קידושין דף פ"ב למסקנא

דף פ"ב ע"א

א .רווק לא יהיה מלמד תינוקות ,משום האמהות שמביאות את בניהם .וכן אשה
לא תהיה ממלמדי תינוקות ,משום האבות המביאים את בניהם .ולרבי אליעזר
גם מי שיש לו אשה ,ואינה שרויה אצלו ,לא יהיה מלמד תינוקות.
ב .לרבי יהודה לא ירעה רווק בהמה ,ולא יישנו שני רווקין בטלית אחת .וחכמים
מתירים ,שלא נחשדו ישראל על משכב זכור ועל הבהמה.
ג .כל שמלאכת אומנותו נעשית לנשים ,והנשים צריכות לו ,כגון הצורפים,
והסריקים )סורקי בגדים( ,ומנקרי ריחים של יד שנשים טוחנות בהם ,והרוכלין
המוכרין קישוטי בשמים לנשים ,והגרדיים ,והספרים ,והכובסים ,והמקיז דם,
והבלן ,והבורסקי ,לא יתיחד אפילו עם נשים הרבה .ולא ילמד אדם את בנו
אומנות הנשים .ומי שעסקיו עם הנשים סורו רע ,ואין מעמידים מהם מלך או כהן
גדול.
ד .לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ,כגון מעשה מחט .ויתפלל למי
שהעושר והנכסים שלו ,שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות ,שלא עניות או
עשירות מן האומנות ,אלא הכל לפי זכותו.
ה .חיה ועוף שנבראו לשמש את האדם ,מתפרנסין שלא בצער ,והאדם שנברא
לשמש את קונו ,מתפרנס בצער ,שהרע את מעשיו וקיפח את פרנסתו.
ו .לא ילמד אדם את בנו חמר ,גמל ,קדר ,ספן ,שאומנותן אומנות ליסטים.
)שלוקטים עצים ופירות מן הכרמים ,ונשכרים לאדם ומעבירין על תנאם( .וכן
רועה )שרועה בשדות אחרים( ,וחנוני )שמלומד באונאה ,להטיל מים ביין וצרורות
בחיטים(.

ז .החמרין רובן רשעים )מפני הליסטות( ,והגמלין רובן כשרין )שפורשין למדברות
למקום גדודי חיות וליסטין ,ויראים לנפשם ומשברים לבם למקום( .הספנין רובן
חסידים )שפורשין למקום הסכנה ,והם ברעדה יותר מגמלין( .טוב שברופאים
לגהינום )שאינו ירא מחולי ומאכלו מאכל בריאים ,ואינו משבר לבו למקום.
ופעמים שהורג נפשות ,ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא( .כשר שבטבחים
שותפו של עמלק )שספיקי טריפות באות לידו ,וחס על ממונו ומאכילם(.
ח .אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה עד שלא ניתנה.
ט .עשרה דברים נאמרו בגרע )מקיז דם( :מהלך על צידו ,ורוחו גסה ,ונתלה
ויושב ,ועינו צרה ,ועינו רעה ,אוכל הרבה ,ומוציא קימעא ,וחשוד על העריות,
ועל הגזל ,ועל שפיכות דמים.
דף פ"ב ע"ב

א .אין לך אומנות שעוברת מן העולם ,אשרי מי שרואה את הוריו באומנות
מעולה ,ואוי לו למי שרואה אותם באומנות פגומה .אי אפשר לעולם בלא בַ סָ ם
ובלא בורסקי ,אשרי מי שאומנותו בסם ,ואוי לו מי שאומנותו בורסקי .אי אפשר
לעולם בלא זכרים ונקבות ,אשרי מי שבניו זכרים ,ואוי לו למי שבניו נקיבות.
ב .רבי נהוראי אומר :מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא
תורה ,שאדם אוכל משכרה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא .אבל שאר
אומניות ,כשאדם בא לידי חולי או זקנה או יסורין ,ואינו יכול לעסוק במלאכתו,
הוא מת ברעב .אבל התורה משמרתו מכל רע בנערותו ,ונותנת לו אחרית
ותקוה בזקנותו ,בנערותו מהו אומר? 'וְ קֹוֵי ה' ַיח ֲִליפ ּו כֹחַ יַעֲ ל ּו אֵ בֶ ר ַּכ ְ ּנ ָׁש ִרים'.
שנִ ים וְ ַרעֲ ַנ ִ ּנים י ְִהי ּו.
שיבָ ה דְּ ׁ ֵ
בזקנותו מהו אומר? עוֹ ד יְנוּבוּן ְ ּב ֵׂ
הדרן עלך עשרה יוחסין
וסליקא לה מסכת קידושין למסקנא!

דווח לנו על תיקון טעות ,שגיאת כתיב ,הערה ,או כל תגובה אחרת ,בכתובת7600234@etrog.net.il :
אין לעשות שימוש מסחרי בסיכום זה או בחלק ממנו.
לוי יצחק בן שרה סאשע

להצטרפות שלחו דואר לכתובת7600234@etrog.net.il :

