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דף נח:
רש"י ד"ה לעולם במעלה ותד"ה מתוך ותד"ה במעלה
לשון מהרש"א
[דף נח עמוד ב] בפרש"י בד"ה לעולם במעלה כו' וה"ה נמי דמצי לאוקמא כשאין מעלה
לה מזונות ומעלה כו' עכ"ל ביאור דבריו דמצי לאוקמא כשאין מעלה לה מזונות ומעלה
לה מעה כסף ורב סבר מזונות תחת מותר ומעה תחת מעשה ידיה ורב אדא סבר מזונות
תחת מעשה ידיה ומעה תחת מותר והא דקאמר לעיל לרב תקנו מזונות תחת מעשה ידיה
היינו תחת מותר מעשה ידיה כדקאמר לקמן לרב אדא אלא משום דאוקי רישא בניזונת
לרב להכי אוקי סיפא נמי בניזונת זהו שיטת רש"י אבל התוס' לא ניחא להו פירוש רש"י
דא"נ דמוקי לה רישא לרב בניזונת לאו במעלה לה מזונות איירי דא"כ אמאי עושה
ואוכלת אלא בניזונת שחפץ לזונה והיא אינה רוצה והיינו דאינו מעלה לה מזונות ולא
מעה כסף כמ"ש התוספות לקמן בהדיא לרב ולא מוקי הכא בכה"ג דמעלה לה מזונות ולא
מעה כסף אלא לרב אדא ודו"ק:
תוס' בד"ה מתוך שיכול לכופה כו' ומתני' כו' מוקי לה כרב אדא כו' עכ"ל דע"כ כיון
דס"ל שיכול לכופה למעשה ידיה ולמותר הא דמותר קדוש לר' מאיר היינו אפילו מחיים
כדקאמר רב אדא וא"כ ברישא דקתני עושה ואוכלת מוקי לה נמי כרב אדא כמו שיתבאר
לקמן לרב אדא וק"ל:
בד"ה במעלה לה מזונות כו' לא מצי מוקמי לה במעלה כו' אלא כו' בשאין מעלה כו'
עכ"ל ודלא כפרש"י שפי' דלרב ושמואל נמי מוקמי לה במעלה כו' כמ"ש לעיל ואין
להקשות לדברי התוס' כיון דלא מוקמינן לה במעלה כו' אלא לרב אדא אמאי לא מוקי לה
לרב אדא באין מעלה לה מזונות ומעלה לה מעה וסבר נמי דמזונות תחת מעשה ידיה
ומעה תחת מותר די"ל כמ"ש התוס' לרב דדוחקיה לאוקמא בלאחר מיתה משום דאין
רגילות שיעלה לה מעה ולא יעלה לה מזונות ומיהו מדלא הקשו כן התוס' בפשיטות לרב
אדא אלא לרב נראה דלרב אדא ניחא להו דלא מוקמינן לה בהכי דאם כן במאי פליג רב
אדא עליה דרב דהא לרב נמי אי הוה מעלה לה מעה כסף הוה המותר מחיים קדוש
ודו"ק:
הקדמה 1) First
 every weekמעה כסף  to his wife and he also needs to give her aמזונות  must giveבעל )a
הקדמה 2) Second
 assumes at first thatגמרא a) The
חכמים  thatשיעור  up to aמעשה ידי'  toזוכה  isבעל  theמזונות i) In exchange for his
מתקן were
שיעור  over thisמותר  to anyזוכה  isבעל  theמעה כסף ii) And in exchange for his
 that the reverse is trueשיטה  establishes that there’s aמסקנא  in theרב פפא b) But
מתקן  wereחכמים  thatשיעור  up to aמעשה ידי'  toזוכה  isבעל  theמעה כסף i) For
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שיעור  over thisמותר  to anyזוכה  isבעל  theמזונות ii) For
מהרש"א  based onהקדמה 3) Third
רב הונא אמר רב )a
יכולה אשה לומר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה )i
ויכולה אשה לומר לבעלה איני לוקחת מעה כסף ואיני נותנת לך מותר )ii
ריש לקיש )b
אין אשה יכולה לומר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה )i
ואין אשה יכולה לומר לבעלה איני לוקחת מעה כסף ואיני נותן לך מותר )ii
iii) Instead
מותר  andמעשה ידי'  to give himאשה  theכופה  can beבעל )(1
מעה כסף  andמזונות (2) even if she refuses to accept
משנה )4
רישא )a
המקדיש מעשה ידי אשתו הרי זו עושה ואוכלת )i
ii) Because
בעל  doesn’t belong toמעשה ידי'  deals with whereמשנה (1) the
 what doesn’t belong to himמקדיש  can’t beבעל (2) and
סיפא )b
חל  isהקדש  says theר' מאיר  thenמותר  theמקדיש  wasבעל i) If
רישא  on theגמרא )5
 becauseבעל  don’t belong toאשה  of theמעשה ידי' )a
"בנזונת"  deals withמשנה i) the
איני נזונת ואיני עושה  saidאשה  but theרוצה לזונה  wasבעל (1) Meaning that
יכולה אשה לומר לבעלה וכו'  thatרב הונא אמר רב  agrees withמשנה (2) And the
 emphasizes thatתוספות )b
איני נזונת ואיני עושה  didn’t sayאשה i) If in fact the
מעלה לה מזונות  was in factבעל ii) So that
iii) Then
 wouldהקדש  and hisבעל  would belong toמעשה ידי'  thatפשיטות (1) It would be a
חל be
הרי זו עושה ואוכלת  wouldn’t sayמשנה (2) And the
c) Now
ריש לקיש i) for
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איני נזונת  can’t sayאשה  and says that anרב הונא אמר רב (1) who disagrees with
ואיני עושה
 would have belonged toמעשה ידי'  theבנזונת  were to dealרישא (2) so that if the
חל  would have beenהקדש  and hisבעל
"באינה נזונת"  must deal withרישא ii) the
נכסים  or had noלא רצה לזונה  wasבעל (1) meaning that
 theמקדיש  can’t beבעל  and whyאשה  belong to theמעשה ידי' (2) and that’s why
מעשה ידי'
ריש לקיש  then asks toגמרא d) the
" meaning thatבשאינה נזונת מאי למימרא" )i
 thatפשיטות  it’s aבאינו נזונת )(1
בעל  don’t belong toמעשה ידי' )(a
חל  isn’tהקדש  because hisעושה ואוכלת (b) and that
"סיפא איצטריכא לי'"  answers thatגמרא e) The
משנה  of theסיפא  on theגמרא )6
רב ושמואל )a
מותר  theיורש  isבעל  whenלאחר מיתה קדוש )i
מותר  theמקדיש  and can’t beמותר  doesn’t own theבעל ii) because until then
רב אדא בר אהבה )b
בחיים  isאשה  even while theמותר  owns theבעל  becauseמחיים קדוש )i
גמרא  of theהמשך )7
רב אדא בר אהבה  and ofרב ושמואל  ofשיטות  of theרב פפא  byביאור )a
ביאור b) A table below summarizes the
c) Part 1
 say thatרב ושמואל )i
תקנו מזונות תחת מעשה ידי' ותיקנו מעה כסף תחת מותר )(1
 says thatרב אדא בר אהבה )ii
תקנו מעה כסף תחת מעשה ידי' ותיקנו מזונות תחת מותר )(1
d) Part 2
רב הונא אמר רב  all agree withרב אדא בר אהבה  andרב ושמואל )i
 thatרב ושמואל (1) It follows for
איני נזונת ואיני עושה  can sayאשה  theחפץ לזונה  isבעל (a) Where
איני לוקחת מעה כסף  can sayאשה  theחפץ לתת לה מעה כסף  isבעל (b) Where
ואיני נותן מותר
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 thatרב אדא בר אהבה (2) And it follows for
איני נזונת ואיני נותן מותר  can sayאשה  theחפץ לזונה  isבעל (a) Where
איני לוקחת מעה כסף  can sayאשה  theחפץ לתת לה מעה כסף  isבעל (b) Where
ואיני עושה
רב הונא  disagrees withריש לקיש ii) We’ve established that
 thatריש לקיש (1) It follows for
איני ואיני  can’t sayאשה  theלתת לה מעה כסף  orחפץ לזונה  isבעל (a) Where
מותר  andמעשה ידי'  to give himכופין אותה (b) And we’re
e) Part 3
 thatרב ושמואל  says forרב פפא  saysרש"י )i
מעלה לה מזונות ולא מעלה לה מעה כסף  deals withמשנה (1) the
 thatרב ושמואל  says forרב פפא  saysתוספות )ii
לא מעלה לה מזונות ולא מעלה לה מעה כסף  deals withמשנה (1) the
 thatרב אדא בר אהבה  says forרב פפא  agree thatתוספות  andרש"י )iii
מעלה לה מזונות ולא מעלה לה מעה כסף  deals withמשנה (1) the
משנה  in theרב ושמואל  ofשיטות  of theביאור  on theרב פפא  ofמסקנא f) part 4 – the
משנה  of theרישא )i
תוספות (1) For
 becauseמעשה ידי'  onחל  isn’tהקדש )(a
מעלה מזונות  wasn’tבעל  andתחת מעשה ידי'  isמזונות  sayרב ושמואל )(b
 says thatתוספות (2) and
רב  sinceמעשה ידי'  onחל  isn’tהקדש  we don’t understand whyרש"י (a) For
מעלה  wasבעל  agree thatרב ושמואל  says thatרש"י  according toפפא
מזונות
משנה  of theסיפא )ii
תוספות  and forרש"י (1) Both for
 becauseקדוש מחיים  isn’tמותר (a) We understand that
מעלה מעה כסף  wasn’tבעל  andתחת מותר  isמעה כסף  sayרב ושמואל )(b
משנה  in theרב אדא בר אהבה  ofשיטה  of theביאור  of theמסקנא – g) part 5
משנה  of theרישא )i
 becauseמעשה ידי'  onחל  isn’tהקדש (1) We understand that
מעלה מעה כסף  wasn’tבעל  andתחת מעה כסף  isמעשה ידי'  saysרב אדא בר אהבה )(2
משנה  of theסיפא )ii
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 becauseקדוש מחיים  isמותר (1) We understand that
מעלה מזונות  wasבעל  andתחת מזונות  isמותר  sayרב אדא בר אהבה )(2
h) By way of review
1

רש"י

לרב ושמואל

טבלא א'
שיטת רב פפא להבנות רש"י ותוספות
תקנו מזונות תחת
רישא :מקדיש מעשה
מעשה ידי'
ידי' עושה ואוכלת ולא
חל הקדישו

2

לתוספות

לרב ושמואל

רישא :מקדיש מעשה
ידי' עושה ואוכלת ולא
חל הקדישו

תקנו מזונות תחת
מעשה ידי'

3

בין לרש"י
בין לתוס'

לרב אדא בר
אהבה

רישא :מקדיש מעשה
ידי' עושה ואוכלת ולא
חל הקדישו

תקנו מעה כסף
תחת מעשה ידי'

4

בין לרש"י
בין לתוס'

לרב ושמואל
אליבא דר'
מאיר

סיפא :מקדיש מותר
קדוש לאחר מיתה

תקנו מעה כסף
תחת מותר

5

בין לרש"י
בין לתוס'

לרב אדא בר
אהבה אליבא
דר' מאיר

סיפא :מקדיש מותר
קדוש מחיים לרב אדא
בר אהבה

תקנו מזונות תחת
מותר

מעלה לה מזונות
דהיינו דחפץ לזונה
ולא אמרה איני
ואיני
לא מעלה לה
מזונות דהיינו או
דלא חפץ לזונה או
בשנזונת ואמרה
איני ואיני
לא מעלה לה מעה
כסף דהיינו או דלא
חפץ לתת לה או
דחפץ ואמרה איני
ואיני
לא מעלה לה מעה
כסף דהיינו או דלא
חפץ לתת לה או
דחפץ ואמרה איני
ואיני
מעלה לה מזונות
דהיינו דחפץ לזונה
ולא אמרה איני
ואיני

ומקשי תוספות כיון
דמעלה לה מזונות
ולא אמרה איני
נזונת וכו' מדוע לא
חל הקדש
וכיון דלא מעלה
מזונות מובן
דמעשה ידי' שלה
ולא חל הקדש
כיון דלא מעלה
מעה כסף מובן
דמעשה ידי' שלה
ולא חל הקדש
מותר לאו דידי' הוי
ולכן אינו קדוש עד
לאחר מיתה
מותר דידי' הוי ולכן
קדוש מחיים

מהרש"א  as explained byד"ה מתוך שיכול לכופה  atתוספות )8
הקדמה )a
i) We’ve established that
איני ואיני  can’t sayאשה  says that anריש לקיש )(1
(2) So that
מותר  andמעשה ידי'  in herזוכה  isבעל )(a
מעה  to give herחפץ  isבעל ) andחפץ לזונה  isבעל  (meaning thatבנזונת )(i
כסף
איני ואיני (ii) And it doesn’t matter that she says
שאלה )b
קדוש מחיים  isn’tמותר  thatסיפא  in theרב ושמואל  agree withריש לקיש i) Can
תשובה )c
הקדמה i) Based on the
קדוש מחיים  wouldn’t beמותר  the only reason why theריש לקיש (1) For
(2) Can be that
תחת מזונות  isמותר ) – ifלא חפץ לזונה  (meaningבשאינה נזונת )(a
תחת מעה כסף  isמותר  – ifלא חפץ לתת לה מעה כסף (b) Or
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ii) It follows that
אי בשאינה נזונת מאי  thatסוגיא  earlier in theריש לקיש  toגמרא  of theקשיא (1) The
למימרא
סיפא  from theריש לקיש  toקשיא (2) Would also be a
סיפא איצטריכא לי'  could no longer answer thatריש לקיש (3) And
מותר  theסיפא  that in theרב אדא בר אהבה  agrees withריש לקיש iii) So it must be that
קדוש מחיים is
iv) Now
מחלוקות (1) In order to avoid unnecessary
 thatמסתבר (2) It’s
תחת מעשה ידי'  isמעה כסף  thatרב אדא בר אהבה  also agrees withריש לקיש )(a
תחת מותר  isמזונות and
 of theביאור  also on theרב אדא בר אהבה  can agree withריש לקיש (b) so that
רישא
ד"ה לעולם  inמהרש"א  as explained byרש"י  ofהמשך )9
רב אדא בר  andרב ושמואל  both forמשנה  says that theרש"י a) We’ve established that
מעלה לה מזונות ולא מעלה לה מעה כסף  deals with whereאהבה
מהרש"א  as explained byשיטה  to his ownרש"י  ofקשיא )b
i) Instead of saying as in table 1 that
מעלה לה מזונות ולא מעלה לה מעה  deals with whereמשנה  theמאן דאמרי (1) for all
כסף
(2) And that
 say thatרב ושמואל )(a
תקנו מזונות תחת מעשה ידי' ותיקנו מעה כסף תחת מותר )(i
 says thatרב אדא בר אהבה )ב(
תקנו מעה כסף תחת מעשה ידי' ותיקנו מזונות תחת מותר )(i
 say the reverse as in table 2רב פפא ii) Why didn’t
לא מעלה לה מזונות ומעלה לה מעה  deals with whereמשנה  theמאן דאמרי (1) for all
כסף
(2) And that
 says thatרב אדא בר אהבה )(a
תקנו מזונות תחת מעשה ידי' ותיקנו מעה כסף תחת מותר )(ii
 say thatרב ושמואל )ג(
תקנו מעה כסף תחת מעשה ידי' ותיקנו מזונות תחת מותר )(i
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1

רש"י

לרב ושמואל

3

רש"י

לרב אדא בר
אהבה

4

רש"י

לרב ושמואל
אליבא דר'
מאיר

5

לרב אדא בר
אהבה אליבא
דר' מאיר

טבלא ב'
קושיית רש"י לעצמו לוקה רב פפא למשנה ככה
תקנו מעה כסף
רישא :מקדיש מעשה
תחת מעשה ידי'
ידי' עושה ואוכלת ולא
חל הקדישו
תקנו מזונות תחת
רישא :מקדיש מעשה
מעשה ידי'
ידי' עושה ואוכלת ולא
חל הקדישו
תקנו מזונות תחת
סיפא :מקדיש מותר
מותר
קדוש לאחר מיתה
תקנו מעה כסף
תחת מותר

סיפא :מקדיש מותר
קדוש מחיים לרב אדא
בר אהבה

מעלה מעה כסף
לא מעלה לה
מזונות
לא מעלה לה
מזונות
מעלה לה מעה כסף

קושיית תוספות
דלעיל עולה אף
למהלך זו
ומובן דמעשה ידי'
שלה וניחא דלא חל
הקדישו
מותר לאו דידי' הוי
ולכן מותר לא
קדוש אלא לאחר
מיתה
וניחא דקדוש
מחיים

רש"י  ofתירוץ )c
רישא  assumes that theסוגיא  of theמהלך i) We established earlier that the initial
מעלה לה מזונות deals with
רישא  in theמעלה מזונות  wasבעל  that says thatמהלך  prefers aרב פפא ii) That’s why
iii) And
מעלה לה מזונות  deals withרישא (1) Once the
מציאות  deals with a differentסיפא  and say theמחלק (2) There’s no reason to be
מהרש"א  as explained byד"ה במעלה לה מזונות  atתוספות )10
רש"י  onקשיא )a
רישא i) We established earlier that the
בנזונות (1) deals with
איני נזונת ואיני עושה  saidאשה  but theחפץ לזונה  wasבעל (a) where
במעלה לה מזונות (2) not with
מזין  was actuallyבעל  andאיני נזונת ואיני עושה  didn’t sayאשה (a) Where the
אשה the
ii) Because
איני נזונת ואיני עושה  didn’t sayאשה  and theמעלה מזונות  is actuallyבעל (1) Where
חל  isהקדש  belong to him and hisמעשה ידי'  thatפשיטות (2) It’s a
ד"ה במעלה לה מזונות  atתוספות  ofהמשך )11
קשיא )a
לא קדוש עד לאחר מיתה  thatר' מאיר  to say forרב ושמואל i) Why force
 deals withמשנה  and theקדוש מחיים  can say thatרב ושמואל ii) When as in table 3
מעלה לה מעה כסף ולא מעלה לה מזונות where
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2

לתוספות

3

לתוספות

4

לתוספות

5

לתוספות

טבלא ג'
קושיית תוספות ד"ה במעלה לה מזונות שיטת רב פפא
תקנו מזונות תחת
רישא :מקדיש מעשה
לרב ושמואל
מעשה ידי'
ידי' עושה ואוכלת ולא
חל הקדישו
תקנו מעה כסף
רישא :מקדיש מעשה
לרב אדא בר
תחת מעשה ידי'
ידי' עושה ואוכלת ולא
אהבה
חל הקדישו
תקנו מעה כסף
סיפא :מקדיש מותר
לרב ושמואל
תחת מותר
קדוש מחיים
אליבא דר'
מאיר
תקנו מזונות תחת
סיפא :מקדיש מותר
לרב אדא בר
מותר
קדוש מחיים לרב אדא
אהבה אליבא
בר אהבה
דר' מאיר

לא מעלה לה מזונות
לא מעלה לה מעה
כסף
מעלה לה מעה כסף
מעלה לה מזונות

ולכן ניחא הא
דמעשה ידי' שלה
ולא חל הקדש
מובן דמעשה ידי'
שלה וניחא דלא חל
הקדישו
מותר דידי' הוי
ולכן מותר קדוש
מחיים
מותר דידי' הוי ולכן
קסבר דקדוש
מחיים

תירוץ )b
לא מעלה  it must be thatרב ושמואל  that forתוספות i) We established in table 1 for
לה מזונות
מעלה מזונות  but isn’tמעלה מעה כסף  that a person isרגילות ii) It’s not a
ד"ה במעלה לה מזונות  atמהרש"א )12
סוגיא  in table 4 to explain theביאור  use theרב פפא i) Why doesn’t
2-3

לתוספות

4

לתוספות

בין לרב
ושמואל בין
לרב אדא בר
אהבה
לרב ושמואל
אליבא דר'
מאיר

5

לתוספות

לרב אדא בר
אהבה אליבא
דר' מאיר

טבלא ד'
קושיית מהרש"א בד"ה במעלה לה מזונות
תקנו מזונות תחת
רישא :מקדיש מעשה
מעשה ידי' לכולי
ידי' עושה ואוכלת ולא
חל הקדישו
עלמא

לא מעלה לה
מזונות לכולי
עלמא

ולכן ניחא הא
דמעשה ידי' שלה
ולא חל הקדש

סיפא :מקדיש מותר
קדוש לאחר מיתה

תקנו מעה כסף
תחת מותר לכולי
עלמא

לא מעלה לה מעה
כסף

סיפא :מקדיש מותר
קדוש מחיים לרב אדא
בר אהבה

תקנו מעה כסף
תחת מותר לכולי
עלמא

מעלה לה מעה כסף

מותר לאו דידי' הוי
ולכן מותר לא
קדוש אלא לאחר
מיתה
מותר דידי' הוי ולכן
קסבר דקדוש
מחיים

b) Note that
מהלך i) in this
מעלה לה מעה כסף  is whetherרב אדא בר אהבה  andרב ושמואל  betweenמחלוקת ii) the
(1) Namely
לא מעלה לה מזונות ולא מעלה לה מעה כסף  deals withמשנה  say theרב ושמואל )(a
 butלא מעלה לה מזונות  deals withמשנה  says theרב אדא בר אהבה (b) While
מעלה לה מעה כסף
תירוץ )c
 doesn’t use theרב פפא  used earlier to explain whyתוספות  thatתירוץ i) The same
 of table 3מהלך
(1) Namely that
מעלה מעה כסף  wasבעל  saying thatרב ושמואל  would result inמהלך (a) The
מעלה מזונות but wasn’t
רגילות (b) and this isn’t a
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ii) Also applies to explain why  רב פפאdoesn’t follow the  מהלךof table 4
(1) Namely that
(a) The  מהלךwould result in  רב אדא בר אהבהsaying that  בעלwas מעלה מעה
 כסףbut wasn’t מעלה מזונות
(b) and this isn’t a רגילות
d) קשיא
i) Since  תוספותalready realized the  תירוץof " "אין רגילותfor its  קשיאbased on
table 3
ii) Why didn’t  תוספותitself note that the  תירוץof  אין רגילותwould also answer the
 קשיאthat  מהרש"אasks based on table 4
e) תירוץ
i) Must be that  תוספותdoesn’t need to rely on the  תירוץof  אין רגילותto answer the
 קשיאof  מהרש"אon why  רב פפאdoesn’t apply the  מהלךof table 4
ii) Instead  תוספותmust hold that  רב פפאdoesn’t apply the  מהלךof table 4 because
(1) it’s more  מסתברthat  אמוראיםare  מחולק בדיןas in table 1
(2) than in the  מציאותof the  משנהas in table 4
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דף נט.
תוספות ד"ה אינו צריך להפר
לשון מהרש"א
[דף נט עמוד א] בד"ה אינו צריך להפר במעלה לה כו' ואין לפרש טעם דאין כו' עכ"ל
וליכא לאקשויי דע"כ איירי במעלה לה מזונות ומעה כסף דאי באין מעלה לה מזונות כו'
אינו יכול להפר לה ואמאי קאמר א"צ להפר לה די"ל דמ"מ יכול להפר לה עכשיו דשמא
יחזור אח"כ ויעלה לה מזונות ומעה כסף ודו"ק:
הקדמה 1) First
 every weekמעה כסף  to his wife and he must also give her aמזונות  must giveבעל )a
b) And
מעשה ידי'  inזוכה  isבעל  theמזונות i) for his
מותר מעשה ידי'  inזוכה  isבעל  theמעה כסף ii) and for his
הקדמה 2) Second
נודר  that belong to theנכסים  only onחל  can beנדר a) A
הקדמה 3) Third
לענות נפש  isנדר  or if theדברים שבינו לבינה  only if it affectsמפר נדר אשתו  can beבעל )a
דברים שבינו לבינה  owns doesn’t count asאשה  thatנכסים  that affects onlyנדר b) A
משנה )4
תנא קמא )a
קונם שאני עושה לפיך  thatבעל  says toאשה i) If an
בעל אין צריך להפר  and that’s whyחל  isn’tנדר ii) The
תוספות )5
 becauseחל  isn’tנדר a) Her
מעה כסף  andמעלה מזונות  wasבעל )i
בעל  belong toמותר  andמעשה ידי' ii) So that
קשיא )b
i) Maybe
מעה כסף  andמעלה מזונות  wasn’tבעל  deals with whereמשנה (1) the
"אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם"  is becauseחל  isn’tנדר (2) and the reason the
 aren’t relevant hereאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם  ofפרטים ii) the
מהרש"א )6
קשיא )a
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i) Why doesn’t  תוספותexplain that it can’t be that  בעלwasn’t  מעלה מזונותand מעה
כסף
ii) Because the fact that ' מעשה ידיand  מותרare hers would make the  נדרnot count
as דברים שבינו לבינה
iii) And the  תנא קמאwould have taught that  אינו יכול להפרinstead of אינו צריך להפר
b) תירוץ
i) Since  בעלhas the power at any time to be מעלה מזונות ומעה כסף
ii) The  נדרcounts as  דברים שבינו לבינהwhether or not he was already מעלה מזונות
ומעה כסף
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תוספות ד"ה שמא יגרשנה
לשון מהרש"א
בד"ה שמא יגרשנה כו' ל"ל למנקט שמא יגרשנה לימא שמא תאמר איני ניזונת כו'
עכ"ל אבל מדברי תנא קמא שאמר אינו צריך להפר לה לא תקשי להו לרב ואמאי א"צ
להפר ושמא תאמר איני ניזונת כו' די"ל דת"ק לא חייש לשמא תאמר איני ניזונת כו'
דה"נ לא חייש לשמא יגרשנה אף על גב דס"ל דאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם וק"ל:
משנה )1
"קונם שאני עושה לפיך"  thatבעל  says toאשה a) If an
אינו צריך להפר  says thatתנא קמא )i
"יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו"  saysר' יוחנן בן נורי )ii
גמרא  of theמסקנא )2
תנא קמא  of theטעם )a
מעלה מזונות ומעה כסף  wasבעל  deals with whereמשנה i) The
 what belongs toאוסר  belong to him and she can’t beמותר  andמעשי ידי' ii) So her
him
ר' יוחנן בן נורי  ofטעם )b
מותר  andמעשה ידי'  so that herאשה  theמגרש  might beבעל  thatחייש i) We’re
מעשה ידי'  on these laterחל  will beקונם afterwards will belong to her and her
 now whileנדר  herמפר  he needs to beמותרת לחזור לו ii) And in order for her to be
נדר  herמפר he still has the power to be
חשש  doesn’t have thisתנא קמא c) Note that
תוספות )3
קשיא )a
"יכולה אשה לומר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה"  who saysרב הונא אמר רב i) For
 becauseיפר  say thatר' יוחנן בן נורי ii) Why doesn’t
איני ניזונת ואיני  she might say thatנשואה לו  that while she’s stillחושש (1) We’re
עושה
נדר  to him and herאסור  will becomeמותר  andמעשה ידי' (2) So that her later
חל will be
iii) After all
 and he’ll want thatשמא יגרשנה  thatחשש  than theמסתבר  is moreחשש (1) This
מותרת לחזור לו she be
מהרש"א )4
קשיא )a
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i) Why doesn’t  תוספותask that  תנא קמאought to have this חשש
b) תירוץ
i)  תוספותrealizes that the  תנא קמאisn’t concerned about  חששותat all
ii) The  קשיאapplies only to  ר' יוחנן בן נוריwho is concerned about the  חששof שמא
יגרשנה
c) קשיא
i) Maybe
(1) the  תנא קמאis concerned about  חששותgenerally
(2) And the reason  תנא קמאisn’t  חוששthat  שמא יגרשנהis because
(a)  תנא קמאholds that אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם
(b) And
(i) for reasons not relevant here
(ii) if  אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולםthere can be no  חששof שמא יגרשנה
d) תירוץ
i)  תוספותin  ד"ה אין צריך להפרestablishes that  תנא קמאsays אדם מקדיש דבר שלא בא
לעולם
ii) So
(1) If the  תנא קמאis concerned about  חששותat all
(2) He’d have been  חוששfor  שמא יגרשנהas well
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תוספות ד"ה לכשאקחנה וגמרא ונקדשו מהשתא ותד"ה שדה זו ותד"ה
קונמות
לשון מהרש"א
בד"ה לכשאקחנה כו' והכא לא קאמרה לכשאתגרש אין נראה כו' עכ"ל דע"כ לא איירי
באמרה בהדיא לכשאתגרש דא"כ אמאי פליג ת"ק דא"צ להפר לה דכיון דאמרה בהדיא
לכשאתגרש הא חזינן לה דעיקר נדרה להכי ובודאי דניחוש לשמא תתגרש ודקאמר
תלמודא דאמרה לכי מגרשה כו' לאו דוקא דקאמרה בהדיא הכי אלא לר"י (הסנדלר) [בן
נורי] אמדינן דעתה לכך לכי מגרשה ודו"ק:
[דף נט עמוד ב] גמרא ונקדשו מהשתא אלמוה רבנן לשיעבודיה כו' לא תקשי ומי איכא
מידי דאילו השתא לא קדוש כו' דמהשתא נמי מדאורייתא קדוש אלא דאלמוה רבנן כו'
וק"ל:
תוס' בד"ה שדה זו כו' ועוד יכול להיות דאפילו היתה מקדשת ידיה כו' עכ"ל ור"ל הך
דלעיל דפריך ומי איכא מידי כו' מיתרצא בהכי אפילו איירי בהקדש ממש ומיהו ע"כ
דאיכא לפלוגי בין הקדש לקונמות במשכון כמ"ש לעיל ודו"ק:
בד"ה קונמות כו' אי נמי ידו עדיפא מידה כיון דאכיל פירות כו' עכ"ל ר"ל דשפיר סבר
רבא נמי התם דלא לאשה משום דאלים שיעבוד דבעל בחייה שיש לו פירות בנכסי מלוג
מה שאין כן בהך דאצטלא דלא אלים שיעבודה כיון דבחיי' לית ביה כלום ודו"ק:
הקדמה )1
אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם  saysדף נח at :ר' יוחנן הסנדלר )a
אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם  thatהלכה כר' יוחנן הסנדלר  saysשמואל )b
משנה )2
קונם מעשה ידי לפיך  thatבעל  says toאשה a) If an
 says thatר' יוחנן בן נורי )b
יפר שמא יגרשנה וכו' )i
 afterwardsמעשה ידי'  so that herאשה  theמגרש  might beבעל  thatחייש (1) We’re
מעשה ידי'  on these laterחל  will beקונם will belong to her and her
נדר  herמפר  he ought now to beמותרת לחזור לו (2) And in order for her to be
נדר  herמפר while he still has the power to be
גמרא )3
ר' יוחנן בן נורי  toקושיות a) Two
קשיא b) First
שמא יגרשנה וכו'  becauseצריך להפר  isבעל  say thatר' יוחנן בן נורי i) Why does
ii) After all
בא לעולם  is still notמדיר  to beיכולת (1) Her
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(2) Since it’s not in her  רשותto be  מגרשherself
iii) Second קשיא
(1) The ' מעשה ידיand  מותרthat she was  אוסרare themselves דברים שלא באו
לעולם
c) תירוץ
i) Must be that  ר' יוחנן בן נוריsays אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם
4)  המשךof the גמרא
a)  שמואלsays הלכה כר' יוחנן בן נורי
b) קשיא
i) We’ve established that  שמואלagrees with  ר' יוחנן הסנדלרthat אין אדם מקדיש דבר
שלא בא לעולם
c) תירוץ
i)  ר' יוחנן בן נוריactually agrees with  ר' יוחנן הסנדלרthat אין אדם מקדיש דבר שלא בא
לעולם
ii) Still  בעלis  צריך להפרbecause
(1) She wasn’t  אוסרfuture ' מעשה ידיand  מותרthat are דבר שלא בא לעולם
(2) Instead she said  יקדשו ידי לעושיהםand her hands were already באו לעולם
d) קשיא
i) You’ve answered the second  קשיאby explaining why future ' מעשה ידיdon’t
count as דבר שלא בא לעולם
ii) But you haven’t answered the first  קשיאthat the ability of the  אשהto make a
 נדרis a דבר שלא בא לעולם
e) תירוץ
i) דאמרה לכי מגרשא
ii) She said that the  נדרwas to be effective only after she is מגורשת
f) קשיא
i) ""ומי איכא מידי דאלו השתא לא קדיש ולקמי' קדיש
ii) In other words
(1) We don’t find another case
(a) Where a person who has no power to act now to bring about a result
(b) Can still act now to bring about a result later when he does have the
power to bring about the result
g) תירוץ
i) We do find this kind of case:
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ii) A person can say that שדה זו שאני מוכר לך לכשאקחנה ממך תיקדש
5)  תוספתat ד"ה לכשאקחנה
a) קשיא
i) There the  נודרat least says לכשאחקנה
ii) while in the  משנהhere the  אשהdoesn’t say לכשאתגרש
6)  מהרש"אat ד"ה לכשאקחנה
a) שאלה
i) Why does  תוספותin its  קשיאassume that in the  משנהshe doesn’t say לכשאתגרש
b) תירוץ
i) Because
(1) If she actually says  לכשאתגרשso that she makes her  נדרwith  גירושיןin
mind
(2) The  תנא קמאwould certainly be  חיישfor  גירושיןthe same as ר' יוחנן בן נורי
c) קשיא
i) But we’ve seen that the  גמראearlier said ""דאמרה לכי מיגרשא
d) תירוץ
i) לאו דוקא
ii) The  גמראmeans that for  ר' יוחנן בן נוריwe’re  אמדינןthat this is what she thinks
7)  המשךof the גמרא
a) For a reason not relevant here the  גמראis  מפריךthe proof from לשאקחנה
b) So the  קשיאremains
i) ""מי איכא מידי דאלו השתא לא קדיש ולקמי' קדיש
c)  תירוץof רב פפא
i) There is such a case:
ii) a person can say that ""שדה זו שמשכנתי לך לכשאפדנה ממך תיקדש
d)  תירוץof the  מסקנאof the גמרא
i)  ר' יוחנן בן נוריin fact says that אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם
ii) But  קונםhas the power to be  מפקיעthe  שיעבודof a  בעלor of a מלוה
iii) So the  אשהin fact has the power to make a  נדרeven before she’s נתגרשה
e)  קשיאas explained by  מהרש"אat ד"ה ונקדשו מהשתא
i) If  קונםis  מפקיע מידי שיעבודthen ""וניקדשו מהשתא
ii) why isn’t the  נדרeffective immediately even if there is never any גירושין
f)  תירוץas explained by  מהרש"אat ד"ה ונקדשו מהשתא
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i) אלמוהו רבנן לשיעבדי' דבעל כי היכי דלא תיקדש מהשתא
ii) In other words
(1)  מדאורייתאthe  הקדשis in fact  חלnow even before גירושין
(2) And it’s  רבנןwho strengthen the  שיעבודof  בעלby saying that the  נדרshe
makes before  גירושיןisn’t effective until גירושין
8)  תוספותat ד"ה שדה זו שמשכנתי
a) Refer back to ""שדה זו שמשכנתי לך לכשאפדנה ממך תיקדש
b) Note that
i) The  לשוןof the  גמראseems to say that
(1)  הקדשcan’t be  מבטלthe  כחof a משכון
(2) And that’s why  הקדשcan be  חלon the  משכוןonly after פדיון
c) קשיא
i) The  גמראin  מסכת ערכיןsays that  הקדשis  מבטלthe  כחof a שוכר
ii) Why is it that
(1) the  כחof a  משכוןisn’t  מבוטלby הקדש
(2) while the  כחof a  שוכרis  מבוטלby הקדש
d)  תירוץof אי נמי
i) The  גמראin  מסכת ערכיןdeals with " "הקדש ממשand  הקדש ממשcan in fact be
 מבטלthe  כחof  משכוןas well as the  כחof a שוכר
ii) while the  גמראhere deals with a  קונםby  לוהon the  שדהthat was ממושכן
(1) and the  כחof a  קונםis  גרעcompares to the  כחof הקדש ממש
iii) Here’s proof that the  כחof  קונםis  גרעcompared to the  כחof הקדש ממש
(1) Refer back to the  קשיאof the  גמראof "' "מי איכא מידי וכוto  ר' יוחנן בן נוריin
our  סוגיאregarding an  אשהwho said קונם מעשה ידי לפיך
(a) namely there appears to be no case
(i) where a person who has no power to act now to bring about a
result
(ii) can still act now to bring about a result later when he does have the
power to bring about the result
(2) קשיא
(a) Why doesn’t the  מקשןrealize that there is in fact such a case
(b) Since an  אשהcan be  מוכרher  נכסי מלוגeffective if and when  בעלdies
before her
(3) תירוץ
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(a) Must be that  מכרhas the same  כחas הקדש ממש
(b) And that’s why there can be no learning for  קונםfrom מכר
e)  הוספהby  תוספותof ""ועוד יכול להיות
i) It’s also possible that the  גמראwould have asked " "ומי איכא מידיeven if the אשה
meant to apply actual  הקדשto ' ידיinstead of קונם
ii) Because the  גוףof a person can’t be  נתפשin הקדש ממש
9)  מהרש"אat ד"ה שדה זו
a) Note that
i) " "ועוד יכול להיותisn’t a separate  תירוץto the  קשיאthat  תוספותasked on
(1) why the  גמראin  ערכיןsays that  הקדשcan be  מבטלthe  כחof a שוכר
(2) while our  גמראsays in the case of  שדה זוthat  הקדשcan’t be  מבטלthe  כחof
a משכון
ii) Since
(1) Both the case of  שוכרand the case of  משכוןdeal with a  שדהor a  ביתin
which  הקדשcan be  נתפסfully
(2) And to answer the  קשיאon why they differ in דין
(3)  תוספותstill needs to rely on the  תירוץthat
(a) The case of  משכוןdeals with a  קונםand not הקדש ממש
(b) While the case of  שוכרdeals with הקדש ממש
(c) And  קונםis  גרעrelative to הקדש ממש
10)  תוספותat  ד"ה קונמותas explained by מהרש"א
a) קשיא
i) Based on  רבאwho says that  קונםis  מפקיעa שיעבוד
ii) Why doesn’t every  לוהuse a  קונםto be  מפקיעthe  שיעבודof his בעל חוב
b) תירוץ
i) Just as the  גמראsays that  חכמיםwere  אלמוהוthe  שיעבודof בעל
ii) In the same way  חכמיםwere  אלמוהוthe  שיעבודof a בעל חוב
c) Note also that
i)  חכמיםwere  אלמוהוthe  שיעבודof an  אשהwhen she is as a  בעל חובof בעל
ii) For example  בעלcan’t by  קונםbe  מפקיעhis  חובto be מזין אשתו
d) הקדמה
i)  מאן דאמריare  מחולקin  מסכת יבמותon whether  נכסי צאן ברזלcount as  נכסי בעלor
נכסי אשה
ii) The  גמראalso implies that
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(1) for the  מאן דאמרthat נכסי בעל הן
(2) We understand why אצטלא דנכסי ברזל דפרסוה יתמי על בעל דמת קניי' מיתנא
e) קשיא
i) Even if  נכסי צאן ברזלcount as נכסי בעל
ii) It’s a  פשיטותthat  אשהhas a  שיעבודon these נכסים
iii) And
(1) Now that we’ve said that  חכמיםwere  אלמוהוthe  שיעבודof  אשהthe same as a
 שיעבודof a בעל חוב
(2) Why is it that her  שיעבודon the  איצטלאwas פקע
f) תירוץ
i)  חכמיםwere  אלמוהוthe  שיעבודof a בעל חוב
(1) to avoid the personal advantage that would come to  לוהfrom  הפקעהof the
 שיעבודof the בעל חוב
ii) This doesn’t apply to אצטלא
(1) that is  אסור בהנאהto  יתמי בעלand everyone else
(2) So that no person has a personal advantage from  הפקעהof the שיעבוד
g) First הקדמה
i)  כולי עלמאagree that  – נכסי מלוגincluding  – עבדי מלוגare  נכסי אשהthat are
 משועבדto בעל
h) Second הקדמה
i) The  גמראsays in  פרק החובלthat
(1)  עבדי מלוגaren’t  יוצא לחירותif  בעלwas הפיל את שינו או סימא את עינו
(a) Because the  נכסי מלוגare נכסי אשה
(2) Nor are they  יוצא לחירותwhere  אשהwas הפילה את שינו או הכתה את עינו
(a) Because the  נכסיםare  משועבדto  בעלand  אלמוהו רבנןto this שיעבוד
ii)  קשיאas explained by מהרש"א
(1) Why is the  שיעבודof  בעלstronger than her own ownership for נכסי מלוג
(2) while for  נכסי צאן ברזלthe ownership by  בעלis stronger than her שיעבוד
iii) תירוץ
(1) For  נכסי מלוגhis  שיעבודis enough to give him  אכילת פירותwhile he’s alive
and that’s why יפה כחו
(2) For  נכסי צאן ברזלher  שיעבודgives her no  פירותor other rights and that’s
why גרע כחה
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דף נט:
גמרא ונקדשו מהשתא ותוספות ד"ה שדה זו ות"ה קונמות
דיבור See the prior
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תוספות ד"ה כגון שנדרה
לשון מהרש"א
בד"ה כגון שנדרה כו' דכיון דמשעבדה ליה אין הנדר חל כו' עכ"ל יש לדקדק נהי
דמשעבדה ליה מכל מקום כיון דקיים לה אמאי אין הנדר חל ודוחק לומר דמשעבדה ליה
:לתינוק ויש ליישב ודו"ק
1) ברייתא
a) if an  אשהmade a  נדרnot to be מניק בנה
i)  בית שמאיsay that the  נדרis  חלand she’s שומטת דד מפיו
ii)  בית הללsay the  נדרisn’t  חלand  בעלis  כופהthe  אשהto be מניק בנה
2) גמרא
a) שאלה
i) Does this prove that  בית שמאיhold that an  אשהisn’t  משועבדתto  בעלto be מניק
 בנהand that’s why  בית שמאיsay that her  נדרis חל
ii) While  בית הללhold that an  אשהisn’t  משועבדתto  בעלto be  מניק בנהand that’s
why  בית הללsay that her  נדרisn’t חל
b)  תשובהas explained by תוספות
i) Part 1
(1) it’s possible that  בית שמאיagree with  בית הללthat she does have a  שיעבודto
be מניק בנה
(2) and in fact
(a) if by her  נדרshe was  אוסרתto  בעלthe  הנאהof her יניקת בנה
(b) the  נדרwouldn’t be  חלeven for בית שמאי
ii) part 2
(1) instead the  מחלוקתof  בית שמאיand  בית הללinvolve another case altogether
(2) the details of the other case and this  מחלוקתaren’t relevant to this מהרש"א
3) מהרש"א
a) הקדמה
i) A  נדרby an  אשהin which she is  אוסרתto  בעלthe  הנאהof  יניקת בנהcounts as
 דברים שבינו לבינהthat  בעלcan be מיפר
ii) now
(1) it must be that  בעלwasn’t  מיפרthe נדר
(2) because if he did it’s a  פשיטותthat her  נדרis  הופרwhether or not the נדר
goes against a  שיעבודthe  אשהhas to בעל
b) קשיא
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i) since  בעלdecided not to be  מיפרthe  נדרhe was in effect  מוחלhis שיעבוד
ii) Why does  תוספותsay that
(1) if by her  נדרshe was  אוסרתto  בעלthe  הנאהof her יניקת בנה
(2) the  נדרwouldn’t be  חלeven for  בית שמאיbecause of her  שיעבודto בעל
c) תירוץ בדוחק
i) The  אשהalso has a  שיעבודto the תינוק
ii)  בעלhas no power to be  מוחלthis שיעבוד
4) מהר"ם שיף
a)  תירוץto the  קשיאof מהרש"א
i) It’s possible that  בעלwasn’t  מיפרher  נדרbecause  בעלrelied on the  שיעבודto be
 מבטלthe נדר
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דף ס.
תוספות ד"ה יכול יהא
לשון מהרש"א
[דף ס עמוד א] בד"ה יכול יהא כו' דלא ממעטינן ליה אלא מאיסור דם אבל מאיסור טמא
כו' עכ"ל דאיסור טמא הוא הנאמר בבהמה דכולה טמא ואיסור דם הוא הנאמר בכל
בהמות ומההוא קרא דלעוף ולבהמה דכתיב באיסור דם לא הוה ממעטינן אלא מההוא
איסורא דדם אבל מאיסור טמא דבבהמה כולה לא הוה מפקינן ליה לדם אי לאו דנתמעט
איסור טמא מחלב דלענין איסור טמא שוין הן ויש לדקדק דא"כ למעט איסור טמא
מבשר ל"ל דהא לענין טמא שוין הן ויש ליישב דאי לאו דגלי קרא דחלב ובשר שוין הן
לענין [טמא] לא הוה אמרינן נמי דחלב ודם שוין הן ועיין בר"ן בזה דרך אחרת ודוחק:
הקדמה 1) First
 ofבשר  andדם  andחלב " – this includesאיסור טמא"  have anבהמה טמאה a) All parts of a
בהמה טמאה the
"וכל דם לא :פסוק " from theאיסור דם"  there’s also a separateבהמה טמאה  ofדם b) For the
תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה"
הקדמה 2) Second
איסור טמא  has anבהמה טהורה a) Obviously no part of a
"וכל  that’s derived fromאיסור דם  does have the separateבהמה טהורה  of aדם b) But the
דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה"
איסור בשר  orאיסור חלב c) There is no separate
הקדמה 3) Third
 we’ll discuss belowלימודים a) Were it not for the
b) We’d have assumed that
איסור טמא  all have anבשר אדם  andדם אדם  andחלב אדם )i
 besidesאיסור דם  has anדם אדם ii) and that
הקדמה 4) Fourth
 wasדם אדם  becauseאיסור דם  there is noדם אדם  teaches that forכריתות  inגמרא a) The
 we mentioned earlier:פסוק " in theלעוף ולבהמה"  by the wordsאימעוט directly
"וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה" )i
b) Note that
 that would otherwise arise from the wordsאיסור דם  theממעט  is onlyפסוק i) the
"וכל דם לא תאכלו"
דם אדם  fromאיסור טמא  theמתיר  isn’tפסוק ii) the
הקדמה 5) Fifth
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a) It’s more  מסתברto apply a  היתרto  חלב אדםthan to דם אדם
b) Because  דם אדםis  חמירsince we’ve established that were it not for the  לימודיםin
our סוגיא
i) For  דם אדםthere’d be a special  איסור דםas well as an איסור טמא
ii) While for  חלב אדםthere’d be only an איסור טמא
6) Sixth הקדמה
a) For reasons not relevant here
i) It’s more  מסתברfor  חלב אדםto be  מותרthan for  בשר אדםto be מותר
ii) And it’s more  מסתברfor  בשר אדםto be  מותרthan for  דם אדםto be מותר
7) According to the  גרסאof  ספרים שלנוin our סוגיא
a) We rely on one  מיעוטfrom " "וזה לכם הטמא הגמלto be  מתירthe  איסור טמאof חלב אדם
b) And we rely on a second  מיעוטfrom  הגמלfor a  היתרon דם אדם
c) We don’t rely at all on the  מיעוטfrom ""לעוף ולבהמה
8)  ר"יas explained by מהרש"א
a) קשיא
i) Based on the  הקדמותearlier
(1) we understand why we apply one of the two  מיעוטיןfrom  הגמלto חלב אדם
(2) But
(a) Why is it that we apply the second  מיעוטfrom  הגמלto  דם אדםinstead of
to בשר אדם
b) תירוץ
i) This  קשיאsupports the  שיטהof " "יש ספריםwho say that
(1) The  גמראapplies the first two  מיעטיןfrom  הגמלto  חלב אדםand בשר אדם
(2) While for a  היתרfor  דם אדםthe  גמראrelies on the  מיעוטfrom לעוף ולבהמה
c) קשיא
i) Once we’re  מתיר דם אדםbased on the  מיעוטfrom לעוף ולבהמה
ii) It ought to be a  כל שכןthat  חלב אדםand  בשר אדםare מותר
iii) So why do we need a  מיעוטfrom  הגמלas a  היתרfor  חלב אדםand another מיעוט
from  והגמלas a  היתרfor בשר אדם
d) תירוץ
i) We’ve established that the  מיעוטfor  דם אדםfrom  לעוף ולבהמהapplies only to
the  איסור דםof דם אדם
ii) so we need to rely on the two  מיעוטיfrom  הגמלto be מתיר
(1)  איסור טמאfor חלב אדם
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(2) and  איסור טמאfor בשר אדם
e) שאלה
i) But how do we know that there’s no  איסור טמאfor דם אדם
f) תשובה
i) Since
(1) We’ve established that
(a) After giving effect to the  מיעוטof לעוף ולבהמה
(b)  דם אדםcan at most have an  איסור טמאthe same as חלב אדם
(2)  חלב אדםand  – דם אדםcontrary to the  הקדמותearlier – are  שויןin the sense
that neither is more  מסתברthan the other
(3) So
(a) To teach that there’s no  איסור טמאfor  דם אדםand חלב אדם
(b) one  מיעוטfrom  והגמלis enough for both
9)  תוספותas explained by מהרש"א
a) קשיא
i) Since for  בשר אדםthere is also only an איסור טמא
ii) Why not derive a  היתרfor the  איסור טמאfor  בשר אדםfrom the same one מיעוט
from והגמל
b) תירוץ
i) We compare  דם אדםto  חלב אדםonly
(1) Once we see that the  פסוקof  והגמלapplies one  מיעוטto  חלב אדםand another
 מיעוטto בשר אדם
(2) and we realize that the  פסוקis  מתירboth because for each there’s only an
איסור טמא
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תוספות ד"ה גונח יונק
לשון מהרש"א
בד"ה גונח יונק כו' ה"ל לאקשויי אפילו אי ליכא סכנה אי דחולה הוא אפילו בשבת כו'
עכ"ל ק"ק לדבריהם ומאי קושיא דאימא דהמקשה לא ידע הא דמפרק כלאחר יד הוא
וא"כ אי ליכא סכנה ודאי דאסור בשבת וע"ש בתוס:
גמרא )1
גונח יונק חלב בשבת משום דהוה מפרק לאחר יד )a
ובמקום צער לא גזרו רבנן )b
מסכת יבמות  inגמרא )2
שבת  onאסור  but isיום טוב  onמותר  isיניקה )a
קשיא )b
בסכנה  for a person who’sשבת  even onמותר  ought to beיניקה )i
בסכנה  for a person who’s notיום טוב  even onאסור  ought to beיניקה )ii
תירוץ )c
סכנה  but there is noבצער i) We’re dealing with a person who is
ii) now
איסור דאורייתא  so there’s noמפרק לאחר יד  counts asיניקה )(1
חמיר  isשבת )(2
איסור  even though there’s noאיסור  anגוזר  wereרבנן (a) And that’s why the
בצער  and the person isדאורייתא
חמיר  isn’tיום טוב )(3
איסור  where there’s noאיסור  anגוזר  weren’tרבנן (a) And that’s why the
בצער  and the person isדאורייתא
d) note that
מפרק  counts asיניקה  realized thatיבמות  inגמרא  that theתירוץ i) it’s only in the
אסור מדאורייתא  and isn’tלאחר יד
תוספות )3
קשיא )a
שבת  even onיניקה  onגזירה  is there noסוגיא i) Why in our
שבת  onיניקה  onגזירה  there is aיבמות ii) While in
רבינו תם  ofתירוץ )b
שבת  onגוזר  wereחכמים  and that’s whyרעב  ofצער  there is as only aיבמות i) In
קרוב לסכנה  that’sחולי  ofצער  there is aגמרא ii) In our
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c)  קשיאof ר"י
i) In יבמות
(1) Instead of asking that if there’s a  סכנהthe  יניקהshould be  מותרon  שבתas
well as on יום טוב
(2) For the  שיטהof  רבינו תםthe  מקשןthere should have asked that
(a) Even if there’s no  סכנהbut there’s צער של חולי
(b) the  יניקהshould be  מותרon  שבתas well as on יום טוב
4) מהרש"א
a) קשיא
i) We’ve established that the  מקשןthere didn’t realize that  יניקהcounts as מפרק
 לאחר ידand isn’t אסור דאורייתא
ii) And this explains why the  מקשןassumed it’s only if there’s a  סכנהthat יניקה
should be  מותרon שבת
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:דף ס
תוספות ד"ה אמר רב נחמן
לשון מהרש"א
[ דף ס עמוד ב] בד"ה ואמר רב נחמן כו' אין לפרש דגזרינן מת אטו כו' עכ"ל וק"ק דהא
בכל הנהו דמייתי דגזרינן במעוברת חבירו היינו דגזרינן בהו הא אטו הא דליכא למגזר
:בהו מיניה וא"כ אמאי לא נגזור נמי במינקת הא אטו הא ודו"ק
1) The  דיןof הבחנה
a) An  אשהneeds to wait three months before she marries a second husband to
distinguish between children of her first husband and children of her second
husband
2) First ברייתא
a) מינקת שמת בעלה תוך כ"ד חודש שנולד בנה
b) הרי זו לא תתארס ולא תינשא כ"ד חדש משנולד בנה
c) Because we’re  חוששthat
i) she might be  מתעברto the second  בעלand she’ll need to be  גומלher בן
prematurely
ii) and her second  בעלmight not want to feed her  בןwith ביצים וחלב
3) second ברייתא
a) If
i) she gives her  בןto a  מינקתor she was  גומלthe  בןor if her  בןdied
ii) the  מינקתneedn’t wait because then she won’t be  מפסידher  בןif she’s  מתעברto
the second בעל
4) גמרא
a) We don’t rely on the second ברייתא
b) Here’s why:
i) Part 1
(1)  ר' מאירsays the  דיןof  הבחנהapplies even where it’s certain that she’s not
 מעוברתto the first בעל
(2) The  הלכהfollows  ר' מאירon his גזירות
ii) Part 2
(1) for  מינקתwe’re  חוששfor  גזירותof  ר' מאירthat are similar to his  גזירותfor
הבחנה
c) קשיא
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i) Then why did  ר' נחמןallow an  אשהin  בי ריש גלותאto be  נישאתafter she gave
her  בןto a מניקה
d) תירוץ
i)  רב נחמןwas  מיקלin  בי ריש גלותאbecause
(1) a  מניקהin  בי ריש גלותאwould be afraid to leave her position as  מניקהand to
return the  בןto his mother
(2) while a  מניקהwho’s not  בבי ריש גלותאmay leave her position and return the
 בןto his mother
5) תוספות
a) Here are two ways to understand the  גזירותof  ר' מאירfor an  אשהwho gives her בן
to a  מניקהor is  גומלher  בןor whose  בןdied
i) First  – אופןthe  גזירותare " – "אטוmeaning that if you permit her not to wait
where  בןisn’t  מסתכןshe might be  מקילהnot to wait also where the  בןis מסתכן
(1) We’re  גוזרthat she can’t be  נישאתwhere נתנתו למניקה
(a)  – אטוlest she’d be  מיקלand be  נשאתeven where לא נתנתו
(2) We’re  גוזרthat she can’t be  נישאתwhere גמלתו
(a)  – אטוlest she’d be  מיקלand be  נשאתeven where לא גמלתו
(3) We’re  גוזרthat she can’t be  נישאתwhere מת
(a)  – אטוlest she’d be  מיקלand be  נשאתeven where לא מת
ii) Second  – אופןthe  גזירותare " – "שמאmeaning that the  אשהmight take some
action to make it falsely appear that there’s no  חששof סכנה:
(1) We’re  גוזרthat she can’t be  נישאתwhere נתנתו למניקה
(a)  – שמאshe might take the  בןback from the  מניקהwhile he still needs to
be יונק
(2) We’re  גוזרthat she can’t be  נישאתwhere גמלתו
(a)  – שמאshe might be  גמלתוwhile he still needs to be יונק
(3) We’re  גוזרthat she can’t be  נישאתwhere מת
(a)  – שמאshe might be הורגו
b) Now
i) If the  גזירותare based on שמא
(1) we understand why
(a) where  נתנתוto a  מניקהin בי ריש גלותא
(b) there’s no  חששthat she might take the  בןback from the  מניקהwhile he
still needs to be יונק
(2) namely
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(a) because we’re confident that the  מניקהwill be afraid to listen
(b) if the mother wants to take the  בןback while he still needs to be יונק
ii) but
(1) if the  גזירותare based on אטו
(a) where  נתנתוto a  מניקהin בי ריש גלותא
(b) We ought to be  – אטו – גוזרlest she’d be  מיקלand be  נשאתeven where
 לא נתנתוto a מניקה
iii) So it must be that the  גזירותare based on שמא
6) מהרש"א
a) קשיא
i) The  חששותfor  הבחנהare all  אטוin the sense that she might be  מקילהand not
wait even in a case where she might be מעוברת
ii) Now
(1) Since the  גמראcompares the  גזירותof  הבחנהto the  גזירותof מינקת
(2) why
(a) aren’t we  גוזרfor  אטוalso for מינקת
(b) with the result that she’d need to wait even where  נתנתו למניקהin בי ריש
גלותא
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תוספות ד"ה הלכתא
לשון מהרש"א
בד"ה והלכתא כו' דגרושה מותרת כו' ור"ת אומר דאסורה כו' עכ"ל וההיא דלעיל
נתגרשה אינו כופה אותה כו' לא תקשי לר"ת דמכל מקום אסורה לינשא דגזרינן אטו לא
נתגרשה ואטו מכירה דכופין אותה ועוד דאלמנה נמי לא משעבדה ואין כופין אותה
להניק מכי תבעה כתובתה כו' ואפילו הכי אסורה לינשא וק"ל:
בית הלל  according toדף נט at :ברייתא 1) First
מניקה  her to beכופה  can beבעל  andמניק בנה  to beבעל  toמשועבדת  isאשה )a
פקע  isשיעבוד  theנתגרשה b) But after she’s
i) With the exception that
אשה  from anotherיונק  and won’t beמכירה  isבן (1) if
שכרה  her so long as he paysכופה  can still beבעל )(2
ברייתא 2) Second
מינקת שמת בעלה בתוך כ"ד חדש הרי זו לא תתארס ולא תנשא )a
 thatחושש b) because we’re
 from theבן  herגומל  and will need to beבעל  to the secondתתעבר i) she might be
בעל first
חלב  andביצים  withבן  might not want to feed herבעל ii) and her second
תוספות )3
 saysרבינו שמשון הזקן )a
אשה  applies only to anברייתא  in the secondמינקת לא תתארס ולא תנשא  ofדין i) the
בן  herמניק  to beמשועבדת who’s
ii) And
 doesn’tאשה שנתגרשה  that anברייתא (1) since we’ve established from the first
שיעבוד have this
(2) she can marry without waiting
אסורה להנשא  says that she’sר"ת )b
מהרש"א )4
קשיא )a
 toאשה  of anשיעבוד  that theרבינו שמשון הזקן  ofראי'  do with theר"ת i) What does
נתגרשה  when she’sפקע  isמניקה be
תירוץ b) First
מינקת  forהלכה כר' מאיר בגזירותיו  thatדיבור i) We’ve established in the prior
ii) Here too
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(1)  מעיקר הדיןa  גרושהshould be  מותרto marry without waiting
(2) But we’re  גוזרthat a  גרושהwho is  מינקתis  אסורה לינשאby reason of a גזירה
(a) lest an  אשהwho’s not  גרושהwill also want to be לינשא
(b) and lest an  אשהwho is  נתגרשהbut the  בןis  מכירהwill also want to be
לינשא
c) Second תירוץ
i) Whether an  אשהis  אסורה לינשאdoesn’t depend at all on whether she’s משועבדת
to be מיניקה
ii) Here’s proof
(1) Even  רבינו שמשון הזקןwould agree that
(a) although an  אלמנהwho is  תובעת כתובתהor is  רוצה לינשאis no longer
 משועבדתto be מיניקה
(b) she’s still אסורה לינשא
(2) because otherwise there would never be a case where the second ברייתא
applies and an  אשה מינקתwould be אסורה לינשא
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דף סא.
רש"י ד"ה אבל מוזגת
לשון מהרש"א
[ דף סא עמוד א] בפרש"י בד"ה אבל מוזגת כו' ולא דמי למצעת דמתניתין דהוי דבר של
טורח ובכפייה הני לא כפי כו' עכ"ל כעין שני תירוצים הן וק"ל:
משנה )1
ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה  ...מצעת לו המטה )a
הכניסה לו שלש שפחות אין מצעת לו המטה )b
הכניסה לו ארבע יושבת בקתדרא )c
גמרא )2
רב הונא )a
אף על פי שיושבת בקתדרא )i
אבל מוזגת לו את הכוס ומצעת לו את המטה )ii
רש"י )3
רב הונא  toקשיא )a
"הכניסה לו שלש שפחות אין מצעת לו מטה"  says thatמשנה i) If the
הכניסה לו ארבע  even ifמצעת לו את המטה  says she’sרב הונא ii) How is it that
מהרש"א  as explained byתירוץ )b
מצעת  and theמשנה  of theמצעת i) There are two separate differences between the
רב הונא of
ii) First
דבר של טורח  is aמשנה  of theמצעת (1) The
 but isדבר של טורח " that’s notלפרוס סדין ולבדין"  isרב הונא  ofמצעת (2) While the
דבר של חיבה a
iii) Second
בכפיי'  isמשנה  of theמצעת (1) The
עצה טובה  is only anרב הונא  ofמצעת (2) The
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תוספות ד"ה הכניסה לו שפחה אחת
לשון מהרש"א
תוס' בד"ה הכניסה לו שפחה כו' קצת תימה אם הוא זן אותה א"כ מה מרויח כו' עכ"ל
ויש ליישב קצת דמרויח במותר מעשה ידיה שהרי לא נתן לה רק מעה כסף אחת תחת
המותרות דמעשה ידיה של שניהם וק"ל:
משנה )1
ואלו מלאכות שאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה ומכבסת וכו' )a
הכניסה לו שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת )b
תוספות )2
קשיא )a
מכניסה לו שפחה  gain if she’sבעל i) What does
 for herמלאכות  theseעושה  would have beenאשה  theשפחה ii) Since without the
מזונות
מלאכות  for theseשפחה  and theאשה  both theמזין  has to beבעל iii) And now
מהרש"א )3
תירוץ )a
אשה  of theמותר מעשה ידי'  for theמעה כסף  needs to pay aבעל )i
שפחה  of theמותר מעשה ידי'  for theמעה כסף  doesn’t need to pay aבעל )ii
 profitsבעל iii) So
שפחה  and theאשה  of both theמותר (1) by taking the
שפחה  of theמותר  for theמעה כסף (2) without paying a
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תוספות ד"ה מחלפא
לשון מהרש"א
בד"ה מחלפא כו' ונראה דהיו רגילין לטבול אחר ז' לראייה כו' עכ"ל מדבריהם נראה
שבאו לקיים פי' רש"י ומדברי הרא"ש אין נראה כן ועוד יש לדקדק בזה וע"ש בפ"ק
דשבת בחידושינו על דברי התוספות שם:
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דף סא:
תוספות ד"ה לא ליתן
לשון מהרש"א
[דף סא עמוד ב] בד"ה לא ליתן כו' ולא ליתן תבן לפני בקרו דשניהם כו' עכ"ל כך היה
גירסת התוס' אבל הרי"ף גרס הכא היפך מפי' רש"י ועיין ברא"ש וגם שם במס' נדרים
יש נוסחות שונות בזה ודו"ק:
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תוספות ד"ה הלכה
לשון מהרש"א
בד"ה הלכה כר"א כו' אין זה אותו שהיה בימי ר"א עכ"ל דתרי רשב"ג הוו האחד הוא
ר"ש בן ר"ג הזקן שנהרג בהרוגי מלכות והשני הוא ר"ש נכדו בן ר"ג דיבנה והוא אביו
של רבי ודו"ק:
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דף סב.
תוספות ד"ה והתניא
לשון מהרש"א
[ דף סב עמוד א] בד"ה והתניא כו' יוצאין שבת א' משמע שהן כל ז' בחוץ וחוזרין בכל
יום ח' כו' עכ"ל ודברי הב"י בטור אה"ע סימן ע"ו מגומגמים בזה שהבין שדין חמרים
שו ה לדין פועלים שאינן לנין בביתם כו' שכתבו דפ"א בשבת קאי לפועלים שאין לנין
כו' ולחמרים כו' וזה אינו דגבי חמרים קאמר פ"א בשבת דמשמע ממש ביום ז' וק"ל:
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דף סג.
תוספות ד"ה רב הונא ובא"ד דאינה חולה כל כך
לשון מהרש"א
[דף סג עמוד א] בד"ה רב הונא כו' ומורדת ממלאכה היינו מזיגת הכוס והצעת כו' עכ"ל
ואין להקשות ללישנא קמא [היאך] ניחא ליה בנדה למאן דאמר ממלאכה דהא אסורה לה
הנדה לעשות לו אלו המלאכות שהן של חיבה כדאמרינן לעיל די"ל דמכל מקום יכולה
לעשות לו אלו המלאכות שלא בפניו או ע"י שינוי כדאמרינן לעיל וק"ל:
בא"ד דאינה חולה כ"כ כיון שיכולה לסבול תשמיש כו' עכ"ל ק"ק דאימא דאיירי
בחולה כל כך שאינה יכולה לסבול תשמיש ואפ"ה ניחא ליה להאי לישנא בחולה למאן
דאמר מתשמיש משום דאינו דומה מי שיש לו פת בסלו כו' דמהאי טעמא ניחא ליה בנדה
למ"ד מתשמיש ויש ליישב ודו"ק:
משנה )1
המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה )a
גמרא )2
מורדת מאי )a
רב הונא אמר מתשמיש המטה )i
ר' יוסי בר' חנינא אמר ממלאכה )ii
ברייתא )3
אפילו נדה או חולה והיא מורדת הרי היא בתורת מורדת )a
גמרא )4
לישנא קמא )a
מורדת משתמיש  meansמורדת  who saysרב הונא  toקשיא )i
מורדת ממלאכה  meansמורדת (1) If
מורדת  can count asנדה (a) we can understand that a
 toמותרת  – she’sמהרש"א( בעלה  forמלאכות  to doמותרת  isנדה (b) Because a
) and if she refusesשלא בפניו  if she does themמלאכות של חבה do even
מורדת she counts as
תשמיש  fromמורדת  meansמורדת (2) But if
מורדת  shouldn’t count asנדה (a) a
נדה  anyway while she’s aבת תשמיש (b) Since she’s not a
רב הונא  forלישנא קמא  ofתירוץ )ii
מורדת מתשמיש  meansמורדת  is right thatרב הונא (1) It’s possible that
(2) Because
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 now anywayבת תשמיש  isn’t aנדה (a) Even though a
"אינה דומה מי שיש לו פת בסלו" (b) Still
איכא דאמרי )b
מורדת ממלאכה  meansמורדת  who saysר' יוסי בר' חנינא  toקשיא )i
מורדת מתשמיש  meansמורדת (1) If
מורדת  can count asחולה (a) we understand that a
בת מלאכה  even though she’s not aסובלת תשמיש  can beחולה (b) because a
מלאכה  fromמורדת  meansמורדת (2) But if
מורדת  shouldn’t count asחולה (a) a
 anywayבת מלאכה (b) Since she isn’t a
תוספות )5
הקדמה )a
מורדת ממלאכה  meansמורדת  can’t say thatרב הונא )i
איני  anyway if she saysמלאכה  can refuseאשה  holds that anרב הונא (1) Because
ניזונת ואיני עושה
מורדת ממלאכה  meansמורדת  can say thatר' יוסי בר' חנינא )ii
איני ניזונת ואיני עושה  can’t sayאשה  holds that anר' יוסי בר' חנינא (1) Because
שאלה )b
 if sheמלאכה  can refuseאשה  that anרב הונא  agrees withר' יוסי בר' חנינא i) Maybe
איני ניזונת ואיני עושה says
ii) But
מורדת ממלאכה  meansמורדת (1) he says
 andמלאכות של חיבה  that areמלאכות קלות " refers toמורדת ממלאכה" (2) because
איני נזונות ואיני עושה  needs to do even if she saysאשה that an
תשובה )c
הקדמה i) First
מורדת מתשמיש  meansמורדת  who say thatאיכא דאמרי (1) For
 we’dבת תשמיש  because if she’s notסובלת תשמיש  isחולה (2) It must be that
מורדת מתשמיש expect that she can’t count as a
הקדמה ii) Second
סובלת מלאכות קלות  is alsoסובלת תשמיש  who’sאשה חולה  that anמסתבר (1) It’s
iii) now
מלאכות קלות " he meansמלאכה"  saysר' יוסי בר' חנינא (1) Can’t be that when
(2) Because if so
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(a) For איכא דאמרי
(i) who say that  מורדתin the  ברייתאmeans מורדת מתשמיש
(ii) And for whom we’ve established that the  אשה חולהin the  ברייתאis
 סובלת תשמישand therefore is also בת מלאכות קלות
(b) We’d have this קשיא
(i) Why do  איכא דאמריin their  קשיאassume that the  אשהisn’t בת מלאכה
6) מהרש"א
a) קשיא
i) How does  תוספותknow that  איכא דאמריhold that the  אשה חולהin the  ברייתאis
סובלת תשמיש
ii) Maybe
(1) she’s not  סובלת תשמישwhile she is חולה
(2) and she counts as  מורדתanyway because
(a) she’ll be  סובלת תשמישwhen she is cured
(3) and
(a) the same as we said earlier for a  נדהwho’s not now בת תשמיש
(b) she counts as  מורדתbecause ""אינו דומה מי שיש לו פת בסלו
7)  המשףof the  גמראat 'עמוד ב
a)  שמואלsays that אינו דומה מי שיש לו פת בסלו
8)  רש"יon ' עמוד אas explained by מהרש"א
a) קשיא
i) It’s  מסתברthat the  גמראrealized the  מימראof  שמואלall along
ii) So
(1) why did the  מקשןin  לישנא קמאask that a  נדהisn’t  בת תשמישand that as a
result a  נדהwho’s  מורדת משמישshouldn’t count as a מורדת
(2) when the  מקשןalready understood that " "אינו דומהis a  תירוץto this קשיא
b) תירוץ
i) Must be that we’re not  גורסthe  לישנא קמאaltogether
9)  תוספותas explained by מהרש"א
a)  תוספותdisagrees with רש"י
i) It’s not necessarily so that the  גמראrealized the  מימראof  שמואלall along
ii) So there’s no need to be  מגיהthe  גמראto remove the לישנא קמא
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דף סג:
תוספות ד"ה ואינהו
לשון מהרש"א
[דף סג עמוד ב] תוספות בד"ה ואינהו כמאן כו' ולא קאי ארב נחמן כו' דאינהו סברי כר'
יוסי ב"ח שהיה גדול כו' עכ"ל משום דהוה מצינן לפרושי אר"נ ב"י ורב נחמן בר חסדא
מייתי מהא דאמר רב הונא ב"י א"ר ששת הלכה אין נמלכין אלא דלא ניחא להו לפרש
הכי דא"כ מאי אולמיה ליה לאתויי מרב ששת כיון דס"ל כר' יוסי ב"ח שהיה גדול מרב
ששת אלא ארמי בר חמא ורבא קאי דלא ס"ל כריב"ח וק"ל:
משנה )1
ז' דינרי לשבת  at the rate ofפוחתין מכתובתה  we’reמורדת  isאשה a) If an
רש"י  according toגמרא )2
 and saidחזרו ונמנו  wereרבותינו )a
כתובה  and she then loses her entireשבתות  on fourאשה  on theמכריזין i) We’re
רמי בר חמא )b
 before and afterאשה  to theשולח  isבית דין  and adds thatרבותינו i) Agrees with
הכרזה each
רש"י  as understood byגמרא  of theהמשך )3
דרש רב נחמן בר רב חסדא הלכה כרבותינו )a
רבא )b
האי בורכא )i
רב נחמן בר רב חסדא (1) Contrary to
הלכה (2) the
 graduallyכתובה  that she loses herמשנה (a) follows our
 quicklyכתובה  who say she loses herרבותינו (b) and doesn’t follow
רב נחמן בר יצחק )c
מאי בורכתי' )i
הלכה כרבותינו  is correct thatרב נחמן בר רב חסדא )(1
 who isר' יוסי בר' חנינא  in the name ofדין  said hisרב נחמן בר רב חסדא (2) Because
גברא רבה a
קשיא )d
"איהו כמאן סבר" )i
ii) Meaning
משנה  follows theהלכה  that theשיטה  base hisרבא (1) On whom does
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תירוץ )e
i) Part 1
אתמר )(1
רבא אמר רב ששת )(a
הלכה דנמלכין )(i
רב הונא בר יהודה אמר רב ששת )(b
הלכה דאין נמלכין )(i
ii) Part 2
משנה  gradually as set out in theכתובה  means we reduce herנמלכין )(1
iii) Part 3
נמלכין  thatרבא  as understood byרב ששת  followרבא )(1
רבינו תם  as understood byגמרא  of theהמשך )4
רמי בר חמא  ofהוספה  without theהלכה כרבותינו  thatדרש רב נחמן בר רב חסדא )a
רבא )b
האי בורכא )i
רב נחמן בר רב חסדא (1) Contrary to
רמי בר חמא  ofהוספה  with theרבותינו  followsהלכה (2) the
רב נחמן בר יצחק )c
מאי בורכתי' )i
רמי בר  ofהוספה  without theהלכה כרבותינו  is correct thatרב נחמן בר רב חסדא )(1
חמא
 who isר' יוסי בר' חנינא  in the name ofדין  said hisרב נחמן בר רב חסדא (2) Because
גברא רבה a
קשיא )d
"אינהו כמאן סברוה" )i
ii) Meaning
 followsהלכה  that theשיטה  base theirרמי בר חמא  andרבא (1) On whom do
רמי בר חמא  ofהוספה  with theרבותינו
תירוץ )e
נמלכין  thatרבא  according toרב ששת i) They agree with
 before and after eachשולחין לה  that we’reרמי בר חמא  ofהוספה ii) which means the
הכרזה
מהרש"א )5
שאלה )a
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 explainרבינו תם i) Why doesn’t
אין שולחין  who sayרב נחמן בר יצחק  andרב נחמן בר חסדא " refers toאינהו" (1) that
רמי בר חמא  andרבא and disagree with
 agreeרב נחמן בר יצחק  andרב נחמן בר חסדא  answers thatגמרא (2) and that the
אין נמלכין  thatרב הונא בר יהודה אמר רב ששת with
תשובה )b
רב נחמן  andרב נחמן בר חסדא  agrees withגברא רבה  who is aר' יוסי בר' חנינא i) Since
בר יצחק
 whoרב ששת  than onר' יוסי בר' חנינא  for them to rely onמסתבר ii) It would be more
ר' יוסי בר' חנינא  relative toגברא רבה isn’t a
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תוספות ד"ה אבל אמרה
לשון מהרש"א
בד"ה אבל אמרה כו' וזה נמי אין להקשות כו' וע"ק משלהי נדרים מההוא נואף כו' תהא
נאמנת במגו כו' עכ"ל לפי מה שכתבו דלא מצי למימר מאיס עלי אלא היכא דיש רגלים
לדבר לא תקשי מידי ממתני' ומשלהי דנדרים אלא דניחא להו לתרוצי בע"א וק"ל:
בא"ד וכן נראה דבאומרת טמאה אני לך כו' כיון דשויא נפשה חתיכה דאיסורא כו' עכ"ל
וק"ק לפ"ז הא אמרינן במתני' דהתם דא' מהשלש נשים דאומרת טמאה אני לך דמותרת
למשנה אחרונה משום דעיניה נתנה באחר ולא אמרי' דשויא נפשה חתיכה דאיסורא ואין
סברא לחלק בזה בין אשת כהן לאשת ישראל וק"ל:
 part 1תוספות )1
יש מפרשין  ofשיטה )a
רגלים לדבר  and there isמאיס עלי  and saysמסרבת בתשמיש  isאשה i) If an
אשה  theמגרש  must beבעל )ii
 part 2תוספות )2
 thatמסכת נדרים  says inרבא )a
בית האשה  enteredבעל  whenפורץ הוצא  wasנואף  if aבעלה  toאסורה  isn’tאשה i) An
בית האשה  and went into hiding inמירכס  wasנואף  if theאסורה  isאשה ii) but the
b) now
 thatפשיטות  it’s aכדרך המנאפין  togetherאשה  and theנואף  saw theעדים i) if the
אסורה she’s
כדרך המנאפין  togetherאשה  and theנואף  didn’t see theעדים ii) So it must be that the
מירכס  wasנואף  when theאסורה iii) Why then is she
c) Must be that
טמאה אני לך i) She said
ii) And
פורץ הוצא  wasנואף (1) If the
עיני' נתנה באחר  because we assume thatנאמנות (a) She has no
מירכס (2) while if
טענה  supports herמירכס  because the fact ofנאמנות (a) she has
יש מפרשין  toקשיא )d
טמאה אני לך  and she saidפורץ הוצא  wasנואף i) If the
 andמאיס עלי  she could have saidמיגו  based on theנאמנות ii) Why doesn’t she have
חייב להוציאה  would then have beenבעל
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3)  מהרש"אat ד"ה אבל אמרה
a)  תוספותcould have answered its  קשיאby saying that  בעלis  חייב להוציאהfor a  טענהof
 מאיס עליonly where there are רגלים לדבר
4)  המשךof תוספות
a) Even in a case where  בעלisn’t  חייב להוציאan  אשהwho says טמאה אני לך
b) There is a  שיטהthat she is still  אסורהto him because שויה אנפשה חתיכה דאיסורא
5)  משנהin  נדריםat :דף צ
a) An  אשהwho says  טמאה אני לךisn’t  יוצאתand is  מותרת לבעלהbecause we’re חושש
that עיני' נתנה באחר
6) מהרש"א
a) קשיא
i) Why isn’t she  אסורהbecause שויה אנפשה חתיכה דאיסורא
b) Possible תירוץ
i) the  משנהthere deals only with  אשת כהןwho says  טמאה אני לךbecause נאנסתי
ii) And
(1) because she didn’t act ברצון
(2) this doesn’t count as שוייה נפשה חתיכה דאיסורא
c) Possible  תירוץdismissed
i) This is a דוחק
ii) Because  אשת כהן שנאנסהis still a  חתיכה דאיסורהfor בעלה כהן
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דף סד.
תוספות ד"ה תבע לחלוץ
לשון מהרש"א
[ דף סד עמוד א] תד"ה תבע לחלוץ כו' וכן הא דאמר כאן שתבעה היא והוא אינו רוצה
לא כו' עכ"ל משום דהשתא דלא נזקקין אפילו לו ("אינו" (מלה זו ליתי' בדפוס
ראשון)) אלא בתבע לחלוץ ע"כ הא דרב תחליפא משמיה דשמואל בתבע הוא דנזקקין לו
היינו נמי בתבע לחלוץ והיא אינה רוצה לא לחלוץ ולא לייבם ודומיא דהכי בתבעה היא
דאין נזקקין לה היינו נמי בתבעה לחלוץ והוא אינו רוצה לחלוץ ולא לייבם ואין להקשות
כו' ודו"ק:
ברייתא )1
כותבין אגרת מרד לשומרת יבם )a
גמרא )2
שמואל )a
אין כותבין אגרת מרד לשומרת יבם )i
קשיא )b
שמואל  isn’t consistent withברייתא i) The
גמרא  of theהוה אמינא  of theתירוץ )3
a) Part 1
כותבין אגרת מרד  and that’s whereתבע הוא  deals withברייתא i) The
אין כותבין אגרת מרד  and that’s whereתבעה היא  deals withשמואל )ii
b) Part 2
רב תחליפא אמר שמואל  ofמימרא i) This is consistent with a
 saysרב תחליפא אמר שמואל ii) Where
תובע  if he’sנזקקין לו  thatמימרא  of hisרישא (1) in the
תובע  if she’sאין נזקקין לה  thatמימרא  of hisסיפא (2) in the
גמרא  of theמסקנא )4
תבע הוא  deal withשמואל  andברייתא a) Both the
 norיבום  and she wanted neitherתבע הוא לחלוץ  deals with whereברייתא i) The
חליצה
יבום  norחליצה  and she wanted neitherתבע הוא לייבם  deals withשמואל )ii
b) Now
תבע הוא  whereנזקקין לו  that saysרב תחליפא אמר שמואל  ofרישא i) The
תבע הוא לחלוץ והיא לא רצה לא לחלוץ ולא לייבם (1) Must deal with
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(2) Because otherwise this  רישאwouldn’t be consistent with the ברייתא
ii) The  סיפאof  רב תחליפא אמר שמואלthat says  אין נזקקין להwhere תבעה היא
(1) In order to be similar to the רישא
(2) Presumably deals with תבעה היא לחלוץ והוא לא רצה לא לחלוץ ולא לייבם
c) קשיא
i) Where she is " – "באה מחמת טענהthe details of this aren’t relevant here
ii) Why don’t we write an  אגרת מרדin favor of the  אשהin the  סיפאwhere the אשה
is תובעת
5)  תוספותas explained by מהרש"א
a) It would have been a stronger  קשיאfor the  גמראto ask that the  גמראsays in מסכת
 יבמותthat
i) where an  אשהis תובעת חליצה
ii) we’re  כופהthe  יבםto be  מייבםor to be חולץ
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דף סד:
רש"י ד"ה לבית המנוגע
לשון מהרש"א
[דף סד עמוד ב] בפרש"י בד"ה לבית המנוגע כו' ושל עירוב שיערו להקל ובמצומצמות
כו' עכ"ל וה"ה דהכא במשרה שיערו להקל במצומצמות כדפריך ואי ר"ש תמני סרי
הויין וק"ל:
מסכת עירובין  inמשנה )1
קב  in aככרות  and 3ככר  in aסעודות  says there are threeר' שמעון )a
 hereמשנה )2
ככר  in aסעודות  there are twoבית המנוגע  ofחשבון a) For the
רש"י )3
 because it’s possible thatר' שמעון  is consistent withמשנה a) Our
 heככר  in aסעודות  that there are threeמסכת עירובין  says inר' שמעון i) When
מצומצמות  that areסעודות means
סעודות בינוניות  deals withמשנה ii) While our
משנה  of ourהמשך )4
ב' קבין חוטין לשבוע  withמשרה אשתו  isבעל )a
גמרא )5
הקדמה )a
מסכת עירובין i) The same as in
קב  in aככר  and 3ככר  in aסעודות  says there are threeר' שמעון )ii
סעודות  needs to give are enough for 18בעל  thatשבוע  perקבין iii) so the two
מהרש"א )6
סעודות מצומצמות  deals withר' שמעון a) Here too
b) Because
ככר  in aסעודות  we’ve established that there are only twoסעודות בינונית i) for
קבין  in twoסעודות ii) which would mean there are only 12
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רש"י ד"ה תמני סעודות
לשון מהרש"א
בד"ה תמני סעודות כו' וי"ד סעודות היא צריכה לשבת עכ"ל כתב מהרש"ל צ"ע אמאי
פרש"י י"ד סעודות הלא הן ט"ו כו' ונראה שרש"י סבר מה שמקשה ועוד י"ג הויין ולא
אקשי אכתי כו' אבל ממנחה לא פריך לפי שאינה הכרחית כ"כ שהרי יכול להשלימה
במיני תרגימא ופירות כו' עכ"ל והוא דחוק שהמקשה לא חשיב סעודה שלישית והמתרץ
חשיב לה כדקאמר לרבנן (לריב"ב) דל חדא לארחי ופרחי ולר"ש דל ג' לארחי ופרחי
אבל הנראה דהכא פרש"י י"ד סעודות למאי דקים ליה השתא כמאן דאמר אוכלת עמו
לילי שבת ממש כדקאמר הניחא למאן דאמר אכילה ממש כו' ולמאי דמסיק לר' חידקא
ט"ז הויין היינו למאן דאמר אכילה תשמיש כמ"ש התוס' בהדיא דלמאן דאמר אכילה
ממש לא הוו אלא ט"ו אף לרבי חידקא ולרבנן י"ד ולמסקנא א"ש דכל היתרון לארחי
ופרחי ותו לא מידי ודו"ק:
הקדמה 1) First
 a weekסעודות  every day for a total of 14סעודות a) There are two standard
הקדמה 2) Second
שבת  onסעודה  there is one additionalרבנן a) For
שבת  onסעודות  there are two additionalר' חידקא b) For
 hereמשנה )3
ב' קבין חוטין לשבוע  withמשרה אשתו  isבעל )a
עירובין  inמשנה )4
a) Apparently
קבין חטין  in twoסעודות  says there are 11ר' שמעון )i
קבין חטין  in twoסעודות  says there are 8ר' יוחנן בן ברוקה )ii
גמרא )5
קשיא )a
סעודות  for 18משרה חטין  isבעל  who says thatר' שמעון  can’t followמשנה i) The
(1) since
רש"י  ofלשון (a) in the
"והיא אינה צריכה אלא י"ד סעודות לשבוע" )(b
 areשבוע  perקבין חטין  who says twoר' יוחנן בן ברוקה  followמשנה ii) Nor can the
סעודות enough only for 8
תירוץ )b
חטין  ofקבין  in twoסעודות  actually holds that there are 12ר' יוחנן בן ברוקה )i
קשיא )c
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i) ""אכתי תרתי סרי הויין
d) תירוץ
i) There’s another  סעודהthat she eats together with  בעלon ליל שבת
e) There are two  קושיותto this תירוץ
i) First קשיא
(1) The  תירוץworks if the " "אכילהon  ליל שבתmeans " "אכילה ממשbecause then
this  אכילהcounts as another סעודה
(2) But the  תירוץdoesn’t work if the " "אכילהon  ליל שבתmeans  תשמישbecause
then this  אכילהdoesn’t count as another סעודה
ii) Second קשיא
(1) Even if the " "אכילהon  ליל שבתmeans ""אכילה ממש
(2)  – תליסר הוייןthere are 13
f)  תירוץfor ר' יוחנן בן ברוקה
i)  ר' יוחנן בן ברוקהactually holds that there are 16  סעודותin two  קביןof חטין
g)  קשיאto the  תירוץfor ר' יוחנן בן ברוקה
i) This  תירוץworks for  ר' חידקאwho says there are 4  סעודותon  שבתso a total of
16  סעודותare needed for the 12  סעודותon the first 6 days of the week and for 4
 סעודותfor שבת
ii) This  תירוץdoesn’t work for רבנן
(1) who say there are only 3  סעודותon  שבתa total of a total of only 15 סעודות
for the week
(2) so there’s one  סעודהtoo many
6)  תוספותat ד"ה כמאן
a) Further  קשיאto the  תירוץfor ר' יוחנן בן ברוקה
i) The  תירוץdoesn’t work even for  ר' חידקאif the  סעודהof  ליל שבתmeans אכילה
ממש
ii) Because then for  ר' חידקאalso she has one  סעודהtoo many for a total of 17
סעודות
7)  המשךof the גמרא
a)  תירוץfor ר' יוחנן בן ברוקה
i) It’s not a  קשיאto  רבנןthat her 16th  סעודהis one too many
ii) Because she needs the 16th  סעודהto ארחי ופרחי
8)  המשךof  תוספותat ד"ה כמאן
a) Note that the  תירוץof the  גמראbased on  ארחי ופרחיis also a  תירוץto the  קשיאthat
 תוספותasked to ר' חידקא
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b) Namely
i) Its correct that for  ר' חידקאshe has 17  סעודותif the  אכילהon  ליל שבתis אכילה
ממש
ii) But she needs the 17th  סעודהfor ארחי ופרחי
9)  מסקנאof the גמרא
a) Now that we’ve realized that the  אשהneeds  סעודותfor ארחי ופרחי
b) The  משנהcan also follow  ר' שמעוןwho says he gives her 18 סעודות:
i) For  רבנןthe extra three  סעודותare for ארחי ופרחי
ii) For  ר' חידקאthe extra two  סעודותare for ארחי ופרחי
10) מהרש"ל
a)  קשיאto רש"י
i) At the start of the  סוגיאwhen the  גמראasks that the  משנהcouldn’t follow 'ר
 שמעוןwho says that two  קבין חטיןare enough for 18 סעודות
ii) And  רש"יexplained that the  מקשןasked this  קשיאbecause the  מקשןthought
that she needs only 14  סעודותeach week
iii) Why did  רש"יapparently assume that the  מקשןdidn’t realize
(1) that for  רבנןshe needs an additional  סעודהfor  שבתfor a total of 15 סעודות
(2) and that for  ר' חידקאshe needs an additional two  סעודותfor  שבתfor a total
of 16 סעודות
b) תירוץ
i) Part 1
(1) For the additional  סעודותof  שבתit’s enough to eat  מיני תרגימאand  פירותand
that’s why these  סעודותaren’t counted in the  חשבוןof  סוגיותin our סוגיא
(2) When  רש"יsays " רש"י "והיא אינה צריכה אלא י"ד סעודותmeans that she needs
only 14  סעודותbesides the additional  סעודותfor  שבתfor which מיני תרגימא
and  פירותare enough
ii) Part 2
(1) We’ll show below that it’s on the basis of these additional  סעודותthat the
 מקשןasks " "תליסר הוייןmeaning that it ought to be enough if  בעלgives her
13  סעודותthat need to be included in the  חשבוןof סוגיות
(2) This proves that the  מקשןrealized from the start that additional  סעודותare
needed for שבת
iii) Part 3
(1) Here’s the  חשבוןof the 13 סעודות
(a) On each of the five days from Sunday through Thursday
(i) she eats one  סעודהat  בקרand another  סעודהat מנחה
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(ii) for a total of 10 סעודות
(b) on Friday
(i) she eats only one  סעודהat  – בקרshe eats no  סעודהat  מנחהbecause
later on  ליל שבתshe eats one  סעודהwith בעל
(ii) for a total of 11  סעודותthrough Friday
(c) on  ליל שבתshe eats one  סעודהwith בעל
(i) For a total of 12  סעודותthrough ליל שבת
(d) On  שבתshe eats one  סעודהat בקר
(i) For a total of 13  סעודותthrough  בקרon שבת
iv) Part 4
(1) שאלה
(a) How does  רש"יknow that
(i) when the  מקשןasks ""תליסר הויין
(ii) The  מקשןdoesn’t mean to ask that “there are only 13 and 13 still
aren’t enough”
v) תשובה
(1) Can’t be that he means 13 still aren’t enough
(2) Because
(a) then the  גמראwould have asked ""אכתי תליסר הויין
(b) The same as it earlier asked ""אכתי תרי סרי הויין
11) מהרש"א
a)  קשיאto מהרש"ל
i) why is it that
(1) Once the  תרצןsays that for  ר' יוחנן בן ברוקהshe gets 16 סעודות
(2) the  גמראdoes count the additional  סעודותfor  שבתtowards the  חשבוןof
סעודות
b)  תירוץof  מהרש"אto the  קשיאof מהרש"ל
i) The  מקשןdoes count the additional  סעודותof  שבתtowards the  חשבוןof סעודות
 חיטיןin our סוגיא
ii) Now
(1) When  רש"יsays that ""היא אינה צריכה אלא י"ד סעודות
(2)  רש"יmeans that she needs only 14  סעודותbesides the  סעודהshe’s אוכלת
with  בעלon ליל שבת
iii) Because  רש"יsays that
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(1) From the start of the  סוגיאthe  מקשןalready realized that
(a) she’s  אוכלתthis  סעודהwith בעל
(b) And that " "אוכלתmeans ""אכילה ממש
c) Now
i) When the  גמראthen proceeds to  ר' יוחנן בן ברוקהand asks in turn that "אכתי תרי
" סרי הוייןand ""תליסר הויין
ii) The  גמראmeans to say outright what we’ve just explained
(1) Namely that
(a) 2  קבין חטיןaren’t enough
(b) unless there’s also an  אכילה ממשof the  סעודהshe eats  ליל שבתwith בעל
and that he’s not  משרהto a שליש
d) Note that
i) As we’ve already in part in the  גמראand  תוספותthat
(1) When the  גמראlater answers that for  ר' יוחנןthe  קבין חטיןare enough for 16
סעודות
(a) This precise  תירוץcan’t apply to  רבנןwho need a total of 15  סעודותso
for them it must be that the two  קביןare enough for 14  סעודותif the
 אכילהon  ליל שבתis an אכילה ממש
(b) And this precise  תירוץcan’t apply to  ר' חידקאwho needs a total of 16
 סעודותso for  ר' חידקאit must be that the two  קביןare enough for 15
 סעודותif the  אכילהon  ליל שבתis an אכילה ממש
ii) but
(1) these adjustments aren’t needed for the final  תירוץof ארחי ופרחי
(2) because whatever extra  סעודותremain are needed for ארחי ופרחי
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דף סה.
תוספות ד"ה אחרי
לשון מהרש"א
[דף סה עמוד א] תוספות בד"ה אחרי אכלה כו' ולכך ויחשבה עלי לשכורה עכ"ל דאי
לאו שאחרי שעת אכילה התפללה לא היה חושבה לשכורה אבל קרא אשמועינן דהיה
אחר זמן אכילה ושתיה ואין דרך להתפלל אז ולכך חשב שאכלה ושתתה והיתה לשכורה
ועוד נראה דודאי אילו אכלה ושתתה אפשר שהיו פניה צהובים וחשב ע"י זה שהיתה
שכורה אבל כיון שלא אכלה ושתתה כלום במה ראה לחושבה שכורה אי לאו שהיה אחר
זמן אכילה ושתיה שאין דרך להתפלל אז ודו"ק:
שמואל א'  inפסוקים )1
ותבכה ולא תאכל )a
"ותקם חנה אחרי אכלה [בקמץ] בשילה ואחרי שתה [בחולם] ויחשבה עלי לשכורה" )b
מהרש"א  as explained byתוספות )2
פסוק  with the firstסתירה a) To avoid a
"שתו" " readשתה"  and forמפיק ה'  wereאכלה " as ifאחרי אכלה" i) We read
 when she would normallyזמן אכילה  after herמתפללת ii) Meaning that she was
 – actually drankאלקנה – have eaten and after he
b) Now
ויחשבה עלי לשכורה i) This results in two reasons on why
(1) First
צהוב (a) even though in fact she hadn’t eaten or drank and her face wasn’t
שיכור in the manner of a person who is
(b) still
 had passedזמן אכילה (i) because
(ii) He assumed that he had eaten and drank
(2) second
שכורה (a) he thought that she was
(b) because
זמן אכילה  afterמתפללת (i) she was
תפלה (ii) which isn’t the usual time for
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תוספות ד"ה ונותנין לה
לשון מהרש"א
בד"ה ונותנין לה כו' מטה ומטה ומפץ משמיה דשמואל כו' כצ"ל עכ"ל ר"ל דלכך בעי
בסידור ב' מטות משום דשמואל דקאמר התם דלא ידענא אסותא להני תלת וחשיב חד
מינייהו מאן דאכיל נהמא ולא מסגי ד' גרמידי ובחנם דחק מהרש"ל והגיה שמא במקום
דשמואל:
משנה )1
ונותן לה מטה מפץ [רך] ומחצלת [שאינו רך] )a
תוספות )2
גרסא a) Original
אף על גב דלגבי סידור [איתא בהמקבל דף קיג ]:דנותנין לו מטה מטה ומפץ )i
משום דשמא גבי אשה לא הטריחוהו חכמים כל כך דאפשר לה שתלך ד' אמות אחר אכילה )ii
דפוס ווילנא  and as later followed inמהרש"ל  byמוגה  asגרסא )b
אף על גב דלגבי סידור [איתא בהמקבל דף קיג ]:דנותנין לו מטה מטה ומפץ משמי' דשמואל )i
גבי אשה לא הטריחוהו חכמים כל כך דאפשר לה שתלך ד' אמות אחר אכילה )ii
תוספות  ofביאור – מהרש"א )3
 becauseמטה  a secondלוה  says we need to give theשמואל )a
 after eatingד' גרמידי i) it’s healthy to walk
ii) and
 on which to eat and another on which to sleepמטה (1) by giving him one
(2) we force him to walk after he eats and before he goes to sleep
" isn’tשמואל" " toשמא"  to changeמהרש"ל  ofהגהה  is adequate so theביאור b) This
necessary
***
הדרן עלך אף על פי
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