
 

     

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    למסקנא ט"קידושין דף כ                              

       
  

          א"ע ט"כ דף  

ואלו . האב חייב והאם פטורה, לעשות לבנו האבהמוטלות על  מצותה כל. א
 אף א"וי .אומנות וללמדו ,אשה ולהשיאו ,תורה וללמדו ,ולפדותו ,למולו :הן

, ליסטות מלמדו כאילו, אומנותו מלמד אינואם  יהודה רביל .במים להשיטו
   .הבריות את וילסטם דרכים בפרשת ילך ,לחמו ויחסר אומנות לו איןש כיוןש

 עשה מצות כל .פטורות ונשים חייבין אנשים ,גרמא שהזמן עשה מצותכל . ב
 גרמא שהזמן בין תעשה לא מצותכל  .חייבין נשיםאנשים ו ,גרמא הזמן שלא

 ובל תקיף מבל חוץ ,חייבין הנשים ואחד האנשים אחד ,גרמא הזמן שלא בין
   .למתים תטמא ובל תשחית

חייב הוא , לא מלו אותו בית דין. חייבין בית דין למולו, לא מלו אביומי ש. ג
 .למול את עצמו

  .ולדורות מיד ,זירוז אלא אינו ,צו שנאמר מקום כל. ד

  .אבל אמו פטורה. את עצמו לפדותחייב  ,בכור שלא פדאו אביו. ה

  .בנותיך ולא' בכור בניך'שנאמר , את הבת אין צריך לפדות. ו

  

   ב"ע ט"כ דף 

  

ודם הוא ק, את בנוווצריך לפדות את עצמו , סלעיםחמש אלא לו  שאיןמי  .א
 משועבדתה של קרקעסלעים ואם יש לו חמש  .כי המצוה שבגופו קודמת, לבנו

וחמש סלעים בני  ,)בנו בפדיוןקודם שנתחייב שמכרה (ולא לפדיון בנו  לפדיונו
  ולא יטרוף הכהן ,בשטר מלוה הכתובה בתורה אינה ככתובה לתנא קמא ,חורין



 

  

  

  
  

ולרבי . ולפיכך יפדה את עצמו בחמשה בני חורין ולא את בנו ,ממשועבדים
, ויפדה את בנו בחמשה בני חורין, ככתובה בשטריהודה מלוה הכתובה בתורה 

  .והכהן יטרוף ממשועבדים לפדיון עצמו

 בנו את פודהלחכמים , את בנו או לעלות לרגל מי שיש לו מעות לפדות. ב
ולאחר מכן לא יראו פני , שנאמר כל בכור בניך תפדה, לרגל עולה כך ואחר
 וזו עוברת מצוה שזו ,בנו את פודה ר כךואח לרגל עולה ולרבי יהודה. ריקם
   .עוברת אינה

   .כולןאת  לפדות חייב, נשים מחמש בנים חמשה לו היומי ש. ג

את והאם פטורה מללמד . ריך ללמוד לעצמוצ, למדו אביו תורהמי שלא . ד
  .וגם האב פטור מללמד את בתו תורה, ופטורה מללמוד לעצמה ,לבנה

 וממולח זריז בנו אם יהודה בירל .לבנו קודם הוא ,ללמוד ובנו ללמוד הוא. ה
  .קודמו בנו ,בידו מתקיים ותלמודו

 לו י אפשרא ואם .אשה ישא ר כךואח תורה ילמוד ,אשה ולישא תורה ללמוד. ו
ללמוד  הולכיןה בבל בני, ולהלכה .תורה ילמוד ר כךואח ,אשה ישא אשה בלא

 ולומד הולך ר כךואח אשה נושא ,עליו מוטלים הבית צרכי איןו ,רץ ישראלבא
 הבית צרכי יהו אשהישא  אם ,במקומם הלומדים רץ ישראלא בניו .תורה

  .לפיכך ילמוד תורה ואחר כך ישא אשה, ויבטלוהו עליו מוטלין

 יושב שנהעשרים  עד .עבירה בהרהור ימיו כל אשה נשא ולא שנה עשרים בן. ז
 אומר ,נשא ולא עשרים הגיע ,אשה ישא מתי לאדם ומצפה הוא ברוך הקדוש

 שאם, ואמר. ז"בן ט כשהואהיה משתבח שנשא אשה  חסדא רב .עצמותיו תיפח
  .היה יכול להתגרות ביצר הרע ,ד"כשהוא בן ינושא היה 

  

  

  

  

  

  

  

סאשע שרה  בן  י יצחק    לו
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