
 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

    למסקנא פרק האיש מקדש                             
   

  

    א"ע א"מ דף 

  

 את מקדש האיש ,ובשלוחה בה מתקדשת האשה ,ובשלוחו בו מקדש האיש .א
  .ובשלוחו בו נערה כשהיא בתו

אמוראים שהיו טורחים בגופם בהכנות ה וכמו ,מבשלוחו יותר בולקדש  מצוה. ב
 עד האשה אתקדש לאסור כי , סור לקדש על ידי שליחא שא"וי. לשבת

 לרעך ואהבת"והתורה אמרה  ,עליו ותתגנה מגונה דבר בה יראה שמא ,שיראנה
אבל אין לה איסור לקדש בלא  ,מבשלוחה יותר מצוהובאשה יש . "כמוך

  .שב אלמנהשתמ, עם בעל כל שהוא לאשה לשבתהוא כי טוב , לראותו

  .רוצה אני בפלוני ותאמר שתגדל עד ,קטנה ובת את שיקדש לאדם אסור. ג

 שהיא מלמד 'ה'ושלח, לגרש את אשתו שליח עושה שהבעל מלמד "ושלח". ד
. שליח עושה שהשליח מלמד, )הנאמר עוד בפרשה( ושלחה ושלח .שליח עושה

  .'ויצאה והיתה'שנאמר , מגירושיןנלמד קידושין ושליחות ב

אם עינו יפה נותן אחד , הבית עלב כדעת תורם ,תרום צא לשלוחו האומר. ה
 ,הבית בעל דעת יודע אינו אםו. ואם עינו רעה נותן אחד מששים, מארבעים

 ,תרומה תרומתו ,עשרה הוסיף או עשרה פיחת .מחמשים אחד בבינונית תורם
  .לו בכך אמדתיך שאומר

  

    ב"ע א"מ דף 

  

 ,עלינו חוטוש, את הפסח האבוד ובקש צא לאחד ואמרו ,פסחה שאבד חבורה .א
   אוכל הוא ,ראשון נשחט שלו אם ,ושחטו אחר פסח לקחו והן ,ושחט ומצא והלך



 

  

  

  

  

  

  .שלהם פסולהקרבן ו. שהרי עשאוהו שליח, עמו ושותים אוכלים והם משלו

 בין ישראל עדת קהל כל אותו ושחטושליחות בקדשים נלמד ממה שנאמר . ב
 מכאן אלא ,אחד אלא שוחט אינו והלא ,שוחטין כולן הקהל כל וכי ,הערבים
להלן  .ויקחו להם איש שה לבית אבות'ויש למדים מ( כמותו אדם של ששלוחו

, אתם' גם'א מ"וי .שליחות בתרומה נלמד בצד השוה מגירושין וקדשים). .מב
  .ולא התורם את שאינו שלו' אתם'שהיה צד למעט שליח מ

, גם לסובר שישנו בתורת תרומה, אין הגוי נעשה שליח להפרשת תרומה. ג
  .בני ברית כך שלוחכם מה אתם', תםגם א'שנאמר 

כי אין קנין לגוי , תרומה תרומתןש א"י, שתרמו והכותי כוכבים העובד. ד
ואם נפלה  ,ומירוח שלו אינו פוטר מתרומה, ותלהפקיע מידי תרומות ומעשר

, תרומה ולרבי שמעון אין תרומתו. חומש עליה וחייבין ,מדמעתלחולין היא 
  .שמירוח הגוי פטור בתרומה

התורם את  שנאמר אתם למעט, אין יכולים לתרום, אפוטרופוסו, תףשו ,אריס. ה
  .שאינו שלו
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  .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע
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