
 

 

 

 

 

 

 דומא ]שמדברים על ניאופיה[ או בת של דומא. מי ישא? -אם יש לאדם אפשרות לישא אחת משתי נשים  .1

 כיון שבת דומה אולי באה מעכו"ם או מממזר. ,דומה -שמואל  .א

 ושינה את הגירסא[ ,אבל דומה שמא תזנה תחתיו ולא ידע ולא יגרשנה. ]והקשו עליו מברייתא, כשרות בחזקת עומדתש ,בת דומה - יוחנן' ר .ב

 . הבעל אחר בעילות רובמשום ש, כשרין בניה - מזנה אשה כיון ששנו: ,דומה תב - להלכה

 

 האם גם בה אומרים רוב בעילות אחר הבעל?, ביותר פרוצה היתה: עמרם בנסתפק ר .2

 ודאי שפסולים, כיון שלא יודע בדיוק מתי לשמור עליה. - לווסתה סמוך רק מתעברת אשה ד"מל .א

 תיקו.יכול לשמור עליה, האם  , יש להסתפקויודע שתתעבר רק היום או מחר - לטבילתה סמוך רק מתעברת אשה ד"מל .ב

  

 ישקנה כשיוכל. במה נחלקו? לשבעלה אף יוסי' רל, מכתובתן לפוסלןלרבנן זה מועיל רק  -וכו'  האסורין בבית חבוש ושהיה... חרשאשת מקנין ל בי"ד .3

 ' שהמקנא יביאנה, ור' יוסי לא דרש כך.והביא... וקינאדורשים הסמיכות ' רבנן

 

 אלו הלכות?ל. לאיש ואשה לאשה איש להקיש - 'אישה תחת אשה תשטה ר'אש .4

 . שותה לא סומא אהי אם כך, 'אישה מעיני ונעלם': דכתיב ,משקה לא סומא הוא שאם כשם .א

 . משקה לא גידם או חיגר כך, 'כפיה על ונתן ... האשה את הכהן והעמיד' :דכתיב ,שותה לא וגידמת שחיגרת כשם .ב

 . משקה לא אילם כך, 'אמן אמן האשה ואמרה': דכתיב, שותה לא שאילמת כשם - אשי רב בר מר .ג

 

 עזריה להיות נשיא? רבי אלעזר בןאלו דרשות דרש רבי עקיבא בו ביום שהתמנה  -משנה  .5

  .'ובאו ובאו' -ת הבועל א בודקין המים כך אותה בודקין שהמים כשם .א

 '. נטמאהו' - לבועל אסורה כך לבעל שאסורה כשם

  .'ונטמאה נטמאהאלא מהפעמיים ' ,יתירהלא מו'  ר' יהושע דרשו זאתלאמנם 

 שמטמא, ללמד  - 'יטמא בתוכו אשר כל'..  .ב

 , הככר שנגע בכלי שהוא 'שני' מטמא ככר שלישי אפילו בחולין.  כלי חרס 'ראשון לטומאה'  אויר'אב הטומאה' לכשנפל שרץ  -והיינו 

 אמרת שבעתיד יטהרו ככר שלישי אפילו של תרומה, כיון שאין לו מקרא מפורש, ש, זכאי בןר"י  מעיניך עפר יגלה מי :יהושע 'רמר א

 מקרא.לו ביא הור"ע תלמידך 

 ' אמה אלף' ופסוק אחר 'באמה אלפים .פסוק אחד '.. -לגבי השיעור שמותירים סביב ערי הלויים  .ג

 .השבת תחוםשנאמרו, זה לגבי שיעור  אמה אלפיםומגרש לנוי, מותירים אלף אמה  -הא כיצד 

 . וכרמים שדותף נוספים לואל, מגרש אמה אלף -ריה"ג ב אליעזר' ר

 ., שחוזרין אחר הש"ץ על מקצת מן הללהלל את כקוראיןאחרי משה  עונין ישראל שהיו - לאמר ויאמרו...  משה ישיר אז .ד

 . הלל את כקורין ולאשחוזרין אחריו הכל,  שמע את כקורין - נחמיה רבי

 

 ?הורקנוס בן יהושע' ר ביום בואיזו דרשה דרש  .6

 , 'ממני תומתי אסיר לא אגוע עד' -.. .מאהבת השם אלא ב"ההק את איוב עבד לא

 , מרע וסר יםאלוק ירא.. .איש: שנאמר, מיראה אלא המקום את איוב עבד שלא: דורש שהיית, זכאי בן"י ר מעיניך עפר יגלה מי :יהושע רבי אמר

 . עשה שמאהבה מדיל תלמידך תלמידבן הורקנוס  יהושע והלא
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