
 

 

 

 

 

 

 

 נדתה עליו'. מדוע לא מקישים את כל העריות לנדה? 'ותהיואין הולד ממזר  ,תופסים בהנדה אין דינה כ'אחות אשה' אלא קידושין  .1

 עדיף להקיש לחומרא לאחות אשה.  .א

 קל וחומר מיבמה שהיא בלאו ולא תופסים בה קידושין.  -בכל העריות אין קידושין תופסים  .ב

 

 ..?'מה דרשו מהפסוק 'כי תהיין לאיש וכו' האהובה והשנואה .2

 ' ושנואה הכוונה שנישואיה באיסור לאו.תהיין ישחייבי לאוין תופסים בהם קידושין, וכפי שנלמד מהפסוק 'כ -לרבנן[ ] רב פפא .א

 ' הולך על אלמנה לכהן גדול שאין הולד ממזר.תהיין כיהפסוק ', לאוין בחייבי תופסין קידושין איןהסובר ש - לשיטת רבי עקיבא .ב

אין קידושין תופסים, אעפ"כ בבעולה לכהן גדול,  -ע"פ הצד שהעמיד רבי ישבב את דבריו שאפילו בחייבי עשה  - לשיטת רבי עקיבא .ג

 . אדם כלל שוה נושאי עשהקידושין תופסים, כיון שהוא 

 

 עשה? מדוע רבנן לא שייך להעמיד את הפסוק בחייבי .3

 .שנואות שתיהןכיון ש - מצריות שתיהןאין להעמיד ב .א

 .אחד מעם נשים שתיכיון שמשמעות הפסוק ב - ישראלית ואחת מצרית תאחאין להעמיד ב .ב

 '.לכהן תהייןכיון שלא כתיב ' - גדול לכהן בעולהאין להעמיד ב .ג

 

 ובנכרית שלא תופסים בה קידושין ושוולדה כמותה? כנענית מה המקור בשפחה .4

 . לחמור הדומה עם, החמור עם פה לכם שבו -בשפחה לא תופס  .א

 . [6]עי' שאלה  לאדוניה תהיה וילדיה האשה - כמותה ולדה

  .תתחתן לא -לא תופס  נכריתב .ב

 . בנה אלא בנך קרוי כוכבים העובדת מן הבא בנך ואין, בנך קרוי מישראלית הבא בנך, מאחרי בנך את יסיר כי - כמותה ולדה

  לרבות כל המסירים[. -אפשר לדרוש 'כי יסיר'  פסוק זה בשבעה גויים, מנין שאף בשאר אומות ]ורק לר"ש הדורש טעמא דקרא - ונדחה

 'ואחר כן תבא אליה ובעלתה' משמע  שלפני זה לא תפסו קידושין. -אלא בנכרית  .ג

 .'לו וילדובמקום שאי אפשר לקרות בו כי תהיינה אי אפשר לקרות בו ', 'לו וילדו... לאיש תהיין כי' - כמותה ולדה

 את הדין הבא:בא ללמד  'הפסוק 'האשה וילדיהמקור זה הוא גם לשפחה, ו - למסקנה

 משום שנאמר האשה וילדיה תהיה לאדוניה.  כמותה הולדלר' יוסי הגלילי  - 'עבד וולדך חורין בת את הרי לשפחתו 'האומר

 אמנם לחכמים דבריו קיימים.

 מה רצו להוכיח שסבר? -נחשב בנך  בנך הבא מן הנכרית אינו מכך שהתורה קראה לבן בתך הבא מן הנכרי בנך, משמע שבן -רבינא  .ד

 .ממזר הולד - ישראל בת על הבא שעכו"ם ועבד

 יתכן שאף שאינו כשר אינו נקרא ממזר אלא פסול. - ונדחה
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 ושע"ת באייר י רביעייום 

 ח"ס – קידושין

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  
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