
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ט דף ס– סג    מסכת קידושין דף     .ט" התשסכסלו' יג, ד"בס

  א"דף סג ע
לכשאקחך"ד'תוס)א וכו,ה משמע וכו'הכא מאיר דרבי מילתא דהא 'וקשה

מעכשיו למימר דליבעי קאמר מציעא'והתוס.ולא כגון"ד.)טז(בבבא ה
חזרה,הוסיפו לענין מינה דנפקא לומר אפי,דאין מעכשיודודאי אמר אי ,לו

לעולם בא שלא בדבר בו לחזור יהושעוכתב.יכול נמי,הפני מוכח דכן
חזרה,דילן'מתוס לענין מינה דנפקא תירצו להתוס,וביאר.דלא פשיטא 'דכן

ממש,מסברא עכשיו הקנין שיחול אפשר אי בעולם הדבר דאין אבל.דכיון
הרמב אי,כתבן"בחידושי מעכשיו שאמר ידי בודעל לחזור יכול כתב.נו וכן

לומרא"הריטב אפשר שלו,דאי שאינו עבד עכשיו דבריו.שישחרר ובסוף
הרמב יוכל,ן"נסתפק שלא מעכשיו מהני נמי כלל בעולם שאינו בדבר אם

בו כגוונא,לחזור ברשותו שאינו אלא שבעולם בדבר דוקא דמהני דאפשר
.דילן
דמ,ד"בא)ב לישנא ובעבד בשדה נקט השטרלהכי נקרע אפילו ענין בכל הני

הרמבאבל.'וכו מעכשיו,כתבן"בחידושי שאמר מה מהני נקרע,דלא אם
עכשיו,השטר שחרורו חייל דלא  .כיון

וכו"והר,ד"בא)ג מעכשיו נקט דלהכי פירש בהימנותיה'ם דליקו ליה .דניחא
שדההקשה כן,במרומי יצחק,אם בר נחמן לרב תיתי סבר,מהיכי דרבי

לעולםדא בא שלא דבר מקנה למימר,דם קרא אתי לשחררו,דלמא דחייב
בהימנותיה דליקו ליה דניחא בדוחק.משום התוס,ותירץ שכתבו 'דמה

וכו ליה דניחא משום לשחררו דחייב סברא דחוקה',להאי אוקימתא היינו
אמינא שפירש.בהווה כמו רבי דברי לפרש טפי שפיר נמי הכי אין  .אבל

א'גמ)ד וכורבי לשחררו מנת על עבד בלוקח רש.'ומר בגיטין"פירש .)מה(י
ד עבד"דההזהרה תסגיר שלא,"לא שיכפוהו דין לבית הכתוב שהזהיר היינו

בו השחרוהקשה.להשתעבד כשיתקיים,באילת למפרע חל דהשחרור כיון
ליה דזבין רש,התנאי שכתב שם"כמו כגון"ד)כאן('תוסוכשיטת,י מאי.ה

מה דכתבשנא ד"רשא בלוקח"י דשחררו.ה עבד,דהיכא הוא שייך,אין ולא
ד עבד"הלאו תסגיר [לא לבאר". לקנותו.ונראה שלא דבידו ולא,דכיון

התנאי ישתחרר,יתקיים לא למימר.וממילא קרא לכפותו,אתי שחייבים
ישתחרר וממילא התנאי שכתב.לקיים מה יעקבועיין שם(בתפארת )בגיטין

עיוןודבריו ].צרכים
וכו',מתני)ה לשלטון עליה ובגמ'דיבר שנתן'מקודשת והוא לקיש ריש אמר

פרוטה שוה הי"פ(ם"הרמב.לה מאישות לימקודשתאתהרילהאמר)ט"ה
ולאהשלטוןוהניחהלשלטוןעליהודיברלשלטוןעליךשאדברבשכר
לההשבאשההנאהמשלופרוטהלהנתןאםאלאמקודשתאינה,תבעה
דתנידהיינוט"יו'התוסוכתב',וכוכמלוההיאהרימדבריו בתוספתאכהא
ז(ש"הראשהביא אות ,המדבריםכדרךלשלטוןעליהדברדאם)'בפסקיו
דאדרבא,תמהש"והרש.עליהלדברלושישמההןידועיםשדבריםדמשמע

לה שיואיל בעינן דלא משמע התוספתא [מלשון הבאה. באות משוםו]ועיין
ביאר לרבותא"דהרמב,הכי אלא כן כתב לא אינה,ם דיבורו הועיל אם דאף
פרוטה,מקודשת לה נתן אם הרמבא"הריטבאמנם.אלא כוונת ,ם"ביאר

כלום עבד לא דיבורו לה הועיל לא להנאתה,דאי אלא נתכוונה .שלא
הרמב[ לשון משמעות כן אפילו"ולכאורה לשון כתב שלא .]ם
שנ',גמ)ו פרוטהוהוא שוה לה הראהקשה.תן קא,ש"בתוספות מאי כן אם

מתניתין לן לן,ותירץ.משמע קמשמע גופא בשכירות,דהא מתקדשת דלא
דמתניתין,עצמה מלישנא מוכח בסמוך,דכן (כדמסקינן פירש. י"רשוכן

והוא"בד תירץ).ה לן,עוד משמע כפועל,דקא עשה או לשלטון דיבר ,שאם
לומר יכולה חפצהאינה הייתי לא זו ולמלאכה זה כתב.לדבר בפסקיוכן

ז(ש"הרא עליה,שנינודבתוספתאוהביא.'התוסבשם)סימן דיבר דאם
מקודשת המדברים כדרך מקודשת,לשלטון אינה לאו דדברים,ומשמע.ואם

עליה לדבר לו שיש מה הן יהושעוביאר.ידועים כדרך,הפני דיבר דאם

יכולה,המדברים נתכוונתיאינה לכך לא בדברים,לומר שידבר אלא
יותר יוסףועיין.המועילים .בעצמות

פרוטה',גמ)ז שוה לה בדיהב נמי הכי תימא כן,א"הרשבהקשה.וכי ,אם
מקודשת אינה שהרכבתיך בשכר ברישא קתני נמי,אמאי לה נתן הרי

אמלוה,ותירץ.פרוטה דעתה ופרוטה דמלוה תנא האי דסבר למימר ,דאיכא
קיימת כבר שהִמלוה מקודשת,באופן אינה ברישא בסיפא.ולהכי אף,אבל

מלוה חשיבא לחודה,דהפעולה מהניא לא דהמלוה,ולהכי כיון מקום מכל
כך אחר רק אפרוטה,נעשית דעתה אמרינן דרצון,המקנהוביאר.בהא

בה להתקדש מלוה שיהיה עד להמתין ולא בפרוטה מיד להתקדש .האשה
יוסףהעצמוכתב אמינא,ות להוה דווקא סברא,דהיינו למסקנא אבל

חילוק דאין אפרוטה,הברייתא דעתה ופרוטה במלוה .ולעולם
וכו',גמ)ח קשיתיה מתניתין רבא נוסחיא"הריטב.'אמר דאיכא הביא

אמר,דגרסי מקודשת"אביי אינה לאו ואם דקתני דייקא נמי וביאר".מסיפא
בד,א"הריטב מיירי אי פרוטהדבשלמא לה קיים,יהב לא דאם אשמועינן

מקודשת אינה פרוטה,התנאי יהיב לא אי אינה,אבל דיבר לא דאם פשיטא
תתקדש,מקודשת .דבמה

וכו',גמ)ט אין דאמר עד הרמבכתב.'אילימא ב,כאן(ן"בחידושי ,)ובעמוד
מיחה,דנראה אפילו או שתק מתחילה אם לחזור,דאפילו יכול מקום מכל
ימיו איןכל לעולם,ולומר לקיימם שאפשר תנאים דשאר דקתני.דומיא והא

מקודשת אינה רצה עדיין,לא גמורים קידושין כאן דאין נמי.היינו לא"ד,אי
שמת"רצה עד אין אמר לא ימיו דכל דבעינן,כתבא"הריטבאבל.היינו

אין שמיעה,שיאמר בשעת מקודשת,דוקא אינה רצה לא דקתני ,והיינו
שמיעהדהי בשעת אין אמר לא דאם בודאי,ינו מקודשת ומותרת,אינה

.לעלמא

  ב"דף סג ע
אבא',גמ)י שישתוק מנת על בד"רשפירש.אלא אלא"י דהכי,ד"בתוה,ה

שישתוק מנת על מלצר"הגראודייק.קתני הרמב(ז על דמיירי)ן"בהגהותיו
שישתוק מנת על להדיא הרמבאבל.שאמר מיירידלעו,כתבן"בחידושי לם

שירצה מנת על במתניתין,שאמר כן.וכדקתני דבאמר נקטינן דהשתא ,אלא
שישתוק מנת על שלא.כוונתו מנת על לה דאמר דבסמוך באוקימתא ודוקא

בהדיא,ימחה כן שאמר כן.מיירי נקיט,ודייק דאמר,דמעיקרא עד אילימא
וכו אין שישתוק'אבא מנת על נקט.אלא שישתוקדאמרולא ודוקא,עד

נקט בתרייתא ימחהדאמרבאוקימתא בד"רשאמנם.שלא אלא"י לא,ה
בתרייתא,דאמרגרס באוקימתא .אף
טעמא',גמ)יא בחד וסיפא ומציעתא טעמא בחד ,א"הרשבכתב.רישא

רישא כי למציעתא אוקמי דלא לא.דטעמא הכי דבלאו דכיון משום
טעמא בחד מתניתין כולה ע,מיתוקמא לפרש טפי שירצהניחא מנת היינו,ל

אין שיאמר מנת יותר,על מתיישב זה יתיישב,שפירוש לא במציעתא כן ואם
סיפא כי ימחה,אלא שלא מנת על בד"רשאמנם.דאמר אלא"י ,ד"בתוה,ה

שישתוק,פירש מנת בעל רישא מיתוקמא נמי [דהשתא עיון. צריך ,אמנם
כהרשב פירש לא דמתניתין"אמאי וכפשטא דניחא,תירץא"והמהרש].א

גוונא בחד הבן ומת האב מת לאוקמי .טפי
ועד',גמ)יב מכאן אבא ימחה שלא מנת על אבא שירצה מנת על ומאי

יום הרמבביאר.שלשים שירצה,ן"בחידושי מנת על בלשון שאמר דמיירי
יום שלשים ועד שירצה,מכאן מנת על האומר ימחה,וכוונת שלא .היינו

להגריסא"הרשבאבל לדאמר ועד מכאן אבא ימחה שלא מנת .יום'על
שירצה מנת על אמר אין,ואם שיאמר מנת על פירושא .ודאי

וכו',מתני)יג אחד ובא קידשתיה למי יודע ואיני בתי את .נאמן'קדשתי
יהושעביאר באב,הפני דינא להאי דנקיט בגוונא,דהא למנקט דמצי אף
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נתקדשתי אומרת למי,שהאשה יודעת דנאמןדא.ואיני בסמוך דרב ליבא
גט ליתן אורחא.היינו אגב לאשמועינן דבעי לומר,משום נאמן דאב

בתי את [קידשתי לקמן. להדיא המשנה אמרה דכך עיון צריך ואמאי,אמנם
לדיוקא הכא ].בעי

וכו',גמ)יד גט ליתן לו'נאמן ולא חוטא אדם בד"רשפירש.אין אמר"י ,ה
גירש,ד"בסוה דהוא עליה גטסמכינן וגיטו גיטאדבהאי,א"הריטבוכתב.ה
דעתשמתחלהדאף,לעלמאלהשרינן אסור[,כןאמרלכנסהעל לרב והרי

תקפו ליצרו דחייש משום משקר,לכנסה שהוא נתירה.דהיינו איך כן ואם
זה מקום,]בגט .גטונותןבדיבורוועומד,כונסהשאינולודאומריםכיון,מכל
,כדיןשלאלעלמאלהתירההשקרמחזיקהיהאל,קאמרדקושטאאלמלא

חוטא דהווי כתבו.לוולאכיון הרמבוכן והר"בחדושי הרי.כז(ן"ן ).ף"מדפי
בו[ לחזור צריך היה גט לה לתת רוצה היה לא דאי מדבריהם והיינו.ונראה

תתעגן שלא כדי גט ליתן יכפוהו בו יחזור לא דאם (משום אבל.)].ג.א.
נודע לא כתב(,כתבלמיהשיטה רב"המהרוכן בי יהונתןבשםי דהא)רבינו

בגט להתירה קדשתיה,דנאמן אני אמר דמתחילה בגוונא דווקא ואתן,היינו
גט לכונסה.לה מתחילה אתי אי תקפו,אבל דיצרו אף,חיישינן נאמן ואינו
עליו,גטליתן דנאסרה אף בו לחזור שלא נגיעה לו המלךוביאר.דיש השער

הי"פ( מאישות בשקריה,דסברי,)ט"ב לאחזוקי איניש דעביד .דחיישינן
לכנוס',גמ)טו נאמן אף אמר אסי בד"רשופירש.ורב נאמן"י אף משום,ה

האב ליה מכחיש דילמא הרי.כז(ן"והר.דמירתת דבריו)ף"בדפי ,הביא
משנים,והוסיף פחות שבערוה דבר דאין מת,דאף לומר שנאמן אחד ועד
ומינסבאה,בעלה דייקא דאשה משום דוקא שהחמרת,יינו חומר ומתוך

בסופה טעמא,עליה להאי ליתא מקום.והכא להוציאה,מכל אתי התם
בחזקתה,מחזקתה מעמידה הכא לו,אבל שנתקדשה שאומר .נאמן,אלא

הגרעוכתב ומגרשה,דחזינן,א"בחידושי גט לה שנותן דבשעה מוציאה,דאף
מקום.מחזקתה נאמןכ,מכל בחזקתה העמידה שמתחילה אסי,יון רב דהא

לכנסהאף"אמר שבערוה"נאמן דבר דהוא :)ב(דבגיטין,והקשה.ואף
הגמ נכתב'הקשתה בפני לומר השליח נאמן איסורא,אמאי איתחזק הא
איש מחזקתה.דאשת מוציאה אינו עדותו בעצם דהשתא דאף חזינן כן ,ואם

נתגרשה לא עדיין מקו.דהא לבסוף,םמכל תתגרש דיבורו שמכח ,כיון
איתחזק נגד עדותו [מיקרי לחלק. יש עד,ולכאורה אינו דעדיין אף דהתם

הגירושין.גירושין להכשיר אתיא עדותו עצם מקום עדות,מכל הוויא כן ועל
איש אשת מחזקת להוציאה ].הפועלת

נאמן',גמ)טז דאין למי יודעת ואיני נתקדשתי באומרת אסי רב ומודה
הרי.כז(ן"הרכתב.לכנוס שאומר,)ף"בדפי בהדיה אחרינא חד איכא דאי

שקידשה לכנוס,כדבריו אף לו,נאמן ולא חוטא אדם דאין [מטעם ואף.
לומר יש מהני,דלכאורה חוטא אדם דאין את,דטעמא קדשתי באומר דוקא

דמירתת,בתי טעמא נמי התקדשתי.דאיכא באומרת לטעמא,אבל דליכא
הגמ.לא,דמירתת כתבה התקדשתי דבאומרת דמהא לומר נאמן'יש דאינו
נאמן,משמע.לכנוס גט ולא.דליתן חוטא אדם דאין מטעמא היינו כרחך ועל

דמירתת,לו לטעמא ליכא גוונא דבכהאי (ואף .)].ג.א.
דרב',גמ)יז תיובתא כונס ואחד גט נותן אחד רצו בחידושיהקשה.תנן

נו,ן"הרמב דאחד כיון העולםדהא לכל מותרת ממילא גט מודה,תן ובהא
תיובתיה,רב לו,ותירץ.ומאי ולא חוטא אדם דאין טעמא שייך לא ,דהכא

גט שנותן שזה העולם,כיון לכל בכך מתירה שאינו אסורה,יודע עדיין דהרי
שקידשה שאומר שני של ספיקו בשקר,מחמת גט ליתן חושש אינו  .ולהכי

בה',גמ)יח אחר דאיכא מירתתכיון אירתותי בד"רשופירש.דיה כיון"י ,ה
קאמר קושטא שכונסה גט,דהאי נתן שכיחש כתבו.וחבירו ה"בד'התוסוכן

שמואלוכתב.כיון לז(הבית לשיטתם,)ז"סקמ,סימן דלשינויא,דעולה
מירתת שכונסה,דאירתותי בשעה לקדשה הכונס צריך דודאי,אין דאמרינן

קידשה לכנוס,תבכא"הרשבאבל.הוא נאמן דבסתמא אסי דלרב אין,דאף
אחרים קידושין אני.צריך אומר וזה קידשתיה אני אומר בזה מקום מכל

אחרים,קידשתיה קידושין דצריך לומר בספק,אפשר הכניסו פסק.דאידך וכן
לז(א"הרמ שמואלוכתב).כב,בסימן ליישב,)שם(הבית קשה זו דלשיטה

מירתת דאירתותי .הא
סוקלין,'גמ)יט אמר אסי רב סוקלין אין אמר רב ידו על לסקול כתב.מהו

יהושע ולהבא,הפני דמכאן זנות לענין מיירי כרחך כשזינתה,דעל אבל
מקודשת,קודם שהיתה האב אומר מיכן סקילה,ולאחר מחייב אינו ,ודאי

פנויה בחזקת שהיתה בהן,דכיון התרו דפסק,והקשה.איך ם"הרמבכיון
מ"בפ( הכב לסקול,)ג"אישות נאמן האב ולהבא,דאין מכאן היינו כרחך ,ועל

נחלקו דוקא שכתב.דבהא ממה שנא מאי כן מסנהדרין"בפט(ם"הרמבאם ז
אחד,)ו"ה עד ידי על שהוחזק זו,דהאיסור חתיכה ואכל אחד בא כך ,ואחר

לוקה זה האב.הרי ידי על האיסור שהחזק מחמת הכא יסקלו נמי .הכי
שביארותירץ מה פי דפסק,על עדשלעדותופיעלשלוקיןם"הרמבדהא
דאיתרע,אחד בגוונא עדותוהחזקההיינו ,שומןספקחלבכספקוהוי,בלא

עד הכי לגמריאחדומשום כשניםנאמן דידן.מדינא בנדון כן שאין ,מה
בגוונא,בתיאתקדשתיהאומרדהאב אף בחזקתהיתהדמעיקראנאמן
לן.מרילגפנויה דקיימא משום,משניםפחותשבערוהדברדאיןואף היינו
את"ד,מקרא,לקמןכדילפינן,נאמןשהאב,הואהכתובדגזירתהכאדשאני
שפיר".הזהלאישנתתיבתי כן דאיןואם לומר ,חידושואלאבולךיש

ממשוהיינו,רחמנאדהימניהאשכחןלאלקטלאאבל.לאוסרהנאמןשהאב
 .להדיאבשמעתיןרבאדלישנא

הקודמת(.שם'גמ)כ באות הוסיף)עיין ,בהאיתנמירבהדטעמא,ועוד
נגדלהאמינוגמורכודאילאו,לאוסרהלאברחמנאדהימניהדהאדאפשר
וממילא.ופלגאכפלגאהוויאחזקהגביהאבדנאמנותאלא,לגמריהחזקה
אפשר,אישאשתכספקלעלמאדאסורה אי לסקול דפסקףוא.אבל
הימטומאתט"פ(ם"הרמב השקול)ב"מת ספק ואין,התורהמןמותרדכל
דבהאי,הואהכתובדגזירתהכאדשאני,לומריש.מדבריהםאלאאסור
ידידאתי,ספיקא כיון,לדברדרגליםמשום,רחמנאאחמרא,האבעדותעל
 .לקדשהשבידו

לקטלא"ד'תוס)כא הגרעכתב,ה מדבריהא"בחידושי אסי,םדמשמע דלרב
לסקול דכתיב,דנאמן הא לפרש יש שאומר,"וסקלוה"שפיר מחמת היינו
היום נתתי,אביה בתי זה"ד'בתוסוכן.את בני דמיירי,שכתבו,ד"בסוה,ה

הזמן באותו גדול שהיה האב אומר שנים כמה ולאחר חלב משמע,שאכל
למפרע אף נאמן אסי התראה,והקשה.דלרב ליכא .הא

וכוואז',גמ)כב לטעמיה חסדא רב ד'בתוסהקשו.'דא ולא"ישנים מאי,ה
בהא,לטעמיה להאמינו אין הרמב.דודאי דקרא,ביארן"ובחידושי דחזינן

ג בת שבתו לומר לאב נתתי"מדכתיב',הימניה בתי בכל,ומשמע,"את
נתינות בביאה,ענייני לפלוני שנתקדשה כשאומר נמי שנאמן,והיינו דהיינו
שהי גלומר בת א'א ויום ביאה'שנים בהאי רב,דנקנית קאמר הכי ואפילו

זה פי על סוקלין דאין תירץ.חסדא תירץ(,ועוד דאזדא,)ד"רי'התוסוכן
קרבן,לטעמיה לענין דנאמן דאף לעונשין,דחזינן נאמן ד"רשאמנם.אין ה"י
בנו,דלטעמיה,ביאר,לטעמיה את להעניש נאמן האב דאין  .בהא

ולא"ד,ישנים'תוס)כג משבויה,ד"בסוה,ה טפי להאמינו א"והמהרש.אין
הגמרא( בנשואיןדלאומשום,בשבויהקראהאמינודלאדהא,תירץ)על

תורה,היא האמינתו בנישואין ידיועונשיןמכותאבל.דדוקא כינשואיןשעל
סברהולא,פרשהבהאי"וסקלוה"כדכתיבהתורהדהאמינתוודאי,הכא

לקטלא"ד'התוסכדכתבו,בעדיםדוסקלוה .לרבה

  א"דף סד ע
וכו',גמ)א ולהקדשות ולחרמים לנדרים דאיכא,א"הריטבכתב.'נאמן דאף

ממונא אפוקי גבוה.בהני חומר משום האב נאמן מקום דסתמא,מכל כיון
בניו שנות הם כמה איניש  .ידע

לנדרים"ד'תוס)ב נאמן באיסורין,ה נאמן אחד ושיבחידהקשה.דעד
קרבן,א"הגרע לענין נאמן איך מקום קרבן,דמכל מחייב אינו אחד עד .הא

הקשה התוס,ועוד דכתבו שבידו'אהא כדבר איך,דעשאוהו מקום מכל
קרבן לענין טעמא האי נאמן,מהני אינו דמדינא בעזרה,דכיון חולין  .הוי

לממזר',גמ)ג להשיאה בידו מלואיםכתב.והרי ערהשבשם)ג,ז(האבני
הכ"פכ(המלך ביאה מאיסורי בלאו,)ד"ב האב עובר ממזר דכשישיאה

אותן,דאורייתא מלישא הוזהרו שאנשים פסולים שאר נשים,דכל אף
עליהם לאיש,הוזהרו אשה הכתוב מיגו,והקשה.דהשווה חשיב לא כן ,אם

רשע עצמו משים במקום,ותירץ.דהא אפילו מהני דבידו מיגו דשמא
ר עצמו בד"לרשאמנם.שעשמשים רישא"י הכא,ה דאמרינן דבידו ,דביאר

לשקר לי מה משום קושיתו.היינו כתב.חזרה מלואים האב,והאבני דהכא
כלל דאורייתא באיסור עובר ולא,אינו המתקדשת הבת על אלא הלאו דאין

אביה [על עיור. אלפני עבר סוף סוף עיון צריך (אמנם  .)].ג.א.

למלךהמשנהקשה.שם',גמ)ד ה"פי(ה ביאה מאיסורי היה,)א"ח דאם
מדאוריתא נפסלת היתה לממזר לפוסלה,משיאה ליה ניחא לא ודילמא

כן מחמת שתלקה דאין,מדאורייתא היא שבויה למימר ליה ניחא ולכן
מדרבנן אלא מלואיםותירץ.נאסרת לפסולים,)ג,ז(האבני חופה ידי דעל

ביאה מדרבנן,בלא אלא נפסלת  .אינה
בידיה',גמ)ה בד"רשופירש.רישא רישא"י ולקבל,ה ולחזור לקדשה דבידו

גיטה (את הגמ. נקנה דהשתא לגרשה'ומשמע ,כתבא"הרשבאבל).דבידו
לגרשה בידו דאין אסורה,דאף מיד תהיה הקידושין דמחמת כיון מקום מכל

 סד דף – סגקידושין דף מסכת 

 ט" כסלו התשסיד – כסלו יג
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העולם כל יגרשנה,על אם לכהונה,ואף באיסור תשאר מקום ואף.מכל
יגרשנהדא ולא הבעל שימות לכהונה,פשר מותרת לא,ותהיה האי כולי

האב נאמנות לבטל .חיישינן
התירה',גמ)ו יהושעכתב.הזה הוא,הפני דרשה עיקר לאו דהא,דבאמת

להתירה,.)כב(בכתובותמסקינן דנאמן הוא ולא"הזה"ומ,דסברא דרשי
.ליבם

וכו',מתני)ז בתי את קטנה'קדשתי הרי:כז(ף"הריגירסת.כשהיא )ף"בדפי
קטנה" בתי את גריס".קדשתי לנערה,וכתב,המאיריוכן הדין .דהוא
רחמנא',גמ)ח הימניה הרי:כז(ן"הרכתב.בנישואין דאמר,)ף"בדפי דמיירי
דיבור"גירשתיה" כדי לישראל,תוך להתירה אף דנאמן משום,והא היינו

שאסר נאמן,הפה אינו דיבור כדי לאחר רחמנא,אבל הימניה לא .דבגרושין
פסק ערוךוכן לז(השלחן הר).כה,בסימן מדברי אינו,ן"ומשמע דלגרושין

לחומרא אף מת.נאמן כשהמקדש זה לכהונה,ולפי מותרת דדוקא.תהיה
שנתקדשה שאומר מחמת ממילא נאמן המקדש גירשה,בחיי לא אם דאף

לכל להאמי,כתבהמאיריאבל.אסורה הכתוב אישותדגזרת בעניני לאב .ן
מלשונו רחמנא,ומשמע הימניה בגירושין .דאף

הימניה',גמ)ט לא הרמבהקשה.בשבויה יהיה,ן"בחידושי מקום דמכל
במיגו לכהונה,נאמן נפסלה זה ידי ועל לפסולין בביאה קידשתיה אמר דמצי
ד,ולתרומה נאמנות בכלל נתתי"דהווי בתי דאינו,כתבא"הרשבאמנם".את

לפסוליןנא בביאה שקידשה לומר בתו,תירץא"והריטב.מן על דנאמן דאב
עדים כמו מיגו,הוי ידי על נאמן עד כתב.ואין זה הרמבוכעין ,ן"בחידושי

בידו שאינו בדבר דוקא דהיינו (וכתב והשתא"ד:)מג(לעיל'ובתוס. מבואר,ה
מיגו מהני בעדות הבאה).דאף באות מיגודל,כתבט"והמהרי.ועיין חשיב א

בידים איסור שעשה לומר נפשיה מרע דלא [משום ג. אות לעיל ]'ועיין
הרי:כז(ן"והר.שם',גמ)י דאמר,הקשה)ף"בדפי במיגו נאמן יהא לא אמאי

וגרשתיה טענה,ותירץ.קידשתיה לחצי מיגו כן,דהוי אומר היה אם דהרי
בתרומה פוסלה היה מתרומה,לא אף לפסלה בא הוא (ועתה שכתב. וכעין

בד"רש דוסתאי"י כרבי נשביתה לגבי אמרינן דלא לקדשה,בטעמא דבידו
תירץ).ולגרשה דנתקדשה,עוד לומר בתו על האב נאמנות דכל ,דכיון

היא בעלמא,רבותא אחד מעד יותר להאמינו ראוי היה לא דיינו,שהרי
קידשתיה כשאומר עצמה טענה באותה מחמתה,שנאמינו שנאמר לא אבל

אחרת בטענה להאמינו חידושו,מיגו אלא בו לך (דאין נמי. מיושב זה ולפי
הרמב והרשב"קושיית הקודמת"ן שבאות שעורים).א ג"ח(ובקובץ סימן )ב

הר מדברי אמת,ן"הוכיח שאומר סהדי אנן מטעם אינו מאי,דמיגו כן דאם
חידוש לטעון שיכול דהטענה לן מעלייתא,איכפת ראיה איכא סוף שמהסוף

אמת הוא עכשיו נאמנות.שטוען כח שאותו היינו מיגו דדין לומר צריך אלא
למיטען דמצי בטענה לו עתה,שהיה נמי ליה הכי.איכא כיון,ומשום

הוא חידוש האב עצמה,דנאמנות זו בטענה אלא נאמן בטענה,אין ולא
מחמתה .אחרת

א',גמ)יא ביה הדר קא מיתה דבשעת כיון התם שאני רבא קושטאאמר ימא
הרמבביאר.קאמר ב(ן"בחידושי הכי,)'בעמוד דעתיה קסלקא משום,דרבא

מיתה בשעת משקר אדם אביי.שאין אותביה מכי מקום לה,ומכל אידחיא
לגמרי האמת.מילתא נאמן,ולפי שהיה ממה כלל בו לחזור יכול אדם אין

שאמרו בשעה .עליו
ד"רש)יב לן"י מוחזק דלא אתי,ד"בתוה,ה אחוהואי ואמר מכאן לאחר אח

כמיניה כל לאו אנא לרש,א"המהרשביאר.דמיתנא קאמר,י"דהוקשה מאי
בנים לי יש באמר אחין.נאמן ליה דלית דמוחזק כיון אינה,הא הכי בלאו

ליבם ולנאמנותו,זקוקה לנו המהרש.מה אדם,א"והקשה אין הכי בלאו הא
המת אחי שהוא לומר האשה,נאמן נאמןדה,לאסור אינו הבעל אפילו א
לאפוקה אחין לי יש יא(ש"דהרא,והביא.מחזקתה,לומר בענין)בסימן כתב

סהדידאי,אחר אחיאתו ליה דאית הכי לשוק,בתר ,כתבש"והרש.מותרת
רש נתכווין דלכך לפרש שכתב,י"דיש דוקא,"ואמר"ומה מיירי,לאו אלא

רש,בעדים שכתב כמיניה"י"ומה כל נאמן,"לאו שאינו הכונה דהא,אין
עדים לאסרה,איכא כח לו שאין היינו .אלא

  ב"דף סד ע
חזקה',גמ)יג עקרי עדים ואתי דמי עדים כי לשקר לי מה סבר כתב.רבי

הרמב לעשות,ן"בחידושי שבידו בדבר דוקא שיכול,דהיינו הכא כגון
אחרת,לגרשה טענה ידי על נאמן להיות יכול שהיה במקום פשרא,אבל

חזקה במקום מהני דמערים,דלא טפי,דזימנין בהא דנאמן .וסבר
וכו',גמ)יד דמי חזקה כי לשקר לי מה סבר נתן ביבמות'התוסכתבו.'ורבי
דלמא"ד.)קטז( או מחזקה,דאפשר,ה עדיף לשקר לי מה נתן לרבי ,דאף

בגמ( טעמא).שם'כדמיבעיא היינו מיתה,והכא בשעת בו שחזר ויש,משום
יותר מיתה בשעת .להאמינו

סבר"ד'תוס)טו רבי יש,ד"בתוה,ה מיתתו בשעת שאמר במה נאמן יהא לא
בגיטא ליה פטר למימר שייך לא מיתה דבשעת בנים ,א"המהרשהקשה.לי

מגיטא לה פטר דמצי לטעמא דבעינא מאי כן,הא כשאומר דוקא היינו
נישואין ש,בשעת כדי בנים לי יש אומר שמא לודחיישינן ולא,תתרצה
היבום מן (תדאג שפירש. א(י"רשוכמו קידושין"בד)בעמוד בשעת אבל)ה

מיתה בשעת בגיטא,כשאומר לה פטר מצי דלא לו,אף מה מקום מכל
לו,לשקר שתתרצה כדי כן אומר לו,דאינו נשואה כבר היא אדם,שהרי ואין

לו ולא .חוטא
ד"רש)טז נתן"י ורבי דלא,ד"בתוה,ה כמה קמאוכל דיבורא איתכחש

לו,מהימן ולא חוטא אדם בשעת,דאין ביה הדר הוה אחי ליה אית ואילו
הרמבאבל.מיתה כחזקה,כתבן"בחידושי שקול לשקר לי חזר,דמה וכשלא

בבנים ולא באחים מוחזק שאינו מי ככל הוי בכהאי,בו האשה אוסרין דאין
.גוונא

שבגדולות',מתני)יז גדולה אם יודע אסורות'וכוואיני 'התוסכתב.כולן
לפלונית,ט"יו קידשתי לומר נאמן המקדש דידן דמי.דבגוונא למתניתיןולא

נאמן:)סג(דלעיל קידשתיה אני ואמר אחד כמו,דבא טעמא היינו דהתם
הרי.כז(ן"הרשביאר מחזקתה,)ף"בדפי האשה מוציא ודאי,דאינו דהרי

א.נתקדשה אשת בספק שכולן הכא אחת,ישאבל אשה להוציא יכול אינו
קידושין ספק משנים,מידי פחות שבערוה דבר .דאין

קא',גמ)יח דידה אדעתה קידושי מקבל כי דתימא מהו שליח דשויתיה
לן משמע קא לעיל"הר.מקבל הרי:כב(ן מסוגיין,)ף"מדפי שעשה,דייק דמי

קרקע לו לקנות סתם,שליח ולקחו לקחת,והלך לעצמי לומר ,ומיהו.ייכול
מיוחד קרקע לקנות שלחו לעצמו,אם לקנות רמאין מנהג שהוא דכיון ,נראה

לעצמו,.)נט(לעילוכדאמרינן לקנות דנתכוין אמר מצי ישראל"ד,לא שארית
עולה יעשו מלשון".לא דייק לעיל"רשוכן שליח"ד:)נא(י דשויתיה ,ה

הבא לכל לקדשה לקדשה,שפירש שליח עשאתו דאם לאדםומשמע
ערוך.חיישינן,מסויים והשלחן לז(והטור הוי,פסקו)טו,סימן גוונא דבכאי

הקטנות לשאר קידושין הטור(,ספק שמואלוכתב).ה"מהרמומקור הבית
סקל( בודאי,)ט"שם נקנה גוונא דבכהאי לן קיימא קרקע דבקניית דאף

שאני,למשלח עליה,הכא דרמיא מצוה שביק דלא לומר סברא .דיש
עליה',גמ)יט דרמיא מצוה איניש שביק בד"רשופירש.לא אין"י ומשני ,ה

עליו הוא ומצוה להשיאה עליה דרמיא קטנה לעיל"הריטבוכתב.בתו א
דאמרינן,:)נא( קטנה.)מא(לעילדאף בתו את לקדש לאדם מכל.דאסור

בדבר,מקום ומתרצית דעת בה לקדשה,כשיש דליכא,אפשר היכא כל וכן
בולמיחש נמי.שתמאן בנערה,אי .דמיירי

ד"רש[)כ עליה"י רמיא דלא את,ד"בתוה,ה להשיא דעת לה יש והיא
כתב.עצמה להשיאה,הנה עליה רמיא את,דלא להשיא שיכולה משום
לכאורה.עצמה זה לקיש,ולפי אביה,:)מג(לעיללריש ובין היא בין דנערה

קידושיה על,מקבלים המצוה רמיא לא נמי עיון.יהנערה צריך כן ,ואם
במתניתין קתני בכלל"אמאי הבוגרות בכלל,"אין דנערות הוה,דמשמע הא

בכלל הגדולות דאין למימר נערות,ליה אף (דמשמע .)].ג.א.

  א"דף סה ע
קמיפלגי',גמ)א בעלמא בלישנא התם ליה הרמבכתב.אמר ,ן"בחידושי

מתניתין לאפוכי צריך אין זה דבברייתא,דלפי תניאואף מקום,איפכא מכל
מברייתא עדיפא .מתניתין

בתך',מתני)ב את את,ט"יו'התוסכתב.קדשתי שעשתה גדולה בבת דמיירי
קידושיה לקבל שליח קטנה.אמה ביתומה דמיירי לומר אין,דאין דהתם
קידושיה לקבל יכולה עצמה,אמה היא דוקא שכתב,אלא ן"הרמבכמו

יהושע.).קז(ביבמות בגיטין"דרש,ביאהוהפני וכנגדן"ד.)סה(י כתבה
מדרבנן,להדיא קטנה בתה עבור קידושין לקבל יכולה יש,דהאם זה ולפי

עסקינן בהכי דמתניתין בגמ.לפרש דאיתא הא ניחא זה סלקא"בסמוך'ולפי
לאב רחמנא הימניה מדאורייתא אמינא לדידה,דעתך הימנוה ,"מדרבנן

ק לקבל יכולה דמדרבנן בתו,ידושיהדכיון לקדש שיכול לאב דמי כן ,אם
קידושיה על נאמן דמי.ולהכי לא מקום דמכל לן משמע יכול,וקא דאב

כרחה בעל אפילו לבתו קידושין לקבל,לקבל יכולה אינה האם אבל
מדעתה כתב.קידושיה הראוכן דעתך,ש"התוספות סלקא דאמרינן דהא

לדידה הימנוה ביתומה,דרבנן מדרבנןומשו,היינו לקדשה דבידה .ם
בקרוביו',מתני)ג אסורה ב(ש"הרשכתב.והיא דנקט,)'בעמוד דהא
בקרובותיה,"בקרוביו" מותר הוא דתני אגב לכל,היינו אסורה באמת ,דהרי

  דף סה–קידושין דף סד מסכת 
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לדבריה איש אשת דהויא גט.מחמת לה בנתן דמיירי לפרש כן,ואין דאם
בקרובותיה אסור בגמ,הוא ['כדאיתא לומ. אפשר במת,רואי דמיירי

המשנה לשון כן משמע דלא ].המקדש
בקריבה',גמ)ד דליתסר לי ניחא לא אמר אמאי כופין .כח(ן"הרכתב.אלא

הרי גט,)ף"בדפי ליתן לכופו לנו יש בקריבה דמיתסר טעמא משום,דלולא
סדום מדת על  .כופין

בקריבה',גמ)ה דליתסר לי ניחא הרי.כח(ן"הרכתב.לא אדמהכ,)ף"בדפי
גט,חזינן לה דיהיב היכא בקידושין,דכל מודה שאינו בקרובותיה,אף ,נאסר

גרושתו קרובת נושא שהוא יאמרו שלא .כדי
כתובה',גמ)ו ליתן אותו כופין מעצמו נתן דמסתברא,א"הרשבכתב.ואם

לעלמא שאסורה יודע הוא מעצמו,דאם גט לה נתן כך שעל,ומתוך ופירש
תת שלא כדי נותן כן כתובה,עגןדעת ליתן חייב פירש.אינו לא אם אבל

תתעגן שלא כדי גוונא,שנותן בכל כתובה ליתן אותו שכופין דלא,משמע
חכם לאינו חכם בין בגמרא .חילקו

כתובה',גמ)ז ליתן אותו ואם"ד'בתוס.כופין ישה דארוסה מכאן הוכיחו
כתובה אמרה,דחהא"והרשב.לה רב דסבר,דהכא לטעמיה באבבורב

כתובה:)יז(מציעא לה יש דחה.דארוסה מיירי,עוד דלעולם לומר דיש
כתובה לה יש הכי ומשום ידה מתחת יוצא כתובה במקום,בשטר ומיירי

מקדשי והדר כתובה שקידשה,שכותבין ראיה אינו בתוספותאבל.ולהכי
מקדשי,הקשהש"הרא והדר דכתבי באתרא מיירי אי מקום,דאפילו מכל

היה קידשהלא כבר כן אם אלא האשה ידי תחת השטר להיות  .צריך

  ב"דף סה ע
החבילה',גמ)ח מן כתובתה משמע,א"הרשבכתב.וגובה לישנא ,דמהאי

כלל נוטלת אין מזה אליהו,דיותר שיבא עד מונח יהא י"רשוכדברי,אלא
וגובה"בד דין.ה בית ביד או שליש ביד שהחבילה מוציאין,ומיירי אין ולהכי

חלוקה לעשות כדי הברור,מידם בדבר בתראוכדאמרינן.אלא :)לד(בבבא
ארבא ידיהן.לגבי מתחת יוצאה החבילה אם שלשתן,אבל בה .חולקים

וכו',גמ)ט אמרה מצי מי להאי סהדי ליה ואית להאי סהדי ליה דאית .'אי
בד"הראבבשםא"הרשבכתב אב העדים,ד"והרב שאין באופן דמיירי

אלומכחישין את לזה,אלו שנתקדשה מעידין אלו מעידין,אלא ואלו
לזה ידוע,שנתקדשה זמן על מעידין לשניהן,ואינן שנתקדשה ,דאפשר

זה ונשא זה אהדדי.דגירש מכחשי אי דליתנייהו,אבל כמאן תרוייהו ,הוו
מהם מאחד גט צריכה דבריהם.ואינה על כתות'דב,והוכיח,ותמה

ו זו את זו מהימנאהמכחישות מינייהו חדא נתקדשה,דאי דודאי ואמרינן
מינייהו משניהם,לחד גט צריכה כרחך הרא.ועל נמיש"והתוספות כתב

ב"כהראב אב והרב (ד"ד לשוק. האשה היתר לגבי מיירי לא איהו ).אמנם
דאמרינן אמרה"והא מצי מי להאי וסהדי להאי סהדי דאית דאית,"אי היינו

להאי סהדי להאיסהאולהו .די
הרמבהקשה.שם',גמ)י לדידה,ן"בחידושי סהדי נמי לה אית ,דילמא

שלי חבילה אמרה מצי דהם,ותירץ.ולהכי למיתני לתנא הוה כן דאם
ממנה שיחרור גט אומרת,תירץש"והרש.צריכים אשה משמע,דמדקתני

עדים בלא לפרושי,דאומרת לתנא הוה עדים הוו אומר.דאי בזה ובשלמא
אש בעדיםזה דמיירי התנא פירש לא עדים,תי בלא קידושין שאין ,דכיון

הביאום .מסתמא
וכו',גמ)יא אמרה מצי שלי'מי בד"רשופירש.וחבילה מצי"י מי דתהוי,ה

בספק ושלהן שלה הכתובה הרמבוביארו.מותר והרשב"בחידושי דהכי,א"ן
בברייתא החבילה,מוכח דין קתני כת,משמע,מדלא כדי ובתהדנוטלת

בספק המוטל ממון כשאר בו דנים כתב.והשאר דההכרח,א"המהרשוכן
בלבד שלהן החבילה דמותר קתני .מדלא

לכתובה',גמ)יב משתעבדי מטלטלי דאמר היא מאיר התוספותכתב.ורבי
לדקדק,ש"הרא יש אפילו,דמכאן לכתובה משתעבדי לא מטלטלין דלרבנן
מכאן.מיניה הוכיחו כתב"ד.)צט(ביבמות'התוסוכן הביאא"והרשב.ה
המגרשים,פירשד"דהראב שמתו מיירי מודו,דהכא רבנן אף בחייהם דאילו

מאיר,והקשה.דמשתעבדי כרבי לאוקמה לן מנא כן מיירי,אם דילמא
כרבנן ואפילו ברייתא.בחייהם לן קמשמע מאי כן דאם לומר דאיכא,ואין

הממון חלוקת דין דאשמועינן בד"רשאמנם.למימר מאיר"י ורבי ,כתבה
אלאוכולה אשמועינן לכתובהלא משתעבדי .דמטלטלין

לאחריני',גמ)יג חייב קא הכא לאחריני חייב קא לא ,א"הרשבהקשה.התם
לגבה שייכי ומאי עלה לאחריני אית להם,דמאי חובה שהיא ,ועוד.דנימא

מיגו משום לאחריני לחוב אף נאמן שבידו במקום בממון נמי,דהרי והכא
עצמה לאסור הקשה.בידה בפני,ועוד נתקדשתי כשאומרת אמאי כן דאם

עצמה לאסור נאמנת הים למדינת והלכו ופלוני ביאר.פלוני כן דעיקר,ועל
הכתוב מגזרת דבר"מדאיתקש,טעמא ד,"דבר פי"כתיב"דבר"ובקרא על

עדים צרי,"שנים שהוא במקום לממון שבערוה דבר הוקש כרחך עדיםועל ,ך
ד קרא עדים"והאי שנים פי לאחרים"על החב בממון דבממון.מיירי ואף

לאחרים חב שאינו ד,במקום מקרא זה"ילפינן הוא מקום,דנאמן"כי מכל
קרא להאי איתקש לא שבערוה בכל.דבר הכתוב שהצריך טעמא ומפרשינן

עדים שבערוה לאחרים,דבר חוב כעין ביה דאית הו.משום דלא ממשוכיון י
לאחרים למדינת,חב והלכו ופלוני פלוני בפני נתקדשתי כשאומרת להכי

עדים,נאמנת,הים בפני שיהיה מילתא אעיקר אלא קפדינן .דלא
החושןהקשה.שם',גמ)יד רמא(הקצות א"ס,בסימן דבר,)ק דילפינן דאף

עדים להצריך כלל,בממון חייל לא עדים בלא אמאי מקום בממון,מכל דהרי
עדיםחיי בלא אף דבר כל לראיה,ל אלא אינן דבעינן,ותירץ.והעדים דהא

עדים בפני העדים,קידושין ידי על הדבר להתברר שיוכל כדי ולעולם,היינו
עדות ידי על להתברר שיוכל בעינן בממון דין,אף בעל דהודאת דכיון אלא

בממון עדות,מהני כעין נאמנות הבעל,והוי בפני שנעשה במה .דיןסגי
עוד הגמ,וביאר שכוונה מה דין"בקושיא'דהוא בעל הודאת להלן מה

כאן אף עדים שבערוה,דהיינו."כמאה בדבר דין בעל הודאת יהני שוב,דאי
עדים בפני דוקא לקדש צריך .אין

ד"רש)טו עדים"י כמאה דין בעל הודאת זה,ה הוא כי יאמר אשר דכתיב
הודאתו מקצת על שסמך רמא(החושןהקצותכתב.הרי א"ס,בסימן ,)ק

רש שהביא בסוגיין"דהטעם דוקא קרא להאי שהוזכר,י מקומות בשאר ולא
עדים כמאה דין בעל הודאת בעל,משום.בתלמוד דהודאת מוכח דבסוגיין

ונאמנות עדות בתורת הוי שביאר,דין מה הקודמת(לפי באות דכונת,)הובא
משום עדים בלא חייל ממון דקנין ההודאההגמרא ידי על להתברר .שיכול
מתורת הוי דהודאה לפרש צריך כרחך מתורתנאמנותועל ,התחייבותולא

רש הוצרך קרא"ולהכי מהאי מקור לזה להביא .י
נאמן',גמ)טז שותק והלה חלב אכלת אחד עד לו אמר אביי 'התוס.אמר
ובד"בד לו אמר נטמאו"ה משוםה לסוגיין כהודאה"פירשו ן"והר".שתיקה
הרי.כט( הקשו,הביא)ף"בדפי דנאמן,שהראשונים לישנא מאי כן מה,דאם

העד נאמנות הדבר,מועילה בעל של שתיקת לאו הקשו.אי דבעובדא,עוד
סמיא מידי,משמע,.)סו(דלקמןדההוא בה ידע הוה לא סמיא דהא,דההוא

באידך איהו אתא אורחא בחדא שליח שם,אדקאזיל שייך לא כן ואם
כהודאהשתי המלך.קה דינאי בעובדא הודאה)שם(וכן היתה דודאי,לא

סוף ועד מתחילה עליהם צווח פירשו.היה באמר,ולהכי דאפילו סבר דאביי
יודע איני נאמן,הלה משום:)נד(דבגיטיןוהא.העד דווקא דנאמן אביי אמר

שאני,דבידו דפועל לומר עליו,יש הטהרות דשמירת ששמר,דכיון ןחזקה
דבידו,יפה טעמא בלא מהימן לא הכי נמי.ומשום רמי,אי הפועל דעל כיון

לבעלים מידו,לאודועי שהוציאן בשעה כן אמר שלא קושטא,כל דלאו חזינן
בדווקא,כתבן"והר.קאמר שתיקה בעינן דלעולם יודע,דנראה איני ובאומר

נאמן ממש.אינו הודאה מתורת אינו בעצמו,אבל ידע יודעדאפילו ,שאינו
כהודאה שתיקה להאי דדיינינן הכתוב העד,גזרת כח מחמת ודוקא,והיינו

כשר .בעד

  א"דף סו ע
אפקה',גמ)א זיל תרי כבי לך מהימן קטו(הטורכתב.אי אחד,)בסימן דבעד

זינתה אשתו להוציאה,שאומר חייב לו,אינו אסור שפתים לזות משום אבל
עמה עליו,לעמוד סומך הוא תריאם כבי ליה יוסף.ומהימן עלוהבית תמה

שמים'דבגמ,דבריו ידי לצאת בבא להוציאה חייב דבדין רק,משמע ולא
שפתים לזות קעח(עצמוהטורוכן.משום בסתמא,)בסימן ויתן,כתב יוציא

הוא,כתובה בלחוד שפתים לזות דמשום כתב  .ולא
ד"רש)ב אפקה"י הכחישתו,ה ולא ה"בשוביאר.הואיל אלף(א"רשבת סימן
לעד,)ז"רל מכחשת האשה תרי,דאם כבי ליה דמהימן הא מהני לא כיון,תו

מוכחש כן.דהעד "סה(לעילמדאמרינן,והוכיח מי:) בהכחשה אחד עד
נאמן,"מהימן אינו גוני דבכל תרי,ומשמע כבי לי מהימן יאמר אם .אף
רש,והביא בדברי דגרסי ולא"דאית הואיל הבעלוק,הכחשתוי על וכתב.אי

נראית אינה זו למלך.דגירסא כד(ובמשנה דבר"ד,כתב)יז,אישות גדול דבר
פב(ק"המהריוגם".הנביא כהרשב)בשורש ראמנם.א"כתב י"בתוספות
כתבהזקן העד,כאן מכחשת האשה אם להעד,שאף הבעל מאמין אם

שמים ידי לצאת בא אם מספק להוציאה חייב הוכיחוכדבריו.כשניים
הגרע"בשו צט(א"ת מיימוניותמדברי,)קמא אבן(א"הרמומדבריהתשובות

קטו ).ו,העזר
וכו',גמ)ג המלך בינאי וכו'מעשה גדולה שמחה שמח מלוחים'היה והעלו

  דף סו–קידושין דף סה מסכת 

 ט" טז כסלו התשס–טו כסלו 



 
 

ה

זהב של שלחנות יהוידעביאר.על בסוף,הבן שעלה חכמי,דמה כל שהרג
זה,ישראל במעשה נעוצים ש.שרשיו היתה ועוצםדשמחתו כוחי של מחה

עניים.ידי של שלחנות גבי על אכילה ידי על לשמוח צריך שהיה כמו ,ולא
ל שהביאו מה זהב של על [גאוהולא דבריו. לבאר מ,ונראה שהרגדהרי ה
שאמר משום היה החכמים וכו"את זוית בקרן מונחת הדברים".'תורה והרי

התורה,מופרכים מוסרי יהיו לא אי של,דהרי חדש דור לקום יוכלו היאך
שבכתב.חכמים תורה על היתה שכוונתו צדוקי,אלא נעשה הזו.כי והירידה

מעשה מאותו בעמל.נבעה מותנה פה שבעל תורה החשבתואי,דלימוד
הזה העולם זהב.תענוגי של שלחנות גבי על בסעודה שעשה מה ,והוא

מעלה בר הוא הזהב שדוקא שהקב,שנתגאה מה במעט"ולא אף משביע ,ה
וכו תאכל במלח בפת התורה קנין צורת  .]'שהוא

אומרים',גמ)ד שהיו אהרן של לזרעו כהונה כתר הנח מלכות כתר לך רב
הרמבהקשה.'וכו עד,ן"בחידושי כהונתו על חכמים עירערו לא אמאי

תירץ,ותירץ.השתא עדים,א"הריטבוכן שיש יודעים שהיו דאפשר
אותו כהוגן,שמכשירים שלא שעשה לפי במדינה,אבל הציץ דבר,שהניח
מדרבנן ושיכרות,האסור אכילה בשעת שהיה ואמר,ועוד זקן אותו הקפיד

כהונה כתר הנח שיא"והרשב.לו אהאי טעמא,נויאהקשה יהבינן הרי
גודגדא בן יהודה של במודיעים,למחאתו נשבית אמו אומרים כן.שהיו ועל

אצלם,ביאר ברור היה שלא כיון מיחו לא השתא בציץ,דעד שהקים ועכשיו
הנס הודאת בשעת והיה כהלכה מעשיו,שלא שכל זקן אותו סבור היה

שג,בשגגה אלא אינו גדולה בכהונה שמשמש מה בידו,גהואף ימחו ואם
מינות,כתבא"והריטב.יקבל בו נזרקה מיד דאמרינן מינות,דמאי היינו

בסוף לו בכהונה.)כט(בברכותוכדאמרינן,שהיה שימש גדול כהן דיוחנן
שנה שמונים צדוקי,גדולה נעשה יוחנן,ולבסוף הוא  .וינאי

הרמב.שם'גמ)ה קושית הקודמת באות תורה,ן"עיין דבר,כתבובטל דכל
למחות צריך אין לכתחילה רק הדבר.שאסור הכשירה שהתורה וכיון

ח(ם"הרמבולשיטת,בדיעבד אות לקמן כשירה,)עיין עבודתו שעבד דחלל
בנודע אפילו בו,היינו מיחו לא דילפינן.להכי ב(ולהטעם ברך"מ,)'בעמוד

כהונה".חילו'ה עניני לשארי ולא עבודה לענין דווקא כדאיתא,היינו
בביתו:).עב(בפסחים הציץ שלבש התירה,כיון לכהן דרק עבודה הוי ולא

כדכתיב תמיד"התורה מצחו על הקם"ד'תוסוכדכתבו,"והיה לחלל,ה אבל
למקדש חוץ מהציץ ליהנות רשות ניתנה עבודה,לא צורך מיחו,דאינו לכך

חכמים כתב.בו זה אגדות(א"המהרשוכעין הבאהועיין).חידושי .באות
עיניך',גמ)ו שבין בציץ להם בד"רשפירש.הקם הקם"י כהונה,ה דבגדי

בהם ליהנות כדאמרינןעבודהבשעתשלאדהיהג"ואע,ניתנו לעילמותר
כהונה"ד.)סט(ביומא'והתוס..)נד( בגדי בזה,כתבוה שעשה לומר דאין

כדין לבסוף,שלא אלא מינות בו נזרקה דלא משמע מהכשאמר,דהא ותורה
עליה כתבו.תהא דבריהם כדין,ובסוף שלא עשה דלעולם ומכל,דאפשר

בסוף רק פה שבעל תורה בכל כפר לא כתב.מקום הרמבוכן ,ן"בחידושי
הציץ שלבש במה דרבנן איסור עבר הלוי"בשווביאר.דינאי בית א"ח(ת

יד אות ב להא"רשדכוונת,)סימן הךדאיתאי תורההניתנלא"דסבראלעיל
מהך"ולרש,"השרתלמלאכי שלאלכתחילהללובשודגםידעינןסבראי
להיתרסבראדהך,שרילעבודה טעם הוי,אינו דמוכרחדכיוןהוכחהאלא

כרחך,העבודהאחרמעטמהםליהנותכרחובעל התורההתירהבעל
.לכתחילהללובשםגםמותריםולכך,לכהניםאלומהבגדיםההנאהלגמרי
הקם"ד)הכא('תוסהאבל ,להתירראיהאיןסבראהךדמשום,סבריה

'והתוס.לפושטןמוכרחלפושטןשהותלושישתיכף,לעבודהבלבשןואפילו
ידעינן,העבודהאחרבהבגדיםמעטזמןלשהותדמוכרחדכיון,סברידיומא
בדאיכא,אלובבגדיםהשהיההתורההתירהדלגמרימיניה שהותואף

אפשר,אסורלכתחילהללבושורק,שרילפושטן .סבראמהךלהוכיחדאי
מאי',גמ)ז אישתבאי לא אמרי תרי ובי אישתבאי אמרי תרי דבי אילימא

אהני סמוך אהני דסמכת יהושעהקשה.חזית העידו,הפני דלא דכיון
שנשבית,שנבעלה שנבעלה,אלא דחיישינן מספק אלא אסורה אינה ,ושבויה

אם ותרי בתרי כן ספיקא,נשביתאם ספק מכח נשבית,לישתרי ואף,דספק
נבעלה אם ספק נשבית קכה(ן"דבראבוהביא.אם דהא,מבואר)בדף

ממש טומאה עדי היינו אישתבאי אמרי תרי בד"רשאבל,דאמרינן שהיו"י ה
לכהונה,כתבאומרים פסולה טומאה,ושבויה על העידו דלא אלא,ומשמע

בלבד שפסק,תירץוהמקנה.שנשבית מה קיט(א"הרמלפי סימן דעה )ביורה
כאחת הספקות שתי בנודעו אלא ספיקא ספק מכח שרינן והכא.דלא

שנשבית שאמרו העדים רק באו או,מעיקרא נבעלה אם ספק אלא נולד ולא
נשבית,לא לא שאמרו העדים באו כך אחר השני,ורק הספק נולד .ואז

ספיקא ספק מכח שרינן לא .ולהכי

אהני"די"רש)ח סמוך וכו,ד"בתוה,ה קמן היא אי מילי זה'הני בנה אבל
דכשרות חזקה לו אין חזית"בד'התוסוהקשו.הנדון מאי מדאמרינן,ה

בבתה:)יג(בכתובות מכשיר בה המכשיר שמעתתא.לדברי שמעתתא(והשב
פט טפי,תירץ)ז"ו גרע הוא,דהכא זר זרה במעי דעובר במעי,דכיון כן אם
זראמו בודאי ינאי אמו,היה חזקת כנגד עומדת זו מהניא,וחזקה לא ולהכי

אמו חזקת כהונה.ליה קדושת לגבי מיירי לא בכתובות לגבי,אבל אלא
לכהונה לינשא הבת אמה,כשרות במעי אף שייך .וזה

חזית"ד'תוס)ט מאי דרבנן,ד"בתוה,ה ספיקא ותרי הרמב.ותרי ן"ובחידושי
אומרים יש חזקהדת,הביא במקום אף דאורייתא ספיקא הוי ותרי ומייתי,רי
תלוי אשם כתב.עלה בסוגיא,אבל גירסתינו דתרי,עולה.)לא(ביבמותדלפי

חזקה במקום דאוריתא,ותרי ספיקא דרבנן,אינו ספיקא .אלא

  ב"דף סו ע
וכו',גמ)י המזבח גבי על ומקריב לעומד משל טרפון רבי 'התוסהקשו.'אמר

אמר"בד טרפוןה זה,רבי הוא משל שהיה,מה בודאי בנודע אפילו דהתם
כשרה,פסול הרמב.עבודתו לומרן"ובחידושי ודאי,רצה בנמצא דבאמת

כשירה עבודתו אין חלל,חלל ספק בנמצא דוקא טרפון.אלא רבי ,וסבר
כשרות חזקת לו שיש מספק,דמשום למפרע אותו פוסלין מקום,אין ומכל

ולהב מכאן אותולגבי פוסלין לכתחילה,א הספקות את מכשירין ומזה.דאין
טרפון רבי חזקה,הוכיח משום כשרים שהקריב דקרבנות ואין,דחזינן

מספק תפטרנו ואל קרבן חיוב בחזקת היה שהבעלים כתב.אומרים ,שוב
פירושא כהאי דלא משמע התוס,דבירושלמי כפירוש שיש,וכתב.'ודלא

כ טרפון רבי דברי למפרע,פשוטןלפרש שכשר דבר בתורה שמצינו דמאחר
ולהבא מכאן למפרע,ופסול טהור הטובל נחזיק אנו ולהבא,אף דמכאן אף

אותו אלא,מטמאים בטהרות להתעסק לו אין בטבילה תקנה לו שיש דכיון
טרפון,כשיטבול רבי טיהר בטבילה תקנה להם שאין הטהרות .ורק

וכו',גמ)יא גרושה בן שהוא כשרהש'ונודע בד"רשפירש.עבודתו ה"י
כבר,שעבודתו דבריו.שעבד שנודע,משמעות אחר יעבוד עבודתו,דאם
כתבו.פסולה אמר"ד'תוסוכן לטמא,ה שעבד גרושה בן מדמה טרפון דרבי
טומאתו,שעבד שנודע לאחר שעבד פסולה,ובטמא עבודתו אבל.ודאי
ה"בפ(ם"הרמב מקדש מביאת אם,כתב)י"ו שנודעדאפילו לאחר עבד
כשרה,פסולו עבודתו משנהוכתב.בדיעבד בגוונא,המגיד תנא דנקט דהא

שעבד אחר הוא,שנודע דמילתא דאורחא שנודע,משום לאחר ,שהרי
לעבוד לו אסור עבודה.לכתחילה מחלל דאינו מקראי מדילפינן משמע ,והכי
כלל מחלל דאינו הכתוב.ומשמע חילק דעת.דלא :)יז(תעניתב'התוסוכן

זה"ד דבר שכתבוה ראם"הרשכמו והקרני ).שם(ש
בשנים',גמ)יב שפסולו חלוצה ובן גרושה בן יוכיח ד"רי'התוסכתב.ואל
א( מוכח,)'בעמוד שהיא,דבשמעתין אשה על להעיד נאמן אינו אחד דעד

שבויה או שבערוה,גרושה דבר שמעתתאוביאר.דמיקרי ו(השב 'שמעתתא
מגמדרא,)ו"פט ה"בפט(ם"דהרמב,והביא.דידן'ייתו מסנהדרין ,כתב)ו"ז

לכהונה לאסרה זונה או גרושה שהיא אשה על להעיד נאמן אחד .דעד
חלוצה"דלהרמב,וביאר ובן גרושה בבן נאמן אחד עד דאין הא אינו,ם

שבערוה דבר דהוי גרושה,משום זו אשה באומר נמי נאמן יהא לא כן .דאם
שבא דמשום הכהונהאלא מקהל האדם גוף בתולדה,לפסול אינו,פסול

באיסורין אחד עד נאמנות באיסורין.בכלל נאמן אחד עד אמרו אלא,דלא
במקרה שנתהוה דבר גרושה.על נעשית זו דאשה להעיד נתנסך,כגון או

ד.יינך קרא מדאיצטריך מוכח זה"יכיר"והכי בני לומר נאמן דאב לילף
דמשו,ממזר מינה אחדשמע דעד נאמנות גונא,ם בכהאי שייך (לא וגרושה.

בעצמותה פסול אינו בדרגתה,וזונה עלה,ושינוי רביע בעלמא איסורא אלא
כהונה ).לגבי

ד"רש)יג ביחיד"י פסולו מקוה באיסורין,ד"בתוה,ה נאמן אחד .דעד
הרא הוא,כתבש"והתוספות הכי משום נאמן,דלאו אינו אחד עד דהא

טע.לאסור ונמדוד,מאאלא בא דאמרינן שלח,משום בסמוך וכדאמרינן
.ואחוי

ההם',גמ)יד בימים יהיה אשר הכהן אל ובאת מהכא אמר ינאי כתב.רבי
יוסף לכתחילה,העצמות דכשר משמע דבקרא כתיב,דאף ".ובאת"דהא

בדיעבד מיקרי מקום כהן,מכל עוד דליכא משום אלא הכתוב כן ציוה דלא
ממנו הגון לכתחילהאבל,אחר אליו שיבא היינו .לאו

הפגום',מתני)טו אחר הולך וחלוצה,הולד גרושה גדול לכהן אלמנה זו ואיזו
וכו הדיוט יהושעכתב.'לכהן החילול,הפני אין וגרושה באלמנה דבאמת

ד הפגום"משום אחר בולד,"הולך כתוב חילול עיקר לא"דכתיב,דאדרבא
זרעו ילפ(,"יחלל מתחללת שהאשה יוסי,)מדרשה.)עז(לקמןינןומה ולרבי

 קידושין דף סומסכת 

 ט"טז כסלו התשס



 
 

ו

נפסל.)עה(לקמן שהזרע משום רק היינו נפסלת שהיא כללא.מה עיקר אלא
ונתינה אממזרת קאי בהו,דמתניתין "סט(לקמןדדרשינן אחר"לו.) הלך

נקטינהו,פסולו גררא אגב וגרושה כתב.ואלמנה זה בפירושם"הרמבוכעין
לומרדבאלמ,כתבוהמאירי.המשניות שייך נמי וגרושה אחר"נה הלך
מתחלל,"הפגום אינו והוא בביאה מתחללת שהיא כתב.משום .ש"הרשוכן
חלל"ד.)סז(לקמן'תוסאמנם והרי אין,כתבוה ישראל בת שנשא שחלל

חלל בביאתו,הולד חללה אשתו את שעושה דאזלינן,משום משום אלא
הזכר אחר חללות .בפסול

 

  א"דף סז ע
וכו',גמ)א היא יהודה רבי הראא"הרשבכתבו.'מתניתין ,ש"והתוספות

בכל דמתניתין תנא דסבר דווקא ממזר.דלאו דאין סבר דמתניתין תנא דהא
כריתות מחייבי לאוין,אלא מחייבי שכתבו(,ולא ה"ד:)סו(לעיל'התוסוכמו

מקום סבר,)כל יהודה עקיבא,:)נג(בסנהדריןורבי קידושי,כרבי ןדאין
לאוין בחייבי ממזר,תופסין הולד כותיה.וממילא סבר מילתא דבהא .אלא

לאתויי',גמ)ב דסיפא מקום כל ונתנייה"ד'בתוסהקשו.תנא לא,ה אמאי
כדבסמוך בהדיא וליתנייה הרמב.הקשו דברישא,תירץן"ובחידושי דכיון

לאתויי מקום כל בהדיא,תני למיתנייה מצי לא דהתם בסמוך ,וכדאמרינן
לאתויי מקום כל בסיפא נמי ה.תנא אות לקמן .ועיין

חלל"ד'תוס)ג והרי פסול,ד"בתוה,ה משום לאו בן של פסולו כרחך דעל
וכו הוא וכו"וי'דנקבה הזכר'ל בתר דוקא דאזלינן משמע כן הקשה.אם
יוסף אמו,העצמות וגם אביו דגם היכא דווקא אלא חלל נעשה אין דילמא

כשרק,חללים חללאבל חלל,האב הבן נעשה הפסול,ותירץ.אין היה שאם
האם מחמת חלל,אף הולד שיהיה היה ראוי חללה שנשא בישראל .אף

וכו',גמ)ד ישראל בת שנשא חלל והרי לא ותו זו כרבי'ואיזו קשיא לא הא
יהודה רבי בן מאי,א"המהרשכתב.דוסתאי לפי דהקשו דמשמע דאף

יוסי כרבי מקו.דמוקמינן לאוקמה,םמכל בעינן יהודה כרבי מוקמינן אי אף
דוסתאי הכי,כרבי לאו ישראל,דאי בת שנשא לחלל בהדיא וליתנייה תיקשי

הזכר אחר הולך שכתבו,דהולד מני"ד'התוסוכמו הא .ה
וכו',גמ)ה חללה שנשא ישראל הזכר'והרי אחר הולך הקשה.הולד

הרמב דוסתאי,ן"בחידושי כרבי דאוקימנא הלך,דכיון בהא למימר שייך לא
הזכר כשר,אחר ישראל בת שנשא חלל אף הנקבה,דהא בתר ביה .דאזלינן

הגמ,ותירץ נפשך'דכוונת ממה הזכר,להקשות אחר לגמרי אזלינן ,אי
הכלל בזה הכשר,ליתנייה בתר לעולם אזלינן דוסתאי,ואי כן,וכרבי אם

מאלו חוץ למיתני ליה בכל,ומשני.הוה אקשינן.מקוםדאיתרבי ולהכי
בהדיא הוא,דליתנייה ממש הזכר אחר הולך דלאו משום ולהכי.דהיינו

להדיא וליתנייה הכא דוקא לא,מקשי דסיפא מקום כל גבי לעיל ואילו
הכי קושיית,אקשינן ונתנייה"ד'התוסומתורצת .ה

מצרית',גמ)ו שנשא שני מצרי יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה דאמר
ב הויראשונה שלישי הרמבכתב.נה ביבמות"בחידושי דטעמא,.)עח(ן
עבירה,דמילתא ואין קידושין שיש מקום ליה דחשיב מותרין,משום דהרי

בזה זה הזכר,לבא אחר הולך הולד אחר.ולהכי הלך להם דכתיב והא
ישראל,פסולן בת שנשא במצרי מצרית,היינו שנשא קידושין,וישראל דיש

עבירה חנה,בריוולד.ויש בר בר מצרית,לרבה על שבא עמוני נמי,גבי
הזכר בתר מצרי,אזלינן אינו בזה,והולד זה מותרים בתר,דהא ואזלינן

דאמר.הזכר יוחנן רבי אמר כרבין ב(ודלא ובעמוד בתר)'בסמוך דאזלינן
הוכיח.הפגום יהושעוכן שני"ד.)עח(ביבמות'התוסמדבריהפני מצרי ,ה

דר אדרביןדסברי פליג חנא בר בר כדברי,בה בנה"בד)כאן('התוסודלא ,ה
הפגום בתר אלזינן אומות דבשתי מודה חנא בר בר דרבה ואף,דפירשו

עבירה דליכא .היכא
ד"רש)ז שלישי"י בנה לבית,ד"בתוה,ה עבירה ואין קידושין דיש דכיון

כישראל ביה קרינא יהושעהקשה.אבותם .)עח(דיבמותדבסוגיא,הפני
אמו,משמע ירך עובר בהא אמרינן אי בסברא הפלוגתא לה,דעיקר דמדמי

שנתגיירה מעוברת לנכרית טבילה,התם צריך אין לומר.בנה צריך כן ואם
אבותם דלבית קרא הכא שייך בגרים,דלא נאמר לא קרא ונשאר,דהאי

עיון .בצריך

  ב"דף סז ע
וכ',גמ)ח כדתניא הזכר אחר הלך באומות בד"רשופירש.'ומאי מאי"י ה

הזכר,באומות אחר להלך יש הילכתא לן,למאי פירש.ומנא ביבמותוכן
באומות"בד:)עח( הזכר,ה אחר הלך באומות יוחנן רבי דאמר היינו,דהא

נשמה כל תחיה לא ערוך.לענין והשלחן ד(והטור סימן העזר ,כתבו)ז,אבן

מצרית על שבא עמוני להיפך,דגוי האב,וכן כמו אחר,הולד הלך דבאומות
שמואלוכתב.הזכר ו"ס,שם(הבית דבגמ,)ק אחרי'דאף דהלך הא איתמר

תחיה לא לענין חיתון,הזכר איסורי לענין מינה יוסף.ילפינן ,ביארוהעצמות
עמונית שנשא גוי דמצרי בגוונא יוחנן דרבי למימרא תלמודא מוקי דלא דהא

ד,ולהיפך דלישנא בעודן"ומותבא"משום בזה מינה נפקא שיש משמע
גירות קודם הולד,אומות של חיתון איסור לכשיתגייר,דלגבי רק מינה נפקא

הגראבל.הולד ד(א"בביאור י"ס',סימן הטור)ד"ק בדעת שנקט משמע
ערוך בגוונא,והשלחן מיירי הזכר אחר הלך באומות יוחנן רבי דאמר דהא

מצרית שנשא גוי אחרדהכ,דעמוני הלך נתגיירו בתריה מדאמר משמע י
מצרית,הפגום גיורת שנשא עמוני בגר הגמ.דמיירי דאמרה כדתניא'והא

תחיה'וכו לא לענין יוחנן,דמיירי רבי לדברי פירוש רש(אינו אלא,)י"כדעת
יוחנן לרבי  .ראיה

וכו',גמ)ט במאי שבשניהם הפגום אחר הלך בחידושיהקשה.'נתגיירו
שניהאמ,ן"הרמב מצרית שנשא ראשון במצרי לה מוקי לא שני,אי נמי אי

ראשונה כשר,ותירץ.שנשא להיות ראוי בנו מינייהו דחד שהוא,דכיון אף
פגום שבשניהם,עצמו פגום ביה קרינן [לא לגבי. פגומים ששניהם דמשמע

דבאומות,ועוד].הולדות אומות,דלישנא שתי מאן,ועוד.משמע דאיכא
משמי הפגוםדאמר אחר הולכין שאין יוחנן דרבי שלישי,ה .והולד

דיעבד',גמ)י הא לכתחילה הא לבן ואידי אידי ,א"הרשבהקשה.ואימא
לא עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר מילתא כל דאמר כמאן לן קיימא דהא

אסורים,מהני דהקידושין תפסי,וכיון לא דבדיעבד לומר קרא צריך ,אין
גדולפרכ:)ד(בתמורהדהא לכהן באלמנה קידושין תפסי אמאי ומשני,ינן

מדכתיב לה יחלל"דילפינן ולא יקח כן,"לא לומר,ואם קרא דליכא היכא
מסברא,דחיילי חיילי דלא התוס.נקטינן בשם קרא',ותירץ לן דגלי דכיון

קידושין דתפסי גדול לכהן איסורי,באלמנה לשאר מהתם ילפינן הוה
איצ,קידושין חייליולהכי לא דבדיעבד קרא איכא,הקשהוהמקנה.טריך דאי

מהתם מהני,למילף עביד דאי התורה לכל מהתם נילף כן .אם
וכו',גמ)יא לכתחילה בד"רשופירש.'הא ודילמא"י יקח,ד"בתוה,ה דלא

יקדשנה שלא אזהרה הרד.הוא על,תמהל"בהגהות לאו איסור מצינו דלא
ל.)עח(דלקמן,הקידושין כרבאקיימא משום,ן לקי לא יקח"דאקידושין ".לא

הראשונים זה בדבר כג(דהיראים,ונחלקו כריתות,כתב)בסימן חייבי דבכל
לחוד אקידושין כתב,לקי ר(החינוךוכן .)עח(לקמןא"הריטבאבל).ו"במצוה

בלבד אקידושין כריתות בחייבי לוקה דאין .סובר
מילי"ד'תוס)יב הני מנא הגמראהלא,ד"בתוה,ה בכל פשוט הדבר

תליא בהא דהא תפסי לא יהושעכתב.דקדושין דהא,סוברי"דרש,הפני
ממזר דהולד היכא תופסין קידושין לה,דאין ידעינן מסברא אלא,לאו

ד דקרא אביו"מיתורא אשת את יקח דכתיב,"לא דהא למימר לא"דאתי
ממזר ליה"יבא אבי,בסמוך לאשת דדמי במידי דוקא מה.והיינו כן ואם

בהא תליא העריות,דהא בכל קידושין תפסי דלא דילפינן בתר דווקא היינו
אביו( באשת [ואף כתב). זה הרמבוכעין והעיר.)].סח(לקמןן"בחידושי

כןעצמם'שתוס למימר.חילוליןה"בד:)כט(בכתובותכתבו בעינן כן ,ועל
דקשיא לבתר,דשמעתיןסוגיאלהודהא .אבבאשתלןדקיםהיינו

אתיין',גמ)יג כולהו וכו,בשלמא איש אשת מילואים.'אלא האבני כתב
מד( דלא,)ד"סק,סימן מוכח בגיטיןדמכאן יהושע דהא,דנקט,.)מג(כהפני

איש באשת קידושין תפסי מסברא,דלא אין,היינו ראובן ברשות דהיא דכיון
מאחר קידושין לקבל יד כרת,לה דליכא באופן אישותואפילו לא,בהאי

בה קידושין באשת.תפסי קידושין תפסי דלא לן מנא למילף בעי הכא דהא
איש.איש קמח(והחזון קרא,תירץ:)סז,בסימן מהאי מינה דיהיה,דנפקא

ממזר האישות,הולד מחמת רק קידושין בה תפסי הוו לא טעם,דאי זה אין
ממזר הולד דל,שיהיה חומרא בה דאיכא משום קידושיןודוקא בה תפסי א
דידה ערוה ממזר,מחמת הולד שיהיה .גורם

  א"דף סח ע
וכו',גמ)א מודים הכל אביי אמר ממזר'אלמה הולד ,המקנההקשה.שאין

בנדה ממזר הולד דמדאין הראיה קידושין,מה בה איתא.דתפסי דהא
ממזר,:)מה(ביבמות הולד אין ישראל בת על הבא ועבד דאין,דנכרי משום

אחריניק לגבי ולא לגבה לא אצלו תופסין קידושין,ידושין בדאית ודוקא
האי ממזר,לגבי הולד האי לגבי לא.ולא דלעולם לומר יש בנדה כן ואם

קידושין בה בה,תפסי תפסי לא עלמא ולכולי עלמא אכולי דאסורה כיון אך
ממזר,קידושין הולד דתנאי,ותירץ.אין פלוגתא התם דאשכחנא דכיון

ישראל בת על הבא ועבד בנכרי ממזר,ואמוראי דהולד דסבר מאן ,ואיכא
בכך לחלק ליה סבירא הגמ.ולא אביי',הקשתה אמר מודיםהיכי הכל

  דף סח–קידושין דף סו מסכת 

 ט" יח כסלו התשס–טז כסלו 
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ממזר הולד אין .דבנדה
לעיל"המהרשהקשה.שם',גמ)ב שכתבו,:)סז(א מה ה"בד)שם('התוסלפי

מילי הני יהושע,מנא דרבי אליבא קאי דלאדסבר,דסוגיין במקום דאף
כריתות כחייבי קידושין ממזר,תפסי הולד דאמר.אין מאביי קשיא מאי

ממזר הולד אין מהא,דבנדה ראיה אין יהושע לרבי תפיסת,דהא לענין
יוסף.קידושין דהא,תירץוהעצמות לן דקיימא האמת לפי אף כן אמר דאביי

תליא בנדה,בהא קידושין דתפסי מינה מוכח שפיר כן .אם
ממזר',גמ)ג הולד שאין הסוטה ועל הנדה על בבא מודים כתבו.הכל

סוטה"ד:)מט(ביבמות'והתוס,)כאן(א"הרשב חננאלבשםה דהא,רבינו
ממזר הולד אין דבסוטה מדאורייתא,דאמרינן ממזר,היינו הוי מדרבנן .אבל

הים,:)פז(ביבמותכדתנן למדינת בעלה שהלך אשה מת,גבי לה ואמרו
בעלהבעל בא כך ואחר ונישאת ומזה,ך מזה ממזר דחו'והתוס.דהולד

דתידוק,הראיה היכי כי לקונסה רבנן הוצרכו בה,דהתם החמירו ולהכי
סוטה,יותר בסתם בעלה,אבל תחת תזנה שלא לקונסה צריך  .אין

מקשינן',גמ)ד לחומרא וחומרא ותוס"רשופירשו.קולא לחומרא"בד'י ,ה
הול לעשות ממזרדהיינו הרמב.ד לזה,כתבן"ובחידושי צריך אלא.שאין

קידושין בהו תפסי לא באיסורן תורה שהחמירה שאותם כן,דמאחר אם
האיסור חומר לגבי לחומרא עצמן,ילפינן הקידושין חומר לגבי .ולא

וכו',גמ)ה עקיבא מוקים'ולרבי במאי תהיין :)מט(ביבמות'התוסהקשו.כי
סוטה"ד דמוק,ה סוטתודנימא במחזיר בה,י דתפסי עקיבא רבי דמודה

משמע,ותירצו.קידושין דקרא נישואיה,דמלישנא מתחילת שנואה .שהיתה
קידושין',גמ)ו בה תפסי לא בלאו שהיא יבמה הרמבכתב.ומה ,ן"בחידושי

דעת ביבמות"רשדלפי אי"ד:)נה(י קידושין,ה תפסי דלא דאמר דלמאן
לשוק ביב,ביבמה לאו עשהליכא איסור אלא לשוק לפרש.מה דהא,צריך

בלאו שהיא יבמה הכא דוקא,דאמרינן הבא,לאו לאו אלא ליכא דבאמת
עשה זה.מכלל בסמוך,ולפי דמקשינן נמי"הא לאוין חייבי שאר הכי ,"אי

נמי עשה אחייבי למיפרך מצי נקט,הוה מינייהו ביבמות'התוסאמנם.וחדא
כרב"ד:)מט( אי רשהוכיחוה כדעת דלא משום,והלאו.י"מכאן היינו

ד מקרא ילפינן וגו"דתרוייהו תהיה ".'לא
לחמור',גמ)ז הדומה עם החמור עם פה לכם מה,המקנההקשה.שבו לפי

חז והובא"שפירשו התורה"ברשל על כב(י היינו,)ג,בראשית נעריו דשני
ואליעזר יונתןואיתא,ישמעאל טז(בתרגום אתששרה)ג,בראשית שחררה

אברהם שנשאה קודם עבד,הגר היה לא כך אחר שנולד ישמעאל כן ,ואם
לחמור הדומה עם ליה קרי דאמרינן,ותירץ.ואמאי ,.)סט(לקמןדלמאי

עבד וולדך חורין בת את לשפחה קיימים,שהאומר דבריו לומר.לרבנן ,יש
הולדות מלענין חוץ הגר את שיחררה היה,ששרה לא השיחרור אלאדכל

לאברהם מותרת שתהיה מולדך,כדי חוץ דמהני חוץ,וכמו מהני נמי הכי
לבא העתידין ט.מולדות אות לקמן .ועיין

  ב"דף סח ע
וילדיה',גמ)ח האשה קרא דאמר מנלן כמותה אמאי,א"הרשבהקשה.ולדה

קרא דמי,בעינן בהמה במעי כולד שפחה במעי ולד לקמןוכדאמרינן,הא
דהי.).סט( מהכאותירץ ילפינן גופא .א
קידושי',גמ)ט בה תפסי דלא אשכחנא בם תתחתן לא קרא אמר מנלן נכרית

וכו מנלן כמותה הרי:כט(ף"הרי.'ולדה זה)ף"בדפי לכל גריס גרס,לא אלא
וכו יוחנן רבי אמר מנלן וכו'נכרית בנך את יסיר דכיון,)שם(ן"הרוביאר.'כי

כמותה דולדה מפש,דפשטינן קידושיןממילא בה תפסי דלא לן א"והרשב.יט
ב,הקשה מצריכנן שפחה לגבי אמאי כן קידושין,קראי'אם לתפיסת חדא

כמותה דולדא קידושין,וחדא תפסי דלא ללמוד יש כמותה דולדה מהא .הא
הריא"והריטב כגירסת ד,וביאר,ף"גריס לתלמודא נעריו"דסבירא ,"שני

נכרי אחר ועוד אליעזר דוא,היינו קרא מהאי כן החמור"ם נמי"עם ילפינן
בנכרית קידושין תפסי היינו.דלא נעריו דשני איתא דבמדרשות ואף

ואליעזר הכי,ישמעאל סבר לא דידן נקרא,תלמודא לא דישמעאל משום
."בנו"אלא,"נערו"
יהושעהקשה.שם',גמ)י בנכרית,הפני קידושין תפסי דלא קרא בעי ,אמאי

וחומר בקל קידושין,משפחהנילף בה תפסי לא הכי ואפילו במצוות ,דחייבת
במצוות חייבת דאינה בנכרית שכן לדחות.).כג(ביבמותוכדהקשו,כל ואין

התם חייס,כדדחי לה דאית משפחה עדיפא לענין,דנכרית אלא שייך דלא
לא או כמותה ולדה קידושין,אי תפיסת לגבי לא תפיסת,ותירץ.אבל דלגבי

משפחהקידושי עדיפא דנכרית לומר אחר טעם יש להתגייר,ן בידה ,דנכרית
להשתחרר בידה אין שפחה .אבל

ד"רש)יא קסבר"י לימא נתגייר,ד"בתוה,ה ואם הוא כוכבים עובד דנימא

בקהל לבא מותר לקמן"המהרשהקשה.יהא לקמן"רשדבדברי,:)עה(א י
ופרכינן"ד.)עו( כשר,מוכח,ה הולד דאמר בלאה,דלמאן אף מיד שכשר יינו

ושיחרור .גירות
וכו',גמ)יב וילדו ביה קרינן תהיין כי ביה דקרינן היכא בחידושיהקשה.'כל

קידושין,ן"הרמב תפסי לא כריתות בחייבי הולד,הא מתייחס הכי ואפילו
אביו תורה,ותירץ:).כב(ביבמותוכדאיתא,אחר ריבתה דבפירוש דכיון

דמולד מקרא כריתות חוץחייבי מולדת או בית דיבמות,ת בסוגיא ,כדאיתא
ד לקרא מפרשינן הכי תהיין"משום קידושין,"כי בה דתפסי היכא דהיינו

בעולם איש ביה,לשום לו"קרינא בה,"וילדו תפסי לא דלדידיה ואף
שפחה,קידושין אלא למעוטי אתי ביה,ולא קרינא לאיש"דלא תהיין "כי

כלל .בעולם

  א"דף סט ע
הגלילי,'גמ)א יוסי אדרבי רבא אמר תלמודא הראכתב.מאי מ"בהגהות

ולא,הורוויץ עבד הולד השפחה על הבא דממזר קרא מהאי דרשי דרבנן
דבסמוך,ממזר טרפון ו.וכרבי אות לקמן .'ועיין

וכו',גמ)ב קאמר מינה'לכתחילה שמע קאמר לכתחילה מינה פירש.שמע
בד"רש לכתחילה"י כתיב,ה י"דכי קדשלא כתיב,"היה כשר ולא,בישראל

בנכרית,ן"הרמבבחידושיוהקשה.בממזר ואסור בשפחה דשרי שנא .דמאי
בשפחה,ועוד דאסור משוחרר שנא שחציו.)מא(בגיטיןוכדתנן,דמאי במי

חורין בן וחציו יכול",עבד אינו שפחה (לישא הגראוביאר". ז"בהגהות
ד,מלצר דמאן אליבא להקשות קהלדכוונתו איקרי לא גרים קהל ושרי,אמר

בממזרת בשפחה,גר אסור הכי בשם).ואפילו תםותירץ דהיכא,רבינו
סתמא לאו אסור,דכתיב כתיב,ממזר דלא שאני שפחה"והכא תשא ,"לא

קדש"אלא יהיה ועומד,"לא קדש שהוא לממזר בעברה,פרט יצירתו .דהרי
בעבירה יצירתו אין עבד משוחר,אבל בשפחהולהכי אסור  .ר

חינוךהקשה.שם'גמ)ג א(המנחית כ'מצוה בסוה"דב"אות פסולי ,)ד"ה
ביבמות הירושלמי פי על שנפסק מה ורביה,לפי פריה מצות מקיים דממזר

ממזר בן שיוליד ידי זרעו.על לטהר לכתחילה שפחה לישא יכול הרי,היאך
ורביה פריה מצות יקיים מת,לא עבד שהוא הבן אין אחריושהרי .ייחס

ח להרבות)שם('ובאות הממזר על תצוה שהתורה אפשר איך הקשה
עיון,פסולים בצריך (ונשאר כג. באות וגם שהאריך שם  .)ועיין

ד"רש)ד ניהו"י מאי שרי,ד"בתוה,ה מי לאקשויי מצי נמי הדין והוא
וכו למיגנב עצה הקושיאא"והרשב.'לאנסובי בביאור אומרים,הוסיף דאין

חברךלא שיזכה כדי וחטא עמוד בשבילא"והריטב(,דם גם"שתזכה"כתב וזו
הרשב לישנא,א"כוונת בהאי שהשתמש נאמר,אלא שלא המקור שהוא כיון

בעצמו לחטוא נמי)לו לומר,ותירץ:).נה(לעילוכדאמרינן דאפשר,דיש
דורותיו את לטהר איסורא,דכדי למיעבד הבאה.שרי באות 'ובתוס.ועיין

עודד"רי בדבר,כתב איסור לשלם,דאין דבדעתו להכשיר,כיון ומתכוין
הרא.זרעו העוון,כתבש"והתוספות לו שימחול מי שיהיה,שימצא ובלבד

מכירה חיוב שדה.עליו הנגנב,תירץובמרומי החפץ שישביח מנת על דבגונב
בתראכדאיתא,שרי איוב.)טז(בבבא .גבי
ב',גמ)ה ואיזדבן גנוב עבריזיל ואידך"ד.)טו(לעיל'התוס.עבד בעו,ה

הגמ דנקטה מהא וכו"'להוכיח גנוב עצמך,"'זיל זבון זיל הלכה.ולא דאין
דאמר אליעזר כנענית,:)יד(לעילכרבי שפחה לו מוסר רבו נמי עצמו .דמוכר

הראיה דפסיקתא,ודחו מילתא דנקט למימר דאיכא בית,משום דבמכרוהו
מ עלמא כולי דמילתא,ודודין כוונת,כתבא"והריטב.ולרווחא דעיקר

בדוקא לאו גנוב זיל כן,הגמרא לעשות אסור הקודמת(,דודאי באות ).ועיין
בשפחה מותר עצמו מוכר הדין דהוא גנוב,אלא זיל דנקטו משום,ומאי היינו

בגניבתו דשפחה,דבנמכר התירא בקרא ,א"הריטבכתב.)טו(ולעיל.מפורש
נקטי עצמךדלא מכור זיל עשיר,נן דהיה עצמו,משום למכור לאדם ואין

מדוחק .אלא
נוהג',גמ)ו שהיובל בזמן אלא נוהג עברי עבד אין מר כתב.והאמר

כלל,א"הריטב נוהג דאינו הכוונה בזמן,מוכח:)סד(דביבמות,דאין אף דנוהג
בו.הזה שנאמרו דינים לענין דוקא כנענית,אלא בשפחה היתר ויציאהכגון

וביובל נוהג,בשש שירצה.אינו לזמן עצמו למכור יכול קנין,אבל בו וקונה
בשטר,הגוף אלא יוצא ביאר.ואינו אישוכן סה(החזון דעה בדעת)ה,יורה
בהשגות"הראב ה"פי(ד ביאה מאיסורי [ח"ד מהא). עיון צריך ולכאורה
לעיל"הריטבדכתב גופו,.)טז(א עברי עבד דאמרינן לגבי,קנוידהא היינו

בו שיש איסור (קנין נראה.)ג.א. הריטב,אמנם כוונת שם"דאין שקנין,א
בו שיש האיסורים קנין מעצם נובע אדרבא.הגוף מדין,אלא גופו דקני כיון

האיסורים,תורה לענין מינא נפקא  .]איכא

  דף סט–קידושין דף סח מסכת 

 ט"יט כסלו התשס –יח כסלו 
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דמי',גמ)ז בהמה במעי כולד שפחה במעי יהושעכתב.ולד דהשתא,הפני
דלפום לקרא צריך אין סברא וילדיה"האי מדכתיב,"האשה עם"אלא

לחמור–החמור הדומה בהמה,"עם במעי כולד דהוי בהגהותאבל.ילפינן
הורוויץ"הרא א(מ באות טרפון,ביאר)הובא דרבי האשה"מדכתיב,דטעמא

כתב".וילדיה לעיל"הרשבוכן :).סח(א

  פרק עשרה יוחסין

יוחסין',מתני)ח עבדים,ד"רי'התוסכתב.'וכועשרה חשיב דלא ,דהא
קידושין בתורת שאינן קידושין,משום קידושיהן דמתניתין הני .וכל

ואסופי',מתני)ט שתוקי נתיני אגדות(א"המהרשכתב.ממזירי ,)בחידושי
לבסוף ואסופי שתוקי דחשיב מכולהו,דהא דגרעי משום משום,לא אלא
דחשיב הני מכל הספק בהם דבשתוקי,כתבוהמקנה.לפניהםשנפל דכיון

פסולה מטיפה עצמו שהוא מנכרי נולד שמא ספק יש מממזר,ואסופי .גרע
וכו',מתני)י ונתיני ממזרי וחרורי בזה'גירי זה לבא מותרין הקשה.כולן

הרמב בנתינים,ן"בחידושי הפסולים כל שרו משום,אמאי אסורים נתיני הא
בם" תתחתן הם,מדאורייתא"לא אומות דמשבעה מהא,כיון שנא ומאי

ובעבדים בנכרים הפסולים כל כל,ותירץ.דאסירי דשרו מהא לה דילפינן
בממזר קהל,הפסולין איקרו דלא משום ליחס.והיינו הכתוב חש לא כן אם

בנכרים.דידהו דאסירי כתיב,והא נכרים דגבי וגו"משום יסיר ולהא".'כי
פסול בהנך נמי למיחש עבד.יאיכא גבי רע,וכן דסורו למיחש,כיון איכא

וכו"ל יסיר הקשה".'כי שפירש,עוד מה על,.)עט(ביבמותלפי גזר דדוד
עבדות דין בנתינים,הנתינים מותרים בהם,איך שנאסרו מעבדים שנא .ומאי

היא,ותירץ דרבנן דגזרה כשרים,כיון לגבי אלא גזור לא ולא,מעיקרא
 .פסולים

המקדש'וכוועליתוקמתיאכדתנ',גמ)יא ישראלגבוהשבית .'וכומארץ
אגדות(א"המהרשביאר עגול[כתפוחהואשהעולם,)חידושי ומקום,]דהיינו

המקדש ישראלוכן,עולםמרכזבית ישראלולכן.ארץ מזוגאוירה,ארץ
מקוםויותר,ומחכים כן,המקדשממנה בלשכתשעל שם הסנהדרין היתה
דבריווהמקנה.הגזית גבוהים,ביאר הרים שיש מקומות בוודאי שיש דאף

ישראל מבארץ גשמית.יותר בעליה הצורך מחמת הגובה מעלת אלא.אין
מקום העולם,העולםמרכזבהיותוהמקדשדמעלת ונתרחב נתהווה ,שממנו
הושתת לעולם,וממנו יורד השפע שער.וממנו של המשמעות שהוא

אותו.השמים שקובע מה גבוהוהוא שהיא.למקום במה ישראל ארץ ומעלת
ממנה,השמיםלשערקרובה הרחוקות הארצות משאר גבוה (וממילא וכן.
סופר"בשוכתב חתם ד"יורת רלד והנה"ד ).ה

  

  ב"דף סט ע
גבוה',גמ)יב ישראל דארץ וכוהארצותמכלאלא לן באות.'מנא עיין

כיוןליתיפוק,קשיאמאי,זהלפי,המקנההקשה.הקודמת ישראלה דארץ
המקדשסביב המקדשוכיון,לבית מערילוועוליןהעולםבאמצעהואדבית

ממרכזהרחוקותארצותשארממילא,סביבצדמכלישראל ,העולםיותר
ישראל מהםארץ לגמ,וביאר.גבוהה לן'דקשיא דאמרדהאבאמתמנא

ישראלילאוממ,הארץמרכזעלייתהיינו"'וגוהמקוםאלועלית"קרא דארץ
המקדשהטבעבדרךעליההיינודלמא.ארצותמכלגבוה שבית ,גבוהכיון
,"הביאואשרהעלהאשר"דמקראומשני.ארצותלשארראיהאיןכןואם

דהאדנראה,וכתב.עליהאינהדהבאה,סותרוגם,כפוללשוןהואדלכאורה
שיהיוהארץכנפותבארבעמקומותבאמתימצאדבטבע,קרארמזגופא
ישראליותרגבוהיםאושווים הכי,הבאהלשוןבהןושייך,מארץ ואפילו
כתב.הארץמרכזמעלותמפניעליהנמישייך זה יהוידעוכעין .בבן
הארצות"די"רשפירושעיין.'וכועיסהארצותכל',גמ)יג כל א"והמהרש.ה

אגדות( קודםנקיהלסולתאותםדימה,פסוללהםדבאין,ביאר)חידושי
מתוכולבררואיכאראוישאינודברבונפלאםדגם,עיסהונעשיתשגבלה

ליטלוקשהראוישאינודברבונפלאם,עיסהמשנעשיתאבל.ולהשליכו
ערך(מהערוךהביאוכן.בוונתערבשנגבלאחריהעיסהמתוךולהפרישו

).אלמן
שם',גמ)יד מצאתי לא לוי בד"רשפירש.ומבני ואבי"י דקתני,נהה דהא

לעבודה,"לויי"במתניתין חזו דלא לויים הנך כתבו.היינו ה"בד'התוסוכן
לוי הרמב.ומבני א(ן"ובחידושי שבנו,הקשה)בעמוד דעתך על תעלה וכי

שיר בלא קרבנות והקריבו עזרא,וביאר,הבית לפני שעלו הראשונה דבעליה
לויים לויי,היו מצא לא בתחילה עזרא לבבל,םובעליית לו,ושלח ושלחו

בכתובים,לויים מפורש אגדות(א"והמהרש.והכל דאף,כתב)בחידושי
כשרים לוויים להביא שלח הכא,דעזרא דמייתינן קרא בהאי מקום ,מכל

לשיר הראויים בלויים מיירי דלא העם"מדכתיב,משמע וכל והלוים
ב,"והמשוררים העם"ומדהפסיק למשוררים,"כל הלויים ,משמע,בין

מהלויים ולא העם מכל משוררים להעמיד שהלויים,דהוצרכו משום והיינו
כשרים היו [לא העם,וקשה. כל בתר כתיב נמי שוערים היו,דהא לא ואמאי

שוערים להיות ראויים מישראל.הלויים משוררים להעמיד אפשר איך ועוד
ראויים לויים באין הרד.)].ג.א(אף ד,כתבל"ובהגהות שלחדאף עזרא
כשרים לוויים לויים,והביאו בהני מיירי דמתניתין לומר אפשר כיון,אי

מבבל עלו מ,דקתני באו לויים בקרא"כספיא"והני ח(כדאיתא ,)יז,עזרא
בבבל בספר,ואינו שכתב הארץכמו בעזרא"רשאמנם.תבואת ,כתב)שם(י

בבבל מקום שם הוא הרמב,דכספיא .ן"וכדברי
ד"רש)טו ואב"י בעםה משיר,ד"בתוה,ינה לנו שירו נבכודנצר להם שאמר

בשיניהן ידיהם בהונות וקצצו עמדו שמעוני.ציון קלז(ובילקוט )תהילים
לפניו,איתא שינגנו נבכודנצר להם אליליםשאמר עבודת .ולפני

אגדות(א"המהרשהקשה.שם,ד"בא)טז דאמר,)בחידושי :)נ(בסוכהלמאן
בפה שירה לא,דעיקר לשירהאמאי ראויים בהונות,היו קצוצי שהיו .אף

בשנים דנפסלו לומר אמרינן,ואין אין.)כד(בחוליןדהא עולמים דבבית
בשנים זקנתן,ותירץ.נפסלים מחמת בקולן בחולין,דנפסלו )שם(וכדאיתא

קולו שיפסל עד .דכשר
וכו',גמ)יז אלעזר בדרבי וקמיפלגי תנן העלום אמר ,המקנההקשה.'ורבא
מבבלד עלו דקתני דמתניתין לישנא משום דרבא דטעמא מהכא ואם.משמע
ידעינהו,כן מידע העלום דאמר למאן בסמוך מקשי למיחש,מאי איכא הא

הראשון כורש בימי עזרא קודם שעלו קשה.לאותן מייתינן,וכן דבסמוך
מנלן מבבל שעלו אותן על ללמוד העולים,קראי לגבי כתיבי קראי הני והא

הראשוןבעל כורש בימי הראשונה עזרא,יה בעליית דמסתברא,ותירץ.ולא
כרחן בעל והעלה בדקן שעזרא בעצמו,דכמו בעליה.כשעלה נמי הכי

עמהן,הראשונה עלה שלא בבבל,אף כרחן,בדקן בעל .והעלן
מאליהן',גמ)יח עלו אמר יהושעכתב.אביי אביי,הפני לפרש,דלדעת יש

מבבל עלו דקתני ישראלול,הא לארץ עלו קתני למימר.א דהם,דאתי דכיון
יכירום שלא כדי מבבל ישראל,עלו בארץ להתערב היתה יש,וכוונתן כן אם

בדיקה להצריכם ישראל בארץ יותר  .לחוש
אורייתא',גמ)יט בתרומה אכול ולבסוף דרבנן בתרומה אכול .דמעיקרא

המהרי"בשו קמט(ט"ת פה–א מסוגיין,)א ודאי,זמנינודכהני,הוכיח חשיבי
כתב.כהנים ספר"המביוכן בקרית ביאה"פ(ט מאיסורי ריעותא,)כ דליכא

יחוס כתב להם שאין יחוס,במה כתב לכולם שהיה עזרא בימי חשיב,דדוקא
קמאועיין.ריעותא בבא שלמה של לה(ים שכב"יו(ך"והש).ה כתב,)ט,ד

נותני ואין כהנים ודאי חשיבי לא הזה וחלהדבזמן תרומה להם והמגן.ם
רא"או(אברהם על,)ד,ח מקפידין אין דהיום אינם,"וקדשתו"כתב דהיום

חזקה כהני יעקב"בשוועיין.אלא שבות צג(ת השולחןו).א ח"או(בערוך
סד כפיים)קכח נשיאת  .לענין
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