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קידושין – כ"ה
.1

רב :הייתה לו אצבע יתרה וחתכה האדון ,העבד יוצא בה לחירות .באיזה אופן העמיד זאת רב הונא?
כשנספרת על גב היד ,שהייתה בשורה עם שאר האצבעות.

.2

סבי דנזוניא לא הגיעו לדרשתו של רב חסדא ,שלח רב חסדא את רב המנונא תלמידו לנדותם ,מה הסבירו לרב המנונא?
כיון ששאלנו את רב חסדא שאלות ולא ענה לנו ,הציע להם שהוא יפשוט שאלהו  -עבד שסרסו רבו בביצים ,האם נחשב כמום שבגלוי.
לא ידע לענות ,אמרו לו 'לאו המנונא אלא קרנונא' .אח"כ רב חסדא פשט לו מהברייתא הבאה.

.3

אלו אין מטמאין משום 'מחיה' [שכל נגע צריך שהכהן יראהו כולו יחד מלבד מחיה שאי אפשר כיון שהיא משופעת ויורדת לכל צד]?
כל  24ראשי אברים שבאדם ,ואלו הם :ראשי אצבעות ידים ורגלים ,וראשי אזנים ,וראש החוטם ,וראש הגוייה ,וראשי דדים שבאשה,
רבי יהודה מוסיף :אף ראשי דדין שבאיש .רבי הוסיף :אף הסירוס ,בן עזאי הוסיף :אף הלשון.
['אף הסירוס' בהכרח מדובר על סירוס דביצים ,כיון שסירוס דגיד כלול ב'גוייה'].

.4

הזו מי חטאת ,ונתזה הזאה על פיו של הטמא ,לרבי נחשב הזאה [נחשב גלוי] לחכמים אינו נחשב הזאה [נחשב מקום סתר] ,מה הכוונה פיו?

.5

א.

אין לפרש  -על שפתיו ,ולדעת רבי נתחדש שאינו נחשב מקום סתר מחמת שלפעמים סוגר את פיו[ .משום שיש ברייתות מפורשות אחרת].

ב.

אלא  -הכוונה על לשונו  -ודברי רבי לעיל שאמר סירוס מוציא לחרות ,כוונתו ולא מיבעיא לשון שנחשב מום שבגלוי.
ולבן עזאי  -דווקא לשון ,ולא סירוס ,והטעם שלא הזכיר את דבריו קודם ,כיון ששמע קודם את דברי רבי ומשנה לא זזה ממקומה.
[רש"י  -לפי שהגירסא השגורה בפה קשה לשנותה ולחזור ולגורסה בלשון אחר  .נ.ב .ע"כ אנו משתדלים ע"פ רוב לסכם על סדר ולשון הדף].

באלו דינים כולם מודים האם לשון נחשב 'גלוי' או 'סתר'?
א.

לענין טומאה לכו"ע נחשב גלוי  -כיון שגלוי הוא אצל השרץ ,דכתיב 'איש אשר יגע' ולשון היא גם בר נגיעה.

ב.

לענין טבילה לכו"ע נחשב סתר  -דכתיב 'ורחץ בשרו במים' בשרו הכוונה לחלק החיצוני.

ג.

לענין הזאה נחלקו רבי ובן עזאי האם הוקשה לטומאה או לטבילה[ ,שורש מחלוקתם  -בפסוק 'והזה הטהור על הטמא וגו']

.6

אם סבר רבי לענין טבילה שנחשב כטמון ,מדוע פסק לשפחה שטבלה ועלתה ונמצא עצם בין שיניה ,שצריכה טבילה אחרת?
אף שבפועל לא צריך שיבואו שם המים ,אך צריך שהמקום יהיה ראוי לבוא בו מים.
וכפי הכלל הידוע  -כל הראוי לבילה  -אין בילה מעכבת בו ,ושאינו ראוי לבילה  -בילה מעכבת בו.

.7

מצינו כבר שנחלקו התנאים האם סירוס בביצים נחשב מום שבגלוי ,לגבי מומי בכור ,אלו הן הדעות המובאות בברייתא?

.8

א.

ר' יהודה  -מעוך וכתות ונתוק וכרות  -כולן נחשבים מומין אף בביצים וכ"ש בגיד.

ב.

רבי אליעזר בן יעקב  -רק בגיד.

ג.

רבי יוסי  -מעוך וכתות  -אף בביצים ,נתוק וכרות  -בגיד כן ,בביצים לא.

משנה – כיצד בהמה נקנית?
א.

ר' מאיר ור' אליעזר  -בהמה גסה נקנית במסירה ,אבל במשיכה לא מועיל כי אין דרכה בכך להוליכה לפניו ,והדקה – בהגבהה[ ,ולא במשיכה].

ב.

חכמים  -בהמה דקה נקנית במשיכה.

.9

דרש רב בקימחוניא :בהמה גסה נקנית במשיכה .כדעת מי?
כשיטת הברייתא הבאה  -חכמים אומרים :זו וזו נקנית במשיכה ,רבי שמעון :זו וזו בהגבהה.

.11

לר' שמעון המצריך הגבהה ,כיצד יקנה פיל?
א.

אביי  -בחליפין ,ועוד אופן שישכור את מקומו.

ב.

רבי זירא  -מביא ארבעה כלים ומניחן תחת רגליו .ואין להוכיח שכליו של לוקח ברשות מוכר  -קנה לוקח ,כיון שמדובר בסימטא.

