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 """"ִּפַּקַחתִּפַּקַחתִּפַּקַחתִּפַּקַחת    ֶׁשָּנָׂשאֶׁשָּנָׂשאֶׁשָּנָׂשאֶׁשָּנָׂשא    ֵחֵרׁשֵחֵרׁשֵחֵרׁשֵחֵרׁש""""    ––––    י"די"די"די"דפרק פרק פרק פרק     יבמותיבמותיבמותיבמותמסכת מסכת מסכת מסכת 
        קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א    ––––    קיב, בקיב, בקיב, בקיב, ב .1

ָנה    ִמׁשְ

ַחת ּקַ א ּפִ ׂשָ ּנָ    ,ֵחֵרׁש ׁשֶ
ת,  א ֵחֶרׁשֶ ׂשָ ּנָ ַח ׁשֶ   ּוִפּקֵ

  יֹוִציא,  - ִאם ָרָצה ְלהֹוִציא 
ים  ים. יְ  -ְוִאם ָרָצה ְלַקּיֵ   ַקּיֵ

ְרִמיָזה  הּוא ּכֹוֵנס ּבִ ם ׁשֶ ׁשֵ ְרִמיָזה.  -ּכְ ְך הּוא מֹוִציא ּבִ   ּכָ
  

ה,  ַחת ְוִנְתָחְרׁשָ ּקַ א ּפִ ׂשָ ּנָ ַח ׁשֶ ּקֵ   ּפִ
  יֹוִציא,  -ִאם ָרָצה 

ים.  - ְוִאם ָרָצה    ְיַקּיֵ
  

ית  טֵּ תַּ   לֹא יֹוִציא.  - ִנׁשְ
ה  טָּ תַּ   יָאּה עֹוָלִמית. ֵאינֹו מֹוִצ  -ִנְתָחֵרׁש הּוא אֹו ִנׁשְ

  
יָאַמר  ן נּוִרי ַרּבִ   : יֹוָחָנן ּבֶ

ֵני ָמה ְתָחֵרׁש ֵאינֹו מֹוִציא?  :ִמּפְ ּנִ ה יֹוְצָאה, ְוָהִאיׁש ׁשֶ ְתָחְרׁשָ ּנִ ה ׁשֶ ָ   ָהִאׁשּ
ת,  ֶרׁשֶ ְתּגָ ה ַהּמִ ָ   ָאְמרּו לֹו: ֵאינֹו ּדֹוֶמה ָהִאיׁש ַהְמָגֵרׁש ָלִאׁשּ

ה  ָ ָהִאׁשּ ּלא ִלְרצֹוָנּה, וּ ּה יֹוְצָאה ִלְרצֹונָ  - ׁשֶ   ׁשֶ
א ִלְרצֹונֹו.  - ְוָהִאיׁש    ֵאינֹו מֹוִציא ֶאּלָ

  
יֵהִעיד  א ַרּבִ ּדָ ן ּגּוְדּגַ יָאּה ָאִביָה  יֹוָחָנן ּבֶ ִ ִהׂשּ ת ׁשֶ ֵגטַעל ַהֵחֶרׁשֶ ִהיא יֹוְצָאה ּבְ   . ׁשֶ

ּה.  ּיֹוֵצא ּבָ   ָאְמרּו לֹו: ַאף זֹו ּכַ
  

ין ְנׂשּוִאין ֵני ַאִחין ֵחְרׁשִ    :ׁשְ
י ֲאָחיֹות ֵחְרׁשֹות,  תֵּ   ִלׁשְ

ְקחֹות,  י ֲאָחיֹות ּפִ תֵּ   אֹו ִלׁשְ
ַחת,  ּקַ ת ְוַאַחת ּפִ י ֲאָחיֹות ַאַחת ֵחֶרׁשֶ תֵּ   אֹו ִלׁשְ

י ֲאָחיֹות ֵחְרׁשֹות תֵּ    :אֹו ׁשְ
ְקִחין,  ֵני ַאִחין ּפִ   ְנׂשּוִאין ִלׁשְ

ין,  ֵני ַאִחין ֵחְרׁשִ   אֹו ִלׁשְ
ֵני ַאִחין ֶאָחד ַח  אֹו ִלׁשְ ּקֵ    -ֵחֵרׁש ְוֶאָחד ּפִ

יּבּום.  טּוִרין ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהּיִ   ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ
   ,ִיְכנֹוסוּ  –ְוִאם ָהיּו ָנְכִרּיֹות 

  יֹוִציאּו.  -ְוִאם ָרצּו ְלהֹוִציא 
  

ַח, ְנׂשּוִאין ּקֵ ֵני ַאִחין, ֶאָחד ֵחֵרׁש ְוֶאָחד ּפִ ְקחֹות,  ׁשְ י ֲאָחיֹות ּפִ תֵּ   ִלׁשְ
ַחת? ֵמת ֵח  ּקַ ַעל ַהּפִ ַח ּבַ ּקֵ ה ּפִ ֲעׂשֶ ַחת, ַמה ּיַ ּקַ ַעל ַהּפִ   ֵרׁש ּבַ

ה.  ָ ּום ֲאחֹות ִאׁשּ ֵצא, ִמׁשּ   תֵּ
ַחת?  ּקַ ַעל ַהּפִ ה ֵחֵרׁש ּבַ ֲעׂשֶ ַחת, ַמה ּיַ ּקַ ַעל ַהּפִ ַח ּבַ ּקֵ   ֵמת ּפִ

ֵגטמֹוִציא  ּתֹו ּבְ ת ָאִחיו ֲאסּוָרה ְלעֹוָלם. ִאׁשְ   , ְוֵאׁשֶ
  

ֵני ַאִחין  ַחת, ׁשְ ּקַ ת ְוַאַחת ּפִ י ֲאָחיֹות, ַאַחת ֵחֶרׁשֶ תֵּ ְקִחין ְנׂשּוִאין ִלׁשְ   ּפִ
ַחת?  ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ ּקֵ ה ּפִ ֲעׂשֶ ת, ַמה ּיַ ַעל ֵחֶרׁשֶ ַח ּבַ ּקֵ   ֵמת ּפִ

ה.  ָ ּום ֲאחֹות ִאׁשּ ֵצא ִמׁשּ   תֵּ
ת?  ַעל ַהֵחֶרׁשֶ ַח ּבַ ּקֵ ה ּפִ ֲעׂשֶ ַחת, ַמה ּיַ ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ ּקֵ   ֵמת ּפִ

ֲחִליָצה. מ ת ָאִחיו ּבַ ֵגט, ְוֶאת ֵאׁשֶ ּתֹו ּבְ   ֹוִציא ֶאת ִאׁשְ
  

ַחת,  ּקַ ת ְוַאַחת ּפִ י ֲאָחיֹות, ַאַחת ֵחֶרׁשֶ תֵּ ַח, ְנׂשּוִאין ִלׁשְ ּקֵ ֵני ַאִחין, ֶאָחד ֵחֵרׁש ְוֶאָחד ּפִ   ׁשְ
ַחת?  ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ ּקֵ ה ּפִ ֲעׂשֶ ת, ַמה ּיַ ַעל ֵחֶרׁשֶ   ֵמת ֵחֵרׁש ּבַ

ֵצא ִמׁשּ  ה. תֵּ ָ   ּום ֲאחֹות ִאׁשּ
ַחת,  ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ ּקֵ ת? ֵמת ּפִ ַעל ֵחֶרׁשֶ ה ֵחֵרׁש ּבַ ֲעׂשֶ   ַמה ּיַ

ת ָאִחיו ֲאסּוָרה ְלעֹוָלם.  ֵגט, ְוֵאׁשֶ ּתֹו ּבְ   מֹוִציא ֶאת ִאׁשְ
  

 רש"י
  מתני' 

. מה חרש כשם שכונס ברמיזה
כלומר כקידושין .  טעם קאמר

כך גירושין וכן פקח בחרשת 
ברמיזה כנס שרמז באצבע עד 
שנתרצית לו וברמיזה אם רצה 

   להוציא יוציא:
. פקח שנשא פקחת ונתחרשה

אע''פ שקידושיה גמורים אם 
רצה יוציא דבגט לא בעינן דעת 
האשה כדמפרש לקמן 

   במתניתין:
. בגמרא נשתטית לא יוציא

הג מפרש שלא ינהגו בה מנ
 הפקר ותקנתא דרבנן היא:

. לאחר קידושין נתחרש הוא
הואיל וקידושיה גמורים היו לא 

   יוציא עולמית:
. בקטנותה שהשיאה אביה

וקיבל קידושיה והוו קידושין 
גמורים שיוצאה בגט ואפי' 
משגדלה ופקע כח אב מקבלת 

   היא את גיטה:
. פקחת שנתחרשה כיוצא אף זו

   בה:
ל . דהואיהרי אלו פטורות

ושתיהן חרשות או שניהן 
חרשים כקידושי זו כך קידושי 
זו ואתו קידושין דאשתו 

   ומפקעי זיקה:
. שאין חליצה בחרשת יכנוסו

וחרש שאינן באמר ואמרה 
ואח''כ אם רצו יוציאו בגט 
דאתא גט ברמיזה ומפקיע 
נישואין דידיה וזיקת אחיו 

   דהוא ברמיזה:
. דזיקת מוציא אשתו בגט
קידושין  אחותה הבאה מכח

גמורים אוסרתה עליו ואין כח 
בקידושין דידה לדחותה משום 

   אחות אשה:
. ואשת אחיו אסורה לעולם

דחרש לא חליץ ולכנוס אי 
  אפשר משום אחות אשה:
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ְקחֹות י ָנְכִרּיֹות ּפִ תֵּ ַח, ְנׂשּוִאין ִלׁשְ ּקֵ ֵני ַאִחין, ֶאָחד ֵחֵרׁש ְוֶאָחד ּפִ    ,ׁשְ
ַחת? ֵמת ֵח  ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ ּקֵ ה ּפִ ֲעׂשֶ ַחת, ַמה ּיַ ּקַ ַעל ּפִ   ֵרׁש ּבַ

ם.    אֹו חֹוֵלץ אֹו ְמַייּבֵ
ַחת?  ּקַ ַעל ּפִ ה ֵחֵרׁש ּבַ ֲעׂשֶ ַחת, ַמה ּיַ ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ ּקֵ   ֵמת ּפִ

  ּכֹוֵנס, ְוֵאינֹו מֹוִציא ְלעֹוָלם. 
  

י ָנְכִרּיוֹ  תֵּ ְקִחין ְנׂשּוִאין ִלׁשְ ֵני ַאִחין ּפִ ת, ׁשְ ַחת ְוַאַחת ֵחֶרׁשֶ ּקַ   ת, ַאַחת ּפִ
ַחת?  ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ ּקֵ ה ּפִ ֲעׂשֶ ת, ַמה ּיַ ַעל ֵחֶרׁשֶ ַח ּבַ ּקֵ   ֵמת ּפִ

  יֹוִציא.  - ְוִאם ָרָצה ְלהֹוִציא  ,ּכֹוֵנס
ת?  ַעל ֵחֶרׁשֶ ַח ּבַ ּקֵ ה ּפִ ֲעׂשֶ ַחת, ַמה ּיַ ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ ּקֵ   ֵמת ּפִ

ם.    אֹו חֹוֵלץ אֹו ְמַייּבֵ
  

ַחת, ׁשְ  ּקַ ת ְוַאַחת ּפִ י ָנְכִרּיֹות, ַאַחת ֵחֶרׁשֶ תֵּ ַח, ְנׂשּוִאים ִלׁשְ ּקֵ   ֵני ַאִחין, ֶאָחד ֵחֵרׁש ְוֶאָחד ּפִ
ַחת?  ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ ּקֵ ה ּפִ ֲעׂשֶ ת, ַמה ּיַ ַעל ֵחֶרׁשֶ   ֵמת ֵחֵרׁש ּבַ

  יֹוִציא.  - ּכֹוֵנס, ְוִאם ָרָצה ְלהֹוִציא 
ַחת, ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ ּקֵ ת?  ֵמת ּפִ ַעל ֵחֶרׁשֶ ה ֵחֵרׁש ּבַ ֲעׂשֶ   ַמה ּיַ

  . ְוֵאינֹו מֹוִציא ְלעֹוָלם ,ּכֹוֵנס
  

ָמָרא             ּגְ

ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ
ַנן ְנׂשּוִאין,  ינּו ְלהּו ַרּבָ ַתּקִ ת ּדְ ָנא ֵחֵרׁש ְוֵחֶרׁשֶ   ַמאי ׁשְ

ָנא ׁשֹוֶטה ְוׁשֹוָטה  וּ ּדְ ּוַמאי ׁשְ ַנן ִנׂשּ ינּו ְלהּו ַרּבָ ּקִ   ִאין? לֹא ּתַ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ים ּוֵמתּו " אּו ָנׁשִ ׂשְ ּנָ ּבּום - ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ׁשֶ טּורֹות ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהּיִ    !"ְנׁשֹוֵתיֶהן ּפְ
  

ַנן  ַרּבָ א ּדְ ְנּתָ ּקַ ַקְייָמא ּתַ ת, ּדְ ּוִאין,  -ֵחֵרׁש ְוֵחֶרׁשֶ ַנן ִנׂשּ ינּו ְלהּו ַרּבָ ּקִ   ּתַ
ָלא ַקיְּ  ַנןׁשֹוֶטה ְוׁשֹוָטה ּדְ ַרּבָ א ּדְ ְנּתָ ּקַ    ,יָמא ּתַ

ְכִפיָפה ּדְ  ר ִעם ָנָחׁש ּבִ ּוִאין.  -  ַאַחתֵאין ָאָדם ּדָ ַנן ִנׂשּ ינּו ַרּבָ ּקִ   לֹא ּתַ
  

ָנא ָקָטן  ּוִאין? ּדְ ּוַמאי ׁשְ ַנן ִנׂשּ ינּו ֵליּה ַרּבָ ּקִ ּוִאין, ְוֵחֵרׁש ּתַ ַנן ִנׂשּ ינּו ַרּבָ ּקִ   לֹא ּתַ
  

ּוִאין לֹא ָאֵתי ִלכְ ּדְ ֵחֵרׁש,  ּוִאין,  -ַלל ִנׂשּ ַנן ִנׂשּ ינּו ַרּבָ ּקִ   תַּ
ָאֵתי ּוִאין  ָקָטן, ּדְ ּוִאין.  -ִלְכַלל ִנׂשּ ַנן ִנׂשּ ינּו ַרּבָ ּקִ   לֹא ּתַ

  
ּוִאין,  ָאְתָיא ִלְכַלל ִנׂשּ ה, ּדְ ּוִאין! וְ ַוֲהֵרי ְקַטּנָ ַנן ִנׂשּ ינּו ַרּבָ ּקִ   ּתַ

  
ּה ִמְנַהג ֶה  ּלא ִיְנֲהגּו ּבָ   .ְפֵקרָהָתם ׁשֶ

  
ָלא ְמָמֲאָנה ת ּדְ ָנא ֵחֶרׁשֶ ְמָמֲאָנה, ּוַמאי ׁשְ ה ּדִ ָנא ְקַטּנָ    ?ּוַמאי ׁשְ

  
ן, ּדְ    קיג,א   ִמיְמָנִעי ְוָלא ָנְסִבי ָלּה. ^ִאם ּכֵ

  
ְתרּוָמה ָלא ָאְכָלה ּבִ ת ּדְ ָנא ֵחֶרׁשֶ ְתרּוָמה, ּוַמאי ׁשְ ָאְכָלה ּבִ ה ּדְ ָנא ְקַטּנָ   ?ּוַמאי ׁשְ

  
ְתַנן    :ּדִ

ייד ֵהִע " א ַרּבִ ּדָ ן ּגּוְדּגַ    :יֹוָחָנן ּבֶ
ת ֵגט,  ַעל ַהֵחֶרׁשֶ ּיֹוְצָאה ּבְ יָאּה ָאִביָה ׁשֶ ִ ִהׂשּ   ׁשֶ

את ְלכֹ ֵ ׂשּ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ה ּבַ ְתרּוָמהְוַעל ְקַטּנָ אֹוֶכֶלת ּבִ   , (גיטין נה.)" ֵהן ׁשֶ
ת לֹא ָאְכָלה! ו   ִאיּלּו ֵחֶרׁשֶ
  

א ַיֲאִכיל ֵחֵר  ּמָ ֵזיָרה, ׁשֶ ת. ּגְ   ׁש ֵחֶרׁשֶ
  

   !ְוֵליכּול
  !ָקָטן אֹוֵכל ְנֵבלֹות הּוא

 רש"י
. דלא אתי כונס ואין מוציא לעולם

גט דידיה ומפקע זיקת יבומי אחיו 
   הראשון:

  
  גמ' 

. דקתני דתקינו להו רבנן נישואין
מתני' שצריכות חליצה אלמא יש 
נישואין וקידושין לחרש ואע''ג 
דלאו בר דעה הוא ומדאורייתא אין 
קנינו קנין: ה''ג שוטה וקטן שנשאו 
נשים נשותיהן פטורות מן החליצה 

   ומן הייבום:
. שדרכן דקיימא תקנתא דרבנן

להיות שלום ביניהם אפי' חרש עם 
חרשת וכ''ש כשהאיש פקח אבל 

בפקחת לשוטה ושוטה  שוטה אפילו
לפקח אין שלום ביניהם וכ''ש שוטה 

   לשוטה:
   . בתוך קופה אחת:בכפיפה

. דקתני לעיל שוטה ומאי שנא קטן
   וקטן שנשאו כו':

. לעולם לכלל חרש דלא אתי
   נישואין דאורייתא:

. כדי שלא תקינו ליה רבנן נישואין
   יבטל:

. אי לא שלא ינהגו בה מנהג הפקר
ין לה מי ישמרנה מוצאה דמנסבה א

 וינהגו בה מנהג הפקר בזנות: 
. הואיל מימנעי ולא נסבי לה

ולעולם היא יכולה למאן מפני 
חרשותה אבל קטנה גבול יש לה 
וסבר מפייסנא לה כל שעתא עד 

   שיעבור זמן מיאונה:
. אם מאי שנא דאכלה בתרומה

   השיאתה אמה לכהן:
. שלא השיאה ומאי שנא חרשת

נישואיה  אביה בקטנותה שאין
גמורין דלא אכלה כדתנן כו' אלמא 

   לא אכלה:
. על החרשת שהשיאה אביה

בקטנותה שיוצאה בגט ואפי' 
משתגדיל ואין אביה מקבל גיטה 
מקבלתו היא ויוצאה ואע''ג 
דקידושיה גמורין הוו וגירושיה בלא 
דעת הוי גיטא לפי שהאשה יוצאת 

   לרצונה ושלא לרצונה:
ה . יתומועל קטנה בת ישראל

הנישאת ע''פ אמה שאוכלת 
בתרומה אע''פ שאין נישואיה 
נישואין גמורים אכלה בתרומה 
דרבנן כך אוקימנא בהאשה רבה 

   (לעיל דף צ.):
. מדשבקה ואילו חרשת לא אכלה

לחרשת דקעסיק בה ואתי ונקט 
קטנה ולא קתני ועל החרשת 
   שנישאת מעצמה שאוכלת בתרומה:
. גזירה שמא יאכיל חרש בחרשת

י לאו שינויא מעליא הוא מה לי והא
פקח בחרשת מה לי חרש בחרשת 
שניהן אינן נשואין ואם זו מותרת 
אף זו מותרת שהרי צד היתר שלהן 
אינו אלא משום דלאו בני עונשין 
נינהו והוו כקטן אוכל נבלות אלא 
כולה משום גזירה שמא יאכיל חרש 
בפקחת הוא דאיכא עליה חיוב 

לתא מיתה כדאמרי' במסקנא דמי
ולהכי נקט ברישא שמא יאכיל חרש 
בחרשת ולא נקט שמא יאכיל חרש 
בפקחת משום דחרש בפקחת לא 
מיחלף בפקח בחרשת אבל חרשת 
אשת חרש מיחלפא בחרשת אשת 
פקח והדר מיחלף חרש בעל פקחת 
בחרש בעל חרשת אבל קטנה לגדול 
ליכא למיגזר משום גדולה לקטן 

   דאין לקטן נישואין:
חרש בפקחת בתרומה . אפי' וליכול

   דרבנן הא אית לה נשואין מדרבנן:
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ַחת.  ִפּקַ א ַיֲאִכיל ֵחֵרׁש ּבְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ

  
ַנן!  ַרּבָ ְתרּוָמה ּדְ ַחת ַנִמי ֵליכּול ּבִ ִפּקַ   ְוֵחֵרׁש ּבְ

  
אֹוַרְייָתא.  ְתרּוָמה ּדְ ְלָמא ָאֵתי ְלאֹוְכָלּה ּבִ ֵזיָרה ּדִ   ּגְ

  
ָנא ְקַטנָּ  ה? ּוַמאי ׁשְ תּוּבָ ֵלית ָלּה ּכְ ת ּדְ ָנא ֵחֶרׁשֶ ה, ּוַמאי ׁשְ תּוּבָ ִאית ָלּה ּכְ   ה ּדְ

  
ן, ִמיְמָנִעי ְולֹא ָנְסִבי ָלּה ּדְ     .ִאם ּכֵ
  

ה?  תּוּבָ ִאית ָלּה ּכְ ה ְמָנָלן ּדְ   ּוְקַטּנָ
  

ְתַנן    :ּדִ
יה"ַהְמָמֶאֶנת, ְוַה " ִנּיָ ְ ה.  -ְוַאְיילֹוִנית  ",ׁשּ תּוּבָ   ֵאין ָלֶהן ּכְ

ֵגטָבל ֲא     .יֹוְצָאה ּבְ
ה תּוּבָ ה ֵיׁש ָלּה ּכְ   . (כתובות ק:) "ְקַטּנָ

  
ה?  תּוּבָ ֵלית ָלּה ּכְ ת ְמָנַלן ּדְ   ְוֵחֶרׁשֶ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְקחֹות, " אּו ּפִ ׂשְ ּנָ   ֵחֵרׁש ְוׁשֹוֶטה ׁשֶ
ֹוֶטה  ה ַהׁשּ ּפָ תַּ ַח ַהֵחֵרׁש, ְוִנׁשְ ּקֵ ְתּפַ ּנִ י ׁשֶ לּוםֲעֵליֶה ֵאין ָלֶהם  -ַאף ַעל ּפִ   . ם ּכְ

יָמן  ה.  - ָרצּו ְלַקּיְ תּוּבָ   ֵיׁש ָלֶהם ּכְ
ת אֹו ׁשֹוָטה א ֵחֶרׁשֶ ׂשָ ּנָ ַח ׁשֶ יֶמת,  -ּוִפּקֵ ָתּה ַקּיֶ תּוּבָ ַתב ָלּה ֵמָאה ָמֶנה ּכְ   ֲאִפיּלּו ּכָ

ְנָכָסיו ָרָצה ִלּזֹוק ּבִ ֵני ׁשֶ   ."ִמּפְ
  ָרָצה, ּדְ ַטְעָמא 

  .ֵאין ָלּה  - ָהא לֹא ָרָצה 
ןּדְ     ., ִמיְמָנִעי ְולֹא ָנְסִבי ָלּה ִאם ּכֵ
  

ה,  ,ִאי ָהִכי תּוּבָ ַחת ְלֵחֵרׁש, ִליְתַקן ָלּה ּכְ ּקַ י! ּדְ ּפִ ּבִ ּסְ ן, ִמיְמָנִעי ְולֹא ִמיּנַ   ִאם ּכֵ
  

א.  ׂשֵ ה רֹוָצה ְלִהּנָ ָ א, ָהִאׁשּ ָ ָהִאיׁש רֹוֶצה ִליׂשּ   יֹוֵתר ִמׁשֶ
  

ֵבבּוֵתיּה  ׁשְ ֲהָוה ּבִ ּיוּ ַרב ַמ ּדְ ַההּוא ֵחֵרׁש ּדַ ְכֵסיּה ְלּכִ ע ֵמָאה זּוֵזי ִמּנִ ָתא ְוָכַתב ָלּה ַאְרּבַ    ., ַאְנְסֵביּה ִאיּתְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ה  ַגְבָרא ַרּבָ ּיּו, ּדְ ַרב ַמְלּכִ ים ּכְ   . הּואַמאן ַחּכִ

ׁשוֹ  ּמְ ְפָחה ְלׁשַ    !ִמי לֹא ָזְבִניַנן ֵליּה? ,ָקָסַבר: ִאיּלּו ָרָצה ׁשִ
ִא  ן ָהָכא, ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ י. ּכָ ְרּתֵ א ּתַ   יּכָ

  
  

 רש"י
. לקמן בעי תרוייהו ומ''ש כו'

מנא לן דהא אית לה והא לית 
   לה:

. אבל מימנעי ולא נסבי לה
בקטנה לא מימנעי דאתיא לכלל 

   דיעה:
. לית לה כתובה דהא ממאנת

   בעל כרחו נפקא:
   . מד''ס:שנייה

. דרבנן קנסוה אין לה כתובה
כדאמר ביש מותרות (לעיל דף 

   פה:):
. משום דמקח טעות איילונית

   הוא:
. מדיוקא אבל יוצאה בגט כו'

דמתני' דקתני ממאנת שמעינן 
מינה טעמא משום דבעל כרחו 
נפקא הא הוציאה אית לה 

   אלמא יש כתובה לקטנה:
. דאין אין להן עליהם כלום

להם דעת ואין תנאו הראשון 
ן נשואין תנאי ואע''ג דתקון רבנ

לחרש לא תקינו לה רבנן כתובה 
מיניה כדמפרש לקמן יותר ממה 
שהאיש רוצה לישא אשה רוצה 

   להנשא:
. ואע''פ שרוצה לזוק בנכסיו

שלא (נשא) תקנו לה חכמים 
כתובה הרי הוא כתב לה הואיל 
ורוצה להפסיד ולהיות נזוק 

   מנכסיו תנאו קיים:
. דלא כתב לה אין הא לא רצה

   ים:לה מתקנת חכמ
. דבעי למיתב לה כתובה א''כ

   מימנעי ולא נסבי לה:
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        בבבב- - - - קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א .2
יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ׁשְ

ת ֵחֵרׁש  לּוי.  -ֵאׁשֶ ם ּתָ יִבין ָעֶליָה ָאׁשָ   ֵאין ַחּיָ
  

יע ֵליּה:    ֵליָמא ְמַסּיַ
ה לֹא ִיְתרֹומּו, " ָ   ֲחִמׁשּ

ְרמּו  רּוָמה - ְוִאם תָּ רּוָמָתן תְּ    .ֵאין תְּ
  ְוֵאּלּו ֵהן: 

  , ֵחֵרׁש 
  ׁשֹוֶטה, 
  ְוָקָטן, 

ּלֹו,  ֵאינֹו ׁשֶ   ְוַהּתֹוֵרם ֶאת ׁשֶ
ָרֵאל  ְרׁשּות ִיׂשְ ָרֵאל ֲאִפיּלּו ּבִ ל ִיׂשְ ַרם ׁשֶ תָּ רּוָמה -ְוגֹוי ׁשֶ רּוָמתֹו תְּ   . "ֵאין תְּ

  
יָאַמר כְּ ּדְ הּוא    ֶאְלָעָזר.  ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ּום  ִיְצָחק ַרּבִ יאֹוֵמר ִמׁשּ    :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
רּוַמת ֵחֵרׁש  ין,  -תְּ   לֹא ֵתֵצא ְלחּוּלִ

הּוא ָסֵפק ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

יִאי ְסִביָרא כְּ  יב!  ַרּבִ לּוי ַנִמי ִליַחּיַ ם תָּ   ֶאְלָעָזר, ָאׁשָ
  

ֵעיַנן  י ֲחִתיכֹותּבָ ּתֵ ְ   .ֲחִתיָכה ִמׁשּ
  

ֵעי  יּוִמי ּבָ י ֲחִתיכֹות? ַרּבִ ּתֵ ְ    !ֶאְלָעָזר ֲחִתיָכה ִמׁשּ
   :ְוָהַתְנָיא

י"   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ
יִבין ַעל  -ּכֹוי  לּויַחּיָ ם תָּ   ! "ֶחְלּבֹו ָאׁשָ

  
מּוֵאל ָסַבר כְּ  יׁשְ ֲחָדא,  ַרּבִ   ֶאְלָעָזר ּבַ

ֲחָדא.    ּוָפֵליג ֲעֵליּה ּבַ
  
  

א  ָאְמֵריְוִאיּכָ   . ּדְ
  

יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ׁשְ
יִבין ָע  ת ֵחֵרׁש ַחּיָ לּוי. ֵאׁשֶ ם ּתָ   ֶליָה ָאׁשָ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ה לֹא ִיְתרֹומּו, " ָ   ֲחִמׁשּ
ְרמּו  רּוָמה - ְוִאם תָּ רּוָמָתן תְּ    .ֵאין תְּ

  ְוֵאּלּו ֵהן: 
  ֵחֵרׁש, 

  ׁשֹוֶטה, 
  ְוָקָטן, 

ּלֹו,  ֵאינֹו ׁשֶ   ְוַהּתֹוֵרם ֶאת ׁשֶ
ָרֵאל  ְרׁשּות ִיׂשְ ָרֵאל ֲאִפיּלּו ּבִ ל ִיׂשְ ַרם ׁשֶ תָּ רּוָמה -ְוגֹוי ׁשֶ רּוָמתֹו תְּ   ! "ֵאין תְּ

  
יָסַבר ָלּה כְּ    ֶאְלָעָזר.  ַרּבִ

  
ָעא  יּבְ   : ַרב ַאׁשִ

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ֶאְלָעָזר?  ַרּבִ
  

א הּוא,  ּתָ א ְקִליׁשְ ְעּתָ ֵחֵרׁש ּדַ יָטא ֵליּה ּדְ ׁשִ ט ּפְ   ִמיְפׁשַ
א ִציּלּוָתא,   ְעּתָ ָקא ֵליּה ִאי ּדַ  ּוִמיהּו ְמַסּפְ

 רש"י
. אין חייבין עליה אשם תלוי

דנימא ספק אשת איש היא ספק 
היה בו דעת ספק אין בו והבא 
עליה באשם תלוי דודאי אין לו 

   שום קנין מן התורה:
. ולא התורם את שאינו שלו

צוהו בעל הבית דשליחות נפקא 
) מאתם גם לן (קדושין דף מא:

אתם לרבות שלוחכם הלכך מה 
אתם לדעתכם אף שלוחכם 

   לדעתכם:
ועובד כוכבים שתרם את של 
ישראל אפי' ברשות בעלים 

. דבעינן מה אתם אינה תרומה
בני ברית אף שלוחכם בני ברית 
וקתני מיהא חרש אין תרומתו 
תרומה ומותרת לזר ואי ספק 
הוא תרומה ויחזור ויתרום 

   מיבעי ליה:
. כלומר דאמר כר' אלעזר הוא

מהא לא תסייעיה דגבי תרומה 
ס''ל לשמואל כר' אלעזר דספק 
הוא וגבי אשתו אע''ג דספק 
הוא אינה באשם תלוי דגבי 
אשם תלוי כתיב אחת מכל 
מצות ה' (ויקרא ה) וקרינן 
מצוות דמשמע חדא מתרתי 
שיש היתר ואיסור לפניו כגון 
אשתו וא''א עמו בבית וסבור 

א אשתו ובא על אין שם אל
האחת ולבקר נמצאו שתיהן 
ולא ידע על אי זו בא וכן חלב 
ושומן לפניו וסבר שתיהן שומן 
ואכל אחת מהן ולסוף נודע לו 
שהאחת חלב ולא ידע אי זו אכל 
דאי ידע מייתי חטאת נקבה וכל 
דהו אפי' בת דנקא והשתא דלא 
ידע מביא אשם זכר בכסף 
שקלים אבל הכא שהספק תלוי 

אחת ספק איסור ספק  בחתיכה
   היתר לא מייתי אשם תלוי:

. כוי חייבין על חלבו אשם תלוי
 והא הכא כל הספק תלוי בה:

 . באשת חרש:מ''ט דר''א
. דקה כלומר דעתו קלישתא

מועטת שאין מחודד להבין 
כשאר בני אדם ומיהו מספקא 
ליה אי דעתא צילותא היא 
אותה קצת הדעת שיש לו אם 

א נותן צלולה היא ובמה שהו
דעתו ועושה דבר ודאי כוונתו 
כוונה אי לאו דעתו צלולה היא 
ולעולם כל ימיו של חרש פשיטא 
ליה לרבי אלעזר דחדא דעתא 
אית ליה לחרש דאינו עתים 

    חלים עתים שוטה:
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א ִאי לָ    קיג,ב ְעּתָ א ִציּלּוָתא, ּוְלעֹוָלם ֲחָדא ּדַ ְעּתָ   . הּואאו ּדַ
ְלָמא א :אֹו ּדִ ּתָ יּה ְקִליׁשְ ַדְעּתֵ יָטא ֵליּה ּדְ ׁשִ א ִציּלּוָתא ,ּפְ ְעּתָ   א, וּ ה ְוָלאו ּדַ

יָון  :ְוָהָכא ַהְיינּו ַטֲעָמא ים ׁשֹוֶטה. ּדְ ּכֵ ים ָחִלים ְוִעּתִ   ִעּתִ
  

ּה?    ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  
ֵגט. לְ  ּתֹו ּבְ   הֹוִציא ִאׁשְ

א הּוא :ִאי ָאְמַרּתְ  ְעּתָ ין.  ,ֲחָדא ּדַ ירּוׁשִ ְך ּגֵ ין ּכָ ִקּדּוׁשִ   ּכְ
ים ׁשֹוֶטה  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ים ָחִלים ְוִעּתִ ׁש  - ִעּתִ י ָמֵצי ְמַקּדֵ י ָלא ָמֵצי ְמָגֵרׁש  ,ִקּדּוׁשֵ רּוׁשֵ    .ּגֵ

  ַמאי? 
  

   .ֵתיקוּ 
  
  

 רש"י
. דלאו או דלמא פשיטא ליה

דעתא צילותא היא אלא היינו 
טעמא דמספקא ליה דעתים 

עתו שהוא חלים לגמרי וד
צלולה וחיישינן שמא בשעת 

   קידושין חלים היה:
. חרש להוציא את אשתו בגט

מעיקרו לר' אלעזר אם יכול 
לגרש או לא דבשלמא לרבנן 
פשיטא לן דמוציא כדאמרינן 
במתני' (לעיל קיב:) כשם שכונס 
ברמיזה כך מוציא ברמיזה אלא 
לר' אלעזר דמשוי ליה ספק 

   מאי:
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        קיג, בקיג, בקיג, בקיג, ב .3
נָּ [" ַח ׁשֶ ּקֵ ַחתּפִ ּקַ א ּפִ ית] וְ  ׂשָ טֵּ תַּ   ]."לֹא יֹוִציא - [ ִנׁשְ
  

יָאַמר    : ִיְצָחק ַרּבִ
ת,  ֶרׁשֶ ַבר ּתֹוָרה ׁשֹוָטה ִמְתּגָ   ּדְ

ֲהָוה  ְרָחּה. ַא ִמיֵדי ּדַ ַעל ּכָ ַחת, ּבְ ּקַ   ּפִ
  
ת? וּ  ַעם ָאְמרּו ֵאיָנּה ְמגֹוֶרׁשֶ   ַמה ּטַ

ּה ִמְנַהג ֶהְפֵקר.  ּלא ִיְנֲהגּו ּבָ   ׁשֶ
  

  ֵמי? ֵהיִכי ּדָ 
  

מֹור ַעְצָמּה ּדְ ִאיֵליָמא  ּה, ְויֹוַדַעת ִלׁשְ יּטָ מֹור ּגִ ּה ִמְנַהג ֶהְפֵקר? - יֹוַדַעת ִלׁשְ    !ִמי ָנֲהִגי ּבָ
א  ּה ְולֹא ַעְצָמּה. ּדְ ֶאּלָ יּטָ מֹור לֹא ּגִ   ֵאין יֹוַדַעת ִלׁשְ

ת? ֶרׁשֶ ַבר ּתֹוָרה ׁשֹוָטה ִמְתּגָ    !ּדְ
ֵבי  יְוָהא ָאַמר ּדְ ָיָדּה"": איַינַּ  ַרּבִ   , (דברים כד, ג)  225ְוָנַתן ּבְ

ׁש ָלּה ָיד, ְלָגֵרׁש ַעְצָמּה, ָיְצָתה זוֹ  ּיֵ    !ֵאין ָלּה ָיד ְלָגֵרׁש ַעְצָמּה ׁשֶ  ִמי ׁשֶ
  

ֵבי  יְוָתָנא ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

יתֹו"" ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָחּה ְוֵאיָנּה חֹוֶזֶרת,  - "ְוׁשִ ּלְ ׁשַ מְּ   ִמי ׁשֶ

ָחּה ְוחֹוֶזֶרתָיְצָתה זֹו, ׁשֶ  ּלְ ׁשַ    !"ּמְ
  

ּה ּדְ לֹא ְצִריָכא  יּטָ מֹור ּגִ מֹור ַעְצָמּה,  ,יֹוַדַעת ִלׁשְ   ְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ִלׁשְ
ָקא,  ַנן לֹא ֵליּפְ ּה, ַוֲאמּור ַרּבָ יּטָ מֹור ּגִ ָהא יֹוַדַעת ִלׁשְ ת, ּדְ ֶרׁשֶ ַבר ּתֹוָרה ׁשֹוָטה ִמְתּגָ   ּדְ

ּה ִמְנַהג  ּלא ִיְנֲהגּו ּבָ   ֶהְפֵקר. ׁשֶ
   

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
יָדּה  י ּדִ ּבֵ ָקָתֵני ּגַ ְיָקא ַנִמי ּדְ ית  :ּדַ טֵּ תַּ   , לֹא יֹוִציא" - "ִנׁשְ

יֵדיּה  י ּדִ   , "לֹא יֹוִציא עֹוָלִמית" :ְוַגּבֵ
ָקָתֵני ָנא ָהָכא ּדְ    ?"עֹוָלִמית" :ַמאי ׁשְ

ָנא ָהָתם    לֹא ָקָתֵני "עֹוָלִמית"? ּדְ ּוַמאי ׁשְ
  

ַמ  א ׁשְ ּה, ֶאּלָ   ע ִמיּנָ
אֹוַרְייָתא,  - ָהא    ּדְ
ַנן –ָהא  ַרּבָ    .ּדְ
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ָיָדּה וכתב לה ספר כריתות    ָיָדּה ְוָנַתן ּבְ ָיָדּה ְוָנַתן ּבְ ָיָדּה ְוָנַתן ּבְ   ְוָנַתן ּבְ

 רש"י
. שכן זרתשמשלחה מביתו וחו

   מנהג השוטים שאין בושין:
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        קיג, בקיג, בקיג, בקיג, ב .4
יָאַמר " ן נּוִרי ַרּבִ    :יֹוָחָנן ּבֶ
ֵני ָמה[ ְתָחֵרׁש ֵאינֹו מֹוִציא?  :ִמּפְ ּנִ ה יֹוְצָאה, ְוָהִאיׁש ׁשֶ ְתָחְרׁשָ ּנִ ה ׁשֶ ָ   ָהִאׁשּ

ה ַה  ָ ת, ָאְמרּו לֹו: ֵאינֹו ּדֹוֶמה ָהִאיׁש ַהְמָגֵרׁש ָלִאׁשּ ֶרׁשֶ ְתּגָ   ּמִ
ה  ָ ָהִאׁשּ ּלא ִלְרצֹוָנּה, וּ יֹוְצָאה ִלְרצֹוָנּה  - ׁשֶ   ׁשֶ

א ִלְרצֹונוֹ  - ְוָהִאיׁש    ].ֵאינֹו מֹוִציא ֶאּלָ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
י יָטא ֵליּה, וְ  ַרּבִ ׁשִ ן נּוִרי, ִאיׁש ּפְ ֲעָיא ֵליּה יֹוָחָנן ּבֶ ה ָקִמיּבָ ָ    ?ִאׁשּ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ה ּפְ  ָ יָטא ֵליּה ִאׁשּ ֲעָיא ֵליּה וְ  ,ׁשִ    ?ִאיׁש ָקִמיּבָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָקָאְמרּו ֵליּה: ת" ִמּדְ ֶרׁשֶ ְתּגָ ה ַהּמִ ָ    ,ֵאינֹו ּדֹוֶמה ָהִאיׁש ַהְמָגֵרׁש ָלִאׁשּ
ה  ָ ָהִאׁשּ ּלא ִלְרצֹוָנּה,  - ׁשֶ   יֹוֵצאת ִלְרצֹוָנּה ְוׁשֶ

א ִלְרצֹונוֹ  - ְוָהִאיׁש     ,"ֵאינֹו מֹוִציא ֶאּלָ
ַמ  ּה ׁשְ ֲעָיא ֵליּה.  :ע ִמיּנָ   ִאיׁש ָקִמיּבָ

  
ָקָאְמרּו ֵליּה  ה, ִמּדְ ַרּבָ ּה" :ַאּדְ ּיֹוֵצא ּבָ   , "ַאף זֹו ּכַ

ּה  ַמע ִמיּנָ ֲעָיא ֵליּה.  :ׁשְ ה ָקִמיּבָ ָ   ִאׁשּ
  

א י ,ֶאלָּ ן נּוִרי ְלִדְבֵריֶהם ָקָאַמר ְלהוּ  ַרּבִ    ,יֹוָחָנן ּבֶ
י ֵהיִכי  א,  ,ֵצי ְמָגֵרׁש ִאיׁש ָלא ָמ ּדְ ְלִדיִדי, ּכִ ְרׁשָ ה ַנִמי ָלא ִמיּגָ ָ   ִאׁשּ

א ָנא  ,ֶאלָּ ה ּוַמאי ׁשְ ָ ָנא ִאׁשּ    ?ִאיׁש ְלִדיְדכּו, ַמאי ׁשְ
  

  ָאְמרּו ֵליּה: 
ת" ֶרׁשֶ ְתּגָ ה ַהּמִ ָ   . "ֵאינֹו ּדֹוֶמה ָהִאיׁש ַהְמָגֵרׁש ָלִאׁשּ
  
  

 רש"י

. ואשה ש''מ איש מיבעיא ליה
פשיטא ליה דאי אשה מיבעיא 
ליה ואיש פשיטא ליה הכי 
איבעי להו לאהדורי אינו דומה 
 אשה המתגרשת לאיש המגרש:

. ועלה אשה נמי לא מיגרשא
קמייתו לה רבנן ראיה לדבריהם 
אף זו כיוצא בה ואינו דומה 

יה אאיש משום דקמהדרי ל
דאיהו ה''ק לדידכו דאמריתו 
אשה מיגרשא מ''ש איש ומ''ש 

   אשה:
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        קיג, בקיג, בקיג, בקיג, ב .5
יֵהִעיד " ן[ יֹוָחָנן ַרּבִ א ּבֶ ּדָ תַהֵחֶר  ַעל :ּגּוְדּגַ יָאּה  ׁשֶ ִ ִהׂשּ ִהיא ָאִביָה  ׁשֶ ֵגט" יֹוְצָאה ׁשֶ   ].ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ל ֵמ  יֵעדּותֹו ׁשֶ א  ַרּבִ ַגּדָ ן גּוּדְ ֲאִני נֹוֵתן'ָאַמר ְלֵעִדים: יֹוָחָנן ּבֶ ט ֶזה ׁשֶ    ',ְראּו ּגֵ
ְנִסי 'ָאַמר ָלּה: וְ  ַטר חֹוב ֶזהּכִ ת.  -' ׁשְ   ֲהֵרי זֹו ְמגֹוֶרׁשֶ

א יַרּבִ ִמי לֹא ָאַמר  ן גּוְדַגּדָ ֲעָתּה,  :יֹוָחָנן ּבֶ ֵעיַנן ּדַ   לֹא ּבָ
ֲעָתּה.  ,ָהָכא ַנִמי ֵעיַנן ּדַ   לֹא ּבָ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא ֵליּה  :ָאַמר ָלּה ּדְ ִמ  :ַמהּו ּדְ ּטְ ּטּוֵלי ּבַ ַטר חֹוב ֶזה" ּבַ ְנִסי ׁשְ    ,"ּכִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
ֵליּה  ַבּטְ   ָקָאַמר ְלהּו, ְלֵעִדים ֲהָוה  ,ִאי ִאיָתא ּדְ

ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי.  ,לֹא ָאַמר ְלֵעִדיםּדְ ּוִמ  ּטְ   לֹא ּבַ
ָקָאַמר ָהִכי ָקָאַמר ְלהּו.  ,ְוַהאי ּדְ יּסּוָפא הּוא ּדְ   ֵמֲחַמת ּכִ

  
  
  

 רש"י

. דאמר מעדותו של ר' יוחנן
דאפי' במקום קידושין גמורים 
לא בעינן דעתא דאשה 

   בגירושין:
אמר לעדים ראו גט זה שאני 

. והיא לא שמעה וחזר נותן לה
ואמר לה לאשתו פקחת כנסי 

דיעה שהוא שטר חוב זה ולא הו
   גיטה ה''ז מגורשת:

לאו אמר ר' יוחנן לא בעינן 
. דאשה בגירושין דקתני דעתה

   חרשת יוצאת בגט:
. דלר' יוחנן ודאי הכי פשיטא

  הוא: 
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        קיד, אקיד, אקיד, אקיד, א    ––––    קיג, בקיג, בקיג, בקיג, ב .6
יְסָנא ר ּבִ י ַרב ִיְצָחק ּבַ ְרׁשּות ָהַרּבִ א ּבִ ֵבי ִמְדָרׁשָ ֵחי ּדְ סּו ֵליּה ַמְפּתְ   , 226םִאיְרּכְ

יּה  יּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ ָדת ַרּבִ   . ּפְ
ִחי ְלהּו, ַמְייִתי ְלהּו. ^ִזיל  :ָאַמר ֵליּה    קיד,א ּכְ ִאי ַמׁשְ ילּו ָהָתם, ּדְ ַבר ָטֵלי ְוַטְלָיא ְוִליַטּיְ   ּדְ

  
ין ְלַהְפִריׁשוֹ  - ָקָטן אֹוֵכל ְנֵבלֹות  :ַאְלָמא ָקָסַבר ין ְמצּוּוִ ית ּדִ    .ֵאין ּבֵ

  
  

  יע ֵליּה: ֵליָמא ְמַסיַּ 
ַח ' :אַמר ָאָדם ְלִתינֹוקלֹא יֹ"    ',ָהֵבא ִלי חֹוָתם' , 'ָהֵבא ִלי ַמְפתֵּ

יחֹו זֹוֵרק יחֹו ּתֹוֵלׁש, ַמּנִ א ַמּנִ   . "ֶאּלָ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
ֵאינֹו ָנקּוב,  -  "ּתֹוֵלׁש" ָעִציץ ׁשֶ   ּבְ
ַנן -  "זֹוֵרק" ַרּבָ ַכְרְמִלית ּדְ    .ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

א ְלַכּבֹותּגֹוי ׁשֶ "    ,ּבָ
ה' :ֵאין אֹוְמִרים לוֹ  ּבֵ ה', וְ 'ּכַ ַכּבֶ   , 'ַאל תְּ

ִביָתתֹו ֲעֵליֶהם.  ֵאין ׁשְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
א ְלַכּבֹות    ,ָקָטן ַהּבָ

ה' :אֹוְמִרים לוֹ  ַכּבֶ   , 'ַאל תְּ
ִביָתתֹו  ְ ׁשּ   ! "ֲעֵליֶהםׁשֶ

  
יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ַעת ָאִביו.  ה ַעל ּדַ עֹוׂשֶ   ּבְ
  

כְ  י ּגֹויּדִ ּבֵ ֵרי?  ,ָווֵתיּה ּגַ ָרֵאל ִמי ׁשָ ַעת ִיׂשְ ה ַעל ּדַ   עֹוׂשֶ
  

יּה ָעֵביד.  ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָ   ּגֹוי ַאּדַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ן " ָרִגיל ֵליֵלְך ֵאֶצל ֲאִבי ִאּמֹו  'ָחֵבר'ּבֶ    ',ַעם ָהָאֶרץ'ׁשֶ

ֵאיָנם ְמתוּ  ָבִרים ׁשֶ א ַיֲאִכיֶלּנּו ּדְ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ ִנים. ֵאין חֹוׁשְ   ּקָ
ירֹות  ָידֹו ּפֵ   ! "ֵאין ָזקּוק לוֹ  - ָמָצא ּבְ

  
יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ְדַמאי ֵהֵקילּו.    ּבִ
  

א ַטֲעָמא  אי'ָהא  ,ַמאיְד ּדִ ֶאּלָ ּוֵרי - 'ַוּדַ ָעא ְלַעׂשּ    !ּבָ
יְוָהָאַמר  ַעת ָאִביו!  :יֹוָחָנן ַרּבִ ה ַעל ּדַ עֹוׂשֶ   ּבְ

  
א י ,ֶאלָּ ָקא ֵליּה, יֹוָחָנן ַסּפּוֵק  ַרּבִ   י ְמַסּפְ

  ָקֵאי ָהָכא ַמְדֵחי, ָקֵאי ָהָכא ַמְדֵחי. 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ן " ָרִגיל ֵליֵלְך ֵאֶצל ֲאִבי ִאּמֹו ּכֹּכֹ 'ָחֵבר'ּבֶ    ,ֵהן ַעם ָהָאֶרץֵהן ׁשֶ

רּוָמה ְטֵמָאה,  א ַיֲאִכיֶלּנּו תְּ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ
ירֹות  ָידֹו ּפֵ    !"לוֹ ֵאין ָזקּוק  - ָמָצא ּבְ

  
ַנן.  ַרּבָ ְתרּוָמה ּדְ   ּבִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ
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     בדפוס: "ְ�ַ�ְ�ָתא" אך ברוב כתב"י, ברשי ובשאר ראשונים ל"ג.  

 רש"י

. הנהג תינוקות דבר טלי וטליא
   זכרים ונקבות:

. ישחקו שם שבת ליטיילו התם
   היתה:

. דרך רה''ר הבא לי מפתח
   בשבת:
   יקה:. הדללכבות

. שהתינוק בעושה על דעת אביו
צופה באביו ורואה שנוח לו בכך 
ואביו עומד עליו דהוה כאילו 
הוא מצוהו לעשות אבל הנך 
מפתחות דרב יצחק לא הודיען 
שנאבדו שם ולא הכירו בדעתו 

   שנוח לו:
עובד כוכבים אדעתא דנפשיה 

. אפילו בלא ידיעת ישראל עביד
העובד כוכבים מתכוין להנאתו 

   יודע שיטול שכר:ש
. שאינן שאינן מתוקנין

   מעושרין:
 . ליטלו הימנו:אין זקוק לו
. לעיל בעושה על והא''ר יוחנן

דעת אביו אבל להפרישו אינו 
מצווה היכא דתינוק עביד 

   אדעתא דנפשיה:
. והא הכא תרומה טמאה

דאיסורא דאורייתא הוא 
כדאמר בהערל (לעיל עג:) 
 בשעריך תאכלנו לזה אתה אוכל

בטומאת עצמו כדכתיב הטמא 
והטהור ולא לאחר למעוטי 
תרומה דאסורה בטומאת 

   עצמה:
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ֵהָמה ְטֵמָאה, " ינֹוק ְוהֹוֵלְך ִמּגֹוָיה ּוִמּבְ   יֹוֵנק תִּ
ֶקץ.  יֹוֵנק ׁשֶ ין ּבְ ׁשִ   ְוֵאין חֹוׁשְ

ים.  ָקִצים ּוְרָמׂשִ   לֹא ַיֲאִכיֶלּנּו ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ׁשְ
ּבָ  ׁשַ ן, יֹוֵנק ֵמֶהם ַוֲאִפיּלּו ּבְ   ת. ּוִמּכּוּלָ

  ָאסּור.  - ּוְבָגדֹול 
אּול א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

יֹום טֹוב ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבְ ּיֹוְנִקים ִמּבְ   . "נֹוֲהִגין ָהִיינּו ׁשֶ
ֶקץ" :ָקָתֵני ִמיָהא יֹוֵנק ׁשֶ ין ּבְ ׁשִ   ! "ֵאין חֹוׁשְ

  
ָנה.  ּום ַסּכָ   ָהָתם ִמׁשּ

  
דֹול ַנִמי!  ,ִאי ָהִכי   ּגָ

  
ָנא ֵעי אּוְמּדָ דֹול ּבָ   . ּגָ

  
ָנא ֵעי אּוְמּדָ    !ָקָטן ַנִמי ִליּבָ

  
ֵריּה ָאַמר  ַע  ּ ְ ד ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ן ֵאֶצל ָחָלב.  ינֹוק ְמסּוּכָ   ְסַתם ּתִ
  
  
אּול" א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

יֹום טֹוב ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבְ ּיֹוְנִקים ִמּבְ   . "נֹוֲהִגין ָהִיינּו ׁשֶ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
  

א  ִאיּכָ ָנהַס ִאי ּדְ ת ַנִמי -  ּכָ ּבָ ׁשַ    !ֲאִפיּלּו ּבְ
ָנה  א ַסּכָ ֵליּכָ יֹום טֹוב ָאסּור!  -ְוִאי ּדְ   ֲאִפיּלּו ּבְ

  
א ַצֲעָרא.  ִאיּכָ   לֹא ְצִריָכא ּדְ

ְלַאַחר ָיד הּוא.  :ְוָקָסַבר   ְמָפֵרק ּכִ
ת ּבָ ַנן,  -ִאיּסּור ְסִקיָלה ּדְ  ,ׁשַ ְזרּו ַרּבָ   ּגָ

ַנן -ִאיּסּור ָלאו ּדְ  ,יֹום טֹוב יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ    .לֹא ּגָ
  
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֶקץ ֵהם"" י ׁשֶ    – יא, מב) ויקרא( "לֹא תֹאְכלּום ּכִ

ֲאִכילּום' ים - 'לֹא תַּ ַטּנִ דֹוִלים ַעל ַהּקְ   . "ְלַהְזִהיר ַהּגְ
ָאְמֵריַמאי ָלאו    ְלהּו: "לֹא ּתאְכלּו"!  ּדְ

  
ָיַדִים. ּדְ לֹא,    לֹא ֵליְספּו ֵליּה ּבְ

  
א  ַמעּתָ    :ׁשְ

ם"" ם לֹא תֹאַכל ּדָ ל ֶנֶפׁש ִמּכֶ ים - יז, יב) ויקרא( "ּכָ ַטּנִ דֹוִלים ַעל ַהּקְ   . "ְלַהְזִהיר ַהּגְ
ָאְמֵריַמאי ָלאו     !לֹא ּתאְכלוּ  :ְלהוּ  ּדְ

  
ָיַדִים. ּדְ לֹא,    לֹא ֵליְספּו ְלהּו ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

"... "ֱאמֹור " 227ְוָאַמְרּתָ
יםְלַהזְ  -  (ויקרא כא, א)  ַטּנִ דֹוִלים ַעל ַהּקְ   . "ִהיר ּגְ

ָאַמר ְלהוּ  יְטמוּ  :ַמאי ָלאו ּדְ    !ָלא ּתִ
  

ָיַדִים. ּדְ לֹא,    לֹא ִליְטמּו ְלהּו ּבְ
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  אליהם לנפש לא יטמא בעמיו ְוָאַמְרּתָ ְוָאַמְרּתָ ְוָאַמְרּתָ ְוָאַמְרּתָ אל הכהנים בני אהרן  ֱאמֹורֱאמֹורֱאמֹורֱאמֹור  

 רש"י

. לומר שהוא יונק ואין חוששין
שקץ כלומר דבר המשוקץ 

   ונאסר:
. בידים דברים ולא יאכילנו

האסורים חלב בהמה טמאה 
אסור בגדול מדאורייתא דנפקא 
לן מגמל גמל ב' פעמים בפ''ק 

   :דבכורות (ד' ו:)
. שאם לא יינק ימות סכנה

   בצמא:
. אם יכול להמתין עד אומדנא

מוצאי שבת ויעשה בהיתר: 
חולב בידיו חייב משום מפרק 
דבר מגידולו והיונק הוי מפרק 
 ע''י שינוי והיינו כלאחר יד:

. יש שבת דאיסור סקילה
במפרק בידיו גזרו רבנן ביונק 
ואע''ג דמשנה הוא ואינה 

''ט דכי מלאכה מן התורה אבל י
עביד בידים ליכא אלא איסור 

   לאו לא גזור רבנן ביונק:
(לא תאכלום) לא תאכלום כי 

. קרא יתירא הוא דהא שקץ הם
 כתיבי אזהרות הרבה בשרצים:

. קרא יתירא הוא לא תאכל דם
דהא כתיבי אזהרות הרבה גבי 

   דם:
אמור אל הכהנים בני אהרן 

. שתי אמירות הללו למה ואמרת
ם על הקטנים להזהיר גדולי

  שלא יטמאו:
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  ּוְצִריִכי. 
ָמִעיַנן  קיד,ב  ִאי ַאׁשְ ָקִצים,  :ּדְ ּום ^ׁשְ הּו, ּדְ ִמׁשּ ֶ ַמׁשּ   ִאיּסּוָרן ּבְ

ם,  א ְרִביִעית, ּדְ ֲאָבל ּדָ ִאיּכָ    .לֹא –ֵאיָמא ַעד ּדְ
ָרִצים  ֵרת, ֲאָבל ׁשְ א ּכָ ִאיּכָ ּום ּדְ ם ִמׁשּ ָמִעיַנן ּדָ   ֵאיָמא לֹא.  -ְוִאי ַאׁשְ

ּום  י ִמׁשּ ְרּתֵ ָמִעיַנן ָהֵני ּתַ ּכֹ ּדְ ְוִאי ַאׁשְ ֶוה ּבַ   ל, ִאיּסּוָרן ׁשָ
  ֵאיָמא לֹא.  - ֲאָבל טּוְמָאה 

ָמִעיַנן טּוְמָאה אֵני, ִמ ּכֹ  ,ְוִאי ַאׁשְ ּום ֲהִנים ׁשָ ֶהן ִמְצֹות ְיֵתרֹות, ּדְ ׁשּ ה ּבָ   ִריּבָ
   .ֵאיָמא לֹא - ֲאָבל ָהֵני 

   .ְצִריָכא
  
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְקחֹות, " י ֲאָחיֹות ּפִ תֵּ ַח ְוֶאָחד ֵחֵרׁש, ְנׂשּוִאים ׁשְ ּקֵ ֵני ַאִחין, ֶאָחד ּפִ   ׁשְ

ַחת?  ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ ּקֵ ה ּפִ ֲעׂשֶ ַחת, ַמה ּיַ ּקַ ַעל ּפִ   ֵמת ֵחֵרׁש ּבַ
ֵצא  התֵּ ָ ּום ֲאחֹות ִאׁשּ   . ִמׁשּ

ַחת,  ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ ּקֵ   ֵמת ּפִ
ַחת?  ּקַ ַעל ּפִ ה ֵחֵרׁש ּבַ ֲעׂשֶ   ַמה ּיַ

ֵגט.  ּתֹו ּבְ   מֹוִציא ֶאת ִאׁשְ
ת ָאִחיו    ."ֲאסּוָרה ְלעֹוָלם - ְוֵאׁשֶ

אי  ֵגט"ַאּמַ ּתֹו ּבְ יּה  ?"מֹוִציא ֶאת ִאׁשְ ּבֵ יֵתיב ּגַ    !הּוא 'ָקָטן אֹוֵכל ְנֵבלֹות' !תֵּ
  

יָדּה  ּום ִאיּסּוָרא ּדִ    .ִמׁשּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ת, " ַחת ְוַאַחת ֵחֶרׁשֶ ּקַ י ֲאָחיֹות, ַאַחת ּפִ תֵּ ְקִחין ְנׂשּוִאין ׁשְ ֵני ַאִחין ּפִ   ׁשְ

ת,  ַעל ֵחֶרׁשֶ ַח ּבַ ּקֵ   ֵמת ּפִ
ַחת?  ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ ּקֵ ה ּפִ ֲעׂשֶ   ַמה ּיַ

ה.  ָ ּום ֲאחֹות ִאׁשּ ֵצא ִמׁשּ   תֵּ
ַחת, ֵמת ּפִ  ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ   ּקֵ

ת?  ַעל ֵחֶרׁשֶ ַח ּבַ ּקֵ ה ּפִ ֲעׂשֶ   ַמה ּיַ
ּתֹו  ֵגט - מֹוִציא ֶאת ִאׁשְ   ,ּבְ

ת ָאִחיו  ֲחִליָצה - ְוֵאׁשֶ   . "ּבַ
אי  ֵגט"ְוַאּמַ ּתֹו ּבְ יּה "מֹוִציא ֶאת ִאׁשְ ּבֵ יֵתיב ּגַ    !הּוא 'ָקָטן אֹוֵכל ְנֵבלֹות' ,? ּתֵ

  
יֵדיּה  ּום ִאיּסּוָרא ּדִ   . ִמׁשּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַח " ּקֵ ֵני ַאִחין, ֶאָחד ֵחֵרׁש ְוֶאָחד ּפִ ת.  ,ׁשְ ַחת ְוַאַחת ֵחֶרׁשֶ ּקַ י ֲאָחיֹות, ַאַחת ּפִ תֵּ   ְנׂשּוִאין ִלׁשְ

ת,  ַעל ֵחֶרׁשֶ   ֵמת ֵחֵרׁש ּבַ
ַחת?  ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ ּקֵ ה ּפִ ֲעׂשֶ   ַמה ּיַ

ּתֹו.  ּום ֲאחֹות ִאׁשְ ֵצא ִמׁשּ   תֵּ
ַחת, ֵמת ּפִ  ּקַ ַעל ּפִ ַח ּבַ   ּקֵ

ת?  ַעל ֵחֶרׁשֶ ה ֵחֵרׁש ּבַ ֲעׂשֶ   ַמה ּיַ
ּתֹו  ֵגט,  - מֹוִציא ֶאת ִאׁשְ   ּבְ

ת ָאִחיו    . "ֲאסּוָרה ְלעֹוָלם - ְוֵאׁשֶ
א,  יֵדיּה ִאיּכָ א ְוָלאו ִאיּסּוָרא ּדִ יָדּה ִאיּכָ ָלאו ִאיּסּוָרא ּדִ   ְוָהא ָהָכא ּדְ

ּתוֹ "ְוָקָתֵני:  ֵגט מֹוִציא ֶאת ִאׁשְ   ! "ּבְ
  

ַמְעָיהָאַמר    : ַרב ׁשְ
ּוק.  ַרת ְיָבָמה ַלׁשּ ּום ַהּתָ ֵזיָרה ִמׁשּ   ּגְ

  

        הדרן עלך חרש שנשא פקחתהדרן עלך חרש שנשא פקחתהדרן עלך חרש שנשא פקחתהדרן עלך חרש שנשא פקחת

 רש"י

 . בכעדשה כטומאתן:במשהו
. שהיא פקחת ובת משום דידה

עונשין ובמציעא גרס משום 
   דידיה:

משום גזירת התרת יבמה 
. דאי אמרי' תיתיב חרשת לשוק

גבי חרש לא ידעי אינשי דטעמא 
משום קטן אוכל נבלות הוא 
וסברי דקדושין דידה דחו לה 

אין לזיקה דפקחת אחותה ו
בועל אחות זקוקתו הילכך אתי 
למישרייה לאחותה לשוק 
כשאר אחות אשה שפטורה מן 

   החליצה:
  

 


