
 

 

 

 

 

 

 

 להם פדיון. האם אין להם פדיון לעולם?שנינו: האומר על נטיעות שיקדשו עד שיקצצו, אין  .1

 קודם שנקצצו חוזרות וקדושות, כיון שנחשב כאילו אמר בפירוש שכשיפדו יחזרו להיות קדושות. פדאן -בר פדא  .א

 ולאחר שנקצצו אין קדושתן פוקעת מאליה, אלא פודן פעם אחת ודיו.

 לאחר שנקצצו קדושתן פוקעת מאליה ואין צריך לפדותן. - לעולא .ב

 

 וכי תצא בלא גט? , אשתי את אי ולמחר אשתי את היום לאשה אמר אילו ומה? הלכה להיכן שבהן המנונא הקשה על עולא: קדושהרב  .2

ת קעופ לא הגוף קדושתת מאליה כשנגמר הזמן שהקדיש, אבל קעופ דמים קדושת, הגוף לקדושת דמים קדושתאין לדמות בין  -מיישב רבא 

 מאליה. 

 יום' ל כלכך הדין ש – שלמים יום' ל ולאחר יום' ל כל עולה זה שוראדם שאומר: : כדתניאפוקעת מאליה,  הגוף קדושתגם  -אביי חולק וסובר 

, וכן אם אמר לאחר ל' יום עולה ומעכשיו שלמים, כך הדין שלאחר ל' יום פוקעת קדושת השלמים וחלה קדושת שלמים יום' ל לאחר, עולה

העולה, והרישא אפשר להעמידה בקדושת דמים, אבל הסיפא וודאי עוסקת בקדושת הגוף, שאין צורך פעמים ללמדנו על קדושת דמים שאם 

 קדושת שלמים הקלה, כ"ש באופן הפוך. ברישא קדושה של עולה החמורה פוקעת ובאה תחתיה 

 

 האם לאחר הוכחת אביי מהברייתא יש תיובתא על בר פדא, שסבר שאף בקדושת דמים לא פוקעת הקדושה מאליה?  .3

מ"מ לאחר ל' יום יחול עולה אע"פ שלא  ', ולא אמר מעכשיו שלמיםעולה יום' ל לאחרבר פדא יפרש שכוונת הסיפא ללמד שאמר רק ': פפא רב

 חלה הקדושה מיד בשעת דיבורו. 

אף על פי שהמעות אינם בעין בשעת חלות הקידושין,  ,'יום' ל לאחר לי התקדשיהאומר לאשה בשעת קידושיה ' -וכמו שמצינו לענין קידושין 

 מ"מ מקודשת היא. 

  ל בכל מקרה בסוף שלושים.שאינו יכול לחזור בו והנדר יחוולפ"ז הברייתא באה לחדש 

 . להדיוט כמסירתו לגבוה אמירתושהאשה יכולה לחזור בה, כאן אינו יכול כיון ש ואפילו למ"ד בקידושין
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