קידושין דף ע' למסקנא
דף ע' ע"א

א' .וְ אֵ ּ ֶלה הָ עוֹ ִלים ִמ ּ ֵתל מֶ לַ ח ּ ֵתל חַ ְר ָׁשא ְ ּכרוּב ַאדּ וֹ ן וְ ִא ּ ֵמר וְ לֹא י ְָכל ּו
ִש ָר ֵאל הֵ ם' )נחמיה ז סא(  -מכאן
ְלהַ ִ ּגיד ּ ֵבית אֲ בוֹ ָתם וְ ז ְַר ָעם ִאם ִמי ּ ְ ׂ
למדנו שעלו מבבל ממזרים שתוקי ואסופי' .תל מלח' ,אלו בני אדם
שמעשיהם כמעשה סדום שנהפכה לתל מלח' .תל חרשא' ,זה שקורא
אבא ואמו משתקתו' .ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל
הם' ,זה אסופי שנאסף מן השוק' .כרוב אדון ואמר'  -י"מ שאמר אדון,
אני אמרתי יהיו ישראל לפני חשובים ככרוב ,והם שמו עצמם כנמר.
וי"מ אמר אדון ,שאף על פי ששמו עצמם כנמר ,חשובים לפני ככרוב.
ב .הנושא אשה שאינה הוגנת לו ,מעלה עליו הכתוב כאילו חרשו לכל
העולם כולו וזרעו מלח .ואליהו כופתו ,והקב"ה רוצעו .ועל כולם אליהו
כותב והקב"ה חותם ,אוי לו לפוסל את זרעו ולפוגם את משפחתו,
ולנושא אשה שאינה הוגנת לו .והנושא אשה לשום ממון ,יהיו לו בנים
שאינן מהוגנים .ורק חודש נכנס חודש יצא ,וכבר ממונם אבד.
ג .כל הפוסל ,פסול .ואין דרכו של פסול לדבר בשבח הבריות לעולם.
ובמומו פוסל .רבי יהודה הכריז על מי שהיה קורא לאנשים 'עבד' שהוא
עבד ,ונתברר שהיה מבית חשמונאי שכולם עבדים.
ד .כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור ,אסור בעשיית מלאכה בפני
שלשה .ומותר לו לעשות מעקה מועטת )משום מצות מעקה .מפרשים(.
ה .המשנה בדיבורו ,ומדבר שלא כדרך בני אדם או כלשון חכמים,
שליש רוחו גסה עליו.

ו .אין משתמשים באשה ,בין גדולה בין קטנה .וקול באשה ערוה.
ולפיכך אין שואלים בשלומה אפילו על ידי אחר ,ואפילו על ידי בעלה.
דף ע' ע"ב

א .רב היה מלקה למי שציער 'שלוחא דרבנן' .רב יהודה הטיל ניגוי על
אחד שציער את שלוחו.
ב .האומר שבא מבית חשמונאי עבד הוא ,שהורדוס הרג את כל זרעם,
וקרא בניו על שם בית חשמונאי.
ג .תלמיד חכם שמורה הלכה ובא ,אם קודם מעשה אמרה שומעין לו,
ואם לאו אין שומעין לו.
ד .אמוראים היו נוהגים להכריז על אנשים או משפחות שהם פסולי
ייחוס.
ה .כהן שיש בו עזות פנים ,י"א שהוא מפסולי ייחוס ,וי"א שאין להרהר
אחריו.
ו .הנושא אשה שאינה הוגנת לו ,כשהקב"ה משרה שכינתו ,מעיד על
כל השבטים ואין מעיד עליו .ואינו משרה שכינתו אלא על משפחות
מיוחסות שבישראל.
ז .מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים ,שבישראל נאמר והייתי להם
לאלקים ]והמה[ יהיו לי לעם ,ובגרים נאמר ,והייתם לי לעם ואנכי
אהיה לכם לאלקים .קשים גרים לישראל כספחת ,שאינם זהירים
במצות ,והרגילים אצלם נמשכים ולומדים ממעשיהם.
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