
 

 

 

 

 

 

 ' שנאמר לגבי אמה עבריה?חנם ויצאהמה לומדים מ' .1

 .נערות ימי אלו - כסף אין, בגרות ימי אלו - חנם ויצאה -זמן יציאתה 

 מה לא נאמר 'אן' אלא 'אין' למדו דלעיל 'אין כסף לאדון זה' וכו'.לו

 

 מנין שדורשים מהאות י'? .2

לגבי בת כהן שמת בעלה הישראל, אם יש לה זרע מישראל אינה חוזרת לאכול בתרומה, ואף אם יש לה רק 'זרע זרעה' שהרי בני בנים הרי  .א

 הם כבנים, ואף אם יש לה רק זרע פסול, ' וזרע אין לה' עיין לה.

 מי'.למד זאת מכך שמצינו בלא י' 'מאן בלעם' ומאן יב התנא עצמו .ב

 

 מדוע הוצרכו מקור שהולך לאביה גם קידושיה וגם מעשה ידיה? .3

 מקידושיה לא הייתי יודע מעשה ידיה שטרחה בהם, וממעשה ידיה כיון שהדרך שהאב זן את בתו, אבל לא ידענו קידושיה שבאו מהעולם.

 

 מדוע צריך לימוד גם לבגרות? ,מאחר שיש מקור שאמה עבריה יוצאת בנערות .4

לגבי תושב ושכיר של כהן שאינם הכוונה שיוצאת רק בבגרות, וכפי שביארו על הברייתא כתוב רק אחד מהם היינו חושבים ש אם היה: רבה .א

 בא זה ולימד על זה.  – שנים קנין קנוי זה - שכיר, עולם קנין קנוי זה - תושב .מהויכולים לאכול בתר

ים, אף אם היו כותבים נרצע ואח"כ עבד סתם היה אפש"ל שמילתא דאתיא בק"ו שכיר כיון שהם שני גופי: אין לדמות, תושב וידחה אב

 טרח וכתב לה קרא, אבל כאן אם יוצאת בנערות כיצד שייך שתצא בבגרות.

 הפסוק נצרך לאילונית שאין לה ימי נערות, שהיינו חושבים שלא תצא בכלל.: אביי .ב

 מוציאהק"ו ש – אב מרשות שמוציאה בגרות, אדון מרשות מוציאין - אב מרשות מוציאין שאין סימנין דחה רב אשי: הרי קל וחומר הוא אם

 .אדון מרשות

 הפסוק נצרך לעיקר מכירת של איילונית שהו"א שכיון שאינה מביאה סימני נערות, אי אפשר למוכרה.: אשי רב בר מר .ג

 []ואין לומר כאן מילתא דאתיא וכו', כיון שבמקום שאפשר עדיף לתרץ.

 

 נוסף הובא לקידושי כסף?איזה מקור  .5

 וכו' וקיחה היינו כסף '.. כסף השדה קח ממני' אשה איש יקח כי

ומכל מקום נקנית בכסף, ואין לפרוך מיבמה שהרי אינה נקנית  ,היה מקום לומר קל וחומר שקונה בכסף מאמה עבריה שאינה נקנית בביאה

 בשטר תוכיח.

 ' ולכן הוצרכו לפסוק.בכסף יוצאה שכן העבריה לאמה מהאלא שאת הקל וחומר יש לדחות '

הטעם שהוצרכו לשני פסוקים, ויצאה חינם להשמיע שהמקדש בתו נערה זוכה בכסף, ומכי יקח דורשים שהיא נתנה את הכסף לבעל להתקדש 

 אינה מקודשת.

 

 ?בביאהקל וחומר מיבמה שאינה נקנית בכסף ומ"מ נקנית ' מדוע לא דרשו זאת בבביאה שנקנית מלמד - ובעלה' .6

 כיון שהיא אין קנינה לשום אישות,אין לפרוך 'אמה עבריה תוכיח' 

 .ועומדת זקוקה שאין בזו תאמר, ועומדת זקוקה שכן ליבמה מהאלא הפירכא 
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