם שעבד את העבד לעכו"ם
, ואם דהוי כמכירה וקנסוהו רבנןזמן הפרעון יצא לחרות, 

שבהגיע אם שעבד גופו,  -עדיין לא הגיע זמן הפרעון

יצא הזמן יקבל הנכרי את גופו ומעכשיו משתעבד בו, 
, כיון שזלזל בתקנה דרבנן שאסור למכור עבד לעכו"םלחרות, 

ע"מ למשכנו ולא משכנו יצא לחרות ואפי' לוה 

אבל אם שעבדו  קנס כיון שעבר זמנו ולא פרע,(להאב"א) 
שעכשיו הוא ברשות הישראל ובהגיע זמן הפרעון לפירא 

  לא יצא לחרות.  יאכל פירות עד שיפרע לו 

שאם  ,עכו"ם שמשכן שדהו לישראלוכן הדין ב
הגיע זמן הפרעון חייבת במעשר, ואם לא הגיע זמן 

שעכשיו היא ביד העכו"ם אם שעבדה לפירות,  -וןהפרע

פטורה ממעשר, ואם שעבד ואם לא יפרע יאכל פירות, 
חייבת מעתה אוכל פירות ומשעת הפרעון כולה שלו, גופה 

במעשר, ואם הגיע הזמן ולא משכנה, [ללישנא 
  בתרא] אינה חייבת במעשר. 

(אריסות היינו (ישראל שהוא אריס או חוכר מעכו"ם 

שליש ורביע, וחכירות היינו שנותן לעכו"ם כך וכך למחצה 

אריסות הקבועה -וכן באריסי בתי אבות  חיטים לשנה),

דקסבר יש קנין לנכרי הפירות פטורים ממעשר,  מאבותיו,

  .)בארץ להפקיע מיד מעשר

והישראל , גבה העכו"ם את העבד בחובוואם  מ"ד.

נס הוא דאולא יצא לחרות, לא מכר את העבד ולא לוה עליו, 

ואף שלענין מעשר אם אנסו בית המלך ואין לקונסו. 
, התם היינו דהוי כמוכרגורנו מחמת חוב חייב לעשר 

שנפרע החוב ולכן חייב טעמא משום דמשתרשי ליה 

לעשר, אבל עבד אינו אלא קנס על המכירה וכאן הוא לא מכר 

פטור הפסד (ואם אנסו גורנו באנפרות מדעתו. 
  מלעשר).

שבא עכו"ם להורגו ונתן לו כדי  סיקריקון לקחווכן אם 

  לא יצא לחרות.שלא יהרגהו, 

יצא  עכו"ם, מציק ושם עלילות- המוכר עבדו לפרהנג
אלא  ולא פייס בדבר אחר,לחרות, דהוה ליה לפייס 

ולהלן איתא בגמ' דאיירי בפרהנג מסרו לו מדעתו. 
  שאינה חוזרת.

כו"ם שקיבל עליו שלא לעבוד ע המוכר עבדו לגר תושב

  יצא לחרות.ואוכל נבילות, 

, י"א שדינו המוכר עבדו לישראל מומר או לכותי
  כישראל וי"א שדינו כעכו"ם.

  -כמה מקרים שיש ספק אם העבד יוצא לחרות
  עבד שמכרו רבו לל' יום.

ומכרו רק להשיאו לשפחתו לולדות, מכרו חוץ ממלאכתו 

  דלא הפקיעו ממצוות לחלל שבתות.

  .מכרו חוץ מן המצוות

  מכרו חוץ משבתות וימים טובים.

 -המוכר עבדו לעכו"ם, בכמה מחויב לפדותו
י"א , המוכר עבדו לעכו"ם קונסים אותו לפדותו ממנו
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עד מאה בדמיו, וי"א עד עשרה בדמיו. וכן מצינו 
דאסור גזירה שמא ישאילה במוכר בהמה גסה לעכו"ם, 

או ישכירה או שהעכו"ם ינסה אותה [בשבת, ועבר על לא 

שקונסים אותו לחזור  עשה כל מלאכך וכו' וכל בהמתך"],ת
ולקנותה, י"א עד עשרה בדמיה, וי"א עד מאה 
בדמיה (וכאן השמועות הפוכות מבעבד), והגמ' 
אומרת שאין ראיה אם המספר הוא בדווקא או לא 
(ממה שבבהמה המנין שונה), די"ל שעבד חמור 
מבהמה, מפני שכל יום מפקיעו ממצוות, ומאידך 

"ל שעבד קל מבהמה משום שזה מילתא דלא י
לרש"י הספק בגמ' הוא אם מאה  שימכרנו לעכו"ם.שכיחא 

דווקא או שגוזמא קאמר, ולתוס' הספק הוא אם דווקא מאה או 
  אפי' יותר ממאה.

   -אם קנסו בנו אחריו

הגמ' מסתפקת היכא  -במוכר עבדו לעכו"ם
שמכר עבדו לעכו"ם ומת, אם קנסו את בנו לפדותו, 
משום שהקנס הוא על הממון, או שהקנס על 
הגברא ולא קנסו בנו אחריו, ולמסקנה אין קונסים 

  את הבן. 

אף אי נימא שהצורם אוזן בכור,  -בצורם אוזן בכור
קנסו  ועבר על כל מום לא יהיה בו, ודינו שלא ישחט עולמית,

בנו אחריו, י"ל ששם חמור יותר מפני שזה איסור 

אף אי  -מלאכתו במועד בכוון מ"ד:דאורייתא. 

והיה יכול לעשותה כולה נימא שבכוון מלאכתו במועד 

לפני המועד או אחר המועד וכוון להתחיל מעט לפני המועד, 

לא קנסו בנו אחריו, י"ל  והדין שאסור לסיים המלאכה
ששם קל יותר ממוכר עבד לחו"ל, משום דלא עבד 

  איסורא. 

ריו הגמ' מוכיחה שלא קנסו בנו אח -בשביעית
ממה שמצינו ששדה שנטייבה או נדיירה בשביעית 
אסור לזורעה במוצאי שביעית, אבל אם מת בנו 
מותר לזורעה, ומבואר שלא קנסו בנו אחריו, 

נתקווצה היינו ובנתקווצה מותרת למוצאי שביעית. 

  שניטלו הקוצים כדי ליפותה, ואין זו עבודת קרקע מדאורייתא. 

רות חבירו אף המטמא טה -במטמא טהרות חבירו
 לחייבו מדאורייתא,שהזק שאינו ניכר לא שמיה הזק 

מ"מ קנסו אותו לשלם, אבל אם מת, אין הבן חייב 
  לשלם. 

עבד שהפיל עצמו לגייסות ואין רבו יכול 
לא בדיני עכו"ם ולא בדיני ישראל,  להוציאו מהם

מותר ליטול את דמיו, ויכול לכתוב שטר ולהביאו 
לחותמו בערכאות  ידוש שמותרלרש"י החבפני ערכאות, 

אע"פ שחשיבות הוא להם, ולתוס' החידוש שמותר הוא אע"פ 
שנראה כמקיים המקח (כמו לקנות ביריד עכו"ם בהמה ועבדים, 

, וטעם ההתר הוא מפני ולהעלות בערכאות שלהם)
  שהוא כמציל מידם, ואין חוששים שיבוא למוכרו.

ם ובדומה לזה הדין בבית, שאם מכר ביתו לעכו"
דמיו אסורים, אבל אם העכו"ם אנס את ביתו ואינו 
יכול להוציאו, מותר ליטול את דמיו ולכתוב שטר 

  בערכאות, מפני שהוא כמציל מידי העכו"ם. (מ"ד.).

  המוכר עבדו לחו"ל
יצא לחרות,  אפי' מכרו לישראל המוכר עבדו לחו"ל
  , [וצריך גט שחרור מרבו שני]. מפני שהוציא מא"י לחו"ל

"ג הדבר תלוי, אם יש למוכר בית בא"י, ומכרו ולרשב
דמשמע שנולד שם ולא לפלוני אנטיכי לא יצא לחרות, 

, ואם מכרו שגר שם, ואפי' הוליכו לשם י"ל שדעתו לחזור
דמשמע שדירתו שם לאנטוכי שבאנטוכיא יצא לחרות 

, אבל אם אין למוכר בית בא"י אלא רק וע"מ כן לקחו
יצא לחרות, ורק  אושפיזא, אף במוכר לאנטיכי

  במכרו לאנטוכי השרוי בלוד לא יצא.  

בן בבל שנשא אשה בא"י והכניסה לו עבדים 
, רב ירמיה מסתפק ושפחות ודעתו לחזור לבבל

דהאשה נחשבת כמוכרת את העבד אם העבד יצא לחרות, 

לחו"ל, דבעל בנכסי אשתו לוקח הוי. והנה נחלקו בדין נכסי צאן 
בעל חייב להחזירם, או שיכול לתת ברזל אחרי גירושין, אם ה

והספק הנ"ל הוא בין למ"ד שצריך להחזירם דמיהם, 
כיון בעין, דילה"ס אם העבדים כדידה דמו 

, או שכיון שהפירות שכשתתגרש או תתאלמן הם שלה
הוי כמכירה,  להשתמש בהם למלאכתו,משועבדים לו 

ולמ"ד שיכול לתת דמים ג"כ ילה"ס, אם כדידיה 
  ן שהגוף שלה לא הוי כמכירה.דמו, או שכיו

ומכרו שם רבו, אם  עבד שיצא אחר רבו לסוריא
דהוי לחזור, יצא לחרות  בשעה שיצא,- היה דעת רבו 

כמוכר מא"י לחו"ל, דסוריא כחו"ל לדין זה, ואע"פ שהיה יכול 

, ואם לא היה דעת רבו לחזור איבד לא להסכים לצאת
עבדו  את זכותו, כיון שאין האדון יכול להוציא את

  בע"כ מא"י.

לרב המכירה  -המוכר שדהו בשנת היובל עצמה
והלוקח הפסיד מעותיו, חלה ומיד חוזרת השדה לבעליה 

ולשמואל לא חלה ואם מכר מטלטלין אגב קרקע קנה, 
ק"ו אם מכורה יוצאת שאינה מכורה אינו דין שלא המכירה, 

  תימכר,

לרב יוסף  - מתי צריך להחזיר את המעות לקונה
שמואל בעבד שמכרו רבו לחו"ל קנאו רבו אליבא ד

שני ואין המעות חוזרים, וקונסים את הלוקח 
שיפסיד, ואין קונסים את המוכר, דמסתבר שיש 
לקנוס את מי שהאיסור אצלו (לאו עכברא גנב אלא 
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חורא גנב), ובמוכר שדהו בשנת היובל כיון שלא 
חלה המכירה המעות חוזרים. ולרב ענן י"ל איפכא, 

עבדו לחו"ל צריך להחזיר את המעות, אבל שבמוכר 
המוכר שדהו בשנת היובל המעות מתנה, כמו 

ולפי זה המחלוקת במוכר שדהו במקדש אחותו דלהלן, 

בשנת היובל אינה לגבי המעות, דלכו"ע א"צ להחזירם, אלא אם 
מכר עם השדה מטלטלין בקנין אגב, שלרב קנאם אגב השדה, 

  את השדה. ולשמואל לא קנאם כיון שלא קנה 

לרב מעות הקידושין  -המקדש אחותו מ"ה.

דאדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו חוזרים למקדש 

   ולשמואל המעות מתנה.וגמר ונתן לשם פקדון, 

רבי אמי אמר לרבו  -עבד שברח מחו"ל לא"י
שיכתוב לו גט שחרור והעבד יכתוב שטר על דמיו, 

"לא  ואם לא יעשה כך יצא העבד לחרות, דכתיב
תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם 

וזה ציווי לבי"ד שאם מכרו לא יסגירו אותו ללוקח, אדוניו", 

(וכן שלח רב חסדא לכותים כדי  אלא יצא לחרות.
והם שיחזירו לו את העבד, דכך משמע פשט הפסוק 

  ). אינם שומעים לדברי חכמים

ד ויש דורשים פסוק זה בגוי שקיבל עליו שלא לעבו
עבודת כוכבים, ש"עמך ישב בקרבך", ולרבי יאשיה 
כיון דכתיב מעם אדוניו ולא מעם אביו, בהכרח איירי 
במוכר עבדו לחו"ל, ולרבי איירי פסוק זה בלוקח 

וזה אזהרה לבי"ד שיכפוהו שלא עבד ע"מ לשחררו, 

והיינו שכתב לו "לכשאקחך הרי עצמך  ישתעבד בו,
וכר"מ דאדם מקנה  דמשוחרר למפרע,קנוי לך מעכשיו" 

  דשלב"ל, והזהיר הכתוב לבי"ד שיכפוהו שלא ישתעבד בו.

  כמה תקנות חכמים
מפני  אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם

תיקון העולם. הגמ' מסתפקת אם הטעם הוא מפני 
כדי דוחקא דציבורא, או כדי שלא ישבו עוד יהודים 

תו ולא למוכרם ביוקר, ונ"מ אם יש לו קרוב שרוצה לפדו

וממה שמצינו שלוי בר דרגא פדה יפילוהו על הציבור, 
את בתו בתליסר אלפי זוזי, אין ראיה, דדילמא שלא 

וכתבו התוס' שאת עצמו יכול לפדות ברצון חכמים עשה. 

ביותר מכדי דמיו, דכל אשר לו יתן בעד נפשו, וה"ה אשתו 
שהיא כגופו מחויב לפדותה פעם ראשונה עד עשרה בדמיה, 

יהושע פדה תינוק בממון רב משום שהיה מופלג בחכמה,  ורבי
  אי נמי בשעת חורבן הבית לא שייך הטעם שלא ישבו עוד.

מפני תיקון העולם  אין מבריחים את השבויים
, שמא ישמרו את השבויים הבאים בשלשלאות וחריצים

שייסרו את שאר ולרשב"ג הטעם מפני תקנת השבויים 

  .ונ"מ כשרק הוא שבויהשבויים, 

בנותיו של רב נחמן היו בוחשות בקדירה בידיהם 
ותמה רב עיליש כשהיא רותחת והיו סבורים שצדקניות הן, 

שהוא –דהא כתיב "ואשה בכל אלה לא מצאתי" 

, יום אחד נשבה רב עיליש יחד איתם, והגיע צדיק
עורב ואמר עיליש ברח (כך תרגם הגוי שהבין שפת 

יונה ואמרה העופות) ואמר שהעורב שקרן, והגיעה 
עיליש ברח, וברח, דכנסת ישראל נמשלה ליונה, 

, ושמע את בנותיו של רב נחמן דכתיב "יונתי תמתי"
אומרות בבית הכסא שגם השובים הם בעליהן, 
וכדאי שירחיקום מכאן כדי שלא יפדום, והבין רב 
עיליש שהיו בוחשות בקדרה בכשפים, (ועבר את 

י לא נעשה נס , ולגוולא יכלו להשיגוהנהר ע"י נס 
  ונתפס והרגוהו). 

אין לוקחים סת"ם מן העכו"ם ביותר  מ"ה:

משום דוחקא דציבורא, מפני תיקון העולם  מכדי דמיו

ומ"מ מעלים בדמיהם עד כדי או כדי שלא יגנבו עוד, 
חצי דינר, משום שבדבר מועט –טרפעיק, והיינו איסתרא 

 לא יתנו לב ויטרחו לשלול ספרים. ומשמע מרש"י שאף
בספרים השיעור טרעפיק, אבל לתוס' זה שיעור בתפילין 

אביי  ומזוזות, אבל ספרים שדמיהם יקרים השיעור גדול יותר.
הציע לגויה לתת תמר תמורת כל זוג תפילין וזרקה 
אותם לנהר בכעסה, ואמר אביי שלא היה צריך 

   לזלזל בהם בפניה כ"כ.

 שמא הגוי כתבו,י"א שיגנז  ס"ת שנמצא ביד עכו"ם
  וי"א שמותר לקרות בו. 

לר"א ישרף שסתם מחשבת  - כתבו עכו"םואם 
עכו"ם לעבודת כוכבים, ולרב המנונא בריה דרבא 

דגירי מפשרוניא יגנז, (וכן בעבד ואשה וקטן, וכותים 

שנא'  שפרקו עול,וישראל מומר ומסור  אריות הם,
"וקשרתם וכתבתם" כל שישנו בקשירה ישנו 

דהוי מ"ע שהזמן בקשירה בכתיבה, ועבד ואשה אינם 

גרמא, דלילה ושבת לאו זמן תפילין. שיטת ר"ת שמהאי טעמא 
אין אשה אוגדת לולב ואינה עושה ציצית, אבל שיטת התוס' 

), ולרשב"ג יכולים שאין הפסול אלא בס"ת תפילין ומזוזות
לקרות בו אם כתוב כהלכתו, וכיון שצריך כתיבה 

ל דסתם כתיבה והקשו התוס' די"לשמן, (כ"ש מעיבוד, 

), צ"ל דאיירי בגר שחזר לשמה, וסתם עיבוד שלא לשמה
שלא יהרגוהו, וחזר משום יראה  ויודע דבעי לשמה,לסורו 

  אבל בחזר לסורו סתם דינו כמין. 

(לרשב"ג צריך עיבוד לשמן גם בעור בהמה טהורה, 
ולת"ק אם ציפה אותם זהב, או שעשה את הבית 

"בפיך" מן המותר  דכתיבמעור בהמה טמאה, פסולות, 

, אבל מעור בהמה טהורה כשרות גם בלא עיבוד בפיך
וקיימא לן כרשב"ג. ואביי סובר כרבנן שא"צ עיבוד לשמה. 

  ). לשמן אלא סגי בשאר הזמנות. תוס'
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 האדוק בעבודת כוכבים, כמו כומר, ס"ת שכתבו מין
, ואם נמצא ביד דודאי כתבו לשם עבודת כוכביםישרף, 

    או וכשר הוא.שמא מצמין יגנז 

המגרש אשתו מחמת איזה סיבה, אם 
  מותר להחזירה

   -שם רע ונדר מ"ו.

לעז המוציא את אשתו משום שיצא עליה שם רע 

שנדרה ואמר אי אפשי באשה נדרנית, או משום נדר זנות, 

   אפי' נמצא שהדברים אינם נכונים.לא יחזיר 

, שאחר שתינשא לל"ק הטעם משום קלקולא
ויטען שאם היה יודע רים לא נכונים, לאחר ימצא שהדב

ונמצא גט בטל ובניה שהדברים לא נכונים לא היה מגרשה, 
ולכן אומרים לו בשעת גירושין שידע שאינו יכול ממזרים, 

להחזירה, דאז אינו נאמן לקלקלה, דכיון שלא המתין לבדוק את 

, ואיירי דווקא השמועה, גילה דעתו שלא היתה חביבה עליו
ום שם רע אני מוציאך, או משום כשאמר לה מש

נדר אני מוציאך, אבל אם לא אמר כך אינו יכול 
ואין הטעם משום  ולכן מותר לו להחזירה. רש"י.לקלקלה, 

 פריצות, דמה היא יכולה לעשות שמוציאים עליה שם רע. תוס'.
  ותניא כל"ק, בשם ר"מ. 

ולל"ב הטעם הוא כדי שלא יהיו בנות ישראל 
צריך תיקנו חכמים ש, ולכן דריםפרוצות בעריות ובנ

לומר לה בשעת גירושין שהוא מגרשה מחמת 
ומ"מ אף אם לא שיצא עליה שם רע או מחמת נדר, 

אמר לה לא יחזיר. רש"י. ולקלקולא לא חיישינן, דדעתו לגרשה 

  ותניא כל"ב בשם רבי אלעזר ברבי יוסי.  בכל ענין. תוס'.

  -באיזה נדר לא יחזיר

לא שנדרה ברבים  דעו בו רביםבנדר שילר"י דווקא 
ופריצות היא לידור יחזיר, משום דסבר שאין לו הפרה 

  ברבים ולכן קנסוה, ולקלקולא לא חייש ר"י.

לילך לחכם , שצריך חקירת חכםלר"מ דווקא בנדר 

לא יחזיר,  ולחפש פתח וחרטה, ואין הבעל יכול להפר,
 דטעמא משום קלקולא ושמא יפר החכם אחר גירושין, ויאמר

אינו –וס"ל שאדם רוצה שאם היה יודע לא היה מגרשה, 

וממילא יכול לקלקלה. שתתבזה אשתו בבי"ד,  מקפיד

וכתבו התוס' שר"מ איירי בדכפליה למילתיה ולא כפליה 
לתנאיה, דאי כפליה לתנאיה איכא קלקולא אפי' אם נאסור 

  עליו להחזיר.

לר"א לא אסרו נדר שצריך חקירת חכם, אלא מפני 
שבזה יכול לטעון שאילו הייתי "צ חקירת חכם, נדר שא

יודע שאני יכול להפר לא הייתי מגרש, אבל בנדר שצריך חכם 
אינו יכול לטעון שאם היה יודע שאפשר להתיר את הנדר לא 

דס"ל שאין אדם רוצה שאשתו תתבזה  היה מגרשה,
  בבי"ד.

  -נדר שהודר ברבים

ם "ימי בזבהלרב נחמן שלשה, דכתיב  - שיעור רבים
רבים", ימים שניים, רבים שלשה. ולרב יצחק 

אבל נדר על דעת רבים לא בעי אלא עשרה, דכתיב "עדה". 

שניים, אמנם על דעת יחיד יש לו הפרה דאין אדם מבטל דעתו 
   בפני יחיד אלא בפני רבים. תוס'.

לר"י אין לו הפרה, וזה היה  -אם יש לו הפרה
, הטעם שלא התירו את הנדר שנדרו לגבעונים

דכתיב "ולא הכום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיאי 
  ולא נשאלו על הנדר כיון שהודר ברבים. העדה", 

לא חלה  אף בלא הפרהולרבנן יש לו הפרה, ובגבעונים 
כלל השבועה, כיון שזה לא היה נכון שבאו מארץ 
רחוקה, והטעם שלא הרגום הוא משום קדוש השם, 

  ם. שלא יאמרו העכו"ם שעברו על שבועת

שיגרשנה מותר להחזירה  אם הבעל נדר מ"ו:

, וכן היה מעשה בצידן שאחד נדר דליכא קלקולא
שיאסרו כל פירות העולם עליו אם לא יגרשנה, 
וגירשה, והתירו חכמים שיחזירה, ואף שהנודר 

ולא נשאל והמקיימו  בזמן איסור הבמות,כאילו בנה במה 

ום לקנוס ויש מקכאילו הקריב עליה קרבן  עליו להתירו

  מ"מ יכול להחזירה.אותו כיון שקיים נדרו, 

, לר"י לא המוציא את אשתו משום איילונית
שמא יקלקלה אחר שנישאת ויאמר שגירש אותה על יחזיר 

דעת להחזירה אם תביא סימנים, ואם היה יודע שלא תחזור 
אליו לא היה מגרשה, ועל כן אומרים לו שלא יוכל להחזירה 

, ואם נישאת לאחר ויש לה עון כךוממילא לא יוכל לט
כיון שהתברר שלא היה ממנו בנים ותובעת כתובתה 

כדי שלא יטען , יאמר לה שעדיף שתשתוק מקח טעות

, ולחכמים שאם היה יודע שיש לה כתובה לא היה מגרשה
   דלא חיישינן לקלקולא.יחזיר 

לשמואל כיון שמצינו שר"י לא חושש לקלקולא 
כול להחזירה, ורבנן ממילא באיילונית ס"ל שי

חוששים לקלקולא וס"ל שאינו יכול להחזירה, וצריך 
להפוך את השיטות ברישא ובסיפא. ולאביי שיטת 

דאין אדם טועה בנדר שבידו להפר ולא יוכל ר"י בנדר כר"מ 

בנדר הצריך חקירת חכם דאין אדם רוצה וכר"א לקלקלה, 

ורבא מוסיף ליישב סתירת דברי שתתבזה אשתו בבי"ד, 
רבנן דחכמים באיילונית היינו ר"מ שסובר שצריך 

וממילא הגט חל תנאי כפול, ואיירי שלא כפל התנאי 

  אפי' אם אינה איילונית, ואינו יכול לקלקלה.

, המוכר את עצמו או את בניו לעכו"ם מ"ז.

. כיון שרגיל בכךועשה כך ג' פעמים, אין פודים אותו 
לם וכן אם רגיל ללוות באופן שאין לו מה לש
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והגויים נוטלים אותו בפרעון החוב אין פודים אותו. 
ואם יש חשש שיהרגוהו פודים אותו. ופודים את 

כדי שלא יטמעו בעכו"ם הבנים לאחר מיתת אביהם 

וילמדו ממעשיהם, ובחיי אביהם אין לחוש כיון שאביהם 

. ופודים מי שאוכל נבילות דהוי מומר שומרם
שיש לו בשר לתאבון, אבל אם אוכל נבילות גם כ

דהוי מין דמורידין אין פודים אותו,  ויש על זה עדים,התר, 

  ואין מעלין.

ריש לקיש מכר עצמו ללודאי וביקש ביומו האחרון 
להכות כל אחד מכה וחצי, והרגם במכה הראשונה 
והיה נשמע לאחרים כקול צחוק, ואמר שנשאר לו 

  עוד חצי מכה, והרג את כולם ויצא.

ו באותו יום, ואמר שא"צ כר כי והיה מוציא כל ממונ
וכסת, וכתבו התוס' שהיה היא כר  והשומן שבמעיוכרסו 

, וכשמת השאיר אחריו קבא דרכם לישן על בטנם
  דמוריקא וקרא על עצמו "ועזבו לאחרים חילם".

  דיני קרקע של נכרי בא"י
אם יש קנין לנכרי בא"י להפקיע מידי 

  -מעשר

מידי מעשר, אין לנכרי קנין בא"י להפקיע  לרבה
והא דכתיב "דגנך"  וישראל שקנה ממנו פירות צריך לעשר,
אבל אם מירחם עכו"ם, היינו שיהיה דיגון של ישראל, 

והיו שלו בשעת מירוח, פטורים אפי' לקחם מישראל 

, ומ"מ בשיבולים, אבל במקרה הפוך מירוח ישראל מחייבם
לחפור בורות שיחין ומערות יש להם קנין, דכתיב 

   לכל צרכיהם.נתן לבני אדם", "והארץ 

יש להם קנין בא"י להפקיע מידי  לרבי אלעזר
מעשר, דכתיב "דגנך" ולא דגן עכו"ם, אבל לחפור 
בורות שיחין ומערות אין להם קנין דכתיב "לד' 

וכן לר"מ יש קנין לנכרי, ולכן אסור למכור הארץ ומלואה". 

ין אין שדות לנכרי, משום שמפקיע חיוב המעשר, (דאי אין קנ
זה הפקעה מה שהנכרי לא מפריש), והא דקאמר ר"מ 

  שתורמים משל עכו"ם על של ישראל, איירי בגדלו ביד ישראל.

לקט שכחה ופאה של  -מעשר מלקט שכחה ופאה

ישראל פטורים ממעשר דסתמן הפקר הם, וכתיב "ובא הלוי כי 

אם אין לו חלק ונחלה עמך" ובהפקר יש לו חלק ונחלה. ו
שראל וליקטם עכו"ם, הגמ' דנה האם הקרקע של י

פטורים ממעשר כיון שהפקירם הישראל, או 
שחייבים במעשר שהרי לא הפקירם על דעת 

והא דאמר ריו"ח בירושלמי שהמפקיר לישראל הוי עכו"ם, 

הפקר, הני מילי כשלקחם ישראל, אבל בלקחם עכו"ם הוי 

והניח לקט ואם השדה של עכו"ם  הפקר בטעות. תוס'.

, וליקטם ישראל, תלוי במחלוקת פאה כישראלשכחה ו
דאם אין קנין להפקיע, אם יש קנין לנכרי בא"י להפקיע 

. ואם אע"פ שהניחם לא הוי פטור כהפקר עד שיפקירם ממש
  הפקירם הישראל פטורים ממעשר.

ישראל שקנה שדה מעכו"ם לפני שהתבואה 
, וחזר ומכרה לו אחרי שהביאה הביאה שליש

חייבת  מהנכרי ומירח את התבואה,וחזר וקנה שליש, 
כשהביאה שליש ביד במעשר, כיון שכבר נתחייבה 

אלא הביאה שליש ביד , אבל אם לא נתחייבה ישראל

פטורה. לר"א איירי אף בא"י, שהרי יש לנכרי  עכו"ם,
קנין בא"י להפקיע ממעשר. ולרבה דבא"י אין לנכרי 

, ארם צובה–קנין להפקיע ממעשר, איירי בסוריא 
לא שמיה  שדוד כבש בלי כל ישראל,ר דכיבוש יחיד וסב

  ואין המעשר אלא מדרבנן ובזה יש קנין לנכרי להפקיע.כיבוש 

 -ישראל ועכו"ם שקנו שדה בשותפות מ"ז:
לרבי טבל וחולין מעורבים זה בזה, דאין ברירה, 

לאחר ולרשב"ג של עכו"ם פטור ושל ישראל חייב 

ולרבה איירי  דיש ברירה. לר"א איירי בא"י,החלוקה 
  בסוריא וכנ"ל. 

המוכר שדהו  - ביכורים במוכר שדהו לעכו"ם
בכל שנה את ביכורי הפירות לעכו"ם צריך לקנות ממנו 

שלא ולהביא ביכורים, מפני תיקון העולם בדמים יקרים 

לר"א אינה ימכרו קרקע לעכו"ם, ומי שמכר שיחזר לפדותה. 
כורים דבביחייבת אלא מדרבנן, ולרבה מדינא חייבת, 

אין הפירות אסורים, אלא היא מצוה דרמיא על הבעלים אפי' 
אינו אוכל את הפירות, (אבל בטבל הפירות אסורים באכילה, 

, ואינו חייב להפריש אא"כ אוכלם או מוכרם דמשתרשי ליה)
וכיון שראו שאנשים לא נמנעים מלמכור לעכו"ם 

ואינם כיון שסבורים שהקרקע נשארת בקדושתה 

, תיקנו שלא יביאו ביכורים, וכיון שראו רנענשים בדב
שמי שאין לו ממון ממשיך למכור, והקרקע 

כדי משתקעת ביד העכו"ם, תיקנו שיביא ביכורים 

  שיטרח לפדותה.

  קנין פירות
ואחר עשר שנים תחזור לבעלים,  המוכר שדהו לפירות

ואיירי בזמן שאין היובל נוהג (אחר שגלו ראובן וגד ע"י 

ואז מוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג, וכן ה, סנחריב)

, לריו"ח מביא ביכורים וקורא סתם מכירה היא לפירות
ויכול מקרא ביכורים, דסבר שקנין פירות כקנין הגוף 

ולר"ל מביא לומר "מראשית פרי האדמה אשר נתת לי". 
ואינו קורא דקנין פירות אינו כקנין הגוף. (החידוש 

ות ואעפ"כ ביובל הוא שהרי נחית לגוף ולא לפיר
סובר ר"ל שפטור, והחידוש במוכר לפירות שגם בזה 

  ריו"ח חולק אע"פ שקנה על דעת פירות).
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מביא וקורא, דכתיב  נכסי מילוג בעל בנכסי אשתו
"ולביתך". לר"ל שאני הכא דכתיב "ולביתך", 
ולריו"ח איצטריך קרא כדי ללמד דין זה עצמו, 

שמן התורה  וכתבו התוס' דאףשקנין פירות כקנין הגוף. 

פירות נכסי מילוג הם של האשה, מ"מ איירי קרא לפי רגילות 
  הנשים שנותנות את הפירות לבעליהן.

והבעל מביא ביכורים מנכסי אשתו כשהיא חיה 
, מביא ויורש גם את הגוףוכנ"ל, ואפי' מתה בדרך 

ביכורים, וקמ"ל שאע"פ שהשולח ביכורים ביד 
צמו, או שהביאם והביאם הוא בעשליח ומת השליח בדרך 

השליח (דשליח אינו קורא שהרי אינו יכול לומר אשר נתת לי), 
וכתבו התוס' שאין נ"מ מי הבוצר, אלא מי מוציא את הפירות 

פטור דכתיב "ולקחת והבאת", עד שתהא  מהבית,
לקיחה והבאה באדם אחד, מ"מ במתה אשתו מביא 

 ואף שפירות שנראו לקריאה ונדחו, כגון שהפרישוקורא. 

קודם החג ועבר עליהם החג, ירקבו, איירי הכא שליקטם כדי 
לשגרם ביד אחר, וה"ה אם ליקטם כדי להביאם אחר החג, מביא 

  ואינו קורא. תוס'.

שלו, או שקנה ג'  הקונה אילן עם הקרקע מ"ח.

דבסתמא קנה קרקע תחתיהם, וביניהם כמלוא אורה אילנות 

ולר"ל  , מבואר במתני' שמביא ביכורים וקורא,וסלו
צ"ל דאיירי בזמן שאין היובל נוהג, או לפני שנהגו 

כיון שלא הורגלו להחזיר יובל ראשון דלא סמכי דעתייהו 

. אבל הקונה אילן אחד או שניים בסתמא קרקעות
והקונה פירות ואח"כ קנה שדה אינו מביא ואינו קורא. 

  קורא. תוס'.

הקונה שדה מאביו והקדישה מתי נחשבת שדה 
הקדישה ואח"כ מת אביו לר"י ור"ש אם  -אחוזה

דינה כשדה אחוזה, דכתיב "ואם את שדה מקנתו 
אשר לא משדה אחוזתו", דווקא שדה שאינה ראויה 

חוזרת ביובל כשדה מקנה, שחוזרת להיות שדה אחוזה 

ביובל לבעלים הראשונים שמכרוה למקדיש, אבל שדה הראויה 

לא גאל שאם , להיות שדה אחוזה, גדינה כשאר שדה אחוזה

קודם היובל ומכרה גזבר לאחר לא נגאלת עוד, וכ"ש אם מת 
אביו ואח"כ הקדישה שכבר בשעת הקדש היא שדה אחוזה. 

ולר"מ דווקא אם הקדישה אחרי שמת אביו דינה 
כשדה אחוזה, ולא כשהקדישה לפני שמת האב. 
ונמצא שנחלקו שלר"י ור"ש עם ר"מ אם צריך פסוק 

ביו דינה כשדה ללמד שאם הקדישה אחר שמת א
  אחוזה. 

דאיירי בזמן שהיובל ויש לבאר שנחלקו בקנין פירות 

, דלר"מ כקנין הגוף דמי ולא ירש במיתת אביו נוהג
ולהכי בעי קרא, אבל לר"י ור"ש  ולא הויא אחוזהכלום 

וכשמת אביו ירש את גופה והויא לאו כקנין הגוף דמי 

, ולא איצטריך קרא אלא להקדישה ואח"כ מת אחוזה
  אביו. 

והגמ' דוחה שאפשר לבאר שגם לר"י ור"ש קנין 
 ומת אביו ואח"כ הקדישה צריכא קרא,פירות כקנין הגוף, 

ומ"מ כיון דכתיב בקרא "משדה" אחוזתו, לומדים 
שמדובר ששדה שראויה להיות שדה אחוזה דינה 

  כשדה אחוזה.

(כיון דאין לריו"ח דינם כלקוחות  האחים שחלקו

ומחזירים זה לזה  ליפו את חלקיהם)ברירה, והוי כמו שהח
ביובל, ואמר רב יוסף דא"כ בהכרח לריו"ח קנין 
פירות כקנין הגוף, דאי נימא שקנין פירות לאו כקנין 
הגוף נמצא שאינו מביא ביכורים אלא מי שהוא 

ואמנם י"א ואבותיו בנים יחידים עד יהושע בן נון. 

רים זה שאע"פ שהאחים שירשו כלקוחות דמו, מ"מ אין מחזי
  לזה ביובל. תוס'.

רבא מסייע לדברי ר"ל  -סיוע לדברי ר"ל מ"ח:

ואיירי מקרא דכתיב "במספר שני תבואות ימכר לך" 

 בזמן שהיובל נוהג, ומבואר שאין גוף הקרקע נמכר.
ומהברייתא שמבואר בה שבכור נוטל פי שניים 

שחזרה אחרי מיתת האב, בשדה שחזרה לאביו ביובל 

ע נחשב "מוחזק" לאביו דאין הבכור נוטל ומבואר שגוף הקרק
  פי שניים בראוי.

בעל בנכסי אשתו אם דנים רק על הקרקע צריך 
לדון על הקרקע עם אחר, דאינו בעל דברים, דקנין הרשאה 

, ואם דנים גם על הפירות, א"צ פירות לאו כקנין הגוף
  הרשאה אף על הקרקע.

  

  

  

  הניזקין:
  

  גבית נזקין מעידית
ניזקו, וגובה דמי נזקו  שמין לו  ניזק שבא לגבות

מעידית, כדכתיב "מיטב שדהו ומיטב כרמו  נזקו
 ונח לאדם לגבות מעט עידית ולא הרבה זיבורית.ישלם" 

ואין הכונה שאם אכל כחושה משלם שמינה, 
וגם אין הכונה שאם אכל ערוגה ואין יודעים אם 
היתה כחושה או שמינה שישלם שמינה, 

ועליו להביא עדים, הראיה דהמוציא מחבירו עליו 

, אלא כוונת דכתיב "מי בעל דברים יגש אליהם"
הפסוק ללמד מאיזה קרקע משלם המזיק, את 

  שווי הנזק.

ונחלקו בזה רבי  -עידית דמזיק או דניזק

ישמעאל ור"ע, היכא שהיתה עידית דניזק 
כזיבורית דמזיק, שלרבי ישמעאל מדאורייתא 
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דניזק, (גז"ש  משלם עידית אם אין לו מעות לשלם
לענין נזק כתיב "ובער בשדה אחר", ולענין שדה שדה 

וכוונת ), תשלומין כתיב "מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם"

ולר"ע משלם  התורה שלא יתן לו גרוע מעידית דניזק,
עידית דמזיק, דמשמעות הפסוק שמיטב היינו 
מיטב של מי שמשלם, ורבי ישמעאל לומד 

ית של המזיק ממשמעות הפסוק שאם הזיבור
שוה פחות מעידית דניזק, ישלם מעידית שלו 

ולא אע"פ שהיא שוה יותר מעידית דניזק, 

אומרים שכיון שאינו חייב לשלם יותר מעידית דניזק, 
  א"כ העידית שלו כמאן דליתא וישלם מזיבורית. 

ר"ע סיים  -מתי בהקדש משלם עידית מ"ט.

 דבריו ואמר "וק"ו להקדש", הגמ' מבארת דבריו
דס"ל כר"ש בן מנסיא דס"ל ששור של הדיוט 
שנגח שור של הקדש משלם נזק שלם, אף אם 

ורעהו היינו שרק ברעהו תם פטור השור הוא שור תם 

, ומשלם מעידית. (ושור של הקדש מחצי נזק
ודריש "רעהו" שלרעהו שנגח שור של הדיוט פטור, 

ולחולקים על ר"ש בן  חייב אבל הקדש שהזיק פטור.
ם שור של הדיוט שנגח שור של הקדש מנסיא ג

פטור, ולדבריהם א"א ללמוד מנזיקין שמשלם 
מעידית, שהרי הקדש הורע כוחו בנזקין. 
והאומר הרי עלי מנה לבדק הבית דינו כבעל 

דאם החמירה תורה בנזקין חוב שמשלם מבינונית 

  לא ילפינן חוב מיניה).

אין לומר שכל מחלוקת רבי ישמעאל ור"ע היא 
בים לשלם על נזק להקדש וכנ"ל, דא"כ אם חיי

, דמשמע שלא בא אלא לכךמאי "לא בא הכתוב" 
דמשמע חומרא, והרי ר"ע מיקל ומאי "ק"ו להקדש" 

ועוד דבברייתא מפורש שנחלקו אי בהקדש, 
  שמין בדניזק או בדמזיק.

   -מתי משלם עידית מפני תיקון העולם

במתני' מבואר שמפני תיקון העולם מזיק 
דית. הגמ' שואלת שהרי זה משלם מעי

מדאורייתא, ואביי מבאר שמתני' כרבי ישמעאל 
בדניזק שיימינן, דמפני תיקון  דמדאורייתאדס"ל 

  העולם בדמזיק שיימינן. 

ורבינא מבאר דמתני' כר"ע וכוונת מתני'  מ"ט:

שטעם התורה הוא תיקון העולם, שכיון שחייב 
שהיה תלמיד לשלם עידית ימנע מלגזול, וכר"ש 

טעמא דקרא, (ובעל  אף בעלמאדדריש  ל ר"עש

חוב בבינונית, ולא מעידית כדי שאדם לא 
יקפוץ להלוות כדי לגבות מעידית נכסיו, ולא 
מזיבורית כדי שלא תנעול דלת בפני לווין. 
וכתובה מזיבורית, מפני שהאשה רוצה 
בנישואין יותר מהאיש, ולא תיקנו חכמים 

גורמת שהאשה תתן לבעל כתובה כאשר היא ה
לגירושין, מפני שיכול להמנע מלגרשה ולא 

  לתת לה גט).  

   כתובת אשה מזיבורית

גובה  שיטת מר זוטרא שדווקא מיתומים
מזיבורית, אבל מהבעל גובה מבינונית, ואף 
שכל גביה מיתומים היא מזיבורית קמ"ל מתני' 
שאף כתובה אינה גובה מבינונית, ולא תיקנו לה 

לר"מ אף מהיתומים גובה בינונית משום חינא, (ו
מבינונית משום חינא). והגמ' שואלת על דבריו, 
מטעם התקנה שהוא שיותר האיש רוצה לישא 
ממה שהאשה רוצה להנשא, ולמר זוטרא 

  הטעם משום שזה גביה מהיתומים, תיובתא.

ומה שהמשנה מחלקת בדיני ניזקין בעל חוב 
וכתובה, לא איירי מיתומים שבזה גם ניזקין 

באב וב גובים מזיבורית, אלא איירי ובעל ח
והתביעה על הערב היא כמו שהיו , הערב על בנו

שאם ערב על הניזקין או  תובעים את החייב עצמו,
משלם כמו שבנו  שדינם להפרע מחיים,על החוב 

היה משלם, אבל בכתובה כיון שפרעון הכתובה 
הוא לאחר מיתה וגובים אותה מהיתומים 

  לגבות מזיבורית. מזיבורית, גם דין האב 

על הכתובה, דסתם ערב  בערב קבלןואיירי 
אינו משתעבד לכתובה. ואיירי שהיו לבן נכסים 

דאיכא למימר שסמך עליהם בשעת בשעת שעבוד 

דאל"כ  שעבוד ומשתעבד אפי' אם שטפם נהר אח"כ,
יש מ"ד שאין ערב קבלן דכתובה משתעבד אם 

, דאם יש והכא איירי כשאין לו נכסיםאין לבעל נכסים 

, או דנימא שאב לבנו לו נכסים יפרע ממנו תחילה
  משתעבד אפי' כשאין לבן נכסים. 

והגמ' מביאה תיובתא למר זוטרא מדברי 
הברייתא שהטעם שכתובה מזיבורית מפני 
שהאשה רוצה להנשא יותר מהאיש, ואין הטעם 
בגלל שגובים מן היתומים (ומבואר שגם 

  כשגובה מהבעל דינה בזיבורית).
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ערב רגיל לא  -מתי הערב משתעבד נ.

כיון שהוא ערב בעלמא, ועוד דלאו משתעבד לכתובה 

, וערב קבלן דבעל חוב משתעבד מידי חסרה
, ובערב דכתובה וקבלן דבעל דאיכא תרתי לטיבותא

חוב נחלקו אם משתעבד כשאין לחייב נכסים 
או לא, ולהלכה בכל המקרים משתעבד חוץ 

אף כשיש  מערב דכתובה שאינו משתעבד
לבעל נכסים, כיון שעשה מצוה, והאשה לא 

  חסרה כלום.

  גביה מיתומים
בעל חוב גובה מבינונית, ומיתומים גובה 

  מזיבורית.

   -שטר שכתוב בו שיגבה מעידית

לשיטת רב נחמן גם בזה גובה מזיבורית, וביאר 
אביי הטעם שהרי בכל בעל חוב דינו בבינונית 

  הכא.  ומיתומים גובה מזיבורית, וה"ה

שהרי שעבד את הקרקע,  ולרבא גובה מעידית,

והקרקע היא כמו ערב שמשתעבד מדאורייתא דכתיב 

ובעל חוב שאני, דמדאורייתא  "אנוכי אערבנו",
דינו בזיבורית דכתיב "בחוץ תעמוד וכו' "ודרך 

(ואף דכל כלי הוא מיטב, מ"מ לפרוע פחות שבכלים, 

ומדרבנן  ).כשמביא קרקע דרכו להביא זיבורית. תוס'
גובה מבינונית כדי שלא תנעול דלת בפני לווין, 

  וביתומים אוקמה אדאורייתא. 

לרבא בניזקין גובה  -גבית ניזקין מיתומים

מיתומים מעידית, ואמנם אם היתה עידית 
דניזק כזיבורית דמזיק, דס"ל לרבי ישמעאל 
שמדאורייתא גובה מזיבורית דמזיק, ומדרבנן 

זה גובה מהיתומים גובה מעידית דמזיק, ב
שנטלוה מזיבורית. וכן היכא דשפאי עידית 

מסיקין או נשתדפה או שטפה נהר, ובזה בטלה 

גובה מהיתומים בזיבורית כדין התחייבותו ו
התורה. אבל בשאר אדם תיקנו שיגבה מן 

. כמו שמצינו שלא תנעול דלת בפני לוויןהבינונית 
שאם הזיק לחבירו זיבורית שהדין שגובה מן 

ואפי' היא עידי עידית, לר"ע מדאורייתא, ולרבי ידית הע

ויש לו עדית  שפאי עידיתואם  ישמעאל מדרבנן

גובה מן הבינונית פחותה מזו וכן בינונית וזיבורית 
דאמר ליה מזלך גרם ונסתחפה שדך, ומדינא גובה 

  מזיבורית, ומפני תיקון העולם גובה מבינונית. 

בה הא דאמרן שאין גו -יתומים גדולים
מיתומים אלא מזיבורית, דין זה הוא בין 
בקטנים בין בגדולים, מפני שהבעל חוב לא 

אף אם מסיק אדעתיה שימות, וליכא נעילת דלת 

, (ואין הטעם משום תקנת יגבה מהיתומים מזיבורית
שיהיה זה טורח למכור את הזיבורית, לפי היתומים 

), וכן לענין דין הנפרע שאין להם מי שיטרח עבורם
לא יפרע אלא  אפי' בשטרנכסי יתומים מ

שמא היה אביהם טוען אשתבע לי דלא בשבועה 

שגם הם לא יודעים אם פרע זה גם בגדולים  פרעתיך,
  לאביהם או לא.

  בני חורין גביה ממשועבדים במקום

אין נפרעים מנכסים משועבדים,  -במכירה נ:

במקום שיש נכסים בני חורין, ואפי' הם 
  חות לאינצויי ולומר גבה ממנו. דאתו לקוזיבורית, 

   - במתנה

הגמ' מסתפקת אם הדין הזה נאמר דווקא 
במכירה דאיכא פסידא דלקוחות, אבל במתנה 

גובה ממקבל  כשנתן את הקרקע הבינונית במתנה,
ללוה, או שגם  זיבוריתהמתנה אע"פ שיש נכסים 

מתנה נחשב פסידא כיון שנתן מתנה מחמת 
  שנהנה ממנו. 

שכיב  -מרע שחילק נכסיוקדימה בשכיב 
מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני, ושלש 
מאות זוז לפלוני, וד' מאות זוז לפלוני, אין 

אם אין מקדימים את הקודם בשטר הצוואה 

ועל כן אם  מספיק לכולם, מפני שלא נתכוון להקדים.
כל אחד לפי יצא על המת שטר חוב, גובים מכולם 

אחריו לפלוני אבל אם כתב בהדיא ו חלקו היחסי,
ואחריו לפלוני, הקודם זכה, ואם יצא עליו שטר 

מתחיל לגבות מן האחרון,  ואפי' לפני שגבו,חוב 
שהרי אפי' אם הבעל חוב היה גובה לפני המתנה הוא היה 

   קודם לקבל את מה שנשאר.

הגמ' מדייקת דמשמע שאפי' אם האחרון קיבל 
בל כיון שאחרי שקיבמתנה בינונית גובה מזיבורית, 

את המתנה היתה השדה הבינונית בני חורין, ועליה הוטל 
  השעבוד. 

ואי נימא דאף במתנה אינו גובה ממשעבדי 
במקום שיש בני חרי, צ"ל דאיירי שהמקבלים 
הם בעלי חובות שלו, ומ"מ אין מקדימים את 

אף שבצוואה הוא מאוחר, או באופן הקודם להלוות, 
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להם שטר משום דאיירי כשאין  שלא אמר ואחריו,
(והקודם בשטר היינו שטר  והוי מלוה על פה,

  הצוואה). 

ונוטל מהקרקע הבינונית, ולא ועוי"ל דאיירי במתנה 

נאמר בזה הדין דאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום 

והא דתניא גובה מן האחרון, היינו  שיש בני חורין,
כיון שאינו נכון שהראשון חוזר וגובה מן האחרון, 

   בל והקודמים לו לא יקבלו.שהאחרון יק

ודווקא בזה גובה מן או דאיירי כשהקרקעות שוות, 
  האחרון.

אין מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים 
דתנאי , ואע"פ שהם ככתובים בשטר משועבדים

מ"מ תיקנו שיגבה אותם רק מבני בי"ד יש לו קול 
מפני שאף אדם לא ירצה לקנות קרקע אם יוכלו חורין 

  ת לגבות ממנו מזונותיהם.האשה והבנו

  אין מוציאין לאכילת פירות ממשעבדי
אין מוציאין לאכילת פירות מנכסים 

שאם גזל שדה ומכרה לאחר והשביחה  -משועבדים

וגבאה הנגזל עם פירותיה ואינו משלם ללוקח את 
ההוצאות שלו, חוזר הלוקח על המוכר וגובה דמי הקרקע 

אחריות בשטר, מנכסים משועבדים כיון שהמכירה היא ב
  אבל את הפירות גובה רק מנכסים בני חורין. 

 הוא מפני תיקון העולם. לעולא טעם דין זה

שאע"פ שכתב לו שישלם גם על מפני שאין כתובין 

הפירות (ואנא איקום ואשפי וכו' ופירי דידהון) מ"מ כיון 
הוו כמלוה ו בעולם בשעת כתיבת שטר המכירה, שלא הי

אלא מבני חרי, כיון שאין קול על ע"פ דלא גבי ממשעבדי 
  הפירות, שהרי לא היו בשעת מכירה.

ואין  מפני שאין קצוביםלרבי חנינא הטעם 

, והגמ' מסתפקת לדבריו אם ללקוחות ממה להזהר
   .דבר קצוב שאינו כתוב גובה ממשועבדים

מי שמת  -דין עישור נכסים כשמת הבן נ"א.

לפרנסת  גבתה עישור נכסים שלו בת אחתו

לפני שהשניה נישאת, ונפלה  ואח"כ מת הבן ,שואיןני

לריו"ח אין השניה נוטלת  הירושה לפני שניהן,
אלא חולקים בשוה, דעישור נכסים הוא עישור נכסים 

, ולרבי חנינא כיון בשביל פרנסה וכאן יש לה יותר
 עישור נכסים, מיד הלקוחות שקנו מהאחשמוציאין 

שר כאכ"ש שנוטלת עישור נכסים  ,לפרנסה

  הנכסים לפנינו ולא נמכרו. 

הגמ' מבארת שאין מכאן ראיה שלרבי חנינא 
אע"פ שאין  עישור הנכסיםמספיק קצובים 

  כתובין, דפרנסה כיון שיש לה קול הוי ככתובין. 

הנושא את האשה והתחייב לזון את בתה ה' שנים, 
וגירשה בתוך השנים הללו, ונישאת לאחר וגם הוא 

ואם אחד נותן לה דמי מזונות, התחייב כנ"ל, אחד זן ו
דאין מוציאין הבנות שלהם ניזונות מבני חרי  ,מתו

והיא ניזונת  ,למזון הבנות מנכסים משועבדים
  ממשועבדים מפני שהיא כבעלת חוב. 

הגמ' מנסה להוכיח מכאן כרבי חנינא ומספיק קצובים 

והגמ' דוחה דאיירי  .אע"פ שאין כתובין ודלא כעולא
, ולתוס' סתם קנין לכתיבה עומד"י (לרש ,בקנו מידו

אף דמסתבר דאיירי בקנו אף ו קנין אלים מכתיבה).
לבנות, דהא איירי אף היכא שגירשה והחזירה 

, ואין דמתני' סתמא תנןוהבת חיה בשעת הקנין 
סיבה שיקנה רק לבת אשתו ולא לבתו, אלא 

אוכלת בתנאי היא שכיון דבתו  החילוק הוא
דאימור  ,ה גובה ממשעבדיאינ ,וגם קנו מידו בי"ד

  , משא"כ בת אשתו.במותו לזון מהם צררי אתפסה

מסקנת הסוגיא שמחלוקת עולא ורבי חנינא 
היא מחלוקת ת"ק ורבי יוסי, כמבואר להדיא 

את בברייתא. ושיטת רבי נתן שאם השביח 

של מי שקנה שדה אחרת לפני המקח  השדה הגזולה

א ושבחה דהכל יודעים שהי גובה ממשעבדי, ,מהגזלן

ם וכתב רש"י שלר"נ אין הטעם לא משו באחריות.
התוס' כתבו שלרבי דכתובין ולא משום דקצובין. אבל 

   נתן חשיב קצובין ואין כתובין.

  שבועה במשיב אבידה
והמאבד טוען שלא החזיר את כולה  המוצא מציאה

דא"כ שביק לה מפני תיקון העולם אינו נשבע, 

   .ואזיל

אבד טוען שאיבד שאם המ שיטת רבי יצחק

שני כיסים קשורים והמוצא טוען שלא מצא 
אלא אחד, חייב שבועה, כיון שהכיסים לא 

, והרי הודה לו והיא טענת ברי ,נפרדים מעצמם

  במקצת.

הטוען שני שוורים קשורים מצאת, והוא טוען 
אינו נשבע, דשמא נפרדו שלא מצא אלא אחד, 

אבל אם המאבד טוען , וטענת שמא היאמעצמם 
שמצא שני שוורים, והמוצא טוען שהחזיר אחד, 

   דהוי טענת ודאי שהרי המוצא מודה.חייב שבועה, 



 תמצית מסכת גיטין

269 

 

לא חולק על הגמ' מבארת שרבי יצחק  נ"א:

שהרי מתני' הדין שמשיב אבידה פטור משבועה, 

דס"ל  אלא ר' יצחק סובר כראב"י,הכי תני. 

  וכדלהלן.שתביעת ברי לא חשיב משיב אבידה, 

מים שאדם נשבע על טענת ראב"י אומר פע
עצמו, כיצד האומר מנה לאביך בידי והאכלתיו 
פרס נשבע, וחכמים אומרים אינו אלא כמשיב 

  אבידה ופטור.

דין משיב וביארה הגמ' שראב"י לא חולק על 
 ,של המלוה אבידה, אלא איירי כשתובעו הבן

אף שאין נשבעין על רש"י מבאר דאיירי בבנו הקטן, ו
דגבי שבועה  לי כשטוענו הפקדתי לך,טענת חש"ו הני מי

אבל בא בטענת אביו  כתיב "כי יתן איש" פרט לקטן,
, אבל שיטת התוס' שאף קטן שבא בטענת אביו נשבעין

, וראב"י סובר אין נשבעין על טענתו, ואיירי בבנו הגדול
אדם מעיז אין כיון ש ,שלא חשיב משיב אבידה

בן שבפני  אפי' בפני הבן, ורבנן סוברים פניו
פניו, וממילא כיון שהודה הוי  מעיז המלוה

  אף בגדול.משיב אבידה, ופטור משבועה 

אין להאמין כל  -טעם שבועת מודה במקצת

באמת היה מודה במקצת במיגו שהיה כופר הכל, ד
מעיז פניו  שאין אדם רוצה לכפור הכל, אלא

משום  ,ומה שלא הודה בהכל, בפני בעל חובו
כן תיקנו שבועה, ול דאישתמוטי קא מישתמיט

ולולא אישתמוטי לא היינו  ,דע"י שבועה יודה

מאמינים לו לשבועה, דמיגו דחשיד אממונא חשיד 
   אשבועתא.

  דיני אפוטרופוס

יתומים שסמכו  -תרומות ומעשרות נ"ב.

שיעשה כל צרכיהם, ודינו אצל בעל הבית 

לא מאביהם ולא  כאפוטרופוס אע"פ שלא נתמנה לכך

מינה אופטרופוס, חייב או שאביהם , מבי"ד
לעשר פירותיהם, ודווקא כשצריכים לאכול 

עד שיגדלו, משום אבל לא יעשר כדי להניח  לאלתר

(וכן בסמכו אצל שכשיגדלו יוכלו לעשר בעצמם. 
ההיא סבתא יכולה למכור משלהם כדין 

על חלק חבירו אפוטרופוס), וכן שותף לא יתרום 

בעל הבית, על חלק , וכן אריס לא יתרום שלא מדעתו

היינו טעמא דכולהו, אי ולא יתרום על שאינו שלו 

  דכתיב "אתם".נמי זו ואצ"ל זו. 

   -עושה בנכסי היתומיםהאפוטרופוס  מה

בהמה עבדים  מנכסי היתומים לצרכםמוכר 
ושפחות בתים שדות וכרמים ופירות שמנים, 

שמא יגנבו, או אבל לא כדי להניח  ,כדי להאכילם

  ם. משום כבוד בית אביה

וקונה עבורם לולב וערבה וסוכה וציצית ושופר 
וספר תורה ותפילין ומזוזות ומגילה, דהוו 
דברים שיש להם קצבה, אבל אין פוסקים 

ולא  ,ואין פודים את השבויים ,עליהם צדקה
, קצבה ים שאין להםדהוו דבר ,תנחומי אבלים

  . ושמא יכלו נכסיהם

ואסור להם למכור שדה בשביל לקנות שדה 
בה או קרובה יותר דדילמא מישתדפי, ואסור טו

להם למכור שדות ולקנות עבדים, ולמכור 
עבדים ולקנות שדות ת"ק מתיר ורשב"ג אוסר 
שמא יצא עליהם עוררים. וריב"ל מתיר למכור 
שדות ולקנות שוורים (כרבי יוסי שהיה קורא 

  ). , ולאשתי ביתיבמקום שורי שדי

 ,יתומים ואין האפוטרופוס רשאי לדון בנכסי
והיינו שאם דנו כדי לזכות ונתחייבו, , לחוב ע"מ לזכות

   אין היתומים נפסדים.

אפי' אם ואינם רשאים להוציא עבדים לחרות 

העבדים פודים את עצמם בכסף שנתנו להם ע"מ שאין 
שאין  והיתומים לא מפסידים, מ"מ כיון לאדון רשות בו,

אבל , אינו יכול לשחררו גוף העבד קנוי לאפוטרופוס
 לתקנת היתומיםיכולים למכור אותם לאחרים 

והאחרים יוציאו אותם לחרות, ולרבי יכול העבד 
  לפדות את עצמו דהוי כמכירה. 

שלא נשאר בידו וצריך לחשב עמהם באחרונה 

  ולרשב"ג אין צריך. ,כלום

שאין דרכן לצאת אין עושים אפוטרופוס נשים 

נים וקט ,שאינם נאמניםועבדים  ,ולבוא ולטרוח
ואמנם אבי היתומים יכול שאינם בני דעת, 

  למנותם לאפורופוס.

   - קנין יתומים בכסף ובמשיכה

כהקדש  אלא בכסףאין נכסי יתומים נקנים 

, דכתיב בהו "ונתן הכסף וקם לו" ולא שייכא בהו משיכה
ואחר  ,מהאפוטרופוסקנו מהם פירות על כן אם ו

   המשיכה התייקרו הפירות, יכולים לחזור בהם.

פירות במשיכה אבל אם היתומים קנו 

דלא יהיה כח הדיוט חמור והתייקרו, קנו 
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והדיוט יכול לחזור בו כל שלא משך, וכ"ש  ,מהקדש

אלו שלא עשאום כהקדש אלא ליפות כוחם ולא להרע 

נתנו מעות והוזלו היתומים וכן אם  ,כוחם
נתנו להם מעות והתייקרו הפירות, או ש

כח הדיוט חמור  נו דלא יהיהלא ק ,הפירות
  מהקדש.

היתומים קנו פירות במשיכה, והפירות ואם 

שמא לא יסכימו אין יכולים לחזור בהם,  ,הוזלו
כן ו פירות בלא שיתנו מעות. למכור ליתומים

לא קנו  ,הוזלו הפירותאם נתנו ליתומים מעות ו
שמא יצטרכו מעות ולא יסכימו לתת  ,בכסף

  להם בלא שיתנו פירות.

לא  ,נתנו מעות והתייקרו הפירותהיתומים ואם 

שמא יאמר להם המוכר נשרפו  ,קנו בכסף
אם קנו בכסף, ואף שלרעת היתומים  חיטכם בעליה

אינם קונים בכסף, מ"מ כיון שלענין חזרה אינם ברשות 
   .מוכר, אף לענין דליקה אינם ברשותו

למכור מנכסי היתומים בלא מותר  נ"ב:

וני יוצא לימכר שמכריזים ל' יום קרקע פל אכרזתא

מפני קבורה  לצורך כרגא או מזונות או ,בבי"ד

. לרש"י איירי במס מזונות וקבורה של שאין פנאי
  היתומים, ולתוס' בשל אשה ובנות.

מותר לאפוטרופוס לקנות בגדים מנכסי 
  .והוא צורך היתומיםהיתומים, כדי שדבריו ישמעו 

אפוטרופוס שאוכל ושותה, אף שאינו אמיד 
ול כך משלו, א"נ שאינו אמיד לבני אדם שיוכל עשיר לאכ

  , אימור מציאה אשכח.לאכול כך משלו

שאינו אפוטרופוס המפסיד את נכסי היתומים 

י"א שלא  ,מפרנס הקרקעות כראוי וקוצץ נטיעות
  מסלקים אותו, וי"א שמסלקים אותו, וכן הלכה.

אם מינהו אבי היתומים  -שבועה באפוטרופוס

, שאם לא ו כלום משלהםשאין בידצריך להשבע 
היתה לו הנאה לא היה מסכים להתמנות, ואין 
חוששים שמשום שבועה יפרוש, ואם מינוהו 
בי"ד לא ישבע שמא לא יסכים להיות 
אפוטרופוס. ולאבא שאול אם אביהם מינהו לא 
ישבע שמא לא יסכים להיות אפוטרופוס, ואם 
הבי"ד מינוהו ישבע כיון שנהנה שיצא קול 

כים עליו, ולראב"י שניהם צריכים שבי"ד סומ

להשבע, וי"א שבמינהו אבי יתומים ישבע מפני 
  והלכה כאבא שאול. שהוא כשומר שכר.

  הזק שאינו ניכר
תרומה ומדמע  ),כגון תרומה( חבירו, טהרותהמטמא 

 ,צריך למוכרו לכהנים בזולמפסידו ש, ושל חבירו בחולין
מזיד וב ,מתשלומיןבשוגג פטור  חבירו, ייןומנסך 

  חייב.

   -מהו מנסך

יין נסך ביין כשר שנאסר לשמואל מנסך היינו מערב 

משום  במזיד אבל מנסך ממש פטורבהנאה 
, ומערב אינו כלול במדמע שהרי הוא נסקל קלב"מ

כיון דלאו דינא משום שאין לומדים קנסא מקנסא 

  הוא ולא קנסו אלא במה שקנסו.

 ששכשך בידו לשם ע"זלרב הכונה למנסך ממש ו

 אף שמנסך מתחייב בנפשו, ס"לוכדרך עבודתה, 
ע"מ הגבהה המשעת כבר שהחיוב לשלם חל 

והחיוב מיתה הוא רק בשעת ניסוך, ולכן , לגזול
לא אמרינן קלב"מ. ורב לא פירש שמנסך היינו 

מפני שזה כלול במדמע,  יין כשר ביין נסך, מערב
ום מש (והוי קנס ,וס"ל שלומדים קנסא מקנסא

  ניכר לאו שמיה הזק).דהזק שאינו 

מ"מ צריך להשמיע את ג' המקרים ו נ"ג.

 א"א ללמוד, שהרי מטמא תרומהמד במתני',
, ובחולין הרי אסור מאכילהמפסידה לגמרי 

משום פרושים לגרום טומאה לחולין שבא"י 

, האוכלים חוליהם בטהרה, וקנסוהו מחמת שעשה איסור
שאפשר למוכרה לכהנים בזול ולא משא"כ מדמע 

שכיח א"א ללמוד, משום דמדמע מו .ה איסורעש
משא"כ  ,כדי שימנע מלעשות כך לחייבו תיקנוהו"א שו

צריכא דלא ניפטריה משום  ומנסך מנסך.
  קלב"מ קמ"ל. 

ולאבוה דרבי אבין דס"ל שבראשונה גזרו על 
מטמא ומנסך, ואח"כ על מדמע, א"א ללמוד 

במטמא ליכא קלב"מ משא"כ ד מנסך ממטמא,
במנסך ללמוד מטמא ממנסך, דא"א ו מנסך.

שראוי להסקה או מפסיד לגמרי משא"כ מטמא 

, (וכרבי יוחנן דהזק שאינו ניכר לאו שמיה הזק, לבהמה
 לאי שמיה הזק איצטריך לאשמועינן שפטור. תוס').

הפסד  , דהםמטמא ומנסךא"א ללמוד מדמע מו
  משא"כ מדמע, קמ"ל שבשלשתם חייב. ,מרובה



 תמצית מסכת גיטין

271 

 

   - יכרחיוב מזיק בהזק שאינו נ

 ,הזק שאינו ניכר שמיה הזק לחזקיה

ומדאורייתא חייב במטמא מדמע ומנסך אף 
, במזיק אף שוגג חייב דכתיב "פצע תחת פצע"ד ,בשוגג

, אבל ולא יאכל איסוראופטרו בשוגג כדי שיודיעו 
ואם לא יודיעו ויקניטו במזיד לצעוריה קא מיכוון 

   .למה עשה כך

הזק,  הזק שאינו ניכר לאו שמיה לריו"ח
ומדאורייתא פטור גם במזיד, וחייבו חכמים כדי 

  שלא יהיה כל אחד מטמא טהרות חבירו.

ששחטו או זרקו כדי  כהנים שפיגלו במקדש

אם עשו זאת  ,לאכול חוץ לזמנם, ולא הורצו לבעלים
מפני שהבעלים  ,חייבים ,שידעו שנפסלו בכךבמזיד 

 צריכים להקריב אחרים, ואף בנדבה קשה בעיניו שלא

ובשוגג פטורים.  ,את הדורון שרצה להביאהקריב 
לחזקיה פטרו בשוגג מפני תיקון העולם, 

  ולריו"ח חייבו במזיד מפני תיקון העולם. 

 העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת
, דכתיב בפרה "אשר לא עלה עליה ונפסלו ע"י המלאכה

פטור  עול", ובמי חטאת כתיב "למשמרת למי נדה",
פורענות וחייב בדיני שמים  ,םמלשלמדיני אדם 

לריו"ח פטור לרשעים מפני שנתכוון להפסיד לישראל. 
הזק שאינו ניכר, ולחזקיה פטור רק דהוי משום 

מקום אסיפת הבהמות – אם הכניסה לרבקה

שטוען שעשה כך כדי שתינק ותדוש  וקישורן,

 לטובתה, ואין הפסול אלא מחמת שנתכוון שתדוש,
וגרמא בנזיקין  , דניחא ליה,דבעינן עובד דומיא דעבד

שהיו  ,שקל משקלות כנגד מי חטאתש, או פטור

 ,דלא עשה מעשה בידיםתלויות כבר בכף המאזנים, 
דפסול משום דכתיב "למשמרת  ,והסיח דעת מהם

, ומ"מ אינו חייב בדיני אדם דגרמא בעלמא הוא ,למי נדה"

דהזק שאינו  ,אבל בעושה מלאכה בידים חייב
ואם שקל במי חטאת עצמם  ניכר שמיה הזק,

שהניחם בכלי שיש בו סימנים והכניס בכלי בשר לראות 

חייב בדיני אדם, ואם שקל  ,עד היכן המים עולים
  כנגדם ולא הסיח דעת לא נפסלו.

ראיה שהזק שאינו ניכר לאו שמיה  נ"ג:

תרומה  ,ע"י המלכותגזל מטבע ונפסל  -הזק

לו אומר  ,חמץ ועבר עליו הפסח ,ליהמאונטמאת 
ובלבד שישלם אותו עצמו, דקרינן  ,הרי שלך לפניך

, ומבואר שהזק שאינו ניכר לאו ביה "אשר גזל"

הרי משלם דבר שניזק ולא כמה  דאל"כ ,שמיה הזק

  שגזל. 

הגמ' רוצה לתלות מחלוקת ריו"ח וחזקיה 
 ,במחלוקת בברייתא במטמא ומדמע ומנסך

בשוגג ולר"י רק במזיד חייב, שלר"מ חייב אף 
דוחה שלכו"ע לאו שמיה הזק, ונחלקו  "יורנב

ור"מ קונס אטו מזיד אם קונסים שוגג אטו מזיד 

  .אע"פ שגם במזיד הוא רק קנס

  אם קונסים שוגג אטו מזיד

   נ"ד: -נ"ג: 

שבדאורייתא לא קונסים שוגג  שיטת ר"מ
ולכן במבשל בשבת מותר לאכול מה  אטו מזיד

, אף אף הוא עצמושנתבשל בשבת בשוגג 
ד אסור. ובנוטע בשבת בשוגג יקיים שבמזי

ובמזיד יעקור ולא קנסו, אבל בנוטע בשביעית 
צריך לעקור אף דהוי דאורייתא, דכיון שמונים 

יבואו  לערלה ולרבעישנות הנטיעה לשביעית 
לומר שמותר ליטוע בשביעית, ואף אי נימא 

דעלתה שגם בשבת שייך שימנו ל' יום לפני ר"ה 

עשה כך לפני שביעית מותר  לו שנה למנין ערלה, ואם

ויראו שנטע בשבת, מ"מ א"צ  לקיימה בשביעית
ואף אם יזכר לגזור כי לא נחשדו ישראל על שבת 

משא"כ על  הדבר לא יבואו להתיר נטיעה בשבת
שביעית. ומנסך אף שאיסורו מדאורייתא קנסו 

משום חומרא דעבודת  להרחיקו מן האיסור
  כוכבים. 

מ שקונסים שוגג סובר ר" ובאיסורים דרבנן
ולכן קנס  דדברים דרבנן צריכים חיזוק אטו מזיד

דהוו דרבנן כיון שהזק ניכר לא שמיה במטמא ומדמע 

תרומה טהורה  בשוגג. ואמנם בזר שאכל הזק
שדינו שמשלם חולין טהורים, אם עבר ושילם 

הוי  שלא ידע שהם טמאיםחולין טמאים בשוגג 
קנס כיון משום תשלומין, ובמזיד אינו תשלומין 

שנתכוון להפסיד את הכהן, וצריך לחזור ולשלם חולין 

, ולא קנס ר"מ שוגג אטו מזיד כיון טהורים
ואדם כשר הוא ואין לקונסו על שמתכוון לשלם 

. שגגתו, אבל מטמא ומדמע שוגג אינו מתעסק בטובה
(ולחכמים בין בשוגג בין במזיד תשלומיו 

זר וחו והם נעשים תרומה וממון כהןתשלומין 
משום קנס, ואינם נעשים ומשלם חולין טהורים 

. ואם אכל תרומה טמאה משלם אפי' תרומה
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חולין טמאים, שהרי הם ראוים לימי טומאתו 
והוא לא ידע שהם נעשים תרומה. וע"ע ברש"י ותוס' 

), וכן הזורק לענין שיעור התשלום לפי דמים או מידה
דמדרבנן אסור דם טמא אע"ג דבמזיד לא הורצה 

שר באכילה, ואמנם הבעלים מתכפרים, ואין האיסור הב

בשוגג הורצה כיון שמתכוון  לזרוק אלא מדרבנן,
דהוא איסור דרבנן לכפרה, וכן במעשר בשבת 

אע"פ שבמזיד אסור לאכול בשוגג  דמחזי כמתקן
מותר משום שנתכוון לתקן, וכן במטביל כלים 

אע"ג  דאסור מדרבנן משום דמחזי כמתקן כליבשבת 
יד אסור להשתמש בהם, בשוגג מותר שבמז

  כיון שנתכוון לתקן.  

ושיטת ר"י שבדאורייתא קונסים שוגג אטו 
ולכן במבשל בשבת  כיון שעבר איסור חמור מזיד

אסור בשבת עצמה אף בשוגג (ובמוצאי שבת 
, ובמזיד אסור אחרי בכדי שיעשומותר בשוגג 

לעולם, ולריו"ח הסנדלר הוא אסור עולמית אף 
 ואחרים מותרים בשוגג ממוצאי שבת).בשוגג, 

ומ"מ במנסך לא קונסים כיון שאנשים בדלים 
מזה משום חומרא דעבודת כוכבים. ובנוטע 
בשביעית לא קנס ר"י משום דבאתריה חמירא 

  להו שביעית. 

ובאיסורים דרבנן סובר ר"י שלא קונסים 
, ולכן במדמע ומנסך לא קנסו, שוגג אטו מזיד

ונתפצעו אינם בטלים ואמנם אגוזים שנפלו 
אפי' באלף מפני חשיבותם כיון שכשנפלו אפי' במזיד 

, אף דמדאורייתא חד בתרי היו שלמים וחשובים
, אפי' בדבר חשוב דכתיב "אחרי רבים להטות"בטיל 

ויאמר שוגג משום שחוששים שיעשה כך במזיד 

, (ולרבי יוסי ור"ש בשוגג בטלים ובמזיד הייתי
ות של ערלה אינם בטלים, ומ"מ בנטיע

שנתערבו בנטיעות אחרות מתיר רבי יוסי ללקט 
אף במזיד, דחזקה אין אדם אוסר כרמו בנטיעה 

ואינו נוטע בלי סימן, ומילתא דלא שכיחא לא אחת 

שאין מבטלים איסור , ולת"ק לא ילקט אחמור בה

ואם ליקט  לכתחילה, ובמחובר חשיבא ואינה בטילה
  ). דהוי שוגגיעלו באחד ומאתים 

כהנים שפיגלו במזיד חייבים ובשוגג  ד:נ"

  פטורים.  

  

  נאמנות לאסור דבר של חבירו
אדם נאמן לומר שזבחי  - בפיגול ובטומאה

חבירו נתפגלו או טהרות חבירו נטמאו אם עשה 
אותם עמו באותו יום, אבל אם אומר לו כך 
למחרת אינו נאמן. לאביי החילוק הוא דלמחר 

ורישא איירי רם אינו נאמן כיון שאין בידו לאוס

אף באינם בידו , ולרבא שעדיין הם בידו ויכול לאוסרם

איירי שפגש אותו מקודם ולא אמר לו  נאמן
  דבר. 

ולרב אסי אף לאחר זמן נאמן, וראיה ממה 
שכה"ג נאמן לומר שפיגל אע"פ שאין עמו 
אדם, והגמ' דוחה את הראיה דאיירי ששמעו 
שמפגל וראו בפשפש שאמר כך בשעת הזאה 

שפש הוא פתח קטן מבית החליפות להיכל, והיו שניים (פ
אחד בצפון ואחד בדרום, כדי להכשיר את כל העזרה 
לשחיטת קדשים, שתחשב "ושחטו פתח אהל מועד"), 

  ובעבודות לפני ולפנים היה אפשר לראות ע"י לול.

אם אמר  -ס"ת שאומר שלא כתבו לשמה
שס"ת שכתב לפלוני לא כתבו לשמה, אמר רבי 

אם הס"ת ביד הלוקח אינו נאמן לפסול אמי ש
, אבל נאמן להפסיד כיון שאינו בידואת הס"ת 

שכר עצמו שס"ת שאין אזכרות שלו כתובות 
לשמה אינו שוה כלום, ואף לר"י שיכול להעביר 

על השם ולקדשו (אם רצה  לשמהקולמוס 
לכתוב יהודה ולא כתב ד' ונתברר שהיה צריך 

זכרה אחת, לכתוב את השם) זה מועיל רק בא
ס"ת לא דמחזי כמנומר, אזכרות שבאבל בכל ה

  (ולחכמים אף באחת אין השם מן המובחר).

אם אמר  -ס"ת שאומר שלא עיבדו לשמה

שלא עיבד את הגוילים לשמה מתוך שנאמן 
להפסיד את שכרו נאמן לפסול את הס"ת, כיון 
שידע שיפסיד כל שכרו נאמן, (אבל במקרה 

אלא שכר  הקודם אולי חשב שלא יפסיד
  ).ונתכוון להקניטהאזכרות 

  -עדויות של רבי יוחנן בן גודגדא נ"ה.

כשהיא קטנה שחלו  חרשת שהשיאה אביה

, דא"צ דעת בגט יוצאת בגט הקידושין מדאורייתא

ומדין זה למד רבא שאם שהרי מתגרשת בע"כ. 
אמר לעדים שיראו שהוא נותן גט לאשתו ונתנו 

, ואין לה ואמר כנסי שטר חוב זה מגורשת
  אומרים שביטלו אלא אמר כך מחמת בושה.
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והיא יתומה  קטנה בת ישראל שנישאת לכהן

דרבנן,  אוכלת בתרומהדאינה מקודשת אלא מדרבנן 

ואם מתה בעלה יורשה. ואמנם ולא גוזרים. 
לא אוכלת  שנישאת מעצמה כשגדלהחרשת 

שאין קנינו קנין תרומה גזירה שמא חרש 

אינה אוכלת אף יאכיל פיקחת, ש מדאורייתא
תרומה דרבנן שמא תבוא לאכול בדאורייתא. 
אבל גדול בקטנה אין לגזור משום קטן בגדולה, דקטן 

(ואין לחוש שיאכיל  לית ליה נישואין אפי' מדרבנן.
ואיכא חרש בחרשת, דקטן אוכל נבילות הוא 

  .)למ"ד שאין בי"ד מצווין להפרישו, כמו בקטן

 יהמשלם דמ קורה גזולה שקבעה בבנין
כדי שלא ימנע מלעשות משום תקנת השבים 

  , וכשיטת ב"ה, אבל לב"ש צריך להחזירו.תשובה

 שהיא גזולה חטאת גזולה שלא נודעה לרבים

, משום תיקון המזבח. וא"צ להביא אחרתמכפרת 
 לעולא מדאורייתא אינה מכפרת מפני שיאוש

ואפי' שמענו אינו קונה בלי שינוי רשות כדי 

ותיקנו שתכפר א חשיב "קרבנו", שנתייאשו הבעלים ל
שאכלו חולין כדי שלא יהיו הכהנים עצבים 

מפני שימנעו ויהיה המזבח בטל  שנשחטו בעזרה

ובעולה לא מלעבוד, ויש כח לבי"ד בשב ואל תעשה. 
   משום דליכא אכילת כהנים.תיקנו 

והא דאיתא במתני' (ב"ק ע"ד:) שאם גנב  נ"ה:

מי כפל והקדיש ואח"כ טבח ומכר משלם תשלו
ואינו משלם תשלומי  כיון שבשעת גניבה היתה חולין

, ומבואר דבשעת טביחה ומכירה היתה הקדשד' וה' 
בברייתא דכהאי גוונא בחוץ ענוש כרת, ואי 

והרי אינה ראויה יאוש כדי לא קני מה שייך כרת 

, וצ"ל שהעמידו רבנן את הגזילה לפתח אוהל מועד
יב עליה כדי שיתחי דהפקר בי"ד הפקרברשותו 
, ונמצא שע"י דבריהם הוא ענוש כרת. משום קנס

ואמנם מסתבר שלא העמידוה ברשותו אלא 
משעת הקדש, כדי שלא יהיה נשכר בגיזות 

  .שלפני ההקדשוולדות 

ולרב יהודה מדאורייתא מכפרת אף בנודעה 
דיאוש כדי קני, ותיקנו שנודעה לא תכפר, כדי 

דין זה שלא יאמרו מזבח אוכל גזילות, ולדבריו 
הוא גם בעולה, והחידוש הוא שאפי' בחטאת 

  שרק חלב ודם עולים ע"ג מזבח גזרו.

  דין סיקריקון
, א' שגזר טיטוס על ירושלים ויהודהג' גזירות גזרו 

שמי שלא יהרוג יהרגוהו, ב' שמי שיהרוג ישלם 
והיו אומרים ד' זוזי, ג' שמי שיהרוג יהרגוהו 

  .לעכו"ם הרוצח שא קרקע זו והניחני

בזמן הגזירה הראשונה והשניה לא היה דין 
סיקריקון, שאם נתן לו קרקע כדי שלא יהרגהו 

בלב שלם, וקיימא לן היה גומר בדעתו להקנותה לו 

  תליוה וזבין זביניה זבינא, והלוקח ממנו מקחו קיים.

אם היה קונה  -בזמן השלישי היה הדין כדלהלן
מהסיקריקון ואח"כ מבעל הבית מקחו בטל 

שהסכים מיראה, או שהסכים כי השני נח לו מן מפני 

, ואם הקדים לקנות הראשון, ולא כתב שטר
מבעה"ב מקחו קיים. (וכן הדין באיש ואשה 

שאם לא שאם קנה מהאיש קודם מקחו בטל 

, ואם תסכים יאמר לו שנתנה עיניה בגירושין או מיתה
  קנה מהאשה קודם מקחו קיים).

שלם ואח"כ תיקנו שהלוקח מסיקריקון מ
ששיערו שהסיקריקון לבעלים רבע ממחיר הקרקע 

  , והבעלים קודם לכל אדם.מוזיל רביע

רבי הושיב בי"ד ותיקנו שאם שהתה י"ב חודש 
  כל הקודם זכה, ונותן לבעלים רביע.

  המשך סוגית סיקריקון בדף נ"ח.

  מאורעות החורבן
היה אדם שהיה לו אוהב קמצא  -קמצא ובר קמצא

שה סעודה שמשו הזמין את ושונא בר קמצא, וכשע
בעל הסעודה בר קמצא, וכשהגיע לא הסכים 

שישאר שם אפי' אם ישלם דמי כל הסעודה, 
והוציאוהו, ובר קמצא אמר שאם רבנן לא מחו א"כ 
ניחא להו, והלך והלשין למלך שהיהודים מרדו בו, 
ואמר למלך שישלח קרבן ויראה שלא יקריבוהו, 

נו מום לעכו"ם, והטיל בו מום בדוקין שבעין שאי
וכשהגיע לבית המקדש אמר זכריה בן אבקולס 
שלא יקריבו שלא יאמרו שבעלי מומין קרבים, ולא 
יהרגוהו שלא יאמר שמטיל מום בקדשים יהרג, 

   .(ואמר ריו"ח שענוותנותו החריבה את ביהמ"ק)

וזרק חץ לכל  ושלח טיטוס את נירון קיסרנ"ו. 

נירון נתגייר הרוחות וכולם נפלו בירושלים, אמנם 
לאחר שתינוק אמר לו את הפסוק "ונתתי את 

, )ויצא ממנו ר"מ(נקמתי באדום ביד עמי ישראל", 

והטיל מצור ג' שנים, והיו  אספסינוסושלחו את 
בעיר את נקדימון בן גוריון (שנקדה חמה בעבורו) 
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ואת בן כלבא שבוע (שהרעב ככלב יוצא מביתו 
גררת ע"ג שבע) ואת בן ציצית הכסת (שציצתו נ

כסתות, וי"א שכסתו מוטלת בין גדולי רומי) והיה 
לאחד חיטים ושעורים ולשני יין מלח ושמן 
ולשלישי עצים (ושיבחו רבנן לבעל העצים), והיה 
בזה להספיק לכ"א שנים, והחכמים רצו לעשות 
שלום, ובאו הבריונים ושרפו את האוצרות הללו כדי 

ס לקנות שיוכרחו להלחם, ושלחה מרתא בת בייתו
לה סולת ולא מצא רק פת נקיה וכו' ובסוף לא 
נשאר אפי' קמח שעורים, והורידה מנעלה ויצאה 
לחפש אוכל (כמאמר הכתוב הרכה בך והענוגה וכו') 
ונדבקה לה צואה לרגלה ומתה, וי"א שאכלה גרוגרת 
של רבי צדוק (שצם מ' שנים למנוע את החורבן, 

כל זהבה והיה מוצץ גרוגרת וזורקה) והוציאה 
וכספה והשליכה לחוץ (כמאמר הפסוק כספם 

   .בחוצות ישליכו)

לאבא סיקרא ראש הבריונים שהיה בן  ושלח ריב"ז
אחותו לשאול עד מתי ימותו, ואמר לו שאם יסרב 
להם יהרגוהו, והציע לו שיעשה עצמו כחולה ויאמרו 

ויצא  ,ורק תלמידיו ישאו את מיטתו ,שמת
ואמר להם אבא  מירושלים לדבר עם הרומאים,

סיקרא שלא ידקרוהו שלא יאמרו רבם דקרו, ולא 
  .ידחפוהו שלא יאמרו רבם דחפו, וכך יצא

בא לפני אספסינוס ואמר לו שלמא עלך  נ"ו:

ואמר לו שהוא חייב מיתה מפני שקרא לו מלכא, 
מלך, ומפני שאם הוא מלך מדוע לא הגיע עד 

ה עכשיו, ואמר לו ריב"ז שאם לא יהיה מלך לא הית
ירושלים נמסרת בידו, ולא הגיע עד עתה כי 
הבריונים לא נתנו לו, ואמר לו אספסינוס במשל 
שחבית שיש עליה דרקון שוברים את החבית 
בשביל הדרקון, והקב"ה "משיב חכמים אחור וכו' " 
ולכן לא ענה לו שלוקחים את הדרקון בצבת, ואז 
הגיע שליח מרומי והודיע לו שמת הקיסר והוא 

במקומו, והיתה עליו נעל אחת ולא יכל נתמנה 
ללבוש את השניה או להסיר את הראשונה, ואמר לו 
ריב"ז ששמועה טובה תדשן עצם, ותקנתו שיביאו 
שונאו לפניו ו"רוח נכאה תיבש גרם", וכך עשה, 
ואמר לו אספסינוס שאם הוא חכם כ"כ למה לא 
הגיע עד עתה.. ואמר לו שהוא הולך ויבוא אחר 

יבקש ממנו משהו, וביקש ממנו ריב"ז במקומו, וש
את יבנה וחכמיה, ואת שושלת ר"ג, ורופאים לרבי 
צדוק, וסיכל הקב"ה דעתו שלא יבקש שיעזוב את 
ירושלים, וריב"ז חשב שאם יבקש זאת לא יסכים 
לכלום, (וריפאו את רבי צדוק לאט לאט שנתנו לו 

  מי סובין וכו') ושלח אספסינוס את טיטוס.

ידף כלפי מעלה, ואמר "אי אלוהימו חירף ג טיטוס
וכו' " ותפס ועבר עבירה בקודש הקדשים ע"ג ס"ת, 
וגידר את הפרוכת ונעשה נס והיה דם מבצבץ ויוצא 
וכסבור הרג את עצמו ודרשו על זה "מי כמוך חסין 
י'ה" ששומע ניאוצו וגידופו ושותק, וי"א מי כמוך 

באילמים, ושם בפרוכת את כל כלי המקדש -באלים 
והלך בספינה לעירו, וכשעמד עליו נחשול אמר 
שכמדומה שאין גבורתו אלא במים כמו אצל פרעה 
וסיסרא, ויצאה בת קול ואמרה שתבוא עליו 
למלחמה בריה קלה שמכניסה ולא מוציאה, ונכנס 
יתוש בחוטמו וניקר במוחו ז' שנים, וכששמע קול 
נפח פסק מלנקר ושכר נפחים שידפוק לפניו, 

היה משלם, ולאחר ל' יום לא השפיעו  וליהודי לא
הדפיקות על היתוש, וכשמת מצאו במוחו יתוש 
בגודל ציפור דרור, פיו של נחושת וציפורניו של 
ברזל, וציווה שישרפוהו ויפזרו אפרו לז' ימים כדי 

  שלא יעמידהו הקב"ה בדין.

היה בן אחותו וכשרצה להתגייר העלהו  אונקלוס
חשובים שם אולם  באוב ואמר לו טיטוס שישראל

מצוותיהם מרובות וא"א לקיימם, ושיתגרה בהם 
ויהיה לראש, והוא נענש ששורפים אותו ומפזרים 
אפרו על ז' ימים, כמו שפסק לעצמו, ובלעם ענה לו 
שישראל חשובים אך לא ידרוש שלומם וטובתם, 
ונענש בשכבת זרע רותחת, ופועי ישראל אמר לו 

וכל הנוגע בהם שישראל חשובים ושידרוש טובתם 
כאילו נוגע בבבת עינו, ונענש בצואה רותחת לפי 
שהלעיג על דברי חכמים, בא וראה מה בין פושעי 

  ישראל לנביאי האומות.   

בא וראה כוחה של בושה, שסייע הקב"ה לבר  נ"ז.

  קמצא.

שהיו  - אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא
לת, רגילים להוציא לפני החתן והכלה תרנגול ותרנגו

לסימן שיפרו וירבו, ופעם אחת לקחו מהם 
הרומאים את התרנגולים, ובאו ישראל והרגום, 
ואמרו לקיסר שהיהודים מרדו בו, ובא להלחם בהם, 
והיה אחד ששמו בר דרומא שהיה קופץ למרחק 
מיל והתפלל הקיסר שלא יפול בידי אדם אחד, 

זנחתנו ולא ואמר בר דרומא "הלא אתה אלוקים 
(ודוד אמר זאת בלשון בצבאותינו  תצא אלהים

והכישו נחש ומת, ואמר לבית הכסא תימה) ונכנס 
ר והקיסר שכיון שנעשה לו נס יעזבם, ושמחו בט

הקיסר בא להלחם והרגו מלכא מאד, וכששמע זאת 
בהם ג' ימים וג' לילות. והיו בהר המלך שישים 
ריבוא עיירות, וכל אחת היו בה כיוצאי מצרים, 

ו בה כפלים, ואף שהמקום כיום אין מלבד שלש שהי
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בו מקום לשישים ריבוא קנים, מ"מ א"י היא "ארץ 
  שמתוררחת ומתכווצת לפי היושבים עליה. צבי"

מעשה בארוס וארוסתו  -סכניא של מצריםכפר 
שנשבו לבין העובדי כוכבים והשיאום זה לזה אמרה 
לו בבקשה ממך אל תגע בי שאין לי כתובה ממך 

יום מותו וכשמת אמרה להן סיפדו ולא נגע בה עד 
שהיה עמה כל יום לזה שפטפט ביצרו יותר מיוסף 

ועוד היה מעשה  באותה מיטה והיתה אשתו.
ובדקו ומצאו אב ובנו שבאו על  שהתייקר השער

נערה מאורסה ביום הכפורים והביאום לבית דין 
מעשה  ועוד היה .וסקלום וחזר השער למקומו

ו לגרשה והיתה באדם אחד שנתן עיניו באשת
כתובתה מרובה מה עשה הלך וזימן את שושביניו 
והאכילן והשקן שיכרן והשכיבן על מיטה אחת 

ובדקו וראו שהוא והביא לובן ביצה והטיל ביניהן 
והביאוהו לב''ד והלקוהו סולד מן האור כלובן ביצה 

. ואף שהיו כ"כ צדיקים והגבוהו כתובתה ממנו
  שלים.נענשו לפי שלא התאבלו על ירו

שהיו שותלים ארז  -ב ביתרואשקא דריספק חר
בכל לידה וכשהיו נישאים היו עושים מזה חופה, 
ופעם אחת קצצו ארז עבור מרכבתה של בת הקיסר 
והתנפלו עליהם היהודים, ואמרו לקיסר שהם מרדו. 
ונכנסו שמונים אלף ראשי גייסות והרגו בהם, ונשפך 

  שנים.דם רב עד הים וזיבל את הכרמים לשבע 

וחייב  דמו של זכריה רותחראה את  זבוזראדן נ"ז:

את היהודים לספר לו מה זה, והרג סנהדרין גדולה 
וקטנה בחורים ובתולות ותשב"ר ולא נח הדם, עד 
ששאלו אם יאבד את כולם ונח הדם, והלך נבוזראדן 

  והתגייר.

המן למדו תורה בבני ברק, ושל  מבני בניו של
רושלים, ושל סנחריב סיסרא לימדו תינוקות בי

  לימודו תורה ברבים והם שמעיה ואבטליון.

אדריינוס הרג באלכסדריא של מצרים כפלים 
כיוצאי מצרים, ואספסינוס הרג בביתר ד' מאות 

  ריבות וי"א ד' אלפים ריבוא.

אין לך תפילה שמועילה שאין בה מזרעו של יעקב, 
  ואין מלחמה שנוצחת שאין בה מזרעו של עשיו.

ראה לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית הקב"ה ה
  שני.

מעשה בד' מאות ילדים וילדות שנישבו והרגישו 
  למה שבו אותם, וקפצו לים.

אשה ושבעת י"מ שזה  - עליך הורגנו כל היום וכו'
שהובאו לפני הקיסר ואמר להם שיעבדו  בניה

עבודת כוכבים ולא הסכימו והרגום, ולשביעי הציע 

תו ויתכופף להרימה ולא הקיסר שיזרוק את חותמ
הסכים והרגו, ואמם אמרה שהיא עקדה ז' מזבחות, 
ועלתה לגג ונפלה ומתה. וי"מ הפסוק על מצות 
מילה, וי"מ על ת"ח שמראים הלכות שחיטה 
בעצמם (שאין לעשות כך וכן לא יראה בעצמו 

), וי"א על ת"ח שמסוכן שיבואו עליוצרעת ונגעים 
  "ת מתקיימים).שממיתים עצמם על ד"ת (שעי"ז ד

שהיו  -בני ציון היקרים המסולאים בפז נ"ח.

מגנים את הפז ביופים, והיו חשובים שברומאים 
מביאים אותם ומשמשים כנגדם (במקום כנגד 

  צורות מפז), ועל זה נאמר גם כל חלי וכל מכה וכו'.

רבי יהושע בן חנניה ראה בבית האסורים תינוק יפה 
משיסה וכו' וענה לו עיניים וכו' ואמר לו מי נתן ל

הלוא ד' זו חטאנו לו וכו', ואמר מובטחני שיהיה 
מורה הוראה בישראל, ופדאו בממון הרבה, ולא 
עברו ימים מועטים עד שנעשה מורה הוראה, והוא 

  רבי ישמעאל בן אלישע.

בנו וביתו של רבי  -על אלה אני בוכיה וכו'
ישמעאל כה"ג נשבו לשני אדונים, ורצו האדונים 

גם, ובכו כל הלילה כל אחד בקרן זוית אחרת, לזוו
ובבוקר הכירו ונפלו זה על זה ובכו עד שיצאה 

  נשמתן.

צפנת (שהכל צופים  - בת עמי חגרי שק וכו'
ביפיה) בת פניאל (כהן גדול) נשבתה והוציאוה 
למוכרה והפשיטוה ונתפלשה באפר ואמרה לפניו 

  רבש"ע.

י נתן שוליא דנגר - ועשקו גבר וביתו ואיש נחלתו
עיניו באשת רבו, העליל עליה שנתעללו בה 
התינוקות ויעץ לו לגרשה והלווהו מעות לכתובתה, 
והלך הוא ונשאה והיה הרב משמש לפניהם במקום 
תשלום החוב והיו דמעות נושרות מעיניו, ועל אותה 
שעה נתחתם גזר דין, וי"א על שתי פתילות בנר 

  אשת איש.אחד 

  המשך סוגית סיקריקון
וחזר ולקח מבעל הבית  מן הסיקריקוןלקח 

דאיכא ואמר לו הבעלים לך חזק וקני מקחו בטל 

למימר שאמר כך כי נח לו להתעסק עם השני מאשר עם 

שבזה , ואם כתב לו בעה"ב שטר לרב קנה הראשון

ולשמואל לא  הראה שכוונתו למכירה גמורה מדעתו
שאם יטרפוה יתן לו קנה עד שיכתוב לו אחריות 

ן מצינו בברייתא בלקח מן האיש וחזר וכדמיה, 
ולקח מן האשה שלא קנה עד שתכתוב לו 
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האשה אחריות, ורב מפרש שאחריות היינו 
  שהשטרהוא אחריות שלא תחזור אליו עוד.שטר 

אם אכל מהשדה בפני הבעלים ג' שנים  נ"ח:

שנתן לו רביע כתקנת בי"ד, וטוען שקנאה ממנו 

שאין אדם נזהר הרי זו חזקה  ואח"כ אכלה שני חזקה

, ואם לא טוען כך אפי' אם בשטרו יותר מג' שנים
מכרה לאחר אינו כלום, ואם אינו טוען אין 

, ואם מת או שהרי הוא יודע לטעוןטוענים לו 
שמכרה לאחר, טוענים ליורש או ללוקח 

ואף למ"ד אין טוענים ליורש שקנאה מהבעלים 

ודע וללוקח בזה טוענים כיון שסתם לוקח מסיקריקון י

  .מכך ולא היה משלם שלא על פי הבעלים

סיקריקון שלקח את הקרקע מחמת חוב או 
וצריך הלוקח להחזיר אנפרות אין בזה דין סיקריקון 

לו את הקרקע בחינם, דכיון דליכא אונס מיתה לא גמר 
  בדעתו להקנותה לו, ואפי' שהתה אצלו י"ב חודש.

י"ב  סיקריקוןה לא שהתה הקרקע אצלאם 
  ומוציאים מיד הלוקח.בזה דין סיקריקון  אין חודש

בבל אין דין אנפרות, הדרא בלא דמי, ו - אנפרות
שכיון שלא הלך להתרעם אצל השלטונות 

  מוכח שמחל לו.

המקבל קרקע מבני הבקעה ע"מ שישלם את 
המס שלה, והקדים ושילם ג' שנים, ובא בעל 
הקרקע וטוען שאין לו זכות אלא לשנה אחת, 

טירפא על שאר בני הבקעה, אין כותבים לו 
שלא היה לו להקדים דמי ג' אלא מפסיד הלוקח 

  .שנים

בי"ד של אחריהם תיקנו שהלוקח מן 
הסיקריקון נותן לבעלים רביע, לרב או רביע 

, כשווי רביע במעותבמעות או רביע בקרקע 
ולשמואל רביע בקרקע שהם שליש במעות, 

   ונחלקו אם מוכרה בניכוי רביע או חומש.

  לים יכול לבקש קרקע או מעות.הבע

דיני ממונות וטהרות וטומאות מתחילים  .נ"ט

למנות מן הגדול, ודיני נפשות מתחילים מן הצד 
מהקטנים, כדי שלא ימנעו ללמד זכות דכתיב "לא תענה על 

, ריב" וקרינן על רב שאסור לחלוק על מופלא שבסנהדרין
  ואצל רבי בהכל היו מתחילים מן הצד. 

ועד רבי ומימות רבי ועד רב אשי לא  מימות משה
שאין בישראל גדול מצינו תורה וגדולה במקום אחד 

, (והגמ' מבארת למה לא נימנו בתורה ובעושר כמותו
  יהושע אלעזר פנחס שאול דוד שלמה עזרא).

בידיו חרש יכול לקנות ע"י שרומז  -קנין בחרש

ולבן בתירא יכול לקנות מטלטלין ע"י ובראשו, 
ולענין  מת שפתים, שאינו ניכר כרמיזה.עקיקפיצה 

לל"ק  בחרש שנשא אחר שנתחרש שיכול להוציאגט 
לכו"ע אינו מועיל בקפיצה, ולל"ב אף בזה 

ובקרקעות אף רמיזה לא מועילה, שלא תיקנו נחלקו, 

  רבנן אלא לכדי חייו.

הפעוטות מקחן מקח וממכרן  - קנין לפעוטות
"א ממכר במטלטלין, י"א כבן שש או שבע, וי

שבע או שמונה, וי"א תשע או עשר, ולא פליגי 
אלא כל אחד לפום חורפיה, והטעם בתקנה זו 

שבלא זה לא ימכרו לו מזונות ולא יקנו משום כדי חייו 

הוא  עד שתות  לחזרהואם טעו השיעור ממנו. 
וקנה ומחזיר אונאה, ויותר משתות בטל מקח. כגדול 

 ולענין מתנה נחלקו אם מתנתו מתנה או לא
וי"א דאין בזה כדי חייו אבל עבד ליהב נייח נפשיה, 

שמועיל בבריא ובשכיב מרע בין בקטן בין 
  בגדול.

  .בגדי פשתן–דבר הנמלל ונמתח  -מלתחה

  סדר העולים לתורה

כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו   נ"ט:

ישראל, והגמ' מביאה לזה כמה דרשות, 
ומבארת שזה דין דאורייתא, (ואין כוונת 

משנה שהטעם בזה משום דרכי שלום, שהרי ה
כל התורה היא דרכי שלום, אלא כדי דלא ליתו 
לאינצויי) אין הכהן יכול לחלוק כבוד לרבו או 
למי שגדול ממנו, אבל בשני וחמישי דלא 

  שכיחי רבים יכול לחלוק כבוד. 

 כגון בעה"ב שהוא מברך המוציא ואפי' הוא קטןהבוצע 
ל לתת רשות לרבו או פושט ידו תחילה, אבל יכו

למי שגדול ממנו. שניים ממתינים זה לזה בקערה, 
  אבל ג' אין ממתינים. 

בכל לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון  -וקדשתו

 בסעודהולברך ראשון  דבר כבוד בין התורה בין בישיבה
אם חולק עם ישראל וחילקו וליטול מנה יפה ראשון 

  .המנות בשוה הכהן ראשון

ואין ת הכנסת נתפרדה החבילה אם אין כהן בבי

, ואם אין לוי הלוי קורא כלל, וי"א שמי שירצה יקדים
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, אבל כהן במקום הלוייקרא הכהן שעלה ראשון 
אחר לא דאם אין אבי השני מוחזק ככהן יש 

, ואם מוחזק שלא ידעו מי פגוםבזה פגם שניהם 
שאביו של השני כהן יש בזה משום פגמו של 

גם השני דאם השני ראשון, ואין חוששים לפ
הוא חלל הרי הוא גם לא לוי, אבל אם עולים ב' 
לווים זה אחר זה איכא פגם שניהם, שמא נשא 
ממזרת ונתינה ופסל את זרעו, והפגם הוא 

, אבל לפני שיגלל הס"תליוצאים מבית הכנסת 
  שהוא נמנה למנין שבעה. הנשארים רואים 

ואחרי כהן והלוי קוראים ת"ח הממונים  ס.

ים על הציבור, ואח"כ ת"ח הראוים פרנס
ששואלים אותו דבר למנותם פרנסים על הציבור 

, ואח"כ בני ת"ח הלכה בכל מקום ואומרה
שאבותיהם פרנסים על הציבור, ואח"כ ראשי 

  כנסיות וכל אדם.

  דיני ספרים
ס"ת שחסרה בו אפי' יריעה אחת אין קורים בו, 
ואמנם י"ל דדוקא אם חסר באותו ענין, אבל 

ומשים מותר, אמנם מפני כבוד הציבור אין בח
חומש שלם, ועשוי כמגילה קורים אף בחומשים 

  כס"ת שלנו.

י"א שאסור לקרוא בו או  ספר אפטרתא
פחות לטלטלו בשבת כיון שלא ניתן ליכתב 

, והגמ' אומרת שמותר משום עת מספר שלם
ואין כל ציבור יכולים לעשות לד' הפרו תורתך 

ם זה ריו"ח ור"ל עיינו , דמטעלכתוב ספר שלם
שאסור לכתוב שום דבר בספרי אגדתא בשבת 

  תלמוד והלכה ואגדה, והתירו כדי שלא תשתכח התורה.

ולסוף מ' שנה לריו"ח ניתנה התורה מגילה מגילה 

, ולר"ל ניתנה חתומה חיברם משה בגידים ותפרם
  .ולא היה כותב אלא היו סדורות למשה על פה

לרבה אין  - דכתיבת מגילה לתינוק להתלמ
כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה, לפי 
שאסור לכתוב פרשיות נפרדות אף לריו"ח, 
דכיון דאידבק אידבק. ומה שמצינו שהילני 
המלכה כתבה פרשת סוטה על לוח של זהב, 
היתה כתובה בסירוגין. והגמ' תולה דין זה 
במחלוקת תנאים, שלת"ק אין כותבים מגילה 

תו להשלים, ולר"י לתינוק להתלמד אא"כ דע

יכול לכתוב מבראשית עד דור המבול, ומויקרא 
  עד שמיני.

אמר רבי לוי ח' פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכן 
  וכו'.

לדרוש ממה לרבי אלעזר רוב תורה בכתב  ס:

ומיעוטה על פה שכתובה במידות שהתורה נדרשת 
ולריו"ח רוב על פה ומיעוט הלכה למשה מסיני, 

  בכתב.

ב אסור לאומרם בעל פה, ודברים דברים שבכת
  שבעל פה אסור לכותבם.

לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל 
  תורה שבעל פה.

  תקנות מפני דרכי שלום
שאם יניחוהו משום החשד  מערבים בבית ישן

במקום אחר ממה שהורגלו יחשדו שבני החצר מטלטלים 

של בעל אבל אין הטעם מפני הכבוד בלא עירוב, 

י מצינו שהעבירו את השופר מבית שהרהבית 
י"א שופר של תקיעת ערב שבת, וי"א של נדבה לבית 

  השלוחה לבני הישיבה.

מפני  בור שהוא קרוב לאמה מתמלא ראשון
שהיו עושים בורות ליד האמה, ויכול דרכי שלום 

הקרוב לסכור את האמה עד שיתמלא בורו, וזו תקנת 

. והנה אשוןחכמים כדי שלא תהיה מחלוקת ביניהם מי ר
כל אחד יכול לדלות, בנהר אם הולך כדרכו לכו"ע 

ואין בו לכולם יחד, והעליונים ואם סוכרים אותו 

רוצים לסוכרו ולהמשיך הנהר לשדותיהם והתחתונים 

לרב התחתונים קודמים רוצים להשקות תחילה, 
דנהרא כפשטיה ליזיל, ולשמואל העליונים 

ולרב שותים תחילה מפני שהם יותר קרובים. 
בור שהוא קרוב לאמה איירי כשהאמה הולכת 

וקמ"ל שא"צ לסכור פי בורו. מאיליה, לבורו 
ולית ופסק רב הונא בר תחליפא דכל דאלים גבר 

רב שימי בר אשי בא ליה דהלכתא כשמואל בדיני. 
להשקות את שדות אביי ביום כדי שיוכל 
ללמוד עמו בלילה, ואמר לעליונים שהתחתונים 

תונים אמר שהעליונים קודמים, קודמים, ולתח
ולא טעם אביי מפירות אותה שנה. ואם חפרו 
בנהר כדי שיגיעו המים לשדות וע"י כך הוצפו 
שדות הקודמים, על הקודמים להעמיק את 
הנהר אצלם, ואם ע"י כך לא יגיעו מים 

  לשדותיהם יבטלו האחרים את חפירתם.
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מצודות של  -גזל במצודות חיה ועופות ודגים
של גומי, ויש להם תוך, ואוהרי רשתות חוטים  אוזלי

, אבל בלחי וקוקרי דקנה לו כליויש בהם גזל גמור 
יש בהם  שאר מצודות ומכשולים ע"י חוט עם מחטים

ולא מדאורייתא כיון משום גזל מפני דרכי שלום 

דעשו את , ורבי יוסי אומר גזל גמור שלא הגיע לידו

  . שאינו זוכה כזוכה

יש בהם גזל מפני דרכי  מציאת חש"ו ס"א.

שלום, ורבי יוסי אומר גזל גמור, והיינו 
אבל לא נפסל מדבריהם אך יכול להוציאו בדיינים 

  לעדות ואינו עובר בלאו.

מה שתחתיו גזל  עני המנקף בראש הזית

משום דרכי שלום, ולרבי יוסי גזל גמור, ואם 
ביד אף לרבנן הוי גזל גמור  ע"ג קרקעליקט ונתן 

  ע לידו.כיון שהגי

אין  -מה מותר לעשות לעכו"ם כמו לישראל
ממחין ביד עניי עכו"ם בלקט שכחה ופאה מפני 
דרכי שלום, ומפרנסים עניי נכרים ומבקרים 

אם מצאום חולים נכרים וקוברים מתים נכרים 

הרוגים עם ישראל, ואמנם אין קוברים אותם בקבר 

  , יחד עם של ישראל מפני דרכי שלום.ישראל

  די עוברי עבירהמסייע בי
על  משאילה אשה לחברתה החשודה

נפה  לשמור הפירות ולהצניעם אחר הביעור,השביעית 
וכברה וריחיים ותנור, מפני דרכי שלום, אבל לא 

לסייעה, דאסור לסייע בידי תברור ולא תטחן עמה 

  עוברי עבירה. 

עם אשת  לברור ולטחוןולאשת חבר מותר אף 

ביי הטעם מפני עם הארץ, מפני דרכי שלום, לא
אבל בשביעית מוחזק לנו שרוב עמי הארץ מעשרים 

איירי בעם אסור אף בספק ו, ולרבא שהיא חשודה
הארץ דר"מ שאינו אוכל חוליו בטהרה 
(ולחכמים עם הארץ היינו שאינו מעשר 

וכיון שטומאת חולין דרבנן לא גזרו משום פירותיו) 

  מסייע במקום דרכי שלום ובלבד שלא תאכל.

חרי שהטילה אשת עם הארץ את המים אבל א
לפי שמשעת גלגול הוטבלה לחלה, ואסור לא תיגע בה 

  מדאורייתא לטמא ביד דכתיב "משמרת תרומותי".

אותה ומפקידים תבואה מתוקנת  טוחנים ס"א:
אצל אוכלי שביעית, ואצל האוכלים 

ואינם חשודים לא להחליף ולא  פירותיהם בטומאה,

מפני שאסור לסייעם ורם אבל אסור לטחון עבליגע, 

אביי מעמיד דווקא בכהן האוכל תרומה בעבירה. 
ומה שהתירו דאיסורא דאורייתא הוא, בטומאה 

היינו בפירות  ולא חוששים שמא יגעלהפקיד אצלו 
אבל בשלהם אסור שלא הוכשרו לקבל טומאה 

(ובהוכשרו  לסייעם כיון שאינו יודע אם הוכשרו או לא.
המוקף צמיד פתיל, אסור להפקידם אף בכלי 
, ואצל שמטמאה במשאשמא תסיטנו אשתו נדה 
דמתוך שאינו רגיל בה לא ישראל עם הארץ מותר 

  ).יגע

  אם עם הארץ חשוד להחליף פירות
המוליך חיטים לטוחן כותי או טוחן עם הארץ 

ואינו חשוד הרי אלו בחזקתם למעשר ולשביעית 

אבל לענין טומאה אין הם בחזקתם, להחליפם, 
  ינו בלא הוכשרו. והי

עיסה כדי לתקנה והוא חבר והיא אבל הנותן לחמותו 

צריך אשת עם הארץ, (והטביל את חמותו לצורך כך) 
כדי שהיא לא תאכל לעשר את מה שהוא נותן לה 

, ואת מה שהוא נוטל ממנה, דבר שאינו מעושר
מפני שהיא חשודה להחליף את מה שמתקלקל 

יא מתביישת , מפני שהונותנת לו את היפה שלה
  ואין כוונתה לרעה. מחתנה ורוצה בתקנת ביתה 

 שזה מצוהוכן הדין בנותן לפונדקית מפני שמורה 
  שהתלמיד יאכל חמימא והיא תאכל קרירא. 

וכן צ"ל שאף לרשב"א שאוסר לאשת חבר 
טמאה לטחון עם אשת עם הארץ, מפני 

וחשודה לגנוב משל שלוקחת ונותנת לחברתה 

ר שמותרת כמו ששור משום שמורה התבעלה 
שאין אוכל מדישו, (ולת"ק בטמאה מותר 

שמא תיתן ובטהורה אסור חוששים שתיתן בפיה, 

  ).לתוך פיה

אין  -סיוע לעם הארץ בעיסה ובזיתים ס"ב.

שהרי כבר נטמאה עושים חלת עם הארץ בטהרה 

העיסה ביד עם הארץ, והכהן יבוא לסמוך על המגבל 

יסה בטהרה אבל מותר לעשות העשהיא טהורה, 
ונוטל ממנה שיעור חלה ומניחה מתחילת עשיתה 

בלאי חמתות שאין רגילים בכפישא או באנחותא 

(להכר שלא להניח שם עיסה ואין מקבלים טומאה, 
ונותן שניהם לעם הארץ ואינו חושש  יגע בה)
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ואומר לו שאם יגע בה שמא יגע בחלה ויטמאנה 
 ואינו חשוד על טבל שעונשותחזור להיות טבל 

, דכיון שבא לתקנה לא ירצה שתחזור מיתה
להיות טבל. וכן הדין לגבי זיתים (ובזה מניחה 

שאינם מקבלים בכלי גללים או אבנים או אדמה 

). טומאה, ולא החמירו בעם הארץ שיטמא במשא
משום  שהקילו לא לחשוש שמא יגעוהטעם באלו 

כדי חייו, וצריך להשמיענו בשניהם משום 
והו"א שאינו עני גבל שכיח שבדד נפיש אגריה ו

  .ולא הקילו בזה

בשביעית, והיינו לומר להם  מחזיקים ידי נכרים
אחזוקו או אשרתא, אבל אין עודרים עם 

  העכו"ם בשביעית.

מותר לשאול בשלום עכו"ם  -שלום בעכו"ם
ואף להקדים להם שלום, ורב כהנא אמר שלמא 

, אבל אין כופלים להם וכוונתו היתה לרבולמר 
, וביום אידם דמפני דרכי שלום בחדא סגישלום 

דכיון אסור להכנס לביתם לתת להם שלום 

, ובשוק נותן לו דאחשביה חוששים שמא יודה
  .ואין חוששים שיודהבשפה רפה ובכובד ראש 

גניבא אמר לרב הונא ורב חסדא שלום עלייכו 
מלכי שלמא עלייכו מלכי, שרבנן איקרו מלכים 

וכופלים שלום דכתיב "בי מלכים ימלוכו" 
למלכים דכתיב "ורוח לבשה וכו', ועוד אמר 
להם שאסור לטעום לפני שנותן מאכל 

  לבהמתו.

  

  

  האומר:
  

  דיני שליחות קבלה ושליחות הולכה

לא חל הגט  בעל שמינה שליח לקבלה ס"ב:

דגט חוב עד שיגיע ליד האשה, ויכול לחזור בו 

, כיון שהאשה לא מינתה אותו לשליח הוא לאשה
, ומ"מ כשיגיע הגט לידה מגורשת. ואף קבלה

שהבעל אינו יכול למנות שליח קבלה מגורשת, 
דאדם יודע שאין הוא יכול למנות שליח קבלה 
וגמר ונתן לשם הולכה, (וכן בנתן גט לשליח 
קבלה של קטנה, חל הגט כשיגיע לידה, דכיון 

שיודע שאין שליחות לקטן, נתן לו לשם 
  שליחות הולכה).

שליח קבלה ונתן לו הבעל את אשה שמינתה 
הגט אינו יכול לחזור בו, אא"כ אמר לו הבעל אי 

שאינה אפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה 

. ואם אמר לו הולך מתגרשת אלא מדעת המגרש
בלא לומר אי אפשי, תלוי הדין אם הולך כזכי 

דכוונתו כמו או לא. ובאומר הילך הוי שליח קבלה 

  שאמרה היא.

אם הולך  - הולךקבלה  בעל שאמר לשליח

, ואם הולך לאו כזכי דידו כידהכזכי חל הגט מיד 
  אינו גט עד שיגיע ליד האשה.

בין איש בין אשה יכולים להיות בין שליח קבלה 
  ובין שליח הולכה.

 -שליח ששינה ממה שאמרה לו האשה
אשה שאמרה לשליח שיהיה שליח הולכה, 
והשליח אמר לבעל שהאשה מינתה אותו 

בלה, והבעל אמר לשליח הילך כמו לשליח ק
שאמרה, לרב נחמן לא חל הגט אפי' אם הגיע 
הגט לידה, ואמר רב אשי שאין מכאן ראיה 

ולא מינה אותו שהבעל סומך על דברי השליח 

, דאף אם הוא סומך על דברי לשליח הולכה
האשה לא חל הגט כיון שהשליח עקר שליחותו 

יכול לחזור בו ואינו ואינו מוכן להיות שליח הולכה, 

(ב"מ פרק והנ"מ בנדון  כיון שלא נעשה שליח הולכה.

על מי סומך הבעל הוא כשהאשה  האומנים)
מינתה אותו לשליח קבלה והוא אמר לבעל 
שהוא שליח הולכה, שאם סומך עליו חל הגט 

   רק כשיגיע לידה, ואם סומך עליה חל הגט מיד.

ואם השליח שינה בין שליחות קבלה  .ס"ג

, והבעל אמר לו הולך ותן לה או זכי לה להולכה
או התקבל לה, יכול לחזור בו עד שיגיע הגט 
לידה. והגמ' מבארת דאם השליח אמר שאמרה 
לו התקבל איירי שמינהו לשליח הולכה, ואם 
השליח אמר שאמרה לו הבא הבעל אמר לו 
התקבל, ומ"מ לא הוי גט לאלתר אף אם סומך 

לו הילך כמו על דבריה, דשאני הכא שלא אמר 
  שאמרה.

אשה שמינתה שליח קבלה,  -הולך כזכי
והשליח אמר לבעל שהוא שליח קבלה, והבעל 
אמר לו הולך או זכי או התקבל, לת"ק אין הבעל 
יכול לחזור בו, ואם אמר הבעל אי אפשי 
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שתקבל אלא הולך ותן לה יכול לחזור בו, ולרבי 
נתן בהולך יכול לחזור בו, ומבואר שלרבי נתן 

  לך לאו כזכי, ולת"ק הולך כזכי.הו

  הילך לרבי נתן כזכי דמי. ס"ג:

אשה שמינתה שליח קבלה והבעל מינה אותו 
לשליח הולכה, לרב נעשה שלוחו ושלוחה 

, דמספקא לרב אם הולך ולא מתייבמתוחולצת 
כזכי או לא, ואמנם בממונות ס"ל לרב דהולך 
כזכי ואינו יכול לחזור בו דספק ממונא לקולא 

  .ציא מחבירו עליו הראיהדהמו

אם אפשר למנות שליח קבלה שיקבל 
ואמנם  לרבי חנינא אפשר, -משליח הולכה

השליח הולכה עצמו לא יכול להיות שליח 
קבלה, דלא חזרה שליחות אצל הבעל 
שכשנתמנה להיות שליח קבלה פסק ליהות שליח הולכה 

, ורבי חייא בר אבא מסתפק לפני שקיים שליחותו
צריכה חליצה אם מת וגט אם הוא  בזה, ועל כן

חי. ולרב אי אפשר, י"א שטעמו משום בזיון 
הבעל, וי"מ הטעם גזירה משום חצרה הבאה 

גזירה אטו הניח גט בחצר ואח"כ הקנה לאחר מכן 

, לאשה את החצר, דאינה מגורשת דבעינן ונתן בידה
ונ"מ בין הטעמים אם האשה מינתה שליח 

דלא דמי ולכה קבלה לפני שהבעל מינה שליח ה

  .לחצרה הבאה לאחר מכן

אם  -אם אומרים עשה שליח שליחותו
השליח טעה בשם הכתוב בגט, לרב יצחק בר 
שמואל בר מרתא אינו יכול לכתוב גט אחר 

, ולרבה יכול שהרי שהרי לא נתמנה אלא לגט אחד
לא נתמנה לכתוב גט פסול, אבל אם אבד הגט 

אף בזה  אינם יכולים לכתוב גט אחר, ולרב נחמן
יכולים שהרי לא נתמנו לתת לה את הגט, 

  וכותבין ונותנים אפי' מאה פעמים.

אם אמר הבעל לשלוחים שיתנו את הגט 
לשליח אחר, ילה"ס אם יכולים לתת את הגט 
בעצמם, ולא מינה אותם לכך משום שחש 
לטירחא, או שלא נתמנו להולכה כלל. ואף אם 

לים לתת הוסיף הבעל "ויוליך לה" ילה"ס אם יכו
, כיון שעדיין לא סיימו את שליחותםבעצמם את הגט 

  תיקו. 

אשה שאמרה טול לי  -לשונות שליחות קבלה

גיטי, לרשב"ג יש כאן שליחות קבלה. וכן באמר 
  שא לי או שאמר יהא לי בידך הוי שליח קבלה.

בשליחות קבלה צריך ב'  -עדים על נתינת הגט
שליח כיתי עדים, שניים שהאשה מינתה אותו ל

קבלה, ושניים שבפניהם קיבל השליח את הגט 
(וקרע את הגט, דשעת גזירת המלכות היתה). 
וב' עדים נאמנים לשני העדויות יחד, וכן אחד 
מצטרף עם אחד על מינוי השליחות ועם אחר 

  על הגירושין.

בעל שטוען  -הכחשה בין בעל לשליש ס"ד.

שנתן את הגט לפקדון, והשליש טוען שנתנו לו 
לרב חסדא והאיש והאשה שניהם בעיר, שה לגר

השליש נאמן שהרי האמינו הבעל, ומתני' 
שצריך עדים על הקבלה כר"א דעידי מסירה 
כרתי. ולרב הונא הבעל נאמן, דאם נתנו 
לגירושין היה נותנו ליד האשה, ואף שמצינו 
שבממון השליש נאמן אף יותר מהבעל דין, 

סר לו סמך וכיון שמשאני ממון דאיתיהיב למחילה 

עליו והאמינו אף למחול על ממונו, אבל באיסורא אין 

ומתני' שצריך עדים איירי שאין הגט  בידו למחול,
שהרי קרעו, שנאמנות השליש היא במיגו ביד השליח, 

ואם שהיה בידו, ועל כן אף אם הקרעים בידו אינו נאמן. 
האשה אומרת שהבעל נתן את הגט לשליש 

אומרת שהבעל נתן  בפניה נאמנת מיגו שהיתה
לה את הגט, אבל אם אמרה שהשליש אמר לה 
שהבעל נתנו לו לגירושין, אינה נאמנת יותר 

  מהשליש עצמו.

נאמנות הבעל והאשה והשליש על  ס"ד:

אם הבעל והשליש והאשה אומרים  -גירושין

שניתן גט לגירושין, אינם נאמנים דאין דבר 
ון שבערוה פחות משניים, והשליש אינו נאמן כי

שאין הגט בידו, והבעל אינו נאמן כיון שלא 
אלא שעשה שליח הולכה, אבל אם אמר אמר שגירש 

ואין שגירש נאמן שהרי בידו לגרשה ולמה לו לשקר, 
שהרי הבעל נאמן חזקה שהשליח עשה שליחותו 

(דמטעם חזקה זו האומר  שמסרו לו כדי לגרשה,
שמא לשלוחו לקדש נאסר בכל הנשים שבעולם 

בת ארוסתו, אא"כ חר השליח ואמר אם קידש היא קרו

), דלקולא אין סומכים על חזקה זו, ואת מי קידש
ואין האשה נאמנת מצד חזקה שאינה מעיזה 
פניה בפני בעלה, דכאן כיון שמסייעים לה היא 

  מעיזה פניה.
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לרבנן היא או  -קבלת גט בנערה מאורסה
אביה מקבלים את גיטה, דיד יתירא זכי לה 

יש לה יד שהרי היא גדולה, ואף שגם אביה  היארחמנא, 

זכאי לקבלו יד דידה כדקיימא קיימא, שאם היתה יתומה 

ולר"י אין ב' היתה מקבלת קידושין או גירושין לעצמה. 
  ידים זוכות יחד אלא רק אביה מקבל את גיטה.

  גירושין וקניינים בקטן
קטנה שאינה יודעת לשמור את גיטה אינה 

ר הידיעה הנצרך אינו יכולה להתגרש, ושיעו
משמרת דבר אחר במקומו, שהרי אם אבד גיטה ש

ומשלחה וחוזרת היא, דמשמע שמשמרת היא שוטה 

, אלא שמבחינה בין גיטה דבר שאינו דומה לגיטה
  לדבר אחר.

, ואם נותנים לו צרור וזורקוקטן שנותנים לו 

, הרי הוא זוכה לעצמו ואינו זוכה אגוז נוטלו
כדי שיזכה לאחרים יכול הנותן  שאם נתנו לולאחרים 

ובשיעור זה קטנה מתקדשת למיאון  לחזור בו.
ע"י אמה או אחיה או ע"י עצמה ביתומה, דנחשבת יודעת 

  לשמור קידושיה, ואינה יוצאה בלא מיאון.

 חפץ ומחזירו לאחר שעהואם נותנים לו 
מדרבנן, זוכה אף לאחרים כשמבקשים אותו ממנו 

  אחרים.וי"א שאף בזה אין זוכה ל

כדי שיוכלו  והא דתנן שמזכים שיתופי מבואות

ע"י (בנו ובתו הגדולים  כל החצרות לטלטל במבוי
ו)עבדו ושפחתו העברים, ובהכרח איירי בלא 
הביאה שתי שערות שהרי בהבאת שערות 
יוצאת ממנו, ומ"מ זוכה לאחרים דשיתופי 

דאין איסור מדאורייתא אלא להכניס מבואות דרבנן 

. ורב חסדא דוחה דכל דתקון ה"י לרה"רולהוציא מר
רבנן כעין דאורייתא תקון, וי"א שבדבר שאין לו 

  עיקר מן התורה לא תיקנו כעין דאורייתא.

 והא דתנן שמערימין על מעשר שני ס"ה.

ע"י שנותן ל(בנו ובתו הגדולים ו)עבדו ושפחתו 
בלי העברים מעות, והם יפדו את המעשר שני 

בפודה מע"ש של אחרים,  חומש, דא"צ להוסיף חומש
ואחרי שפודים חוזרים ונותנים לו שהרי הם סמוכים על 

ומבואר שזוכים לאחרים, ואין לומר שולחנו, 
דאיירי בזמן הזה דמעשר דרבנן שהרי אין עבד 
עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, וצ"ל דאיירי 

    בעציץ שאינו נקוב. 

מקחן מקח וממכרן ממכר הפעוטות 
ובשיעור זה קטנה בן שש או שמונה, כבמטלטלין 

שהם קידושין מתגרשת אף מקידושי אביה 

  דאורייתא, דחשיב משלחה ואינה חוזרת.

נערה בת י"א שנה שנדריה  הגיעו לעונת נדרים

נבדקים, שאם יודעת לשם מי נדרה או הקדישה חל הנדר 

אם הביאה סימנים, ולא בשיעור זה חולצת וההקדש, 

בל לפני הזמן הזה אינם סימנים אמרינן שומא נינהו, א
  ואינה חולצת.

  קרקעות.יכול למכור בנכסי אביו  ומגיל עשרים

  דיני שליחות בגירושין
קטנה שאמרה  -שליחות קבלה בקטנה

לפני שהגיע התקבל לי גיטי, יכול הבעל לחזור בו 

כיון שקטן אינו יכול למנות שליח. הגט לידה, 
  בו.אבל אם מינהו אביה אינו יכול לחזור 

אם הבעל  -שליחות לקבל גט במקום מסוים
מינהו שליח לתת לה גט במקום פלוני, ונתן לה 
במקום אחר אינה מגורשת. אבל אם אמר לו 

. שאינו אלא כמראה מקוםששם מקומה מגורשת 
ואם האשה מינתה שליח לקבל במקום מסוים 
לת"ק פסול במק"א, ולר"א בזה כשר שכיון 

קפידה על שהאשה מתגרשת בע"כ אינה מ
  .שהרי מנין לה שיתרצה הבעל לגרשהמקום 

אשה  -עד מתי האשה אוכלת בתרומה
והיא אשת שאמרה לשליח שיביא לה את הגט 

, אוכלת בתרומה עד שיגיע הגט לידה, אבל כהן
בשליחות קבלה אסורה בתרומה מיד, ואם 
אמרה שיקבל את הגט במקום פלוני, ואמרה 

קבל את שפעמים שיהיה במקום אחר, יכול ל
הגט בכל מקום, אבל היא אוכלת בתרומה עד 
שתגיע לאותו מקום. ולר"א אסורה מיד, 
דכמראה מקום הוא לה, ואף אם הלך לצד השני 
ממה שאמרה לו אסורה, דחיישינן שמא פגש 

  את הבעל.

האומר לשלוחו שיערב לו בפירות  ס"ה:

ועירב לו באחרים, או שאמר  עירוב תחומין מסוימים
רב לו במקום מסוים ועירב לו במק"א, לשלוחו שיע

לרבנן אינו עירוב, ולרב יוסף דווקא בשל חבירו לא 
, אבל דחבירו לא נתן לו רשות לערב אלא באלוהוי עירוב 

ושאני מגט דאיכא קפידא אם שניהם שלו הוי עירוב, 
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ולר"א  משום שהבעל רוצה שאשתו תתזלזל במקום מסוים,
    בכל גוונא הוי עירוב. 

  גירושין לשונות
כתבו ותנו גט  -לשונות המועילים לגירושין

, שכבר הורגלו לקרות לספר כריתות אשה גטלאשתי 
, כתבו ותנו שכבר נהגו לקרות לזה גירושיןגרשוה 

, או שלשון הגט איגרת שבוקיןאיגרת לאשתי 
לשון , שבקוה לשון ושילחה מביתושאמר שלחוה 

  . רושיןתירוכין הוא לשון גי, תרכוה איגרת שבוקין

דשמא כוונתו פטרוה  -לשונות שאינם מועילים

שהוא לשון עשית צרכים, ושמא , פרנסוה לחובותיה

, כנ"ל, עשו לה כנימוס כוונתו לצרכי מלבוש וכסות
, עשו לה כדת. ולרבי נתן כנ"לעשו לה כראוי 

בפטרוה דבריו קיימים, אבל בפיטרוה לא אמר 
דבפיטרוה  שהוא לשון פטור וחובה, וי"ג איפכאכלום 

, ואמנם לתנא דבריו קיימים שהוא לשון גט פיטורין
  דא"י דלא דייק אף בפטרוה לא אמר כלום. 

שמא כוונתו הוציאוה  -לשונות המסופקים

, או שאין כוונתו לזה שהרי ויצאה היינו ל"ויצאה מביתו"

אם כוונתו ל"שבוקין" או לא שהרי בגט , עיזבוה מעצמה

כוונתו לגירושין או אם , התירוה לא כתוב עזיבה

  , והניחוה.להתרת נדרים או חגורה

באיזה מקרים נותנים גט באמר כתבו  ס"ו.

ליהרג היוצא בקולר  -אע"פ שלא אמר תנו

ולר"ש שזורי למדברות. והיוצא בשיירה למלכות, 
  חולה. גם המסוכן 

ופירש שמו המושלך בבור ואמר כתבו גט לאשתי 

ו דמות אדם, יכתבו ויתנו, ואיירי שרא ושם עירו
וראו שיש לו בבואה ובבואה דבבואה. ואין 

שמתכוונת לקלקלה חוששים שמא זו צרתה 

, דבשעת הסכנה שתינשא ע"י הגט ותיאסר על בעלה
  כותבין ונותנים אע"פ שאין מכירים.  כגון במסוכן

אבל בבריא שאמר כתבו אין נותנים שכוונתו 
, ואם עלה אח"כ לגג שהרי לא אמר תנולשחק בה 

הפיל עצמו ומת נותנים, דהוכיח סופו על ו
   תחילתו, ואם דחתו הרוח אין נותנים. 

גניבא יצא בקולר ואמר שיתנו ד' מאות זוז מהיין 
שבנהר פניא, ואמר רבי זירא שלדברי רב הונא 
שמשווה בין גט למתנה, שאם עמד חוזר, ושכמו 
שבגט אצ"ל תנו, כך במתנה א"צ קנין, א"כ זכה ביין 

ואמנם לענין לאחר מיתה אינם דומים  בלא קנין.
. ואף שכבר הוזקקה ליבםשהרי אין גט לאחר מיתה 

שכיון ששכיב מרע שנתן מקצת נכסיו צריך קנין 

, היכא שפירש שהשאיר לעצמו א"כ אינו מצוה מחמת מיתה
וגניבא ידע שהוא לא עתיד שנותן מחמת מיתה א"צ קנין 

עות . ורבי אבא הוקשה לו מה שייך לתת מלחזור
שאם מיין, והתשובה היא שאמר כך כדי ליפות כוחו 

היה אומר לתת לו יין, אם היה מחמיץ חלק מהיין היה מפסיד, 
ואם היה אומר מעות ואבדו המעות היה מפסיד, ולכן אמר 

  מחמרא שמשמע שהיין ודמיו הם אחריות על הנתינה.

האומר לשלשה ששנים מהם יכתבו גט לאשתו 
אב, י"א שהבן לא יכול ויש בהם אב ובן ומת ה

ברא לכתוב עם השלישי, דלא משוי איניש 
, וי"א שיכול לכתוב, וכן שליחא במקום אבא

  הלכה.

הרי אלו  אמר לשניים תנו גט לאשתי ס"ו:

יכתבו ויתנו, ולא יאמרו לאחרים לכתוב. והגמ' 
מסתפקת אם הכונה לכתיבת הגט או לחתימת 
העדים, ואם הכונה לחתימת העדים כתיבת 

גט כשרה ע"י אחר, דאף שהלכה כרבי יוסי ה
). דמילי לא שנותן טעם לדבריו(מפני שנימוקו עמו 

מימסרן לשליח, ולדבריו אף באומר אמרו לא 
מימסרן לשליח, מ"מ שמואל סובר שבאומר 
אמרו מימסרן לשליח, והכא נמי לגבי הכתיבה 

  הוי כאומר אמרו. 

יחד עם  גט שהסופר חתום עליו בתורת עד

כשר, ואמר רב חסדא דהיינו לרבי יוסי  רעד אח
ועל כן אין לחוש דס"ל דמילי לא מימסרן לשליח 

שמא אמר הבעל שעדים אחרים יחתמו, וכדי שהסופר 

ומזה מבואר שגם לא יתבייש נתנו לו לחתום, 
באומר אמרו אינו יכול למנות אחר שיחתום. 
ואם אמר לשניים אמרו לסופר שיכתוב ואתם 

  שאין לעשות כך. חתומו כשר, וי"א

אמר לשלשה שיכתבו גט ויתנוהו לאשתו, 
  יכתבו בעצמם ויתנו.

ואם אמר לג' שיתנו גט לאשתו י"א שיכולים 
לומר לאחרים לכתוב מפני שעשאם בי"ד, וי"א 
שהם עצמם צריכים לכתוב (ואפי' הם בי"ד 

  הגדול שבירושלים).

איסי בן יהודה היה מונה שבחן של  ס"ז.

  -חכמים



 תמצית מסכת גיטין

283 

 

  סופר.ר"מ חכם ו

  .כשהיה רוצה להיות מתון היה חכםר"י חכם לכשירצה 

שהיה מביא לדבריו ראיה ממקרא ומדרש  גל של אגוזין ר"ט

   .וכו'

   .שהיה מוכן תמיד ללמד ר' ישמעאל חנות מיוזנת

שמתחילה למד הכל יחד, וחזר עליהם עד  ר''ע אוצר בלום

   .שיהיו סדורין בפיו, ואח"כ סידר מדרש סיפרא וכו'

שבכל דבר ששאלוהו היה  יוחנן בן נורי קופת הרוכליםר' 

  .עונה

שמזומן לענות  רבי אלעזר בן עזריה קופה של בשמים

   .במה ששואלים, ואינו הרבה מינים כמו קופת הרוכלים

לא לימד הרבה, והלכה כמותו  קב ונקי אב"ימשנת ר

   .לעולם

משכח קימעא ומה הרבה ו לומד-  רבי שמעון טוחן
שלא שכח אלא דברים מוציא אלא סובין שמוציא אינו 

  .שאינם להלכה

בעל שאמר לשניים שיאמרו לסופר לכתוב גט 
ולשניים שיחתמו על הגט כשר, ואין לעשות כך, 

שיאמרו בשם בעלה דחיישינן שמא תשכור עדים 

, שאף שאין לסופר שיכתוב ולעדים שיחתמו
שיחתמו חוששים שיעשו מעשה שקר בעצמם 

, אלא סומכים על החתימות שקר או יעידו שקר,
  חוששים שיאמרו שקר.

בעל שאמר לשניים שיאמרו לסופר לכתוב והם 
עצמם יחתמו כשר, י"א שגם בזה אין לעשות 

, וי"א שמותר לעשות גזירה אטו המקרה הקודםכך 
  שהרי הם עצמם חותמים.כך 

  בעל שמינה כמה אנשים לגט

אחד  אמר לעשרה כתבו גט לאשתי ס"ז:

חותמין. ואם אמר לעשרה כתבו כותב ושניים 
גט ותנו לאשתי אחד כותב עבור כולם. ואם 
אמר כולכם כתובו במתני' איתא שאחד כותב 
וכולם חותמין, ואם מת אחד מהם בטל הגט, 
ובברייתא איתא שאחד כותב במעמד כולם, וכן 
אם אמר הוליכו גט לאשתי אחד מוליך בשביל 

ליך כולם, וכן אם אמר כולכם הוליכו אחד מו
  במעמד כולם. 

ואחר שמנאם אמר כתבו גט לאשתי  ואם מנה אותם

י"א שאם מנה כולם דינו ככולכם  ולא אמר כולכם
ואף ואם מנה מקצתם לא  שהרי הקפיד למנות כולם

, וי"א שאם מנה מקצתם המנויים א"צ כיון שחזר בו
אלו שמנה דגלי דעתיה שמקפיד צריך את כולם 

  .רי לא אמר כולכםשה, ואם מנה כולם א"צ עליהם

לרב יהודה  -לשון הגט באמר הבעל כולכם

כתובו או כולכון או כל חד כך אמר לנו פלוני יכתוב 
שמא יאמר וחד מינכון, וכן בחתימה או בהולכה, 

ולרבא יש לחוש שלא יאמר שנתכוון שכולם יכתבו. 
את כל הנוסח, ועל כן כותבים כתובו כל חד 

  מינכון, וכן בחתימה או בהולכה.

  

  

  מי שאחזו:
  

 הרבהוהיינו ע"י ששתה  מי שאחזו קורדייקוס
יין חדש (ובאה המשנה לומר ששם השידה הוא 
קורדייקוס כדי לדעת מה לכתוב בקמיע), אם 
אמר כתבו גט לאשתי או שביטל מה שאמר 
לפני כן שיכתבו גט לאשתו, אין בדבריו כלום 

  .לפי שאין דעתו מיושבת

שאחזו חום, ולמי  הגמ' מביאה דרך הרפואות למי
  שאחזתו צינה.

הגמ' מביאה מעשה ברב ששת שחשד בעבדי ריש 
גלותא שמאכילים אבר מן החי, והדרך שהוכיח זאת, 

  ואיך רצו להורגו, והדרך בה ניצל מהם.

מיני זמר,  -"עשיתי לי שרים ושרות" ס"ח

בריכות ומרחצאות, "שדה  - "ותענוגות בני האדם"
עגלה למרכבת שידתא י"מ שד ושדה, וי"מ  - ושדות"

  נשים ושרים, 

שלמה היה צריך את  -מעשה דשלמה ואשמדאי
השד ושדה כדי להביא לו את תולעת השמיר כדי 
לחתוך את אבני המקדש, ואמרו לו שאשמדאי יודע 
היכן היא, והוא נמצא בהר אחד ויש לו שם בור מים 
מכוסה וחתום, ואשמדאי עולה למתיבתא דרקיעא 

עא ולומד, ובודק אם פתחו את ויורד למתיבתא דאר
החותם של הבור, והלך בניהו בן יהוידע עם שלשלת 
וטבעת שחקוק עליהם שם ד', וצמר ויין, וחפר בור 
מתחת הבור של אשמדאי ורוקן את המים, וחפר 
בור מעל הבור של אשמדאי ומילא אותו יין, והמתין 
על האילן, ובא אשמדאי וראה שהחותמת שלימה 

אך לא רצה לשתות יין, אך לבסוף  ופתח את הבור,
כשהיה צמא שתה מהיין והשתכר ונרדם, וירד בניהו 
וקשרו בשלשלת, ואמר לאשמדאי כשהתעורר 
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ששם ד' כתוב עליה, ונטלו להביאו לשלמה, ובדרך 
נתחכך בדקל ובבית והפילם, ואלמנה אחת ביקשה 
שלא יפיל את ביתה, והתכופף ונשברה לו עצם, 

לדרך (הסומא היה צדיק גמור  והעלה סומא ושיכור
והכריזו שמי שיעזור לו יזכה לעוה"ב, והשיכור היה 
רשע גמור ועשה כך כדי שיאכל עולמו בחייו), וראה 
חתונה שמחה ובכה (מפני שהחתן ימות תוך ל' יום 
ותמתין ליבם י"ג שנה), וראה אדם מבקש נעלים 
לשבע שנים וצחק (כי לא יחיה שבעה ימים), וראה 

צחק (שהקוסם לא יודע שיש תחתיו אוצר), קוסם ו
וכשהגיע לשלמה לא הביאוהו לפניו ביום הראשון 
ואמרו לו ששלמה שתה, והניח לבינה ע"ג חברתה, 
ואמר שלמה שכוונתו שיחזרו וישקוהו, וביום השני 
לא הביאוהו בגלל ששלמה אכל הרבה, והסיר 
אשמדאי את הלבינה, ואמר שלמה שכוונתו שלא 

רבה, וביום השלישי הביאוהו לשלמה, יאכילוהו ה
וזרק לפניו קנה שמדד בו ד' אמות, ואמר לשלמה 
שזה השיעור שיהיה לו בעולם אחר מותו, ומדוע 
הוא אינו שבע אף כשכבש את כל העולם, ואמר לו 
שלמה שהוא רוצה ממנו את השמיר, ואמר אמדאי 
שהשמיר אצל שר הים שנותנה לתרנגול הבר, 

כדי שיתפרנסו בני אדם שחותך איתו הרים 
מהאילנות שיצמחו שם, והלכו וכיסו את קן 
התרנגול בזכוכית וכשבא להאכיל את הגוזלות ולא 
יכל הביא את השמיר לבקע את הזכוכית, והבהילוהו 
ונפל לו השמיר (וחנק עצמו על שעבר על השבועה), 
ושמר שלמה את אשמדאי עד שבנה את בית 

אדם אחר ושאל המקדש, ויום אחד היו יחד בלי 
אותו שלמה מה מעלתם על בני אדם, ואמר לו 
אשמדאי שיראה לו זאת אם ישחרר אותו ויתן לו 
את הטבעת, ושחררו ונתן לו, ובלע אשמדאי את 
שלמה וזרקו, והתיישב על כסאו, ועל זה אמר 
שלמה מה יתרון לאדם וכו' וזה היה חלקי מכל 

ל עמלי, י"מ על מקלו וי"מ על בגדיו, וחיזר ע
הפתחים ואמר אני קהלת וכו', וכששמעו זאת 
הסנהדרין רצו לבדוק הדבר (כיון שאין דרך שוטה 
לחזור על שטות פעמים רבות), וראו שהוא מגיע עם 
אנפילאות בד, ותובע נשותיו בנדותם, ואת אמו בת 
שבע, והביאו את שלמה עם טבעת ושלשלת עם 
שם ד', וברח משם אשמדאי, ועדיין פחד ממנו 

ה, דכתיב "הנה מיטתו וכו' מפחד בלילות", שלמ
  ונחלקו רב ושמואל אם חזר שלמה למלוך או לא.

הגמ' מביאה  - דרך הרפואה למחלות שונות ס"ט

דרך הרפואה לכאב הראש, ולכאב חצי הראש, 
ולחולי העין, ולסנוורים הבאים בלילה או ביום, ולדם 
הזב מהאף או מהפה, ולחולי השיניים, ולאבעבועות 

לות בגרון, ולחולי הבא מן הראש דרך החוטם, הגד
ולכאב חזק, ולמי ששתה מים מגולים, ולמורסא, 
ולמי שפרח ליבו, ולכאב לב או מעיים, ולתולעים 
שבמעיים, ולעצור שלשול או להביאו, ולטחול, 
ולחולי התחתוניות, ולחולי הירכים והמותניים, 
ולאבן העוצרת את השתן, ולקדחת חיצונית 

  ולילפת. ופנימית,

השותה יין בקביעות אינו צריך לרפואות, ואם אין לו 
   יאכל פת שחרית.          

הגמ' מביאה כמה דברים הגורמים למיתה, ומה  ע.

יעשה כדי לדחותה מעט שיוכל לצוות לביתו, ומה 
  גורם לאש של עצמות וי"א לאש גרמי, ומה רפואתו.

   -עצות לשמירת הבריאות

  והנח שליש.אכול שליש ושתה שליש 

  טיבול בקיץ ובחורף מונע חולי מעים.

ואל תמלא סעודה שהנאתך הימנה משוך ידך ממנה 

  כרסך.

  אל תשהה עצמך בשעה שאתה צריך לנקביך.

לא ישמש מיטתו אחרי הקזת דם, או כשבא מן 
הדרך או מבית הכסא, ולא ישמש מעומד או מיושב 
או כשהיא מלמעלה, והגמ' מביאה איך יכול האדם 

  זק כוחו לתשמיש המיטה.לח

  פחד דרך ועוון מכחישים כוחו של אדם.

  אכילה שתיה ותשמיש בעמידה מזיקים לגוף.

אדם העומד מיד אחרי אכילה שתיה הקזת דם שינה 
  ותשמיש, הרי הוא קרוב למיתה יותר מלחיים.

הבא בדרך ונתייגע ואח"כ הקיז דם ונכנס לבית 
מיד הוא המרחץ ושתה יין והשתכר וישן ע"ג קרקע 

מת, ואם לא עשאם כסדרם נחלש, ואם הוא כחוש 
  מת גם בשלא כסדרן.

דרך, דרך ארץ, עושר,  -רובן קשה ומיעוטן יפה
  מלאכה, יין, שינה, חמין, הקזת דם.

מלח, רעב, נתק, בכייה, שינה  - ממעטים את הזרע
ע"ג קרקע, אכילת כשות שלא בזמנה (טבת, ובזמנה 

לא מעלו ולא קשו),  שהוא תמוז יפה, ובניסן ותשרי
והקזת דם למטה מן הביצים ממעטת כפלים, 

  ולמעלה מן הביצים יפה כפלים.

  דיני שוטה ומתי נחשב האדם חי

 אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס ע:

ואמר שלא יכתבו, אין בדבריו האחרונים כלום. 
דעת ר"ל שכותבין ונותנים את הגט מיד, דדמי 
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אתו בידנו, ולריו"ח לישן ולא לשוטה כיון שרפו
אין כותבין אלא לכשישתפה, דדמי לשוטה 
דדעתיה שבישתא, והוא מחוסר מעשה כדי 
לחזור לבריאותו, ומ"מ כשישתפה א"צ להמלך 

  בו אם לכתוב או לא.

או רוב שניים, או  מי שחתכו בו שני סימנים
, או צלוב על מחותך לחתיכותשראוהו מגויד 

תי, יכתבו הצליבה, ורמז ואמר כתבו גט לאש
ויתנו, דדעתיה צילותא וכחישותא אתחילה 

  ביה.

מי ששחטו בו שני סימנים או רוב שניים וברח, 
מעידים עליו שמת, מפני שסופו למות, ומ"מ אין 
השוחט גולה על ידו, דחיישינן שמא הרוח בלבלתו 

, או שהוא קירב את מיתתו ואלמלא הרוח לא היה מת
, ונ"מ אבל מ"מ סופו למותונמצא שלא הרגו זה, ע"י פירכוס 

בין הטעמים אם פירכס בביתא דשישא, או ששחטו 
  בחוץ ולא פירכס.

  דיני חרש ואילם
איך בודקים מי שנעשה אילם כדי לכתוב לו 

נשתתק ואמרו לו נכתוב גט לאשתך  -גט
והרכין בראשו, בודקין אותו, ע"י ששואלים 
אותו שאלה שתשובתה לא ושתי שאלות 

ב' שאלות שתשובתם לא שתשובתם כן ועוד 
ועוד שאלה שתשובתה כן, ואם אמר על לא לא 
ועל כן כן יכתבו ויתנו. ולתנא דבי רבי ישמעאל 
שואלים אותו על דברים של ימות החמה בימות 
הגשמים ולהיפך, ולא על בגדים, שמא חם לו 

  בחורף או קר לו בקיץ, אלא על פירות.

חרש שאינו שומע או אילם שאינו מדבר  ע"א.

  הרי אלו כפיקחין לכל דבריהם.

חרש שאינו שומע ואינו מדבר שיכול לכתוב, 
  לרב כותבים ונותנים גט לאשתו. 

ומ"מ לגבי שבועת העדות לא נחשב "אם לא 
יגיד" דעדות צריכה להיות מפיהם ולא מפי 
כתבם. ומה שמצינו שמי שנשתתק בודקים 

נכסיו שלו  למכוראותו למשא ומתן היינו לגבי 
ות על אחרים, ולעדות היינו לעדות ולא לעד

, בעד אחד קרוב ושפחהשהקילו בה להשיאה אשה 
להשוותו לאחד ולירושות היינו לירושת בנו הבכור 

  .מבניו

הגמ' מביאה ברייתא שבה מבואר שבחרש 
הולכים אחר רמיזותיו וקפיצותיו וכתב ידו 
למטלטלין ולא לגט. והגמ' מבארת שנחלקו 

לרשב"ג אם היה בזה תנאים דתניא התם ש
כיון שיש פקח ונתחרש הוא כותב והם חותמים 

. והיינו לגבי גירושין של יבימתו לו כתב יד של דעת
שקידושיה גמורים וזיקתה גמורה, וחרש מאחיו פקח 

לא יכול לחלוץ דכתיב "ועמד ואמר" ואם כנס אינו מוציא 

, אבל יבימתו דגט דידיה לא מפקיע זיקה דאורייתא
אשתו, כשם שכנסם ברמיזה כך מאחיו חרש או 

מוציאם ברמיזה, ואין לומר שביבימתו מאחיו 
חרש גזרו אטו נפלה מאחיו פקח, אבל אשתו 
לא גזרו דיבימתו באשתו לא מיחלפא, דמבואר 
ביבמות שיכול לגרשת את יבימתו מאחיו 

  החרש ולא גזרו.

לריו"ח ואביי ת"ק חלוק על רשב"ג וס"ל  ע"א:

  לגרש בכתיבה. שפקח ונתגרש אינו יכול

שלא שני אחים חרשים  -יבום בנישואי חרש

שהיו  כנסו אלא ברמיזה ואין נ"מ אם נשותיהם פקחות
נשואים לשתי אחיות חרשות או פקחות או 
אחת פקחת ואחת חרשת, וכן שתי אחיות 

שלא נכנסו אלא ברמיזה ולא איכפת לן חרשות 

שהיו נשואות לשני אחים  בפקחות של בעלים
קחים או אחד חרש ואחד פקח, חרשים או פ

, משום ערוה דאחות אשהפטורות מחליצה ויבום 
אבל לא לחלוץ ואם לא היו אחיות יכולים לכנוס 

וכן יכולים אח"כ  דאינה יכולה לומר "מאן יבמי" 
  .דאתי גט ומפקיע זיקת קידושי חרשלהוציאם בגט 

דבר תורה שוטה מתגרשת, שהרי גם פיקחת 
נו שלא תתגרש כדי מתגרשת בעל כרחה, ותיק
  אבל נתחרשה יוצאה.שלא ינהגו בה מנהג הפקר, 

  בשליחות הגט מה צריך הבעל לומר
והוא בריא או שכיב מרע אם אמר כתובו גט לאשתי 

שאמרו לסופר אע"פ שכתבוהו וחתמוהו  חכם

והבעל נתן את הגט לאשה  לכתוב ולעדים לחתום
פסול. וסיום המשנה הוא "עד שיאמר לסופר 

  עדים חתומו". כתוב ול

הגמ' מבארת כר"מ דמשמע שאם אמר תנו 
נותנים וכדלהלן, וסיפא כרבי יוסי. ורב אשי 
מבאר שמתני' רבי יוסי, ומתני' לא מיבעיא 
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קאמר, שגם באמר תנו וגם באמר אמרו אין 
נותנים עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו, 
ותניא כוותיה דרב אשי, (ומבואר שם שרבי יוסי 

ומר אמרו לא מועיל, ושחרש לא יכול סובר שא
  לשלוח לגרש ע"י כתיבה).

 דבריםואם אמר תנו גט לאשתי לר"מ דמילי 
דעשאן בי"ד, ואיירי שהיו מימסרן לשליח נותנים, 

שלשה אבל בשניים צריכים הם עצמם לכתוב, ובאמר 
כתבו מודה ר"מ מפני שהבעל מקפיד ומתבייש שידעו 

פי' אמר כך לבי"ד אחרים שהוא לא יודע לכתוב, וא

. ולרבי יוסי אין נותנים צריכים הם עצמם לכתוב
דמילי לא מימסרן לשליח, ואפי' באומר אמרו 

  לסופר לכתוב לא הוי שליחות.

  

  

  דיני נתינת גט בתנאי:

מתי כוונת הבעל שיחול הגט לאחר 
  מיתה

דמשמע  אם מתיהאומר לאשתו זה גיטך  ע"ב.

 חולי זהמ, או שאמר זה גיטך שיחול לכשימות

, או משמע מחולי זה ואילך והרי מת מתוך החולי

, לא אמר כלום לאחר מיתהשאמר זה גיטך 

  , ומתייבמת או חולצת. דאין גט לאחר מיתה

מעכשיו אם או  מהיום אם מתיאבל אם אמר 
הרי זה גט. דלשון אם מתי נמשך אחר  מתי

  תחילת הדיבור.

הרי זה ספק  מהיום ולאחר מיתהואם אמר 
הספק הוא אם הלאחר מיתה ולא מתייבמת  וחולצת

, ולרבי הרי זה גט וא"צ זה תנאי או שזה חזרה
  חליצה.

. לל"ק איירי באמר הרי רב הונא אמר שחולצת

זה גיטך אם מתי דבמתני' מבואר שמתייבמת, 
דס"ל ביש נוחלין (ב"ב קל"ו) ולרב הונא מתני' כרבנן 

ר שהכותב כל נכסיו לבנו צריך שיכתוב מהיום ולאח

, אולם הלכה מיתה, כדי שלא יהיה מתנה לאחר מיתה
שאם לא כרבי יוסי שזמנו של שטר מוכיח עליו 

, נתן לו את גוף הקרקע היום למה כתב זמן בשטר המתנה
ולדבריו אינה מתייבמת אלא חולצת, ומה 
שצריכה חליצה אינו מפני שרבי יוסי מסתפק 

דשמא כשמסרו לה אם גם בעל פה הדין כך או לא 

, ר בו מהזמן הכתוב בשטר כיון דלא אמר מהיוםחז
שהרי מצינו שהתירו להנשא לאשה שאמר לה 
בעלה הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד י"ב 
חודש (ולרבנן אינו גט), וצ"ל שצריכה חליצה 
  משום שרב הונא מסתפק אם הלכה כרבי יוסי. 

ואף שרבא ס"ל שהלכה כרבי יוסי אף  ע"ב:

בא שאם אמר לאשה הרי בעל פה, ולכן אמר ר
זה גיטך אם מתי, או שאני מת, אע"פ שלא אמר 
מעכשיו הרי זה גט, אבל כשאמות או לאחר 
מיתה אינו גט. מ"מ רב הונא מסתפק בזה. 
ואמנם י"ל דרבא כרבנן, ואיירי שאמר מהיום, 
וקמ"ל רבא שלשון שאני מת היינו מהיום, 

  וכשאמות היינו לאחר מיתה.

הונא שבאופן שאמר זה  ללישנא בתרא אמר רב
גיטך לאחר מיתה, דלתנא דמתני' אינו גט, 
לדברי רבי יוסי חולצת, ודלא כרבי הסובר 

  שא"צ אפי' חליצה.

אמר כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן 
ועד י"ב חודש, וכתבוהו בתוך י"ב חודש ונתנוהו 

שהיה אחר י"ב חודש, אינו גט, ולרבי יוסי הוי גט 

לא באתי כתבו ותנו, ומזה שאמר כתבו  עליו לכתוב אם

  .ותנו כוונתו שיכתבו עכשיו

  דין גט מהיום אם מתי מחולי זה
אם נתן גט ואמר מהיום אם מתי מחולי זה, 
ועמד והלך בשוק, וחלה ומת, מבואר במתני' 
  שאומדים אם מת מחמת החולי הראשון או לא.

רב הונא סובר ששכיב מרע יכול לחזור בו מגט 
ואפי' אם ו שיכול לחזור בו ממתנה אם עמד כמ

, וכן לא אמר אם מתי, דסתמא אדעתא דמיתה יהיב
במתנה אם לא אמר תנו נותנים כמו גט. והגמ' 
אומרת שלדבריו לא איירי מתני' בעמד אלא 

ואין זו עמידה כיון שלא בא שניתק מחולי לחולי 

והלך בשוק על משענתו,  לכלל רפואה שעה אחת,
לך על משענתו צריך וקמ"ל שדווקא אם ה

אומדנא, אבל אם לא הלך על משענתו א"צ 
, וה"ה לגבי דסתמא יש בו מחולי הראשוןאומדנא 
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וא"צ מתנה אם ניתק מחולי לחולי אינו חוזר 

  .אומדנא אלא באמר מחולי זה

לרבה ורב הונא שכיב מרע שאמר אם  ע"ג.

מתי אם עמד אינו חוזר, גזירה שמא יאמרו יש 
ף שמדאורייתא אין כאן גט, גט לאחר מיתה, וא

כיון דכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש, 
הפקיעו חכמים את הקידושין, ובקידושי ביאה 

  נתנו להם שם בעילת זנות.

אמר זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ונפל 
דאונסא דלא עליו הבית או הכישו נחש אינו גט 

, וכן הדין אם שכיח הוא וכוונתו שימות ע"י החולי
(על פי ר"ן וריטב"א לא אעמוד מחולי זה אמר אם 

דאונסא דלא ואם אכלו ארי אינו גט בדברי רש"י), 

  שכיח הוא.

וכן לגבי דיני ממונות אם קיבל אחריות על כל 
אונסא דמתיליד והעבירו את הנהר דרך שדהו, או 
שסכר המלך את הנהר, הוי אונסא דלא שכיח, ולא 

  קיבלו על עצמם אונס כזה.

הנותן גט לאשתו  -היום אם מתיבמגרש מ יחוד

אסורה להתייחד עמו אלא בפני מהיום אם מתי 
שמא יבוא עליה, ולחד מ"ד חוששים שבעל לשם עדים 

קידושין, ולמ"ד השני משום דאסור להתייחד עם הפנויה, 

ועבד ושפחה מספיקים לזה, חוץ משפחתה 
  שליבה גס בה. 

בברייתא  -ראוה שנתייחדה או נבעלה ע"ג:

ה הדין בראוה שנתייחדה או שראוה מבואר מ
  שנבעלה, ויש כמה ביאורים בדברי הברייתא.

אם נתייחדה עמו באפילה או שישנה  לרב נחמן
עמו תחת מרגלות המיטה אין חוששים 
לתשמיש, ואם ראוה שנבעלה חוששים שבעל 

וצריכה גט שני מחמת קידושין הללו, לשם קידושין 

ששים ואם נתן לה אחר הביאה כספים אין חו
שאם היה בועל לקידושין לא שבעל לשם קידושין 

היה נותן לה אתנן, ואינה צריכה גט, ולא נפסלה לתרומה 

ולרבי יוסי בר"י אף דאינה נפסלת אלא בביאת פסול, 
דשמא המעות מתנה ולא בזה חוששים לקידושין 

  אתנן. 

ולפי זה המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי, לב"ש 

ודווקא שני ולב"ה צריכה גט שני  אינה צריכה הימנו גט
כשראוה שנבעלה, אבל אם לא ראוה שנבעלה 
לכו"ע א"צ גט שני, דין זה הוא בין לת"ק בין 

דלשניהם בראוה אין חוששים, ובראוה חוששים לריב"י 

  .אי לאו משום כספים

אם ראוה שנבעלה לת"ק אין חוששים  לאביי
לקידושין, ולריב"י חוששים לקידושין, ולפי זה 
רק לריב"י נחלקו ב"ש וב"ה בראוה שנבעלה, 
ואם לא ראוה שנבעלה לכו"ע לא חיישינן, אבל לת"ק לא 
נחלקו ב"ש וב"ה בראוה שנבעלה, דאי נחלקו א"כ יסבור 

  .כב"ש

לריב"י אף אם לא ראוה שנבעלה לרבא 
חוששים לקידושין, ולפי זה ב"ש וב"ה נחלקו 

  בלא ראוה שנבעלה.

שבין הגירושין מה דין האשה בימים  ע"ד.
המגרש את האשה מעת שאני  -לקיום התנאי

לר"י דינה בינתיים כאשת איש לכל  בעולם
והבא עליה במזיד בחנק ובשוגג בחטאת, מפני דבריה 

ובעלה זכאי שלא חל הגט אלא סמוך למיתה, 
במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה 

ולרבי יוסי הרי היא ספק  ,אם הוא כהןומיטמא לה 
דמשעת נתינה איכא ספק שמא זו שעה  מגורשת

הסמוכה למיתה, ואע"ג שחי הרבה אין ברירה. אבל 
במגרש מהיום אם מתי לכו"ע הוי גט למפרע משעת 

ולרבי מאיר בעילתה תלויה נתינה והבא עליה פטור. 
שאם תמות מחולי זה הבא עליה וחייב אשם תלוי 

ות חל פטור, ואם לא מת מחולי זה חייב, דס"ל שאם ימ

ולחכמים הרי היא מגורשת הגט משעת נתינה. 
ואינה מגורשת, והיינו כרבי יוסי אלא שבעלה 

  חייב במזונותיה.

  חלות התלוי בתנאי, מתי הוא חל
המגרש את האשה ע"מ שתתני לי מאתים זוז 
לרב הונא מגורשת מיד וצריכה לתת לו מאתים 

, שאין זה אלא תנאי בעלמא, דכל ע"מ חל מעכשיוזוז 
לרב יהודה מגורשת כשתתן, ולדבריו אם נקרע ו

  הגט או אבד בינתיים צריכה הימנו גט שני. 

וכן מצינו מחלוקת זו במקדש אשה ע"מ שיתן 
לה מאתים זוז שנחלקו רב הונא ורב יהודה מתי 
חלים הקידושין, והנ"מ שם היא אם פשטה ידה 
וקיבלה קידושין מאחר, לפני שנתן לה מאתים 

  זוז. 

מיענו שרב הונא אף בגט מגורשת וצריך להש
דמסתמא בקושי הוא מיד למרות שבא לרחקה 

, וגם מגרשה, וקסבר שעד שתתן יפייס אותה
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בקידושין חלים הקידושין מיד לרב הונא אף 
שהיא מתביישת לתבוע אותו שיתן לה, ולרב 
יהודה הצריכותא היא הפוכה על פי אותם 

  סברות.

, אבל רבי ודברי רבי יהודה הם רק לשיטת רבנן
סובר דכל האומר ע"מ כאומר מעכשיו, ולדבריו 
חל הגט מעכשיו, ומ"מ לא תינשא לאחר עד 
שתתן, ואם מת לת"ק זקוקה ליבם דס"ל 
שצריכה לתת דווקא לו, ולרשב"ג נותנת לאביו 
או לאחיו או לאחד מן הקרובים, דכוונתו שיתנו 
לו או ליורשיו. ומה שמצינו שנחלקו במהיום 

אם כוונתו בלאחר מיתה לתנאה או  ולאחר מיתה

, באמת נחלקו גם בע"מ, אלא דבא לחזרה
להשמיענו שלרבי הוי גט אפי' במהיום ולאחר 

  מיתה, וכח דהתירא עדיף. 

וריו"ח סובר שגם לרבנן כל האומר ע"מ כאומר 
מעכשיו, ולא נחלקו אלא באומר מהיום ולאחר 

  מיתה, שלחכמים זה ספק גט ולרבי הוי גט.

גרש את האשה ע"מ שתתן לו בתוך המ ע"ד:

ל' יום, ולא נתנה בתוך ל' אינה מגורשת, וקמ"ל 
  דלא אמרינן דלזרוזה קאתי.

             וכדו'  םמתי אפשר לפייס בדמי
  במקום קיום התנאי

אם אמר לה הבעל ע"מ שתתני לי  -בתנאי גט

איצטליתי ואבדה איצטליתו, לחכמים אינו גט, 
  מי איצטליתו.ולרשב"ג יכולה לתת לו ד

ואם גירשה ע"מ שתתן  -אם מועילה מחילה

לו מאתים זוז ומחל לה עליהם, (יתכן שגם 
לרבנן מגורשת כיון שמחל לה, ויתכן שגם 
לרשב"ג אינה מגורשת כיון שלא נתנה לו 
כלום), לריו"ח אינה מגורשת, ולא דמי להאומר 
לחבירו קונם אם אתה לא נותן לבני וכו' דיכול 

ומשמע דמחילה כאילו התקבלתי לומר הריני 

, (ולר"מ אסור עד שיתן), דהתם כוונתו כקבלה
  להרווחה ולא איצטריך, אבל כאן כוונתו לצערה.

המתנה עם  -אם לא היה נצרך לקיום התנאי

אריס שישקה פעם אחת יותר מהרגיל ויקבל 
, לרב בזמן ההשקיה הנוספתלחלקו יותר, וירד גשם 

יון שלא השקה, יוסף אינו מקבל את התוספת כ
ולרבה מקבל שהרי לא היתה צריכה להשקייה 

, וכן הלכה. הגמ' מבארת שנדון ומזלו גרםנוספת 
זה אינו תלוי במחלוקת רבנן ורשב"ג, אלא ס"ל 
לרבה שאפי' לרבנן בהשקייה כוונתו להרווחה 
וכיון שלא היה צריך מקבל שכרו, אבל בגט 

  ה.דבסתמא מתוך איבה הוא מגרשלצעורה קמיכוון 

הלל הזקן תיקן  - נתינה בעל כרחו של המקבל
שאפשר לגאול בתי ערי חומה ע"י נתינת 
המעות ללשכה, מפני שהיה הקונה מתחבא כדי 
שלא יוכל לגאול, ואמר רבא שמבואר מזה 
שבעלמא נתינה בע"כ לא הויא נתינה, וממילא 
אם הבעל לא מוכן לקבל את המאתים זוז אינה 

ן שלא נצרכה מגורשת, ודחה רב פפא שיתכ
תקנת הלל אלא לשלא בפניו, ויש ששונים 
שרבא מחלק בין בפניו לשלא בפניו, ורב פפא 

  אומר שאולי אין חילוק, והלל תקן לפי הנצרך.

בכל מקום  -מתי הלכה כרשב"ג ע"ה.

ששנויים דברי רשב"ג במשנה הלכה כמותו, 
  חוץ מערב, צידן, וראיה אחרונה.

 -מגורשת בע"מ שתחזירי לי את הניירלמה 
האומר לאשה הרי זה גיטך והנייר שלי אינה 

, דלא יהיב לה מידי ורחמנא אמר "ונתן בידה"מגורשת 
ואם אמר לה ע"מ שתחזירי לי את הנייר 

והגמ' הבינה שהאומר ע"מ לאו כאומר מגורשת. 

 מעכשיו, וא"כ גם בסיפא חסר בנינה וצ"ב למה חל הגט.
פייסה אביי רצה לבאר דהיינו כרשב"ג שיכול ל

בדמי. ורב חסדא דחה דהיכא שהדבר קיים אף 
לרשב"ג א"א לפייס בדמי, וביאר אביי באופן 
אחר שכיון שלא כפל את התנאי מגורשת, 

שיאמר אם לא דס"ל כר"מ דבעינן תנאי כפול 

. ודחה רבא שהרי בעינן גם תחזירי לא יהא גט
תנאי קודם למעשה דומיא דבני גד ובני ראובן, 

שאין המעשה קודם לתנאי  אלא החסרון הוא
. ודחה רב אדא בר וצריך לומר אם תחזירי יהא גט

 לעבור הירדןאהבה דבעינן נמי תנאי בדבר אחד 
, דומיא נחלת עבר הירדן מזרחהומעשה בדבר אחר 

דתני גד ובני ראובן, אלא החסרון הוא שהתנאי 
, ורב אשי מבאר בגט עצמווהמעשה בדבר אחד 

ובשעת הגירושין שיו שזה לשיטת רבי דע"מ כמעכ

  הנייר שלה, ומתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה.

בגט שכיב מרע לכתוב "אם  שמואל תיקן ע"ה:

כדי שיהיה לא מתי לא יהא גט, ואם מתי יהא גט" 

תנאי כפול, דאם לא כפל חל הגט מיד, ואם הוא כהן 
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ולא הקדים אם מתי דלא מקדים נאסרה עליו. 
ב לא יהא איניש פורענותא לנפשיה, ולא יכתו

גט אם לא מתי דבעינן תנאי קודם למעשה. 
ורבא אמר שכאן לאו קודם להן ובעינן הן קודם 
ללאו, אלא  הנוסח הוא "אם לא מתי לא יהא 

  גט, אם מתי יהא גט, ואם לא מתי לא יהא גט".

  תנאי שאין לבעל צורך בקיומו
האומר לאשה הרי זה גיטך ע"מ שתשמשי את 

ו, צריכה להניקו אבא, או ע"מ שתניק את בנ
שכך הוא זמן הנקתו, שתי שנים ולר"י י"ח חודש 

קודם , ואם מת הבן וצרכה לשמש את אביו כל ימי חייו

שאין כוונתו אלא או שמת האב חל הגט מיד  הזמן

  . להרווחה וכבר לא צריך

ואם אמר ע"מ שתשמש את אביו או תניק את 
בנו ב' שנים, ומת הבן או שאמר האב שאינו 

שלא שמשו (אפי' שלא בהקפדה צריך שת

) אינו גט, ולרשב"ג חל הגט, דכל הכעיסה אותו
  עכבה שאינה ממנה חל הגט. 

לרב חסדא רישא כרבנן, אבל לרשב"ג שמיקל 
בתנאי די שתשמש את אביו או תניק יום אחד. 
ולרבא רק במפרש שדי ביום אחד מספיק יום 
אחד. ולרב אשי אף בסתמא מספיק יום אחד, 

שנה שתניק יום אחד מתוך שנתיים וכוונת המ
או מתוך י"ח חודש, אבל אח"כ לא נחשב 
שקיימה את התנאי, והגמ' שואלת מדברי 

  המשנה על רב אשי. 

ובברייתא איתא שלר"מ אם אמר לה ע"מ  ע"ו.

שתשמשי וכו' אע"פ שלא נתקיים התנאי הרי 
זה גט כיון שלא כפל את התנאי, ולרבנן חל 

לך תנאי בכתובים  התנאי, ורשב"ג אמר "אין
שאינו כפול", י"מ כוונתו דהוו כתובין הבאים 
כאחד שאין מלמדים, וי"מ כוונתו שלומדים 

  .וכולהו צריכי כדאיתא בקידושיןשצריך תנאי כפול 

ובברייתא אחרת מובאת מחלוקת ר"מ וחכמים 
בצורה הפוכה, והגמ' מבארת שלר"מ איירי 

ם כשכפל את התנאי, ורבנן סוברים כרשב"ג שא
  העכבה אינה הימנה הרי זה גט.

אם אחרי התנאי  -ב' תנאים בגירושין
אלא אמר  ועדיין לא מסר להשתשמש את אביו 

חזר ואמר לה ו כשאמסנו לא אמסרנו אלא על תנאי זה

, ומסרו להבפני שניים ע"מ שתתן לו מאתים זוז 
דכוונתו לאחד מהם, יכולה לקיים אחד מהתנאים 

, ואין מצרפים או עקירהשהרי לא אמר לשון תוספת 
עדים מתנאי לתנאי אע"פ ששניהם מעידים 
שיש תנאי בגט זה. אבל אם התנאי הראשון 
היה שתתן לו מאתים זוז והשני הוא על ג' 
מאות זוז ביטל התנאי האחרון את הראשון 

, ופשיטא שגם בזה אין שודאי כוונתו לעקירה
מפני שהעדים על מצרפים עדים מתנאי לתנאי 

ראשון אינם כלום, ואפי' באו שניהם, כיון התנאי ה

  .שנתבטל תנאי זה

  גט בתנאי דאם לא באתי
אם לא באתי מכאן האומר לאשה הרי זה גיטך 

, והיה בדרכו מיהודה לגליל, והגיע ועד ל' יום

ואין הגט כשר בטל התנאי מיד לאנטיפרס וחזר 

הגמ' מבארת שאנטיפרס היא ביהודה ולא לגרש, 
נאי שאם יגיע לגליל יחול הגט בגליל, וכוונת הת

אפי' לא מיד, ואם ישהה בדרך ל' יום ולא יחזור 

ג"כ יחול הגט, ולכן אם הגיע  יגיע לגליל
לאנטיפרס וחזר נמצא שלא הגיע לגליל ולא 

ואף אם ילך שוב לגליל  שהה ל' יום ונתבטל הגט

. על ההליכה הראשונה וישהה שם ל' יום אינו גט, דכוונתו

, והמקום סמוך לאנטיפרסוא בגליל וכפר עותנאי ה
 שבין אנטיפרס לכפר עותנאי דינו לחומרא

ואם היה הולך ופסולה לכהונה ואסורה להנשא. 
מגליל ליהודה והגיע לכפר עותנאי וחזר בטל 

  התנאי.

ואם היה הולך למדינת הים והגיע לעכו  ע"ו:

וחזר בטל התנאי, ואף שעכו בא"י, כוונתו לשני 
מדה"י יחול הגט מיד, ואם תנאים, שאם יגיע ל

ישהה בדרך ל' יום ג"כ יחול הגט, ועל כן אם 
  הגיע לעכו וחזר מיד בטל התנאי.

בתנאי שיעבור מכנגד פניה הנותן לאשה גט 
והיה  שישתהה ל' יום כשהוא עובר מכנגד פניה ל' יום

הולך בא הולך ובא הרי זה גט כיון שלא נתייחד 
לא עבר עמה. הגמ' שואלת למה חל הגט והרי 

מכנגד פניה ל' יום, ורב הונא מבאר שהכונה 
. והרי לא נתייחד עמה ל' יוםשלא ישמש עמה 

ולריו"ח הכונה כפשוטו וכוונת המשנה שלא 
שפסלו חכמים גט נפסל הגט משום גט ישן 

שנתייחד עמה בין כיבה לנתינה שמא יאמרו גיטה קודם 
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, כיון שלא נתייחד עמה, ויחול הגט אחרי לבנה
כשבא ו ל' יום, ואין חוששים שמא פייס שימלא

אצלה פייס קטטה שביניהם ונתייחד עמה, ולאחר זמן 

בשעת דאיירי באומר יבוא יערער ויאמר פייסתי, 

שהיא נאמנת עליו  התנאי שהוא מוסר את הגט ע"מ
  ונתייחד ופייס.לומר שלא בא  כמאה עדים

וי"א דמה שאמר רב דאיירי באומר נאמנת עלי 
תי, איירי באומר הרי זה גיטך לומר שלא בא

מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש, 
ואע"פ שלא ידוע שבא צריך לומר כך. ולפי זה 

כך הוא. אבל  שהיה הולך ובאכ"ש שבברייתא 
שלא ראינו שבא לל"ק דקאי אברייתא, במתני' 

   ואין חוששים שמא פייס.א"צ להתנות  לעיר משיצא

לא באתי  אםהאומר לאשתו הרי זה גיטך 
בתוך י"ב חודש,  מכאן ועד י"ב חודש ומת

דכיון שלא אמר מעכשיו לתנא דמתני' אינו גט 

כוונתו שיחול הגט אחר י"ב חודש, והאשה זקוקה ליבם. 

 דמסתמא כוונתו מעכשיוורבותינו התירוה לינשא 
דס"ל כרבי יוסי שזמנו של שטר מוכיח עליו 

ר מיתה, והכותב נכסיו לבנו א"צ לכתוב מהיום ולאח

. והגמ' דכוונתו גוף מהיום ופירות לאחר מיתה
 ודאימסתפקת אם כשמת מותרת לאלתר שהרי 

, או רק לאחר י"ב ויש כאן קיום התנאילא יבוא 
חודש (וכן ילה"ס באומר מעכשיו אם לא באתי 
וכו'). והגמ' מבארת שהמחלוקת היא דווקא 

הרי זה  בלילהבתולה בדבר מסוים, וכגון שאמר 
ם תצא חמה מנרתיקה, אבל אם אמר גיטך א

לכשתצא ודאי חל הגט רק כשתצא ואם מת 
, וכן באומר כשלא אבוא י"ב חודשקודם לא הוי גט 

ואם אמר ע"מ שתצא חל הגט מיד ואע"פ שמת 
  לפני שיצאה. 

  ואם אמר מעכשיו אם לא באתי וכו' הרי זה גט.

ואם אמר אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש 
תי, צריכים לכתוב ולתת רק כתבו ותנו גט לאש

  אחרי י"ב חודש.

ואם אמר כתבו ותנו גט לאשתי אם לא אבוא 
מכאן ועד י"ב חודש וכתבו לפני י"ב אינו גט, 
ולרבי יוסי הוי גט, דס"ל שממה שלא אמר אם 
לא באתי כתבו ותנו, כוונתו כתבו מעכשיו ותנו 
אם לא באתי. ואם כתבו לאחר י"ב חודש ומת 

נתינה אינו גט, ואם הנתינה אם מיתה קדמה ל

קדמה הרי זה גט, ואם ספק הרי היא מגורשת 
  ואינה מגורשת.

האומר הרי זה גיטך אם לא באתי לאחר  ע"ז.

שבוע, צריכה להמתין שנה אחר השמיטה, 
לאחר שנה צריכה להמתין חודש, לאחר חודש 
צריכה להמתין שבת, לאחר שבת צריכה 

צריכה להמתין ג' ימים, ולאחר הרגל לרבי 
   להמתין ל' יום ואין הלכה כדבריו.

  

  

  הזורק:
  

  נתינת הגט לרשות האשה
 -מקור הדין שנתינה לרשותה מועילה בגט

כתיב "ונתן בידה" אין לי אלא ידה, גגה חצרה 
מדלא כתיב וקרפפה מנין, ת"ל "ונתן" מכל מקום 

ואיירי  "ובידה יתננו", ומ"מ בעינן משתמרת לדעתה.
"ג קרקע, ומגורשת משום דקנתה לה בנכסי מילוג וזרק ע

  חצרה.

גם בגנב נתרבה חצרו וקרפפו מ"המצא תמצא", 
וצריך פסוק בגניבה שאע"פ שאינו קונה בע"כ הוי 
גניבה, וצריך פסוק בגט שאע"פ שלא שייך בזה קנס 

  מגורשת.

   -באיזה חצר האשה מגורשת
י"א שמה שמועיל נתינה לרשות האשה היינו 

דין ודברים  ה ארוסהכתב לה בעודדווקא אם 
אין לי בנכסייך, וכדרב כהנא שאפשר להתנות 

, בדבר שאינו ירושה מן התורהלא לירש  לפני הזכיה
(אבל אחר הנישואין אינו מועיל, כמו שאינו 

אלא צריך לכתוב לשון מועיל לכתוב כך בשותפין 

), וכדרבא שיכול אדם לומר אי אפשי מתנה
ורכו יכול לומר דכיון שהתקנה היא לצבתקנת חכמים 

(כגון איני ניזונת ואיני עושה אי אפשי בהנאה זו 
שתיקנו שיתן לה מזונות לטובתה אם לא יספיקו לה 
מעשי ידיה, ומטעם זה תיקנו לבעל מעשי ידיה משום 

). אבל בסתם חצר אינה מגורשת, דמה איבה
דכיון שהפירות שלו לא שקנתה אשה קנה בעלה 

   נפיק גט מידיה דבעל.

רבא מבאר שמועיל גט בחצרה אע"פ ו ע"ז:

דגיטה , ולא כתב לה אי אפשישקנאה הבעל 
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, ע"י הגט באה ידה עם הנתינה וחצרה באין כאחד
וכמו שמצינו (לחד מ"ד) שעבד יכול להשתחרר 

, ומבואר שגיטו אע"פ שגופו קנויבשטר ע"י עצמו 
וידו באין כאחד, (ונתינת גט ביד האשה א"צ 

מפני שגוף ידה אינו לגיטה וידה באין כאחד, 
וכיון שהגוף שלה הרי יצא הגט מרשותו קנוי לבעל 

). ודברים אלו אמר ומגורשת בלי גיטו וידו באין כאחד
רבא בשכיב מרע שכתב גט לאשתו ולא הספיק 

, ואסור לטלטל גט בשבתלתת לה אותו לפני שבת 
והורה רבא שיקנה לאשה את המקום שבו הגט 

האשה קנין ע"י נמצא בקנין אגב, ותעשה בו 
  גדר נעל או פרץ.

לעולא  -אם צריך שתהיה האשה בצד חצרה
דווקא בעומדת בצד ביתה או חצירה מגורשת, 
דומיא דידה, ולרב אושעיא א"צ, ומספיק מה 

על פיה וציוויה (אבל שהחצר משתמרת לדעתה 

. בעבד שלה ניעור אינו גט כיון שהוא שומר מדעתו)
אם חצר  והגמ' אומרת שאין הכרח שנחלקו

משום יד (ובעינן סמוך) או משום שליחות, דאף 
אי חצר משום יד כמו שא"צ דבוקה א"צ 

  סמוכה, אלא משתמרת לדעתה.

באיזה אופנים האשה מגורשת אף ברשות 
  - הבעל

וזרק לשם  אם הבעל השאיל לה מקום בחצרו
את הגט מגורשת, ואם הגט נפל ע"ג איזה חפץ, 

ו שהוא גבוה אם יש בו ד' אמות על ד' אמות א
י' או שיש לו שם לוואי אינה מגורשת, מפני 

  שאדם לא משאיל ב' מקומות. 

אם זרקו לה בתוך ביתו או חצרו  -במיטה ע"ח.

אפי' אם היא שם והוא עמה במיטה אינה 
מגורשת, ואם היא במיטה שלה, והמיטה גבוהה 
עשרה מגורשת, ואף אי כליו של לוקח ברשות 

אין רשות הבעל  ה י'מוכר לא קנה, כיון שגבוה

ואין אדם מקפיד על  חשובה לבטל את רשות הכלי
כיון שגבוהה י' ונח להשתמש מקום רגלי המיטה 

  קנתה.   תחתיה

אם זרק את הגט לחיקה או  -חיקה וקלתה
לקלתה מגורשת. ואיירי שקלתה תלויה בה, 

, אע"פ שנגררתוי"א שמספיק שתהיה קשורה 
ואע"פ שמונחת  וי"א דאיירי במונחת בין ירכותיה

ויש , וי"א שאיירי כשהבעל מוכר קלתות בקרקע

, וי"א שמקום קלתה קנוי לה כי אין לו בית לכך
אדם מקפיד על מקום חיקה או קלתה וה"ה 

שמיוחד לשתמישה טסקא שאוכלת בו תמרים 

  .תדיר, שמכניסה לביתו ע"מ שיהיו כלי תשמישה עמה

מה הדין כשהאשה לא ידעה בשעת קבלה 
אם נתן את הגט לאשה ואמר לה  -שזה גט

והיה כנסי שטר חוב זה, או שששלפתו מאחוריו 

וקירב איליה את מתניו, תחוב בין חגורו למתניו, 
וקראה בו וראתה שהוא גט, אינו גט עד שיאמר 

ואפי' אומר לה לאחר שבא לידה מהני. לה הא גיטך 

נטלה את הגט מהקרקע או מאחוריו  אבל אם
ינו גט. ואם נתנו לה ולא קירב לה מתניו א

כשהיא ישנה אינו גט עד שיאמר לה הא גיטך, 
ולרשב"א בכל האופנים צריך ליטלו ממנה 
ולחזור וליתנו לה ולומר הא גיטך (וצריכא, 

  דישנה לאו בת איגרושי הוא).

אם העבד ישן  כתב לה גט ונתנו ביד עבדה
, דאל"כ אף שהוא שאינו ראוי להלך(ואיירי בכפות 

דכיון שבמהלך לא קנה ה"ה עומד ישן לא קנה 
דהוי חצרה ויושב) והיא משמרתו הרי זה גט 

אבל אם העבד ניעור אינו המשתמרת רק לדעתה, 
   מפני שהעבד שומר את עצמו ואת מה שבידו.גט 

  קרוב לו וקרוב לה וספק
היתה עומדת ברה"ר וזרקו לה אם הגט קרוב לה 
מגורשת, ואם הוא קרוב לו אינה מגורשת, ואם 

  חצה על מחצה מגורשת ואינה מגורשת.מ

   - מה נקרא קרוב לו או לה

י"מ דבתוך ד"א נחשב קרוב, אבל מחצה על 
מחצה אין לפרש שהגט בתוך ד"א לשניהם, 
דמי שקדם לשם זכה, וא"א לומר שהגיעו יחד 
דא"א לצמצם, ואין לומר שהם מרוחקים ח' 
אמות זה מזה והגט יוצא מד"א שלו לד"א שלה, 

אגיד גביה. אלא צ"ל דאיירי בב' כיתי דא"כ הגט 
  עדים שנחלקים אם הוא קרוב לו או לה.

לריו"ח קרוב היינו אפי' מחוץ לד' אמות  ע"ח:

ויכול לשומרו, ומחצה על מחצה היינו ששניהם 
יכולים לשומרו או ששניהם אינם יכולים 
לשומרו. ואם הגט קרוב לה אך אינה יכולה 
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אינה לשומרו מכלב והוא יכול לשומרו 
  מגורשת.

ושמואל מפרש שקרוב היינו כדי שתתכופף 
להתירה ותטלו, אך הורה שלא יעשו מעשה 

גזירה שמא יאמרו על עד שיבוא הגט לידה  לינשא

היה קרוב לה והוי עובדא שרחוק שהוא קרוב, 

  הצריכוה חליצה.ו

ריו"ח אמר שהדין  -דין קרוב בשאר הלכות
כיון גיטין הנ"ל בקרוב לו או לה אינו אלא לענין 

שבעל כרחה קנויה לו לאלתר הוי גט, אבל בעלמא כגון 

, ואמנם ה"ה לענין קידושין דכתיב בחוב לא
"ויצאה והיתה". ולענין חוב אם אמר לו המלוה 
שיזרקהו לו ויפטר, או שאמר לו שיזרקהו 
בתורת גיטין וזרקו, אם קרוב למלוה זכה 
המלוה, ואם קרוב ללוה חייב, ואם מחצה על 

אבל אמר לו זרוק לי חובי ולא אמר ה יחלוקו, מחצ

  .ותיפטר, סתמא זרוק ושומרו קאמר

אם יכול לנתקו  גט בידה ומשיחה בידו

ולהביאו אצלו אינה מגורשת, דבעינן כריתות 
  וליכא.

                    מתי האשה מגורשת 
  כשהגט באויר רשותה

וזרקו לה אם נח בתוך ד"א  היתה ידה באלכסון
ואויר ד"א יש ספק אם קונים, ואם  מגורשת,

דאויר שאינו היתה עומדת ע"ג נהר אינה מגורשת 

  .ראוי לנוח אינו קונה

והגג שלה  אם האשה בגג והבעל בחצר ע"ט.

והחצר שלו וזרק לה את הגט לגג, והגיע הגט 
לאויר הגג הרי זו מגורשת, ואיירי בגג שיש לו 

, אבל בלא מעקה שיכול לעוף ברוחמעקה דמשתמר 

, וי"א אף שבסוף אירע לו בר אחר אינה מגורשת
דחשיב כמאן דנח, והגג דאיירי בתוך ג' סמוך לגג 

  .כיון שהוא גבוה י' הוא משתמר לכל מה שנח בו

והחצר שלה  והבעל בגגואם האשה בחצר 
והגג שלו וזרק לה את הגט לחצר ויצא הגט 
מרשות הגג מגורשת אפי' אם נשרף או נמחק, 

ות החצר עודפות על מחיצות ואיירי כשמחיצ
(ובעי עודפות משום שהוא הגג שבזה הוא משתמר 

, ואיירי כשנשרף בדרך נפילה זורקו כלפי מעלה)
אבל בדרך עליה אינה מגורשת כיון שאינו בדרך 

אע"פ שהגט בתוך מחיצות החצר, דדרך סילוקו לא לנוח 

, ואיירי שקדם גט לדליקה אבל חשיב נתינה
ה מגורשת כיון קדמה דליקה לגט אינ

  שמתחילה עומד לשריפה.

ואף לרבנן דס"ל לגבי עקירה והנחה בשבת 
והזורק מרה"י שקלוטה לאו כמי שהונחה דמי 

קלוטה כמי (ולרבי  לרה"י ורה"ר באמצע פטור
), הכא מגורשת כיון שהענין כאן הוא שהונחה

  שיהיה משתמר.

רב חסדא פירש את המשנה בגג וחצר שלו 
, והוכיח ממתני' והשאיל לה אחד מהם

שאם השאיל לה מקום  רשויות חלוקות לגיטיןש

. והגמ' דוחה אחד לא השאיל לה אלא אותו מקום
שאפשר לפרש רישא בגג שלה וחצר שלו 

אבל אם שניהם וסיפא בגג שלו וחצר שלה, וכנ"ל, 

  .שלו השאילה מקום אחד מהם י"ל שאינו מקפיד

 נעץ קנה ובראשו טרסקל וזרק ונח על גביו

דאויר רה"י עולה עד לרקיע בי שבת הוי הנחה לג

, ולגבי גט לא אע"פ שאויר רה"ר אינו אלא עד י'
כיון דלא  אם הקנה גבוה מן המחיצותחשיב נתינה 

  .מחמת הרוחמינטר 

אסור לאדם  - דיורים חלוקים מלמעלה ע"ט:

בלא לעמוד בגג ולקלוט מי גשמים מגג אחר 

ות מחולקים , שהגגעירוב, דהוי מוציא מרשות לרשות
, ואמנם לגבי אע"פ שאינם גרים בגגותכמו הבתים 

ואם השאיל לה גג אחד לקבל גט לא קפדי אינשי 

גיטה, ונפל הגט בגג אחר מגורשת, דכיון שאין תשמיש 

  .רגיל בהם אינו מקפיד

אם החיצונה שלו  -חצר פנימית וחיצונה
והפנימית שלה, וזרק לה גט והגיע לאויר 

רשת, כיון שהפנימית מחיצות החיצונה מגו
. והם משועבדות להמשתמרת ע"י מחיצות אלו 

אבל בקופות אינה מגורשת עד שנח בתוך 
שאין המחיצות עשויות הקופה הפנימית שלה 

, לאוירם לשמור, דאין כלי עשוי אלא להניח בתוכו
(ואיירי שאין לקופה החיצונה שוליים, דאם יש 

  לה הוי כליו של לוקח ברשות מוכר).

  אשה בגט פסולהדין 
שנתייחד הבעל עם האשה אחרי גט ישן 

כתיבת הגט, לב"ה אינה מגורשת דחיישינן 
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שיהיו לה בנים בין שמא יאמרו גיטה קודם לבנה 

הכתיבה לגירושין, ולאחר זמן יראו שזמן הגט קודם 

, ואם ללידת הבן, ויסברו שהיתה פנויה והוא פגום
נישאת לא תצא, וי"א שכוונת ב"ה שלא 

 והלך בעלה למדה"יבו, אבל אם נתגרשה  תתגרש
מותרת לינשא, ולב"ש מותר להתגרש בו ולא 

  גזרו.

תיקנו חכמים לכתוב  -זמן הגט ומקומושינוי ב
זמן בגט משום שלום מלכות, ור"מ סובר שכל 
המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד 
ממזר, ולפיכך אם כתב את השנה של מלכות 

שאין להם כתב  רומי-אחרת (שאינה הוגנת 
ולשון או של מדי או של יון), או לבנין הבית או 

, (וצריכא), מפני שצריך לכתוב לשם המלכותחורבנו 
או שכתב מקום אחר מהמקום שהיה בו, והדין 
הוא שצריך לכתוב מקום הכתיבה אע"פ שאמר 

תצא מזה  אם נישאת בגט זהלו במקום אחר, 
שי שני לא ואע"פ שקידווצריכה גט מזה ומזה  ומזה,

חלו צריכה ממנו גט שמא יאמרו שאשת איש יוצאה בלא 

שאינו ואין לה משניהם לא כתובה ולא פירות גט, 

ולא מזונות, חייב לפדותה (שזה חיוב תמורת הפירות), 
מבגדים שהכניסה לו, קנס על שלא קראה ולא בלאות 

ואם נטלה מהם צריכה להחזיר, והולד את הגט, 
רה הראשון הולד ממזר שאם החזימשניהם ממזר 

אם ואסורים ליטמא לה (מדרבנן ואסור בממזרת), 

ואינם זכאים במציאתה ומעשי ידיה הם כהנים, 
ובהפרת נדריה, ואם היא בת ישראל נפסלת 

ואם היא בת לוי נפסלת דזונה היא, לכהונה 
ואם היא בת כהן נפסלת משום קנס, ממעשר 

י יורש בניהואין דכתיב ג"פ ונטמאה, מתרומה 
כתובת בנין דיכרין, הבעלים יורשים כתובתה 

ואם מתו הבעלים אחי שניהם חולצים דקנסוה, 
  של שני מדרבנן ושל ראשון מדאורייתא. ולא מייבמים 

מתני' הפוסלת גט לשום מלכות אחרת וכו'  פ

היא כשיטת ר"מ, אבל לרבנן אפי' כתב לשום 
שבעיר מגורשת.  (ממונה על גבולות השדות)סנטר 
תב לשום עבד המלך גם לר"מ מגורשת, ואם כ

דשביחא להו מילתא. וי"א שלחכמים אפי' לא 
  כתב מלכות כלל מגורשת.

  

שינה שמו או שמה או שם וכן הדין לכו"ע אם 
  .עירם

וכן הדין בצרת ערוה שפטרנוה מיבום ונישאת 
וקידושי המת היו והתברר שהערוה היתה איילונית 

טורה מן החליצה, בטעות ולא היתה צרת ערוה ואינה פ

. ואם לא ומתני' כר"ע דס"ל יש ממזר מחייבי לאוין
נישאת אלא זינתה לרב המנונא הדין כנ"ל, אך 
אין ראיה ממתני' די"ל שרק בנישאו אסורה 
משום דמיחלפא באשה שהלך בעלה למדה"י 
ואמרו לה מת בעלך ונישאת שאע"פ שהיא אנוסה 

ה אחר אוסרים אותה שמא יאמרו שגירש אותה ומחזיר
שנישאת, וגם כאו שייך לגזור שיאמרו שחלץ לה, אבל 

  זנות ליכא קלא ויודעים שזה פריצותא.

וביאת אחת פוטרת וכן הדין אם היבם ייבם אחת 

, וצרתה נישאת ונמצאת הראשונה צרתה
שאין בה יבום שהרי לא היתה אשת המת, איילונית 

  . וצריכא.ולא נפטרה צרתה

על פרעון השובר וכן הדין אם הסופר נתן את 

והאשה נישאת לפי לאיש ואת הגט לאשה  הכתובה

, ולאחר זמן נמצא שהיתה סבורה שנתן לה את הגט
השובר בידה והגט בידו. ולרבי אלעזר אם 
טוענים כך לאחר זמן אינו נאמן להפסיד את 

, אבל לאלתר (י"א דאמרינן קנוניא היא ביניהםהשני 
דיין לא שעדיין לא עמדו מאותו ענין, וי"א שע

  נישאת) נאמנים. 

לב"ש אפי'  -איזה גט פוסל מכהונה פ"א.

כתב גט ונמלך מלגרש פסולה לכהונה, ולב"ה 
  אפי' נתנו על תנאי ולא נעשה התנאי לא פסלה.

אשת כהן שיצא הקול שכתב לה גט ועדיין 
מותרת לבעלה, דאין חוששים  היא תחתיו

אם מת לקלא דבתר גירושין, אבל מבעלה השני 

שמא יאמרו שגירשה סמוך תצא, ה כהן אחר ונשא
, למיתתה (ולכן אין כאן לעז על בניו של ראשון)

אם קורים באותו  קודם שנוציאהוצריך בדיקה 
מקום לנתינה כתיבה, ואע"פ שגם לכתיבה 

שמא הכונה  מחמירים לחושקוראים כתיבה, 
שנתן לה. אבל אין מנסים לבטל את הקול 

  רא מבטלי קלא.ובסובנהרדעא דלא מבטלי קלא 

לרבי דוסא שבויה מותרת  -שבויה לכהונה

לכהונה שאינה נאסרת מפני שמיעך לה בין 
שהם ולב"ש אסורה ואין חוששים שנבעלה, דדיה 

מחמירים בקדושת יוחסין, שאע"פ שרק כתב גט נאסרת 

בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות לכהונה. 
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האחרונים, ועוד הבדל שדורות הראשונים היו 
דרך הכניסה מכניסים פירותיהם דרך טרקסמון 

כדי לחייבם במעשר, ודורות האחרונים לבית 
מכניסים דרך גגות חצרות וקרפיפות כדי 
לפוטרם, שאינם חייבים במעשר עד שיראו פני 

  הבית, (ולריו"ח אפי' חצר קובעת).

לב"ש אינה  -דין המתייחד עם גרושתו פ"א:

ן הנישואין צריכה גט שני, ולב"ה אם נתגרשה מ
שליבו גס בה צריכה גט שני, ואיירי מתני' בלא 
ראוה שנבעלה (דאם ראוה אף מן האירוסין 
נחלקו), ויש עדים על היחוד, ונחלקו אם עידי 
יחוד הם עידי ביאה או לא. ולרשב"א אם לא 
ראוה שנבעלה אף לב"ה א"צ גט שני, ונחלקו 
בראוה שנבעלה אם אדם עושה בעילתו בעילת 

  לא. זנות או

  גט קרח
תיקנו חכמים לכהנים שיכתבו גט מקושר  -גט מקושר

והיינו שכותב שורה או שניים ומקפלו על הנייר ועד 
חותם עליו מבחוץ, וחוזר וכותב ומקפלו ועד חותם וכו', 
וכל זה כדי לעכב כתיבת הגט כדי שבתוך כך יתפייס 

  מפני שהכהנים קפדנים. 

 שקשריו מרובים אשה שהתגרשה בגט קרח

תצא מזה ומזה וכן כל הדינים שהוזכרו מעדיו 
לעיל (ע"ט:). והטעם שפסלו גט זה גזירה משום 

שלאחר זמן יהיו סבורים שהזמין הבעל עדים כולכם 

  .כמנין קשריו ולא חתמו בו כולם

לבן ננס מחתימים על גט  -קרובים ופסולים
דאינו אלא חשש בעלמא, מקושר אפי' פסולים 

יו אלא קרובים הראוים ולר"ע אין מחתימים על
לעדות אחרת, דכולם יודעים שהוא קרוב, אבל 

יאמרו ששחררו, יכשירוהו מפני שעבד לא שמא 
וגזלן שמא יאמרו שעשה תשובה, אבל אין 
החשש בעבד שיאמרו שהוא כשר, דא"כ קרוב 
נמי, ואין החשש שיעלוהו ליוחסין, דא"כ מה 
החשש בגזלן. ואמנם העד השלישי אם קשריו 

דגט מקושר לכו"ע אינו כשר אלא קרוב  שלשה

, דכל ג' צריך ג' עדים, שמא עד שימצאם ינוח כעסו
במקושר כשניים בפשוט, ולא הכשיר בן ננס 
אלא בעד הרביעי והלאה. וי"א שהעד השלישי 

  צריך להיות כשר ולא קרוב.

לריו"ח אין מחתימים ב' עדים קרובים בגט קרח 
שמא יקיימוהו  ,אפי' אם כבר חתומים בו ג' כשרים

  בב' קרובים ואחד כשר.

הקרוב יכול לחתום בין באמצע בין  פ"ב.

  בתחילה ובין בסוף.

אפשר לקיים את הגט מכל שלשה עדים, וא"צ 
  רצופים.

  

  

  

  המגרש:
  

  או ע"מ או אלא לפלוני המגרש חוץ
המגרש את האשה ואמר לה  - אלא לפלוני

הרי את מותרת לכל אדם אלא  בשעת מסירה
ר"א מגורשת, ולחכמים אינה מגורשת, לפלוני, ל

וצריך לחזור וליתנו לה ולומר הרי את מותרת 
לכל אדם. ואם כתב נוסח זה בגט אינו מועיל 

  למוחקו. 

, וגם בזה היינו חוץ אלא שלשוןהגמ' מבארת 
כל הבתים מיטמאין בנגעים מכשיר ר"א, דתניא 

ם (והיינו שבתי עכו"ם אינם אלא של עכו"
בל טומאת בתי ישראל אינה טמאים בנגעים, א

תלויה בטומאת בתי עכו"ם). וטעמא דר"א 
משום דכתיב "ויצאה וכו' לאיש אחר" אפי' לא 
התירה אלא לאיש אחר מגורשת, ולרבנן הכונה 
כל איש ואיש. וי"מ דטעמא דר"א מדכתיב 

שאפי' אמר הרי את מגורשת ממני "גרושה מאישה", 

אלמא מגורשת ואי את מותרת לכל אדם פסולה לכהונה, 

שריבה בהם הכתוב ולרבנן איסור כהונה שאני  היא,

. אבל באומר על מנת מגורשת אף מצוות יתרות
   דאינו אלא כתנאי בעלמא.לרבנן 

אבל לריב"י באומר חוץ לכו"ע אינה  פ"ב:

, שלר"א והמחלוקת היא בע"ממגורשת, 
מותרת לכל אדם חוץ מאותו אדם, כמו שכל 

ים אינה מגורשת כלל תנאי לא פוסל גט, ולחכמ
  .ונמצא שלא התירה גט זה לכל אדםכיון ששייר 
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אם קידשה וכמו שנחלקו בגיטין ה"ה בקידושין 

, דכתיב "ויצאה והיתה" ליאסר לכל אדם חוץ מפלוני
  .ולר"א נאסרת לכל אדם חוץ מאותו האיש

אם ראובן קידשה חוץ  -אשת שני מתים

 משמעון, ושמעון קידשה חוץ מראובן, לא חלו
קידושי שמעון, כיון שלא הועילו כלל, אבל אם 
שמעון קידשה סתם ואסר אותה על ראובן חלו 
הקידושין, ואם מתו נחשבת אשת שני מתים 
ואסורה ללוי מפני זיקת ב' יבמין, וכמו בעשה בה שני 

  מאמר.

הגמ' מסתפקת מה הדין  -כמה ספיקות פ"ג.

אם אמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ 
לפני המסירה עון, ואח"כ אמר לה מראובן ושמ

ואין ואינו שיור לראובן ושמעון, ואת"ל שמועיל 
להתירה רק לראובן ושמעון, מה לחזור בו וכוונתו 

הדין אם הזכיר רק ראובן, אם כוונתו להתיר גם 
את שמעון או לא, ואת"ל שכוונתו רק לראובן 

את"ל שכוונתו מה הדין אם הזכיר רק את שמעון, ו

אם מה הדין אם אמר אף לשמעון  וןדווקא לשמע

  , תיקו.כוונתו לראובן או לשאר העולם

   - טענות התנאים נגד ר"א

ר"ט שואל שיוצא לר"א שאם נישאת לאח של 

גרם לעקור מצוות האסור עליה ומת שהוא 
, ולא אמרה תורה כריתות העוקר דבר מן התורה יבום

והגמ' פורכת טענה זו, דגם כשנושא בת אחיו 
שהרי לא יוכל האב לייבם טול מצות יבום גורם לבי

. ולפי זה נחלקו ר"א ורבנן באומר ע"מ, את בתו
אבל באומר חוץ אם נישאת לאחד מן השוק 

כיון ומת או שגירשה, מותרת לזה שנאסרה עליו 

  .שניתקה מאישות הראשון לגמרי

היכן מצינו בעריות שאסור לזה ריה"ג שואל 
ה (אבל בעלמא מצינו תרומ ומותר לזה

וקדשים), והפירכא היא שמצינו באשת איש, 
ואיירי בחוץ אבל בע"מ הרי היא מותרת אצלו 

  .  ונחשבת מותרת לכלבזנות 

 דבר הכורת בינו לבינהראב"ע שואל דבעינן 
, ועל דבריו אין וכאן היא אגודה בו ליאסר מחמתו

  פירכא. 

ר"ע שואל שאם נישאת לאחד מן השוק ואח"כ 

גט בטל ובניה  יהיהנישאת לאותו אדם 
שלא אמרה תורה , וא"כ אינו כריתות ממזרים

, והפירכא היא כריתות בדבר המביא לידי פסול
שבכל תנאי שייכת טענה זו. ונחלקו בע"מ, אבל 
בחוץ אם נישאת לאחר פקעה אישות הראשון 

  לגמרי. 

נמצאת דבר אחר אם הוא כהן ומת המגרש 
, אלמנה אצלו וגרושה אצל שאר בני אדם

אוסר כ"ש  אפי' מאישה לבדיסור גרושה ואם א
 שלפני מיתת המגרש תיאסר אצל מי שהתירה מפני

איסור אשת איש החמור, ואיירי באומר חוץ, 
וגם עליו אבל בע"מ הרי היא גרושה אצלו לזנות 

, אסורה כגרושה כיון שעכשיו נאסרה עליו לזנות
שריבה והפירכא על זה היא דאיסור כהונה שאני 

, וס"ל שר"א למד את דינו וות יתרותבהם הכתוב מצ
מ"לאיש אחר" ולא למד מאיסור כהונה "גרושה 
מאישה". (ור"ע אמר פירכא למ"ד דאיירי ר"א 

  בחוץ, ופירכא למ"ד דאיירי בע"מ).

אמר רבי יהושע שגם לו יש פירכא  פ"ג:

 (דכתיב כי יקח איש וכו' והיתה לאיש אחר)שהוקש 
יש אחר לפני הויה ראשונה שאינה אגודה בא

שצריכה ג"כ  בין גירושין לנישואיןללפני הויה שניה 
לא להיות אגודה באיש אחר, אמנם אין משיבין 

שאם היה קיים שמא יחזיר את הארי לאחר מיתה 

  . תשובה

גם  אם נישאת לאחר מודה ר"א שמותרת
לזה שנאסרה עליו, וטען על זה רשב"א היכן 
מצינו שאדם אחד מתיר מה שחבירו אסר, 

יבום היבם אסר אותה, ונדרים אין החכם  שהרי
מתיר אלא בחרטה, והפרת בעל הוא משום 

  שנודרת על דעתו.

המגרש את  -איזה תנאי הוא חסרון בכריתות
האשה ע"מ שלא תשתה יין או שלא תלך לבית 

ואין אביה לעולם אינו גט דכתיב "כריתות" 

(וזה  מפרידם אלא המות, דעד יום מותה היא קשורה בו
ם החולקים על ראב"ע שפורך את דברי לומדי

ר"א מדכתיב כריתות, והוא לומד דין זה מכרת 
כריתות). וכן הדין אם אמר לה שלא תעשה כך 
כל חייה, אבל אם אמר לה שלא תעשה כך כל 
ימי חייו או כל ימי חיי פלוני או ל' יום מגורשת 

  .והיא תקיים התנאי

אם אמר לה היום אי את אשתי ולמחר את 
  מגורשת לכו"ע דכיון דפסקה פסקה.אשתי 
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האומר לאשה הרי זה גיטך ע"מ  פ"ד.

הרי זו לא תינשא לו שמא  שתינשאי לאחר
ואין לך לעז גדול יאמרו נשותיהם נותנים במתנה 

שאין כאן , אמנם אם נישאת לו לא תצא מזה

, ולא תינשא לאחר איסור אלא חשש לעז בעלמא
אחר שהרי צריכה לקיים התנאי, ואם נישאת ל

תצא, ואינה יכולה לומר שתינשא לאותו אדם 
אחרי שתתגרש ממנו, שהרי אפי' לרב נחמן 
שמתיר לישון למי שאמר קונם עיני בשינה 
היום אם אישן למחר (ורב יהודה אוסר שמא 

) שאני התם ונמצא שעבר על נדרוישן למחר 
שהדבר תלוי בו, שידקור עצמו בקוץ, אבל כאן 

  אינו בידה להתגרש.

האומר לאשה הרי זה  -שא"א לקיימו תנאי
גיטך ע"מ שתעלי לרקיע וכדו' אינו גט, וליב"ב 

  הוי גט שאינו אלא כמפליג בדברים, וכן הלכה. 

אם אמר לה ע"מ  -תנאי שאסור לקיימו
שתאכלי בשר חזיר, או ישראלית ע"מ שתאכל 
בתרומה, או נזירה ע"מ שתשתה יין, לאביי הדין 

רבא התנאי קיים כמו בע"מ שתעלי לרקיע, ול
כיון שיכולה לאכול ולקבל מלקות.  אף לריב"ב

ואין בזה משום מתנה על מה שכתוב בתורה 
כיון שיכולה לא לעבור על התנאי ולא יחולו 
הגרושין, (וי"א שהחילוק שהיא עוקרת ולא 
הוא, ורבינא טוען שנחשב שהוא עוקר כי עושה 

  כך לקיום תנאו).

בין  לי לפלוניע"מ שתיבעאמר לה הרי זה גיטך 

אם נתקיים התנאי הרי זה גט,  בזנות בין בנישואין
ואם לא אינו גט. ואם אמר לה ע"מ שלא 
תיבעלי לאבא ולאביך אין חוששים שתיבעל 

ויתבטל הגט, אלא מותרת לינשא מיד, אבל אמר להם 

לה ע"מ שלא תיבעלי לפלוני אינו גט שמא תיבעל לו, 

ואם אמר לה , כמו ע"מ שלא תלכי לבית אביך לעולם
ע"מ שתיבעלי לאבא ואביך אף לרבא אין 
התנאי קיים כיון שאינו בידה כי הם לא יסכימו, 
משא"כ בשר חזיר הוא בידה, ובעילה לפלוני 

ואם אינו רוצה לבועלה באיסור ישאנה יכולה לשחדו 

  ויבעול בהתר.

  

                 המגרש חוץ מפלוני או ע"מ 
  המשך- או אלא 

ת האשה ואמר לה הרי את המגרש א פ"ד:

מותרת לכל אדם אלא לפלוני לר"א הוי גט, 

לתנא דמתני'  -כיצד יעשהולחכמים אינו גט, 

יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה ויאמר לה הא 
שסובר גיטך, ואמר חזקיה דהיינו כרשב"א 

, שבאומר כנסי שטר חוב צריך ליטלו ולחזור וליתנו
כיון שקנאתו ולריו"ח אף לרבי צריך לעשות כיון 

ולא מהני אמירה לבד כיון שזכתה בו, ליפסל לכהונה 

  .אבל בכנסי שטר חוב זה לא זכתה בו לכלום

הרי את מותרת לכל אדם אלא  כתב בגטואם 

לפלוני, אע"פ שחזר ומחקו פסול, ואם אמר כך 
לפני כתיבת התורף לרב ספרא  לעדים [ולסופר]

לכל  ובלבד שיאמר בשעת מסירה הרי את מותרתכשר 

, ולרבא פסול, אבל אם אמר כך אחר אדם
כיון שעיקר הגט נכתב קודם כתיבת התורף כשר 

. וכן אמר רבא שישתיקו את הבעל הזכרת התנאי
  עד אחרי כתיבת התורף.שלא יאמר שום תנאי 

לרבי כל  -מתי תנאים פוסלים את הגט

פוסלים את הגט, שנכתבו בתוך הגט התנאים 
ל פה כגון חוץ ולחכמים רק לשון שפוסל בע

פוסל בכתב, אבל מה שאינו פוסל בעל פה כגון 
ע"מ אינו פוסל בכתב. לרבי זירא המחלוקת היא 
כשכתבו לפני התורף, ונחלקו אם גוזרים ע"מ 
אטו חוץ, אבל לאחר התורף כשר לכו"ע, ולרבא 
המחלוקת היא לאחר התורף ונחלקו אם גוזרים 

סול אטו לפני התורף או לא, אבל לפני התורף פ
  לכו"ע.

האומר לאשה הרי את מותרת לכל אדם  פ"ה.

ולכל מי שאין לה עליו  אלא לאבא ואביך
דלאו קידושין כגון שאר חייבי כריתות הגט כשר 

, אבל אם שיורא הוא כיון שבלאו הכי לא תפסי קידושין
אמר לה אלא אלמנה לכה"ג וכו' שיש לה 
קידושין עליו בעבירה כגון שאר חייבי לאוין 

דכיון שהאישות מונעת את הקידושין הוי פסול הגט 

  . שיור בגט
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פלוני שהוא  חוץ מקידושיהמגרש את האשה 

הגט פסול, כיון דאתי לכלל הויה, דמהאי קטן 

אם קיבלה גט לאחר מיתת טעמא קטנה מתגרשת 

, ולא שהם דאורייתאבקידושי אביה  אביה, אפי'
נחשב שאינה ראויה לקידושין וכתיב "ויצאה 

שאינה ראויה להתגרש אם אינה ראויה לקדש  והיתה"

  , כיון דאתיא לכלל הויה.עצמה

רבא  -כמה ספיקות אי חשיב שיור בגט

מסתפק מה הדין במגרש את האשה חוץ מאלו 
העתידים להוולד, (ושאני מעבד ועכו"ם שאינם 
עומדים להתגייר). וכן מסתפק מה הדין בחוץ 
מבעל אחותה, (ושאני מעכו"ם דגירות לא 

יחא ומיתה שכיחא). וכן מסתפק מה הדין שכ
ואין שלא תיבעלי בזנות, אם אמר חוץ מזנותיך 

ראיה מאבא ואביך דדילמא כוונתו באופן 
שיעברו וישאוה. וכן מסתפק אם חוץ מביאה 
שלא כדרכה חשיב שיור. ואם חוץ מהפרת 
נדרים דאינו בנישואין אי חשיב שיור דכתיב 

יך דאינו "אישה יקימנו". ואם חוץ מתרומת
בנישואין חשיב שיור דקנין כספו כתיב. ואם 
חוץ מירושתך הוי שיור דכתיב "לשארו וירש 
אותה". ואם חוץ מקידושיך בשטר הוי שיור 

   דכתיב "ויצאה והיתה".

  נוסח הגט

לרבנן כותב הרי את מותרת לכל אדם,  פ"ה:

ולר"י כותב ודן דיהוי לכי מינאי ספר תירוכין 
פטורין למהך לאינסבא לכל ואיגרת שבוקין וגט 

גבר דיתצביין. ומחלוקתם היא אם ידים שאין 
מוכיחות הויין ידים, שהרי בנוסח הרי את 
מותרת לכל אדם אינו מוכיח שכוונתו לגרש 

  בגט זה, דשמא מגרש בדיבור והשטר לראיה.

שכבר ואם כתב לה הרי את בת חורין לא הוי גט 

לה הרי את , ואם כתב לפני הגירושין היא בת חורין
לעצמך הוי גט, דאי מהני בשחרור דקני גופיה 

  כ"ש באשה שלא קנה גופה.

לא יכתוב ודין דמשמע  -דקדוקים בנוסח הגט

, אלא ודן. ואם אינו דין לגרשה אינו מגרשהדין 
, למהך ולא שהוא גגויכתוב אגרת ולא איגרת 

ולא למחך  דמשמע שתהיה לו מספר זה ואילךלימהך 
, דיתיהוייין ודיתיצבייין ק בהשמצחדמשמע חוכא 

, שמשמע שהכונה לאשה זו ולא לאחרותעם ג' יודין 

ויאריך את הו' של תרוכין ושל שבוקין ושל כדו 
ויהיה משמע שהכונה לגרושות ועזובות שלא יראה י' 

, ולא יכתוב לאיתנסבא דעלמא, וכדי משמע בלא גט
  .שלא ישתמע לא יתנסבאאלא להנסבא 

רית יתיכי ליכי אנת פלונית בת פט -נוסח טופס הגט

וכדו פטרית ושבקית  ,פלוני דהוית אינתתי מקדמת דנא
ותרוכית יתיכי די תהויין רשאה ושלטאה בנפשייכי למהך 
להתנסבא לכל מאן דיתיצבייין ואינש לא ימחי בידייכי מן 

ודן די יהוי ליכי מינאי גט פטורין וספר  ,יומא דנן ולעלם
  .ת משה וישראלכין ואגרת שבוקין כדתירו

רבא תיקן לכתוב בגט איך פלניא בר פלניא פטר 
ותריך ית פלוניתא אינתתיה דהות אינתתיה מן 
קדם דנא מיומא דנן (לאפוקי מרבי יוסי דס"ל 

ואע"ג דהלכה כרבי שזמנו של שטר מוכיח עליו 

יוסי צריך לעשות לכו"ע כדי שלא יצא שם פסול על 

מר היום ) ולעלם (לאפוקי מהאומשפחות ישראל
דאף שמגורשת אי את אשתי ולמחר את אשתי 

  ).לגמרי מ"מ יהיה לעז

  נוסח גט שחרור
הרי את בת חורין, או הרי את לעצמך. ואם כתב 

כיון לה הרי את מותרת לכל אדם לא הוי שחרור 

שלא הוציאה ממנו למלאכה, וממילא אף לבן חורין 

  , ואם כתב אין לי עסק בך הוי שחרור.אסורה

אע"פ שקנסוהו  דו לעכו"ם יצא לחרותהמוכר עב

, וצריך גט שיפדהו עד עשרה בדמיו לא ישתעבד בו עוד
. ולרשב"ג אם להתירו בבת ישראלשחרור מרבו ראשון 

  כתב לו לכשתברח ממנו אין לי עסק בך זהו שחרורו.

רב יהודה תיקן לכתוב בשטר מכירת פ"ו. 

שאין ערעור עבדים עבדא דנן מוצדק לעבדו 

 מופלג מכל חירות,פטיר ועטיר מן חרורי , ולעבדות
ומן עלולי ומן ערורי ומן ערורי מלכא ומלכתא 

, ורשום דאיניש לא אית שאינו מוכתב למלכות
, ומנוכה שאין עליו סימן עבדות מאדם אחרעלוהי 

ומכל שחין  כגון ליסטים מזוין דמקחו בטלמכל מום 
שנתיים, דמאיס, ודרך לחזור עד דנפיק עד טצהר 

חדת  ים, ואם לא התנה אין המקח בטל בסימפוןשנתי
  ועתיק. (הגמ' מבארת מהי רפואת שחין זה).

  גיטין פסולים שאם נישאת הולד כשר
ומתני' דלא כר"מ,  כתב בכתב ידו ואין עליו עדים

ואי כר"מ י"ל דכתב ידו כמאה עדים דמי, וקרינן ביה וכתב 
ב ונתן, ורבנן פסלו גט זה שמא יבואו להכשיר גט בכת

  סופר, שבזה הולד ממזר.
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  .יש עליו עדים ואין בו זמן

  .יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד

י"א שאם נישאת לא תצא וי"א  גט ישןאבל 

  שמותרת לינשא לכתחילה.

כל המשנה ממטבע שבטעו חכמים לר"מ גט קרח 

  הולד ממזר, ולרבנן תצא. בגיטין

תצא, ולר"מ  שלום מלכות גט הפסול משום

  הולד ממזר.

ולא אמר בפנ"כ ליח המביא גט ממדה"י ש
לר"מ יוציא והולד ממזר, ולחכמים אין  ובפנ"ח

הולד ממזר אלא יטלנו ממנה ויחזור ויתננו לה 
  ויאמר בפ"נ.

: יש בו זמן ואין בו אלא ע"א לרב וריו"ח פ"ו

ואשמועינן דלכתחילה לא איירי בכתב יד של הבעל 

, ולשמואל אפי' בכתב סופר בדיעבד לא תינשא
, ואם הסופר הוא דסופר הוי במקום עד שניתצא 

ובקי בתורת גיטין ולא יכתבנו אלא אם שמע מובהק 

  מותרת לינשא לכתחילה. מפי הבעל

לרב אם יש לה  - אם בג' גיטין דמתני' תצא

שלא לא תצא  קודם שנודע לנו שבגט זה נישאתבנים 

, ואם אין לה בנים להוציא לעז ממזרות על בניה
  יו"ח ורבי חלפתא לא תצא.תצא, וללוי ור

ט"ו עריות הפוטרות צרותיהן, אם הערוה היתה 
מקודשת מספק (שזרק לה קידושין ספק קרוב לו 
ספק קרוב לה), או מגורשת מספק (ג' גיטין דמתני' 
הפסולים ואם נישאת הולד כשר) צרתה חולצת ולא 

שמא אינה זקוקה ונמצא נושא אשת אח שלא מתייבמת 

  במקום מצוה.

אם שתו מהם, מפני עופות פוסלין במי חטאת כל ה

 שמקיאים מים שבפיהם, וכבר בטלו המים מתורת מי חטאת
ואין המים שבפיה חוזרים חוץ מן היונה מפני שמוצצת 

, ולרבי חלפתא קרצית (דיבבתא ומטפטפים בתוך הכלי
  דביני כיפי) גדולה כזית אינה פוסלת וקטנה פוסלת.

גט כשר  לשיטת רבי אלעזר -עידי מסירה
אם  ואינו כתב ידואפי' בלא עדים  לינשא לכתחילה

יש עידי מסירה, וגובה בו מנכסים משועבדים 
, אם שטר הוא וכן בגט גובה כתובה מנכסים משועבדים

שאין חתימת העדים בגט אלא מפני תיקון 
שמא ימותו העידי מסירה ויערער הבעל לומר העולם 

א בשאר . לרב הלכה כר"א בגיטין וללא גירשתיה

שטרות, ולשמואל הלכה כר"א אף בשאר 
שטרות. ולשיטת רבנן גט שיש עליו רק עידי 
מסירה פסול, ואמרו רבי ינאי וריו"ח שאפילו 

  ריח הגט אין בו.

נותן שניהם  נתערבו ב' גיטין ושמותיהם שווה
והיינו לזו ושניהם לזו, ואם אבד אחד השני בטל. 

אין העדים  כר"מ דעידי חתימה כרתי, שהרי בכל גט

ולר"א דעידי מסירה כרתי לרבי  יודעים למי ינתן,
ואין ירמיה פסול דלא ידעי באיזה גט מתגרשת 

, ולאביי זו נתינה לשמה מבוררת ובעינן נתינה לשמה
  כשר וא"צ נתינה לשמה.

וכתבו בו שמות כולם  חמשה שכתבו גט אחד
והעדים חתומים למטה, יתנו גט זה לכל אחת 

טופס נפרד לכל אחת אינו  מהן, אבל אם כתב
והיינו כשר אלא למי שהעדים נקראים עמו 

התחתון, אבל העליונים פסולים שמא לא העידו אלא על 

  . התחתון

לריו"ח טופס נפרד היינו שכתב זמן נפרד לכל 
וכיון שהזכיר שמות נפרדים לכל אחד הוי כל אחד אחד 

, ואע"פ גט לעצמו ואין העדים חתומים אלא על האחרון
גט שכתוב בו שאלו בשלום פלוני פסול שמא ש

חתמו רק על השאלת שלום, מ"מ היכא שכתוב 
ושאלו בשלום פלוני כשר, והכא איירי שכתוב 
בו ופלוני ופלוני, ואיירי שכולם נכתבו ביום אחד 

וכ"ש שאין בו פסול נכתב ביום ונחתם בלילה 

, ואם יש רווח בין זוג שאם נחתם לאחר זמן פסול
  לריב"ב. לזוג פסול 

ולר"ל אף אם כתב זמן אחד לכולם אינו  פ"ז.

כשר לכולם עד שיכתוב אנו פלוני ופלוני גירשנו 
נשותינו פלונית ופלונית, ואיירי שחזר וכתב 

ומ"מ כיון  פלוני גירש פלונית ופלוני גירש פלונית

, שכללם בתחילה נחשב שהעדים מעידים על הכל
 דבלא זה פסול דכתיב "וכתב לה" ולא לה

ולחברתה, ואם יש זמן לכל אחד ויש רווח לכל 
אחד אין כשר אלא מי שהעדים נקראים עמו, 
ולר"מ אף בלא רווח פסול מפני שהזמן 

  מפסיקן. 

הכותב נכסיו לשני עבדיו קנו ומשחררים זה את זה, 
  ומסרם בבת אחת.והיינו בשני שטרות 
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  דיני חתימת העדים

ים גט שבינו לבין חתימות העדים חתומ פ"ז:

אבל אם השאיר ב' שיטין פסול, שם קרובים כשר, 

דאויר פוסל יותר כמו שבסוכה אויר פוסל בג' וסכך פסול 

  .בד'

, והחתים לרוחב המגילהכתב ב' גיטין זה בצד זה 
ב' עדים עברים מתחת הראשון לתחת השני 

, ששמו מתחת הראשון ושם אביו מתחת השני
ן ישראלים מארץ יוואחריהם ב' עדים יונים 

שחותמים שם האב ואח"כ שמם, וא"כ היוונים חתמו על 

, הגט שעליונים נקראים עמו כשר, הגט השני
והשני פסול, שמא חתמו התחתונים שלא 
כדרכם וגם הם חתומים על הגט הימני, וזעירי 
תנא ששניהם כשרים, דאין העדים העליונים 

  פוסלים את התחתונים.

ואם העד הראשון והשלישי עברי, והשני 
שחתם היוני יוסף תחת השמאלי ובן והרביעי יווני 

פסול, שמא  שמעון חתם בשורה הבאה תחת הימני
חתם השני כמו עברי ואינו חתום אלא על 

, וזעירי תנא ששניהם (ועיין רש"י)הראשון 
כשרים, שהרי אפשר להכשיר גט בעד עברי ועד 

  יוני.

אם כתב את סיום הגט בדף השני והעדים 
איירי שנשאר ריק מתחת חתמו שם כשר, ו

מפני העמוד הראשון (ואין לחוש שסיים וחתכו 

תנאי שהיה בו, וחתך ראשו של שני, והעדים לא חתמו 

), ויש מקום ריק מעל העמוד השני (ואין על שלו
לחוש שנמלך מהראשון, ובשני כתוב גט אחר 

), שאין לחוש וחזר ונמלך לגרשה וחתך עליונו של שני
ואיירי שכתב הרי את שיש כאן ב' גיטין, 

מלמטה ומותרת למעלה, שאין לחוש שנמלך 
ונמצא הראשון בטל, אי נמי מסתבר באמצע הענין 

, ולרב אשי איירי שניכר שלא שלא נחתם באותו יום
שהוא שחור ועב, ואיירי שאין רווח נחתך הקלף 

  .מלמטה, דאם יש רווח שמא נמלך

אם העדים חתמו למעלה או בצד או מאחורי 
, דתיקנו שיהיו עדיו בתוכוגט פשוט פסול הגט ב

ואין נ"מ לאיזה כיוון החתימה, ורב שהיה חותם 
  בצד הגט היינו באיגרת זימון לבי"ד.

כתב גט מהאמצע למטה ועוד אחד מהאמצע 
למעלה, והעדים חתומים באמצע, שניהם 

  .שאין החתימה נקראת עם אף אחדפסולים 

 אם כתב גט אחד עד האמצע, וגט שני מהצד
השני עד האמצע, והעדים חתומים באמצע, 

שגג החתימה היא כשר הגט שהעדים נקראים עמו 

  .כלפיו

אם חתמו העדים בין שני גיטים כשר הגט 
  שהעדים חתמו בסופו.

גט שכתבו עברית ועדיו יונית או איפכא, או 
  שעד אחד עברי ועד אחד יוני, כשר.

אם חתם איש פלוני עד, או בן איש פלוני עד, 
איש פלוני בן איש פלוני ולא כתב עד, כשר, או 

שלשונם וכך היו עושים נקיי הדעת שבירושלים 

  .קצרה

כתב סופר ועד כשר, ואמר רבי ירמיה  פ"ח.

ואין חוששים שהבעל שהכונה שהסופר חתום עליו 

, אמר לשניים לחתום והחתימו את הסופר משום כיסופא
  .דמילי לא מימסרן לשליחוהיינו כרבי יוסי 

וחניכתה כשר, שם לווי של משפחה ב חניכתו כת
והיינו עד י' דורות, ולרשב"א עד ג' דורות כשר 

  מכאן ואילך פסול.

לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו בה ז' בתי דינים 
  עבודה זרה, ירבעם בן נבט וכו'.

הושע ביטל את השומרים שהושיב ירבעם שלא 
יעלו לרגל ואעפ"כ לא עלו, ואמר הקב"ה שאותם 

  ם שלא עלו ילכו בשבי.שני

צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שהגלה גלות 
שהיו  שקדמה להם י"א שנהצדקיהו בעוד גלות יכניה 

, וכמה היו אלף. וילמדום תורהבה חרש ומסגר קיימת 
ולעולא הצדקה היא שהקדים ב' שנים לפני מנין 

שאם שהו עד ונושנתם היה מתקיים כי אבוד ונושנתם 

  תאבדון.

 בחזקהבישראל גט מעושה  -שהגט מעו פ"ח:

 בהנך דיוציא ויתן כתובה, או שהיא אסורה לוכדין 
, להתירה לינשאכשר, אבל שלא כדין פסול 

מן הכהונה ובעכו"ם אם מעושה כדין פסול ופוסל 

, ואם מעושה שלא כדין אפי' ריח משום ריח הגט
הגט אין בו. לרב משרשיא מדאורייתא גט 

ם אמרו שפסול מעושה ע"י עכו"ם כשר, וחכמי
כדי שלא תלך האשה לעכו"ם שיעשוהו לכתוב 
גט, והגמ' דוחה שודאי אינם יכולים לכפות 
ישראל לגט, דא"כ למה שלא כדין אין בו אפי' 
ריח הגט דמאי שנא מישראל, אלא כדין 
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בעכו"ם אם אינו גט חוששים שיאמרו שאף 
, אבל וההוא גיטא מעליא הואבישראל אינו גט 

וששים שיאמרו שגם בישראל שלא כדין אין ח
ואין לגזוראטו גט מעושה אינו גט,  בגט מעושה כדין

  .שלא כדין, דהוי גזירה לגזירה

ולא לפני  -ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם
, שאין מומחין אלא סמוכיןעכו"ם, ולא לפני הדיוטות 

לדון כמו בני א"י ואמר רב יוסף שאנו עושים שליחות 
גזילות וחבלות לא,  בהודאות והלוואות, אבל

  דבמילתא דלא שכיחא לא עבדינן שליחותייהו.

  מתי חוששים לקול

אם יצא קול שאכלה או  -זנות ופריצות פ"ט.

גירגרה או הניקה בשוק, לר"מ תצא, ולר"ע לא 
תצא עד שישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה, 
ולריו"ח בן נורי אינה נאסרת אלא על פי דבר 

שזינתה  על פנויהול ברור. ואמר רבא שאם יצא ק
מותרת לכהן, דפריצותא בעלמא  לעכו"ם ועבד

  ששיחקה בשוק או שמיעך לה בין דדיה.חזו לה 

 על בתולהיצא קול  -מתי אין חוששים לקול

מותרת לכהן גדול, דדילמא פריצותא שהיא בעולה 

שהיא נשואה או שהיא  על פנויה, או בעלמא חזו לה
לקול שנתקדשה זה ימים, דאין חוששים אלא ארוסה 

או שיצא הקול שנתקדשה ולא אמרו למי,  היום,
או שנתקדשה בעיר אחרת, או שיצא הקול 
שהיא ממזרת או שפחה, או שיצא קול שפלוני 

או שיצא הקול לא נאסרו עליו הקדיש את נכסיו 
  שהפקיר את נכסיו, אין חוששים לאלו.

שיצא קול  פנויהאשה  -בקידושין וגירושין
ולא תינשא לאחר בלא מקודשת  שנתקדשה הרי זו

, ואף אם יצא קול שנתגרשה אינו כלום, דכל גט
כגון שיצא הקול על אשת כהן קלא דבתר נישואין 

וודאי שאין לא חיישינן ליה,  שנתגרשה או שזינתה

. אבל על זו מתירים אשה לשוק מחמת קול שנתגרשה
שהיא מקודשת מחמת הקול אם יצא קול 

, דהוי קול ומותרת לכלשנתגרשה הרי זו מגורשת 
  ושוברו עמו. 

דווקא שיצא קול  -מה נקרא קול של קידושין
שהיו נרות דולקות ומיטה מוצעת ובני אדם 
נכנסים ויוצאים ואומרים שפלונית נתקדשה 

שלא יאמרו משיאין אשת היום חוששים לקידושין 

(אבל אם אמרו מתקדשת שמא לבסוף לא  איש

דקים שפלוני נתקדשה), וכן אם שמעו קול ובו
שמע מפלוני ופלוני מפלוני והלכו למדה"י 

  חוששים, אבל קול הברה סתם לא.

לרב חסדא אין חוששים לקול עד שיצא מפי 
  הכשרים, ולרב ששת אף מפי נשים.

ע"י שמשתקים את הקול,   אם מבטלים קול שיצא

אי נמי אם חזרו מוציאי הקול ממדה"י ואמרו להד"מ 

עא לא מבטלים בסורא מבטלים קול ובנהרד
קול. ובמעשה שיצא הקול שקידשה בתמרים 
שלא נתבשלו כל צרכם מבטלים את הקול, 

ואין חשש משום שיאמרו שלא היה בהם פרוטה 

. וכן אם יצא קול שיאמרו שמשיאים אשת איש
שנתקדשה לאחד מבניו של פלוני מבטלים את 
הקול, מפני שיאמרו שנתקדשה לקטן, וכן אם 

  תו כקטן.נראה גדול אבל חכמ

אם יש אמתלא אין חוששים לקול,  -אמתלא

כגון שגירש על תנאי או שקידש ספק קרוב לו 
ספק קרוב לה, לריו"ח דווקא שהיתה האמתלא 

  מיד, ולרבה בר רב הונא אפי' עד י' ימים.  

לרב זביד חוששים לאמתלא אף אם יש  פ"ט:

מקום לאמתלא. ולרב פפא דווקא כשיש 
ערער חוששים אמתלא, ואם הבעל בא ומ

לאמתלא אם יש מקום לאמתלא. והא דתנן 
שאשת איש שהלך בעלה למדה"י ואמר לה 

ואח"כ בא בעלה  ע"א מת בעלך ונתקדשה
אבל אם נישאת תצא מזה ומזה מותרת לחזור לו 

אע"ג דאנוסה היא שמא יאמר שגירש הראשון, ומ"מ 
בנתקדשה מותרת לחזור, לרב כהנא החילוק הוא דכאן 

קידשה על תנאי, שהיה בעלה חביב לה, יש אמתלא ש

ודווקא שלא  ולרב פפא הטעם משום שהבעל מערער,
שעליה נישאת אבל אם נישאת דעבדה איסורא 

  קנסוה רבנן. לדקדק כיון שאין כאן אלא עד אחד

אינו  שלא בדקו בי"ד אחריוקול שלא הוחזק בבי"ד 
  קול.

שיצא הקול אין חוששים לקול אחרי הנישואין 

ישואין נתקדשה לאחר, אינה צריכה גט, דא"כ שלפני הנ

, ואחרי אירוסין לרב אשי חוששים נאסרה לבעל
, ולרב חביבא אין חוששים ומגרש ראשון ונושא שני

  , וכן הלכה.וא"צ גט שלא תתגנה עליו

 ובא אחר וקידשה יצא קול שנתקדשה לאחד

אע"פ שבנהרדעא אין מבטלים קול, מ"מ  בעדים
אשון, מפני שאם יש לברר אם נתקדשה לר
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יתברר שקידשה תצא משני בלא גט, ולרב הונא 
בכל גוונא צריכה גט משני, ואפי' באשת איש 
גמורה, דאשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת 
דחזקה אינה מעיזה פניה בפני בעלה, ולשמואל 
דווקא בפניו אינה מעיזה. ואם בדקו את הקול 
ולא מצאו דבר ברור לרב הונא הראשון מגרש 

, אבל לא איפכא דאתי אם ירצהשני נושא וה
שקידשה שני למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין 

, ולרב אחר שגירשה הראשון ובא הראשון להחזירה
שיננא בריה דרב אידי יכול השני לגרש 
והראשון לישא, דיאמרו שהיו קידושי טעות, 

  וכן הלכה.

  מתי יגרש האדם את אשתו

 ערותב "לב"ש רק במצא דבר ערוה דכתי .צ

תבשילו  שרפהדבר", ולב"ה אפי' הקדיחה 
", וב"ש לומדים מדבר דברדכתיב "ערות 

אבל בלא עדים אינה דדווקא בשני עדים מוציאה 

. ולר"ע אפי' מצא אחרת נאה הימנה נאסרת עליו
דכתיב "והיה אם לא תמצא חן בעיניו, ד"כי" 

אי, דילמא, אלא, דהא,  -משמש בד' לשונות
מפני שמצא בה ובלאו הכי לא הא לב"ש כי היינו ד

אם לא מצאה חן , ולר"ע היינו אי נמי יגרשה, וכן לב"ה

  .בעיניו, או אם מצא בה ערות דבר

אם גירש בלא סיבה אין כופים להחזירה, מדגלי 
ואם רחמנא באונס לא יוכל לשלחה כל ימיו 

שילחה מחויב להחזירה (ואינו לוקה על שילוחה דהוי 

  .ניתק לעשה)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ש על רעך רעה והוא יושב לבטח אל תחרו
שלא יהא ליבו לגרשה והיא יושבת  - איתך

  תחתיו.

שיש איסטניס יותר מחבירו כשם שהדעות במאכל 

כך הדעות בנשים  שיש שמקפיד על מיאס מועט וכו'
, יש שנועל בפני יש מקפיד על פריצות מועט וכו'

ואינו הגון אשתו ויוצא וזו מידת פפוס בן יהודה 

, ויש כך נכנסת איבה ביניהם ומזנה תחתיומפני שמתוך 
שמדברת עם אחיה וקרוביה ומניחה וזו מידת 
כל אדם, ויש שרואה את אשתו יוצאה וראשה 

באצילי פרוע וטווה בשוק ופרומה משני צדדיה 

ורוחצת במקום שבני אדם רוחצים (ואם  ידיה
רגלים לדבר שהיא זונה רוחצת עם בני אדם ממש 

ת אדם רע, ומצוה לגרשה, ), וזו מידואסורה לו
והמקדשה קראו הכתוב "אחר" שזה הוציא 
רשעה מביתו וזה הכניסה לביתו, זכה שילחה 

  לא זכה קוברתו, וכדאי הוא במיתה.

 אשת נעוריםבזווג ראשון  -כי שנא שלח צ:

שנאוי המשלח, כי אפי' מזבח מוריד עליו 
  דמעות, ובזווג שני אם שונא אותה ישלחה. 
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  ין:קידושמסכת 
  

  

  האשה נקנית:
  

  קנין אשה ויבמה

בג' דרכים,  לבעלההאשה נקנית  -קנין אשה ב.

כותב שטר  נותן לה ואומר הרי את מקודשת לי,בכסף 

 לה על הנייר אע"פ שאינו שו"פ הרי את מקודשת לי
, בא עליה ואומר הרי את מקודשת לי בביאה זווביאה 

בשני  להיות ברשותה לינשא לאחרוקונה עצמה 
  ים בגט ובמיתת הבעל.דרכ

לב"ש דינר או שוה  -שיעור הכסף לקידושין

(שהיא אחד מח'  של נחושתדינר, ולב"ה פרוטה 
  ) או שוה פרוטה.של כסףבאיסר האיטלקי 

להיות כאשתו לכל בביאה  ליבםנקנית  -קנין יבמה

דבר, שאם בא לגרשה צריכה גט ולא חליצה, אבל שטר 
לא מדרבנן לפוסלה וכסף אין מועילים בה מן התורה, א

על שאר אחיו, ולא ליורשה וליטמא לה ולפוטרה מן 

  , וקונה עצמה בחליצה ובמיתת היבם.החליצה

לא תני האשה  -ביאור לשון האשה נקנית ב:

מתקדשת משום שקידושי כסף נלמדים קיחה 
קיחה משדה עפרון, וקיחה איקרי קנין. ובאיש 
תני האיש מקדש ולא האיש קונה, דפתח 

דאורייתא ומסיים בלישנא דרבנן,  בלישנא
ומקדש היינו שאוסר אותה על כו"ע כהקדש. 
ולא תנא הכא האיש קונה משום שתני קונה 
את עצמה בדידה, ולא שייך לכתוב האיש קונה 
ומקנה מפני שבמיתת הבעל אין הבעל מקנה, 

  או כדי שלא נחשוב שיכול לקנותה בעל כרחה.

נקיבה, לשון  דרך הוא לשון זכר ולשון - לשון דרך
, וכיון דאין דרך "בדרך אחד יצאו אליך"זכר דכתיב 

אשה לעשות מלחמה תני בלשון זכר, וכן בשבעה 
דרכים בודקים את הזב תני בלשון זכר (ולא תני 
דברים משום שדרך באכילה או שתיה יתירה לבוא 
לידי זיבה), שהרי אשה מיטמאה אף באונס. ודרך 

ת להם את הדרך והודע"הוא לשון נקיבה דכתיב 

, והתורה היא לשון נקיבה, וכן במתני' תני "ילכו בה
שלש בלשון נקיבה משום דתני דרך וכיון דתני גבי 
אשה תני דרך בלשון נקיבה. ולא תני דבר שהוא 

 כדרך הגמ',ובזה יוכלו לכתוב שלשה  לשון זכר,
דביאה היא לשון דרך דכתיב "ודרך גבר בעלמה", 

ה. או ששייך בקידושין וכסף ושטר הם צורך ביא
לשון דרך דדרכו של איש לחזר אחר אשה, משל 
לאדם שאבדה לו אבידה וכו'. והא דתני דרך 
באתרוג דומה לאילן או לירק, ובכוי יש בו דרכים 
ששוה לחיה וכו', ובזו אחת מן הדרכים ששוו גיטי 
 נשים לשחרורי עבדים, משום שאם יש פלוגתא

ומה לכאן ובדרך זו אינו דומה (כגון חילוק בדרכיו, בדרך זו הוא ד

  תני דרכים. מתני' דבא למעוטי שחופה אינה קונה)

האשה  -קידושי אשה בחופה ובחליפין ג.

נקנית בשלשה דרכים למעוטי שאינה נקנית 
, שאם מסרה אביה לחופה אינה מתקדשת בכךבחופה 

ולרב הונא הסובר שחופה קונה בא למעט 
, ואף שקנין כסף דרקנין סושאינה נקנית בחליפין 

דכתיב נלמד משדה עפרון ושדה נקנה בחליפין 

, מ"מ אשה אינה "ושלף איש נעלו" והתם שדה הואי
 כלי שערכונקנית בחליפין, דחליפין קונים אף ב

פחות משו"פ, ואשה בפחות משו"פ לא מיקניא 
דגנאי הוא לה, ולכן בטל תורת חליפין בקידושין נפשה 

אם נתנו בתורת חליפין, עד אפי' אם יש בכלי פרוטה, 
  שיתנו בלשון קנין או קיחה או קידושין.

האשה קונה את  -גירושין ע"י חליצה ג:

עצמה בשתי דרכים, למעוטי חליצה, ואין 
לומדים ק"ו מיבמה (שאינה יוצאה בגט ומ"מ 
יוצאה בחליצה), דכתיב "ספר כריתות" ספר 

  כורתה ולא דבר אחר.

 מקור קידושי כסף שטר וביאה 
  וזכאות האב

מנלן שאשה מתקדשת בכסף, ומנלן שהאב 
האב זכאי בביתו  - זכאי בביתו בקידושיה

שהוא מקבל בשטר שהכסף שלו, בקידושיה בכסף 

שמוסרה לביאה לשם קידושין בעודה ובביאה השטר, 

והמקור הוא מדכתיב "ויצאה נערה בעל כרחה. 
באמה העבריה היוצאת מרשות האדון חינם אין כסף" 

אין נערות, ו"אין כסף" מיותר ובא ללמדנו ש בסימני
אבל יש כסף לאדון כשיוצאת ממנו, כסף לאדון זה 

והיינו אב. והמקור שהכסף כשיוצאת ממנו אחר 
הוא של אב דמסתבר שהכתוב ממעט יציאה 
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דכמו שיציאה מרשות אב כמו יציאה מרשות אדון 

מרשות אדון אין כסף לאדון שיוצאת מרשותו, כך יציאה 

ואף שלא ת אב אין כסף לאב שממנו היא יוצאת. מרשו
שהרי  למעשי ידיה וירושתהיצאה מרשותו לגמרי 

מיחסרא מסירה לחופה, בהפרת נדרים יצאה 
ולומדים מהי' דאין שאינו מיפר לבדו. מרשותו 

כסף (ולא מעצם הפסוק שנצרך לומר שיוצאת 
בימי נערות), כמו שלומדים מהי' של "וזרע אין 

פוסלה מתרומה  כגון ממזרפסול לה" שגם זרע 
(ולזרע זרעה א"צ קרא, דבני בנים הרי הם 
כבנים), והמקור של התנא ללמוד מהי' הוא 
ממה שלא כתבה תורה בלא י' כמו שכתבה 

  "מאן בלעם" בלא י'. 

מ"בנעוריה בית אביה" שכל שבח  ואין ללמוד
נעורים לאביה, דבהפרת נדרים הוא דכתיב 

ללמוד מהפרת נדרים  וא"אולגופיה איצטריך, 
דממונא מאיסורא לא ילפינן, (ולכן צריך ללמוד 

" שבת מעשי לאמהמ"וכי ימכור איש את בתו 
ידיה לאביה, ואין לומדים מנדרים). ואין לומדים 

דממונא חמישים דאונס ומפתה, ממה שהקנס שלו 
ואין שהקנס כולו חידוש הוא. מקנסא לא ילפינן 

דשאני בושת  שאינם קנס,ללמוד מבושת ופגם 
שיכול למוסרה למנוול ופגם שאביה שייך בהם 

ומוכה שחין ויהיה לה בושת ופגם, ואנס זה חיסרה ממון 
  זה שלא יקפצו עליה.

וצריך פסוק גם שקידושי הבת לאביה וגם  ד.

שמעשי ידיה שלו, משום שבמעשי ידיה היא 
ודעתו על טרחה בהם, ומאידך מיתזנא מאביה 

ל קידושיה מעלמא קאתי , אבמעשה ידיה דשכיחא
  .ולא היתה דעתו לזונה בשבילם

ביאור כפילות הפסוקים שאמה יוצאת בנערות 
ויצאה חינם זו יציאה  -ובגרות (ותושב ושכיר)

בימי בגרות, אין כסף זו יציאה דימי נערות. ואם היה 
רק פסוק אחד הייתי מעמידו בימי בגרות, ובא זה 

ושב (קנין באיסור ת ולימד על זה. וכמו שמצינו
) ושכיר (קנין שזהו נרצע ואין גופו קנוי כעבד כנעניעולם 

שנים) לאכול תרומה, שאם התורה היתה כותבת 
אחד מהם הייתי אומר שזה קנוי קנין שנים אבל 
קנוי קנין עולם אוכל, וכשכתבה תורה שניהם אנו 
יודעים ששניהם לא אוכלים. ואביי אומר שאינו 

ונים, ואף דאתיא דומה, דשם הם שני אנשים ש
בק"ו טרח וכתב לה קרא, אבל כאן כיון שיוצאת 

ולכתוב נערות בהדיא בנערות לא שייך יציאה בבגרות 

. ולכן מפרש אביי דאיצטריך לאיילונית שאף ותו לא

כשיהיה לה כ' שאין לה סימני נערות יוצאת בבגרות 

. ולמר בר רב אשי לומדים זאת מק"ו וא"צ לזה שנה
נן דטרח וכתב לה קרא, אלא פסוק (ולא אמרי

כשאין תירוץ אחר) אלא בא ללמד שאפשר למכור 
  איילונית לאמה אע"פ שאין לה סימני נערות.

כתיב  -מקור קידושי כסף לתנא דמתני' ד:

וצריכה גט לפוטרה מקיחה זו "כי יקח איש אשה 

" וקיחה   והיה אם תמצא חן בעיניו וכו'כדכתיב 
דה קח הש היינו בכסף כדכתיב "נתתי כסף

ממני". ואין ללמוד בק"ו מאמה העבריה שאע"פ 
שאינה נקנית בביאה נקנית בכסף כ"ש אשה 
(ואין לדחות יבמה תוכיח שנקנית בביאה ולא 

דכתיב "יבמה יבוא עליה ויבמה" ביאה גומרת בה בכסף 

, דיבמה אינה להיות כאשתו להוציאה בגט ולא כסף
ה נקנית בשטר), דמה לאמה העבריה שכן יוצא

בתוך ו' שנים, וכיון שכסף חשוב לפדותה חשוב בכסף 

  .גם לקנותה

וצריך את ב' הלימודים, ויצאה חינם ללמד 
שהכסף שקיבלה לאביה, וכי יקח (ולא כי תקח) 

ואמרה לו ללמד שאם האשה נתנה כסף לבעל 

ולא אמרינן שכסף עביד לא הוו קידושין  התקדש לי

  .קידושין ואין נ"מ מי נתן את הכסף

כתיב "ובעלה" ללמד  - ור קידושי ביאהמק

שאשה נקנית בביאה, ואין ללמוד מיבמה 
שאינה נקנית בכסף ונקנית בביאה כ"ש אשה, 
(ואין לומר אמה העבריה תוכיח, שהרי אין 

), דמה ולכן לא שייך בה ביאהקנינה לשום אישות 
מחמת קידושי המת ליבמה שכן זקוקה ועומדת 

  . ואין ביאה באה אלא לגמור

מדכתיב "ויצאה  -מקור קידושי שטר .ה

והיתה" הוקשה הויה ליציאה דכמו שיציאה 
בשטר אף הויה בשטר. ואין ללמוד ק"ו מכסף 
שאינו מוציא ומכניס כ"ש שטר שמוציא, דכסף 

אם פודים בו הקדש ומעשר שני משא"כ שטר 

דכתיב "ונתן כתב שטר על מעות פדיון אינו פדוי 
מ"ויצאה והיתה" הכסף וקם לו". ואין לומדים 

שתתגרש בכסף, דיאמרו כסף מכניס כסף 
מוציא סניגור יעשה קטיגור, שהרי טיבעא חד 

שאע"פ שמפרש על מה הוא נותנו אינו נזכר בתוכו הוא 

, אבל בשטר כתוב בשטר אם להכניס או להוציא
דברים אחרים. ולרבא לומדים שאינה מתגרשת 
בכסף מדכתיב "וכתב לה" שדווקא כתיבה ולא 
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סף, ואין לומדים שדווקא גירושין ולא קידושין כ
דהוקש הויה ליציאה, ועדיף למעט גירושין 
עצמם מלמעט קידושין. וריה"ג לומד מ"ספר 
כריתות" שאין דבר אחר כורתה, ורבנן לומדים 
משם שצריך דבר הכורת שאם התנה שלא תלך 

שכל ימיה היא לבית אביה לעולם אין זה כריתות 

, (אבל ל' יום הוי זה מחמתו נאגדת לקיים תנאי
), וריה"ג לומד אפי' מיד, והיא תקיים התנאיכריתות 

דין זה מדכתיב כריתות ולא כרת, ולרבנן לא 
  לומדים משינוי זה. 

שקונים מכסף וביאה  צד השוהואין לומדים שטר 

דאלו הנאתם מרובה, ואין  בעלמא וקונים כאן,
 לומדים ביאה מכסף ושטר דאלו קניינם מרובה

, ואין לומדים כסף משטר וביאה קרקעות ועבדים
, וכסף ביאה ביבמה ושטר גירושיןדאלו ישנם בע"כ 

אינו מועיל באישות בע"כ (אף שמועיל באמה 
  ).שאביה מוכרה שלא מדעתההעבריה 

לרב הונא חופה  -חופהאם אשה מתקדשת ב
קונה מק"ו מכסף, למסקנת הגמ' הק"ו הוא 

וציאה מרשות אביה לה דכסף שאינו גומר אחר כסף

קונה, חופה שגומרת אחר  למעשה ידיה וירושתה
אינו דין שתקנה. (ואין  ליורשה ולהפר נדריהכסף 

הק"ו ממה שכסף אינו מאכיל בתרומה, שהרי 
מדאורייתא אוכלת ורבנן גזרו שמא ימזגו לה 
כוס בבית אביה ותשקנו לאחיה ואחיותיה). ואף 

ואף שכסף פודין בו הקדשות ביאה תוכיח, 
שביאה קונה ביבמה כסף יוכיח, ואף שכסף 
וביאה הנאתם מרובה שטר יוכיח. והגמ' שואלת 

ביאה ביבמה שטר מה להנך שכן ישנם בע"כ 

, ורב הונא סובר שכסף בגירושין וכסף באמה העבריה
ואפ"ה מועיל כאן באישות לא מצינו שמועיל בע"כ 

. ורבא בע"כ כגון אב המקבל קידושין לבתו קטנה
ממתני' שכתוב שאשה נקנית בג' דרכים,  שואל

ורב הונא סובר שכתוב במתני' רק דברים 
  המפורשים בתורה. 

  נתינה ואמירה בקידושין

מי צריך לתת את הכסף ומי אומר לשון  ה:

כיצד האשה מתקדשת בכסף נותן  -קידושין
 אולה כסף או שוויו ואומר לה הרי את מקודשת 

נתו, הרי זו הרי את לי לאיאו הרי את מאורסת 
מקודשת. ואם נתנה היא ואמרה הריני מקודשת 

, ואם דבעינן "כי יקח איש" לך וכו' אינה מקודשת
ודמי לתקח ואמרה היא  דדמי לכי יקח אישנתן הוא 

לל"ק לא הוי קידושין, ולל"ב ספיקא  אשה לאיש
שאם בא אחר וקידשה צריכה היא וחיישינן מדרבנן 

   גט משניהם.

האומר לאשה  -לקידושיןלשונות המועילים 

הרי את מקודשת, הרי את מאורסת הרי את לי 
(בית יד, אחיזת לאינתו, מקודשת, ולמ"ד ידים 

שאין מוכיחות לא הווין ידים (וכדס"ל  הדבר)
לשמואל שהאומר אהא אינו נזיר דדילמא 
כוונתו שיהיה בתענית, ורק אם היה נזיר עובר 

יאמר לפניו הרי הוא נזיר) אינה מקודשת עד ש
"לי". וכן אם אמר הרי את אשתי, הרי את 
ארוסתי, הרי את קנויה לי, הרי את שלי, הרי את 
ברשותי, הרי את זקוקה לי, הרי את לקוחתי (כי 

  יקח איש אשה) מקודשת.

אבל אם אמר הריני אישך הריני בעלך הריני 
ואינה ספק ארוסך, אין כאן אפי' חשש קידושין 

  א שיקיח את עצמו. , דכתיב "כי יקח" ולמקודשת

הגמ' מסתפקת מה הדין באומר הרי את  ו.

, או מיועדת לי לשון "והיו לבשר אחד"מיוחדת לי 
או  "עזר כנגדו"או עזרתי או נגדתי  "אשר לא יעדה",

י"א עצורה ואסופה לבית, וי"מ לשון "כי אשה עצורתי 

או  עצורה לנו" וצ"ב שהרי שם הכונה עצורה מאתנו
או תחתי  "ויסגור בשר תחתנה"צלעתי או סגורתי 

או תפושתי. והספק הוא במדבר עמה על עסקי 
גיטה וקידושיה ונתן לה ואמר לה לשונות אלו, 
והספק הוא אם כוונתו לקידושין או למלאכה, 
ואם לא היו עוסקים בקידושין מנין לה מה 

ואפי' הם לשון קידושין אינה מבינה זאת כדי כוונתו 

  .שתתרצה

יהודה מקודשת, שכן ביהודה האומר חרופתי ב
אבל בשאר מקומות לא, קורין לארוסה חרופה, 

ואע"ג דכתיב "והיא שפחה נחרפת לאיש" הכונה יחוד 
בעלמא, (ומעיקרא ס"ד דאיירי בחציה שפחה וחציה בת 

  חורין ששייך בה צד קידושין).

היה מדבר עם האשה על  -עסוקים באותו ענין
קידושיה  או עסקי גיטה וקידושיה ונתן לה גיטה
דסתמא לשם ולא פירש, רבי יוסי אומר דיו 

, ולר"י צריך לפרש, קידושין נתן והיא קיבלה לשם כך
 עד שעת נתינהלרבי דווקא בעסוקין באותו ענין 

מהני, ולר"א בר"ש מהני אף מענין לענין באותו 
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, והלכה כרבי יוסי, ומי שאינו כגון בצרכי זיווגםענין 
מה שאמר שמואל, שכל יודע דבר זה הוא בכלל 
גיטין וקידושין לא  הלכותמי שאינו יודע בטיב 

להיות דיין בדבר, שמא יתיר איסור יהא לו עסק עמהן 

  .ערוה, וזהו מעוות שאינו יכול לתקון

נתן לה גט ואמר לה  -לשונות גירושין ושחרור
הרי את משולחת הרי את מגורשת הרי את 

ם מותרת לכל אדם הרי היא מגורשת, אבל א
אמר איני אישך איני בעלך איני ארוסיך אין כאן 

, דכתיב ולא נפסלה לכהונהאפי' חשש גירושין 
  "ושלחה" ולא שישלח את עצמו.

הרי את בת  והיינו שכתב בגטואם אמר לה  ו:

, (וכן אם שאין זה לשון גירושיןחורין לא אמר כלום 
אמר לשפחתו הרי את מותרת לכל אדם לא 

ותה בת חורין הרי אינה שאם עושה אאמר כלום 

), אבל אמר לאשה הרי את מותרת לעבדים
לעצמך מגורשת, דאם זה מועיל בעבד כנעני 
שגופו קנוי, כ"ש שיועל באשה שאין גופה קנוי. 
(ואם אמר לעבדו אין לי עסק בך הרי הוא 

אפי' , דכוונתו לגמרי ומותר בבת חוריןמשוחרר 

ולא למלאכה, וכמו שמצינו  לשחרור גופו
רשב"ג אם כתב לכשתברח מן העכו"ם אין של

לי עסק בך ואח"כ מכרו לעכו"ם יצא לחרות 
וקונסים אותו לפדותו עד עשרה בדמיו דאפקעיה 

  וא"צ גט שחרור).   ממצוות

שאמר לה התקדשי לי במלוה  המקדש במלוה

דלא יהיב מידי בשעת אינה מקודשת  שהלויתיך

ה , וכן אם מקדשקידושין, דמלוה להוצאה ניתנה
, אינה שכבר הלוה לה לפני כןבריבית של המלוה 

מקודשת והוי ריבית גמורה, אבל אם קידש 
ואמר בהנאת מלוה והיינו שהרויח לה את הזמן 

 לה התקדשי בהנאה זו שהיית נותנת פרוטה על כך
מקודשת, אבל אסור לעשות כך מפני הערמת 

ולא הוי ריבית גמורה דלא קץ לה ולאו מידי ריבית 

נה, ואם מחל את כל המלוה ומקדשה בהנאת שקיל מי
  מחילה כ"ש דמקודשת.

לרבא שמה מתנה כדאמר  -מתנה ע"מ להחזיר
רבא שהנותן לחבירו אתרוג ע"מ שיחזירו לו 

דהוי גזל ונטלו, אם החזירו יצא ואם לאו לא יצא 

. ועל כן אף במכר קנה, ובפדיון הבן בנו למפרע
כהנים ומוכרה לפדוי, ובתרומה יצא ידי נתינה 

בשכר זה , ואסור לעשות כך מפני שוהדמים שלו

יתן לו שאר תרומותיו והוי ככהן הקונה תרומה בשכרו 

נראה ככהן המסייע בבית הגרנות, ובאשה אינה ו
וזה מקודשת מפני שאין אשה נקנית בחליפין 

  .דומה לחליפין שאינו אלא אוחז בו ומחזירו

  דין קידושין כשהבעל לא נתן ליד האשה

אשה שאמרה לאיש תן מנה  -ן ערבדי ז.

וכשנתן לו אמר לפלוני ואקדש אני לך מקודשת 

, כמו שערב משתעבד אע"פ שלא התקדשי לי
  הגיע הנאה לידו.

הנותן מנה לאשה ואמר לה  -דין עבד כנעני

אע"פ מקודשת  והוא שלוחושתתקדש לפלוני 

ע"י , כמו שעבד משתחרר שהממון לא של המשלח

  וא לא מתחסר.אע"פ שה נתינת אחרים

אשה שאמרה תן מנה לפלוני  -דין שניהם
מקודשת מדין  במנה שתתן לו בשביליואתקדש לו 

ערב ועבד כנעני יחד, שאע"פ שלא מטי הנאה 
  לידה, והוא לא חסר, מקודשת.

אשה  -קידושין וקנין ע"י קבלת אדם חשוב
שנתנה כסף לאיש ואמרה לו שהיא תתקדש לו 

, באדם חשוב בכך והוא קיבלו ואמר התקדשי לי
והיתה מקודשת, דבההיא הנאה שמקבל ממנה 

גמרה ומקניא  נותנת פרוטה לאדם שיפייסו על כך
(וצריכא  מכירת שדה,נפשה, וכן לענין קנין ממון 

וניחא לה בכל דהו דאשה טב למיתב טן דו וכו' 

, וממון איתיהיב ואפי' בטובת הנאה בעלמא
כסים למחילה). אבל באדם שאינו חשוב לא, דנ

נקנים אגב נכסים  מטלטליןשאין להם אחריות 
, קרקעות, ואדם הוקש לקרקעשיש להם אחריות 

  בכסף שטר וחזקה, אבל לא איפכא.

  קידושי חצי איש ואשה
לרבא מקודשת, דגברא  -התקדשי לי לחציי

חזי לבי תרי, וכוונתו שיוכל לישא אחרת. 
ולאביי אינה מקודשת, דאמר רחמנא "איש" 

  ש.ולא חצי אי

חצייך מקודשת לי אינה מקודשת, לאביי דאמר 
קרא "אשה" ולא חצי אשה, ולרבא משום 

וא"כ לא קידש אלא חצי דאיתתא לבי תרי לא חזיא 

. ולא אומרים וחציה נשאר לאחר, ואינה מקודשת לזה
אע"פ שמקודשת הוא שיתפשטו הקידושין בכולה 
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כמו שמצינו במקדיש רגלה של עולה  לשון הקדש
לה, וי"א שרק באבר שהנשמה תלויה שכולה עו

בו כולה עולה, דשאני הכא שיש דעת אחרת 
, ודמי לבהמה שהיא מעכבת את התפשטות הקידושין

, שאם שיש בה דעת אחרתשל שני שותפין 
ואם חזר הקדיש אחד מהם לא הכל קדוש, 

כיון  ולקחה והקדישה, קדושה ואינה קריבה

יקריב אחרת שמתחילה לא היתה ראויה ליקרב, ותימכר ו

, ואם החליף אותה בבהמה אחרת נעשית בדמיה
כיון שבאה  השניה תמורה, וגם היא אינה קריבה

ואינם חוזרים  , דבעלי חיים נדחיםמכח קדושה דחויה

ונראים, אבל למ"ד שחוזרים ונראים קריבה כשחזר ולקח 

וי"א שאין דיחוי  , ודחוי אף מעיקרא הוי דיחויחציה

בדבר  , ויש דיחוי בדמיםאלא כשהיו ראוי ונדחה

שאינו קדוש אלא לדמיו, וזו קדושה לדמיה שהרי לא 

  .היתה ראויה ליקרב לחצאין

הגמ' מסתפקת מה הדין אם קידש חצי אשה  ז:

בפרוטה וחצי השני בחצי פרוטה, אם אינה 
מקודשת כיון שקידש בחצי פרוטה, או שכוונתו 

להיות מונה והולך. ואת"ל  גם בפרוטה הראשונה
א מונה והולך ילה"ס מה הדין אם קידש כל שהו

חצי בפרוטה, דשמא כיון שנתן פרוטה יש כאן 
. וטעה לומר שמתקדשת לחצאיןב' מעשים נפרדים 

מונה  דבר שדעתו לגמור היוםואת"ל דביומיה 
והולך הוא, ילה"ס מה הדין אם קידש חצי 
בפרוטה היום וחצי למחר, דשמא כוונתו 

. וכן ילה"ס באומר שיתחילו היום ויגמרו למחר
שני חצייך בפרוטה אם כוונתו למעשה אחד, או 

  שאין אשה מתקדשת לחצאין כלל, תיקו.

הגמ' מסתפקת אם אב  -ספיקות בדין פרוטה
יכול לקדש ב' בנותיו בפרוטה אחת, אם הולכים 
אחרי הנותן והמקבל, או אחרי המתקדשת. וכן 
ילה"ס אם אפשר לקדש בתו ולמכור פרתו או 

בפרוטה אחת, אם כוונתו חצי לכל אחד, קרקעו 
או שהבת בפרוטה והפרה במשיכה או הקרקע 

שהרי הוא יודע שבפחות מפרוטה לא חלים בחזקה 

  , תיקו.הקידושין

  אם שוה כסף צריך שומא
המקדש בשיראי, אם אמר להם שמקדשה כמו 

, שהרי אינם שווים פחות מפרוטהשהם מקודשת 
ודשת לי הרי את מקואם אמר לה את שווים 

ולא היו שווים  בחמישים זוז והרי לך אלו בדמיהם
לה אינה מקודשת, ואם היו שווים כמו שאמר 
לרבה א"צ לשום  ולא שמאום לפני כן,כמו שאמר 

את שווים שהרי הם שווים כמו שהוא אמר, 
 לפני שתקבלם, ולרב יוסף צריך לשום את שווים

כיון שאין האשה בקיאה בשומא ולא סמכה 
י"א שאף באמר לה שתתקדש כמו דעתה. ו

שהם סובר רב יוסף שאינה מקודשת, דבעינן 
. והלכתא שא"צ שוה כסף דומיא דכסף דקיץ

  שומא (ט.).

רב יוסף מביא ראיה לדבריו מדאיתא  ח.

בברייתא "בכסף הוא נקנה ואינו נקנה בתבואה 
וכלים". וכיון שהתורה מרבה שוה כסף 

ה מ"ישיב", ובפחות משו"פ אף בכסף אינ
מקודשת, בהכרח כוונת הברייתא בשוה יותר 

וכוונת הברייתא שאינו נקנה משו"פ, אלא דלא קייצי 

. ורבה מיישב בתבואה וכלים אא"כ קצץ דמיהם
שכוונת הברייתא שאינו נקנה בתורת שוה כסף 
והיינו חליפין, ולרב נחמן שאומר שפירות לא 
קונים בחליפין, צ"ל שאין בהם שו"פ והו"א 

  ון דמקרבא הנאתייהו, קמ"ל.שיועיל כי

רב יוסף מביא ראיה נוספת לדבריו מדאיתא 
ה' בברייתא שאם אמר עגל זה או טלית זו ל

, אפי' נתנו לכהןפדיון בני לא אמר כלום  סלעים של
עד שיאמר עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני, 
וכן בטלית. ובהכרח איירי שהם שווים ה' 

ינו פדוי, אף באמר בה' סלעים א סלעים דאל"כ
ובהכרח שהחסרון הוא דלא קייץ. והגמ' דוחה 
דאיירי שאינם שווים ה' סלעים, והכהן אומר 
לדידי שוה לי, ודווקא בכגון רב כהנא שהוא 
גברא רבה וצריך סודר לראשו (וכמו שמצינו 
שמר בר רב אשי קנה סודר ששוה י' בי"ג), אבל 

   אחד אחר לא.

תתקדש כוונתו ש המקדש במנה ונתן לה דינר
בדינר ע"מ שישלים לה למנה, ומקודשת מיד 
דכל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי, ובתנאי 

דעתה שישלים. ואם אמר לה התקדשי במנה זו 

אינה מקודשת עד שישלים כל המנה, על כולו ו
ואם נמצא המנה חסר דינר או דינר של נחושת 
(ולא ראתה אותו כגון בלילה או שהיה בין 

אינה מקודשת, ואם נמצא המטבעות האחרים) 
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דינר רע (והוא יוצא ע"י הדחק) מקודשת 
ויחליף. ולרב אשי כיון שהיה מונה והולך זה 
הסיבה שאינה מקודשת עד שישלים את כל 

אבל אם לא נתן לה אלא דינר ודאי קיבלתו לשם המנה 

  .קידושין, וע"מ שישלים תנאו

המקדש במנה  -קנין במשכוןוקידושין  ח:

ן אינה מקודשת, דאין כאן לא ונתן לה משכו
שכיון שאין כאן מנה אין המשכון מנה ולא משכון 

, וכן הדין בקונה שוה כלום שאין המשכון מתנה
שפחה בכסף ונתן על זה משכון. ואם קידשה 

שהיה בידו, וקידשה בחוב שיש לו במשכון דאחרים 

מקודשת כדרב יצחק דס"ל שבעל חוב  עליו
  יה צדקה").קונה משכון (דכתיב "ולך תה

  גמירות דעת בקידושין
לפניו אינה  המקדש במנה וזרקה אותו

מקודשת, דאמרה לו לא בעינא. ואם זרקה אותו 
בפניו למקום האבוד אינה מקודשת, אע"פ 
שחייבת בתשלומין, ולא אמרינן שבאה לבדוק 

  אם הוא כעסן.

שיתנם לאביה או המקדש במנה ואמרה לו 
ואינה מקודשת או לפלוני אינה מקודשת  לאביו

מדין ערב דשאני התם שהיא אמרה לו כך מעיקרא, אבל 

, ואם כאן היא משטה בו לומר תן מעותיך לאחרים
אמרה שיתנם ע"מ שיקבלום עבורה מקודשת. 
והחידוש באביו הוא שבע"מ שיקבלום לה 

, והחידוש וסמכה דעתה שיעשו שליחותהמקודשת 
באביה הוא שבסתמא אינה מקודשת, והחידוש 

ניהם הוא שבסתמא אין כוונתה שיתן להם בש
במתנה, והחידוש באדם אחר הוא שבע"מ 

  מקודשת וסמכה דעתה. 

אינה מקודשת, ואם  תנם ע"ג סלעואם אמרה 
דחצרו של אדם קונה לו היה סלע שלה מקודשת 

, ואם היה סלע של שניהם והרי זה כמו שהיא קיבלה
  תיקו.

אינה  שיתנו לכלבואם נתן לה ככר ואמרה 

מקודשת, ואם היה כלב שלה מקודשת, ואם 
הגמ' מסתפקת אם  לנושכההיה רץ אחריה 

מתקדשת בהנאה שהוא מציל אותה ממנו, או 
  שכוונתה שיציל אותה כמו שהוא חייב לעשות.

ואם אמר לה התקדשי לי בככר ואמרה לו שיתן 
אותו לעני, אינה מקודשת, דכוונתה שגם הוא 

  חייב לפרנסו.

אדם דבר מסוים, ושאל אשה שביקשה מ ט.

אותה "אי יהיבנא לך מיקדשת לי" ואמרה לו 

" (או אשקויי אשקיין או שדי הבה מיהבה"
מישדא), אינה מקודשת. ואם אמרה לו הב (או 
אשקי או שדי) לרבינא מקודשת, ולרב סמא בר 

  רקתא אינה מקודשת, וכן הלכה.

  קידושין בשטר
כותב על הנייר או על  -מי כותב את השטר

ס, אע"פ שאינם שווים פרוטה, בתך חר
מקודשת לי וכדו', ועדיין לא בגרה, או שנתן את 
השטר לה, הרי זו מקודשת. וכן אם כתב בשטר 
הרי את מקודשת לי וכדו' ונתן את השטר לה 

  או לאביה, ואם בגרה צריך שיקבלו מדעתה. 

ואע"פ שבשטר מכר המוכר כותב שדי מכורה 
יני שבקידושין לך ולא הלוקח, הלכה למשה מס

המקדש כותב ובמכר המוכר כותב, ואסמכינהו 
רבנן אקראי דבמכר תלה הכתוב במוכר דכתיב 
"ומכר מאחוזתו" (אע"ג דכתיב שדות בכסף 
יקנו, ואב"א התם נמי כתיב "ואקח את ספר 

"), ובקידושין אלמא מוכר כותב ונותנו ללוקחהמקנה 
  תלה הכתוב בבעל דכתיב "כי יקח".

ר קידושין צריך לכותבו לשמה, שט - לשמה ט:

  דכתיב "ויצאה והיתה". 

 -השטר מדעת האשהאת אם צריך לכתוב 
אם כתב שטר קידושין לשמה אך שלא 
מדעתה, לרבא ורבינא מקודשת, דילפינן מהקש 
הויה ליציאה שא"צ דעתה, ולרב פפא ורב 
שרביא אינה מקודשת דילפינן מהקש הויה 

נן אין ליציאה דבעינן דעת מקנה. והא דת
כותבין שטרי אירוסין ונישואין אלא מדעת 

התנאים שניהם, צ"ל דאיירי בשטרי פסיקתא 

וכדאמר רב גידל שביניהם וממון שפוסקים זה לזה, 
שאם סיכמו כמה כל אחד נותן ועמדו וקדשו 

בלא קנין, וקונה בההיא הנאה דקא קנו באמירה 

מתחתני אהדדי, ואין לכתוב על זה שטר אלא מדעת 
  ם, דניחא להו שתהיה כמלוה על פה.שניה
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  קידושין בביאה
ריו"ח לומד מ"בעולת  -מקור קידושי ביאה

בעל", וא"א ללמוד מבעלה דהו"א שצריך 
שיקדש לפני הביאה, (ולפי ההו"א הזו הא 
דאמר רחמנא שנערה המאורסה בסקילה, לא 
איירי בקידשה ארוס שלא כדרכה, שהרי לכו"ע 

שלא כדרכה, הבעל עושה אותה בעולה אף 
אלא איירי שקידשה בשטר, ושטר מועיל ללא 
ביאה כיון שגומר ומוציא), ומ"ובעלה" לומדים 
שאמה העבריה אינה נקנית בביאה (דלא נילף 
מאם אחרת שהקישה הכתוב לאחרת), 
ומדכתיב בעולת בעל ולא בעולת איש לומד 
ריו"ח שרק הבעל עושה אותה בעולה שלא 

  כדרכה.

ביאה מ"ובעלה" ומדכתיב ורבי לומד קידושי 
ובעלה ולא ובעל לומד רבי שאמה העבריה אינה 
נקנית בביאה, ומ"בעולת בעל" לומד רבי שרק 
בעל עושה אותה בעולה שלא כדרכה, והיינו 

אמנם לענין מיתה בשאינה ארוסה, לגבי חיוב קנס 
בנערה המאורסה, אם באו על נערה המאורסה 

, דכתיב י' אנשים הראשון בסקילה וכולם בחנק
"ומת האיש אשר שכב עמה לבדו". ורבנן ס"ל 

ולומדים מ"לבדו" שצריך ששניהם  שכולם בסקילה

  יהיו בני עונשים.

ולא תחילתה, דכל הבועל  סוף ביאה קונה י.

דעתו על גמר ביאה, ועל כן אם קיבלה קידושין 
מאחר הרי היא מקודשת לשני, ואין לכה"ג 

  לקדש בתולה בביאה.

ביאה עושה אירוסין או  הגמ' מסתפקת אם
נישואין, ונ"מ אם הבעל יורשה ומיטמא לה 

  ומיפר נדריה.

האב זכאי  -זכויות האב בביתו והבעל באשתו

בביתו בקידושיה בכסף שטר וביאה, וכן זכאי 
במציאתה ובהפרת נדריה ומקבל את גיטה, 
אבל אינו אוכל פירות בחייה, והבעל גם אוכל 

  פירות בחייה.

מתקדשת בביאה, ואם  -שנים דין קטנה בת ג'
בא עליה היבם קנאה, וחייבים עליה משום 
אשת איש ומשום ערוה והיא פטורה, ומטמאה 

ואפי' לטמא משכב תחתון אם היא נדה את בועלה 

של זב לטמא אוכלין ומשקין, אבל כעליון עשר מצעות 

ואם נישאת אינו אב הטומאה לטמא אדם וכלים, 
עליה פסול לכהן אוכלת בתרומה, ואם בא 

  פסלה מן הכהונה.

  אכילת תרומה בארוסה

לריב"ב ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה  י:

ק"ו משפחה כנענית (שאין ביאתה מאכילתה 
בתרומה, ולפי הצד שביאה מאכילה רק ע"י 
חופה ק"ו מיהא איתיה), אמנם מדרבנן אינה 
אוכלת עד שתכנס לחופה, משום דעולא, 

אינה אוכלת ואין וליוחנן בן בג בג מן התורה 
ללמוד משפחה כנענית משום ששם לא שייר 

  בקניינה. 

שיטת רבינא שמדאורייתא לכו"ע ארוסה 
אוכלת בתרומה, ונחלקו בטעם התקנה, וטענת 
ריב"ב היא שאם בשפחה כנענית (שאין ביאתה 
מאכילתה) אין חוששים לסימפון כ"ש באשה 
שכסף יאכיל בה ולא ניחוש לסימפון, אמנם 

רו שלא תאכל משום דעולא, ובן בג בג רבנן אמ
, המבטל מקחס"ל שלא שייך בעבדים סימפון 

, ומום וסבר וקיבלמפני שמום שבגלוי נראה 
שבסתר אינו מפריע למלאכה, ואם נמצא גנב 

דסתם עבד גנב ממון או נפשות אינו יכול לחזור בו 

 שאינו שכיח, ואין לחוש שהוא ליסטים מזוין הוא
דהנהו קלא אית להו  מיתהלאו מוכתב למלכות 

, אבל באשה שייך סימפון ולכן אינה וסבר וקיבל
אוכלת בתרומה, ונ"מ אם הטעם משום סימפון 

עליו את בקיבל  -או משום שמא ימזגו הוא

שהלכו או הלך האב לשלוחי הבעל או מסר  המומים,

שלוחי האב עם שלוחי הבעל, ועודה בדרך, שאין חשש 

  .שימזגו לה כוס

  ף לקידושיןשיעור הכס

  או שוה דינר.  לב"ש השיעור הוא דינר י"א.

לרבי זירא הטעם משום שאשה מקפדת על 
כבודה ולא מתרצית בפחות מדינר, ודווקא 

ולא נמלך בה כשקידשה בלילה או ע"י שליח 

, אבל בסתמא אם קיבלה פחות מדינר בכמה
מקודשת, וכמו שבנתיה דר' ינאי יכולות 

פידות על להתקדש בזוז אחד אע"פ שמק
ג' קבין זהובים, ואם עשו שליח לא תרקבא דדינרי 

  . יתקדשו בפחות מתרקבא דדינרי
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לרב יוסף טעמא דב"ש דס"ל שכל כסף האמור 
  בתורה הוא כסף צורי.

לר"ל טעמא דב"ש משום שכתיב באמה  י"א:

לפי שיעור דמי עבריה והפדה, שמגרעת מפדיונה 

יב דכתויוצאה  קנינה לפי מספר השנים שעבדה

, ואם נתן לה "והפדה" שהאדון מסייע בפדיונה
פרוטה אין ממה לגרע, וכיון דאפיקתיה 

אוקמוה אדינר  אלמא כסף חשוב בעינןמפרוטה 
שאומר לה הרי את , וכמו שאפשרות היעוד דחשוב

מעכב  מיועדת לי במה שיש לי עליך, וא"צ כסף אחר
במכירה, כך אפשרות הגרעון מעכב במכירה, 

  מאמה העבריה.ולומדים אשה 

ולרבא (י"ב.) טעמא דב"ש שלא יהיו בנות 
  . לקנותן בדבר מועט, וזה מדרבנןישראל כהפקר 

אם  כל כסף האומר בתורה כסף צורילרב אסי 

, פירש שקל הוי שקל צורי, ואם סתם הוי מטבע פחות שבצורי
. הגמ' מבארת שמינית מצורי ושל דבריהם כסף מדינה

, וכגון ה' מרה תורה כמהשא לכסף קצובשכונת רב אסי 
סלעים של פדיון הבן, ושלושים של עבד, וחמישים 
של אונס ומפתה, ומאה של מוציא שם רע, שכולם 

מנה צורי, אבל בכסף שיש בכ"ה סלעים הקודש  בשקל
שאינו קצוב לא, דאם הכונה לכל כסף א"כ נמצא 

, כיון שאין בצורי מטבע של נחושת שרב אסי כבית שמאי
ל רב אסי שכסף של דבריהם הוא כסף ולפי זה קמ"

באזנו, וי"מ מדינה, והיינו הא דתנן התוקע לחבירו 

נותן לו סלע, שנותן לו חצי זוז שדרך  שהכהו אצל האוזן
  האנשים לקרותו סלע. 

(ולפי ההו"א שכוונת רב אסי לכל כסף האמור 
 שהמודה במקצת ישבעבתורה, הא דתנן הטענה 

שתי כסף, ולשמואל (לרב הכפירה  שתי כסףשיעורה 

הטענה שתי כסף ואפי' כפר בפרוטה חייב שבועת הדיינים), 
ומבואר דקרא לא קפיד על כסף דווקא, דאי קפיד שתים מנא 

, לומדים להו, וכיון שלא פירש כמה מסרו הכתוב לחכמים
שיהיו שווים שתי  מה כלים שניים ודבר חשובמכלים 

ב בהודאת אחד כסף (ולאפוקי ממ"ד שאם טענו ב' מחטים חיי

אף כסף שניים ודבר חשוב. והא דתנן שאפשר  מהם)
ומבואר שאפשר לחלל  לפרוט סלע ממעות מעשר שני

אע"פ שבתורה כתוב כסף, לומדים  מעשר על פרוטות
זאת מדכתיב "הכסף". והא דתנן שהקדש שוה מנה 

דאין אונאה וביטול מקח  שחיללו על שו"פ מחולל

אבל שאר  מעשר, לומדים זאת כסף כסף מלהקדש

מקומות לא לומדים משום דלא דמו, ועוד דבחילול הקדש 

  ).      כתוב כמה פעמים כסף

  

  קידושין בפרוטה

אין משערים לפי  -שיעור פרוטה י"ב.

, שמשנים את משקל המטבעהפרוטה שבכל דור 
שהרי מצינו שהיתה אחד משמונה באיסר 

, ובפחות מזה פסל ר' סימאי את הקידושיןהאיטלקי 
בזמן אחר שהוזלו האיסרים היתה אחד ו

מששה, (והיינו אליבא דת"ק, אבל לרשב"ג 
שיעורה אחד מששה), והא דתנן שיש בשני 

(והנהנה מן ההקדש סלעים יותר מאלפיים פרוטות 

מביא על הנאת פרוטה אשם בשיעור זה, צא וחשוב כמה 

, יש לומר קרוב צריך להתרחק מן העבירה וכו')
ף וחמש מאות שלושים לאלפיים, והיינו אל

ושש, וכיון שזה יותר מאלף וחצי נחשב קרוב 
  לאלפים.

לשמואל הא דתנן שקידושין  -קידשה בתמרה
בפרוטה היינו קידושי ודאי, אמנם אם קידשה 
בתמרה אפי' אם כור תמרים נמכר בדינר הרי 

, ואינה מותרת לאחר בלא גטהיא ספק מקודשת 
ויים שם. שאין התמרים מצשמא שוה פרוטה במדי 

. ורב ושיעורא אהני לדעת מתי הוי קידושין גמורים
חסדא סובר שאינה מקודשת אא"כ יש בו שו"פ 
במקום זה. ורב יוסף חשש לדברי שמואל 

  והצריך גט.

 -נאמנות אשה שהיה שו"פ בשעת קידושין
לרב חסדא אשה שהתקדשה בדבר ששוה 
עכשיו פחות מפרוטה, אין אמה נאמנת לומר 

ן היה שו"פ ולאוסרה על השני. שבשעת קידושי
(וכמו שאין נאמנת לומר שאביה קיבל בה 
קידושין בקטנותה (צער לידה) ולאסור אותה 

  על בעלה). 

אם חוששים לעדים במק"א שהיה  י"ב:

(המשך המעשה הנ"ל)  -שו"פ בשעת קידושין
ואמרו רבנן לרב חסדא שיש עדים באידית 
 שבאותו זמן היה בזה שו"פ, ואמר רב חסדא
שאין חוששים אם אין העדים לפנינו, ודימה 
זאת לדברי רבי חנינא ששבויה שאין כאן עדים 

, ולאביי דנאמנת לומר טהורה אנישנשבית מותרת 
ורבא יש לחלק בין שבויה שמנוולת עצמה לפני 
השבאים לבין אשת איש, ופרשו רבנן מאותה 

  משפחה מחמת סברא זו.
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ה או על מי שמקדש בשוק או בביא רב מנגיד
, ועל מי שמבטל גט משום פריצותאבלא שידוכי 

, או בפני השליח, שמא יתננו לה ולא ידעו שביטלו
כגון בגט מעושה, משום שמוסר מודעה על גט 

, ועל מי שמצער שלוחא שמוציא לעז על בניה
, ועל מי שלא שמכה את השליח שהזמינו לדיןדרבנן 

מתיר נידויו ל' יום, ועל חתן הדר בבית חמיו 
, (ואם חמותו פרוצה אף שמא יכשל בחמותו

כשעובר שם). ובנהרדעי אמרי שרב מנגיד רק 
למי שמקדש בביאה, י"א דווקא בלא שידוכי, 

  וי"א אפי' בשידוכי משום פריצותא.

  קידושין בפקדון או גזל וכדו'
המקדש אשה  -שתיקה לאחר מתן מעות

במחצלת שאין בה שו"פ, ואמר לה אחרי 
עות שיש בה, ושתקה, נתינתה שתתקדש במ

לרבא אינה מקודשת, דשתיקותא לאחר מתן 
דשתקה משום שאמרה שאינה מעות לאו כלום היא, 

. ורבא דימה דין  מקודשת כיון שכבר קיבלתם קודם

וחזר ואמר לה  פקדוןזה לנותן לאשה סלע ב
התקדשי לי בו, שאם אמר כך בשעת מתן 

, אבל דאדעתא דהכי קיבלתםמעות מקודשת 
תן מעות אם שתקה אינה מקודשת לאחר מ

(ואם אמרה אין  דשתקה משום דלא איכפת לה
מקודשת). וחכמי פום נהרא מחלקים בין פקדון 

ומה שלא שחייבת באחריותו ולכן לא זרקתו 

, לבין קידושין שאם מחתה משום דלא איכפת לה
אינה רוצה להתקדש היתה זורקת את המעות 

ענה רב אחאי . וומדלא זרקה ש"מ נתרצתה בקידושין
  שגם בזה האשה חושבת שחייבת באחריות.

גזלן שביקשה ממנו  -קידושין בגזל י"ג.

האשה שיחזיר לה מה שגזל, ושאל אותה אם 
תתקדש לו, ונטלה בשתיקה, לרב נחמן יכולה 
לומר שאת שלה היא לקחה. והא דתנן שאם 

דלא יהיב דמי אך לא ובחמס  דיהיב דמיקידשה בגזל 

ובגניבה או שחטף סלע  כורנתרצו הבעלים למ
שכבר מידה וקידשה מקודשת, איירי בדשדיך 

דיבר עמה ונתרצית להתקדש לו, ושתקה משום דניחא 

  .לה

, וחזר כנסי סלע זה שאני חייב לךאמר לאשה 
ואמר התקדשי לי בו, אם אמר זאת בשעת מתן 
מעות ואמרה אין מקודשת, ואם שתקה אינה 

ת לאחר מתן , ואם אמר זאדדידה שקלהמקודשת 
שכבר מעות אפי' אמרה אין אינה מקודשת 

  .קיבלתם בחובה, וכשאמרה אין לא יהב לה מידי

כשם שאין אשה נקנית בפחות משו"פ כך אין 
קרקע נקנית בפחות משו"פ, אמנם בחליפין 

  קרקע נקנית אף בפחות משו"פ.

כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו 
יותר מדור המבול,  עסק עמהם, וקשין לעולם

  שאפי' דגים שבים ימותו.

יולדת שהביאה חטאה  -שעבודא דאורייתא י"ג:

ומתה, יביאו היורשים את עולתה. ואם שעבודא 
דאורייתא (ריו"ח) יביאו אע"פ שלא הפרישה את 
העולה מחיים, אבל אם שעבודא לאו דאורייתא 
(שמואל) לא יביאו היורשים את עולתה אא"כ 

. וכבר מפני שלא נתחייבו הנכסיםחיים הפרישה אותה מ
נחלקו בענין גבית מלוה ע"פ מיורשים ומלקוחות, 

אבל מלוה בשטר הוא עצמו שלרב ושמואל אינו גובה, 

שהנכסים משתעבדים מדין , ולר"ל וריו"ח גובה שעבדו

. וקמ"ל שאין חילוק בזה בין מלוה הכתובה ערב
. צמואלא הוא חייב את עבתורה לשאינה כתובה בתורה 

ולהלכה מלוה ע"פ גובה מן היורשים דשיעבודא 
דאורייתא, ואינו גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא 
והמלוה אפסיד אנפשיה, ואע"ג דשיעבודא דאורייתא תיקנו 

  לטובת הלוקח, כיון שלא ידע.

האשה  - יציאת אשה בגט ובמיתת הבעל

יוצאה בגט דכתיב "וכתב לה ספר כריתות", 
קרא "פן ימות במלחמה ומיתת הבעל מדאמר 

ואיש אחר יקחנה" ואין לומר דקאי איבם, דיבם 
לא איקרי אחר. ועוד מדכתיב "ושנאה האיש 
האחרון וכתב לה ספר כריתות, או כי ימות וכו' " 
הוקשה מיתה לגירושין. אמנם מה שהבעל אסר 

כגון אינו ראיה שתהיה מותרת במיתתו, דעריות 

ם במיתתו. וממה אינם מותרי אשת אביו וכלתו וכו'
שהתורה אסרה אלמנה לכה"ג אין ראיה 
שלאחרים מותרת, די"ל שלכה"ג בלאו ולכו"ע 

ד"ושלחה" משמע לזו ולא לאחרת, ולאו הבא בעשה 

, שמיתת הבעל הוציאה מחיוב מכלל עשה עשה
וכן יש לדחות אם מיתה, ואוקימתה באיסור עשה, 

חר נלמד מדכתיב "לא יוכל בעלה הראשון וכו' " הא לא

(כמו פסולי המוקדשין שאחרי פדיון אין  שריא,
ואסורים בגיזה  ומותרים באכילהבהם מעילה 

  ועבודה).
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  קנין היבמה

דכתיב "יבמה יבוא  היבמה נקנית בביאה י"ד.

, וכתיב ביאתה הם ליקוחיהעליה ולקחה לו לאשה" 
"ויבמה" לומר שביאה גומרת בה ואין כסף 

יבמה" ושטר גומרין בה, ועוד לומדים מ"ו
  שמיבם בע"כ, (מדלא כתיב ויבם).

דכתיב "ונקרא  היבמה קונה עצמה בחליצה
שמו בישראל בית חלוץ הנעל", כיון שחלץ 
הותרה לכל ישראל. ומ"בישראל" אחר לומדים 
שצריך דווקא בי"ד של ישראל, ומ"ונקרא שמו" 
לומדים שצריכים כולם לענות "חלוץ הנעל, 

אה בחליצה, חלוץ הנעל". ואשת איש אינה יוצ
  דכתיב "ספר כריתות" שרק ספר כורתה.

נלמד בק"ו  -היבם היבמה קונה עצמה במיתת
מאשת איש שהיא בחנק ומיתה מתירתה, כ"ש 
זו שהיא בלאו, ואין לפרוך שאש"א יוצאה בגט 
שהרי היא יוצאה בחליצה, ואין לפרוך שאש"א 

, שגם אבל זו היבם אסרה ולא הבעלאוסרה מתירה 
שאם לא היה יבם הריתה מותרת ה זו היבם אוסר

והוא מתירה. ואין יבמה יוצאה בגט  במיתת הבעל
נעל" נעל דווקא ולא דבר אחר, הדכתיב "

ומ"נעל" לומדים למעט נעל גדולה שאינו יכול 
להלך בה, או נעל קטנה שאינה חופה רוב רגלו, 
או נעל שאין לה עקב. ואין ללמוד מדכתיב 

ה"כ כתיב "גורל" עיכובא, שהרי לגבי יו-"ככה" 
ו"חוקה" ואעפ"כ צריך מיעוט שהגורל עושה 

עושה  אם קרא עליו שם בלא גורלחטאת ואין השם 
חטאת. ואין ללמוד מדכתיב "לה" דדרשינן 
דבעינן לשמה, ומ"לה" בתרא דורשים ולא לה 

אם שמותיהם שוה אין שניהן מתגרשות בגט ולחברתה 

  . אחד

  :עבד עברי
ף ובשטר. בכסף בכס עבד עברי נקנה י"ד:

דכתיב גבי נמכר לנכרי "מכסף מקנתו", ונמכר 
לישראל לומדים מדכתיב "והפדה" שמגרעת 
מפדיונה ויוצאה, ועבד עברי שמכרוהו בי"ד 
הוקש לעבריה דכתיב "העברי או העבריה", 
ומוכר עצמו נלמד מגז"ש "שכיר שכיר", ולמאן 

כי ודלא יליף שכיר שכיר לומדים מדכתיב "
  ד עליון מתחתון.תשיג" וילמ

  מוכר עצמו ומכרוהו בי"ד
לת"ק מוכר עצמו  -ביאור מחלוקת ת"ק ור"א

ואינו  אם התנה לימכר לי' שניםנמכר ליתר על שש 
נרצע ואין מעניקים לו ואין רבו מוסר לו שפחה 

, אבל מכרוהו בי"ד אינו נמכר ואסורה לוכנענית 
אלא לשש ונרצע ומעניקים לו ורבו מוסר לו 

. ולרבי אלעזר שיהיו לו ולדות ממנהנית שפחה כנע
שניהם אינם נמכרים אלא לשש ונרצעים 
ומעניקים להם והאדון מוסר להם שפחה 

  כנענית.

הגמ' רוצה לבאר שנחלקו אם לומדים גז"ש 
שכיר שכיר, ואביי דוחה שנחלקו בכל דין בפני 

  עצמו בדרשות.

ת"ק לומד מ"ועבדך"  -אם נמכר ליותר משש
עצמו נמכר ליותר משש, שש שנים שמוכר 

ומ"ועבדך" אחר דורש שאינו עובד את 
היורשים, ור"א לומד מאחד שאינו עובד את 

, והשני בא בת ואח, אבל את הבן עובדהיורשים 
  .שלא יקשה בעיניו להעניקלרצות את האדון 

" אזנות"ק לומד מ"ורצע אדוניו את  -אם נרצע

" לומד וולא של מוכר עצמו, ומדכתיב "אזנ
שהרציעה באוזן ימין, ומדכתיב "העבד"  גז"ש

עבד" הלומד שאמה העבריה אינה נרצעת, ומ"
לומד שאינו נרצע אלא כשאמר אהבתי וכו' 
כשהוא עבד. ור"א לומד "אזנו" לגז"ש 

" לומד למעט ושהרציעה באוזן ימין, ומ"אזנ
אמה העבריה, ומ"העבד" לומד שיאמר כשהוא 

  עבד, וה' דהעבד לא דריש.

ת"ק לומד מ"הענק  -ניקים לואם מע ט"ו.

" ולא למוכר עצמו, ור"א דורש לו ולא לותעניק 
לבעל חובו, שאע"פ שבעלמא ס"ל כרבי נתן 
שאם אדם חייב כסף לחבירו וחבירו חייב לאחר 
מוציאין מהראשון ונותנים לשלישי, הכא לא. 
ות"ק לא ס"ל כרבי נתן. אבל אין ממעטין יורשיו 

 שמת לא יתן ליורשיו שאם לא הספיק להעניק לו עד
מדכתיב לו, דשכיר קרייה רחמנא שפעולתו 

  ליורשיו כשכיר.

ת"ק לומד  -אם רבו מוסר לו שפחה כנענית
אשה", ומ"משנה  לומדכתיב "אם אדוניו יתן 



 תמצית מסכת קידושין

312 

 

שכר שכיר" לומד שמוסר לו שפחה כנענית 
בעל כרחו (ועי"ז עובד גם בלילה, אע"ג דבעי 

ו" שמוסר לו "כי טוב לו עמך"). ור"א לומד מ"ל
שפחה כנענית בע"כ, וס"ל שממשנה שכר 

  שכיר ליכא למילף שמוסר לו בע"כ.

הנרצע יוצא ביובל, אע"פ שלא  - יציאה ביובל
עברו שש שנים מהרציעה. וכן הנמכר ב' או ג' 
שנים לפני היובל היובל מוציאו, בין במוכר 
עצמו בין במכרוהו בי"ד. ולרבי "ויצא בשנת 

שאם לא ם שישנו תחת ידך היובל" היינו בעכו"

  .יגאל ישתעבד בו עד היובל, ואין לבוא עליו בעקיפין

יציאה בשש וע"י אחרים בנמכר  ט"ו:

לרבי הנמכר לעכו"ם אינו יוצא בשש,  - לעכו"ם
דכתיב "באלה" באלה הוא נגאל ואינו נגאל 
בשש, אבל לריה"ג ור"ע יוצא בשש, ודרשו 

שאם  "באלה" ליציאה ע"י אחרים, לריה"ג לומר
, ואינו משתעבד לקרוביםגאלוהו קרובים משתחרר 

ואין העכו"ם (שישנו אבל שאר כל אדם לשעבוד 

, ולר"ע בקרובים לשעבוד תחת ידך) יכול לעכב
ובשאר אדם לשחרור, ונחלקו בסברא אם 
בשאר אדם לשעבוד דאל"כ מימנעי ולא פרקי, 
או שבקרובים לשעבוד שמא יחזור וימכור 

בקרובים בין בשאר בני  עצמו. ולחכמים בין
  אדם לשחרור. 

. לרב הונא אדון עבד עברי נקנה בשטר ט"ז.

ולרב  בתך קנויה לי ונותנו לאב, כשטר קידושיןכותבו 
חסדא אב כותבו. לרב הונא לומדים שטר 
מהקש לאשה דכתיב "אם אחרת יקח לו", ולרב 
חסדא לומדים מ"לא תצא כצאת העבדים" אבל 

כנענים, הנקנים בשטר ם נקנית בשטר כקנין עבדי

ואין לומדים שתיקנה בחזקה שהוקשו לקרקעות. 
דכתיב "והתנחלתם  שיכפוה לעשות מלאכה אחת

אותם", ועדיף לרבות שטר ששייך באישות שכן 
מוציא בבת ישראל, או שלומדים מ"אם אחרת" 

  שעדיף לרבות שטר.

  יציאת עבד עברי
דכתיב "שש שנים יעבוד ובשביעית בשנים 

  יצא".

דכתיב עד שנת  אם פגע בו יובל בתוך שש יובלב

  היובל יעבוד עמך".

שפודה את עצמו ומגרע לו האדון לפי  בגרעון כסף

דכתיב "והפדה",  השנים שעבד לפי שיעור דמי מקנתו
ומהני לזה בין כסף דכתיב "מכסף מקנתו", ובין 

  שוה כסף דכתיב "ישיב".

, ואין הכונה שכותב לו שטר על דמיו, בשטרו
ין נותנים חספא תמורת מרגניתא, אלא שא

שהאדון כותב לו שחרור, ואין מועיל לומר לו 
עד שיגיע זמן באפי תרי זיל, דעבד עברי גופו קנוי 

הרב שמחל על גרעונו אין גרעונו  ממילא, ויציאתו
וצריך שחרור, ואם לאו חוזר ומשתעבד בו אם מחול 

  .ירצה, ובשטר מהני דלא גרע מעבד כנעני

אמה העבריה יוצאת  -ומיתת האדוןסימנים 
גם בסימנים, (ויש להם קצבה, דעד גיל ט' הוי 
שומא, ומגיל ט' עד י"ב ועודם בו לרבנן הוי 

אא"כ נשרו קודם שומא ולרבי יוסי בר"י הוי סימן 

(ועיין בנדה , ומגיל י"ג י"ב דאיגלאי מילתא שאינם סימן

). ואפי' נשרוהוי סימן לכו"ע  למה לא נקט י"ב)
  ינה עובדת את הבן.וא

שיטת ר"ל  -יציאת אמה העבריה במיתת אב

שאמה יוצאת במיתת האב ק"ו מסימנים שאין 
מוציאין מרשות אב מוציאין מרשות אדון, כ"ש 

שאין מעשה ידיה מיתה שמוציאה מרשות אב 

. והגמ' מוכיחה מברייתא שאמה לא ליורשיו
יוצאת במיתת האב, ואומרת שהק"ו פריכא, 

  נה הגוף משא"כ מיתת האב.דסימנים נשת

  הענקה

ד' מעניקים  -באלו יציאות מעניקים ט"ז:

להם, ג' באיש וג' באשה, והיינו שנים יובל ויובל 
של רציעה באיש וסימנים באשה. ויוצא בגרעון 
כסף י"א שאין מעניקים לו ולר"מ מעניקים לו, 
ובורח אין מעניקים לו. (לר"ל שאמה יוצאת 

ויובל ויובל של  במיתת האב הכונה לשנים
רציעה באיש וסימנים באשה, אבל מיתת האדון 

  והאב לא קתני לפי שאין להם קצבה).

ענק עבד עברי  -מי מקבל את ההענקה
לעצמו, (י"מ שבא לאפוקי בעל חובו), ובאמה 
העבריה היוצאת בסימנים לאביה, (וכן מציאתה 

אלא שכר בטלה  במציאתהלאביה ואין לרבה 
), ואם האב לאכתה כשהגביההכמה שבטלה ממבלבד 
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מת ההענקה לעצמה ולא לאחים, דאין אדם 
  מוריש זכות שיש לו בבתו לבנו.

בורח חייב להשלים,  -השלמה בבורח ובחולה י"ז.

אין לו הענקה). אבל למחרת (ואם ברח ופגע בו יובל 
חלה אם היה יכול לעשות מעשה מחט א"צ 
להשלים, ואם לא היה יכול אם חלה ג' א"צ 

לים, אבל אם חלה ד' נעשה כמי שחלה שש להש
  וצריך להשלים.

   -כמה מעניקים לו

שמעניקים לו ט"ו סלעים, וצריך  שיטת ר"מ
שיהיה גם צאן גם גורן וגם יקב, ומקורו מגז"ש 
ריקם ריקם מבכור, וכיון שכתוב ריקם בתחילה 
ולא בסוף לכן צריך ה' סלעים מכל מין ולא מכל 

ז"ש מעולת ראיה המינים יחד, ולא לומדים ג
, דכתיב "אשר ברכך ד' אלוקיך" ויצטרכו שתי כסף

  .ללמדך שתדרוש המקרא לרבות ולא למעט

שמעניקים שלושים, דיליף גז"ש  שיטת ר"י
בשור נתינה נתינה מעבד, שמשלם שלושים 

ואין לומדים מערכין, משום מועד שהרג עבד, 
דתפשת מרובה לא תפשת, ועוד שעדיף ללמוד 

  עבד מעבד.

שמעניקים חמישים, דיליף גז"ש  יטת ר"שש

ערכין, ואין לומדים ערך גדול שבמיכה מיכה מ
מפחות שבערכין דכתיב "אשר ברכך ד' 
אלוקיך", ואין לומדים גז"ש נתינה נתינה 

וכיון שאין מערכין, דא"כ נילף מעבד כדברי ר"י, 

אדם דן גז"ש מעצמו, א"כ צ"ל שר"ש קיבל לדון מיכה 
מקבל לדון נתינה נתינה היה סובר  מיכה, אבל אם היה

  .כר"י

לומר , לר"מ ניחא והא דכתיב צאן גורן ויקב

ולר"י ור"ש לומדים מ"אשר שצריך ט"ו סלעים, 
ברכך ד' אלוקיך" לרבות שאר דברים, וצאן גורן 
ויקב ממעטים דבר שאינו בכלל ברכה, לר"ש 
בא למעט כספים אבל פרדות גופם מושבח, 

ת, אבל כספים עביד ולראב"י בא למעט פרדו
בהו עיסקה. וצאן מלמד בעלי חיים, וגורן מלמד 
גידולי קרקע, ויקב ממעט כספים או פרדות 

  כנ"ל.

מעניקים לו  אם לא נתברך הבית בגללו י"ז:

דכתיב "הענק תעניק", ומ"אשר ברכך" לומדים 
. ולראב"ע להוסיף ולא למעטשיתן לו לפי הברכה 

ניקים לו, אם לא נתברך הבית בגללו אין מע
  ודיברה תורה (הענק תעניק) כלשון בנ"א.

  ירושה בעבד עברי
עד מלאת עבד עברי עובד את הבן  -ריעבד עב

, אם אין לו בןולא את הבת  שש או יובל בתוך שש,
דכתיב "שש שנים יעבוד" אפי' את הבן, וכתיב 
"ועבדך שש שנים" לך ולא ליורש, ועדיף לרבות 

ן מרבים אח שקם בן שקם תחת אביו ביעוד, ואי
תחת אחיו ליבום, שהרי אין יבום אלא במקום 
שאין בן, ומטעם זה מרבים שגם בשדה אחוזה 

  בן קם תחת אביו, ולא אח תחת אחיו.

אינה עובדת לא את הבן ולא את  אמה העבריה
הבת, שהרי הוקשה לנרצע, דכתיב "ואף 
לאמתך תעשה כן" ואף שמפסוק זה לומדים 

דכתיב "תעשה" הענקה באמה העבריה, מ
  לומדים שאינה עובדת את היורשים.

אינו עובד לא את הבן  נרצע והנמכר לעכו"ם

ולא את הבת, נרצע דכתיב "ועבדו לעולם", 
  ונמכר לעכו"ם דכתיב "וחישב עם קונהו".

  ירושה בעכו"ם ובגר
יורש מדאורייתא.  את אביו העכו"ם עכו"ם

לרב חייא בר אבין לומדים ממה שהוצרכה 
מעט שעבד עברי אינו עובד את התורה ל

היורשים. ולריו"ח לומדים מדכתיב "כי לבני לוט 
  נתתי את ער ירושה".

מדאורייתא אינו יורש,  את אביו העכו"ם גר

דתנן שמותר לגר ליטול מעות או פירות והבן 
העכו"ם יטול עבודת כוכבים ויין נסך (אא"כ באו 
לרשות הגר, ואם נשתתפו אסור), ואינו אסור 

ם חילופי עבודת כוכבים, ומדרבנן גר יורש משו
  את אביו גזירה שמא יחזור לסורו. 

אינם יורשים אף  עכו"ם את הגר וגר את הגר

מדרבנן, דתנן שאם לוה מעות מן הגר שנתגיירו 
בניו עמו לא יחזיר לבניו, ואם החזיר אין רוח 

ויש בזה  דמיחלף בישראל גמורחכמים נוחה הימנו 
לא בקדושה ולידתו חילוק בין הורתו ש

  בקדושה, לבין הורתו ולידתו שלא בקדושה.
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חילוקי דינים בין עבד עברי לאמה 
  העבריה

עבד עברי יוצא בשנים ביובל  -יציאה לחרות
ומיתת האדון, ואמה העבריה יוצאת באלו, אבל 
אם יעדה צריכה גט ובטלו ממנה יציאות אלו. 
אמה העבריה אם לא יעדה יוצאת בסימנים 

  עברי אינו יוצא בסימנים.  אבל עבד

עבד עברי אינו נמכר ונשנה  -נמכר ונשנה

אם יש לו לשלם קרן דכתיב "בגניבתו" ולא בכפילו 

אם העיד על חבירו שגנב והוגם ולא בזממו  ולא כפל,

, כיון שנמכר פעם אחת שוב אי ואין לו מה לשלם
אתה רשאי למוכרו. והא דתנן שעבד עברי נמכר 

העבריה) לרבא היינו בב' ונשנה (משא"כ אמה 
ואף אם לא עמד בדין עד הגניבה השניה ואינו גניבות 

שוה אלא אחת נמכר וחוזר ונמכר, דכל אחת חשיב 

, ולאביי באדם אחד אינו נמכר ונשנה "בגניבתו"
שמעמידים אף בשתי גניבות, אבל בשני בני אדם 

וכן אם גנב אחרי נמכר ונשנה,  אותו בדין ב' פעמים

ובברייתא איתא שלרבנן חוזר ונמכר. שיצא חפשי 
אם גנב פי שניים משוויו נמכר פעמיים, ואם 
הוא שוה פי שניים מגניבתו אינו נמכר כלל, 
ולר"א אינו נמכר אלא כששוה כמו שגנב, דכמו 
שדורשים "נמכר" כולו ולא חציו, דורשים ג"כ 

  "בגניבתו" ולא בחצי גניבתו.

בע"כ אמה העבריה פודים אותה  -פדיון בע"כ
משום  שאם יש לו כופים אותו ופודה אותהשל אב 

פגם משפחה (אבל אין כותבים לאדון שטר על 
דמיה בע"כ, דאין נותנים חספא תמורת 
מרגניתא), ואין לחוש שיחזור וימכרנה לר"ש 
דס"ל שאין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר 
אישות או לשפחות אחר שפחות, אבל עבד 

כ שהרי יכול לחזור עברי אין פודים אותו בע"
  ולמכור עצמו. 

לת"ק אדם יכול למכור את בתו  -מכירה ויעוד
אם קיבל בה קידושין ונתארמלה או פעמיים לאישות 

וכן פעמיים לשפחות, או לאישות אחר  נתגרשה,
שפחות, אבל לא לשפחות אחר שפחות, ולר"ש 
אין יכול למוכרה לשפחות אחר אישות או אחר 

"בבגדו בה" לר"ע יש שפחות, ונחלקו בדרשת 
ודורשים כיון  שהקריאה היא מלשון בגדאם למקרא 

שוב אין  האדון לשם יעודשפירש טליתו עליה 

אבל אם לא יעדה יכול למוכרה לשפחות יכול למוכרה 

, ור"א סובר שיש אם למסורת אחר שפחות
, ודורשים כיון והכתיבה היא בלא י' מלשון בגידה

אבל כול למוכרה אינו י שמכרה לשפחותשבגד בה 

, ור"ש דורש לשפחות אחר קידושין יכול למוכרה
ואינו יכול למוכרה לשפחות אחר אישות או שניהם 

, דס"ל יש אם למקרא ולמסורת אחר שפחות
  .אא"כ המקרא והמסורת סותרים

  יעוד
הגמ' מסתפקת  -מה דין האשה אחר היעוד

שאומר לאמתו הרי את יעודה לי בכסף אם יעוד 

אירוסין או נישואין, ונ"מ אם עושה  מקנתך
יורשה ומיטמא לה ומיפר נדריה. והגמ' מוכיחה 
שיעוד אירוסין עושה, מדאיתא בברייתא ש(אין 
האב יכול למכור בתו לקרובים ולר"א יכול, 
ולכו"ע) יכול האב למכור בתו האלמנה לכה"ג 

כיון שקידושין או גרושה וחלוצה לכהן הדיוט 

נה היינו שקידשה , ואלמתופסים בחייבי לאוין
אביה (שאם קידשה עצמה אינה אלמנה), 
ובהכרח איירי בקידושי יעוד ומוכח שיעוד 
עושה אירוסין, דאי נישואין עושה אין לאביה 
רשות בה, ואם קידשה בלא יעוד אינו יכול יותר 
למוכרה, אבל ביעוד יכול דס"ל כריב"י שמעות 
הראשונות לאו לקידושין ניתנו, וא"כ לא אביה 

ידשה, (אמנם אם נישואין עושה יוצאת ק
מרשות אב אע"פ שלא נישאת על ידו). ורנב"י 
הסובר שגם לריב"י מעות הראשונות ניתנו 
לקידושין אתיא כר"א שיכול למוכרה לשפחות 

והגמ' מהעדיפה שלא להעמיד כר"א אחר אישות, 

  .דשמותי הוא

אין  -יעוד בקטן, או שלא מדעת האשה י"ט.

אין יעוד אלא מדעת. והיינו  יעוד אלא בגדול,
שאין יעוד אלא בגדול, לפי שאין יעוד אלא 
מדעת. וי"מ שמדעת היינו שצריך דעת האשה, 
וכריב"י דס"ל שמעות הראשונות לאו לקידושין 

ואין דעת האב מתחילה על היעוד להכי צריך ניתנו 

, ולרנב"י אף למ"ד לקידושין ניתנו לימדה דעתה
  תורה שמ"מ צריך דעתה. 

קטן אינו חייב מיתה על ניאוף, ואין  -אישות לקטן

ואין להוכיח שיש חייבים מיתה על אשת קטן. 
יעוד בקטן ממה שהוצרכה תורה למעט אשת 
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קטן, די"ל שבאה התורה למעט בן ט' שנים ויום 
שהיא זקוקה לו באותה ביאה אחד שבא על יבימתו 

, שהיא ראויה לו וביאתו ביאה, וקנאה ליורשה
  עליה פטור. ומ"מ הבא

ריב"י  -אם מעות הראשונות לקידושין ניתנו
סובר שמעות המכירה לאו לקידושין ניתנו, 
שהרי אמר קרא "והפדה" שאין ליעד אא"כ יש 

ואי שהות בזמן העבדות לעשות שוה פרוטה 

לקידושין ניתנו א"צ פרוטה, שהרי היעוד הוא למפרע 

. ורנב"י אמר שאין ראיה דשאני משעת מכירה
שצריך שיוכל לפדותה אמר קרא והפדה הכא ד

  . בגרעון כסף

, אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קידושיך
וזה מהני כמו יעוד אי מעות הראשונות לאו 

והמכירה היא כאמירת צאי וקבלי לקידושין ניתנו 

  .קידושיך

מקודשת,  המקדש במלוה שיש עליה משכון
כמו שיכול ליעדה אי מעות הראשונות לאו 

ניתנו, שהכסף הוא חוב והיא עצמה  לקידושין
  משכון, ומקדש בפרוטה שנשארה.

אומר האדון לאמה  -כיצד מצות יעוד י"ט:

בפני שניים הרי את מקודשת לי, ונוהג בה מנהג 
  אישות ולא שפחות.

לת"ק יכול לעשות כך  -עד מתי יכול ליעד

אפי' בסוף שש סמוך לשקיעת החמה, ולריב"י 
דברי ת"ק הם משל צריך שהות לעשות שו"פ. ו

לאומר לאשה הרי את מקודשת לי שמהם לומדים 
מעכשיו ולאחר ל' יום, שאם בא אחר וקידשה 

שכוונתו שיחולו בתוך ל' מקודשת לראשון, 

ואם לא אמר עכשיו  מעכשיו אם ירצה לאחר ל',
מקודשת לשני, וביעוד מהני אע"פ שלא אמר 

מפני שהמעות הראשונות ניתנו לקידושין, מעכשיו 

והתחילו כבר הקידושין, דאל"כ במה היא מתקדשת 
  עכשיו.

 -אם האב יכול לקדש בתו כשהיא אמה
לריב"י יכול לקדשה, ולחכמים יכול האדון 

 שמהם לומדיםליעדה. ודברי ריב"י הם משל 
להאומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר ל' 
יום ובא אחר וקידשה בתוך ל', שמקודשת לשני 

, ואם לא אמר בשעת מתן כיון דלא פירש מעכשיו
מעות שתתקדש לו אינה מקודשת, וביעוד יכול 
האב לקדשה אע"פ שלא אמר לה שתתקדש 

שכיון שתלתה התורה את היעוד מבעות לאחר ל' יום 

  .הללו, גם הוא נתן אותם לדעת שאם ירצה יוכל לייעד

מכירה ע"מ שלא ליעד, ומכירה לקרובים 
על מה  לחכמים יכול ליעד, דהמתנה -ופסולים

שכתוב בתורה תנאו בטל, ולר"מ מועיל התנאי, 
ואע"פ שהמקדש ע"מ שאין לך עלי שאר כסות 
ועונה מקודשת ותנאו בטל (ולר"י בדבר 

אבל עונה שהיא תנאו קיים  שניתן למחילהשבממון 

), הכא דורשים מ"לאמה" שיכול צער הגוף לא
למוכרה לאמה בלבד. ורבנן דורשים מלאמה 

ממזר ונתין, אע"פ שאין יכולים שמוכרה לפסולים 

(שאע"פ שיכול לקדשה לפסולים  ליעדה
, כבר מצינו שהקידושין דקידושין תופסים בחייבי לאוין

הרי יכול לקדשה מסורים בידו לדבר גדול מזה ש
כשהיא נערה ולמוכרה אינו יכול). ולר"א 
לומדים מ"אם רעה" שמוכרה לפסולים, 

ע"פ שאין אומ"לאמה" לומדים שמוכרה לקרובים 

(ואין ללמוד  יכול לייעד שהר אין הקידושין תופסים,
ק"ו מפסולים, שהרי בקרובים אינו יכול ליעדה). 

שהיא ור"מ לומד שמוכרה לפסולים מ"אם רעה" 

, וס"ל שאין מוכרה לקרובים, ואיתא אסורה לו
בברייתא שאף למ"ד אין מוכרה לקרובים י"א 

ליעדה שיכול למוכרה לאביו, כיון דהאב יכול 
דהויא ליה בת  אבל לבנו לאדהויא ליה בת אחיו, לבנו 

  .אחיו

לת"ק לומדים  -אם בגפו יבוא בגפו יצא
שאינו יוצא בראשי אברים כעבד (בגופו נכנס 
בגופו יצא). ולראב"י לומדים שאם אין לו אשה 
ובנים אין רבו מוסר לו שפחה כנענית (יחידי 

  נכנס יחידי יצא).

בכוחו או ד השביח אף אם העב -גרעון כסף

אינו משלם גרעון אלא לפי מה  שנתייקרה הפעולה
שנמכר, דכתיב "מכסף מקנתו", ואם הכסיף 

מחשבים לו כשוויו עכשיו, דכתיב "כפי  נתקלקל
שניו", ואין דורשים לחומרא דכתיב "כי טוב לו 
עמך" (במאכל ובמשתה שלא תהא אתה 
אוכל... מכאן אמרו כל הקונה עבד עברי כקונה 

דון לעצמו), ולומדים נמכר לישראל בגז"ש א
שכיר שכיר. ואין לומר שהקולא היא רק 
באכילה ושתיה, אבל בפדיון נחמיר שהרי 
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הנמכר לעבד הוא חוטא וכדלהלן, דכתיב אם 
  עוד רבות בשנים וכו'.

הנושא ונותן בפירות  - חומר אבקה של שביעית
 שהוא איסור הקל שבה שהוא לאו הבא מכלל עשהשביעית 

לשים לב לפורענות לסוף מוכר מטלטליו, לא הרגיש 

 הרהור תשובהמוכר שדותיו, לא באת לידו  הבאה עליו
(שכיון שעבר עבירה ושנה בה נעשית לו כהתר 

) עד שמוכר את ביתו, ופשיטא לתנא שעתיד לבוא לידי כך
לא באת לידו עד שמוכר את ביתו לאמה (ועדיף 

בגרעון כסף, למכור את ביתו לאמה, כי היא יוצאת 
מאשר ללוות בריבית שהחוב מתרבה), לא באת 
לידו עד שלווה בריבית, לא באת לידו עד שמוכר 
עצמו לגר תושב, ואח"כ לעכו"ם ולעבודת כוכבים 

, ומ"מ לחטוב עצים ושאר צרכיה ולא לשם אלוהותעצמה 
אמרה תורה "אחד מאחיו יגאלנו" ולא לדחות אבן 

י הערך הגבוה (אם אחר הנופל, ואין מחשבים לו לפ
השביח או הכסיף). הגמ' מבארת המקור בפסוקים 
לכל הנ"ל, ואמר רב יוסף שרב נחמן דרש המקראות 

  כסיני.

  דיני גאולה בעבד ובשאר דברים

שנמכר אינו נגאל לחצאין,  שדה אחוזה כ:

, ואינו יכול דבעינן "והשיגה ידו"ואינו לווה וגואל 
נגאלה לגאול עד שנתיים מהמכירה, ואם לא 

. (ואם הקדיש בלא פדיוןחוזרת לבעליה ביובל 
שדה אחוזה יכול לגואלה מיד, ואם לא גאלה 
יוצאת לכהנים ביובל), ולווה וגואל וגואל 

, והקרוב בע"כ של לוקחלחצאין. ונגאלת לקרובים 
קרוב קודם, לרבי יהושע אין הקרובים חייבים 

  לגאול, ולר"א חובה על הקרובים לגאול.

אינו לווה וגואל,  נמכר לעכו"םעבד עברי ה
ואינו נגאל לחצאין דכתיב "נגאל" כולו ולא 
חציו, והנ"מ אם נגאל לחצאין שייכת לקולא 

אם שילם חצי והכסיף וחזר והשביח,  לטובתו
שאם חלה הגאולה משלם חצי משוויו עכשיו 

, ואם מפני שחצי השביח ברשותו וחצי ברשות האדון
צריך שות האדון וכולו השביח ברלא חלה הגאולה 

להשלים גם בחצי שכבר שילם. וכן נ"מ 
לחומרא אם הכסיף לחצי שוויו וגאלו וחזר 
והשביח, שאם חלה הגאולה צריך לגאול את 
החצי השני, ואם לא חלה הגאולה א"צ להוסיף 

  כלל. 

יכול לגאול מיד  המוכר בית בבתי ערי חומה
ואם לא גאל שנה תמימה נחלט. ואינו נגאל 

ולרבנן אין לוה וגואל ואין גואל  בקרובים,
ונחלקו לחצאין, ולר"ש לוה וגואל וגואל לחצאין 

אי דורשים טעמא דקרא ורואים שהקפידה תורה לחזר 
שלא תפקע האחוזה מהיורשים, ורבנן לא דורשים טעמא 

  .דקרא

עיירות שאינן מוקפות חומה  בתי חצרים כ"א.

  גאולתם כשדה אחוזה. מימות יהושע

מכר לעכו"ם לרבי אינו נגאל עבד עברי הנ
  בקרובים.

  דיני עבד נרצע

הנרצע נקנה ברציעה דכתיב  - קנין נרצע כ"א:

"ורצע אדוניו וכו' ", וקונה את עצמו במיתת 
האדון דכתיב "ועבדו" ולא את הבן ולא את 
הבת, ויוצא ביובל, דהא דכתיב "לעולם" היינו 

  לעולמו של יובל.

לרצוע בין לרבי יוסי אפשר  -ע"י מה רוצעים
במרצע ובין בסול סירא מחט מקדח ומכתב, 
דדורשים רבוי ומיעוט ורבוי וריבה הכל, 
שהמיעוט אינו פירוש של הרבוי אלא בא למעט ממנו 
שלא נרבה הכל, והיינו כעין הפרט, וכשחזר וריבה ריבה 

ומיעט סם  הכל, חוץ מדבר אחד שנמסר לחכמים
. מכח אדם שאינו דומה למרצע שהרי נוקב מאיליו ולא

ולרבי צריך לרצוע דווקא במתכת כמו מרצע, 
שהפרט הוא פירוש של דדורשים כלל ופרט וכלל 

לרבות כעין הפרט.  כלל, והכלל האחרון לא בא אלא
  מרצע" לרבות מרצע הגדול.הויש דורשים "

לשון חכמה וחריפות, ליודן בריבי  -היכן רוצעים

שר בברוצעים באליה של האוזן  וגדול בדורו היה

, ולרבנן רוצעים בגובה של אוזן, שהרי ולא בתנוך
לא רוצעים עבד עברי כהן מפני שנעשה בעל 
מום, דכתיב "ושב אל משפחתו" למחוזק 

  שבמשפחתו.

לרב עבד עברי כהן  -שפחה כנענית בעבד כהן
מותר בשפחה, ולשמואל אסור, ורב נחמן מקשה 
דא"כ יש טעם אחר למה אינו נרצע, שהרי לא שייך 

  "אהבתי את אדוני", ואין להשיב. בו 
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  יפת תואר
לל"ק מותר בביאה ראשונה  -כהן ביפת תואר

שאם לא לכו"ע, דלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע 

יהיה מותר יעבור באיסור (ובקושי התירו, ואע"פ שהיא 

, ורב מתיר ביאה מאוסה), וגם בכהן איכא למיחש ליצר הרע
אשתריא אישתרי, הואיל ו שכבר נתקררה רוחושניה 

מפני שהיתה ושמואל אוסר שהרי גיורת אסורה לכהן 

. ולל"ב אסורה בביאה שניה לכו"ע שהרי זונה קודם
גיורת אסורה לכהן, ובביאה ראשונה לרב מותר 
שלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, ולשמואל 

  אסור דלא קרינא ביה והבאתה אל תוך ביתך.

ה אותה בשעת אין התר יפת תואר אלא כשרא כ"ב.

. ולא אם לקחה למוכרה או לשפחה ואח"כ נתן בה עיניושביה 
וגם אשת איש מותרת. ומותר לקחתה אם חשק בה 
אע"פ שאינה נאה. ואין לקחת ב' יפות תואר, לא 
לעצמו ולא לו ולאביו או לבנו. ותופסים בה קידושין 

. ואסור ללחוץ עליה אע"פ שאינה מתגייר מדעתה
  .לבוא עליהבמלחמה 

  

  המשך ענייני רציעה
אין עבד עברי נרצע עד שיאמר  -יאמר וישנה

אהבתי את אדוני וכו' וישנה, פעם אחת 
לפי חשבון גרעונו, דכתיב בתחילת פרוטה אחרונה 

, ופעם שניה בסוף פרוטה אחרונה "יאמר העבד"
אחר שהתחיל פרוטה אחרונה, דכתיב "לא אצא חפשי" 

  שיהיה סמוך ליציאה.

ן עבד עברי נרצע עד שיהיו לו אי -אשה ובנים
דכתיב  שפחה כנענית שנמסרה לו וילדה,אשה בנים 

"אהבתי... את אשתי ואת בני", וכן צריך שיהיו 
  לרבו אשה ובנים דכתיב "כי אהבך ואת ביתך".

אין עבד עברי נרצע אא"כ רבו אוהבו,  -אהבה
דכתיב "כי טוב לו עמך", וכן צריך שיאהב הוא 

  הבך".את רבו דכתיב "כי א

אם הוא חולה אינו נרצע דכתיב "כי טוב  -חולה
לו", וכן אם רבו חולה אינו נרצע, דכתיב "עמך", 

  והגמ' מסתפקת מה הדין בשניהם חולים.

האדון צריך להשוות את  -חיובי האדון לעבד
העבד אליו באיכות הפת היין והשינה, דכתיב 
"כי טוב לו עמך", מכאן אמרו כל הקונה עבד 

ה אדון לעצמו. וכן חייב האדון עברי כקונ
של העבד "ויצאה  הישראליתבמזונות אשתו 

אשתו עמו", וכן חייב במזונות בניו דכתיב 
דכתיב "ויצא מעמך הוא ובניו", וצריכא, 
דהאשה יכולה לעבוד, והבנים יכולים לחזר על 

  הפתחים.

צריך להניח את האוזן  -צורת הרציעה כ"ב:

יע לדלת, וצריך על הדלת ולדקור באזנו עד שמג
שהדלת תהיה במקומה. והטעם שרוצעים 
באוזן ובדלת מפני שהאוזן שמעה בהר סיני "כי 
לי בנ"י עבדים" ולא עבדים לעבדים, ויבואו דלת 
ומזוזה שהיו עדים במצרים על שפסח הקב"ה 

  על בתי ישראל.

  יני עבד כנענייקנ

, דכתיב עבד כנעני נקנה בכסף שטר וחזקה

בניכם אחריכם לרשת "והתנחלתם אותם ל
אחוזה", ומ"מ אינו חוזר ביובל דכתיב "לעולם 

  . בחליפיןבהם תעבודו". וכן נקנה 

ובא אצלו  בחזקהלשמואל אם תקפו  -משיכה
קנאו, אבל קראו ובא אצלו לא קנאו, דאדעתיה 
דנפשיה קעביד, (ודווקא בעבד, אבל בהמה אף 
בקורא לה והיא באה קנאה, דאדעתה דמרה 

. וכן נקנית אם הכישה אין לה דעתלפי שאזלא 
במקל ורצתה לפניו ועקרה יד ורגל, וי"א שצריך 
שתהלך לפניו מלוא קומתה, וכן נקנית במסירה 

 כגון שער שבראש הסוסאם אחז בטלפה בשערה 
שאין לו דעת, ואם קראו וכו') ועבד קטן כבהמה 

  .לשם קניה ובא אצלו קנאו

אם העבד התיר לאדון את  -כיצד בחזקה
נעלו, או שהוליך כליו אחריו לבית המרחץ, או מ

שהפשיטו או הרחיצו או סכו או גרדו או 
  הלבישו או הנעילו או הגביהו קנאו. 

לת"ק אם רבו הגביהו לא קנה, ולר"ש  -הגבהה
אף אם רבו הגביהו קנאו שלא תהא חזקה 
גדולה מהגבהה. ואמנם שפחה כנענית לא 

, ובשלא נקנית בביאה כיון שזה נהנה וזה נהנה
  כדרכה או שיש הנאה, או שהוקש לכדרכה.

מר  -קנין עבד של גר שמת ואין לו יורשים

זוטרא אמר לעבד כזה שישלוף נעליו ויוליכם 
לביתו, י"מ שהיה עבד גדול וקנאו מיד אחר 

וקדם והחזיק בו לפני המיתה כדי שלא יהיה מיתת הגר 
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, וי"מ שהיה קטן בלא אדון רגע אחד ויזכה בעצמו
ל שאף בקטן אם לא קנאו מיד כשמת וס"

האדון קנה העבד עצמו, ודלא כאבא שאול 
  .גם לאחר זמןדס"ל שקטנים יכולים לזכות בהם 

  בכסף ובשטר יציאת עבד כנעני

שיתנוהו לרבו קונה בכסף ע"י אחרים  לר"מ כ"ג.

, שיטת אביי שאע"פ שלר"מ ע"מ שיהא זה בן חורין
עבד ות חוב הוא לעבד שיצא מתחת יד רבו לחר

כהן מפני שפוסלו מן התרומה, ועבד ישראל לפי שאוסרו 

, מ"מ קונה בכסף בשפחה דשכיחא ליה ופריצא ליה
בע"כ של העבד, שהרי כסף מועיל לקנין העבד 

דאין קנין בע"כ, ואין העבד קונה בכסף ע"י עצמו 

אבל שטר אין קונה אלא ע"י עצמו  לעבד בלא רבו,
והאי שטרא  , דהאי שטרא לחודשהעבד יקבלנו

, ולרבא כסף זה לשון קניה וזה לשון שחרורלחוד 
והרב אין מהני בע"כ משום שקבלת רבו גרמה לו 

, אבל שטר קבלת אחרים גרמה לו נעשה שלוחו
  . ואין חבין לאדם שלא בפניו

קונה בכסף ובשטר בין ע"י אחרים בין  לחכמים

ע"י עצמו, כסף ע"י עצמו דיש קנין לעבד בלא 
שיהא הכסף משל אחרים. וע"י רבו, ובלבד 

אחרים דזכות הוא לעבד שיוצא מתחת יד רבו 
לחרות, ושטר ע"י אחרים, ואף ע"י עצמו דגיטו 

ולא אמרינן שלא יצא הגט מרשות וידו באין כאחד 

  .האדון ואין זו קבלה

אינו קונה עצמו בשטר ע"י  לרשב"א כ"ג:

עצמו, דלא אמרינן גיטו וידו באין כאחד, דגמר 
מאשה, שצריך שיצא הגט לרשות לה לה 

שאינה שלו. ואע"פ שהעבד עצמו אינו יכול 
לקבל יכול העבד למנות שליח לקבל השטר 

והאשה כמו שאשה יכולה דגמרינן לה לה מאשה 

, והרי עבד יכול לקבל גיטו של אין גופה קנוי לבעל
חבירו מרבו של חבירו (אבל לא מרבו שלו. 

ונ"מ חמנא הם שלוחי דר בהקרבת הקרבנותוכהנים 

, דאי שמותר לכהן להקריב עבור מי שמודר ממנו הנאה
שלוחי דידן הרי ישראל לא שייך בתורת 

וכן בכסף קונה ע"י אחרים דזכות הוא קרבנות כלל). 

  לו, אבל לא ע"י עצמו דאין קנין לעבד בלא רבו.

להו"א  -מחלוקת ר"מ ורבנן בקנין העבד

בלא  נחלקו אם יש קנין לעבד בלא רבו ולאשה
אם נתנו להם מתנה, דלרבנן לא קנה האדון מפני בעלה 

. ולרב ששת שהנותן לא גמר בדעתו שיזכה בזה האדון
אין להם קנין, ונחלקו בנתן  בנתן בסתמאלכו"ע 

ואמר ע"מ שאין לאדון או לבעל רשות בזה. 
ולרבי אלעזר באופן זה לכו"ע נקנה הכסף 
לאדון, ולא מהני אלא באומר ע"מ שתצא בו 

  .שתתנהו לרבך בפדיונךחרות ל

והא דמצינו שלחכמים אין אשה פודה  כ"ד.

מעשר שני בלא חומש, ולר"מ פודה. ולא איירי 
בזוזי ומעשר של בעל שהרי יש בזה שליחות 

 נכסי מילוג, ולא איירי בזוזי דידה ופודה עם חומש
, דכתיב "איש ממעשרו" משדותיוומעשר דידיה 

. ואי חר דמיאממעשר בעלה, ואשה כאולא אשה 
תהיה כאיש אחר איירי במעות שנתנו לה ע"מ ש

, א"כ שיטת בלא חומשתפדה בו את המעשר ו
ר"מ וחכמים הפוכות מהנ"ל. ועל כן אביי הופך 
את השיטות. ולרבא איירי בפירות שירשה 
האשה, ור"מ לשיטתו דמעשר שני ממון הקדש 

ואם היא פודה מהמעות של הבעל ולא קנאו הבעל 

, ולרבנן הוא ממון הדיוט דחד ומעשר דחד הוי זוזי
וכיון שהיא פודה וקנאו הבעל ושליחותו עבדה 

  .  במעות הבעל צריכה להוסיף חומש

  וראשי אברים יציאת עבד כנעני בשן ועין
שן ועין כתיבי בהדיא, וראשי אברים שאינם 
חוזרים לומדים משן ועין, ולא הוו ב' כתובין 

שאינו יוצא בשן הבאין כאחד, מפני שעין מלמד 
, ושן שינק בה ועתיד להחליפה כגון בעבד קטןחלב 

מלמד שיוצא בה אע"פ שלא נברא עמה. ואין 
דורשים כלל ופרט וכלל (לחפשי ישלחנו חזר 
וכלל) וא"כ נלמד לכעין הפרט שצריך מומים 
שבגלוי ואינם חוזרים, ויצטרכו ג"כ שיהיה בטל 

ולכן  ממלאכתו, אלא דורשים רבוי מיעוט ורבוי,
השמיטו חייב אף בתלש בזקנו ודלדל בו עצם 

ממקומו ומחובר בבשר, ויוצא לחרות אם אינו חוזר, 

, ושן ועין ואע"פ שאין בעצם זו ביטול מלאכה
  ממעטים הכהו על ידו וצימתה וסופה לחזור.

לר"ש  -אם ביציאת שן ועין צריך גט שחרור
, דיליפי להתירו בבת חוריןור"א צריך גט שחרור 

וח שילוח מאשה שצריך שטר, ולר"מ ור"ט שיל
א"צ, דלא כתיב חפשי לבסוף, והמכריעים לפני 
חכמים אמרו שבשן ועין א"צ, כיון שהתורה 
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זכתה לו, ובשאר אברים צריך, מפני שהוא 
  מדרש חכמים.

הכהו על עינו וסימאה או  -עשאו עוור או חרש
על אזנו וחרשה יוצא בזה לחרות, אבל אם הכהו 

ד עינו ואינו רואה, או כנגד אזנו ואינו כנג בכותל
שומע אינו יוצא לחרות, דאיהו דאבעית 

, וכדמצינו שנותן ליבו אל פחד הבא פתאוםאנפשיה 
שהמבעית את חבירו והיינו שתקע באזנו וחרשו 
פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, ואם אחזו 
ותקע באזנו חייב. (אבל תרנגול שהושיט ראשו 

ית ותקע בו ושברו משלם נזק לאויר כלי זכוכ
. וסוס לסומכוס שבצרורות משלם נזק שלםשלם 

שצנף וחמור שנער ושברו כלים בתוך הבית 
  ). לרבנן שבצרורות משלם חצי נזקמשלמים חצי נזק 

ולא נסמית לגמרי ורואה הכהו על עינו וכהתה 

או על שינו ונדדה, אם יכול להשתמש  במקצת
א לחרות, ואם אינו יוצ במראה זהבהם עכשיו 

אינו יכול יוצא לחרות. ואם היה יכול מעיקרא 
להשתמש וכעת אינו יכול יוצא לחרות, ואם לא 
היה יכול וסימא עינו או הפיל שינו לגמרי אינו 

  יוצא לחרות, וצריכא.

אם רבו רופא ואמר לו לכחול עינו  -בלא כוונה
 לנקר ולגרד סביב מושבהוסימאה, או לחתור שינו 

"ק שיחק באדון ויצא לחרות, והפילה, לת
ורשב"ג דורש "ושחתה" שיתכוון לשחתה, ומה' 
דושחתה דורש שאם הושיט ידו למעי שפחתו 

וסימא עובר שבמעיה פטור, ורבנן  להוציא עוברה
שלא דורשים רק בהושיט ידו למעי שפחתו 

  , וה' דושחתה לא משמע להו.נתכוון לעין כלל

יוצא  הוציאה לחוץ היתה עינו סמויה וחטטה
. וכמו והוי מוםלחרות, שהרי עשאו מחוסר אבר 

שמצינו שאע"פ שרק בבהמה יש דין תמות 
וזכרות, מ"מ גם בעוף אם יבשה גפה או נקטעה 

  רגלה או נחטטה עינה פסול, דכתיב "מן העוף".

והיתה נספרת על  היתה לו אצבע יתירה כ"ה.

וחתכה האדון יוצא  בשורת שאר האצבעותגב היד 
  ת.העבד לחרו

בביצים יוצא לחרות, שהרי  עבד שסרסו רבים

שבאדם אין מטמאים  כ"ד ראשי אבריםשנינו 
דכתיב "לכל מראה עיני הכהן" שתהא משום מחיה 

, ואלו הן ראשי אצבעות ידים כולה נראית כאחת

וראש החוטם  שפת האוזןורגלים וראשי אזנים 
אבל וראשי דדים שבאשה  גיד,וראש הגויה 

(ולר"י אף  ים כ"כ ואין זה שיפועשבאיש אינם בולט
אם קצצם לו שבאיש) ובכל אלו עבד יוצא לחרות 

, ולרבי אף בסירסו יוצא לחרות, והיינו רבו
, דאילו בגיד שתלוים בכיס וניכרים מבחוץבביצים 

הא תני ראש הגויה. וכן מצינו לגבי מומין שלר"י 
שחוטי הביצים כרותים אבל הוי מום במעוך וכתות 

וכרות, ביד לגמרי ועדיין תלויים בכיס, ונתוק  לא לגמרי
הואיל בין בביצים בין בגיד, ולראב"י דווקא בגיד 

  .וטמונים בתוך הכיס

לענין טומאה הזאה טבילה ויציאה  לשוןדין ה
שמגע בית הסתרים אינו לענין טומאה  -לחרות

אם נגעה טומאה בלשון הוי טמא, דכתיב  מטמא
גיעה. ולענין "אשר יגע בו" והלשון הוא בר נ

טבילה א"צ לטבול את הלשון, דכתיב "ורחץ 
בשרו במים" ובשרו הוא מאבראי, (ומ"מ אם 
נמצא עצם בין השיניים לא עלתה טבילה, 
דראוי לביאת מים בעינן כמו שצריך ראוי לבילה 

). ולענין ואין מביאים מנחה של ס"א עשרון בכלי אחד
הזאה לרבי אם נפלה ההזאה על הלשון מהני 

ומאה, ולרבנן לא מהני כטבילה, דטהרה כט
מטהרה הוי ליה למילף (ולרבי וכבס בגדיו 
הפסיק הענין). ולענין מום לת"ק אם ניטל רוב 
הלשון הוי מום, ולרבי רוב המדבר שבלשונו 

  .והיינו ממקום פרישת דיבוקו ולמעלה

  קנייני בהמה

שבעליה ימסרו נקנית במסירה  בהמה גסה כ"ה:

או בשערה וכו', אבל לא במשיכה  אותה ללוקח באפסר

, ולחכמים במשיכה, שאין דרכה להוליכה לפניו
   .ולא במסירה ולא במשיכהולר"ש בהגבהה 

לר"ש יקנה בחליפין, וי"א  שא"א להגביהו פיל
, דקני ליה כליושיביא ד' כלים ויניחם תחת רגליו 

ולמ"ד כליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה 
רה"ר ואינה לא רה"ר זוית אצל יעשה כך בסימטא 

הגבוהים , וי"א שיגביה ע"י חבילי זמורות ולא רה"י

  .ג' ויוליכו עליהם

ולא לר"מ ור"א נקנית בהגבהה  בהמה דקה

ולא , ולחכמים במשיכה, ולר"ש בהגבהה במשיכה

  .במסירה ולא במשיכה
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  קנין קרקעות

קרקעות נקנין בכסף דכתיב "שדות  -כסף כ"ו.

כסף מעיקרא הכסף בכסף יקנו", וכיון דכתיב 
קונה ואין השטר אלא לראיה. אמנם במקום 
שכותבים שטר אינו קונה אלא עד שיכתוב 

, אא"כ דלא סמכה דעתיה, ועיקר דעתו על השטרשטר 
הלוקח פירש שקונה באחד מהם כפי רצונו, 
שאז הלוקח יכול לחזור בו אחרי אחד מהם אבל 

  המוכר לא.

את  קרקעות נקנות בשטר דכתיב "ואקח -שטר
ספר המקנה", ולשמואל אינו קונה בשטר אלא 
במתנה אבל במכר לא, והא דתנן שכותב לו 
שדי מכורה לך היינו במוכר שדהו מפני רעתה 

, או שנח לו לקנות בשטר כדי שלא יוכל הלוקח לחזור בו
דאיירי במתנה וכתב מכר כדי ליפות את כוחו 

  ם.שאם יגבנה בעל חוב יכול לתבוע ממנו דמים המפורשי

רפק ביה פורתא, או דייש אמצי, או נעל או פרץ  -חזקה

דכתיב "ושבו בעריכם אשר  כל שהוא קנה,
תפשתם", וי"א מדכתיב "וירשתם אותה 

  וישבתם בה".

  קנין מטלטלין
מטלטלין אינם נקנים אלא  -משיכה ומעות

במשיכה, דכתיב "או קנה מיד עמיתך" דבר 
ות הנקנה מיד. ולשיטת ריו"ח שמדאורייתא מע

  קונות, קונה במשיכה מדרבנן.

   - אגב
כשקנה את מטלטלין נקנים אגב קרקעות 

  בכסף שטר וחזקה.  הקרקעות

מסקנת הסוגיא שבאגב א"צ צבורים  -צבורים
  .על הקרקע

קרקע כל שהוא חייבת בפאה ובביכורים  כ"ו:

דבעינן קרקע, שלא תיקן הלל ומועילה לפרוזבול 

גרסינן לוידוי,  ולאולקנין אגב,  אלא במלוה מצויה

(ואי בעינן באגב צבורים היינו  דא"צ קרקע לוידוי.
  בתלה בה מחט ועליה מרגלית).

הגמ' מבארת מקומות שמשמע שא"צ צבורים, 
 -איך אפשר לבאר דאיירי בצבורים, בית סלע

ואינו בר זריעה וקנאו מקום גדול שהיה קשה כסלע 

קנה שם מעות באגב, ולא  -. טפח על טפחבזול

אגב אחר שמא ישתמש בהם. וממה הקנה 
, ונתן לו פרוטהשאמר רשב"ג ...ומקומו מושכר לו 

משמע שצריך צבורים, ויש לדחות שלא רצה 
שיטריחוהו. ומה שמצינו ששטר א"צ להיות 

 בית אחיזהבקרקע, שאני שטר שהוא אפסירא 
  .וכקרקע דמידארעא 

אם אמר  -דיני קנית שטר במכירת שדה כ"ז.

ויכתבו  שיחזיקו בשדה לצורכוני שיזכו בשדה לפלו
אם אינו רוצה שתהיה , חוזר בשטר לראיהלו שטר 

ולא בשדה, ואם אמר ע"מ שתכתבו לו  ראיה בידו
כיון שלא עשאם שלוחים את השטר חוזר בשניהם 

, ורבי לקנות אלא ע"י שטר, והרי יכול לחזור בשטר
לפני חייא בר אבין מוסיף שאם קדם המוכר 

וכתב את השטר (שהרי  זקהנתינת הכסף או הח
ואין כותבים למוכר אע"פ שאין לוקח עמו 

חוששים לשטר מוקדם כיון שעכשיו קונים, ולאביי עדיו 

), כיון שהחזיק בקרקע נקנה לו בחתומיו זכין לו
אם אמר שיקנה קרקע השטר בכל מקום שהוא 

  .בחזקה והשטר עמה

  צריך המוכר לומר שיקנה באגב.

תנה אגב שדה שקונה יכול לקנות מטלטלין במ
  ממנו או ששוכר ממנו.

הגמ' מסתפקת אם יכול להקנות שדה לאחד 
  ומטלטלין לאחר.

אין קונה באגב אלא כששילם דמי המטלטלין, 
  ואם לא שילם הכל לא קנה אלא כנגד מעותיו.

כסף עדיף  -חילוקי דינים בין סוגי הקניינים
משטר שפודים בו הקדשות ומעשר שני 

עדיף מכסף שמועיל  משא"כ שטר, ושטר
לגירושין משא" כסף, וכסף ושטר עדיפים 
מחזקה שקונים בעבד עברי, וחזקה עדיפה 
מכסף ושטר שאם החזיק בקרקע אחת יכול 
לקנות י' שדות בי' מדינות, אם נתן לו דמי 

  כולם.

ואין לדמות קנית י' שדות לעשר בהמות  כ"ז:

באפסר אחד, דבבהמות איגודו בידו, וללישנא 
התם גופים מחולקים משא"כ בקרקע בתרא 

  .שהרי כולה מחוברתדסדנא דארעא חד הוא 
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   גלגול שבועה

אם נשבע על המטלטלים נשבע גם על 
 .  אע"פ שאין נשבע על הקרקעות לבדםהקרקעות 

מדכתיב "ואמרה האשה  מקור גלגול שבועה
, אמן על יתירא הוא למידרש ביה גלגולאמן אמן" 

, שלא נטמאהעל השבועה אמן  ירכך נופלת,האלה 
אמן מאיש זה אמן מאיש אחר, אמן שלא 

 יבמהסטיתי ארוסה נשואה ושומרת יבם ו
כנוסה. וארוסה היינו שכעת היא נשואה 
ומשביעים אותה ע"י גלגול שלא זינתה 

וקינא לה כשהיא נשואה ונסתרה ומגלגל באירוסין 

עליה שבועה על אירוסין אע"פ שאינה ראויה לשבועה 

, שהרי ארוסה ושומרת יבם לא קינא שהרי לא
ולא נוטלו כתובה דכתיב "תחת  אם נסתרושותות 

אישך", ואם נישאת אח"כ אין המים בודקים 
שבא עליה אותה, שהרי אין האיש מנוקה מעוון 

אחר שנסתרה ונאסרה עליו, ואם נישאת ועדיין לא בא 
עליה, הרי בעינן שקדמה שכיבת בעל לבועל, וי"א דאיירי 

   ליה כשהיא ארוסה.שבא ע

לומדים מק"ו  גלגול שבועה בממון כ"ח.

אלא צריך ב' מסוטה שלא ניתנה ליתבע בעד אחד 

, כ"ש ממון שניתן ליתבע בעד עדים שנסתרה
כגון אחד. ומגלגלים שבועה על טענת ספק 

שבועת השותפין והאריסים שחלקו, ולא דמי לסוטה 
עיקר דסוטה כל שבועתה ספק וגלגולה ספק, אבל ממון 

השבועה היא בטענת ודאי, ושבועת השופין היא משום 

, דילפינן שבועה האמורה בפנים דמורי התירא
שעשה בה ספק כודאי  סוטה שנשבעת בעזרה

  לשבועה האמורה בחוץ.

אם טוען לו השבע לי  -עד היכן גלגול שבועה
מפני שמזלזל אתה מנדים אותו  כנענישאין עבדי 

(והקורא לחבירו  ו,בישראל כ"כ, אף הם יזלזלו ב
, מכת מרדות, ונח מנידויממזר לוקה ארבעים 

שאין בי"ד נזקקים והקוראו רשע יורד עמו לחייו 

לזה, אבל הוא מותר לשנאתו ולמעט פרנסתו ולירד 

), ואיירי בטוען שישבע שלא נמכר לאומנותו
אינה טענת מטלטלין דתובע פעולתו או בעבד עברי, ו

ואינה טענת י  דסבר רבא שגופו קנו גרעונו

, והחידוש הוא דלא נימא שעבד שנמכר מטלטלין
  יש לזה קול.

  

  

  קנין חליפין

כל הנעשה דמים באחר כיון שזכה זה  כ"ח:

שנתחייב באונסי החפץ הנקנה נתחייב זה בחליפיו 

בכל מקום שהוא, וחייב ליתן לו המעות שנתחייב לו, ולפי 
 ההו"א הכונה למטבע שדרך לתתו בדמים עבור חפץ

, וכיון שאין מטבע נעשה חליפין, בהכרח אחר
כל כוונת מתני' שכל דבר שנישום בדמים 

, כיון שזכה המטלטלין חוץ ממטבע ואע"פ שאינו כלי
נתחייב זה בחליפיו,  אם נתנם בתורת חליפיןבהם 

  כיצד החליף שור בפרה וכו'. 

ולרב נחמן שפירות לא עבדי חליפין צ"ל 
יב לו דמים על שאם חישהחליף דמי שור בפרה 

, דסבר כריו"ח מכירת שור קנה, ושאני משאר מעות
שמדאורייתא מעות קונות ותיקנו שיקנה 
במשיכה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיטך 

, ולא יטרח להציל כיון שאינו מפסיד ואינו מרויחבעליה 

ואם הם ברשותו מפסיד אם ישרפו, ומרויח שיכול לחזור 

שכבר חייב לו שכיח ובמילתא דלא  בו אם יתייקרו,

לא גזרו רבנן. וריש לקיש דס"ל שמשיכה  דמים
מפורשת מן התורה בהכרח יסבור שפירי עבדי 

  חליפין, ויפרש מתני' כל הנישום דמים באחר. 

פירות לרב ששת נעשים חליפין, ולרב נחמן 
לרש"י לא נחלקו דווקא בפירות, אינם נעשים חליפין, 

דברשאינו פרי ואינו וי"מ שנחלקו דווקא בפירות, אבל 
  כלי מועיל לכו"ע.

  קנין להקדש
רשות גבוה בכסף, והיינו  -קנין הקדש בכסף

שגזבר שנתן מעות על בהמה קנאה פי' אם היא 
  בסוף העולם, אבל הדיוט לא קנה עד שימשוך.

האומר  -אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט
שור זה עולה, או בית זה הקדש, קנה אפי' בסוף 

 בשורוט לא קנה עד שימשוך העולם, ובהדי
  .בביתויחזיק 

אם הפודה משכו כשהיה  -פדיון הקדש כ"ט.

התייקר, צריך לא שילם מעות עד ששוה מנה ו
, דכתיב דברשות הקדש אייקרלפדותו במחיר היקר 

"ונתן הכסף וקם לו", ואם הוזל ג"כ צריך לשלם 
שקונה את המחיר היקר, שלא יהא כח הדיוט 

חמור מהקדש. ואם נתן  לבמשיכה וברשותו הוז
מעות והוזל לפני המשיכה אינו מקבל את 
ההפרש, שהרי קנאו בכסף, ואם התייקר א"צ 
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להוסיף, ולא אמרינן שלא יהא כח הדיוט חמור 
  מהקדש, שהרי גם בהדיוט יש מי שפרע.

  :מצוות האב לעשות לבנו

כל המצוות המוטלות על האב לעשות לבנו 
והיינו למול את אנשים חייבים ונשים פטורות, 

הבן ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה 
וללמדו אומנות (ולר"י אם אין מלמדו אומנות 

שכיון שאין לו אומנות ילך כאילו מלמדו ליסטות 

), וי"א אף לפרשת דרכים וילסטם את הבריות
  .שמא יפרוש בספינה ותטבעלהשיטו במים 

האב חייב למול את בנו, דכתיב  - מצות מילה
אברהם את יצחק בנו", וכתיב "צו" שהוא "וימל 

לשון זירוז מיד ולדורות, והאם פטורה דכתיב 
האב לא מל חייבים  ואם", אותו"כשאר ציווה 

הבי"ד למולו דכתיב "המול לכם", ואם לא 
, כשיגדלמלוהו הבי"ד חייב למול את עצמו 

  דכתיב "אשר לא ימול".

  פדיון הבן
דכתיב האב חייב לפדות את בנו,  -מי מחויב

"כל בכור בניך תפדה", ואם לא פדאו אביו חייב 
לפדות עצמו דכתיב "תפדה", והאם פטורה 

דכתיב "תיפדה תפדה",  אע"פ שאין הזמן גרמא
ואשה אינה חייבת לפדות עצמה דכתיב "תפדה 
תיפדה", ואחרים אין מצווים לפדותה דכתיב 

  "כל בכור בניך תפדה".

לפדות הוא לפדות ובנו  -סדר הקדימה כ"ט:

אם יש רק ה' סלעים הוא קודם  שלא פדאו אביו,
לבנו דמצוה דגופיה עדיפא, ואם יש ה' 

לר"י פודה את בנו,  -משועבדים וה' בני חורין
והכהן יגבה את המשועבדים כי מלוה הכתובה 

והיה מחויב בפדיון עצמו לפני בתורה ככתובה בשטר 

ליו ששיעבד קרקעותיו, ואין זה אונאה שהרי מצות בנו ע

, ולרבנן מלוה הכתובה בתורה לאו יותר ממצותו
, וממילא ואינו גובה ממשועבדיםככתובה בשטר 

  מצוה דגופיה עדיפא.

לת"ק פדיון הבן קודם,  -פדיון הבן ועליה לרגל

מפני שהתורה הקדימה פדיון לעליה לרגל, 
ולר"י עליה לרגל קודמת מפני שהיא מצוה 

  עוברת.

יב לפדות את כולם, היו לו ה' בנים מה' נשים חי
  דבפטר רחם תלה רחמנא.

  לימוד תורה לבנו ולעצמו
דכתיב ולמדתם האב חייב בבנו ללמדו תורה 

אותם את בניכם, ואם לא לימדו אביו מחויב 
ללמוד בעצמו דכתיב "ולמדתם אותם", ואשה 
אינה חייבת דכתיב "ולימדתם ולמדתם", שכל 
שאינו מצווה ללמוד אינו מצווה ללמד, ואשה 
לא חייבת ללמוד דכתיב "ולימדתם ולמדתם" 
שכל שאין אחרים מצווים ללמדו אין מצווה 
ללמד את עצמו, ואין אחרים מצווים ללמדה 

  דכתיב "את בניכם".

האב קודם לבנו ללמוד תורה,  -קדימה באב ובן

ולר"י אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים 
סים עבור והאב רואה שיצליח יותר ממנו, ואין לו נכבידו 

, והוא יטריח אחר מזונות ויספיקנובנו קודמו  שניהם
(הגמ' מביאה המעשה עם רב אחא בר יעקב 

  ואביו, והמזיק שהרג בדרך נס).

ילמוד תורה ואח"כ  -לימוד תורה ונישואין

ישא אשה, אא"כ א"א לו בלי אשה, ויש חילוק 
לרש"י בני בבל היו לומדים בזה בין בני א"י לבני בבל 

אין הפרנסה עליהם ולכן ישאו נשים קודם למנוע בא"י ו

, הרהור, ובני א"י אם ישאו אשה יבטלוהו צרכי הפרנסה
ורב הונא אמר שמי שאינו נישא כשהוא בן כ' 
כל ימיו בהרהור עבירה, והקב"ה אומר תיפח 
עצמותיו, ורב חסדא אמר שהוא עדיף מחבריו 
מפני שנשא בן ט"ז ואם היה נושא בן י"ג היה 

  .ולא ירא שיחטיאהולהתגרות בשטן יכול 

אדידך על צווארי דבריך, י"א מט"ז עד כ"ב,  ל.

קודם שיגדל ולא יקבל תוכחה יש וי"א מי"ח עד כ"ד 

להשיאו אשה, וי"מ שהכונה לתוכחות, ופחות מזה אין בו 
דעת כ"כ ואין להכביד יסורים ותוכחות, ואח"כ יש לחוש 

ע"פ  ועל גיל זה נאמר "חנוך לנער .שמא יבעט
  דרך שכל ימיו יהא מתנהג בו.דרכו" 

אדם חייב ללמד את בן בנו  -לימוד בן בנו
תורה. וי"א אינו חייב, אמנם המלמדו מעלה 
עליו הכתוב כאילו לימדו לו ולבנו וכו' עד סוף 
כל הדורות. וכיון שסמכו הכתוב למתן תורה לא 

  יטעם עד שילמד את בנו.
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אן ומכי"א רק מקרא  - מה חייב האב ללמד

, מקרא ומשנה ותלמוד ואילך ילמד הוא לעצמו
  הלכות ואגדות.

למקרא  ימי השבועלעולם ישלש אדם את הימים 
  משנה ותלמוד.

לפי שהיו סופרים אותיות  נקראו ראשונים סופרים
התורה. ו' דגחון חצין של אותיות, דרש דרש חצי 
התיבות, והתגלח חצי הפסוקים. אמנם אנו אין 

ויתרות, ולא בפסוקים. בקיאים לא בחסרות 
ובתהילים חזיר מיער הע' היא חצי האותיות, והוא 

פסוקים  5888רחום חצי הפסוקים. בתהילים יש 
  .5880ובדברי הימים 

שיחזור עליהם ויבדוק ד"ת צריכים להיות מחודדים 

, שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר בעומקם
  לו אלא אמור לו מיד.

שעוסקים בתורה אפי' אב ובנו הרב ותלמידו  ל:

יחד נעשים אויבים זה לזה, ואינם זזים משם עד 
  שנעשים אוהבים.

תורה היא סם חיים, משל לאדם  - יצר הרע

שהכה בנו מכה גדולה והניח לו רטיה וכו', כך 
הקב"ה אמר לישראל, בראתי יצר הרע בראתי 

כל משאו ומתנו של היצר הרע לו תורה תבלין. 
פי' יוצרו קראו רע. קשה עד כדי שאלהחטיאו. באדם 

מתחדש בכל יום, וי"א מתגבר בכל יום ומבקש 

אם פגע המיתו, ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו. 
יצר הרע באדם ימשכהו לבית המדרש אם אבן 

  הוא נימוח וכו'.

דכתיב ...וקחו  בנו אשההאב חייב להשיא ל
לבניכם נשים", וכן צריך לתת לבתו ממון 

שירצו לשאת אותה,  ולהלבישה ולכסותה, כדי
  דכתיב "ואת בנותיכם תתנו לאנשים".

דכתיב "ראה  האב חייב ללמד את בנו אומנות
חיים עם אשה אשר אהבת". ולר"י כל שאינו 
מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו ליסטות, 

לר"י אינו מספיק מפני ונ"מ אם לימדו להתעסק 

  .שפעמים אין לו במה לעשות סחורה ועומד ומלסטם

  , דחיותיה היא. א שחייב להשיטו בנהרוי"

  

  

  בוד אב ואםיכ
כגון כל המצוות המוטלות על הבן לעשות לאביו 

  אף נשים חייבות.  כבוד ומורא

אף אשה מחויבת בכבוד אב, אלא שאין סיפק 
בידה לעשות מפני שרשות אחרים עליה, ואם 

  נתגרשה חייבת כמו אחיה.

ל השוה הכתוב כבוד ומורא וברכת אב ואם לש
מקום, וכן בדין ששלשתם שותפים בו, (ואם 
מכבדם מעלה הכתוב כאילו הוא דר ביניהם 
וכבדוהו, ואם מצערם אומר יפה שלא דרתי 

שאין ביניהם) אבל בהכאה ודאי א"א להשוותם 

  .הכאה כלפי מעלה

הקדימה תורה כבוד אביו לאמו מפני  ל"א.

שהבן מכבד יותר את אמו מפני שמשדלתו 
ים, ובמורא ירא יותר מהאב בדבר מפתה אותו

  ולכן הקדים מורא אם.

כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה 
  .שכאילו הוא אומר אין המקום כאן

אסור לילך ד' אמות בקומה זקופה. ורב הונא בריה 
  דרבי יהושע לא הלך ד' אמות בגילוי הראש.

כבוד אב קודם לכבוד אם, שאף האם מחויבת 
  .שה כבוד שניהם שוהואם נתגרבכבודו, 

בעשרת הדברות אמרו האומות לכבוד עצמו 
הוא דורש, וכשאמר כבוד אב חזרו והודו גם 

שכ"ש שחייב אף בכבודו, שהרי אף הוא לראשונות 

  .שותף בבריאתו, וחייו ומותו מסורים בידו

עד היכן כבוד אב ואם, כמעשה עם דמא בן 
נתינא שלא הסכים לצער את אביו בשביל 

ן לאפוד, ושכרו שנולדה בעדרו פרה למכור אב
אדומה וביקש עליה רק מה שהפסיד בשביל 
כבוד אביו, (וכן מצינו שאמו ירקה בפניו כשהיה 
בין גדולי רומי ולא הכלימה). ומה מי שאינו 
מצווה כ"ש המצווה, דגדול המצווה ועושה ממי 
שאינו מצווה ועושה. ועל זה אמר רב יוסף שמי 

במצוות יעשה יו"ט שיאמר לו שסומא חייב 
  לרבנן, לא כמו שחשב מתחילה להיפך. 

יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם 
ויש מטחינו  שנענש עליו שמראה לו צרות עין על סעוד

שמכבדו ומדבר על בריחיים ומביאו לחיי העוה"ב 

  .ליבו שצורך השעה התפרנס ביגיעה זו
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  הגמ' מביאה איך כיבד אבימי את אביו. ל"א:

ביי אמר לרב יעקב בר אבוה שאם אמו משקה א
אותו יקבל, אבל מאביו לא יקבל, מפני שכיון 

אם תקבל ממנו שהוא בן תורה תחלש דעתו 

  .עבודה

ר"ט היתה עמו עולה ויורדת עליו למיטתה, 
ואמרו לו שלא הגיע לחצי כיבוד, שהרי לא 

  זרקה ארנקי בפניו ולא הכלימה.

איקום קמי רב יוסף היה קם מפני אמו ואמר 
  שכינה.

שא"א לקיים כבודם כל הצורך, אשרי מי שלא חמאן 

  .והוא נענש עליהם

רב אסי בקשה ממנו אמו תכשיטים ועשה לה, 
וכשביקשה ממנו להנשא לאדם כמוהו הלך 
לא"י, ואמו באה אחריו, ושאל את ריו"ח אם 
מותר לו לצאת לחו"ל, ואמר לו שאסור, ושאלו 

לו, וכשבא פעם  אם מותר לקראת אמו ולא ענה
נוספת בירכו שהקב"ה יחזירו בשלום, ואח"כ 
שמע שארונה בא, ואמר שאם היה יודע לא היה 

  יוצא.

אם יודע בחייו כיצד  -מכבדו בחייו ובמותו

שאנשי המקום מכבדים את אביו ויקבלו דברים שיאמר 

לא יאמר שלחוני וכדו' בשביל עצמי אלא  ממו
שמועה  בשביל אבא, ומכבדו במותו שכשאומר

מפיו יאמר כך אמר אבא מרי הריני כפרת 
, ויעשה כך יבוא עלי כל רע הראוי לבוא עליומשכבו 

שאין משפט רשעי ישראל בגיהנום אלא עד י"ב חודש 

  , ואח"כ יאמר ז"ל לחיי העוה"ב.י"ב חודש

החכם משנה שם  -הזכרת שם אביו או רבו
 וילחש למתורגמן כך אמר אבא מורי, כך אמראביו ורבו 

, אבל המתורגמן א"צ לשנות שם אביו רבי ומורי
  או רבו של החכם.

במקום המיוחד לו לעמוד לא עומד במקומו  -מורא

ולא יושב במקומו,  שם בסוד זקנים עם חבריו לעצה,
אם אביו חלוק ולא סותר את דבריו, ולא מכריעו 

  .עם חכם אחר

מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס  -כבוד

  ומוציא.

 מאכילו וכו'לרב יהודה כבוד אב  -מימשל  ל"ב.

משל בן, ולרב נתן בר אושעיא משל אב, וכן 
הורו רבנן, ומ"מ מחויב לבטל ממלאכתו בשביל 

לכבדם, ומ"מ אף אם יזרוק ארנקי שלהם לים 
  לא יכלימם אף שהוא בן הראוי לירש.

שני אחים או שותפים או אב ובנו או הרב ותלמידו, 
חומש, ולא אמרינן הרי הוא בלא  פודים זל"ז מעשר שני

, ומאכילים זל"ז מעשר כגופו כיון שאוהבו ומזונותיו עליו
אם הם עניים, אע"פ שחביב עליו כגופו והיה נותן להם  עני

, ולמ"ד משל בן יכול לתת מעשר עני מזונות משלו
, והוא מחויב במידה בינונית לאביו רק לצורך העדפה

  מילתא. ומ"מ תבוא עליו מארה משום דזילא ביה

רב הונא קרע שיראי בפני בנו לראות אם יכעס, 
ומחל על כבודו שאין בזה משום לפני עוור 

, וקרע בתפרים שמכשילו לומר לאביו דבר בכעסו
  .שאינו נחסר מדמיו בכךדלא עבר על בל תשחית 

נתערבו הנסקלים בנשרפים לר"ש ידונו בסקילה 
קל ואין אתה רשאי למשוך את ה מפני שהשריפה חמורה

, ואע"פ שהנשרפים הם לעונש חמור שלא נתחייב בו
  הרוב, ולחכמים ידונו בשריפה שהסקילה חמורה.

להודיעו אין לומר לאביו שמה שאומר אינו נכון 

, ואין לומר לו כך כתוב בתורה פתאום שהוא טועה
, אלא יאמר לו דהרי הוא כאומר לו עברת על ד"ת

  .שטעה והוא עצמו יביןאבא מקרא כתוב כך בתורה 

אם האב מבקש מבנו דבר ויש מצוה לעשות 
המצוה קודמת שהרי גם  כגון קבורת המת או לויה

האב מחויב במצוה, ולאיסי בן יהודה אם המצוה 
יכולה להעשות ע"י אחרים תיעשה ע"י אחרים, 

  וכן הלכה.

אב יכול למחול על כבודו,  -מחילת כבוד ל"ב:

י הכבוד שהרורב י"א שאינו יכול למחול על כבודו 

, וי"א שיכול, דתורה תלוי בתורה שהיא של הקב"ה
, ומ"מ צריכים לעשות אחר שלמדהדיליה היא 

, ונשיא י"א לנוע מעט כאילו רוצה לעמוד בפניוהידור 
שיכול למחול על כבודו, וכן מצינו שהרי ר"ג 
משמש את ר"א וכו', והביאו ראיה שהרי הקב"ה 

נו יכול משיב רוחות וכו', ומ"מ מלך לכו"ע אי
למחול על כבודו, דכתיב "שום תשים עליך 

  מלך" שתהא אימתו עליך.

  מפני שיבה תקום והדרת פני זקן
אשם י"א שא"צ לקום מפני זקן אשמאי  -זקן

, ולאיסי בן יהודה צריך לקום לזקן רשע ועם הארץ
אשמאי, וכן הלכה, וריו"ח היה קם בפני סבי 

ו עד מקרים וצרותדארמאי, אמר כמה הרפתקי 
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, ורבא לא היה קם וראו הרבה ניסים ומופתיםעלייהו 
והיו נשענים אלא מהדר, ואביי היה נותן להם יד 

 אבל הוא עצמו לא,, ורבא היה שולח שליחים עליו
אבל הוא עצמו לא שלא ורב נחמן שלח את סריסיו, 

דאי לאו תורה כמה נחמן בר אבא  לזלזל בתורתו
עצמו אלא וא"כ אין חשיבותו בגלל איכא בשוקא 

בגלל התורה. וי"מ שאביי היה מכבד עצמו בזקנים וכו' 

  . ואינו נכון

חכם, וליניק  זקן שהואלת"ק אין זקן אלא  - חכם

וחכים א"צ לקום, ולריה"ג אין זקן אלא מי 
  שקנה חכמה, ואפי' הוא יניק וחכים. 

וא"צ להדרו בממון או לקום  -הפסד ממון ל"ג.

אין בו ולבטל ממלאכה, אלא רק במקום ש
חסרון כיס וביטול מלאכה. ואין בעלי אומניות 
רשאים לעמוד בפני ת"ח בשעה שעוסקים 
במלאכתם, ואמנם מפני מביאי ביכורים עומדים 
אף בעלי אומנויות, ואין ראיה שהטעם מפני 
שחביבה מצוה בשעתה, אלא כדי שלא יכשלו 

  .שיאמרו נבזים אנו בעיניהםלעתיד לבוא 

סא, ולא בבית המרחץ א"צ לקום לא בבית הכ
שאסור להרהר  שעומדים שם ערומיםבבית הפנימי 

 שעומדים שם לבושיםשם, אבל בבית החיצון 
יעמוד, וכן הרהור בד"ת מותר בבית החיצון 

אם טרוד ועיין ואסור בפנימי, אמנם לאונסו 

  שאני.  בשמועתו לפני הכניסה למרחץ

ואם עצם אסור להעצים עיניו כמי שאינו רואהו, 
שהוא בתוך ד"א, ניו אחרי שהגיע זמן החיוב עי

, הוא רשע והבריות ידונו אותו לכף זכות שלא ראה
, וגם אין לעצום עיניו שכוונתו לסתור ולבטל המצוה

לפני שהגיע זמן החיוב, דכתיב "ויראת 
שכל המחשבות גלויות לו ויודע שאתה מאלוקיך" 

  מחפש תחבולות להפטר מן המצוה.

לא במקום שיש הידור א"צ לעמוד מרחוק, א
דמוכחא מילתא שמפניו הוא והיינו בתוך ד' אמות 

  , ולרבו מובהק כמלוא עיניו. עומד

אם יכול ללכת בדרך אין לזקן להטריח לקום בפניו 

, ואם מאריך דרכו אחרת שלא יעמיד את הציבור
  יאריך ימים.

אין ת"ח רשאי לעמוד מפני רבו אלא  ל"ג:

כבודו מרובה  שחרית וערבית, כדי שלא יהיה
שהרי פני יוצרו אינו מקבל אלא שחרית משל שמים 

  , ואף בב' פעמים אלו אין לזקן להטריח.וערבית

ת"ח שאינו עומד בפני רבו נקרא רשע ואינו 
  מאריך ימים ותלמודו משתכח.

הגמ' מסתפקת אם הבן צריך  -בנו והוא רבו
לקום בפני אביו, ואם אביו בעל מעשים צריך 

פקת הגמ' אם האב צריך לקום לקום. וכן מסת
  בפני בנו שהוא רבו, ואם הוא נשיא צריך לקום.

וכמו שמצינו וצריך לעמוד בפניו,  רכוב כמהלך
במצורע שאינו מטמא טהור הנכנס עמו לאהל אא"כ 
המצורע יושב, דכתיב "מחוץ למחנה מושבו" מושבו 

שאם טמא יושב תחת אילן וטהור עומד  טמא,
עומד והטהור יושב  נטמא הטהור, ואם הטמא

, ואם ישב דישיבת הטהור אינה נחשבתנשאר טהור 
הנישאת הטמא נטמא הטהור, וכן באבן המנוגעת 

ע"י אדם אינה מטמאה אא"כ ישב, ומבואר שהולכים 
אחר האדם הנושאה, וה"ה הכא אם הבהמה הולכת נחשב 

  .מהלך וא"צ לקום בפניו

יש לעמוד בפני ס"ת, דאי מפני לומדיה עומדים 
  מפניה לא כ"ש.

  חכם א"צ לעמוד בפני חבר.

לרבי אלעזר אין ת"ח רשאי לעמוד בפני רבו 
על מי בשעה שעוסק בתורה, ולייט עלה אביי 

  .שמציית לדברי ר"א

היה נשיא עובר לפניו עומד כמלוא עיניו ולא 
ישב עד שישב במקומו, ולחכם עומד ד"א 
ויושב כשעבר ד"א, ולאב"ד עומד כמלוא עיניו 

"והביטו אחרי  כשעבר ד"א. והא דכתיב ויושב
שמשה נשיא משה עד בואו האהלה", י"מ לשבח 

שהיו אומרים ראו כמה עבים וי"מ לגנאי היה וכנ"ל, 

  שוקיו וכו' הכל משלנו.

  חיוב נשים במצוות

נשים  -מצות עשה שאין הזמן גרמא ל"ד

חייבות במצות עשה שאין הזמן גרמא, כגון 
הקן, ואמנם מזוזה מעקה אבידה ושילוח 

בתלמוד תורה פריה ורביה ופדיון הבן פטורות 
(ואין למדים מן הכללות ואפי' במקום שנאמר 
בו חוץ). והמקור לחייבם הוא ממורא אב ואם, 
ולא לומדים מת"ת ופריה ורביה דהוו ב' 
כתובים, ולריו"ח ב"ב שאשה מצווה בפרו ורבו, 
ת"ת ופדיון הבן הוו ב' כתובים, ולמ"ד ב' 

מלמדים לומדים ממה שהוצרכה תורה  כתובים
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לפוטרם ממצות עשה שהזמן גרמא (ע"י ההקש 
  לתפילין). 

מצות עשה שהזמן  -מצות עשה שהזמן גרמא
גרמא כגון סוכה לולב שופר וציצית נשים 
פטורות, והמקור הוא מתפילין, ותפילין 
מתלמוד תורה, ואמנם במצה שמחה והקהל 

שאשה חייבות. ואין לומדים משמחה משום 
בעלה משמחה, והחיוב באלמנה הוא בשרויה 
אצלו, ומצה והקהל הוו ב' כתובין הבאין כאחד, 
ולמ"ד שב' כתובים מלמדים לומדים מ"והיה לך 
לאות ... למען תהיה תורת ד' ", הוקשה כל 
התורה לתפילין. ור"מ דס"ל שתפילין אין הזמן 
גרמא, סובר דב' כתובים אין מלמדים. ור"י מצה 

הקהל הוו ג' כתובים דלכו"ע אין שמחה ו
  מלמדים.

והא דאיצטריך קרא לפטור נשים מסוכה 
(האזרח) דלא נימא דבעינן תשבו כעין תדורו, 

  או דנילף ט"ו ט"ו מחג המצות.

והא דאיצטריך קרא לפטור נשים מראיה 
  (זכורך), כדי שלא נלמד מהקהל לחייב.

אשה חייבת. ויש בזה  -מצוות לא תעשה ל"ה

שים ובדינים ובמיתות, וצריכא. אמנם קרא בעונ
בל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים 
פטורות, והגמ' מביאה מקורות שפטורות 

  במצוות אלו.

המגלח במספרים או במלקט ורהיטני פטור, ואינו 
  חייב אלא בתער שיש בו השחתה.

והסריס שהעלו זקן הרי אלו כזקן  זקן האשה
, אבל לא בין לטומאת נגעים בין לטהרת נגעים

  לאיסור השחתה.

לאיסי נשים פטורות, אבל בגדידה  -בל יקרחו
נשים חייבות, וס"ל דשריטה וגדידה אחת היא. 
(אם קרח ד' וה' קרחות חייב על כל אחת ואחת. 
וחייב על כל הראש ולא רק על בין העיניים. ואין 
האיסור דווקא בכהנים אלא בכל ישראל. ואין 

גמ' מבארת האיסור באלו אלא על מת). ה
  טעמא דאיסי.

לר"י דווקא בזמן  -בנים אתם לד' אלוקיכם ל"ו

שנוהגים מנהג בנים קרויים בנים, ולר"מ אף שאין 
  נוהגים מנהג בנים קרויים בנים.

הסמיכות והתנופות  -נשים בעבודות המקדש
וההגשות והקמיצות וההקטרות והמליקות 
והקבלות וההזאות אין נוהגים בנשים, אבל 

טה ונזירה הן מניפות. הגמ' מביאה מנחת סו
  ילפותות לכל הנ"ל.

  חיוב מצוות בארץ ובחו"ל

מצוות שאינם  -חובת הגוף וחובת קרקע ל"ז.

תלויות בארץ והיינו שהם חובת הגוף נוהגות בין 
בארץ ובין בחו"ל, אבל מצוות התלויות בארץ 
והיינו שהם חובת קרקע אינם נוהגות אלא 

ם" המדרשות, בארץ. דכתיב ("אלה החוקי
"והמשפטים" הדינים, "אשר תשמרון" משנה, 
"לעשות" מעשה) "בארץ... כל הימים אשר 
אתם חיים על האדמה", ומבואר שיש מצוות 
התלויות "בארץ" ויש שריבה הכתוב שנוהגות 
בכל מקום, וצא ולמד מעבודת כוכבים האמורה 
בענין שנוהגת אף בחו"ל, והיא חובת הגוף, אף 

  נוהגת אף בחו"ל. כל חובת הגוף

אף שהם חובת קרקע נוהגות אף  ערלה וכלאים

  בחו"ל. (ויבואר להלן).

לר"א אף החדש נוהג גם בחו"ל, אבל  -חדש
לת"ק אינו נוהג אלא בארץ, והיינו כרבי 

בו "ביאה"  ישמעאל הסובר שכל מקום שנאמר
. אבל אם כתוב רק ו"מושב" נוהג רק בא"י

ישיבה (ואף "ביאה" אין הכונה לאחר ירושה ו
שמצות מלך נאמר בה ביאה והכונה לאחר 
ירושה וישיבה, מ"מ הוו מלך וביכורים ב' 
כתובים הבאים כאחד שאין מלמדים, דנכתוב 
מלך דאינו אלא לאחר ירושה וישיבה אע"ג 

  דדרכו לכבוש וכ"ש ביכורים.

שיטת ר"ע שמושב אין הכונה לאחר ירושה 
 וישיבה, ומחלוקתם היא אם קירבו נסכים

  במדבר או לא.

שיטת אידך תנא דבי רבי ישמעאל דכיון  ל"ז:

דכתיב גבי מלך "ביאה" וחובתה היא רק לאחר 
ירושה וישיבה, ממילא בכל מקום שנאמר 
"ביאה" היינו לאחר ירושה וישיבה, ומלך 
וביכורים לא הוו ב' כתובים דביכורים מיתהני 
לאלתר, ואין ללמוד ביכורים ק"ו ממלך שדרכו 
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מפני שהיינו לומדים ביכורים מחלה לכבוש, 
  שהכל מודים שנתחייבו בה מיד, דכתיב בה "בבואכם".

, הם חובת הגוף שבת, חלב ודם, מצה ומרור

ונוהגות אף בחו"ל, והא דכתיב מושב בשבת 
לומר שא"צ קידוש כמועדות. ובאיסור חלב ודם 
מושב, דלא נימא שכיון שהאיסור נכתב 

ם אלא בזמן בפרשת קרבנות לא יהיו אסורי
שיש קרבנות. ובמצה ומרור כתיב מושב דלא 
נימא שאין חיובם אלא בזמן שיש קרבן פסח. 
והא דכתיב ביאה בתפילין ופטר חמור, כוונת 

  התורה שיעשו מצוה זו ובזכותה יכנסו לארץ.

"ויאכלו מעבור הארץ ממחרת  ל"ח.

היינו בכל מקום  למ"ד ש"מושב" -הפסח"

מאכילת חדש,  , לכן המתינושאתם יושבים
ולמ"ד "מושב" לאחר ירושה וישיבה יכלו 
לאכול מיד, והמתינו מפני שהיה להם עדיין מן, 
שפסק לרדת בז' באדר כשמת משה (וכן נולד 
ביום זה, שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של 

והא דכתיב צדיקים), והספיק להם עד ט"ז ניסן. 
"ובני ישראל אכלו את המן מ' שנה" אף שאכלו מ' 

נה פחות ל' יום, משום שהעוגות שהוציאו ש
  ממצרים טעמו בהם טעם מן. 

לומד ערלה וכלאים מחדש, שכמו  רשב"י
שחדש נוהג אף בחו"ל אע"פ שאין איסורו 
איסור עולם ואינו אסור בהנאה ויש התר 
לאיסורו, כ"ש כלאים שאיסורן איסור עולם 
ואסורים בהנאה ואין התר לאיסורם, וכן בערלה 

נה אסורה לעולם מ"מ אסורה בהנאה ואין לה אע"פ שאי
  התר בתוך ימי איסורו. 

 לנהוג בהמצוה שנצטוו עליה  לר"א בר"ש ל"ח:

נוהגת אף  והיינו חובת הגוףלפני שנכנסו לארץ 
בחו"ל, אבל מצוה שנצטוו אחרי כניסתם לארץ 
אינה נוהגת אלא בארץ, ואמנם השמטת כספים 

לא אמרינן היא חובת הגוף ונוהגת אף בחו"ל, ו
שנלמד מ"וזה דבר השמיטה שמוט" שאין 
שמיטת כספים נוהגת בזמן ששמיטת קרקע 
לא נוהגת, אלא לומדים מ"כי קרא שמיטה" 
לחייב. וכן שילוח עבדים היא חובת הגוף ונוהגת 
אף בחו"ל, ולא אמרינן דכיון דכתיב "וקראתם 

" אינה נוהגת בחו"ל, אלא לומדים בארץדרור 
הגת אף בחו"ל. ולומדים מ"יובל היא" שנו

מ"בארץ" שאין שילוח עבדים נוהג בחו"ל אלא 
  בזמן שהוא נוהג בארץ.

(ערלה) שחדש נוהג בחו"ל  שיטת תנא דמתני'
מדאורייתא, והערלה נוהגת בחו"ל מהלכה (י"א 
מנהג המדינה וי"א הלכה למשה מסיני), 

  והכלאים מדברי סופרים.

בארץ אסור, בסוריא מותר,  -ספק ערלה

חו"ל מותר לקנות ובלבד שלא יראה את וב
בעה"ב לוקט. וי"א שמותר אף לבעה"ב ללקוט 
עבור ישראל. והיו אמוראים שהיו עושים ספק 
אחד לשני והיו אוכלים. וי"א שאין ערלה בחו"ל 
כלל. וריו"ח אמר שודאי ערלה אסור והמיקל 
בזה פירותיו טעונים גניזה, ואין לפרסם ההלכה 

  שספק מותר.

כרם הנטוע ירק ומוכרים מחוצה  -יםספק כלא
לו ירק, בארץ אסור, בסוריא מותר, ובחו"ל 
מותר שילקוט בעה"ב עבור ישראל, אבל לא 
ילקוט הישראל ביד. וי"א שאסור לבעה"ב 

  ללקוט עבור ישראל.

לריו"ח לוקים על הרכבת  -כלאים בחו"ל ל"ט.

האילן, אבל כלאי הכרם אינם אלא מדרבנן, וי"א 
מותרים, וי"א שאינו אסור בחו"ל שאף מדרבנן 

אלא בזורע חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד, 
ולא בזורע חיטה ושעורה בכרם. ורב יוסף התיר 

  כלאי זרעים בחו"ל.

  שכר המצוות ועונש העבירות

דברים שאדם אוכל פירותיהן בעוה"ז  ל"ט:

כבוד אב אם, וגמ"ח,  - והקרן קיימת לעוה"ב
בית, והכנסת והשכמת בית המדרש שחרית וער

אורחים, והבאת שלום בין אדם לחבירו, ות"ת 
  כנגד כולם, וי"א שגם שילוח הקן.

מכינים  יתירה על זכויותיוכל העושה מצוה אחת 
, ונפרעים עוונותיו בעוה"זלו יום טוב בעוה"ב 

והעושה עבירה אחת מכינים לו יום ביש 
  בעוה"ב.

כל שזכויותיו מרובים מעוונותיו מריעים לו, 
אה שעבר על כל התורה, ואם עוונותיו ונר

מרובם מזכויותיו מטיבים לו, ונראה שקיים כל 
  התורה.
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שיטת רבי יעקב ששכר מצוה בהאי עלמא 
ליכא, מפני שראה מי שקיים כבוד אב ושלוח 
הקן ומת בחזרתו, ומוכח שכוונת התורה "ייטב 
לך והארכת ימים" בעוה"ב. ואין לומר שהיה 

ן הקב"ה מצרף מהרהר בעבירה שהרי אי
מחשבה רעה למעשה, ואין לומר שהרהר בע"ז, 
דאי יש שכר מצוה בעוה"ב היתה מגינה עליו 

  מהרהור.

שלוחי מצוה אינם ניזוקים לא בהליכתם ולא 
בחזרתם, ואמנם היכא דקביע הזיקא שאני, ולא 

  סמכינן אניסא.

אם בא לידו דבר עבירה וישב ולא עבר, נותנים 
מ' מביאה מעשים על לו שכר כעושה מצוה. הג

  אמוראים מה עשו כדי להנצל מעבירה.

הזכות יש לה קרן ויש לה פירות, ועבירה יש  מ.

לה קרן ואין לה פירות, אמנם עבירה שעושה 
  פירות יש לה פירות.

ה הקב"ה מצרפה למעשה, מחשבה טוב
מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, 

ה מצרפה "עשה את העבירה הקבאם ואמנם 
ובעבודת כוכבים אף בלא עשה  למעשה,

הקב"ה מצרפה למעשה. ולעולא אם עבר 
עבירה ושנה בה דנעשית לו כהתר, הקב"ה 

  מצרף מחשבה למעשה.

נח לאדם שיעבור עבירה בסתר ואל יחלל שם 
שמים בפרהסיא, והני מילי דלא מצי כייף 
ליצריה, אבל אי מצי כייף הרי לא חס על כבוד 

לם (וי"א שזה נאמר קונו, וראוי לו שלא בא לעו
  על המסתכל בקשת).

אין מקיפים (כחנווני) בחילול ד', אחד שוגג 
ואחד מזיד. וי"א שאם היו עוונותיו וזכויותיו 

  שקולות, ויש בהם חילול ד' מכרעת.

לעולם יראה אדם את עצמו חציו חייב וחציו  מ:

זכאי וכו', ור"א בר"ש מבאר שזה הולך על 
היחיד אינו נדון  העולם שנדון אחר רובו, אבל

  אחר רובו.

צדיק כל ימיו שמרד באחרונה איבד הראשונות, 
והיינו בתוהה על הראשונות. ורשע גמור כל 
ימיו שעשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו 

  רשעו.

צדיקים נמשלים לאילן העומד במום טהרה 
ונופו נוטה לטומאה, והקב"ה מביא יסורים וכו', 

  ורשעים דומים וכו'.

לר"ט מעשה גדול, ולר"ע  - ומעשה תלמוד

תלמוד גדול, ונמנו וגמרו שהתלמוד גדול 
שמביא לידי מעשה. גדול תלמוד שקדם מ' 
שנה לחלה, לנ"ד לתרומות ומעשרות, 
ולשמיטה ע"א, וליובל ק"ג, ואם משמט בסופו 
ק"ד. דין התלמוד קודם לדין על המעשים, וכן 

  השכר.

רך כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בד
ארץ אינו מן הישוב, ויש לידור ממנו הנאה, 

  ופסול לעדות, וכן י"א שהאוכל בשוק פסול.

שכחש רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו מ"א. 

  .בשרו, ולא נשתכר כלום

  לאדם טוב מטעימים מפרי מעשיו.

  

  

  

  האיש מקדש:
  

  שליחות
האיש מקדש בו ובשלוחו  -שליחות בקידושין

שין מגירושין (דכתיב ושלח, ויליף קידו
מ"ויצאה והיתה"), וי"א שמצוה בו יותר 
מבשלוחו, וי"א שאף איסור יש לקדש בשלוחו, 
דאסור לקדש את האשה עד שיראנה. והאשה 
מתקדשת בה ובשלוחה (דכתיב ושלחה, ואף 
שליח הבעל והאשה עושים שליח, דכתיב פעם 
נוספת ושלחה), ולכו"ע אין איסור דטב למיתב 

לו, ומ"מ מצוה בה יותר טן דו מלמיתב ארמ
מבשלוחה. והאיש מקדש את בתו כשהיא נערה 
בו ובשלוחו, וכשהיא קטנה אסור לקדשה עד 

  שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה.

שליחות מועילה  -שליחות בתרומה מ"א:

לתרומה, דכתיב "גם אתם" (ויתרום כדעת 
בעה"ב, ואם אינו יודע יתרום בבינונית, ואם 

תרומתו תרומה). ואמנם  פיחת או הוסיף עשרה
אפשר ללמוד מגירושין וקדשים, ומ"גם אתם" 
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לומדים שצריך שליח בן ברית, דאין לפוסלו 
משום שאינו בתורת (דמהאי טעמא אין עבד 
נעשה שליח קבלה לגירושין) דהא שייך 
בתרומה דנפשיה, ולר"ש שסובר שאינו שייך 
אף בתרומה דנפשיה, הו"א שכיון שאריס שותף 

פוס ומי שאינו שחו נתמעטו מתרומה, ואפוטרו
  גם שליח נתמעט, קמ"ל.

אפשר לשלוח שליח  -שליחות בהקרבת פסח
להקרבת הפסח, דכתיב "ושחטו אותו כל קהל 
עדת ישראל", (ואם גם הם שחטו יאכלו מה 

  שנשחט ראשון).

ולרבי יונתן שלומדים מפסוק זה שכל  מ"ב.

 ישראל יוצאים בפסח אחד, א"א ללמוד מדין זה
עצמו שליחות, שהרי שם הוא שותף בפסח זה, 
אלא לומדים משה לבית אבות, ואף שהוא 
שותף אם אינו ענין. (וקטן נתמעט מאיש לפי 
אכלו, וסבר כמ"ד אין שוחטין את הפסח על 

  היחיד).

יתומים  -חלוקת אפוטרופוס עבור יתומים

שבאו לחלוק בנכסי אביהם, בי"ד מעמידים 
לזכות, דכתיב  להם אפוטרופוס לחוב ע"מ

"ונשיא אחד ממטה תקחו", ובוררים להם חלק 
יפה, ואם הגדילו היתומים לשמואל יכולים 
למחות, ולרב נחמן אין יכולים למחות דא"כ מה 
כח בי"ד יפה, שאף שאם פיחתו בי"ד או הותירו 
שתות בשומתם מכרן בטל (ולרשב"ג אינו בטל) 
שאני התם דטעו, והכא איירי בלא טעו, ובאים 

  למחות ברוחות.

האחים שחלקו הרי הם כלקוחות, שפחות  מ"ב:

משתות נקנה מקח, ואמנם אם שלחו לשליח אומר 
לו לתקוני שדרתיך ולא לעוותי, שתות קנה ומחזיר 
אונאה, ובמקרקעי אין אונאה לקרקעות אא"כ חלקו 
במשחתא שאף בפחו מכדי אונאה חוזר, כמו שאר 

תות בטל דבר שבמדה ומשקל ומנין. ויתר על ש
מקח, ואם אמר נפלוג בשומא דבי דינא לרבא לא 

  בטל המקח (כרשב"ג).

אין שליח לדבר  -שליחות לדבר עבירה
עבירה, דאמרינן דברי הרב דברי התלמיד דברי 
מי שומעין, ולכן השולח את הבערה ביד פקח 
הפקח חייב (ואם שלח ביד חש"ו חייב בדיני 

ליח שמים). ואמנם במעילה ושליחות יד יש ש
לדבר עבירה, ואין למדים משם דהוו ב' כתובים, 

ולב"ש ששליחות יד ע"י שליח פטור, מעילה 
וטביחה ומכירה הוו ב' כתובים, ומ"ד ב' כתובים 
מלמדים גלי רחמנא בשחוטי חוץ שאין שליחות 
וכל התורה לומדים משחוטי חוץ, דכתיב ונכרת 

  מקרב עמו. ההואהאיש 

שוחטים, או אנוס או שניים שאוחזים בסכין ו מ"ג.

  שוגג או מוטעה, אין בזה משום שחוטי חוץ.

ששליח  שיטת שמאי הזקן משום חגי הנביא
שהרג השולח חייב, ומ"מ האומר לשלוחו צא 
בעול את הערוה או אכול את החלב השליח 
חייב והמשלח פטור, דלא מצינו בכל התורה זה 
נהנה וזה מתחייב. וי"מ שאין כוונת שמאי 

  יני אדם אלא לדיני שמים (דינא רבה).לחייבו בד

י"א שליח נעשה עד, וכן  -שליח נעשה עד

  הלכה, וי"א שאינו נעשה עד דהוי ליה כגופיה.

האומר לשניים לקדש או לגרש יכולים  מ"ג:

להיות שליחים וגם עדים, וכן בגירושין, וכן 
בדיני ממונות (דס"ל המלוה את חבירו בעדים 

שיכולים לומר א"צ לפורעו בעדים, ומיגו 
שהחזירו ללוה יכולים לומר שפרעו למלוה, 
ואחרי שתיקנו שבועת הסת נשבעים שנתנו, 
והמלוה נשבע שלא קיבל, ויפרע הלוה למלוה), 

  וצריכא. 

                    קידושין וגירושין בנערה, 
  ע"י עצמה וע"י אביה

נערה המאורסה לרבנן היא או אביה  -גירושין
ולר"י רק אביה מקבל את  מקבלים את גיטה,

גיטה. ואם אינה יודע לשמור את גיטה אינה 
  יכולה להתגרש.

לר"ל נחלקו בזה ר"י ורבנן כמו  -קידושין
בגירושין, ולריו"ח בזה אף לרבנן אביה מקבל 

  קידושיה ולא היא.

הנה לגבי מאמר מצינו שקטנה  -מאמר מ"ד.

מן האירוסין אין עושין בה מאמר אלא מדעת 
ל בנערה עושים מאמר בין מדעת אביה, אב

עצמה בין מדעת אביה, ולפי זה ליכא למימר 
דטעמא דריו"ח שאין מועיל קידושין מדעתה 
משום שמפקעת עצמה מרשות אביה, שהרי 
מאמר מועיל אע"פ שמפקעת עצמה מרשות 
אביה, ואמנם יש לדחות דמאמר מועיל ע"י 
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עצמה כיון דזקוקה ועומדת (שהרי מטעם זה 
בא דר"י מאמר מועיל על ידה משא"כ לר"ל אלי

קידושין וגירושין). וטעם נוסף לדברי ריו"ח 
דקידושין מדעתה הם מהני רק ע"י אביה אבל 
גירושין שחלים בע"כ מועילים גם על ידה, ולפי 
זה מאמר אינו מועיל בע"כ דס"ל כרבי שמאמר 
קונה ביבמה בע"כ (כמו שביאה מועילה בע"כ, 

כ כמ שקידושין אינם ולרבנן אינו מועיל בע"
חלים בע"כ, ומחלוקתם היא אם עדיף ללמוד 

  קידושין מקידושין או יבמה מיבמה).

לר"ל הא דתנן האיש מקדש את בתו כשהיא 
נערה בו ובשלוחו, ומשמע דבה ובשלוחה לא, 
היינו כדעת ר"י שאין ב' ידים זוכות כאחת. 

שהרי בסיפא ואמנם התנא אינו ר"י אלא ר"ש 
ן לאשה ב' תמרים ובכל אחד אמר מבואר שאם נת

התקדשי לי בזו אינה מקודשת אא"כ יש באחד 
מהם שו"פ, וזה כשיטת ר"ש הסובר ששומר 
שנשבע לה' בני אדם אינו חייב אלא אחת אא"כ 

שיטת ר"י אם לאמר לשון שבועה לכל אחד, אבל 
אמר שבועה לא לך לא לך לא לך חייב על כל אחת 

שבועה בסוף דבריו  (ולר"א רק אם אמר לשון ,ואחת
חייב על כל אחת, ולר"מ אם כלל כולם יחד חייב 

), וא"כ אין אחת ואם פירט חייב על כל אחת ואחת
לומר שר"י סובר כר"ש, אלא התנא הוא ר"ש ולענין 

  גירושין ס"ל כר"י.

  בבית המדרש פסקו הלכה כריו"ח.

רבא סובר  -שליחות לגירושין בנערה מ"ד:

ביה ולא כחצר שנערה מקבלת גיטה כיד א
אביה, (ודבר זה מבואר ממה שאמר רבא שא"א 
לת גט לעבד של האשה אם היא ניעור כיון 
שהגט משתמר שלא לדעת האשה, וא"כ אם 
הבת היא חצר של אביה נמצא שהגט לא 
משתמר ע"י אביה), ורבא מסתפק אם הבת 
יכולה לשלוח שליח לקבל את גיטה, או שאין 

ולה לשלוח כוחה כיד אביה ממש ואינה יכ
שליח, ואמר לו רב נחמן שאינה יכולה לעשות 

והא דתנן שקטנה אינה יכולה למנות שליח שליח. 
קבלה, ומשמע שנערה יכולה, איירי ביתומה, וכוונת 
המשך הברייתא שאם יש לה אב והוא מינה שליח 

  קבלה חל הגט מיד ואין הבעל יכול לחזור בו. 

  

  

  קטנה שנתקדשה שלא מדעת אביה 
צריכה גט שמא נתרצה האב  ושמואללרב 

בקידושין, וצריכה מיאון שמא לא נתרצה האב 
בקידושין, ויאמרו שאין קידושין תופשין 

  באחותה. ואמר רב נחמן דאיירי בשידכו. 

לא שמע דאיירי בשידכו ואמר שא"צ  עולא
דברי עולא הם מילתא באפי נפשה אפי' מיאון. ולל"ב 

עולא דאפי' מיאון אמר ובין שידכו בין בלא שידכו 
אינה צריכה. ולפי זה הא דקתני לגבי יבום 

לפני בצרת ערוה שאם הערוה מיאנה (או מתה 

או נתגרשה) מותרת צרתה, איירי  שמת הבעל
שהשיאה אביה לאחר ונתאלמנה ביתומה בחיי האב 

אבל אם קידשה אביה לא מועיל או נתגרשה, 
מיאון אלא צריכה גט. והא דקתני שאדם מוכר 

בתו האלמנה לכה"ג (או גרושה וחלוצה את 
לכהן הדיוט, אבל אין מוכרה לקרובים), לא 
איירי בקידשה עצמה שהרי א"צ אפי' מיאון 
ואינה נקראת אלמנה, ולא איירי בקידשה אביה 
שהרי באופן זה אינו יכול למוכרה כלל, אלא 
איירי שייעדה האדון וכרבי יוסי ברבי יהודה 

  לקידושין ניתנו.דאמר מעות הראשונות לאו 

לרב שקונה שנתקדשה שלא לדעת  מ"ה.

אם מת המקדש אביה צריכה גט ומיאון, 
, אם עשה בה השני ונפלה לפני אחיו ליבום

מאמר צריכה גט שמא נתרצה האב בקידושי 
שני, וצריכה חליצה שמא נתרצה האב בקידושי 
הראשון, וצריכה מיאון שמא לא נתרצה האב 

לה גט יאמרו שאין לאף אחד, והרואים שנתן 
קידושין תופסים באחותה. ואם לא עשה בה 
מאמר די לה בחליצה, ואין לחוש שיאמרו שאין 
קידושין תופסים באחותה, דאחוץ חלוצה אינה 
אסורה אלא מדרבנן (ואחות גרושה 

  מדאורייתא).

שקטנה שנתקדשה שלא  שיטת רבינא מ"ה:

מדעת אביה אין חוששים שנתרצה האב. ועוד 
נא שאם קידשה בדרך בזיון, כגון אמר רבי

באגודת ירק או שקידשה בשוק, לכו"ע אין 
  חוששים שמא נתרצה האב.
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ואם האב רצה לקדשה לקרוביו והאם רצתה 
, ולבסוף הסכים האב, ובזמן לקדשה לקרוביה

הסעודה על הקידושין לקרוב של האשה 
נתקדשה לקרוביו, אינה מקודשת לקרובו, י"א 

ישראל לא יעשו עולה  דהטעם משום "שארית
ולא ידברו כזב", וי"א שהטעם משום שאין אדם 
טורח בסעודה ומפסידה, ונ"מ בין הטעמים אם 

  לא טרח בסעודה.

 -ואם נתקדשה לדעתו ונישאת שלא לדעתו
לרב אם הלך אביה למדה"י אוכלת בתרומה עד 
שיבוא אביה וימחה, ומ"מ אם מתה אינו יורשה 

ל לענין תרומה הרי אבדאוקי ממונא בחזקת מריה 

ולרב אסי מדאורייתא אף ארוסה אוכלת בתרומה, 
אסורה לאכול שמא ימחה, והיה מעשה שרב 
חשש לדעת רב אסי. ואם אביה כאן לרב ירמיה 
בר אבא בזה גם לרב אסי אוכלת בתרומה, 
דהשתיקה מורה על הסכמה, ולרב הונא בזה 
מודה רב שאינה אוכלת, ושתיקתו היא מחמת 

  כעס.

 -נתקדשה ונישאת שלא לדעת אביהואם 
לרב הונא אוכלת בתרומה, ולרב ירמיה בר אבא 
אינה אוכלת בתרומה, הואיל ונעשה בה מעשה 

ואינו שותק פעמיים אא"כ הפקיר יתומה בחיי האב 

   זכות שיש לו בה, או שנתרצה לקידושין.

אם יכולים הבת או האב לעכב קידושין שלא 
ו"ע, והבת אביה יכול לעכב לכ -מדעת אביה

אם באה לחזור בה קודם לרב יכולה ג"כ לעכב 

ולרב אסי רק אביה יכול שישמע האב ויתרצה, 
לעכב. ולדברי רב אסי הא דתנן במפתה "אם 
מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקול" ולומדים 
ממאן ימאן שגם היא יכולה למאן, איירי בפיתה 
שלא לשום אישות, ולומר שאף במיאון הבת 

  כמו במיאון האב. משלם קנס

לרבינא  -אב שקידש אשה לבנו שלא מדעתו
אין חוששים לקידושין דלא חציף איניש לשוויי 
לאביו שליח, ואין לחוש דארצויי ארצי קמיה, 
דס"ל לרבינא שקטנה שנתקדשה שלא לדעת 

  אביה אין חוששים לקידושין.

  

  

  קידושין בכמה תמרות

התקדשי לי בתמרה זו, האומר לאשה  מ"ו.

, אם יש באחת התמרות שו"פ קדשי לי בזוהת
מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. והיינו 
כשיטת ר"ש לגבי קרבן שבועה שאם נשבע 
לשקר על כמה בני אדם אינו חייב עד שיאמר 

  לשון שבועה לכל אחד ואחד.

מקודשת בזו ובזו ובזו ואם אמר התקדשי לי 

  אם יש בכולם יחד שו"פ. 

שנתן לה, מבואר כל תמרה  היתה אוכלתואם 
במתני' שאינה מקודשת אא"כ יש באחת מהן 
שו"פ. לרב ושמואל איירי כשקידש בכל תמרה 
בפני עצמה, והחידוש הוא שאע"פ שע"י 
האכילה קרובה הנאת התמר, מ"מ אינה 
מקודשת בפחות משו"פ. ולרב אסי איירי 
בקידש בכל התמרות יחד, ולפי זה כיון 

הוי שהמקדש במלוה אינה מקודשת לא 
קידושין אא"כ יש באחרונה שו"פ. ומדברי רב 
אסי אנו למדים שהמקדש במלוה אינה 
מקודשת, ואמנם אם קידש גם במלוה וגם 
בפרוטה מקודשת דדעתה על הפרוטה, וכן 
לומדים מדבריו שאם לא חלים הקידושין 
צריכה להחזיר את המעות ולא אמרינן 

  שהמעות מתנה.

  .אדם יודע ש... וגמר ונתן לשם..

אנו  -דין המעות במקדש את אחותו מ"ו:

תולים שאדם יודע שאין קידושין תופסים 
באחותו, ועל כן אמר רב שצריכה להחזיר את 
המעות, שכוונתו לתתם לה לפקדון, ולא אמר 
לה זאת מפני שחשב שלא תקבל. ולשמואל 
א"צ להחזיר את המעות שכוונתו לתתם לה 
למתנה, ולא אמר לה זאת משום שחשש 

  תבייש לקבלם.שת

דין החלה או התרומה באופן שלא חלה 
והא דתנן שהמפריש חלה מקמח אינו  -ההפרשה

חלה, וצריך הכהן להחזיר את הקמח לישראל, היינו 
טעמא שאף שאדם יודע שאין מפרישים חלה קמח, 
מ"מ לא אמרינן לשמואל שהחלה היא של הכהן 
דגמר ונתן לשם מתנה, משום שהכהן חושב שאין 

שאין מפרישים חלה קמח אלא משום הטעם 
הטירחה שלו, והוא מוחל על הטירחה, ויצא מזה 
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תקלה שיצרף הכהן קמח זה לעיסה וע"י קמח זה 
יהיה בעיסה שיעור חלה ולא יפריש חלה ויאכל 
עיסה טבל. ולא תיקנו שיפריש להפריש עליה חלה 
ממק"א, כמו שתיקנו במפריש מעציץ נקוב על 

שרק במפריש מכלי על כלי שאינו נקוב, או משום 
יציית לנו הכהן, אבל בכלי אחד לא, או דהכהן יציית 
אבל בעה"ב יבוא לאכול את עיסתו כשהיא טבל, 
שהרי הוא סבור שמה שאין מפרישים חל קמח אינו 
אלא משום טירחה דכהן, והכהן הסכים לטירחה זו, 
ולא תיקנו שיפריש מעיסה אחרת על עיסה זו שהרי 

ציית. (והתורם מקישות ונמצאת בכלי אחד לא י
מרה או אבטיח ונמצא סרוח, הרי זה תרומה, ויחזור 
ויתרום, ואין מחייבים את הכהן להחזיר את התרומה 
לבעלים שמא לא יציית, דמדאורייתא חלה התרומה 

  אף בתורם מן הרעה על היפה).

המקדש אשה בכמה מאכלים והיתה  מ"ז.

אם אמר לה  -אוכלת ראשונה ראשונה
קדשי לי בזו ובזו ובזו נתבאר לעיל שאם הת

אכלה את הראשונות אינה מקודשת עד שיהיה 
באחרונה שו"פ, ואם אמר התקדשי לי באלו 
מקודשת גם אם יש בכולם יחד שו"פ. (לרב 
ושמואל דלעיל מעידים הברייתא דמייתי מינה 
סייעתא לרבא, כרבי דס"ל לגבי פיגול שאין 

  מר כזית וכזית). חילוק בין אומר כזית כזית לאו

  המקדש במלוה
 שיטת רב שהמקדש במלוה אינה מקודשת

  דמלוה להוצאה ניתנה. 

הגמ' מביאה מחלוקת בברייתא אם אפשר 
לקדש במלוה, והגמ' מבארת שלא נחלקו 
בסתם מלוה אלא במקדש במנה ונתן לה מנה 
חסר דינר, והמחלוקת היא אם היא מתביישת 

דינר אחד לתבוע את הדינר, ואם נתן לה רק 
מקודשת, שבזה לא מתביישת לתבוע את 

  השאר.

שיש לו אצלה,  המקדש אשה בפקדון מ"ז:

ונמצא שנגנב או אבד, אינה מקודשת אא"כ 
נשאר בו שו"פ, ובמלוה לרב אע"פ שנשאר בו 
שו"פ אינה מקודשת (והברייתא משבשתא), 

כיון ופקדון שקיבל עליו אחריות היינו מלוה 

"מ גם במלוה מקודשת ולרשב"א בשם רשנגנב. 
אם נשאר בו שו"פ. ומחלוקתם היא אם במלוה 

יאה חייב הלוה להחזירו בעין אם חזר שלא הוצ
או לא, (ואמנם לענין אונסים ודאי  בו המלוה

הוא ברשות הלוה דלא גרע משואל, ובשואל 
עצמו כיון שהחפץ חוזר בעין אינו חייב באונסים 

  עד שישתמש בו).

בשטר חוב או המקדש איתא בברייתא ש
לר"מ מקודשת, ולחכמים במלוה דאחרים 

אינה מקודשת. הגמ' אומרת שאין הכרח דאיירי 
בשטר חוב שהיא חייבת, ונחלקו במקדש 
במלוה, די"ל דאיירי בשטר חוב דאחרים, 
ונחלקו אם אותיות נקנות במסירה (כרבי) או 
שצריך כתיבה ומסירה, ומלוה דאחרים היינו 

מ בעינן כתיבה ומסירה, מלוה ע"פ. או שגם לר"
ונחלקו אם צריך לכתוב לו "קני לך הוא וכל 
שעבודיה" (כרב פפא) או שא"צ. או שלכו"ע 
צריך לכתוב כך, ונחלקו אם מי שמכר שטר חוב 

וממילא לא יכול הוא או היורש למחול על החוב 

או שאינו יכול סמכה דעתה שמא ימחול על החוב, 
חלקו אם למחול. או שלכו"ע יכול למחול ונ

סמכה דעתה שלא ימחול לאחרים ויפסיד לה, 
או לא. ומחלוקתם לענין מלוה על פה הוא אם 
קנין מעמד שלשתן מועיל במלוה, או שאינו 

  מועיל אלא רק בפקדון.

לר"מ  המקדש בשטראיתא בברייתא ש מ"ח.

אינה מקודשת, ולרבי אלעזר מקודשת, 
ולחכמים מקודשת רק אם יש בנייר שו"פ. וא"א 

מר דאיירי בשט"ח דאחרים שהרי הובא לעיל לו
מדברי ר"מ שבשטר חוב דאחרים מקודשת, 
אמנם אין הכרח דאיירי בשט"ח שלה ונחלקו 
לענין מקדש במלוה, די"ל דאיירי בשטר 
קידושין שאין בו עדים, ולר"מ אינה מקודשת 
דס"ל עידי חתימה כרתי, ולרבי אלעזר מקודשת 

וס"ל קים דעידי מסירה כרתי, וחכמים מסתפ

ולכן אם יש בנייר שו"פ  שדעתה גם על הנייר
או ואם אין בו שו"פ הוי ספק קידושין. מקודשת, 

דאיירי בשטר קידושין שנכתב שלא לשמה, 
ונחלקו אם צריך לכותבו לשמה (כמו גט 
דהוקש הויה ליציאה, וכשיטת ר"ל), או שא"צ 
לכותבו לשמה (כמו כסף קידושין דהוקשו 

ו שלכו"ע בעינן לשמה, ואיירי הוויות להדדי). א
בכתבו לשמה אך שלא מדעת האשה, ונחלקו 
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אם צריך לכתוב שטר קידושין מדעת האשה או 
  לא.

 -העושה מלאכה לאשה ומקדשה בו מ"ח:
לר"מ מקודשת אחרי עשית המלאכה עבורה, 
ולחכמים אינה מקודשת עד שיגיע הממון 
לידה. הגמ' אומרת שאין הכרח שנחלקו 

, דס"ל ישנה לשכירות מתחילה במקדש במלוה
ועד סוף, (והממון שיגיע לידה היינו ממון אחר). 

ישנה לשכירות מתחילה ועד  די"ל שנחלקו אם
סוף או שאינה לשכירות אלא לבסוף. או 
שנחלקו אם אומן קונה בשבח כלי. או דאיירי 
בהוסיף משלו על מה שנתנה לו ונחלקו אם 

ו על מקדש במלוה ופרוטה דעתה על המלוה א
  הפרוטה.

אם יש בכוס מים אינה  -המקדש אשה בכוס
מקודשת אלא בכוס, ואם יש בכוס יין מקודשת 
ביין ולא בכוס, ואם יש בכוס ציר מקודשת 

  בכוס ובציר.

 -המקדש בדבר מסוים ונמצא דבר אחר
המקדש בכוס יין ונמצא של דבש או איפכא, או 
שקידשה בדינר כסף ונמצא של זהב או איפכא, 

שהוא עשיר ונמצא עני או איפכא, אינה ע"מ 
מקודשת, ואף בהטעה לשבח אינה מקודשת 
דאיכא דניחא לה דווקא בפחות (כדמצינו 
שהמוכר חומץ ונמצא יין שניהם יכולים לחזור), 
ואם אמרה האשה לשליח שיקבל מפלוני 
קידושין שאמר לה שיקדשה בכסף, ונתן לו 
המקדש זהב צרור בבגד, לחכמים אינה 

שת, ולר"ש אם הטעה לשבח מקודשת, מקוד
  דאינה אלא מראה מקום.

דעות התנאים ש"מראה מקום הוא  מ"ט.
  -לו"

עדיו מתוכו ומקושר עדיו מאחוריו,  גט פשוט

ואם שינה פסול, ולרבי חנינא בן גמליאל 
מקושר שחתמו עדיו מתוכו כשר לפי שיכול 
לעשותו פשוט, ואם שלח שליח ואמר לו 

מקום או מקושר כמנהג לעשות פשוט כמנהג ה
הגט פסול, ואם נוהגים בין בזה ושינה המקום 

ובין בזה ואמר לשליח לכתוב פשוט וכתב 
מקושר לת"ק ורחב"ג פסול מפני ששינה ממה 

שאמר לו, ולרשב"ג כשר מפני שאינו אלא 
  מראה מקום.

אשה שאמרה לשליח  -בשליחות קבלה
שיקבל גיטה ממקום פלוני וקיבלו ממק"א 

ל, ולרבי אלעזר כשר דמראה מקום לת"ק פסו
  היא לו.

ר"ש הסובר בקידושין שאם הטעה  -בקידושין

לשבח מקודשת כנ"ל. ואמנם לא אמר ר"ש 
אלא בשבח ממון, אבל בשבח יוחסין מודה ר"ש 
שאינה מקודשת, דאינה רוצה בעל מיוחס יותר 
ממה שראוי לה, וכגון כהן ולוי, או נתין וממזר. 

ו בת או שפחה ואם קידשה ע"מ שאין ל
מגודלת ונמצא שיש לו, גם בזה סובר ר"ש 
שכיון שהטעה לשבח מקודשת, ולל"ב אם אמר 
שיש לו בת או שפחה פשוטה ונמצאת שפחה 
חשובה אינה מקודשת, מפני שחושש שתספר 

  מדבריה לשכנותיה.  

  המקדש בתנאי
, שיודע לקרות בתורההמקדש אשה ע"מ 

ריך שיקרא לת"ק די שיקרא ג' פסוקים, ולר"י צ
ויתרגם, והיינו תרגום המקובל, אבל אסור 
לתרגם בעצמו, שאם מתרגמו כצורתו הרי זה 
בדאי, ואם מוסיף הרי זה מחרף ומגדף. ואם 
קידשה ע"מ שהוא בעל מקרא צריך שידע 

  לקרות תורה נביאים וכתובים בדקדוק.

, לחזקיה כוונתו שונההמקדש אשה ע"מ שהוא 

נתו למדרש תורה לשונה הלכות, ולריו"ח כוו
שבכתב, ואם אמר לה שהוא בעל משנה צריך 

  שידע סיפרא וספרי ותוספתא.

די  תלמידהמקדש אשה ע"מ שהוא  מ"ט:

שיש מקום ששואלים אותו ועונה, ואפי' 
במסכתא דכלה, ואם אמר ע"מ שאני חכם די 

  שיש מקום ששואלים אותו דבר חכמה ועונה.

 צריך שיהיו גבור,המקדש אשה ע"מ שהוא 

חבריו מתייראים ממנו מפני גבורתו. ואם אמר 

צריך שיהיו חבריו מכבדים עשיר ע"מ שאני 

 צדיקאותו מפני עושרו. ואם אמר ע"מ שאני 
מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו, ואם אמר 

אפי' אם הוא צדיק גמור  רשעע"מ שהוא 
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מקודשת שמא הרהר דבר עבודת כוכבים 
  בדעתו.

נטלו... ואחד כל  י' קבים... ירדו לעולם, ט'
 .יופי ירושלים .חכמה ארץ ישראל -העולם כולו

גסות עילם  .עניות בבל .עשירות רומיים קדמונים
(שהגסות ירדה לבבל, ומשם נשתרבבה לעילם, ומה 
שמצינו שעניות היא סימן לגסות הכונה לעניות 

 .כשפים מצרים .כנים מדי .גבורה פרסיים מתורה).
 .שיחה נשים .עזות מישן .אזנות ערבי .נגעים חזירים

  .שינה עבדים .שכרות כושים

ממזר ונמצא נתין או  המקדש ע"מ שהוא
איפכא, בן עיר ונמצא בן כרך או איפכא, ביתו 
קרוב למרחץ ונמצא רחוק או איפכא, ע"מ שאין 
לו בנים ונמצא שיש לו או איפכא אינה 
מקודשת אע"פ שאמרה שבליבה היה 

ים נתבארו לעיל להתקדש לו אעפ"כ. (כמה דינ
מ"ט.). ואין מזה ראיה שדברים שבלב אינם 

  דברים, דלאו כל כמינה דעקרה לה לתנאיה.

  דברים שבלב

ולא אמר  המוכר נכסיו על דעת ללכת לא"י נ.

זאת בשעת המכירה, חלה המכירה אע"פ 
שנאנס ולא עלה לא"י, ומקור דין זה הוא מהא 
דתנן שאם אמר לשלוחו להביא לו מעות מן 

ון או הדלוסקמא, והביא לו משם מעות של החל
הקדש, אע"פ שאמר שכוונתו היתה למעות 
אחרות מעל המשלח, ומבואר שדברים שבלב 
אינם דברים, ואין לומר שאנו חוששים שבא 
לפטור עצמו מקרבן, דא"כ היה לו לומר שנזכר 
שהם של הקדש אחרי שאמר לשליח, דבאופן 

י לא היה זה מעל השליח, (אבל לומר מזיד היית
  אומר, דלא עביד איניש לעשות עצמו רשע).

ואם מכר את נכסיו על דעת לעלות לא"י, ועלה 
מחמת חסרון מזונות או דירה, ולא היה יכול לדור בה 

לל"ק בטלה המכירה כיון שכוונתו לעלות ולדור 
  כיון שעלה לא"י. שם, ולל"ב לא בטלה המכירה

ואם היה יכול לעלות ולא עלה לא בטלה 
לל"ק בלא אונס כירה, ואם אירע עיכוב בדרך המ

  לא בטלה המכירה ולל"ב בטלה המכירה.

מהא דתנן לגבי קרבן שכופין אותו עד שיאמר 
רוצה אני ליכא ראיה שדברים שבלב אינם 

דברים, דדילמא אנן סהדי דניחא ליה בכפרה. 
וכן ממה שכופים בגיטי נשים ושחרורי עבדים 

  ברי חכמים.ג"כ ניחא ליה דמצוה לשמוע ד

ומהא דתנן שאם קידש ואמר שהיה סבור 
שהיא כהנת ונמצאת לויה וכו' הרי היא 
מקודשת מפני שהיא לא הטעתו, ליכא ראיה 
דדברים שבלב אינן דברים, דדילמא הכונה 

  שמקודשת לחומרא.

שליח שקידש במקום אחר ממה שאמרה 
האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה במקום  -לו

ם אחר אינה מקודשת, ואם פלוני וקידשה במקו
אמר לו שהיא במקום פלוני וקידשה במק"א 
מקודשת. וכן הדין לגבי גירושין. וצריכא די"ל 
לגבי קידושין הטעם שבמקום שונאים אותו 

. ואי כתיב וידברו עליו גנאי, משא"כ גירושין
תבזה דווקא במקום גירושין הו"א שרוצה שי

  מסוים.

ונמצאו  המקדש אשה ע"מ שאין עליה נדרים
עליה נדרים אינה מקודשת, ואם קידשה סתם 
ונמצאו עליה נדרים תצא בלא כתובה. וכן הדין 
  לגבי מומין, ומום נחשב כל מום הפוסל בכהנים. 

  קידושין בסבלונות

המקדש ב' נשים בפרוטה, או אשה אחת  נ:

ושלח אח"כ בפחות משו"פ, או קטן שקידש, 
ן , אינה מקודשת, דמחמת קידושיסבלונות

  הראשונים שלח. וצריכא.

, לרב הונא ואם לא קידש ושלח סבלונות
ורבה חוששים ששלח לקידושין, דבזה אין 
אומרים ששלח מחמת קידושין הראשונים. ואם 
באותו מקום שולחים סבלונות רק אחרי 
הקידושין חוששים לקידושין, ואפי' אם יש 
מיעוט ששולח סבלונות לפני הקידושין. אבל 

ום שולחים סבלונות לפני אם באותו מק
  הקידושין אין חוששים לקידושין.

אם  אשה שהוחזק בשוק שיש לה כתובה
באותו מקום כותבים כתובה רק אחרי הקידושין 
חוששים לקידושין, ואין אומרין שכיון שלא 
מצוי סופר אמר לסופר לכתוב לפני הקידושין, 
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אבל אם באותו מקום כותבים כתובה אף לפני 
  ן חוששים לקידושין.הקידושין אי

                  כל שאינו בזה אחר זה 
  אפי' בבת אחת אינו

יחד  המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה
אינן מקודשות, דכיון דלא תפסי בהו קידושין 
בזה אחר זה דכתיב "ואשה אל אחותה לא תקח 
לצרור" (ולא איירי בבת אחת שהרי בבת אחת 

זה אפי' בבת ליכא כרת), וכל שאינו בזה אחר 
אחת אינו. ולמ"ד דקידושין שאין מסורים 
לביאה לא הוו קידושין, א"כ מטעם זה אינן 

  מקודשות. 

פירותיו מתוקנים  המרבה במעשר נ"א.

ומעשרותיו מקוקלים, ואף שאינו בזה אחר זה, 
  מ"מ בבת אחת חל כיון דאיתא לחצאין.

הרי עשירי ואחד  אם יצאו ב' בהמות בעשירי
, ואע"פ שבזה אחר זה אין השני עשר מעורבים

עשירי, מ"מ כיון דאם קרא לתשיעי ולאחד 
עשר עשירי ולעשירי תשיעי חלה הקדושה על 

  שלשתן, אף בזה שתיהן קדושות.

אם הקדיש מ'  -תודה שנשחטה על פ' חלות
מתוך פ' חלה ההקדשה, ואם אמר שלא יקדשו 
מ' אא"כ יקדשו כל הפ' לא חלה ההקדשה כלל, 

בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינו, דכל שאינו 
ואם הקדיש פ' בסתם לחזקיה קדשו מ' מתוכם 
דכוונתו לאחריות, ולריו"ח אינם קדושות כלל 

   דכוונתו להקדיש כולם.

  קידושין שאין מסורים לביאה
קידושין שאין מסורים לביאה כגון המקדש 
אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת, לרבא לא 

קח איש אשה ובעלה". הוו קידושין, דכתיב "כי י
ובכל האופנים שיתבאר להלן שיש ספק 
קידושין בכמה אחיות, איירי שבשעת הקידושין 

  היה ידוע מי קידש ואח"כ נולד ספק. 

לאביי אף באין מסורים לביאה הוו קידושין, 
ומ"מ אם אמר הראויה לביאה תתקדש לי לא 

  הוי קידושין. 

אין בנותיו  המקדש את בתו סתם נ"א:

ות בכלל הספק, והקטנות אם יש כמה הבוגר

קטנות תלוי אם קידושין המסורים לביאה הוו 
קידושין או לא, ואם יש רק קטנה וגדולה 
מקודשת הקטנה, (ובוגרות דקתני היינו בוגרות 
דעלמא), וקמ"ל שאף באופן שהבוגרת עשאתו 
שליח לקדשה, מ"מ אינה בכלל הספק אלא 

ה תולים שקידש את הבת הקטנה שקידושי
שלו, ואף באופן שהגדולה אמרה שקידושיה 
יהיו שלו, תולים שקידש את הקטנה, שהיא 

  מצוה המוטלת עליו.

, קטנות מי שיש לו בנות משתי נשים

וגדולות, ויודע שקידש בת גדולה ואינו יודע אם 
כוונתו לגדולה ביותר או לא ואינו יודע מאיזה 
אשה, לר"מ כולם אסורות חוץ מהקטנה 

לרבא (דאיירי בהוכרו ולבסוף שבקטנות, ו
נתערבו וכנ"ל) קמ"ל דלא כרבי יוסי הסובר 
שמקודשת הגדולה שבגדולות מפני שהאדם 

  לא מכניס עצמו לספק.

ואינו יודע מי שקידש אחת משתי אחיות 
איזו קידש צריך לתת גט לכל אחת. ואם מת 
אחיו חולץ לשתיהן, ואם יש לו ב' אחים אחד 

סור לייבם לפני חולץ ואחד מייבם, אבל א
שאחיו חלץ מפני שהיא בספק אחות זקוקתו, 

  ואם כל אחד כנס אחת אין מוציאין מידם.

ואינם יודעים את מי  שניים שקידשו ב' אחיות
קידשו, שניהם צריכים לתת גט לכל אחת 
מהנשים, ואם מתו צריך האח של כל אחד מהם 
לחלוץ לשתי הנשים, ואם לאחד מהם יש ב' 

השני לייבם אחרי שאחיו והאח אחים יכול האח 
של המקדש השני חלצו, אבל לא ייבם לפני 
שחלצו, שמא היא יבמה האסורה לשוק, ואם 

  קדמו וכנסו אין מוציאין מידם.

 מי שיש לו ה' בנים וקידש אחד מבניו נ"ב.

לבת של מי שיש לו ה' בנות, כל אחת צריכה 
לקבל גט מכל אחד מהאחים, ואם מת אחד 

יכה ד' גיטין וחליצה אחת. מהם כל אחת צר
ומברייתא זו מבואר כדברי אביי שקידושין 
שאין מסורים לביאה הוו קידושין, דקתני "אחת 
מבנותיך לאחד מבני", והלכתא כאביי ביע"ל 

  קג"ם.

וליקט אדם  מעשה בה' נשים ובהם ב' אחיות
אחד כלכלה של תאנים שהיתה שלהן, והיו 
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הפירות של שביעית (שהמקדש בפירות 
שביעית מקודשת, אבל אם לא היתה של 
שביעית לא הוי קידושין, משום שהמקדש בגזל 
אינה מקודשת אפי' בגזל דידה), ואמר הרי 
כולכן מקודשות לי בכלכלה זו, וקיבלה אחת 
מהן ע"י כולן, ואמרו חכמים שאין האחיות 
מקודשות, אבל הנכריות מקודשות דאשה 
 נעשית שליח לקבל קידושין עבור חברתה
אע"פ שנעשית צרתה. ולא איירי באמר כולכם 
מקודשות לי, דבאופן זה אין מקודשות גם 

  הנכריות מפני שקני את וחמור לא קנה. (נ"א.).

  המקדש בגזל
לרב א"א לקדש בגזל, ואפי' בגזל ממנה 
ומקדשה אינה מקודשת. וכן ס"ל לריו"ח שאמר 

ל ולא נתייאשו הבעלים, הגזלן אינו יכול זשבג
פני שאינו שלו, והנגזל אינו יכול להקדיש מ

  להקדיש לפי שאינו ברשותו. 

וקידשה בדבר שגזל או  שדיךואמנם אם  נ"ב:

חמס ממנה או שנטל סלע מידה וקידשה בו 
  מקודשת. 

ולר"ש דסתם גזילה יש בה יאוש בעלים 
המקדש בגזילה מקודשת, אך לית דחש לדברי 

  ר"ש.

בראשי בצלים אינה מקודשת  אריס שקידש
ון שיש בזה מחלק בעל השדה, אך אם כי

שכל האגודות שוות קידשה באגודת בצלים 
מקודשת, מפני שיכול לומר שיתן לבעל השדה 
אגודה אחרת. ואם פועל קידש בפסולת 
התמרים שעושה מהם שיכר, ובא בעל השיכר 
ואמר לו למה לא קידשה מאלו המשובחים 
יותר אינה מקודשת, דלא אמר זאת אלא משום 

א. ולא אמרו שבאומר "כלך אצל יפות" כיסופ
שאם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, אלא רק 

שהפירות עומדות לתרומה, משא"כ בשליח לתרומה 

(ובתרומה אם ליקטו הבעלים  הכא שנטל לעצמו.
והוסיפו עליהם, אפי' לא נמצאו יפות מהם 

  תרומתו תרומה).

  בחלקו בקרבנותהמקדש 
לתנא דמתני'  המקדש בחלקו שיש לו בקדשים,

בין בקדשי קדשים בין בקדשים קלים אינה 

מקודשת. והגמ' מבארת שגם לריה"ג הסובר 
שקדשים קלים הם ממון בעלים, היינו דווקא 
מחיים, אבל לאחר שחיטה לא זכו הכהנים אלא 

  משלחן גבוה. 

לאחר פטירתו של ר"מ וכו' וכי אשה בעזרה 
 מנין, וענה רבי יוסי דמשכחת לה באב המקבל

  קידושין לבתו, או בשליח, או בדחקה ונכנסה.

שיטת ר"י שהמקדש בחלקו מקודשת דכתיב 
" לכל צרכיך, ונחלקו אמוראים אם לך"וזה יהיה 

  חזר בו ר"י או לא.

אביי מביא ראיה שחזר בו ר"י, מדאיתא  נ"ג.

בברייתא (וסתם ספרא ר"י) שאין חולקין 
מנחות לא כנגד זבחים ולא כנגד עופות ולא 

ד מנחות אף מחבת כנגד מחבת או מרחשת כנג
כנגד מרחשת, ולא זבחים כנגד עופות, ואין 
חולקין לא בקדשי קדשים ולא בקדשים קלים, 
ומבואר שאין הקדשים ממון הכהנים. (עוד 
מבואר שם בברייתא שבעל מום נוטל חלק 
בקדשים, אבל קטן אינו נוטל אפי' אינו בעל 

הכונה  מום). והא דתנן שהגרגרנים חולקים
  חוטפים.

   המקדש במעשר שני

לר"מ בין במזיד ובין בשוגג לא קידש, דכתיב 
"וכל מעשר הארץ וכו' לד' הוא קודש לד' ", 
ואמנם המקדש בתרומת מעשר מקודשת דלא 
כתיב ביה לד', והמקדש בחלה מקודשת דלא 
כתיב ביה קודש, והמקדש בפירות שביעית 
דלא כתיב ביה לד', והמקדש בתרומה 

דשת, דלא כתיב לד' הוא. ולר"י המקדש מקו
  במעשר במזיד קידש בשוגג לא קידש.

שהמקדש בשוגג  ריו"ח ביאר הטעם נ"ג:

במעשר או בהקדש לא קידש, באחד הטעם 
משום שהאשה אינה רוצה, ובשני שניהם אינם 
רוצים. רבי ירמיה מבאר דבמעשר לא ניחא לה 
לעלות לירושלים אבל הוא ניחא ליה, ובהקדש 

ניהם לא ניחא לחלל הקדש. ואמר רבי יעקב לש
די"ל שבמעשר גם לא לא ניחא שמא יאנסו 
בדרך, אבל בהקדש ניחא ליה לקנות אשה בלא 

  לתת משלו.
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  המקדש בהקדש ודיני מעילה
שהמקדש בהקדש לר"מ במזיד במתני' איתא 

מקודשת ובשוגג אינה מקודשת, ולר"י בשוגג 
  מקודשת ובמזיד אינה מקודשת.

שהמקדש בהקדש  דא אליבא דר"מלרב חס

בשוגג לא קידש, אין המעות יוצאות לחולין 
ובמכר לא קנה, ולפי זה אם הפקידם אצל אחר 
והוציאם לא מעל. ולשיטת ר"י בשוגג קידש 
ובמזיד לא קידש, ואם הפקידם אצל חנווני או 

אלא  שולחני והוציאו את המעות לא מעלו
 , אבל אם הפקידם אצל בעה"בהמפקיד מעל

  והוציאם מעל. 

הקדש מתחלל בין  שיטת רב שאף לר"מ נ"ד.

במזיד בין בשוגג, ורק בכתנות כהונה שלא בלו 
אין בהם מעילה, לפי שניתנו להנות בהן שלא 
ניתנה תורה למלאכי השרת, אבל אם בלו 

  מועלים בהם.

שלר"מ הקדש מתחלל במזיד,  שיטת בר פדא
אבל בשוגג אינו מתחלל, ואינו חייב קרבן 

  עילה, ואם אכלם חייב קרבן. (נ"ד:).מ

ונזכר לפני  השולח מעות הקדש ביד פיקח
שהוציאם אצל חנווני, החנווני ימעול כשיוציא. 
ומבואר מכאן כר"י שהקדש בשוגג מתחלל 

  ובמזיד אין מתחלל. (נ"ד:). 

בתרומה החדשה  -מעילה בתרומת השקלים
יש מעילה, אבל בתרומה  שהיא עבור הקרבנות

י"א שאין בה יתנת לצרכי תיקון העיר שנהישנה 
יש מעילה, וי"א שאף בזה יש מעילה, לפי ש

נו להנות מעילה בשיירי הלשכה, מפני שנית
  מהם ולא ניתנה תורה למלאכי השרת. 

י"א שמועלים בהם לפי  אבני ירושלים שנשרו
שיש קדושה באבני ירושלים, וכדמצינו שהנודר 

ם, ככר זה יהיה (כאימרא, כדירים, כעצי
כאישים, כהיכל, כמזבח) כירושלים, חל עליו 
נדר, וי"א שאין בהם מעילה והמתפיס 
בירושלים לא חל עליו נדר אא"כ התפיס בדבר 
הקרב בירושלים, וכן לר"מ אליבא דרב אין בזה 
מעילה (וכן בשיירי הלשכה ובשקלים ישנים) 

  לפי שניתנו להנות בהם.

  

     מעשר שני ונטע רבעי ממון גבוה 
  ממון הדיוט או

כרם חומש ביעור פרט ועוללות ב נ"ד:

לב"ש המחללו אינו מוסיף חומש, ואין  -רבעי
חייב בביעור, וחייב בפרט ובעוללות, ולב"ה יש 
לו חומש וביעור, ואינו חייב בפרט ועוללות אלא 
כולו לגת, ומבואר מכאן שהלכה כר"מ שמעשר 

  שהרי לומדים רבעי ממעשר שני.שני ממון גבוה 

אע"פ דה מעשר שני או נטע רבעי שלו, הפו
צריך להוסיף חומש. למ"ד שניתן לו במתנה 

מעשר שני ממון הדיוט יכול לתת במתנה 
כשהוא מעשר שני, ולר"מ שהוא ממון גבוה 
איירי שנתנו כשהוא טבל, וקסבר מתנות שלא 

ובנטע ואינם ממון גבוה. הורמו לאו כמי שהורמו 
ן שם רבעי שאירבעי צ"ל שנתנו כשהוא סמדר 

, ודלא כרבי יוסי הסובר שנטע רבעי הוא עליו
  פרי (ואסור בערלה).

לר"מ שמעשר שני ממון  -קנין מעשר שני

גבוה קניינו בכסף ולא במשיכה, ולר"י שהוא 
ממון הדיוט נקנה במשיכה (ואם התייקר אינו 

  חייב אלא כפי שסיכמו בשעת המשיכה).

 רב נחמן בר יצחק פוסק כר"מ, הואיל ותנא
  כוותיה.מסכת עדויות בבחירתא 

  בהמה שנמצאת ליד ירושלים

בהמה שנמצאת מירושלים עד למגדל  נ"ה.

וכשיעור זה לכל רוח, זכרים יקרבו עולות,  עדר
  ונקבות לשלמים.

רב אושעיא מבאר שכיון שזכרים יכולים ג"כ 

, וכר"מ בבא לחוב בדמיהןלהיות שלמים, איירי 

יו אין דס"ל שהקדש במזיד מתחלל, ולדבר
מעילה אחר מעילה בבהמת קדשים, כיון 
שיצאה לחולין, שהרי נתכוון להוציאה לחולין. 
אבל לשיטת ר"י יש מעילה אחר מעילה 

כלי שרת אבל בסתם בבהמת קדשים (וכן ב
. וס"ל לרב אושעיא שדברי ר"מ הקדש לא)

שהקדש במזיד מתחלל הם בקדשי קדשים, 
  וכ"ש בקדשים קלים.

א"א להעמיד בבא לחוב ריו"ח סובר ש נ"ה:

בדמיהן, לפי שאין אומרים לאדם לחטוא 
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אלא לתקן הקרבתה של בהמה זו, בשביל לזכות 
בזכרים צריך להמתין שיפול בה מום, ויביא 

  עולה ושלמים ויתנה.

וכן צריך  - איזה קרבן צריך להביא במצא זכר

להביא קרבן תודה ולחם שמא הוא תודה, וכן 
הביא אשם שמא אם הוא בן ב' שנים צריך ל

הוא אשם, אבל אין חוששים שהוא אשם 
מצורע או נזיר כיון דלא שכיחי, ואין חוששים 
שזה פסח, משום שבזמנו זהירים בו, ואחר זמנו 
קרב שלמים, ואין לחוש שהוא בכור ומעשר, 

  שהרי אף הוא נאכל במומו כבכור ומעשר.

צריך  -איזה קרבן צריך להביא במצא נקבה
לחם שמא היא תודה, ואם להביא גם תודה ו

היא בת שנה צריך כונסה לכיפה והיא מתה 
, אבל אם שאינה ראויה ליקרבמאיליה כדין חטאת 

היא בת ב' שנים אין חוששים שהיא חטאת 
  שעברה שנתה דלא שכיח.

אין  -. קנית בהמה ממעות מעשר שנינ"ו

קונים בהמה ממעות מעשר שני, ואם קנאה 
המעות, ובמזיד  בשוגג צריך המוכר להחזיר את

יעלה ויאכלה בירושלים. ולר"י אם היתה כוונתו 
לשלמים הדין כנ"ל, אבל אם התכוון להוציאה 
לחולין אף במזיד צריך המוכר להחזיר את 
המעות. ולא דמי למקדש במזיד שחלו 
הקידושין, דאיירי באשה חבירה שיודעת 
שצריכה לאוכלם בירושלים, אבל בסתם אשה 

ח בהמה טמאה עבדים לא, דהא תנן שהלוק
וקרקעות במעות מעשר שני צריך לאכול 
בירושלים כנגדם, ואיירי התם באופן שא"א 
להחזיר את המעות כגון שברח, אבל אם לא 
ברח קונסים את המוכר ולא את הלוקח, כיון 

  שהאיסור נמצא אצל המוכר.

  איסורי הנאה

  אינה מקודשת. המקדש באיסורי הנאה נ"ו:

  דכתיב "וערלתם ערלתו". אסורה בהנאה  ערלה

אסורים בהנאה דכתיב "פן תקדש"  כלאי הכרם

  פן תוקד אש. 

אסור בהנאה דכתיב "ובעל השור  שור הנסקל
נקי", (ואם שחטו לאחר שנגמר דינו אסור 

באכילה דכתיב "ולא יאכל את בשרו", ואין 
לומר שהפסוק בא לאוסרו בהנאה לאחר 

ו הסקילה, דא"כ לכתוב קרא "לא יהנה", א
שלומדים מ"את בשרו" לאוסרו אם שחטו אחר 

להיכא ששחטו שנגמר דינו. ואין לומר דקרא 
, שהרי התורה לא בצור שהוא כעין סקילה

חילקה, ועוד שהרי זו שחיטה כשרה, ולפי זה 
מבעל השור נקי לומדים שאף עורו אסור 
בהנאה, והלומדים משם ששור תם פטור מחצי 

בשרו" ואידך  אתכופר, לומדים הנאת עורו מ"
ואמרי לה  שמעון העמסונילא דריש את (כ

שדרש כל אתין שבתורה עד  נחמיה העמסוני,
שהגיע ל"את ד' אלוקיך תירא", ור"ע למד משם 

  לרבות ת"ח).

אסורה בהנאה, דכתיב בה  עגלה ערופה נ"ז.

  "כפרה" כקדשים.

אסורים בהנאה, ולומדים דין זה  צפורי מצורע
לריו"ח אסורים  מאשם מצורע העשוי בפנים.

הציפורים משעת שחיטה, שהרי השחיטה 
אוסרת, ולר"ל משעת לקיחה כעגלה ערופה 
האסורה מחיים, ואף ששם אינה אסורה אלא 
משעת ירידתה לנחל איתן, מ"מ הרי אסורה 
מחיים, וצפורים אם לא נאסור משעת לקיחה 
אין זמן אחר לאוסרם מחיים. ומ"מ בעי קרא 

א נימא שהשחיטה לאוסרם לאחר שחיטה, דל
תתיר אותם כמו שהשחיטה מתירה בקרבנות. 
ואם שחטה ונמצאת טריפה לריו"ח אין 
השחיטה אוסרתה, ולר"ל אם לא היתה טריפה 
בשעת לקיחה אסורה, אך אם נמצאת טריפה 
בבני מעיים מעיקרא לא חלה עליה קדושה. 
והגמ' מביאה ששיטת רבי יעקב ור"ש 

נחלקו אם שהשחיטה אוסרת את הציפורים (ו
שחטה בלא אזוב עץ ארז או שני תולעת אם 
אסורה בהנאה, ומחלוקתם היא אם שחיטה 
שאינה ראויה שמה שחיטה או לא, אבל לכו"ע 
השחיטה אוסרת), אבל דעת תנא דבי רבי 
ישמעאל שציפורי מצורע אסורות מחיים (כמו 
עגלה ערופה וכנ"ל). צפור המשולחת מותרת 

לא מצינו שבעלי  בהנאה, שהרי ברוב המקומות
חיים אסורים (ואמנם רובע ונרבע אסורים 
מחיים אף להדיוט), ותנא דבי רבי ישמעאל 

שדה" שמותרת כשדה, הלומד דין זה מ"על פני 
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ומ"שדה" לומדים שישלח אותה לשדה חוץ 
לחומה, ולא למדבר או לים או לעיר. ורבא לומד 

  דין זה מסברא דלא אמרה תורה שלח לתקלה.

אסור בהנאה, דכתיב "קדוש  נזירשער  נ"ז:

יהיה גדל פרע שער ראשו", ומ"מ אינו תופס 
  דמיו, דקדוש כתיב ולא קודש.

לר"י אסור בהנאה, ולר"ש מותר  פטר חמור

  בהנאה, ולאחר עריפה אסור אף לר"ש.

אסור בהנאה, דכתיב ג"פ לא  בשר בחלב

תבשל גדי בחלב אמו לאכילה הנאה ובישול. 
  בחלב מותר בהנאה.ולר"ש בן יהודה בשר 

אסורים בהנאה, כמו  חולין שנשחטו בעזרה

קרבן שנשחט בחוץ, ומ"מ בחולין שנשחטו 
בעזרה אינו ענוש כרת. ואף בעלי מומין חיה 
ועופות בכלל האיסור שחיטה בעזרה, ואם 
נשחטו אסורים באכילה ובהנאה, והגמ' מביאה 

  ילפותות לדינים אלו.

 שהמקדש בפטר חמור שיטת ר"ש נ"ח.

ובבשר בחלב ובחולין שנשחטו בעזרה 
מקודשת, והיינו בשחט ונמצאת טריפה, דס"ל 
שבכהאי גוונא מותרת בהנאה, אבל בלא 
נמצאת טריפה אסור מדאורייתא ודינה 

  בשריפה.

 איסורי הנאה שמכרם וקידש בדמיהם

מקודשת, דכתיב גבי עבודת כוכבים "והיית 
חרם כמוהו", מכלל דשאר איסורים שבתורה 

הם מותרים, ועבודת כוכבים ושביעית הם דמי
ב' כתובים הבאים כאחד שאין מלמדים, דכתיב 
בשביעית "יובל היא קודש תהיה לכם" שדמיה 
אסורים כמו קודש, ומ"מ השביעית אינה יוצאת 
לחולין דכתיב "תהיה" בהוויתה תהיה, ואמנם 
אם חילל את הדמים בדבר אחר אינו קדוש 

האחרון שעליו אלא הפירות שביעית והדבר 
, וכי היאחילל, ולמ"ד ב' כתובין מלמדים, יובל 

  , הוי מיעוט.הואחרם 

המקדש בתרומות ומעשרות ומתנות ובמי 
מקודשת, אפי' אם חטאת ובאפר חטאת 

המקדש ישראל. ולמ"ד טובת הנאה ממון צ"ל 
דאיירי בישראל שירש טבלים מאבי אמו, וס"ל 

  דמתנות שלא הורמו כמי שהורמו.

לרבי משלם  -גונב טבלו של חבירוה נ"ח:

דמי הטבל, ולרבי יוסי בר"י אינו משלם אלא 
דמי חולין שבו. הגמ' מבארת שאין הכרח 
שנחלקו אם טובת הנאה ממון, די"ל שלכו"ע 
אינה ממון, ואיירי בטבל שירש ישראל מאבי 
אמו הכהן, ונחלקו אם מתנות שלא הורמו כמי 

"נ אינה שהורמו. או שלכו"ע כמי שהורמו וטוה
ממון, ונחלקו אם חיטה אחת פוטרת את כל 
הכרי. או שלכו"ע אינה פוטרת וטעמא דרבי 
משום קנס. או שלכו"ע חיטה אחת פוטרת את 

בעה"ב  תהכרי וטעמא דריב"י משום שקנסו א
  מפני שהשהה את הטבל.

המקדש בתרומות ומעשרות או במתנות כהונה 
  מקודשת.

ידש המקדש במי חטאת או באפר פרה אם ק
בשכר הבאה ומילוי מקודשת, אבל אם קידש 
בשכר הזאה וקידוש אינה מקודשת, דהא תנן 
שהנוטל שכר על ההזאה והקידוש מימיו מי 
מערה ואפרו אפר מקלה. (והנוטל שכר לדון 
  דיניו בטלים, והנוטל שכר להעיד עדותו בטלה).

  

  

  

  האומר:
  

  שליח שרוצה לעשות לעצמו

או שאמר  השולח שליח - בקידושין נ"ט.

לחבירו לקדש אשה פלונית והלך וקידשה 
לעצמו חלו הקידושין לשני, אלא שנהג בו מנהג 
רמאות, ואם לא הסכימו לקדשה למשלח יכול 
לקדשה לעצמו, אבל צריך להודיע לפני כן 
למשלח, אא"כ יש חשש שבנתיים תתקדש 

  לאחר. 

וכן הדין בשולח שליח לקנות קרקע אם  -בקנין
הקנין אלא שנהג בו מנהג קנאה לעצמו חל 

רמאות, ואם לא היו מסכימים למכור למשלח 
יכול לקנותה לעצמו, וצריך להודיע אא"כ 

  חושש שימכרוה לאחר בינתיים.
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המחזר על קרקע לקנותה  -עני המהפך בחררה
אין לאחר לקנותה, ואם קונה אותה נקרא רשע, 
ואם לא ידע צריך למכור אותה למחזר. ורבי 

וכרה כי לא מסמנא מילתא אבא לא רצה למ
למכור קרקע ראשונה שקנה, והסכים לתת 
אותה במתנה, אבל רב גידל לא הסכים לקבלה 
משום " שונא מתנות יחיה", ורבי אבא לא ירד 
לשדה משום שרב גידל היפך לקנותה, וקראוה 

  "ארעא דרבנן".

  קידושין לאחר ל' יום
האומר לאשה התקדשי לי לאחר ל' יום ולא בא 

קידשה בתוך ל' יום מקודשת אע"פ אחר ו
שנתאכלו המעות, משום שאותם מעות אינם 
פקדון שהרי ברשותה נאכלו, ואינם מלוה שהרי 

  אינם להוצאה אלא לקידושין.

ואם האשה רוצה  -דיבור מבטל דיבור וכו'

בתוך ל' יום, לריו"ח יכולה לחזור  לחזור בה
דאתי דיבור ומבטל דיבור, ולר"ל אינה יכולה 

ר דלא אתי דיבור ומבטל מעשה של נתינת לחזו
מעות ליד אשה, ואמנם השולח שליח לגרש 
יכול לחזור בו, דעד שלא הגיע הגט ליד האשה 
חשיב דיבור, וכן השולח שליח לתרומה יכול 
לבטלו לפני שתרם דדיבור מבטל דיבור. והלכה 
כריו"ח. ומ"מ המבטל שליח גירושין יכול לחזור 

טל את הגט אלא את ולגרש בגט זה, דלא בי
  השליחות.

הכלים נעשים ראויים לקבלת טומאה ע"י מחשבה 
ואין דין הקבלת טומאה מתבטל שלא לתקנם יותר, 

שדיבור מבטל  יו"חאלא ע"י שינוי מעשה, (גם לר
דיבור, דמחשבה דטומאה כמעשה, דקרי ביה "כי 
יותן" דניחא ליה), שהמעשה מוציא אף מיד מעשה, 

  ציאה אפי' מיד מחשבה.אבל המחשבה אינה מו

הנותנת רשות לשליח לקדשה וקידשה  נ"ט:

מקודשת למי שקידשה קודם, היא את עצמה 

וללישנא בתרא בזה נחלקו ריו"ח ור"ל אם 
יכולה לחזור בה מהשליחות, דלריו"ח אתי 
דיבור ומבטל דיבור, אבל לר"ל לא אתי דיבור 
ומבטל דיבור, ולדבריו השולח שליח לתרום 

לבטלו אלא ע"י שהוא עצמו יתרום אינו יכול 
דהוי מעשה, והגמ' מקשה על דברי ר"ל ממה 

שמצינו שאפשר לבטל שליח שנשלח לגרש, 
  תיובתא דר"ל תיובתא, והלכה כריו"ח.

ובא האומר לאשה התקדשי לי לאחר ל' יום 
מקודשת לשני, ואם  אחר וקידשה בתוך ל' יום

השני הוא כהן אוכלת בתרומה. ולאחר ל' יום 
ב מקודשת לשני לעולם, ולשמואל פקעי לר

  קידושי שני וגמרי קידושי ראשון. 

, מעכשיו ולאחר ל' יוםוי"א שלא נחלקו אלא ב

שלשיטת רב היא ספק מקודשת, דשמא כוונתו 
לקדשה בתנאי שלא יחזור בתוך ל' יום, ושמא 
חזר בו וכוונתו לקדשה אחרי ל' יום, והיא בספק 

ה מעכשיו לעולם. ולפי זה אם השני קידש
ולאחר כ' יום, והשלישי קידשה מעכשיו ולאחר 
י' יום, א"צ גט אלא מהראשון והאחרון, דאין 
הספק נפרד בכל מעשה, אלא אותו לשון הוא 

  או תנאי או חזרה. 

לשמואל ודאי כוונתו לתנאי ועד ל' יום היא 
  בספק ואח"כ מקודשת ודאי לראשון. 

וכן נחלקו במגרש המיום ולאחר מיתה, 
כמים הוי ספק, ולרבי הוי גט, והגמ' שלח

  מבארת למה נחלקו באופן מיוחד בקידושין.

ולריו"ח אפי' מאה קידושין תופסים בה, דכל  ס.

אחד השאיר מקום לחבירו. ולדבריו צ"ע הא 
דתנן שהמגרש "מהיום ולאחר מיתה" גט ואינו 
גט, ואם מת חולצת ולא מתייבמת, שהרי בגט 

שהמיתה מסיימת לא שייך שיור. ורבא מבאר 
מה שהגט שייר, ולאביי אינה מתייבמת גזירה 
שמא תתייבם ב"מהיום אם מתי", ואין לומר 
ששם תחלוץ שמא תתייבם, אבל ב"מהיום 
ולאחר מיתה" אין לחוש שתתייבם כיון דאינו 

  אסור אלא משום גזירה.

  דיני מקדש ב"על מנת"
המקדש את האשה  - מתי חלים הקידושין

ם זוז מקודשת, לרב הוא ע"מ שיתן לה מאתי
מקודשת מיד אם יתן לה אח"כ ויקיים את 
תנאו, ולרב יהודה מקודשת רק כשיתן, ונ"מ אם 
קיבלה בינתיים קידושין מאחר. וכן נחלקו 

  בגירושין, ונ"מ בנקרע הגט או שאבד, וצריכא. 

שיטת רבי שכל ואמנם אף לרב יהודה  ס:

, ולכן מצינו האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי
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המגרש בעל מנת ונקרע הגט לפני קיום ש
התנאי מגורשת (ומ"מ לא תינשא לאחר עד 
קיום התנאי), וכן מצינו שאם גירש בעל מנת 
שתתן לו מאתים זוז ומת, שאם לא שאינה 
יכולה לתת לו לאחר מותו היתה מגורשת, 
ולרשב"ג אף לאחר מותו יכולה לתת ליורשיו, 

, והיינו ופטורה מיבום, ומבואר שחל הגט מחיים
כשיטת רבי, וס"ל לרבי יהודה שרבנן חולקים 

  על רבי וס"ל כרבנן.

ואמנם שיטת ריו"ח שלכו"ע כל האומר ע"מ 
כאומר מעכשיו, ולא נחלקו אלא במגרש 

דרבנן מספקא להו אי תנאה "מהיום ולאחר מיתה" 
  הוי או חזרה.

לא חלו  ע"מ שתתן תוך ל'המקדש את האשה 

ל', ולא אמרינן הקידושין אא"כ נתנה בתוך 
  שאין כוונתו אלא לזרזה.  

מאתים זוז,  ע"מ שיש לוהמקדש את האשה 

או ע"מ שיש לו בית כור עפר, אם יודעים שיש 
לו מקודשת ודאי, ואם אינו ידוע מקודשת 
מספק שמא יש לו. וצריכא. ואם קידש ע"מ 
שיש לו בית כור במקום פלוני אינה מקודשת 

  אא"כ יש לו באותו מקום.

מאתים  ע"מ שיראה להדש את האשה המק
זוז, או שיראה לה בית כור עפר, אינה מקודשת 
אא"כ הראה לה משלו, ואם הראה מעות על 
השולחן אע"פ שקיבל מעות אלו בעיסקא אינה 
מקודשת, וכן אם הראה בית כור שקיבל 

  באריסות אינה מקודשת.

  דין נקעים וסלעים

המקדיש שדהו בזמן שהיובל  -בהקדש ס"א.

והג, ובא לפדות את השדה, משלם לפי שטח נ
הראוי לזריעת חומר שעורים, חמישים שקל 
כסף, ונקעים או סלעים של י' טפחים נמדדים 
בפני עצמם, שהרי אין שיעור לפדיון הקדש, 
ואם היו מלאים מים אם יש בהם עשרה אין 
נמדדים עם השדה, אבל בפחות נמדדים מפני 

  שהם חלק מהקרקע. 

מכרים עמה ביש בהם י', אע"פ אינם נ במכר

שאינם מלאים מים, לפי שאדם רוצה שדה 
  אחת, שלא תיראה כשניים ושלשה מקומות.

המקדש ע"מ שיתן לה בית כור,  -בקידושין
ויש בו נקעים וסלעים שיש בהם י', מסתבר 
שאם אין בהם מים מקודשת, שיכול הוא 

  לטרוח ולזרוע בהם ולהביא לה.

  תנאי כפול

"מ שאם לא כפל את התנאי שיטת ר ס"א:

, כדמצינו בבני גד וראובן שכפל משה אינו תנאי

 רבי חנינא בן גמליאלאת התנאי, וענה לו 

שמטרת הכפילות היא שאף אם לא יעברו 
ינחלו בארץ כנען, (וכמו המחלק נכסיו לבניו 
ואמר ...ופלוני בני יתן מאתים זוז וירש שדה 

סים, פלונית, ואם לאו ירש עם אחיו בשאר נכ
שבלא הכפילות לא היה יורש כלל), ור"מ לומד 
מהיתור של "בארץ כנען", ולרחב"ג אינו מיותר 
דהו"א שלא ינחלו אלא בארץ גלעד, ולר"מ 

  בתוככם משמע בכל מקום.

לר"מ יש כאן  -אם תיטיב שאת ואם לא וכו'
תנאי כפול, ולרחב"ג כפל כדי לומר שיקבל 

נש. וכן עונש, דהו"א שלא יקבל שכר אך לא יע
צ"ל גבי אם בחוקותי תמאסו, וגבי ואם תמאנו 

  ומריתם.

לר"מ יש  -ואם לא יתנו לך אז תנקה מאלתי

כאן תנאי כפול, ולרחב"ג בא לומר שלא יקח 
בלא הסכמתם אע"פ שהיא מסכימה. ואם לא 
תאבה האשה היינו שלא יביא בעל כרחה, אע"פ 

  שהם מסכימים.

אבל  לרחב"ג ניחא, -הנקי ממי המרים ס"ב.

שכפל לומר והיינו חנקי לר"מ "הנקי" כתיב 
שתענש, ואף לרחב"ג צ"ל חנקי, דהו"א שאינו 

  אלא איסור, קמ"ל שתיענש.

לר"מ ניחא הכפילות,  -ואם לא יתחטא
ולרחב"ג קמ"ל שאינו נטהר אלא בהזאת 
שלישי ושביעי יחד. והוסיפה תורה לומר פעם 
נוספת "ביום השלישי וביום השביעי" לומר 

מהני בשלישי ובשמיני, אע"פ שהוסיף  שלא
בימי טהרה. ומ"וחטאו ביום השביעי" לומדים 

  שגם לתרומה בעינן ב' הזאות.



 תמצית מסכת קידושין

342 

 

המקדש ואמר שהיה סבור  -כסבור הייתי
שהיא כהנת ונמצאת לויה או איפכא וכן בעניה 

  ועשירה הרי זו מקודשת מפני שלא הטעתו.

           העושה מעשה שאינו יכול לחול 
  שיחול אח"כ כשיוכל לחול ואומר
המקדש לאחר שיתגייר או  -בקידושין

ישתחרר, הוא או היא, המקדש אחר שימות 
בעלה או אחותה או אחרי חליצה, אינה 
מקודשת. וכן הדין במקדש בת חבירו לאחר 

  שתיוולד.

אין תורמים מתלוש על המחובר ואם  -בתרומה
תרם אין תרומתו תרומה. ואם אמר שתחול 

יתלשו (התרומה או שאר הפירות) התרומה כש
לריו"ח חלה התרומה כיון שבידו לתולשם, 
ושאני ממתני' במקדש לאחר שיתגייר, שגירות 

ותניא  לא נחשבת בידו שהרי צריך שלשה.
  כוותיה דריו"ח.

שאף אם  שיטת רבי אליעזר בן יעקב ס"ב:

לא הביאו הפירות שליש ואמר שכשיביאו 
קיימים, ולרבה  שליש ויתלשו יהיו תרומה דבריו

שראוי לקצור ולהאכיל לא אמר ראב"י אלא בשחת 

שאינה אלא  אבל לרב יוסף אף באגםלבהמה, 

דבריו קיימים. ולפי זה מה שאמר צמחים רכים 
רבי חנינא שאם קידש בת חבירו שאם אשתו 
מעוברת דבריו קיימים, לרבה איירי כשהוכר 
עוברה, ולרב יוסף אע"פ שלא הוכר עוברה. 

שדי לרבה איירי ראב"י בשחת דבי כבשא ולל"ב 

ולרב יוסף אף בשחת דבי שקיא, לה במי גשמים, 
 ולפי זה לכו"ע איירי במעוברת שהוכר עוברה.

וטעמא דראב"י משום דס"ל אדם מקנה דבר 
   שלא בא לעולם.

המקדש שפחתו  -מתי נחשב בידו
לכשישחררה אינה מקודשת אף לריו"ח, מפני 

במקדש לאחר שעכשיו היא כבהמה. וכן 
שיגרשה לא חשיב בידו, מפני שאין בידו 
לקדשה. (ומ"מ ילה"ס היכא שקידשה בשתי 
פרוטות ואמר לה שתתקדש עכשיו ואחרי 
שיגרשה, די"ל שכמו שעכשיו חלים קידושין 

  יחולו גם אח"כ).

הסוברים אדם מקנה דבר שלא בא 
  לעולם

לראב"י מהני,  המפריש תרומה לפני שגדלה

  כנ"ל.

, שכתב לו קח עבד ע"מ לשחררוהלו ס"ג.

לכשאקחך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו, לרבי חל 
  השחרור.

לר"מ  המקדש אשה לאחר שיתגייר וכו'
מקודשת. ולרבי יהודה הנשיא מקודשת ואמרו 

  חכמים שאינה מקודשת משום איבה.

לת"ק א"צ להפר,  קונם שאני עושה לפיך
ולר"ע צריך להפר משום ההעדפה, ומ"מ לא הוי 

  לב"ל דאיירי באומר יקדשו ידי לעושיהן.דש

או  המקדש אשה ע"מ שידבר עליה לשלטון

שיעשה עמה כפועל, אם קיים את מה שאמר 
מקודשת. ואמר ר"ל דלתנא דמתני' אינה 
מקודשת בשכר מה שעשה אלא צריך לתת לה 
שו"פ, דס"ל ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, 
והא דמצינו שמקודשת בשכר שהרכיבה על 

מור וכדו' היינו למ"ד אינה לשכירות אלא הח
  לבסוף.

מקודשת אם  המקדש ע"מ שירצה אבא ס"ג:

רצה, והיינו ע"מ שיאמר אין, ואם קידש ע"מ 
שלא ימחה אבא ומת האב מקודשת, ואם מת 
הבן מלמדים את האב לומר שאינו רוצה. ועדיף 
להעמיד את המשנה בב' מקרים ולא בב' 

"מ שירצה אבא תנאים. ולרב יוסף בר אמי ע
  היינו ע"מ שלא ימחה מכאן ועד ל' יום.

  נאמנות האב על ביתו
 אב שאמר קידשתי את ביתי ואיני יודע למי

הבת אסורה, ואם נבעלה לרב אסי חייבת 
מפני שהתורה  כדין נערה המאורסהסקילה 

דכתיב "את ביתי נתתי האמינה לאב לכל העניינים 

סקילה,  . ולרב ורב חסדא אינה חייבתלאיש הזה"
דלא האמינה תורה לאב אלא לאיסורא ולא 
לקטלא, (וכן אב המעיד שבנו הוא בן ט' ויום 

או שבתו בת ג' שנה ויום אחד  וביאתו ביאהאחד 
אבל לא  בשוגגנאמן לקרבן  וביאתה ביאה,
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אף שאם יש עדים הבא עליה למלקות ולעונשים 

, וכן איתא בברייתא שאב המעיד חייב מיתה במזיד
שבגיל י"ב וי"ג נדרן או בתו שהם גדולים על בנו 

נדר והקדשם הקדש, ואם הביאו ב' שערות הרי הם 
גדולים לכל דבר (ולפני גיל זה אף שהביאו ב' שערות 

נאמן  חוששים שזה שומא ואין נענשים על שום עבירה)
לנדרים ולחרמים ולהקדשות ולערכין, אבל לא 

  למלקות ולעונשים). 

לרב נאמן  ידשתיהואם בא אחד ואמר אני ק
 לענין להתירה ע"י גט דאין אדם חוטא ולא לו

 שאינו נהנה מזה, וסומכים עליו שהוא קידשה וגיטו גט,
אבל אסור לכנוס דשמא יצרו תוקפו. ולרב אסי 

, דמירתת לשקר שמא יכחישו האבמותר אף לכנוס 
ותניא כוותיה דרב אסי, עוד תניא שאם כנס 

כל הימנו  ובא אחד ואמר אני קידשתיה לא
  לאוסרה עליו.

ואם באו שניים וכל אחד אמר שהוא קידש 
, או להתירה לאחרים, או ששניהם יתנו גט אותה

שאחד יתן גט והשני יכנוס, ודין זה ניחא גם 
לרב משום שכיון שיש אחר הטוען שהוא קידש 

שמא יכיר האב שחבירו קידשה ולא אירתותי מירתת 

  .ן גטהוא, ושכנגדו ירא לכונסה ולכן נת

 למי אשה שאמרה נתקדשתי ואיני יודעת
ובא אחד ואמר אני קידשתיה לכו"ע אינו נאמן 

ותכחיש כל בהא לכנוס, מפני שהיא מחפה עליו 

ואם נבעלה לכו"ע אינה לומר עוד אני קידשתיה. 
חייבת סקילה, כיון שהתורה לא האמינה לבת 

   אלא רק לגבי עצמה דשויא לנפשה חתיכה דאיסורא.

נאמן לומר שקידש את בתו, או  אב ס"ד.

שקיבל את גיטה, והיא פסולה שקידשה וגירשה 

, ודווקא כשהבת קטנה אבל אם היא לכהונה
, וכן אין ומותרת לכהןאינו נאמן  כשאמר זאתגדולה 

לפוסלה לכהונה האב נאמן לומר נשבית ופדיתיה 

  , אף שהיא קטנה. משום ספק זונה

תיב טעם הנאמנות הוא דרחמנא הימניה דכ
", כשאמר "לאיש" הזה לאיש"את ביתי נתתי 

, וכשאמר "הזה" הרי על הכלהרי אסר את ביתו 
לאיש זה, ואיירי בקטנה או נערה, אבל התיר אותה 

. ואין הנאמנות מדין בבוגרת לא מישתעי קרא
"בידו" דאין בידו לגרשה, וגם לקדשה תלוי 

  ברצון הבעל. 

לו  דמהלהו"א נאמנות האב היא מדין "בידו" 

לשקר שהרי הוא יכול לקדשה לאחר ולקבל גיטה 

, והא דאין בידו לאוסרה לכהונה, צ"ל ולפוסלה
דס"ל כרבי דוסתאי בן יהודה שאם נישאת 
לחלל אינה נפסלת לכהונה, דבנות ישראל 

וכל שאתה נושא בתו אתה מקוה טהרה לחללים 

נושא אלמנתו (וא"ת הרי בידו לקדשה ולגרשה, י"ל 
לא מכהונה ולא מתרומה, והשבויה דאינה נפסלת א

, וס"ל כר"ע שאין קידושין פסולה אף לתרומה)
תופסים בחייבי לאוין, ולכן אינו יכול להשיאה 

כגון לממזר, וס"ל כרבי ישבב שגם בחייבי עשה 

אין קידושין תופסים, (ודלא כרבי  מצרי ואדומי
סימאי דס"ל שבאלמנה לכה"ג לא הוי ממזר 

גם לרבי ישבב י"ל שלא לר"ע). והגמ' שואלת ש
בא אלא לאפוקי מר' סימאי, וא"כ הרי בידו 

  להשיאה לחייבי עשה. 

  מנות הבעל לענין חיוב אשתו ביבוםנא
במתני' מבואר שבעל נאמן לומר בשעת מיתתו 

, ואינו נאמן ואין אשתו זקוקה ליבוםשיש לו בנים 
  לומר שיש לו אחים.

והנה לכאו' מתני' כשיטת רבי דס"ל שנאמן 
כלומר שנאמן במה שאמר התיר ואין נאמן לאסור ל

, (באופן בשעת קידושין ולא במה שאמר בשעת מיתה
אמנם שסותר את מה שאמר בשעת נישואין 

), אבל שיטת רבי נתן הקידושין לא היו על תנאי זה
  שנאמן אף לאסור.

שלא רוצה רבא מבאר שאם חוזר בו נאמן לאסור 

בו אינו נאמן  , ואם אינו חוזרשיהיה העוון מחמתו
  .דלצעורה קא מיכוון

אביי ס"ל דאם נאמן כשחוזר בו, כ"ש שנאמן 
כשאינו חוזר בו, ועל כן מפרש אביי שאם אינו 
מוחזק באחים ולא בבנים, אינו נאמן לאוסרה, 

חזקה בעלמא אבל אם מוחזק באחים ולא בבנים 

, לרבי נאמן שהרי יכול לפוטרה מיבם בלא עדים
, ונאמנות מה לי לשקר יתתושיתן סמוך למע"י גט 

היא כעדים, ולרבי נתן אינו נאמן דמה לי לשקר 
זה כחזקה, ואין החזקה עוקרת לגמרי חזקתה 

  .ומ"מ אם אינו חוזר בו מותרתשהיא חייבת יבום 
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  מקדש ביתו ולא פירש איזה בת קידש

ולא פירש  המקדש את ביתו בסתמא ס"ד:

. לא גטומותרת לכל אדם באין הבוגרת בכלל  איזה
ואם יש כמה קטנות למ"ד קידושין שאין 
מסורים לביאה הוו קידושין כל הקטנות בכלל, 

כיון ולמ"ד לא הוו קידושין אין הקטנה מקודשת 

ואיירי מתני'  שהיא אסורה מדין ספק אחות אשה,
(ובוגרות  ומותר בקטנהכשיש שם רק קטנה אחת 

היינו בוגרות דעלמא), ואיירי כשהגדולה עשתה 
ביה שליח לקדש, ואף היכא שאמרה לו את א

שכסף קידושיה שלו תולים שקידש את 
הקטנה, משום שהיא מצוה המוטלת עליו, 

  .דכתיב "ואת בנותיכם תנו לאנשים"

שנשא  ואם יש לו ב' כיתי בנות משתי נשים

ואמר קידשתי את ביתי  שניה לאחר מיתת הראשונה
הגדולה ואינו יודע איזה, לר"מ כולם אסורות 

ץ מהקטנה שבקטנות, מפני שהאדם מכניס חו
שיצטרך לשאול לחכמים, אלא כוונתו עצמו לספק 

, ולרבי יוסי כולם מותרות חוץ לגדולה שבגדולות
מהגדולה שבגדולות, מפני שאין האדם מכניס 
עצמו לספק. וכן נחלקו ר"מ ורבי יוסי במקדש 
בתו הקטנה, וצריכא (דקטנה י"ל שאינה נקראת 

אבל גדולה נקראת כל מי אלא הכי קטנה, 
מפני שהוא שבח לאדם שהיא גדולה יותר מאחרת 

  ). לקרות לבתו גדולה

והמחלוקת שמצינו לגבי הנודר עד פני פסח 
מוחלפת שם השיטה ולר"מ אסור עד שיצא 
הפסח ולרבי יוסי אסור עד שיגיע פסח, (ואם 
אמר עד הפסח אסור עד שיגיע, ואם אמר עד 

). שאמר לישנא יתירא כיוןשיהא אסור עד שיצא 
כגון וכן מצינו לגבי הנודר עד דבר שזמנו קבוע 

פסח ויו"ט, (למעוטי קציר ובציר שלכו"ע לא נתכוון אלא 

שלר"מ אסור עד שיצא ולרבי יוסי עד לתחילתו), 
  שיגיע.

ואם יש לאדם זה אשה אחת סובר אביי 
שלכו"ע כוונתו לגדולה ביותר או לקטנה ביותר, 

רא בשמה, ולפי זה איירי ולאמצעית הוא קו
מתני' שאין אמצעית בקטנות, שאם יש 
אמצעית היא מותרת, אבל האמצעית 
שבגדולות אסורה. ולפי זה המחלוקת לגבי 
פסח הוא מחלוקת בביאור לשון בני אדם 

  והאיסור הוא משום דפני היינו שיהא הפסח פנוי ועובר.

ס"ה. נאמנות האדם לאסור את עצמו או את 
ר לאשה קידשתיך והיא האומ -אחרים

מכחישה, או שאומרת שקידש את ביתה, או 
שהיא אומרת שקידשה והוא מכחיש, או שהוא 
אומר שקידש את ביתה, אין אחד מהם נאמן 
לאסור את חבירו, ואפי' האשה שאוסרת את 
עצמה על כל העולם אינה נאמנת לאוסרו, וכן 

ומותר אינה נאמנת לאסור ביתה אפי' מדרבנן 

, אבל הוא עצמו אסור כפי מה הקטנהבקרובות 
  .דשויא אנפשיה חתיכא דאיסוראשאמר 

ואם האשה אמרה קידשתני והוא מכחיש 
כדי להתירה, אע"פ מבקשים ממנו לתת לה גט 

, ואם נתן גט מעצמו שהוא אוסר עצמו בקרובותיה
דגלי דעתיה דקדשה, כופין אותו לתת כתובה 

  .וארוסה יש לה כתובה

   עד אחד

המקדש בעד אחד לרב יהודה אין  -בקידושין

 לדברי העדחוששין לקידושיו, ואם שניהם מודים 
לרב יהודה לא היה ברור מה הדין בכזה אופן, 
אם החסרון הוא משום שאינו נאמן והם האמינוהו, או 
שהחסרון בע"א הוא שאין קידושין חלים בלא עדים, 
דיליף דבר דבר ממון, וא"כ אף שהם מודים אינה 

ולרב ושמואל גם בזה אין חוששין  מקודשת.
לקידושיו, וכן הורו בבי דינא רבה (י"מ בי"ד של 

  רב וי"מ בי"ד של רב). 

ומסקנת הסוגיא לרב כהנא המקדש בע"א אין 
חוששים לקידושיו, דיליף דבר דבר מממון, 
ומ"מ אין כאן דין הודאת בע"ד כמאה עדים, 

, ולרב שהקרובים נאסריםכיון שהוא חב לאחרים 
והיכא שאין אפי' ע"א א חוששים לקידושיו. פפ

אינה מקודשת, דע"א מועיל לחייב שבועה בדיני ממונות, 
ולהכי י"ל שמועיל גם לקיום הקידושין היכא ששניהם 

  מודים.

ממתני' דקתני האומר לאשה קידשתיך וכו' אין 
ראיה שהמקדש בע"א חוששין לקידושיו, די"ל 

וני והלכו דאיירי באמר קידשתי בפני פלוני ופל
  .והוא נאמן לאסור את עצמולמדה"י 

אפי' לאחר  המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי

לב"ה צריכה גט שני ולב"ש א"צ גט שני, ואם  זמן
נתגרשה מן האירוסין מודים ב"ה שא"צ גט שני 
מפני שאין ליבו גס בה. הגמ' מבארת דלא איירי 

 ואייריבעד אחד ונחלקו אם חוששים לקידושין בע"א 
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, אלא איירי שהיו עדים על היחוד, כששניהם מודים
ומחלוקתם היא אם אומרים "הן הן עידי יחוד הן הן 

או לא, ומן האירוסין  כיון שליבו גס בה,עידי ביאה" 
  שאין ליבו גס בה, ודאי שאין כאן עידי ביאה.

שניים שבאו ממדה"י ויש עמהם אשה  ס"ה:

וא וכל אחד טוען שהאשה שלו והשני ה וחבילה
עבדו והחבילה שלו, והאשה טוענת ששניהם הם 
עבדיה והחבילה שלה, צריכים שניהם לתת לה גט, 
וגובה את כתובתה מהחבילה. הגמ' מבארת דלא 

וצריכה גט כדי להתירה לינשא, וגובה איירי בעד אחד 

 כתובתה מן החבילה ממ"נ, והמותר בספק עד שיבוא אליהו,
מותרת שהרי ע"א בהכחשה אינו נאמן, אלא 

לעלמא בלא גט, ואם רוצה לגבות כתובתה 
שיתנו לה הם מעצמם, אבל בלא מהחבילה צריכה ב' גיטין 

כר"מ  אשמועינן, וזה תהא החבילה מונחת עד שיבוא אליהו
  דס"ל שמטלטלין משתעבדים לכתובה.

בדיני ממונות א"צ עדים לקיומא (לחלוקת נכסי 
ומכחישים את טענת שותפין כשלא חוזרים בהם 

המכחישים ) דלא איברו סהדי אלא לשקרי השני

  .וטוענים שלא כך היה

  -אמר לו עד אחד... והלה שותק

 בשוגג ואתה חייב קרבן, אכלת חלבאמר לו ע"א 
וכשר הקרבן, והא דכתיב "או והלה שותק נאמן העד 

, ואם הודע" ולא שיודיעוהו אחרים היינו כשהוא מכחיש
  הוא אומר לא אכלתי פטור.

והלה שותק  נטמאו טהרותיך"א אמר לו ע

  נאמן העד, ואם אומר לא נטמאו טהור.

 ואסור להקרבה שורך נרבעאמר לו ע"א  ס"ו.

אבל לענין סקילה צריך ב' והלה שותק נאמן העד, 

וכן הבעלים נאמן לומר ששורו נרבע או  עדים,
  שהמית. וצריכא.

והלה שותק, לאביי  אשתך זינתהאמר לו ע"א 

נאמן דאין דבר שבערוה נאמן, ולרבא אינו 
פחות משניים, (ונחלקו בכוונת שמואל "אי 
מהימן עלך זיל אפקה" אם כוונתו שהעד נאמן 
ואינו גזלן, או שכוונתו שהעד נאמן עלך 

  כשניים).

שהיה מהכהנים של בית  מעשה בינאי המלך

שכבש ס' כרכים גדולים וכו' הקים  חשמונאי
די לך  להם בציץ שבין עיניו, ואמר לו זקן אחד

בכתר מלכות הנח כתר כהונה לזרעו של אהרן, 
ושבויה שהיו אומרים שאמו נשבית במודיעים 

, ויבוקש הדבר פסולה לכהונה ונשאה אביו והוא חלל
ולא נמצא, ואמר לו אלעזר בן פועירה שיהרגם 

הרוצה יבוא ותורה מונחת בקרן זוית וכל 
וילמוד, (ונזרקה בו אפיקורסות שהרי תורה 

ו כל חכמי גרליה), ונההא עמה ת שבעל פה
ישראל והיה העולם משתומם, עד שבא שמעון 

והחזיר  אחי אשתו והיא החביאתו שהיהבן שטח 
  עטרה ליושנה.

הגמ' מבארת שהיה ע"א שנשבית אמו, 
והכחישוהו ב' עדים, ומבואר שאם לא היו 
מכחישים היה נאמן, ולרבא היו ב' עדים והיו ב' 

ן לא היו הראשונים אחרים שהזימו אותם ולכ
נאמנים, או שהכניסו שפחה כנענית במקומה 

. אבל אם היו לפני שנתייחדה עם השובים בלא עדים
תרי ותרי אין סומכים על המתירים יותר מעל 

ואף שהאשה בחזקת כשרות, מ"מ היא לא האוסרים 

  באה לפנינו, ולבן אין חזקת כשרות.

מקוה שהיתה בחזקת שלימה ומדדו אותה   ס"ו:

ונמצאת חסירה, ר"ט סבר שהטהרות שנעשו על 
והשתא  גבה טהורות, מפני שהמקוה בחזקת שלימה

, ור"ע אמר שהאדם בחזקת טמא ואין הוא דחסר
לטהרו מספק, ור"ט רצה לדמות לעובד ע"ג המזבח 
ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה שעבודתו 

(דכתיב "והיתה לו ולזרעו אחריו" וי"א  כשרה,
ך ד' חילו", וי"א מדכתיב "הכהן אשר מדכתיב "בר

ור"ע אמר לו שזה דומה לנודע  יהיה בימים ההם"),
 אפי' היה שוגג שהוא בעל מום שעבודתו פסולה

(דכתיב "את בריתי שלום" והו' קטיעא לומר שיהיה 
 דעד אחד נאמן באיסורים פסולו ביחידשלם), דמקוה 

בן משא"כ בן גרושה וכדלהלן, ובעל מום פסולו ביחיד 
חלוצה פסולם בשניים, ועוד דמקוה ובעל מום 
פסולם בגופם, משא"כ בן גרושה ובן חלוצה פסולם 

   , והודה ר"ט לר"ע.מחמת אמו מאחרים

מהא דתני "פסולו  רבא רוצה להוכיח כדבריו
ביחיד", דודאי איירי בדשתיק, דאי מכחיש אינו 
נאמן, ועל זה אמר שבן גרושה וחלוצה צריך 

באר דאיירי במכחיש, ומ"מ נאמן שניים. ואביי מ
וכן משום דאפשר לברר, וזה הכונה פסולו בגופו 

  .מקוה חסרונו לפנינו

  אחרי מי מתייחס הולד
שהקידושין תופסים  יש קידושין ואין עבירה

הולד הולך אחר הזכר, כגון כהנת לויה  ומותרים
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ולענין וישראלית שנישאו לכהן לוי וישראל, 

האב דכתיב "למשפחותם לבית  כהונה ולויה הולכים אחר
  אבותם".

הולד הולך אחר  יש קידושין ויש עבירה

הפגום משניהם, כגון אלמנה לכה"ג גרושה 
וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת 

דס"ל קידושין תופסים בחייבי ישראל לממזר ולנתין 

  .לאוין

אשה שלא תופסים בה קידושין דווקא 
הבא על אחת מכל הולד ממזר, כגון  בבעל זה

  .חייבי כריתותהעריות שבתורה 

אשה שלא שייך בה תפיסת קידושין כלל 
הוי עבד ואם שחררו הולד כמותה, כגון ולד שפחה 

הולד נכרי ואם נתגייר הוי גר ונכרית  הבעלים הוא כשר

  .כשר

הולד ממזר, לרבי יוסי  גר שנשא ממזרת ס"ז.

לר"י , ודקהל גרים לא איקרי קהלגר מותר בממזרת 
  גר אסור בממזרת.

הולד הולך אחר הזכר,  חלל שנשא בת ישראל

  ולרבי דוסתאי בן ר"י הולד כשר.

  הולד הולך אחר הזכר. ישראל שנשא חללה

שאביו והיא  מצרי שני שנשא מצרית ראשונה

ומותר לרבה בר בר חנה בנה שלישי  התגיירו

בישראלית דכתיב "דור שלישי יבוא להם" אבל ישראל 
ית או מצרי שנשא ישראל הולכים אחר שנשא מצר

דכתיב "אשר יולדו" , ולרב דימי בנה שני הפסול

  .דבתר אימיה המולידה שדינן ליה

שאם אחד  באומות הולכים אחר הזכר ס"ז:

שאינם מארץ ישראל שאמר הכתוב עליהם מן האומות 

ושאר עמים בא על הכנענית  "לא תחיה כל נשמה"

ליד בן מותר לקנותו והו שבא"י קרויים ע"ש הכנענים
בעבד, אבל אם כנעני בא על אחת מן האומות 

  והוליד בן אסור לקנותו בעבד.

והיינו  בגרים הולכים אחר הפגום שבשניהם

עמוני שנשא מצרית, שאם הוא זכר דינו כעמוני 
שאסור לעולם, ואם היא נקיבה דינה כמצרית 

  שאסורה ג' דורות, אבל עמונית מותרת מיד.

  ידושיןמתי תופסים ק
דכתיב  אין קידושין תופסין בחייבי כריתות

"והיתה לאיש אחר" לאחרים ולא לקרובים. 

הגמ' אומרת שאין ללמוד מפסוק זה אלא 
אחות אשה שלא תופס בה קידושין, ואף 
שאפשר ללמוד שאר עריות מאחות אשה, מ"מ 
אשת אח א"א ללמוד שכן יש לה התר במקום 

יש שכן יש , וכן א"א ללמוד אשת איבוםמצוה 
, ועל כן לומדים ע"י גטלה התר בחיי אוסרה 

מהקישא דרבי יונה דכתיב "כל אשר יעשה מכל 
התועבות האלה ונכרתו", ואמנם בנדה תפסי 
קידושין ואין הולד ממזר דכתיב "ותהי נדתה 
עליו" שאפי' בשעת נדתה תהא בה הויה, 
ולומדים שאר עריות מאחות אשה ולא מנדה 

לעשות את הולד מרא מקשינן דקולא וחומרא לחו

  .ממזר, שהממזרות תלויה בקידושין

רב אחא בר יעקב לומד חייבי מיתות  ס"ח.

וחייבי כריתות בק"ו מיבמה שהיא בלאו ולא 
דכתיב "לא תהיה אשת המת תפסי בה קידושין 

, אבל שאר חייבי לאוין לומדים החוצה לאיש זר"
מאהובה ושנואה דכתיב בהם "כי תהיין", ואין 

העמיד בחייבי עשה דאי שתיהן מצריות ל
שתיהן שנואות, ואם אחת מצרית ואחת 
ישראלית בעינן שתי נשים מעם אחד, ולא 
איירי בבעולה לכה"ג דלא כתיב תהיין לכהן. 
ור"ע מעמיד פסוק זה באלמנה לכה"ג, ולרבי 
ישבב אי ס"ל שבחייבי עשה קידושין תופסים 

חייבי איירי כי תהיין בחייבי עשה, ואי אף ב
עשה אין קידושין תופסים איירי בבעולה לכה"ג 
דהוי עשה דכתיב "כי אם בתולה מעמיו יקח אשה" 
(ואינה זונה דפנויה לא נעשית זונה שאין זונה אלא גיור 
 ומשוחררת ושנבעלה בעילת איסור לפסול לה)

שקידושין תופסים כיון דהוי לאו שאינו שוה 
ין לכהן, , ואף דלא כתיב תהיאלא רק בכה"גבכל 

  בע"כ יש לדחוק ולהעמיד בזה.

לא תופס בה קידושין דכתיב  שפחה כנענית

"שבו לכם פה עם החמור" עם הדומה לחמור, 
וולדה כמותה דכתיב "האשה וילדיה תהיה 

  לאדוניה".

לא תופס בה קידושין דכתיב "לא  נכרית ס"ח:

תתחתן בם", וולדה כמותה דכתיב "כי יסיר את 
שדווקא בן ישראלית ונכרי בנך מאחרי" והיינו 

קרוי בנך, אבל בן ישראל ונכרית אינו קרוי בנך 
דלא כתיב "כי תסיר" ומדלא קפיד קרא ש"מ אלא בנה 

, (ואמנם עכו"ם ועבד הבא על אינו קרוי בנך
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הנולדים כשאר  ישראל אין הכרח שהוא ממזר

כמו הוא פסול י"ל שאלא ממקום דלא תפסי קידושין 

). ואף שפסוק זה ן או עשההנולדים מחייבי לאוי
איירי בז' אומות, לר"ש דדריש טעמא דקרא 
ומתיר לקחת משכון מאלמנה עשירה, וא"כ לא איצטריך 

לומדים שאר אומות מ"כי יסיר את  כי יסיר ולכן
  בנך" לרבות כל המסירים. 

ובעינן כי יסיר ולרבנן דלא דרשי טעמא דקרא 

ם כמותם למעט שאר אומות שאין אדוקין בעבודת כוכבי

לומדים מ"ואחרי כן  אלא מנהג אבותיהם בידיהם
תבוא אליה ובעלתה" שלפני כן לא תפסי בה 
קידושין, וולדה כמותה מדכתיב "כי תהיין 
לאיש וילדו לו" דהיכא דאין קרוי כי תהיין לא 
קרינן וילדו לו, ולומדים מזה גם שפחה, 
ומ"האשה וילדיה תהיה לאדוניה" לומדים 

הרי את בת חורין  המעוברתשהאומר לשפחתו 
כמותה  משוחררוולדך עבד, הולד  בגט שחרור זה

  (כריה"ג, ולרבנן דבריו קיימים).

  אם יכולים ממזרים ליטהר

מפסול לר"ט יכולים הממזרים ליטהר  ס"ט.

ולא ע"י שישא שפחה שאז הולד יהיה עבד  זרעם

ומותר , ואם ישחררו האדון יהיה בן חורין ממזר

  . בישראלית

ו"לא מוכיחה שדברי ר"ט הם לכתחילה  הגמ'

יהיה קדש" דאיירי בשפחה שהרי היא כבהמה, 
 שביאותיה הפקר וקדישות, איירי בישראל ולא בממזר,

ממה שאמר רב שמלאי לאושפזיכניה שאם 
היה מכירו קודם היה מטהר את בנו, וליכא 
למימר שהיה אומר לו לגנוב כדי שימכרוהו 

מוכר עצמו אין אבל בעבד עברי המותר בשפחה 

, שהרי אין עבד עברי רבו מוסר לו שפחה כנענית
דמצי למיקרי ביה "עד נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג 

   שנת היובל יעבוד עמך".

אמרו חכמים לר"ט טיהרת את הזכרים ולא 
טיהרת את הנקבות, ואין מועיל שממזרת 

דכתיב תינשא לעבד, משום שעבד אין לו חייס 

לחמור, כבהמה שאין הולד כרוך  "עם החמור" עם הדומה

  .אחרי האב

לר"א ממזר שנשא שפחה הולד יהיה ממזר 
  ועבד, דאמר קרא "לו" הלך אחר פסולו.

  

  

  

  :עשרה יוחסין
  

  סוגי היוחסין שעלו מבבל ודינם
י' יוחסין עלו מבבל, כהנים לווים וישראלים 

 גבעוניםחללים גרים ומשוחררים ממזרים נתינים 
  שתוקי ואסופי.

קי היינו שמכיר את אמו ולא את אביו. שתו
  ואבא שאול היה קורא לו בדוקי.

אסופי היינו שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא 
  את אביו ולא את אמו.

כהנים לווים וישראלים מותרים לבוא זה בזה, 
  ת ומשוחררת בחזקת זונה.וראבל חללה בלאו וגי

לוויים וישראלים חללים גרים ומשוחררים 
  זה בזה.מותרים לבוא 

גרים ומשוחררים ממזרים ונתינים שתוקי 
דקהל גרים לא ואסופי מותרים לבוא זה בזה, 

איקרי קהל, ושתוקי ואסופי הם ספק ממזרים ומותרים 

  .בממזרים

  עלית עזרא מבבל לארץ ישראל
בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, דכתיב "וקמת 
ועלית", וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, דכתיב 

ר העלה ואשר הביא את בנ"י מארץ צפון ומכל ...אש
  הארצות וכו'.

לרבי אלעזר לא עלה עזרא מבבל עד  ס"ט:

כיון שעלו עמו חכמי הדור ולא שעשאה כסולת נקיה 

היה עוד בבבל מי שיתעסק לייחסם, והפריש הפסולים 
ולקחם עמו, והעולים הכירום ונזהרו בהם, ובדורות 

  .הונה ולוויההבאים היו בלשכת הגזית מייחסי כ

לאביי הפסולים עלו מבבל לא"י מאליהם, 
ולרבא העלום בע"כ. לל"ק נחלקו אם ניקה 
עזרא את בבל מפסולים, ולל"ב המחלוקת אם 
אם רק הפריש את הפסולים ועלו מאליהם, או 

  שהעלם בע"כ.

וגם למ"ד העלום וא"כ ידעו מהם בני א"י, מ"מ 
בדורות שאח"כ לא ידעו מהם. ולא מצא עזרא 

אלא אלו שקצצו בהונות ידיהם בשיניהם ואמרו לוויים 

איך נשיר את שיר ד' על אדמת ניכר, ושאר הלווים לא 
עלו לפי שהיו בבבל בשלוה, ובירושלים היו בעוני ובטורח 
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משום שלא נזהר אלא בהעלאת  מלאכה ובפחד
  הפסולים ולא בכשרים.

לפי שהכהנים מצוים בא"י כל הארצות עיסה לא"י, 

  וא"י עיסה לבבל. וקים לבדוק ביוחסיןוהיו עס

הגמ' מביאה מקורות לכל סוגי היוחסין שהעלה 
  עזרא מבבל.

ומבני הכהנים... אלה בקשו כתבם המתייחשים 
ולא נמצאו ויגואלו מן הכהונה... אשר לא יאכלו 

שלא אכלו אלא תרומה, ואף  -מקודש הקדשים
ומותר לכהן לישא בת מי שמעלין מתרומה ליוחסין 

, לל"ק לא חשש שיעלום כל תרומה בלי לבדוקשאו
, שאין אוכלים בקדשי המקדשכיון דריע חזקתייהו 

תרומת ארץ והאכילום אף בתרומה דאורייתא 

, ולל"ב לא אכלו אלא בתרומה דרבנן ישראל
, תרומת פירות וירק, אבל לא בתרומת דגן תירוש ויצהר

  ואין מעלין מתרומה דרבנן ליוחסין.

 הפסולה לו שאינה הוגנת כל הנושא אשה ע.

מעלה עליו הכתוב כאילו חרש את כל העולם וזרעו 
מלח. ואליהו כותב והקב"ה חותם אוי לו לפוסל את 
זרעו ולפוגם את משפחתו ולנושא אשה שאינה 

  הוגנת לו ואליהו כופתו והקב"ה רוצעו.

הוין לו בנים שאינם  כל הנושא אשה לשום ממון
יאבד  נכסי צאן ברזלוממונה  נכסי מילוגמהוגנים, וממונו 

  בתוך חודש.

והיינו המגדף תמיד את המשפחות הוא  כל הפוסל פסול

ואינו מדבר בשבחא לעולם, ובמומו  עצמו פסול,
פוסל. רב יהודה נידה מי שהיה רגיל לקרות לאנשים 
עבדים, והכריז עליו שהוא עבד, וזימן רב נחמן את 

חויב ללכת רב יהודה לדין, ואמר לו רב הונא שאינו מ
אבל ילך מפני כבוד בית הנשיא, וכשראה רב נחמן 
שהוא אדם גדול שאלו למה בא, והראה לו רב יהודה 
את שטר ההזמנה, ואמר רב יהודה שנידהו מפני 
שציער שלוחא דרבנן, ושאלו רב נחמן למה הכריז 
עליו שהוא עבד שהרי כל הפוסל במומו פוסל אינו 

אמר אותו אדם  אומר שיש להכריז על כך, ולבסוף
שהוא מבית חשמונאי, ואמר רב יהודה בשם 
שמואל שכל דאמר מבית חשמונאי קאתינא עבד 
הוא, ואמר לו רב נחמן שאין פוסקים הלכה על פי 
 הוראה שנאמרה רק כשהמעשה נגע לאותו חכם

, ואמר רב יהודה שמא מחמת מעשה שבא לידו אמר כך
רי שרב מתנה הורה כך, ונזדמן לשם רב מתנה אח

י"ג שנה שלא היה ואמר שבאמת כך אמר, והטעם 
מפני שלא נשתיירו מהם אלא רביתא והיא אמרה 

שהרג  שמי שיאמר שהוא מבית חשמנאי הוא עבד

הורדוס את כל זרעם ומלך תחתיהם והיה עבד וקרא בניו על 

, והפילה שם חשמונאי ומסתמא לא נשא בנות ישראל
עבד,  עצמה ומתה, והכריזו על אותו אדם שהוא

ובאותו יום קרעו כמה כתובות בנהדרעא, ורצו 
לרוגמו באבנים, ואמר להם שיגלה עוד פסולים של 

  ב' משפחות, וזרקו האבנים לנהר ונסתם הנהר.

כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור אסור 
מפני שהוא גנאי בעשית מלאכה בפני שלשה 

ושפלות לדור להיות כפופים לפני מי שאין לו מי שיעשה 

  , אמנם מעקה נמוך מותר לעשות.לאכתומ

  כל האומר אתרונגא שליש רוחו גסה.

שלא ילמדנה להיות רגילה אין משתמשים באשה 

  , בין גדולה בין קטנה.בין האנשים

  קול באשה ערוה.

שמא יהיו רגילים זה אין שואלים בשלום אשה  ע:

שמרגיל יבה אפי' ע"י בעלה  בזה ויבואו לידי חיבה,

  .ודעתה אצלו

  נייני יוחסיןע
כהן שיש בו עזות מצח י"א שהוא מצאצאי 
עבדים שנטמעו בהם, וי"א שאין להרהר אחריו 

  דכתיב "ועמך כמריבי כהן".

כשהקב"ה משרה שכינתו אינו משרה אלא על 
  משפחות המיוחסות שבישראל.

בישראל נאמר והייתי להם לאלוקים ואח"כ 
, עםשמתוך שאני מקרבם יהיו לי לוהמה יהיו לי לעם 

ובגרים קודם והייתם לי לעם ואח"כ ואנוכי 
שרק אם הם מתקרבים מעצמם אהיה לכם לאלוקים 

  תחילה מקרבים אותם מן השמים.

מפני שאינם זהירים קשים גרים לישראל כספחת 

  .במצוות, ולומדים ממעשיהם

שמבדיל את כשהקב"ה מטהר שבטים  ע"א.

, שבטו של לוי מטהר תחילה. הפסולים ומיחסם
שמשפחה שנטמעה נטמעה, ואמנם היתה  וי"א

משפחה שנטמעה וחכמים מוסרים אותה 
לבניהם ולתלמידיהם פעם אחת בשבוע, וי"א 
פעמיים בשבוע, ומסתברא כמ"ד פעם אחת 
בשבוע, דתניא האומר הריני נזיר אם לא אגלה 

  משפחות יהיה נזיר ולא יגלה.
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בימי רבי ובימי רבי פנחס ביקשו לעשות בבל 
שבני א"י יצטרכו לבדוק אחר בני בבל אם עיסה לא"י 

  ולא הניחום. באים לישא מהם אשה,

  .דכתיב "ושפך את דמו"אין שחיטה לעוף מן התורה 

קריאתו שם בן ד' אותיות,  -שמותיו של הקב"ה

חכמים מוסרים אותו לתלמידיהם  וכתיבתו ופירושו
פעם אחת בשבוע וי"א פעמיים בשבוע, ומסתברא 

". לעלםע, דכתיב "זה שמי כמ"ד פעם אחת בשבו
והא דכתיב זה זכרי היינו שאני נכתב בי' ה' אבל 

(לא פירשו הקריאה היא בא' ד'. ושם בן י"ב אותיות 

היו מוסרים אותו לכל אדם, משרבו הפריצים  לנו)
היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונה  המשתמשים בו

, שהיו מבליעים אותו בנעימת אחיהם לברך במקדש
אין  (לא נמסר לנו)שם בן מ"ב אותיות הכהנים. ו

מוסרים אותו אלא למי שצנוע ועניו ועומד בחצי 
ימיו ואינו כועס ואינו משתכר ואינו מעמיד על 

, וכל היודעו לנטור איבה, שמא ישתמש בו להנקםמידותיו 
וזהיר בו ומשמרו בטהרה אהוב למעלה ונחמד 
למטה ואימתו מוטלת על הבריות ונוחל עוה"ז 

  ב.ועוה"

במשפחה שאתה בבל בחזקת כשרה עד שיודע לך 

במה נפסלה, ושאר ארצות בחזקת  בא להדבק בה
, וצריך לבדוקפסול עד שיודע לך במה נכשרה 

ובא"י לענין להשיאו אשה המוחזק לכשר כשר 
, ולענין להוציא אשה מידו אבל בסתמא בעי בדיקה

  .אבל בסתמא לא מפקינןהמוחזק לפסול פסול 

מפני תו בבלית משיאין לו אשה כל ששיח ע"א:

, והאידנא דאיכא רמאי שמחזיקים שהוא מבבל
  חיישינן. שלומדים בבלית כדי שיחזיקום למיוחסים

זעירי לא רצה לישא בתו של ריו"ח לפי שהיה 
  מבבל.

רב יצחק בריה דרב יהודה לא נשא אשה, ואמר 
לו עולא שגם אנו איננו יודעים יחוסנו, ואף אם 

על בת ישראל הולד כשר,  עכו"ם ועבד הבא
שמא אנו מאלו המחליפים נשותיהם זה לזה, 
ועל כן יש לקחת משפחה שתקנית, שזה מורה 

  על היותה מיוחסת.

אם ראית ב' בני אדם או ב' משפחות המתגרים 
זה בזה, שמץ פסול יש באחד מהם, ואין מניחים 

ולכן הטילו משמים מריבה אותם להדבק אחד בשני 

  .  ביניהם

, מדי כולם ממזרים גמוריםריאה, מישון מתה בבל ב
, ועילם ורובם כשריםחולה ורוב חולים לחיים 
  .ורובם פסוליםגוססת ורוב גוססים למיתה 

  גבולות בבל ליוחסין
לרב עד נהר עזק, ולשמואל עד נהר יונאי. 
ובדיגלת לרב עד בגדא ואוונא, ולשמואל עד 
מושכני ומושכני בכלל. ובצדו התחתון של 

ת עד אפמיא תתאה, ואפמיא העליונה דיגל
כשרה. ובנהר פרת לרב עד אקרא דתולבנקי, 
ולשמואל עד גישרא דבי פרת, ולריו"ח עד 
מעבורת דגיזמא. ורב יוסף לייט על הגבול 
שאמר רב, י"א דכ"ש על גבולו של שמואל, וי"א 
שגבולו של רב רחוק יותר, ורק בזמננו העבירו 

  הפרסיים את הגשר. 

  בירם מיוחסים כבני בבל. בני  ע"ב.

לרב פפא הגבולות הנ"ל הם נ"מ גם לגבי גט, 
ולרב יוסף לענין גט הגבול הוא ארבא תניינא 

  דגישרא. 

חביל הוא המקום המיוחס בבבל, ושוניא וגוביא 
המיוחסים בו, ולרבינא אף ציצורא, לרב פפא 

  האידנא התערבו בהם כותאי, ולא היא. 

  וחסין. שוט מישוט הרי היא מבבל לי

חלזון ניהוונד הרי הם כבבל ליוחסין, וי"א שיש 
בהם פסולים, וכן הדייב וגינזק, וערי מדי שהם 
חמדן וחברותיה, וי"א ניהוונד וחברותיה מושכי 
(ולא מושכני שהיא מיוחסת) חוסקי ורומקי. 
הומניא כל בניה עמונים, מסגריא כולם ממזרים, 
בבירקא יש ב' אחים שמחליפים נשותיהם, 
בירתא דסטיא סרו מאחרי המקום שצדו דגים 
בשבת ונידה אותם רב אחאי ברבי יאשיה 
והשתמדו. מישון לא חשו בה לא משום עבדות 
ולא משום ממזרות, אלא שכהנים לא הקפידו 

  בה על הגרושות.

כשמת ר"ע נולד רבי, כשמת רבי נולד רב  ע"ב:

יהודה, כשמת רב יהודה נולד רבא, כשמת רבא נולד 
י, ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד רב אש

שנברא צדיק כמותו, וכן עד שלא כבתה שמשו של 
  עלי זרחה נרו של שמואל הרמתי.

ויהיה כהנבאי ופלטיהו בן בניהו מת ואפול על פני 
י"מ לטובה שהציל את בני  -ו'ואזעק קול גדול וכ
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הגולה מלהיות עבדים, וי"א לרעה שהיו מתריזים 
  עצמם כלפי מעלה.

לר"מ רק בבל  -שאר ארצות לענין יוחסין
נקיה מפסולים, ולחכמים כל הארצות בחזקת 

  כשרות.

לרבי יוסי ממזרים ונתינים  -פסולים לעת"ל
טהורים לעת"ל, ולר"מ לא יהיו טהורים, והלכה 

  כרבי יוסי.

לרבי יוסי גר נושא ממזרת, וכן  -גר בממזרת

  הלכה, ולר"י גר לא ישא ממזרת.

מותרים בכהנת,  שוחרר וחללגר ועבד מ ע"ג.

  דלא הוזהרו כשרות להנשא לפסולים.

  שתוקי ואסופי
כשר מדאורייתא, מפני שרוב כשרים  שתוקי

אצלה ומיעוט פסולים, ואם הם באו לאשה כל 
דפריש מרובא פריש, ואם היא הלכה אליהם 
הוי קבוע, ומ"מ התורה לא אסרה אלא ממזר 

ו ודאי ולא ממזר ספק, והטעם שחכמים אסר
  שתוקי משום שמעלה עשו ביוחסין.

כשר מדאורייתא, משום שאשת איש אסופי 
בבעלה תולה, וארוסות או נשים שהלך בעליהם 
למדה"י הם מיעוטא, ויש גם פנויות או 
שהליכוהו מחמת רעבון, והוי ספק, והתורה לא 
אסרה אלא ממזר ודאי ולא ממזר ספק, והטעם 
שחכמים אסרו אסופי משום שמעלה עשו 

  יוחסין.ב

מצאו מהול,  -מתי אין בו משום אסופי ע"ג:

או שאבריו מתוקנים, או שהוא משוח בשמן או 
שיש עליו קשר לרפואה או קמיע, או שהוא 
תלוי על דקל במקום שאין חיה מגיעה לשם, או 
על זרדתא שאינה סמוכה לעיר, או בבית כנסת 
הסמוך לעיר ומצויים בו רבים, או בנהר במקום 

נות, או בצידי רה"ר, אין בו משום מעבר הספי
  אסופי.

כל זמן שהתינוק בשוק אביו ואמו נאמנים לומר 
שהוא בנם, אבל אם נאסף מן השוק אינם 
נאמנים כיון שיצא עליו שם אסופי, ובשני רעבון 
אע"פ שנאסף מן השוק אביו ואמו נאמנים 

  עליו.

  כמה סוגי נאמנויות
מנת נא -אסופי כנ"ל, חיה -ג' נאמנים לאלתר

לומר זה יצא ראשון וזה שני, י"א שנאמנת עד 
ה, וי"א עד שהחזירה פניה. ופוטרת רשיצאה וחז

חברותיה שאם היו ג' נשים במיטה ונמצא דם 
תחת אחת מהן כולן טמאות, ואם בדקה אחת 
מהן כשיעור וסת ונמצאת טמאה היא טמאה 

   וכולן טהורות.

זה כהן וזה לוי זה נתין וזה  נאמנת חיה לומר
ממזר, ואם יש ערעור אינה נאמנת, י"מ ערעור 
של שניים, וי"א אף ערעור של אחד כיון שאין 

  לו חזקת כשרות.

לומר לזה מכרתי ולזה לא  נאמן בעל מקח
מכרתי, אם מקחו בידו, וקיבל מעות משניהם 
מאחד מדעתו ומהשני בעל כרחו ואינו זוכר ממי 

  מדעתו וממי בע"כ.

יכיתי ולזה חייבתי, לזה ז נאמן דיין לומר ע"ד.

והיינו כשבעלי דינים עומדים לפניו, ואיירי 
כשנקרע שטר זכותם, ודנו אותם בשודא דדייני 

  שא"א לחזור ולדונם.

חיה לאלתר, אמו כל  ג' נאמנים על הבכור
שבעה, ואביו לעולם, דתניא "יכיר" יכירנו 
לאחרים, לר"י נאמן אף לומר זה בני בן גרושה 

  ים אינו נאמן.או בן חלוצה, ולחכמ

אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי,  - בדוקי
והיינו שבודקין את אמו ואם היא אומרת 

בי אשה שנבעלה לכשר נאמנת. והנה לג
מנת לומר שהיא מעוברת לר"ג ור"א האשה נא

מעוברת מאיש פלוני שהוא כשר לכהונה, ולרבי 
יהושע לא מפיה אנו חיים, למ"ד שלא הכשיר 

בא שאול להכשיר את בתה, ר"ג אלא בה, בא א
ולמ"ד שגם ר"ג מכשיר את בתה בא אבא שאול 
לומר שגם כאן שרוב פסולים אצלה נאמנת. 

  והלכה כאבא שאול.

כל האסורים לבוא בקהל מותרים לבוא זה 
, ור"י אוסר, ור"א מתיר ודאן בודאן, ואוסר בזה

  ודאן בספיקן ספיקן בודאן וספיקן בספיקן.

האסורים כונה שכל רב יהודה מבאר שה ע"ד:

והיינו גיורת פחותה מבת ג' שנים ויום  בכהונה
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אחד, מותרים זה בזה, ודלא כרשב"י שמתיר 
  גיורת פחותה מג' לכהונה.

הגמ' שואלת שכלל זה אינו נכון, שהרי אלמנה 
גרושה חללה וזונה אסורים בכהונה ואסורים זה 
בזה, ומאידך גר מותר בכהנת ואפ"ה אסור 

  בממזרת.

בר אושעיא מבאר כוונת המשנה שכל  רב נתן

והיינו גר שנשא גיורת  כהן אסור לישא ביתוש

  וכראב"י, מותרים זה בזה.

הגמ' שואלת שחלל שנשא בת ישראל שכהן 
מותר בביתו ואסורים זה בזה, ואי נימא 

י, הרי מצינו חלל שנשא אשמותרים וכר' דוסת
חללה שאסור לכהן לישא ביתו ואסורים זה 

גר שנשא בת ישראל שכהן מותר  בזה, ומאידך
  לישא בתו ומותרים זה בזה.

רבה בר אבוה מבאר שהמחלוקת במתני' היא 

 ממזר מאחותו וממזר מאשת אישאם 
מותרים זה בזה, או שממזר מאחותו לא נחשב 

  ממזר.

הגמ' שואלת שכבר נחלקו במתני' (יבמות 
מ"ט.) שלר"ע יש ממזר מחייבי לאוין, ולשמעון 

כריתות, וכן הלכה, ולרבי יהושע  התימני מחייבי
  מחייבי מיתות בי"ד.

גר עמוני רבא מבאר שכוונת מתני' היא ש
, ואין הכונה שר"י ומואבי מותרים בממזרת

אוסר, אלא שאע"פ שר"י אוסר גר בממזרת, 
  הכא שאני כיון שאסורים בקהל.

גר עמוני  -אלו פוסלים אשה בביאתם ע"ה.

מזר, שהם בני מצרי ואדומי, כותי ונתין חלל ומ
ט' ויום אחד, שבאו על כהנת לוויה או ישראלית 
פסלוה, ולרבי יוסי אין פוסל אלא מי שזרעו 
פסול, אבל מצרי שני אינו פוסל, ולרשב"ג אם 
בתו מותרת אלמנתו מותרת, ועל כן גר עמוני 
ומואבי שבתם כשרה אינם פוסלים בביאתם. 
ולכו"ע לומדים פסול האשה מכה"ג שפוסל 

לת"ק מדמים לשם כל שביאתו  אלמנה,
בעבירה, ולרבי יוסי מדמים כל מי שזרעו פסול, 

  ולרשב"ג מדמים כל מי שכל זרעו פסול.

אלמנת עיסה לרב חסדא פסולה לכהונה לכו"ע, 
שהרי בתו אסורה לכהונה, ודלא כרבי יהושע 

שהספק וריב"ב שמתירים משום ספק ספיקא 

  בבעלה והיא באה מכוחו.

   -ר בודאי או בספקאם ספק ממזר מות
לל"ק לרב הלכה כר"א שאוסר, ואפי' בארוסה 
שעיברה שרוב פסולים אצלה אסור בממזרת, 

  ושמואל סובר להלכה שמותר.

לל"ב רב מתיר ולד ארוסה שעיברה בממזרת 
ושמואל אוסר, ומשתקין אותו מדין כהונה 

  ומנכסי אביו ואפי' תפס.

ואב"א כוונת שמואל שאם אמו אומרת 
כשר נאמנת, וכר"ג ור"א, ואפי' הכא שנבעלה ל

  שרוב פסולים אצלה.

  כותי בכותית
  כותי אסור לישא כותית.

  הגמ' מנסה לברר מה טעם האיסור.

ואין לומר שאסרוהו כמו שאסרו גר אחרי י' 
דורות בממזרת, דשם הטעם משום שחושבים 
שהוא ישראל גמור, אבל כאן שניהם באותו 

  מצב.

ור משום דס"ל ואין לומר שטעם האיסע"ה: 

כותים גירי אריות הם, ורבי ישמעאל ס"ל כר"ע 
דעכו"ם ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר, 
שהרי מוכח מדברי רבי ישמעאל דס"ל שאין 
הולד ממזר. ואין לומר שרב אלעזר סובר כרבי 
ישמעאל וכר"ע וכנ"ל, שהרי רב אלעזר סובר 

  שאין ממזר אלא מערוה שהיא מחייבי כריתות.

מבארת שיש ג' שיטות בכותים, לרבי הגמ' 
ישמעאל הם גירי אריות ונטמעו בהם כהנים 
פסולים ולכן פסלום. ולר"ע הם גירי אמת 
ונטמעו בהם כהנים כשרים, ואסרום מפני שהיו 
מייבמים ארוסות ולא נשואות (דדרשי "החוצה" 
אותה שיושבת בחוץ), וס"ל יש ממזר מחייבי 

שאין בקיאים לאוין. ור"א סובר שאסרום לפי 
בתורת גיטין וקידושין כמו שאסרו לאכול מצת 

  כותי מטעם זה.

רבה בר אבוה מבאר שאסרום מפני  ע"ו.

שנתערבו בהם ממזרים, ולרבא עבד נתערב 
  בהם.
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  כמה צריך לבדוק כשבא לישא אשה
הנושא אשה כהנת צריך לבדוק באמה ואם 
אביה ואם אבי אביה ואם אבי אמה, ובכל אלו 

ר אימותיהם. ובלויה וישראלית בודק גם אח
בודק גם אחר אחר אם אימותיהם. ובברייתא 
איתא שבודק ט"ז נשים, ולפי זה כוונת המשנה 

  שבלויה וישראלית מוסיף עוד זוג.

והטעם שא"צ לבדוק אחר הגברים, משום 
שבזמן מריבה מזכירים את פסולי היוחסין, ואם 
יש פסול יש לזה קול, אבל נשים מזכירות 

  זנות ולא פסולי יוחסין, ולכן צריך לבדוק.מעשי 

והטעם שהאשה לא צריכה לבדוק את יחוסו 
של האיש, משום שלא הוזהרו כשרות להנשא 

  לפסולים.

דין הבדיקות הנ"ל הוא לשיטת ר"מ, אבל  ע"ו:

לחכמים כל המשפחות בחזקת כשרות. י"א 
שגם לר"מ א"צ לבדוק אלא כשיש ערער, וי"א 

בלא ערער, וכשיש  שלר"מ צריך לבדוק גם
  ערער גם לחכמים צריך לבדוק.

  -אחרי מי א"צ לבדוק
אין בודקין מן המזבח ולמעלה, משום שאין 

  נותנים לעבוד בלא בדיקה. 

ולא מן הדוכן ולמעלה, משום שהיו יושבים שם 
  מייחסי כהונה ולוויה.

ולא מסנהדרין ולמעלה משום שבי"ד צריכים 
תך" בדומים להיות מיוחסים, דכתיב "ונשאו אי

  לך.

ולא אחר מי שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים, 
ודווקא בירושלים, אבל בשאר מקומות לא, 

  דהכל כשרים לדון דיני ממונות ואפי' ממזר.

ולא אחרי גבאי צדקה, דכיון שממשכנים על 
הצדקה אפי' בערב שבת, ובאים לידי מריבה, 
אם היה פסול היה לזה קול. גר אינו ראוי 

עליך  שום תשיםשררה, דכתיב "להתמנות ל
  ", ואם אמו מישראל כשר.מקרב אחיךמלך 

לרבי יוסי גם אם היה חתום בערכי הישנה של 
ציפורי א"צ לבדוק אחריו, משום דדייקי 

  ומחתמי.

  לרבי חנינא בן אנטיגנוס גם מי שהיה מוכתב

בחיילות של בית דוד א"צ לבדוק אחריו,  
טעם דכתיב "והתייחשם בצבא במלחמה", וה

שהיו מיוחסים כדי שתהיה זכות אבותם 
מסייעתם, ואמנם היו עמהם איתי הגיתי וד' 
מאות ילדים בני יפת תואר בעלי אגרופים שהיו 

  הולכים בראשי גייסות לבעותי עלמא.

  פסולי חללות

פסולה מן הכהונה לעולם  חלל זכר בת ע"ז.

ואין לה התר לאחר ג' דורות כמצרי ואדומי. 
חללה בתו כשרה לכהונה.  אבל ישראל שנשא

ולשיטת רבי דוסתאי כשם שבני ישראל מקוה 
טהרה לחללות, כך בנות ישראל מקוה טהרה 

" שאינו בעמיולחללים, דכתיב "ולא יחלל זרעו 
  מיחל אלא כששניהם מעם אחד.

אשה האסורה לכהן שנישאת לו גם היא עצמה 
נפסלת, אמנם הוא עצמו לא מתחלל שהרי אינו 

  ום.מתחלל בכל מק

איזוהי חללה כל שנולדה מפסול כהונה, אבל 
מחזיר גרושתו דאסור אף לישראל כשר אין 
בתו חללה, דכתיב ביה "תועבה היא" היא 

  תועבה ואין בניה תועבין.

עובר על כמה כמה פעמים לוקה ה
  איסורים

הבא על ג' אלמנות או גרושות שונות חייב על 
  כל אחת ואחת. 

התרו בו לפני  ואם בא ג"פ על אותה אחת אם
כל ביאה חייב על כל אחת, ואם לא התרו לפני 

  כל ביאה אינו חייב אלא אחת. 

ואם בא על אשה שנתאלמנה או נתגרשה  ע"ז:

  ג' פעמים אינו חייב אלא על אחת. 

ואם היתה אלמנה ואח"כ נעשית גרושה ואח"כ 
נעשית חללה ואח"כ נעשית זונה חייב על כל 

ונתגרשה  אחת, אבל אם זינתה ונתחללה
ונתאלמנה אינו חייב אלא אחת. דס"ל להאי 
תנא דאיסור חל על איסור רק באיסור מוסיף, 
ואלמנה נאסרה לכה"ג וגרושה אף להדיוט 
וחללה נפסלה מתרומה וזונה נחשב איסור 

  מוסיף הואיל ושם זנות פוסל בישראל.
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כה"ג  -איסור חל על איסור באיסורי כהונה
באיסור אלמנה. שבא על אחותו האלמנה אינו 

י"א דהיינו דווקא לר"ש הפוטר האוכל נבילה 
ביוה"כ, וי"א שגם רבנן שמחייבים ביו"כ היינו 
משום שאיסור חמור חל על איסור קל, אבל 

  איסור קל לא חל על איסור חמור.

ישראל שבא על אחותו לא נעשית חללה דאין 
חללה אלא מאיסור כהונה בלבד, ואמנם כהן 

יאה הראשונה עשאה זונה, שבא על אחותו שבב
  אם חזר ובא עליה עשאה חללה.

כה"ג שלקח אלמנה לרב יהודה לוקה  ע"ח.

שתיים משום "לא יקח" ומשום "לא יחלל", 
ם היא גם גרושה לוקה שניים על זה ושניים או

על זה, אבל גרושה וחלוצה אינו לוקה אלא 
משום גרושה, דחלוצה אסורה מדרבנן, ואף 

מאישה לא יקחו" אינו  אשה גרושהודכתיב "
  אלא אסמכתא.

לאביי כהן  -מתי עובר הכהן על האיסור
שקידש אשה האסורה לו לוקה משום לא יקח, 
ואם בעל לוקה משום לא יחלל, ולרבא לוקה על 
שניהם רק כשבעל, ומודה אביי שבמחזיר 
גרושתו אינו לוקה אלא כשבעל דכתיב 
"לקחתה להיות לו לאשה", ומודה רבא שכה"ג 

על אלמנה לוקה אף בלא קידושין דכתיב שב
"ולא יחלל. ובמחזיר גרושתו אם בעל ולא קידש 
אינו לוקה לכו"ע, דלא אסרה תורה אלא דרך 

  ליקוחין.

   אם בת גר היא חללה
לר"י בת גר כבת חלל, ולומדים דין זה ק"ו מבת 
חלל זכר וממצרי ראשון מצד השוה, שאינם 

לומדים ברוב קהל והבת פסולה, וס"ל לר"י ש
  מדין זה שגר פוסל אשה בביאתו.    

לראב"י גר שנשא בת ישראל או ישראל שנשא 
גיורת הבת כשרה לכהונה, אבל גר שנשא גיורת 
בתו פסולה לכהונה, ודין זה הוא גם בעבד 
משוחרר, ואפי' עד י' דורות. ואם אמו מישראל 

  הוכשר.

לרבי יוסי אף גר שנשא גיורת הבת כשרה 
  לכהונה.

אם התגיירה לפני ג' שנים ויום אחד  לרשב"י
  היא כשרה לכהונה.

ומחלוקתם היא בביאור הפסוק "כי אם בתולות 
מזרע בית ישראל" מה צריך בשביל להחשיב 
זרע בית ישראל, לר"י צריך כל הזרע, ולראב"י 
מספיק מקצת זרע, ולרבי יוסי צריך שיזרעו 
בישראל, ולרשב"י צריך שיזרעו בתוליה 

  בישראל.

לרב המנונא הלכה כרבי יוסי, ומיום  :ע"ח

שחרב בית המקדש נהגו הכהנים סלסול 
בעצמם כראב"י. ולרב נחמן אם בא לימלך 

  מורים לו כראב"י, אבל אין מוציאין כרבי יוסי.

י"מ  -והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו
דהיינו ששאר כהנים יקחו אלמנה, ולר"י הכונה 

כשרה שכהנים יקחו אלמנה של מי שבתו 
לכהונה, דס"ל שכל שאין אתה נושא בתו אין 

  אתה נושא אלמנתו.

האומר זה בני ממזר אינו נאמן, ואפי' אם האשה 
ששייך שיהיה קים לה שהוא ממזר ג"כ אומרת 
שהוא ממזר אינם נאמנים, ואפי' אם הם 
מעידים על העובר נאמנים, אע"פ שאין לו 
חזקת כשרות. ולר"י נאמן לומר שהוא ממזר 

יב "יכיר" שכשם שנאמן לומר זה בני בכור דכת
כך נאמן לומר זה בני בן גרושה ובן חלוצה, 
ולרבנן לומדים מ"יכיר" שנאמן לומר זה בני 
בכור, שאף שבלאו הכי הוא יכול להקנות לבנו 
פי שניים, מ"מ הרי נכסים שנפלו לו אחרי 
שאמר זה בני בכור לא היה יכול לתת באותה 

דבר שלא בא לעולם  שעה, ולר"מ שאדם מקנה
צ"ל שהנ"מ היא לגבי נכסים שנפלו לו כשהוא 

  גוסס.

השולח שליח  -שליח ומשלח שקידשו ע"ט.

לקדש את בתו, או אשה ששלחה שליח 
לקדשה, חלו הקידושין של מי שקדם לקדש, 
ואם אינו ידוע שניהם צריכים לתת גט, ואם רצו 
אחד נותן גט ואחד כונס. וצריך התנא 

האופנים משום שאיש קים ליה להשמיענו ב' 
  ביוחסין, ומאידך אשה דייקא ומינסבא.
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  חזקה דמעיקרא וחזקה דהשתא
אב שקידש  -קידש את בתו ונמצאת בוגרת

את בתו בדרך, והיא קידשה את עצמה בעיר, 
ונמצאת בוגרת, אם היא בתוך ו' חודשי הנערות 
חלו קידושי אביה, ואם כבר עברו ו' חודשי 

שיה, שהרי אין בין נערות הנערות חלו קידו
לבגרות אלא ו' חודשים, ואם קידשה ביומא 
דמישלם שית, לרב כיון שהיא בוגרת לפנינו 
תולים שגם בבוקר היתה בוגרת, ולשמואל 

  תולים שרק עכשיו הביאה סימנים.

כל הטהרות שטבלו  מקוה שנמדד ונמצא חסר

בו טמאות למפרע ואפי' ברה"ר, ולר"ש ברה"ר 
  י תולין.טהורות וברה"

ולאחר  פריש עליה תרומהחבית יין שהיה מ

זמן נמצאה חומץ, כל ג' ימים ודאי מכאן ושאר 
י"מ דג' ימים הראשונים הוי ודאי יין וי"א הימים בספק 

הגמ' אומרת דג' ימים האחרונים הוי ודאי חומץ. 
דהיינו לר"ש שבמקוה הוי ספק, אבל לרבנן הוי 

   טבל למפרע.

במקוה יש גם חזקת ולשמואל צריך לחלק ד
טומאה וגם הרי חסר לפניך, ובחבית יש גם 

תרתי חזקת טבל וגם הרי חומץ לפניך, והוי 
, אבל בבוגרת יש רק מה שהיא בוגרת לריעותא

  לפניך.

וטוען שהיה  הכותב כל נכסיו במתנה ע"ט:

לרבי  והמקבל אומר שהיה בריא, ב מרעשכי
יעקב הוא מוציא מידם אף בלא להביא ראיה 

ה שכיב מרע, אבל המקבל אינו מוציא מידו שהי
בלי ראיה. ולרבי נתן אם עכשיו הוא בריא עליו 
להביא ראיה שהיה שכיב מרע, ואם הוא שכיב 
מרע עליהם להביא ראיה שהיה בריא. לשיטת 
רב צ"ל דלרבי יעקב שאני התם דאיכא חזקת 
ממון. ולשמואל צ"ל דלרבי נתן שאני התם 

ציא מחזקה זו עליו דכו"ע בחזקת בריאים והמו
  להביא ראיה.

ומה שמצינו מחלוקת בברייתא בקידשה אביה 
בדרך וקידשה עצמה בעיר, אם חוששים 
לקידוש שניהם, או שלא חלו קידושי אביה, י"ל 
לשמואל דאינו מחלוקת אלא אם היא מכחשתו 
הרי היא בוגרת, ואם אינה מכחשתו הוי ספק. 

  מכחשתו.אינה ואמנם רב ושמואל נחלקו ב

  והלכה כרב.

  נאמנות הבעל על אשתו ובניו
וחזר ואומר שזו  אם יצא עם אשתו למדה"י

האשה שיצאה עמו ואלו בניה, והבנים כרוכים 
אחריה, א"צ להביא ראיה לא על האשה ולא על 
הבנים. ואם הוא אומר שהאשה מתה ואלו בניה, 

  צריך להביא ראיה על הבנים ולא על האשה.

ואלו  במדה"יואם אומר שנשא את האשה 
בניה, והבנים כרוכים אחריה, צריך להביא ראיה 
על האשה ולא על הבנים, ואם יש בנים גדולים 
צריך להביא עליהם ראיה, ואם אומר שמתה 
ואלו בניה צריך להביא ראיה גם על האשה וגם 

  על הבנים.

צריך להביא ראיה גם על  ואם נשא ב' נשים
  גידלתן. דשמא הם של חברתה והיאהבנים הקטנים 

לגבי מה סומכים על מה שהבנים  פ.
   -כרוכים אחריה, ועל שאר חזקות

אבל לא תרומה, לר"ל רק לענין קדשי הגבול 
  . יא את הבנות לכהניםלהשליוחסין 

ולריו"ח סומכים על כרוכים אחריה אף ליוחסין, 
דס"ל לריו"ח שסומכין על החזקות בין לענין 

תה שהימלקות אם הוחזקה נדה בשכנותיה 

ובעלה בא עליה, ובין לענין  מלובשת בגדי נדות
סקילה ושריפה אם תינוק ותינוקת גדלו בבית 

נסקלים זה על  בחזקת שהם איש ואשה ואלו בניהם,
אם בא ונשרפים זה על זה אם בא הבן על אמו,  זה

  האב על בתו.

ולענין לשרוף תרומה על החזקות, לר"ל שורפין 
ינו לגבי תינוק ולריו"ח אין שורפין. וכמו שמצ

ובידוע שלקח שנמצא ליד עיסה ובצק בידו 

מהעיסה, וסתם תינוק טמא מפני שמטפח באשפה שיש 

, שלחכמים העיסה טמאה שם נבילות ושרצים
משום שדרכו של תינוק לטפח, דרובא וחזקה 
רובא עדיף, ואמר ר"ל שאף שורפין את העיסה, 
ולריו"ח אין שורפין. ושיטת ר"מ דמצרפים 

שאין מטפחין לחזקת העיסה והעיסה מיעוט 
דלר"מ לא בטיל מיעוטא לגמרי, דר"מ חייש טהורה 

למיעוטא, ולכן מצרפים דבר אחר למיעוט, ורבנן לא 

  ותניא כוותיה דריו"ח. חיישי למיעוטא.
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צב ומ"מ אף לרבי יוחנן אם יש בבית שרצים 

 שהם טהוריםוצפרדעים  הדומה לצפרדע שהוא טמא
ואין ידוע אם הם של שרצים ה ונמצאו חתיכות בעיס

, אם יש בבית רוב שרצים העיסה או של צפרדעים
ושורפין, דחזקת הבית להיות שרצים מצויים שם טמאה 

ואם הרוב צפרדעים  היא חזקה ורובא דאיתא קמן,
  טהורה.

עיסה בבית ויש שם תרנגולים ומשקין טמאים, 
שמא שתו התרנגולים ונמצאו נקורים בעיסה, תולין 

ין הטמאים, ובעוד המשקה טופח בפיהם ניקרו מהמשק

לא אוכלין ולא שורפין, והיינו כשהמשקין  בעיסה
צלולים שבבואה של תינוק ניכר בה, אבל 

  משקין עכורים לא. 

  איסור יחוד 

בן דכתיב "כי יסיתך אחיך  -מקור האיסור פ:

" לומר שבן מתייחד עם אמו, אבל לא עם אמך
ט בן אמך, שאר עריות. (ולפשטיה דקרא נק

שהרי לא לומר שאפי' בן אמו שאינו שונאו 

  אין לציית לו).  מתחלק עמו בירושה

אסור לאיש  -יחוד איש אחד עם כמה נשים
להתייחד גם עם ב' נשים מפני שדעתן קלה 

ולר"ש בזמן שאשתו עמו מותר ונוחות להתפתות, 
להתייחד עם ב' נשים ולישן עמהם בפונדקי. 

ז כ"ה. שלרבנן מותר להתייחד וכתבו תוס' שמבואר בע"
עם אשה אחת כשבעלה עמה, וכוונת ר"ש להתיר יחוד 
עם ב' נשים, ואם אשתו עמו מותר אף לישן עמהם 

  בפונדקי.  

מותר  -יחוד כמה אנשים עם אשה אחת
מפני שהאחד בוש להתייחד ב' אנשים ואשה אחת 

ואמר רב שדווקא בכשרים (כרבי חנינא מחבירו. 
אבל רב חשש מיחוד כשהלך בר פפי וחבריו, 

עם רב יהודה), אבל בפרוצים אסור אפי' 
בעשרה, וכמו שרואים שי' אנשים גונבים יחד 

. הגמ' אומרת שאין ראיה לרב ממה כבדהקורה 
שמצינו שדווקא ב' ת"ח מלווים את הסוטה 

ולא  ,שלא יבוא עליה בדרך שהרי נאסרה עליוובעלה 
ת בבעל ב' דעלמא, די"ל שצריך ת"ח כדי להתרו

ובדרך צריך ג'  שאם יבוא עליה אין מים בודקים אותה.
אנשים שמא יצטרך אחד להשתין ונמצא חבירו 
מתייחד עם הערוה. הגמ' מבארת שאין ראיה 
ממה שצריך ב' ללוות את הסוטה ובעלה ולא די 

באחד, די"ל שצריך שניים כדי שיוכלו להעיד 
  עליו. 

ם ולד שמת קוד -איסור יחוד בשעת אנינות
וא"צ לכבדו ולישא גיל ל' יום, נושאים אותו בחיק 

וא"צ ונקבר באשה אחת ושני אנשים , אותו במיטה

ולת"ק אסור באיש אחד ושתי נשים . רבים ללוותו
משום יחוד, ולאבא שאול מותר אף באיש אחד 
ושתי נשים. הגמ' מבארת שאין הכרח שאבא 
שאול חולק על תנא דמתני', די"ל שדווקא 

ות מותר, כי תביר יצריה, ולחכמים בשעת אנינ
אסור דאפי' בשעת אנינות יצרו של אדם 
מתגבר עליו, ואף אי נימא דאין לחוש בשעת 
אנינות, יש לחוש כההיא עובדא דאפיקתיה 
שאמא לקחה את בנה כאילו הוא מת כדי לעבור עבירה. 
רש"י. (וי"מ שכוונת הגמ' לאשה שנתקשתה על מתה 

), ולתוס' אשה באה לקבר בעלה יותר מדאי ומתו ז' בניה
ונבעלה לשומר, ואמרה שיוציאו בעלה מקברו כדי 

  להחליפו באדם התלוי.

י"מ שאף בשעת  - מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו
אנינותו יצרו מתגבר עליו, וי"מ שאין להתרעם על 

  המאורעות איתו, כיון שאינו גבר על חטאיו. 

אין  -אם אשה נאסרת מחמת יחוד פ"א.

לרש"י היינו אשת איש, סרים אשה מחמת יחוד. או

ולתוס' אין אוסרים פנויה לכהן משום זונה אם אומרת 
שלא נבעלה, אבל אם מודה שנבעלה אינה נאמנת לומר 

  שהוא כשר (לרבי יהושע בכתובות י"ג).

על מכת מרדות מלקים  -מלקות על יחוד
היחוד. לרב אשי דווקא בפנויה אבל באשת 

די שלא להוציא לעז על בניה איש אין מלקים כ
 , ומר זוטרא הלקה אשת איש והכריזשזינתה

ורב אשי חשש שיהיה מי , שלא זינתה אלא נתייחדה
  שישמע שלקתה ולא ישמע ההכרזה.

מי שיצאה עליו שמועה לא טובה מלקין אותו, 
  .מפני שעבר על לאו "לא טובה השמועה"

   -מתי אין איסור יחוד
מפני לה בעיר מותר להתייחד עם אשה שבע

  , אא"כ ליבו גס בה. שחושש מהבעל
  ואם יש פתח פתוח לרה"ר מותר להתייחד. 

י"א שאם האנשים מבחוץ והנשים מבפנים 
כיון שאין להם דרך מותר אין בזה משום יחוד 

, אבל אם האנשים בפנים והנשים בחוץ לפנים
ובמתני'  שחוששים שאחד יצא לחוץ ויתייחד.אסור 

משום שחוששים שאחד יכנס והטעם תנא איפכא 
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בלא שירגישו בו, אבל כשיוצא אין איסור, כי חושש 

ואמר אביי שיש להחמיר שיצא אחר אחריו. 
  בשניהם.

הגמ' מביאה כמה מעשים לבאר גודל יצר 
התאוה, ומעשים שעשו אמוראים כדי להנצל 

  ממנו.

פלימו היה רגיל לומר "גירא בעיניה  פ"א:

שטן, ואמר לו דשטן", הגמ' מביאה מה עשה ה
  השטן שיאמר "רחמנא נגער ביה בשטן".

   -כוונת עבירה

רב חייא בר אשי היה מתפלל "הרחמן יצילנו 
מיצר הרע", ושמעה אשתו ונתקשטה ועברה 
לפניו וכו', ואע"פ שהוכיחה לו שהיתה זו היא, 
מ"מ היה מתענה משום שנתכוון לאיסור, עד 

  שמת מאותו עינוי.

לה בעלה היא לא  אשה שקיבלה נזירות והפר
ידעה, והיתה שותה יין ומטמאה למתים, על זה 
נאמר "אשה הפרם וד' יסלח לה". ור"ע היה 
בוכה בקראו פסוק זה, דכ"ש מי שנתכוון לבשר 
חזיר ועלה בידו בשר חזיר שצריך כפרה 
וסליחה. והפסוק "ולא ידע ואשם ונשא עוונו" 
איירי שנתכוון לשומן ועלה בידו חלב שחייב 

, וכ"ש שמי שנתכוון לעבירה שצריך כפרה קרבן
  וסליחה. 

מותר לאדם להתייחד עם  -יחוד עם קרובותיו

אמו או בתו, ולרב אסי מותר להתייחד גם עם 
דלא עם אמו או בתו  אף בקביעותאחותו, ולדור 

. ולשמואל יש בזה מחלוקת תקיף יצריה עלייהו
תנאים וס"ל כמ"ד שאסור להתייחד עם כל 

יש עדים). וכן מצינו שנזהר ר"מ  העריות (אא"כ
שלא יתייחד עם בתו, ור"ט נזהר מכלתו. 

  (וליגלג עליו תלמיד, ונכשל בחמותו).

מותר לאדם לישן  - שינה עם קרוביו במיטה
עם בתו קטנה בקרוב בשר, וכן בן עם אימו, 
אבל בהגדילו (לרב אסי תינוקת בת ט' (ויום 

נוקת אחד, וכן להלן) ותינוק מבן י"ב. וי"א תי
בת י"ב ותינוק בן י"ג. והיינו דווקא אם הביאה 
סימנים) כל אחד ישן בכסותו. ואם היא 
מתביישת לעמוד לפניו ערומה אסור, מפני 

  שיצר אלבשה.

אסור להתייחד עם בהמה. הגמ' מביאה כמה 
והוי חומרא בעלמא, שלא אמוראים שנזהרו בזה 

  .תוס'. נחשדו ישראל לא על משכב זכור ולא על בהמה

מותר  -עם איזה ב' נשים יחד מותר להתייחד
להתייחד עם ב' יבמות, או עם ב' צרות, או עם 

כיון אשה וחמותה, או עם אשה ובת בעלה 

או עם אשה ותינוקת שיודעת , ששונאות זו את זו
שיכולה טעם ביאה ואין מוסרת עצמה לביאה 

  .לספר בשוק, אבל אינה קלה להתפתות

חתנו רב חסדא  רב אחא בר יעקב היה בבית
וישן עם בת בתו, ואמר לו רב חסדא שהיא 

, ושאלו רב ויש לו להתרחק מאשת אישמקודשת 
אחא איך עבר על האיסור לקדש בתו קטנה, 
ואמר לו רב חסדא שלשמואל אסור להשתמש 

ואין באשה, וענה לו רב אחא שהכל לשם שמים 

דעתו לחיבת אישות אלא לחיבת קורבה, ולעשות נחת 
מה. וכתבו התוס' שעל זה אנו סומכים שאנו רוח לאי

  משתמשים בנשים.

  הרחקה מעריות

פנוי בלא אשה, אדם רווק  -ללמד תינוקות פ"ב.

או אשה  (ובתוס' כתבו דהיינו שלא נשא אשה מעולם)
לא יהיו מלמד תינוקות, רווק משום אמותיהם 

שמצויות אצלו להביא התינוקות לבית של הילדים 

הילדים, דלא נחשדו (אבל לא משום  הספר
ישראל על משכב זכור או על הבהמה), ואשה 
מפני אבותיהם של הילדים. ולר"א גם מי שאין 

  תינוקות. דלו אשה ואינה שרויה אצלו לא ילמ

ב'  ולא ישנולרעות בהמה, לר"י אין לרווק 
חכמים מותר מפני ולרווקים בטלית אחת, 

שלא נחשדו ישראל לא על משכב זכור ולא על 
  ה.הבהמ

שאומנותו נעשית לנשים  מי שעסקיו עם הנשים

ואפי' עם לא יתייחד עם הנשים  והנשים צריכות לו

הרבה מפני שליבו גס בהן וכולן מחפות עליו, אבל אדם 

וכל שעסקיו אחר מותר להתחייד עם ג' או ד' נשים. 
עם הנשים כגון הצורפים והסריקים והנקורות 

ם והגרע והרוכלים והגרדיים והספרים והכובסי
והבלן והבורסקי, סורם רע, ואין מעמידים מהם 
לא מלך ולא כהן גדול, ולא מפני שהם פסולים 
אלא מפני שאומנותם זילא. י' דברים נאמרו 

  בגרע וכו'.
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  אומנות ופרנסה
, אומנות נקיה וקלהלר"מ ילמד אדם את בנו 

לא והיינו מחט של תפירות העשויות תלמים, ו

יתפלל למי  זו מעשרת אלאיאמר בליבו אין אומנות 
שהעושר והנכסים שלו, שההצלחה בכל 

  אומנות תלויה לפי זכותו.

להיות  לא ילמד את בנולאבא גוריא איש צדיין 
מפני שכשהם לנים בדרך הם חמר גמל קדר ספן 

רים לאדם ומעבירים כלוקטים עצים ופירות, ועוד שנש

בהמות שלו, שנותן להם לרעות בשדות רועה  על תנאם,

, מפני שזו שהוא מלומד באונאהאו חנווני  חרים,א
אומנות ליסטים. ור"י אומר משמו שרוב 

, ורוב הגמלים מפני לסטיותהחמרים רשעים 
מפני שיראים מן הסכנה ומשברים ליבם כשרים 

שהם בפחד יותר ורוב הספנים חסידים  למקום,

מפני שאינו , וטוב שברופאים לגיהנום מהגמלים

ו משבר ליבו למקום, ופעמים שהורג ירא מן החולי ואינ

, והכשר נפשות, ויש בידו לרפא את העני ואינו מרפא
שיש לו ספק טריפות שבטבחים שותפו של עמלק 

  .וחס על ממונו ומאכילם

  

  

  

רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם 

מפני שהאדם  איני מלמד את בני אלא תורה,ו
עוה"ב, אוכל משכרה בעוה"ז והקרן קיימת ל

ומשמרתו מכל רע בנערותו, ונותנת לו אחרית 
ותקוה באחריתו, אבל שאר האומניות כשהוא 
זקן או חולה או בעל יסורים ואינו יכול לעסוק 

  במלאכתו הוא מת ברעב.

רשב"א אומר שכל בעלי החיים שנבראו לצורך 
האדם מתפרנסים בלי צער, והאדם מתפרנס 

  בצער מפני שהרע את מעשיו.

י אומר אין לך אומנות שעוברת מן רב פ"ב:

, אשרי מי שאם לא ילמדנה זה ילמדנה אחרהעולם 
באומנות מעולה, ואוי לו  ובניושרואה את הוריו 

למי שרואה את הוריו באומנות פגומה. א"א 
לעולם בלא בשם ובלא בורסקי, אשרי מי שהוא 
בשם, ואוי לו למי שהוא בורסקי. וכן א"א 

  ת, אשרי מי וכו'.לעולם בלא זכרים ונקיבו

  

  

  הדרן עלך מסכת קידושין וסדר נשים

  

 


