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 דף ב.

 תד"ה בתולה

דף ב עמוד א[ תוס' בד"ה בתולה הא דלא קתני כו' משום דא"כ ה"ל למיתני העבד העברי ] 

עבד שהוא עברי  שאינו דבוק כו' עכ"ל ר"ל דבוק עבד של עברי אלא אינו דבוק דהיינו

ואילו הוה כתיב העבד עברי הוה משמעו דבוק והיה הוצרך להוסיף עוד ה' העברי דלשתמע 

 :אינו דבוק ואין דרך כו' וק"ל

 נשאתתד"ה 

בד"ה נשאת הא כו' דאי תני הכי ה"א אפי' בע"כ כדמשני גבי הא דפריך וליתני האיש 

 :מהרש"ל קונה כו' עכ"ל והא דקתני האיש מקדש ע"ש בתוס' וכמ"ש

 תד"ה שאם הי'

 ל"ר ל"עכ' כו בקי שהוא אלא א"לר ראיה אביי מייתי דלא ל"וי' כו לו היה שאם ה"בד

 אלא ראיה לאתויי אביי ליה נחית לא במזיד משקר שהוא נימא ולא לאוסרה דנאמן הא

 בקי שהוא שפיר ראיה מייתי ואהא כן ואינו פתוח פתח שמצא וסבר טועה הוא שמא משום

 :ל"וק' כו הקול יצא לא כ"דאל טועה ואינו

  הקדמה א' (1

וגם  דקים לי' ואינו טועהנאמן לאוסרה עליו  אומר פתח פתוח מצאתיה –מימרא דר' אלעזר בדף ח:  (א

מה שאין כן  – ולכן נקטינן כטענתו דלא היו לה בתולים –לא חיישינן דמצא פתח נעול ומשקר במזיד 

 מצא פתח נעולדאוקמה בחזקת היתר דבתולה היתה והוינו סבירא לן דלא קים לי' הוי אלו 

ומפרשי בגמרא דלא אמר ר' אלעזר למילתי' באשת ישראל דאפילו אי מהימנית לי' דנבעלה אינה  (ב

ספק תחתיו דמשנתארסה זינתה ספק אינו תחתיו אלא קודם שנתארסה  –אסורה לו דאיכא ספק ספיקא 

חד ספק ולכן כהן שהאונס אסור בה  כן באשת מה שאין –זינתה ספק באונס ואנוסה שריא לישראל 

 אכהוא דאי

נשאת בד – שאם הי' לו טענת בתולים הי' משכים לב"ד בתולה נשאת ליום הרביעי – משנה – 'הקדמה ב (2

ויבא לב"ד ויקבעו דאסורה  ' דב"ד קביעי בוהימצא פתח פתוח לא יתקרר דעתו עד למחר ביום ליום ד' אם 

יתקרר בו קביעי ב"ד דשיגיע יום עד דחוששין  יותר מיום אחד לפני דקביעי ב"דאבל אם נישאת  –לו היא 

 אשר אסורה היא לו יעוהודודעתו ולא יבא לב"ד ולא י

  רש"י (3

אף אלו יאמר לב"ד הרי קבענו ד – מי שאינו כהן אף אלו קים לי' אמאי צריך לכנוס ביום ד' – קשיא (א

 אשר פתח פתוח מצא לא יאסרוה עליו

שלא יתקרר אבל על ידי כך  – לחודפתח פתוח ת טענמצד אין הכי נמי דלא יאסרוה עליו  –תירוץ  (ב

שזינתה  להעידיכול להיות שישמעו עדים ויבואו יצא קול ו יבא לב"ד לטעון אשר פתח פתוח מצאדעתו ו

 לואסורה תחתיו ברצון ו

 גמרא דף ט: (4

סייעתא היא לר' אלעזר אשר באומר דעתו ויקיים את האסורה לו  קפדינן שלא יתקררמתניתין ד – אביי (א

 פתח פתוח נקטינן דבקי וקים לי'
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 תוספות כמבואר במהרש"א (5

בקושטא דיכול להיות אינו נאמן לאוסרה עליו ומכל מקום ולעולם אימא לך דלא קים לי'  – לרש"י קשיא (א

 תברר הדברישמעו עדים ויא קול וכדי שיצ תיקנו שלא יתקרר דעתו ויבא לב"ד פתח פתוח מצא ולכן

לא יבא לידי ולא קים לי' דאם אינו בקי  – "קים לי'בקי וד אלא"מייתי ראי' לר' אלעזר לא  – תירוץ (ב

 ולא יבאו עדיםיצא קול ולא  –ומצא פתח נעול שיאמרו שהוא טעה לפי בירור 

 מהרש"א (6

 דקים לי'" אלאתוספות דלא מייתי ראי' " גישיןלמה מד – שאלה (א

 תשובה  (ב

i)  דלא זו בלבד דס"ל חמת מאפילו בלא עדים שזינתה  אית לי' דנאמן לאוסרה עליוקבענו דר' אלעזר

אלא אף זו דלא חיישינן דלמא בעל יודע בעצמו דלא מצא פתח פתוח  דבעל קים לי' ואינו טועה

 ומשקר במזיד

ii) יכול לאוסרה עליו ו אבל ממשנה לא מצי אביי למידק אלא דקים לי' ודלכן יכול להיות דיבאו עדים

אם לא באו עדים אינו נאמן חיישינן דמשקר במזיד ולכן ודלא כר' אלעזר דמשנה סבירא לה להיות 

 לאוסרה עליו 

 תד"ה מפני מה

בד"ה מפני מה כו' אין שואל הטעם כו' דא"כ לא הוה משני מידי אלא כו' והוא מניח 

הטעם ורב יוסף הוא דקשיא ליה נפקותא זו כו' עכ"ל ולא ניחא להו כפרש"י ששואל על 

הכי דתלי תניא דמפרש טעמא כו' דלא הל"ל האי לישנא דתלי תניא כו' בדתניא דלא 

מפרש טעמא אלא דה"ל להקשות בפשיטות דעל הטעם לא משני מידי אבל על הנפקותא 

שפיר קאמר דתלי כו' דשבק נפקותא המפורשת כו' ומיהו ק"ק לפי' התוס' דאינו שואל 

עם אלא על הנפקותא מאי קא קשיא לרב יוסף ואימא דלכך שבק הנפקותא כלל על הט

 :המפורשת במתני' משום יום א' בשבת דלא שייכא נפקותא דמתני' ודו"ק

 הקדמה א' (1

 בתולה נשאת ליום הרביעי ... שאם הי' לו טענת בתולים הי' משכים לב"ד – משנה א' (א

 משלו ואוכלות בתרומה שאו אוכלותיחודש ולא נ בהגיע זמן של י" – משנה ב' (ב

הגיע זמן של י"ב במשנה ב' לפי ששנינו  – "מפני מה" אמרו אשה נשאת ליום רביעיאמר שמואל  – גמרא (2

יכול הגיע זמן באחד בשבת יהא מעלה לה מזונות לכך  – חודש ולא נישאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה

אמר רב יוסף )לפי  – רביעייום עלה לה מזונות עד דלא מ רביעיהבתולה נישאת ליום במשנה א' שנינו 

 מסקנא דגמרא( תלי תניא דמפרש טעמא בדתניא דלא מפרש טעמא

 הקדמה ב'  (3

תקנו ) משמש כטעם התקנה "שאם הי' לו טענת בתולים הי' משכים לבית דין" שנה א'במהא דתנן  (א

משמש ו –( למחר ביום ה' שאם ימצא פתח פתוח לא יתקרר דעתו ויבא לב"ד כדיביום ד' לנישואין 

 (ה'ביום לב"ד ילך מי שמוצא פתח פתוח ד) כנפקותא של התקנהעוד 

באחד בשבת  זמן דאינו מעלה לה מזונות אם הגיעהא  –שהיא בנוי' על משנה ב' מימרא דשמואל  (ב

 נפקותא דתקנה היא 

 רש"י  (4

  דבתולה נשאת ביום ד'מהו טעם התקנה  – משמעושמואל "מפני מה" ד השאל (א
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דהיינו משנה א' טעמא  – "והקשה לו רב יוסף אשר "תלי תניא דמפרש טעמא בדתניא דלא מפרש טעמא (ב

אין שום טעם עם הוספת מימרא דשמואל מה שאין כן משנה ב'  –מפורש בתוכה כדי שישכים לבית דין 

 מפורש בה

 תוספות (5

 דתקנה שאל לנפקותאאלא  – לא משני מידידאם כן התקנה טעם אל למעולם לא ששמואל  (א

 נפקותא אחרינאלתפוס מפורשת במשנה א' ודנפקותא והקשה לו רב יוסף דמה לו לשמואל לפרש  (ב

 מהרש"א (6

היא גופה קשיא דרב  לא משני מידייחא להו לתוספות למיזל בשיטת רש"י אשר ילמה לא נ –קשיא  (א

 דבמשנה ב' אין שום טעם מפורש בה יוסף לשמואל

למימר "תלי תניא דמפרש טעמא רב יוסף אלו לקושיא זו לשמואל כיוון רב יוסף לא הוה  –תירוץ  (ב

  בדתניא דלא מפרש טעמא" אלא הוה לי' להקשות בפשיטות דעל הטעם לא משני מידי

 מהרש"א (7

מקשי אשר שבק לנפקותא דמשנה א' ותופס נפקותא דרב יוסף קשיא לתוספות אשר בנפקותא דיינינן ו (א

 אחרינא

שום  האין למשום דנפקותא זו ( ה')שיבא לבית דין ביום דלכן שבק שמואל נפקותא דמשנה א' נימא  (ב

אינו מעלה נמי ליום א' שאם הגיע זמן ביום א'  תנוגעדשייכות ליום א' מה שאין כן נפקותא דשמואל 

 לה מזונות

תד"ה ותנשא באחד חלק א'  תנשא באחד בשבתסוגיא ד
 בשבת

י לשנויי דנשאת בד' כדי שתבעל כו' ועוד ל"ל טעמא דשקדו בד"ה ותנשא בא' כו' לא בע

ת"ל משום ברכה כו' עכ"ל ר"ל לקמן בברייתות שנינו הני ב' טעמי משום שקדו ומשום 

ברכה דדגים ואהא קאמרי הא דלא בעי לשנויי נמי הכא האי טעמא משום ברכה דתני נמי 

דטענת בתולים ודאי לקמן ועוד ל"ל לקמן לפי האמת הך טעמא דשקדו דהאי טעמא 

איצטריך משום יום ה' דאי משום ברכה לחוד ברכה דאדם עדיפא ותנשא בה' ותבעל בו' 

והאי טעמא דברכה ודאי איצטריך נמי משום שתבעל בה' אבל טעמא דשקדו לא איצטריך 

כלל דבהני ב' טעמי דהיינו טענת בתולים וברכה דדגים סגי ותירצו דמשום ברכה לא הוה 

ה ולא מקרי עבריינא ואם היה מגיע זמנה ביום א' היה מעלה לה מזונות אי אלא עצה טוב

לאו משום שקדו דמקרי עבריינא והשתא עבריינא הוי ביום א' משום טעמא דשקדו וביום 

ה' וביום ו' הוי עבריינא משום טענת בתולים ומיהו לא הוי איצטריך למימר דשקדו שיהא 

תנשא ביום א' אבל ביום ב' וביום ג' הוי סגי נמי טורח בסעודה אלא יום אחד ולכך א"א ש

בטעמא דטענת בתולים ואפשר לומר דקושטא קאמר דבעי ג' ימים טורח סעודה ונ"מ אם 

הגיע זמנה ביום ב' וביום ג' אינו מעלה לה מזונות כיון דעיכובא הוי נמי משום שמחת 

כב דלאו תיקון דידה סעודה של חתונה דידה אבל משום טענת בתולים ה"ל כאילו הוא המע

הוא אבל א"כ הוא אם הגיע זמנה ביום ה' וביום ו' יעלה לה מזונות כיון דלית ביה טעמא 

 :דשקדו אלא טענת בתולים דאינו תיקון שלה ודו"ק

ותנשא באחד בשבת שאם הי' לו טענת בתולים  –אלא אי איתמר הך דשמואל הכי איתמר  – משך דגמראה (1

ועכשיו  –שקדו חכמים על בנות ישראל שיהא טורח בסעודה ג' ימים וכו'  –הי' משכים לב"ד ביום ב' 

 ששנינו שקדו הגיע זמן באחד בשבת מתוך שאינו יכול לכנוס אינו מעלה לה מזונות
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 כמבואר במהרש"א תוספות (2

משום ברכה שנאמרה בו לדגים ונבעלת ביום ה' נשאת ביום ד' בתולה תני דקבדף ה. להלן  ותבבריית (א

 דשקדו משום ואף 

שקדו וסגי טעם טענת בתולים וטעם ברכה דדגים לה נשאת ביום ד' לא איצטריך טעם לעצם הדין דבתו (ב

לחוד משום ברכה דדגים דאי טענת בתולים ה למילף שתבעל בה' ואיצטריך טעם ברכטריך טעם ואיצ –

 עדיפא ביום ו' ברכה דאדם הוי אמרינן 

ביום א' והוא הדין ביום ב'  ןלהפטר מלהעלות לה מזונות אם מגיע זמ שקדואבל איצטריך נמי טעם  (ג

ברכה אינה אלא עצה טובה ולא מיקרי עבריין ולכן אין לו ענין להפטר מלהעלות דטעם וביום ג' כיון 

מכל מקום מטעם טענת בתולים מיקרי עבריינא נמי ביום ב' וביום ג' אשר ואין הכי נמי  – לה מזונות

לא פטרינן לי' ד אותן הימיםב בתולים שלא להעלות מזונות אם הגיע זמןמך על טענת לא מצינן למיס

מה שאין  –דלאו תיקון דידה היא היא דידי'  אעיכובמצד טענת בתולים ועיכובא  דידי'עיכובא ממזונות ב

ולכן כדי לנמק הא דאינו מעלה דידה  אעיכובנמי  אחשיבשל חתונה סעודה שמחת לצורך עיכובא כן 

 שקדו טעם סמכינן דיקא על  מזונות ביום ב' וביום ג' לה

דהגם דהוי עבריין נמצא  –ס ביום ד' ודהרי תיקנו לכנ –ימים טורח אלא ג' כיון דמטעם שקדו אינו ו (ד

כיון הגיע זמן בהן מעלה לה מזונות אם מכל מקום ביום ה' וביום ו' מטעם טענת בתולים אם כונס 

 היא י' דיד אעיכובטענת בתולים לחודה ד

אשה נשאת בכל תד"ה חלק ב'  תנשא באחד בשבתסוגיא ד
 בדף ג' יום

בד"ה אשה נשאת כו' וי"ל דמשום ברכה לא היו קובעים יום כדפרישית לעיל כו' עכ"ל 

ר"ל כמ"ש לעיל גבי ברכה דדגים דלא הוה עבריינא מה"ט דאינו רק עצה טובה וה"נ 

 :מברכת דגים לחד לישנא לקמן וק"לאיכא למימר בברכה דאדם אף על גב דעדיפא 

דטעם  ותיקשי דאין הכי נמי – אלמנה נשאת ביום ה' ונבעלת ביום ו' משום ברכה לאדם – גמרא דף ה. (1

לפי חד ירוץ ת – דגיםדמשם ברכה ' ביום הכדי שתבעל ' ביום דתנשא ברם  טענת בתולים ליכא באלמנה

 ברכה לאדם עדיפא – לישנא

 נשאת בכל יוםליכא טעם דטענת בתולים ולכן בתולה אידנא דבתי דינין קביעי בכל יום ה – גמרא דף ג. (2

' תהא כאלמנה ותינשא בההיינו טעמא דלא אמרינן דמיהת  – תוספות ד"ה אשה נשאת בכל יום בדף ג. (3

 משום ברכה לא היו קובעים יום"ד" – לאדם משום ברכה' ותיבעל בו

אלו הוה עבריינא עצה טובה לא  אלאדמשום ברכה דדגים דאינו ' דקבענו בחלק ארצונם לומר  – מהרש"א (4

אינו נמי מכל מקום אף ברכה דאדם ברכה דאדם עדיפא מברכת דגים לחד לישנא דוהגם – 'לא בעיל בה

 ' ואלו לא בעיל בהוה עבריינא אלא עצה טובה ולא 

 תד"ה אי נמי סוגיא דתנשא באחד בשבת חלק ג' דף ה. 

א"נ משום כו' אלמנה נשאת בה' ונבעלת בו' פי' משום שקדו כו' דף ה עמוד א[ תד"ה 

עכ"ל ועיקר טעמא ותחלת תקנה משום שקדו הוא דמה"ט מקרי עבריינא ולכך לא ניחא 

להו לפרש הברייתא הכי דקאמר טעמא משום ברכה דאדם ואם תאמר משום ברכה דדגים 

ם שקדו דאם כן ה"ל עיקר היה להם להניח ברכה דאדם לא חשו לכך הואיל דאיכא נמי משו

התקנה משום ברכה דלא הוה אלא עצה טובה בעלמא ומיהו אף על גב דטעמא דשקדו עיקר 

ועדיף ליה מ"מ אי לאו ברכה דאדם לא היו מתקנים משום שקדו כיון דאיכא ברכה דדגים 

 :שסותר תקנת שקדו ודו"ק
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אלמנה נשאת בחמישי  –ו ברכה לדגים בתולה נשאת ברביעי ונבעלת בחמישי הואיל ונאמרה ב –ברייתא א'  (1

 הואיל ונאמרה בו ברכה לאדםונבעלת בששי 

ונבעלת בששי ... שקדו חכמים לאלמנה שיהא שמח עלי'  מפני מה אמרו אלמנה נשאת בחמישי –ברייתא ב'  (2

בדרך אגב שים לב אשר שקדו לאלמנה שונה מן שקדו לבתולה  –שלשת ימים ביום ה' וביום ו' ובשבת 

אלמנה היינו לשמח עלי' לאחר שנשאה ואין לו ענין למזונות מה שאין כן שקדו לבתולה היינו דשקדו ל

 למיטרח בסעודה לפני נשואין ויש לו ענין למזונות כמבואר לעיל

 גמרא (3

 חמישי הואיל ונאמרה בו ברכה לדגיםבאף אלמנה תיבעל  – לברייתא א' קשיא (א

 אדם בששי עדיפא ברכה ל –תירוץ לישנא קמא   (ב

 כדתניא בברייתא ב' לאלמנה משום שקדו  –תירוץ אי נמי  (ג

 תוספות (4

 לאדם בברייתא א' קתני בהדיא משום ברכה –קשיא לתירוץ אי נמי  (א

ואם תאמר משום  ט מקרי עבריינא"דמההוא  שקדועיקר טעמא משום  –תירוץ כמבואר במהרש"א  (ב

 נמי נאמרה ברכה לאדםובששי לא חשו לכך הואיל – תקנת שקדודגים הי' להם להניח ברכה ל

 מהרש"א (5

ואם תאמר  ברכה דאדםלמה לא ניחא להו לפרש ברייתא א' דהכי קאמר עיקר טעמא משום  –קשיא  (א

  דאיכא נמי משום שקדולא חשו לכך הואיל  –ברכה דאדם משום ברכה דדגים הי' להם להניח 

שאין כן מה עלמא דלא הוה אלא עצה טובה ב דאדם דאם כן ה"ל עיקר התקנה משום ברכה – תירוץ (ב

 משום שקדו דמקרי עבריינא

 סוגיא דתנשא באחד בשבת חלק ד' תוספות ד"ה מאי איכא
 דף ה.ב

בד"ה מאי איכא כו' מ"מ בעי ל"ל טעמא דברכה כו' ואפילו להאי לישנא אי לאו שתקנו 

משום שקדו משום ברכה לחודיה כו' עכ"ל על זה סמכו במה שכתבו מעיקרא מ"מ בעי 

כה דאי להך לישנא דקאמר א"נ משום שקדו צריך שפיר טעמא דברכה ל"ל טעמא דבר

דאי לאו הכי לא היו עושין תקנה משום שקדו כיון דברכה דדגים סותר אותה כמ"ש לעיל 

אלא להך לישנא קמא דקאמר ברכה דאדם עדיפא ומשום שקדו לחוד נמי תקנו ביום ה' וכן 

אי לאו שתקנו משום שקדו לחוד לא משום ברכה לחודה כיון דעדיפא מברכת דגים אלא ד

הוי תקנו נמי משום ברכה לחוד כדפי' התוספות לעיל קאמר שפיר ל"ל כלל טעמא דברכה 

 :ומשני כו' כמ"ש התוס' ועיין במהרש"ל שכתב קרוב לזה ודו"ק

 מהרש"ל מובא במהרש"א  (1

קבענו ללישנא קמא דמפרשי לברייתא א' דמטעם ברכה דאדם דעדיפא מברכה דדגים אין הכי נמי ד (א

שקדו דאיתא ם טעעל ברייתא א'  לא פליגדודאי קשה מכל מקום אבל  –שתבעל בששי לאלמנה תקנו 

 להדיא בברייתא ב' 

וסגי שקדו  לחודמוכרח ללישנא קמא דלהני ברייתות סגי ברכה דאדם  –תירוץ לפי הבנת מהרש"א  (ב

דאי לאו  וכן בהיפוך לחודמשום ברכה י מתקני לא הו לחודאלא דאי לאו דתקנו משום שקדו  – לחוד

 לחודשקדו לא הוי מתקני משום  לחודברכה דתקנו משום 

 מאי איכא בין ברכה לשקדו איכא בינייהו אדם בטל אי נמי יום טוב שחל להיות בערב שבת –המשך דגמרא  (2
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 תוספות כמבואר במהרש"א  (3

לישנא קמא לא מקשי בדיוק מאי איכא בינייהו דהרי איכא בינייהו הא דמחמת שקדו מקרי עבריין ל (א

משום שקדו לחוד  יתנבברייתא ב' קכיון דאלא מקשי לברייתא א'  –וברכה דאדם אינו אלא עצה טובה 

נין לא היו מתקלחוד טעם דברכה  אשר אי לאוא' נקטו בברייתא אשר מחמתי' מקרי נמי עבריין למה 

ומשני אדם בטל וכו' דמחמת ברכה דאדם  –מה מהני טעם ברכה כל עיקר בקיצור  –משום שקדו לחוד 

ואי לאו טעם דברכה אשר  נבעלת בששי אף על גב דמטעם שקדו לחוד לא היתה נבעלת בששי וכו'

 מחמתי' אף באדם בטל נשאת בה' ונבעלת בו' לא היו מתקנין משום שקדו לאדם שאינו בטל

' אשר דברכה כל עיקר דהרי קבענו בחלק ג לא יתכן דמקשי למה לי טעםן כן לתירוץ אי נמי מה שאי (ב

כיון דאיכא ברכה איצטריך נמי טעמא דברכה דאדם דאי לאו ברכה דאדם לא היו מתקנים משום שקדו 

  דדגים שסותר תקנת שקדו

 דף ב:

  רש"י ד"ה מת הוא –חלק א'  אונס בגיטיןסוגיא ד

בפרש"י בד"ה מת הוא דאינו גט משום דאין גט לאחר מיתה כו' ניתני חלה דף ב עמוד ב[ ]

וכ"ש מת שאין אונס גדול כו' עכ"ל וכה"ג כתבו התוס' אין לדקדק על דבריהם מאי קאמר 

ליתני חלה וכ"ש מת דהא במת בכה"ג בתנאי דאם לא באתי כו' בלאו הכי אינו גט משום 

מעכשיו דאין זה גט לאחר מיתה דהא למפרע דאין גט לאחר מיתה די"ל דאיכא לקיומי ב

מעכשיו מגורשת ואפ"ה אינו גט משום דיש אונס בגיטין במת מכל שכן בחלה ובזה 

יתיישב נמי מה שכתבו התוספות בזה דהשתא אכתי לא אסיק אדעתיה למימר ניחא ליה 

ה דלא תפול קמי יבם ומה בכך דאי נמי אסיק אדעתיה למימר הכי ולא הוה מת מכ"ש דחל

הא מ"מ אינו גט משום דאין גט לאחר מיתה די"ל במעכשיו איכא נפקותא דאי הוה אסיק 

אדעתיה למימר לא ניחא ליה דתפול קמי יבם לא הוה מת מכ"ש דחלה והוה גט ואף על גב 

 :דבהדיא תנא בסיפא גבי מעכשיו דהוי גט לא נחית השתא למידק מידי מסיפא ודו"ק היטב

 בגיטין דף עו.משנה  (1

 ב חדש אינו גט"ב חדש ומת בתוך י"הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן עד י – רישא (א

 ב חדש הרי זה גט"חדש ומת בתוך י "במעכשיו אם לא באתי מכאן עד י –סיפא  (ב

 גמרא (2

מחמת  ום תנאלא קיייבא עד י"ב חדש לא יהא גט( ו דאםשנתן גט על תנאי )כגון שהתנה אמר רבא מי  (א

 אין טענת אונס מפקע גטדאין אונס בגיטין ו –הרי זה גט לי' לבא מחמת חולי(  אפשר)כגון דלא אונס 

משמע וגט  ודאם מת אינדקתני בגיטין דף עו. רישא דמשנה מדרבא ' למילתיבהוה אמינא דגמרא מדייקי  (ב

מת הוא דאינו גט משום דאין גט לאחר מיתה  ומפרש רש"י – מת הוא דאינו גט הא חלה הרי זה גטד

 ןבגיטידיש אונס דאי סלקא דעתך  –אונס אחרינא לא מפקע גיטא אלמא אין אונס בגיטין  אבל משום

שאין לך דאינו גט וכל שכן מת דאינו גט מחמת אונס ניתני חלה  –מחמת אונס חלה נמי אינו גט אשר ו

 אונס גדול מזה

להיות דבמת ניחא לי' אסיק אדעתי' הא דאמרי בגמרא להלן דיכול אלו  – תוספות ד"ה מת הוא דאינו גט (3

לא היו אומרין אשר אלו יש אונס בגיטין ובחלה אינו גט כל שכן  – יותר שיהא גט כדי שלא תיפול קמי יבם

 דאינו גט במת

 מהרש"א (4
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 והוינא יודעגט  וחלה אינהוי לה למשנה למיתני דאלו "יש אונס בגיטין" אשר היאך אמרי  – א' קשיא (א

בלאו הכי במת אינו גט כיון דאין גט לאחר הרי  –אונס בגיטין  דיש מחמתאשר כל שכן במת אינו גט 

 מיתה

ר שיהא גט כדי שלא הך דבמת ניחא לי' יות ןאלו אסיק אדעתי תוספות אשר היאך קאמרי  – קשיא ב' (ב

הרי מכל מקום אין גט לאחר  – יש אונס בגיטין אף אלו אמרינן דבמת הרי זה גט ההו תיפול קמי יבם

 מיתה

 תירוץ (ג

i)  ואנא ידענא  מטעם דיש אונס בגיטיןדאינו גט חלה ניתני  דאלו יש אונס בגיטין רצונה לומרגמרא

גט מכל מקום אינו  דלית ריעותא של אין גט לאחר מיתהמעכשיו  במת אף אלו הוי כתב כל שכןד

 אונס בגיטין ישמחמת ד

ii)  'אשר לכן לית ריעותא דאלו הוי כתב מעכשיו  צונם לומרדתוספות ר –ובזה מתורץ נמי קושיא ב(

דניחא  הרי זה גטמת מכל מקום יש אונס בגיטין אף אלו אז יכול להיות דשל אין גט לאחר מיתה( 

 לי' שיהא גט כדי שלא תיפול קמי יבם

בהדיא דבכתב מעכשיו הרי זה גט ולכאורה מוכרח אשר בשקלא וטריא  קתניבסיפא דמשנה  – קשיא (ד

 ב מעכשיוברישא דמשנה לא נקטינן דמדובר בדכת

 בעוד דעסקי ברישא לא נחית להו למידק מידי מסיפא – תירוץ (ה

 חלק ב' תד"ה ודלמאסוגיא דאונס בגיטין 

לאשמועינן תרוייהו דיש אונס ואין גט כו' עכ"ל משום דלפי סברתו  ואתאבד"ה ודלמא כו' 

ן דהשתא גט זה פסול מתרי טעמי דהיינו משום דיש אונס ומשום דאין גט לאחר מיתה וכיו

דהתנא ודאי דינא אתי לאשמועינן ואנן חד מינייהו נמי לא שמעינן מיניה דבכל חד וחד 

מינייהו איכא למימר דלא מטעם זה פסול אלא מאידך טעמא ולא ה"ל למיתני הך בבא כלל 

דאית ביה תרי פסולי ולא שמעינן מיניה מאיזה טעם הוא פסול וקאמרי דשפיר שמעינן 

ס גרידא אתא כו' ומיהו למאי דמסיק לאפוקי מרבותינו ודאי לא מיניה תרוייהו דאי יש אונ

 :שמעינן הך דיש אונס כלל אלא הך דאין גט לאחר מיתה גרידא ודו"ק

 קשיא לרבא –המשך דגמרא  (1

דאם משנה למיתני לה עדיפא לדאימא לך מרישא דמשנה בגיטין דף עו. דדאין אונס בגיטין לית למילף  (א

 לא כתב מעכשיואלו  לאשמועינן דאין גט לאחר מיתה)במקום למיתני אשר חלה אינו גט( מת אינו גט 

 כמבואר במהרש"א תוספות (2

דאי אתית למילף דאין גט לאחר מרישא דמשנה תיקשי דלא מצינן למילף מידי למהלך דמקשן  –קשיא  (א

ואי אתית  –ם דיש אונס בגיטין ושאינו גט מהיינו טעמא דיש גט לאחר מיתה ולעולם אימא לך דמיתה 

אינו גט משום דאין גט ד היינו טעמאאין אונם בגיטין ולעולם אשר יש אונס בגיטין אימא לך ד ףלמיל

 לאחר מיתה

בין דיש אונס בגיטין בין דאין גט לאחר מיתה מרישא דמשנה מילף מקשן אית לי' דמצינן ל – תירוץ (ב

תני למי ההוה ל (אבל יש גט לאחר מיתה)דאי יש אונס גרידא אתא לאשמועינן "כמבואר בתוספות 

ה לא הוה ל אין אונס בגיטין( לאתא לאשמועינן )אבואי אין גט לאחר מיתה גרידא  – דאינו גט חלה

הרי "בפשיטות תני למימשנה לא הוה לה לשעושה תנאי א "ך אם לא באתייהרי זה גיט"תני למימשנה ל

 "מיתה זה גיטיך לאחר

  המשך דגמרא (3
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ולכן אלו יש אונס בגיטין משנה בגיטין דף עב. כבר תנא לה ב הדאין גט לאחר מיתהא  –תירוץ לרבא  (א

  תני חלה דאינו גטלמירישא דמשנה בדף עו. הוה לה לעדיפא 

 לרבאדמקשן  קשיא (ב

i)   אית להו אשר באומר "אם לא באתי עד י"ב חדש" זמנו של שטר חשיב כאומר מעכשיורבנן 

ii) מת בואיצטריך משנה למיתני והוא הדין דבחלה נמי אינו גט לעולם יש אונס בגיטין ואימא לך ד

 דלא חשיב כאומר מעכשיו אשר אף באופן זה אין גט לאחר מיתהוללמד פוקי מרבנן לאגט  ודאינ

 המשך מהרש"א (4

בין בגיטין בין דיש אונס תרתי אשמועינן משנה באוקימתא זו לית לפרש למקשן כדלעיל דמקשה אשר  (א

תני למימשנה אתא לאשמועינן הוה לה לגרידא לאפוקי מרבנן  לואלמימר אשר ליכא ד –לאפוקי מרבנן 

לא  "דהרי זה גיטיך לאחר מיתה דאינו גטכיון " – דאינו גט  הרי זה גיטיך לאחר מיתהבפשיטות 

להיות אשר כיוון שיהא דיכול רבנן לא אמרי למילתייהו אלא באופן דכלום לאפוקי מרבנן אשמועינן 

 גט למפרע לפני מיתה כדנבאר להלן בחלק ז'

 תוספות ד"ה לפיכך חלהחלק ג' סוגיא דאונס בגיטין  

תוס' בד"ה לפיכך חלה כו' די"ל דארוסתו אגידה ביה טפי מיבמתו כו' עכ"ל ואין לדקדק 

מיבעיא דהא לדבריהם נמי אית לן למימר הך סברא דארוסתו אגידה ביה טפי דאל"כ מאי ק

ליה הכא בארוסתו תפשוט ליה מההוא דיבם דדוקא עמד בדין אבל לא עמד לא די"ל דלפום 

דקמבעיא ליה הכא ה"נ דהכי קמבעיא ליה אי איכא לפלוגי בין עמד בדין ובין לא עמד 

בדין ודוקא נקט התם עמד בדין ואי ליכא לפלוגי ולאו דוקא נקט התם עמד בדין ואין 

' רב אשי אמאי לא מוקי לה באונס דחלה הוא ולאחר שהגיע זמן לדקדק נמי לדברי התוס

דהא כיון דע"כ לא נישאו איידי קתני ניחא ליה לאוקמא בפשיטות בלא חלה כלל דחלה 

 :נמי דחייב ליתן לה משום דלא חולה היה בהגעת זמן הוא וק"ל

 גמרא  – הקדמה א' (1

טורח בסעודה ג' ימים אותה ששנינו הגיע עכשיו ששנינו שקדו חכמים על תקנות בנות ישראל שיהא  (א

 זמן ולא נישאו אוכלות משלו ... הגיע זמן באחד בשבת מתוך שאין יכול לכנוס אינו מעלה לה מזונות

i)  לפיכך חלה הוא או שחלתה היא אינו מעלה לה מזונות –לישנא קמא 

ii)  חלה הוא מהו –ואיכא דבעי להו מיבעיא 

 הקדמה ב' (2

  מעלה מזונותוברח  עמד יבם בדין – יבמות מא: (א

דבחלה  לישנא קמאבהתאם לדיקא ברח מעלה מזונות אבל חלה אינו מעלה לה מזונות  –רש"י שם  (ב

 אינו מעלה לה מזונות

 תוספות (3

 מזונותלה דאינו מעלה  מהתםליפשוט  –מיבעיא  ובעי להדקשיא לאיכא  (א

הגם דיבם לה מזונות  בחלה מעלהרוס וארוסתו באמיבעי אלו ארוסתו אגידא בי' טפי ולכן  – תירוץ (ב

 מעלה מזונותאינו בחלה 

 המשך תוספות (4

 מזונות לה אם חלה מעלה נמי אשר יבם  יבירושלמי איתא שלא כרש" (א
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 מזונותלה בסוגיא דידן חלה אינו מעלה דמאי שנא  –ללישנא קמא  קשיא (ב

מה שאין כן בסוגיא  חלה לאחר שעמד בדין וכבר נתחייב במזונותהך דיבם דמיירי בשאני  – תירוץ (ג

 דידן דמיירי בחלה קודם הגעת זמן

 מהרש"א (5

 קשיא (א

i)  ליפשוט מהתם דדיקא  – לאיכא דבעי לה מיבעיא אלו חלה מעלה מזונותנמי ירושלמי מתיקשי

לכאורה מוכרח אשר אף כדי לתרץ קושיא זו ו – אאבל לא עמד ל מזונותלה מעלה בעמד בדין 

 לשיטת ירושלמי איצטריך למימר אשר ארוסתו אגידא בי' טפי 

ii)  צריכין למימר דיכול להיות אשר ארוסתו אגידא דדיקא לשיטת רש"י ולכן תיקשי לתוספות דאמרו

 בי' טפי 

 תירוץ (ב

i)  הני דיכול להיות דבקושטא לשיטת תוספות לא מוכרח לחלק ולמימר דארוסתו אגידא בי' טפי

מחלקין בין עמד בדין ללא עמד בדין אלו יבמות הך דבמיבעיא להו נמי בסוגיא דידן לה בעיא דמי

  ואפילו בלא עמד בדין מעלה מזונות א מחלקיןאו דל

 המשך גמרא דידן (6

מעכב ארוס דלישתמע שה הבעלים "לא נשאו"ולא תני  נשיםהשאו" ינ"הגיע זמן ולא  יפשיט רב אחא (א

 אונס דחלה( וקתני דאוכלות משלולכאורה מדובר באונס )כגון ו

ומשנה בדמעכב ארוס למיפשט ככה דיכול להיות אשר בחלה אינו מעלה לה מזונות  כאאמר רב אשי לי (ב

מטעם  –)בנשים  איידי דתנא רישא בדידהיובקושטא הוה לה למשנה למיתני לא נשאו אלא  – איירי

 תנא נמי סיפא בדידהישאינה מעניננו( 

 מהרש"אהמשך  (7

רב אשי הוה לי'  – ללא נתחייב כברכבר טת תוספות וירושלמי דמחלקין ביבם בין נתחייב קשיא לשי (א

אינו מעלה לה מזונות יכול להיות אשר בחלה קודם הגעת זמן  –ככה  ילהא דפשיט רב אחאלהפריך 

ובקושטא הוה לה למשנה  – ומשנה בדמעכב איהו לאחר הגעת זמן דלא חלה אלא לאחר הגעת זמן

 למיתני לא נשאו דהרי עיכב אלא איידי דתנא רישא בדידהי  תנא נמי סיפא בדידהי

איצטריך למימר עיכב הארוס לאחר הגעת זמן בעוד שלא הי' חולה ואכתי כיון דאף למהלך זה  – תירוץ  (ב

 "איידי" ניחא לי' לרב אשי לאוקמה בפשיטות בלא חלה כלל 

 תד"ה ודלמא חלק ד'  סוגיא דאונס בגיטין
  'בחלק במבואר לעיל 

 ודלמא לאפוקיחלק ה' תד"ה סוגיא דאונס בגיטין 
 'ז מבואר להלן בחלק

 תד"ה דלמא מת' וחלק סוגיא דאונס בגיטין 

בד"ה דלמא מת כו' וי"ל דבאונס דלא שכיח כלל לא אסיק כו' עכ"ל לא הוו איצטריכו 

ארי לא הוה שכיח כלל אלא הוה כמו חלה ולא כמת בעלמא דאיכא  דאכלולמימר השתא 

למימר בזה דמסיק אדעתיה דלא ניחא כו' אלא לקמן שפסקו כלישנא קמא דרבא דחלה נמי 
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לא הוה אונס אף על גב דלא שכיח הוא ע"כ אית לן למימר הך דאכלו ארי לא שכיח כלל 

 :וג' מיני אונס הן כו' כמ"ש לקמן וק"ל

 גמרא  (1

דהרי "הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן עד י"ב חדש וחלה" כגון  אין אונס בגיטין –א קמא דרבא לישנ (א

  מנא לי' לרבא הא – זה גט

i)  הרי זה ב חדש ומת "אם לא באתי עד י)דלית ענין דאין גט לאחר מיתה( מעכשיו אילימא מדתנן

שיהא גט דלא ניחא לי' דרוצה מת  יושאנובחלה אכן אינו גט לעולם יש אונס בגיטין דלמא  –גט 

 דתפול קמי יבם

ii) ואמר ההוא דאמר להו אי לא אתינא מכאן ועד תלתין יומין ליהוי גיטא דפסקי' מברא ן ואילימא מ

 דאיבעי לי' לאתנויי דלמא לעולם יש אונס בגיטין ואונסא דשכיח שאני –שמואל דהרי זה גט 

דרוצה שיהא גט מחמת דהרי זה גט ושאני מת יש אונס בגיטין ולכן חלה אינו גט  –לישנא בתרא דרבא  (ב

 דלא ניחא לי' דתפול קמי יבם

 תוספות ד"ה איכא דאמרי בדף ג.  (2

  לר"יענינו אונס  (א

i)  לישנא קמא הרי זה גט דאין אונס בגיטין וללישנא בתרא אינו גט דיש ול – שכיח ולא שכיח –חלה

 אונס בגיטין

ii)  וללישנא קמא דינו כחלה דהרי זה גט מחמת דאין אונס בגיטין וללישנא  –מת נמי שכיח ולא שכיח

  דתפול קמי יבםניחא לי' לא בתרא הרי זה גט )אף על גב דיש אונס בגיטין( מחמת ד

iii)  פסקי' מברא הרי זה גט ללישנא קמא מחמת דאין אונס בגיטין וללישנא בתרא מחמת דשכיח הרבה

  לאתנוייואיבעיא לי' 

iv)  מחמת דלא שכיח כלל )הגם דאין אונס בגיטין( הכישו נחש ואכלו ארי אינו גט ללישנא קמא– 

ודשאני  מחמת דיש אונס בגיטיןיכול להיות דשכיח ולא שכיח כחלה וכמת ואינו גט וללישנא בתרא 

תפול קמי דניחא לי' דלא לא אמרינן ולכן ק אדעתי' ילא מסאכלו ארי דינו מן מת בעלמא מחמת דב

 יבם

 הלכה כלישנא קמא (ב

אבל אינו מן הענין למת בעלמא שים לב אשר "ניחא לי' דתפול קמי יבם" מן הענין ללישנא בתרא  (ג

 דינו כחלהכל עיקר דמת בעלמא ללישנא קמא 

 ד"ה דלמא מת בדף ב: תוספות (3

מאי  –בם דיש אונס בגיטין ובמת הרי זה גט מחמת דלא ניחא לי' דתפול קמי יללישנא בתרא  קשיא (א

 אינו גט דקתני דאכלו ארי דשנא מהך 

 "לא אסיק אדעתי' שירצה שיהא גטלל באונס דלא שכיח כ" – תירוץ (ב

 מהרש"א (4

ואינו גט וכמת דאכלו ארי שכיח ולא שכיח כחלה ללישנא בתרא בקושטא יכולין למימר קבענו אשר  (א

מסיק אדעתי' ולכן לא אמרינן ושאני דינו מן מת בעלמא מחמת דבאכלו ארי לא משום דיש אונס בגיטין 

 דלא ניחא לי' דתפול קמי יבם

  צריכין לפרש דבאכלו ארי אינו גט מחמת דלא שכיח כלל הנא קמא דהלכה כוותללישעוד דקבענו ו (ב
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 תד"ה דלמא לאפוקי 'זחלק סוגיא דאונס בגיטין 

ומיהו בד"ה דלמא לאפוקי כו' הא אמרינן אם נשאת הולד כשר ומשום דאין גט כו' עכ"ל 

אכתי קשה דמאי קאמר רבי יוסי זמנו של שטר מוכיח עליו דלא לחנם נכתב זמנו כו' 

כפרש"י הא איכא למימר דנכתב זמנו כדי שיהא גט כשר לכתחלה ויש ליישב דה"ק דלא 

לחנם נכתב זמנו בכה"ג דאם לא באתי כו' דהוי סגי כשכתוב בו שבוע או שנה או חודש 

 :דכשר אף לכתחלה ודו"ק

וקורין "סיפא" לרישא אם מתי"(  בפיסקא זו קורין "רישא" למשנה בגיטין דף עב. )"הרי זה גיטיך –ה הקדמ (1

 )"הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן עד י"ב חדש"( דמשנה בגיטין דף עו:

 ניהדר לגמרא לעיל (2

 אמר רבא אין אונס בגיטין ואין טענת אונס מפקע גט (א

דקתני הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן עד י"ב חדש ומת סיפא מבהוה אמינא מדייקי למילתי' דרבא  (ב

 בתוך י"ב חדש דאינו גט ומשמע דמת הוא דאינו גט הא חלה הרי זה גט 

למיתני דאם מת אינו גט )במקום למיתני אשר חלה אינו גט( משנה זו דעדיפא לה ל אימא לך –קשיא  (ג

 לאשמועינן דאין גט לאחר מיתה 

 דהרי זה גיטיך אם מתי לא אמר כלום רישאר מיתה כבר תנא לה בהא דאין גט לאח –תירוץ לרבא  (ד

 דאינו גטלמיתני חלה לסיפא ולכן אלו יש אונס בגיטין עדיפא הוה לה 

 כמבואר ברש"י קשיא דמקשן לרבא (ה

i)   זמנו של שטר מוכיח עליודנכתב זמנו ומוכרח דבאופן  גט לאחר מיתהדלא הוי רבנן אית להו 

 דאי לאו הכי בחנם נכתב זמנו מגרשה שמיום הכתיבה והמסירה הוא

ii)  למיתני במת לסיפא ואימא לך דלעולם יש אונס בגיטין והוא הדין דבחלה נמי אינו גט ואיצטריך

 לאפוקי מרבנןדאינו גט 

 תוספות (3

 למה לא סגי רישא דאם מתי לאפוקי מרבנן –קשיא  (א

אין גט מחמת דאי לאו דכשר מיהת בדיעבד הי' ואיכא לאוקמה בשאין כתוב זמן בשטר  –א' תירוץ  (ב

 לאחר מיתה פסול אפילו לרבנן דכיון דלית בי' זמן ליכא למימר זמנו של שטר מוכיח עליו

אי לאו אפילו לכתחלה כשר הי' שכתוב בו שבוע או שנה או חדש ד בגטאיכא לאוקמה  –תירוץ ב'  (ג

דזמנו של שטר  פסול אפילו לרבנן כיון דבאופן זה אכתי ליכא למימר אין גט לאחר מיתהמחמת דד

  מוכיח עליו

ולב' התירוצין מקשה לרבא דיכול להיות דסיפא אתיא לאשמועינן דאפילו באופן )שלא כרישא( דכתב  (ד

לא בחנם זה באופן אכתי פסול מחמת דאין גט לאחר מיתה ולאפוקי מרבנן דאית להו ד הכתיביום הבו 

 לא מיקרי גט לאחר מיתהו נכתב זמנו

 מהרש"א (4

לחנם נכתב זמן כתיבתו הרי איצטריך למכתב לא כשכתב זמנו בהדיא  סיפארי דבאמאי קאמ –קשיא  (ג

 זמנו כדי שיהא כשר אפילו לכתחלה

אף )אי לאו מטעם דאין גט לאחר מיתה( דהוי כשר לכתחלה בהדיא מחמת בחנם נכתב זמנו  –תירוץ  (ד

 אלו לא הוי כתב אלא שבוע או שנה או חדש 
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 מת למאתד"ה דסוגיא דאונס בגיטין חלק ח' 
 'לעיל בחלק ומבואר 

 דף ג.

 וסברה דאניססוגיא דצנועות ופרוצות חלק א' 

דף ג עמוד א[ תד"ה וסברה דאניס כו' ואם תאמר מת תוך י"ב חודש נמי יהא גט מה"ט ] 

כו' עכ"ל ר"ל דאע"ג דפסול משום דאין גט לאחר מיתה ומדאורייתא לא הוה גט ליפקעו 

דמת ומעגנה בצנועות וה"ה בפרוצות דזימנין דמת רבנן לקידושי מה"ט דקאמר דסברה 

 :והוה גט לאחר מיתה ואמרה דלא מת וק"ל

 אין טענת אונס מפקע גטו דאין אונס בגיטיןאית לי' דאין גט לאחר מיתה ואשר רבא קבענו  –הקדמה  (1

זימנין דלא אניס  דאי אמרת יש אונס בגיטין ואינו גט משום צנועות –קאמר סברא דנפשי' רבא  – גמרא (2

איכא ד)אפילו בזימנין  דאי אמרת יש אונס בגיטין ואינו גט שום פרוצותומ – יתבהודאניס ומיעגנא וסברה 

 נמצא גט בטל ובני' ממזריםבעלה ואמרה דלא אניס ואזלה ומינסיבא וכשחוזר דאניס(  יודעתאו שאניס קול ד

דאין אונס בגיטין  הפקעת קידושין למפרעבקנו ין תגט רבנ ואיניש אונס בגיטין וולכן אע"ג דמדאורייתא  –

 גט הרי זה ו

מי שאמר הרי זה גט אם לא באתי מכאן עד י"ב חדש ומת אי הכי  – כמבואר במהרש"א קשיא – תוספות (3

 דמתוסברה בתוך י"ב חדש  מתדלא משום צנועות דזימנין לאחר מיתה בתוך י"ב חדש נתקן נמי שיהא גט 

 יתבהוומיעגנא 

דזימנין לאחר מיתה גט שיהא נתקן משום פרוצות אף באופן זה אשר שות תוספות מציי להק – מהרש"א (4

 נמצא גט בטל ובני' ממזריםבעלה וכשחוזר מת ואמרה דלא בתוך י"ב חדש מת ד

 תד"ה תינח דקדיש בכספאסוגיא דצנועות ופרוצות חלק ב' 

עכ"ל כתב מהרש"ל  בד"ה תינח דקדיש כו' כגון דליכא עבירה כו' דהדר לטיבליה כו'

וקשה הא נמי עבירה היא מאחר שחוזר לטיבלו ומתקנין כו' עכ"ל ע"ש באורך ואין לי 

להאריך בדחוקיו אבל הנ"ל דכמו דניחא ליה למקשה בקדיש בכספא דליכא עבירה על ידי 

הפקר ב"ד הפקר ולא הוה קדושין מעיקרא כלל וממילא בעילותיו שלא נתכוין לקידושין 

בתרומה הפקר ב"ד הפקר ועוד דתרומה איתא בשאלה ולא הוי תרומה הם זנות ה"נ 

מעיקרא אבל בקידושי ביאה כיון שנתכוון לקדש בביאה היאך נעקרין הקדושין למפרע 

דמה תהא על ביאתו כיון שנתכוין לקדש בה כפרש"י ומשני דה"נ עשאוהו לבעילה 

 :דמעיקרא זנות ותו לא מידי

 כמבואר בתוספותגמרא המשך ד (1

 – הן זנותשלאחר קידושין וממילא בעילותיו תינח דקדיש בכספא דאפקעינהו רבנן לקידושין  –קשיא  (א

 קדיש בביאה מאי איכא למימר

 בעילת זנות הויא ולכן בטלי קידושין מאיליהןחושבין דאותה ביאה – תירוץ (ב

 פט:מימרא דרב חסדא בהאשה רבה ביבמות  – הקדמה לקושית תוספות (2

ואם תרם במזיד מדרבנן טבל טהור  – ומדרבנן אין תורמיןמן הטמא על הטהור תורמין מדאורייתא  (א

תורם חלקה לתרומה  מאותה תרומה שחזרה לטיבלהו שתרם חוזרת לטיבלהותרומה  שלו אינו מתוקן
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להסיר דין תרומה ולהחזירה חכמים היינו טעמא דמציי ו – לטובת שאר התבואה שחזרה לטיבלה

 חכמים לעקור דבר מן התורהיש כח ביד משום ד לטיבלה

 בסוגיא דידן תוספות (3

מפקיעין קידושי בסוגיא דידן הא דלהו  יאאמאי קש דיש כח לחכמים לעקור דבר מן התורהכיון  – קשיא (א

 ביאה

ברור ו טבל במיתה היא בדומה לתרומהדהדר לטיבלי' כשליכא עבירה בההיא דהאשה רבה  – תירוץ (ב

 איכא עבירה דמפקעת ממנה איסור אשת איש לקידושי ביאה אי עקרת מה שאין כן  שלא יאכלו לטבל

אשר תבואה דמדאורייתא היתה תרומה ולאח"כ  דהרי קבענו האשה רבה איכא עבירהאף בקשיא  – מהרש"ל (4

 בסוף אחר הפרשת תרומה שנית נעשית חולין דמותר לזרים נעשית טבל

  מהרש"א (5

 תירוץ לקושית מהרש"ל (א

i) קא סמכי רבנן על כח הפקר ב"ד מחמת ד כסף בסוגיא דידן לא הקשו תוספות לקידושיקבענו ד

הכי נמי  – הן זנות לקידושיןבהן שלא נתכוין וממילא בעילותיו  הפקר דיש להן דאורייתא

משתמשים בכח  –באמרם בהאשה רבה דיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה ד –בתרומה 

 ולא הוי עבירה  ולא הוה תרומה מעיקרא הפקר ב"ד הפקר

ii) אי נמי תרומה איתא בשאלה ומטעם זה לא הוי תרומה מעיקרא 

כיון שנתכוין לקדש ולא מקשי בסוגיא דידן "קדיש בביאה מאי איכא למימר" אלא מה תהא על ביאתו  (ב

 נמי עשאוהו לבעילתו דמעיקרא בעילת זנות אומשני דהכ – בה

 בכל יום תד"ה אשה נשאת

היו קובעים יום כדפרישית לעיל כו' עכ"ל בד"ה אשה נשאת כו' וי"ל דמשום ברכה לא 

ר"ל כמ"ש לעיל גבי ברכה דדגים דלא הוה עבריינא מה"ט דאינו רק עצה טובה וה"נ 

 :איכא למימר בברכה דאדם אף על גב דעדיפא מברכת דגים לחד לישנא לקמן וק"ל

  בסוגיא דתנשא באחד בשבת חלק ב'ב. דף ב מבואר

 דף ג:

 תד"ה ובשני לא

ב[ בד"ה ובשני לא כו' אלא נקט בשני משום דבעי למיתני ואם כו' עכ"ל  דף ג עמוד] 

וברישא בסכנה נקט נהגו העם לכנוס בשלישי כיון דלא קאמר אלא דנהגו לא שייך למנקט 

 :רבותא אף בשני וק"ל

ומסכנה ואילך נהגו העם לכנוס בשלישי ולא מיחו  בתולה נישאת ליום רביעי –כמבואר בתוספות  ברייתא (1

)והוא  בשני לא יכנוסשלא בשעת הסכנה ו –)והוא הדין דבשעת הסכנה כונס אפילו בשני(  בידם חכמים

 לכנוס אפילו בשני ואם מחמת האונס מותר –הדין אשר שלא בשעת הסכנה אפילו בשלישי אינו כונס( 

 תוספות (2

 "לא יכנוס שלישיובהוה לה לברייתא למיתני "בליכא סכנה אינו כונס אפילו בשלישי דכיון  – קשיא (א

 ואנא ידענא דכל שכן בב' לא יכנוס

 נקט בב' לא יכנוס משום דבעי למיתני אשר מחמת אונס מותר אפילו בב' –תירוץ  (ב
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 מהרש"א (3

דמסכנה ואילך  קתניהא דלא למה לא מקשי תוספות  יכיון דבשעת הסכנה כונס אפילו בשנ – קשיא (א

 אפילו בשנינהגו לכנוס 

 בשנילכנוס  נהגולא והיתה סכנה עובדא היא ד – תירוץ (ב

תד"ה ולידרש להו דאונס שרי ' ב חלקסוגיא דלידרוש להו 
 )הראשון(

בד"ה ולידרוש להו כו' אמרינן דברצון אסורה כו' עכ"ל לפי' ר"ת ליכא לפלוגי בין אונס 

לרצון כמ"ש בהך בת ישראל שהמירה כו' ומה"ט דביאת עכו"ם לא נחשב ביאה אבל 

דקרקע עולם היא ודאי דליכא לפלוגי בין ביאת עכו"ם לישראל אלא  לה"ט שכתבו התוס'

 :דאיכא לפלוגי בין אונס לרצון וק"ל

נשי כהנים נאסרות לבעליהן אף אם נבעלות  –נשי ישראל נאסרות לבעליהן אם נבעלות ברצון  –הקדמה  (1

 באונס

 חכמים ומסכנה ואילך נהגו לכנוס בג' ולא מיחו בידם –דלעיל  ברייתאניהדר ל (2

 גמרא (3

וצנועות מסרי נפשייהו שלא ליבעל להגמון אפילו  דאומרים "תיבעל להגמון תחלה" "סכנה" משמעו (א

 דחושבין בטעות אשר אסורות לבעליהן כשנבעלות באונס  באונס

 ולא תהא סכנה נפשייהו שלא ליבעל להגמוןא לימסרי ול ש להו דאונס שרי לבעלהוולידר – קשיא (ב

 תוספות (4

בגילוי ד אכתי מסרי נפשייהו שלא ליבעל להגמון באונס דרשית להו דאונס שרי לבעלהאף אי  – קשיא (א

 ג ואל יעבורעריות יהר

 אפילו ברצון דביאת עכו"ם ג ואל יעבורשל יהרעל בעילת עכו"ם ליכא איסור ולית דין  – תירוץ ר"ת (ב

ברצון ומתוך כך התיר ר"ת לבת ישראל אשת איש שהמירה ובא עלי' עובד כוכבים  –ביאה נחשב לא 

 לקיימה לו כשנתגייר 

 יהרג ואל יעבורליכא איסור ולית דין של  כשהיא קרקע עולם ולא עבדה מעשהבאונס  – תירוץ ריב"ם (ג

 רצוןלפלוגי בין אונס ליכא לו פלוגי בין ביאת עכו"ם לביאת ישראליכא לאדלפירוש ר"ת נמצא  – מהרש"א (5

ליכא ואיכא לפלוגי בין אונס )דהויא קרקע עולם( לרצון )דלא הויא קרקע עולם( בהיפוך ולפירוש ריב"ם  –

  פלוגי בין ביאת עכו"ם לביאת ישראלל

תד"ה ולדרוש להו דאונס שרי ' סוגיא דלידרוש להו חלק ג
 )השני(

משני כו' דהא אפילו לא דרשינן כו' בד"ה ולידרוש כו' הל"ל ומן האונס ואילך דא"כ מאי 

לא מסרי כו' עכ"ל נראה דלא ניחא להו לפרש כפרש"י דאי מקילינן להו עבדי ברצון כו' 

דלא שבקי משום זה התירא ואכלי איסורא דמשמע דאין לחוש להן אלא לבעילת הגמון 

כנה והשתא קאמרי התוספות דאין לפרש דפריך אקודם שנהגו לכנוס בשלישי דאמאי היה ס

כלל דלידרוש להו דאונס שרי ואם עשו כן לא הל"ל ומן הסכנה ואילך אלא מן האונס 

ואילך דא"כ מאי משני משום פרוצות דהא אפילו לא דרשינן להו לא מסרי נפשייהו משום 

חשש איסור לבעליהן שהרי לא ידעי דאונס שרי ועושות באיסור לבעליהן לפי דעתם א"כ 
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לבעליהן כיון דפרוצות הן אבל אידך שינויא משום כהנות לעולם עושות ברצון באיסור 

ניחא להו אף לפי' זה דה"ק דאע"ג דע"י דרשא דאונס שרי לא הוה מקרי סכנה לצנועות 

אשת ישראל מ"מ משום נשי כהנות צנועות דמסרי נפשייהו גם באנוסות מקרי להו ובסכנה 

ו' ר"ל וכי משום חשש גם אחרי הדרשא דאונס שרי והקשו ועוד וכי משום פרוצות כ

פרוצות שיעשו ברצון ע"י דרשא דאונס שרי יניחו להרוג הצנועות נשי ישראל ע"י שלא 

ידרשו להן דאונס שרי אלא דה"פ דאחר שנהגו לכנוס בג' אמאי לא מיחו בהן לקיים תקנת 

חכמים שתנשא בד' וידרשו להן דאונס שרי ולא יסתכנו ומשני משום פרוצות לא מיחו בהן 

וצות בד' ודאי עושות ברצון ונאסרו לבעליהן א"נ משום כהנות דאית בהו סכנה גם דהפר

ע"י אונס לא מיחו בהן לנהוג בג' דהשתא ליכא ודאי סכנה לצנועות ולכהנות ולא איסור 

בעלים בפרוצות דהא מספיקא בג' לא אתי ההגמון ואין להקשות למאי דפרכינן ונעקריה 

סכנה אף אחר שנהוג בג' טפי תקשי ליה אכתי ולידרוש  משום דזימנין אתי ההגמון ואיכא

להו אחר שנהוג בג' דאונס שרי משום זימנין דאתי בג' ואיכא סכנה די"ל דאפשר דדרשינן 

להו ולא מקרי סכנה לצנועות אלא קודם שנהוג בג' א"נ קודם שנהוג נמי גם אי הוה דרשינן 

ע"ד והוא ע"פ פי' הראשון שכתב להו מ"מ הוה ודאי סכנה לכהנות זהו הנ"ל מדבריהם ל

מהרש"ל בזה על דברי התוס' והדרך השני שכתב מהרש"ל בכוונת דברי התוס' לא ידעתי 

להולמו ואין להאריך בו ועוד ראיתי דרך אחר בפי' דברי התוס' בשם ר"י אב"ן לב והוא 

י דרך רחוק ודחוק ואין לדקדק נמי לפי הפירוש שכתבנו מאי ראיה הביאו מהא דלא מסר

נפשייהו באונס דאין חייבין מיתה ע"ז משום דקרקע עולם היא לעושות ברצון דחייבין בו 

מיתה די"ל כיון דלפי דעתם אונס אסור וחייבין מיתה על האונס ואעפ"כ לא מסרי נפשייהו 

 :ה"ל אונס כרצון ודו"ק

ומסכנה ואילך נהגו העם  בתולה נישאת ליום רביעי שאם הי' לו טענת בתולים הי' משכים לב"ד – ברייתא (1

 לכנוס בשלישי ולא מיחו בידם חכמים

 – האי סכנה אונס הוא – דאמרי בתולה הנישאת ביום הרביעי תיבעל להגמון תחלה – מאי סכנה – גמרא (2

כא אי – להו דאונס שרי לבעלה ולידרוש – משום דאיכא צנועות דמסרי נפשייהו לקטלא ואתיין לידי סכנה

 עקרי' לגמרי לי)בתמי'( נהגו  – כהנותפרוצות ואיכא נמי 

 לפי הבנת מהרש"א רש"י (3

ולא  דאונס שרינדרוש להו נהגו לכנוס בג' הסכנה כשכבר בשעת שמעו דמ" דאונס שרי ש להוו"ולידר (א

 בהתאם לתקנהבטעות אם אירע שנשאו ביום ד'  נפשייהו למיתהצנועות לימסרי 

ליבעל כשנשאו ביום ג' פרוצות  ולבעלה יקילי שר לו דורשין דאונסאנהגו לכנוס בג' ומשני דכיון ד (ב

מסרו יאכתי עוד דאף לאחר הדרשה ו – לאחרים )לא להגמון לפי שביום ג' לא בא ההגמון( ברצון

  בעילת אונסאף ב לבעליהןאסורות דנפשייהו למיתה כהנות 

נהגו לכנוס בג'( כשכבר ליעקרי'" פירש רש"י )לשיטתו דקיימינן –לאחר כך כשמקשי בגמרא "נהגו  (ג

 ביום ד' בהתאם לתקנה ואם אירע שנשאאיכא סכנה דמקשין דליעקרי' מטעם דזימנין 

כלומר  "משום דרשה לא שבקי התירא ואכלי איסורא" – בואר במהרש"אמכ קושיית תוספות לשיטת רש"י (4

 ולא לבעילת אחרים מסוגיין משמע דלית לחוש לפרוצות אלא לבעילת הגמוןד

 "אין לפרש"  תשיט –המשך תוספות  (5

והיו כונסין  לא היו נוהגין לכנוס בג'אכתי אבל שכבר אמרו תיבעל להגמון תחלה כבשעת הסכנה מדובר  (א

 "סכנה" אהוילא ולבעלה דאונס שרי לידרוש להו  "סכנה"מיקרי למה ומקשי  – תקנהבהתאם לבד' 

שמא וששין חד ולה ילא דרשדבקושטא שני ומ – "אונס"אלא למיתה( ו נפשייהעוד לא ימסרו דכיון )
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 יקלית להקשות דשבלשיטה זו  – שבא בד' הגמוןלנמי ברצון פרוצות עבדי קולא דדרשא  ל ידיע

הגמון ה ברצון לדהרי חוששין דיקא לבעיל( לאחרים)ברצון איסורא  אכליו)באונס להגמון( היתירא 

מיקרי לכן להן שפיר נפשייהו ודממסרי צנועות  ומשני עוד דאיכא נמי כהנות –בעילת אחרים לולא 

 סכנה אף אלו דרשינן להו דאונס שרי

במקום לקבוע מנהג לכנוס דמשמעו  "כשמקשין "וליעקרי' –דקיימינן בדאכתי לא נהגו לכנוס בג' וכיון  (ב

 ויכנסו בכל יום שירצובג' למה לא עקרי' לתקנה 

 שיטת "אין לפרש"ל לשינויא דפרוצותדתוספות  א' פירכא (ג

i)  לא  פרוצותמיהת דמוכח דנקטו דמסרי נפשייהו לקטלא"  צנועותמדאמרי בגמרא "משום דאיכא

ונמצא  לבעליהן בבעילת הגמון באונס דאסורותאפילו בדאכתי חשבי בטעות  קטלאמסרי נפשייהו ל

דרשינן להו מימנעי אלו לא ד וקטיןאמאי נו –דלא שאני להו בין אונס להגמון לרצון להגמון 

 ביום ד'  להגמוןפרוצות מליבעל ברצון 

ii)  ברצון עבדי דרשה לפרוצות אשר בלי  לא קבעוקושיא זו אין להקשותה לשיטת רש"י דהרי

  לאחרים

 לשינויא דפרוצות א ב'ירכפ (ד

i)  צנועות ל וניחמחמת חשש זה יו–שלא כהוגן מחשש דפרוצות יעשו לא דרשי דאונס שרי דהיתכן

 אונס דנאסרות לבעליהן בביאת אשר חושבין בטעות דמחמת ליהרג 

ii)  להיות אחר שנהגו לכנוס בג' מיירי וכדי שלא רש"י לדהרי ללרש"י ן להקשותה איקושיא זו גם

 לפי המנהג ביום ג' לינשאצנועות סגי לבסכנה 

 ופירוש ראשון דמהרש"ל כמבואר במהרש"אדתוספות שיטת מסקנא  –המשך תוספות  (6

ש ודרילבד' ויכנסו לקיים תקנת חכמים שהוה להו לימחות בהן דומקשי לכנוס בג' נהגו אחר דיירי מ (א

דעל  –שיכנסו בד' ולסמוך אדרשה שלא יסתכנו לימחות לא יתכן ומשני  –להן דאונס שרי ולא יסתכנו 

 תונאסרו הגמוןלנמי ברצון בד' קולא דדרשא עבדי פרוצות דעל ידי כרחך לא הוי דרשינן להו מחשש 

 לא מיחו בהן שלא לנהוג בג'  אי נמי משום כהנות – לבעליהן

מסקנא דתוספות לאין לה מקום )"לא שבקי היתירא ואכלי איסורא"( קושיית תוספות לשיטת רש"י  (ב

)"אמאי נקטו פירכא א' לשיטת "אין לפרש" ו –תליא מילתא אחרים לאו בחשש בעילה ברצון לאשר 

דהרי אלו לא מסקנא דתוספות לאין לה מקום דאלו לא דרשינן להו מימנעי פרוצות מליבעל ברצון"( 

ואף פירכא ב' לשיטת "אין לפרש" אין לה  –הגמון ג' שלא בא בו ביום מוחין במנהג פשיטא דמימנעי 

להנשא סגי להן צנועות כדי שלא תהרגנה דמים במנהג מובן ככיון דלא מיחו חלמסקנא דתוספות דמקום 

 לפי המנהג ג'ב

דמקשין דליעקרי' פירושו  "וניעקרי'" –ס בג' ולשיטה זו )כלשיטת רש"י( דקיימינן לאחר שנהגו לכנ (ג

 מטעם דזימנין איכא סכנה אף לאחר שנהגו לכנוס ביום ג' אם אירע שנשאת ביום ד' בהתאם לתקנה

 המשך מהרש"א (7

  דתוספות מסקנארש"י בין לשיטת לשיטת בין קשיא  (א

i) דזימנין אשר לשיטות אלו משמעו דמקשין משום בד'"  תקנה לכנוסבמקום להקשות "וליעקרי' ל

 אירע אשר נשאת בד'  םא' ואיכא סכנה דאתי ההגמון ב

ii)  כדי דאלו איתרמי דאונס שרי לידרוש להו אשר אחר שנהוג בג' עדיפא הוה לה לגמרא להקשות

 א ליהוי סכנה ולא לימסרי נפשייהולנסי רובם כפי המנהג( )דאז כ' גדאתי ב

 בג' וגמיקרי סכנה לצנועות אלא קודם שנהולא  –להו לאחר שנהגו בג'  אפשר דאכן דרשי –תירוץ א'  (ב

 ואכתי לא דרשי להו 
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 תהא סכנה לכהנותאף אלו דרשינן להו  –תירוץ ב'  (ג

 ""אין לדקדקקושיא  –המשך מהרש"א  (8

אשר לשיטת ריב"ם אשת איש לתוספות ד"ה ולידרוש )הראשון( קבע מהרש"א  סוגיא זו' דבחלק ב (א

 אונסשלא ליבעל בבל אינה ביהרג ועל יעבור א אל יעבור שלא ליבעל לעכו"ם ברצוןהרי היא ביהרג ו

היינו מוחין לכנוס בד' והוינא אלו אשר למה חששו  – אליבא שיטת מסקנא דתוספות לריב"ם קשיא (ב

משום דקרקע  חייבות מיתהאשר באופן זה אינן דמותרות לבעליהן אלו נבעלות באונס דרשינן להו 

 חייבין מיתהדהגם לבעליהון יאסר דאינן חוששות למחמת יעשו פרוצות נמי ברצון  – עולם הוא

 בבעילת רצון

בטעות דחושבין אונס הגם בלהגמון מלבעול פרוצות נמנעין לא אלו לא דרשינן להו דכיון  – תירוץ (ג

חוששין דאלו דרשינן להו אשר אונס שרי לבעליהון ואין  –וחייבות מיתה נאסרות לבעליהן אשר 

  מיתה הגם דאסורות לבעליהן וחייבות חייבין מיתה יקילו גם כן ליבעל להגמון ברצון

  ותו התםתד"ה סוגיא דלידרוש להו חלק ד' 

מותר יחידי כו' עכ"ל יש  בד"ה ותו התם כו' בקונטרס פירש נהגו רובא דעלמא והכא

מקשים לפירוש הקונטרס מאי פריך התם נהגו הכא מותר ואימא דנהגו לרבים לעקור רק 

יום אחד אבל ליחיד מקילינן לעקור ב' ימים ואפשר שע"כ כתבו שאינו מיושב פירוש 

הקונטרס ועוד נראה דאין סברא אמילתא חדא דסכנה היא להתיר ליחיד טפי מלרבים 

 :ודו"ק

 לכנוס בב' אם מחמת האונס מותרסיפא  – מסכנה ואילך נהגו לכנוס בג'רישא  –דלעיל  ברייתאר לניהד (1

ברישא  םהתדתיקשי  –דאמרי תיבעל להגמון תחלה  רישאד סכנההיינו אילימא דסיפא מאי אונס  – גמרא (2

  נהגו הכא בסיפא מותר

משמע אם ימלך איש יחידי בבית " מותראבל "רובם נהגו דמשמע  "נהגו"מקשי ד –לביאור דגמרא רש"י  (3

 דין יתירו לו 

 מהרש"א (4

 "אונס" וסכנה תרוייהו סכנה נינהואימא דלעולם  –מאי פריך "התם נהגו הכא מותר"  –לרש"י קשיא  (א

ובסיפא דקתני דמותר לכנוס בב'  דנהגו רבים לעקור יום אחדמחמת ברישא קתני דנהגו לכנוס בג' ו –

  ימיםלעקור ב' לו מקילינן ביחיד ד

 שיא זו מסקי תוספות דפירוש רש"י אינו מיושבואכן מטעם ק – תירוץ א' (ב

  ליחיד טפי מלרביםלהתיר דסכנה  אין סברא אמילתא חדא – תירוץ ב' (ג

 תד"ה בג' מיהו לכנוססוגיא דלידרוש להו חלק ה' 

בד"ה בג' מיהא לכנוס ולא בעי למימר דאתי שר צבא בג' דא"כ יכנוס בד' עכ"ל היינו לפי 

פירושם שכתבו דחליף לאחר שעכב יום א' אבל לפ"ה דמעכב יותר מיום א' ודאי דלק"מ 

דא"כ אמאי נקט יום ב' דבכה"ג נמי אם אתי ביום ב' יכול לכנוס ביום א' וכן בכל שאר 

הימים בכה"ג יכול לכנוס כיון שמעכב שם יום ד' ומהרש"ל כתב דרך אחר ליישב פ"ה 

 :ע"ש

 המשך דגמרא  (1

  ביום ד' אשר שר צבא בא לעירמקילין לעקור ליום ב' בדאמרי אם מחמת האונס  (א
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 לא צריכא דאתי וקבע – אי דאתי וחלף ליעכב (ב

מין קדיועל כן מ ואין אנו יודעין מתי יצא שר צבא מצי מיעכב יותר מיום אחד – תירוץ לפי הבנת רש"י  (2

 לכנוס

דשר צבא שבא ביום ואפילו הכי כיון  – ר מיום אחדשר צבא אינו מעכב יותלעולם  – תירוץ לפי הבנת ר"י (3

 עלינו להקדים ולכנוסועל כן  בידינו לכנוס ביום ד'אין  –ד' מצי מיעכב עד סוף יום ד' 

 לפני דאתי שר צבא בד' אספרווא דידי' בג' קאתי – בג' מיהו לכנוס – המשך גמרא (4

 תוספות כמבואר במהרש"א (5

  קדים ליום ב'לכן מוכרח להבג' וגופי' דאתא שר צבא בפשיטות  שנילי –קשיא  (א

 בדאתא בג' דאם כן תיקשי דיכנוס בד' מאלאוקיתכן לא  – תירוץ (ב

 מהרש"ל ומהרש"א על תירוץ של תוספות (6

דשר צבא אינו מעכב דמאחר  – שר צבא בג' אוקמא בדאתאל איןלשיטת ר"י שפיר מתרצי תוספות ד (א

ולא  לכנוס בד' דהיינו יום של עיקר התקנהיך ומובן דצר – בג' הרי עתיד לצאתאלא עד סוף היום 

 להקדים ולכנוס בב'

דלא יודעין עד מתי  דלוקמא בדאתי שר צבא בג' וכיון קושיית תוספות עומדתאכתי  רש"ישיטת אבל ל (ב

 בלית ברירה מוכרח להקדים לב'יעכב 

 מהרש"א (7

ולכן מוכרח להקדים י אמרת דברייתא בדאתא שר צבא בג' דא מידילשיטת רש"י לא קשה  – תירוץ (א

יתא קתני דכונס בב' ולא בד' מחמת דבא בג' ומצי מיעכב ידבברדמאי שנא  –אין לדבר סוף  "כליום ב' א

וכן בכל שאר  – ולא בד' מחמת דמצי מיעכב עד לאחר ד'דכונס בא' בבא בב' ניתני אשר  –עד לאחר ד' 

 הימים

 תד"ה איספרווא דידי'סוגיא דלידרוש להו חלק ו' 

איספרווא דידיה כו' אין לתמוה משום סעודה עקרינן תקנתא דרבנן ב' ימים כו' בד"ה 

עכ"ל לכאורה זו הקושיא לפ"ה דבשני לא יכנוס בשעת הסכנה אבל לר"י דמילתא באנפי 

נפשה היא וג' דנקט בשעת סכנה ה"ה בב' קושטא הוא דמשום סכנה עקרינן נמי ב' ימים 

מוד דמשום סכנה אינו אלא נהגו ומשום סעודה ומיהו לפר"י איכא לאקשויי קושית התל

אפי' אורויי מורינן וע"כ צריכין לתרוצי כה"ג דבעילת הגמון שכיח כו' כמ"ש התוספות 

אך ק"ק דלפ"ה לא תקשי להו מידי דאימא הא דמשום סכנה לא עקרינן אלא יום אחד 

דברי התוס' היינו לרבים והא דמשום סעודה ב' ימים היינו דוקא ליחיד ומהרש"ל כתב 

שפיר מתיישבים גם לפר"י דהא שפירש דלא יכנוס בב' מילתא באנפי נפשה היא דלא מצי 

לסיפא אבל לפי האמת לא מפקינן  בטבלאות דלהלן{ "מציעתאדהיינו "}למיפרך מרישא 

דדוקא נקט יום ג' בסכנה ולא יום ב' אבל }ברישא בטבלאות דלהלן{ הברייתא ממשמעותה 

 :לפרש כן מכח קושיית התלמוד דהכא נהגו והכא מותר וצ"ע ודו"קק"ל לפר"י ה"ל טפי 

 כשאמרו בתולה הנשאת ביום ד' תיבעל להגמון תחלה –בתולה נישאת ליום רביעי ומסכנה ואילך  – ברייתא (1

 ובשני לא יכנוס ואם מחמת האונס מותר – נהגו העם לכנוס בשלישי ולא מיחו בידם חכמים –

 ואם מחמת האונס מותר לכנוס בשני –דתיבעל להגמון תחלה  בשביל אותה סכנהובשני לא יכנוס  – רש"י (2
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ובשני לא  –מציעתא  רישא 

 יכנוס

 באונס –סיפא 

מסכנה ואילך נהגו לכנוס  רש"י

שלא  עולכאורה משמ 'גב

 בב'

אפילו בסכנה לא יכנוס 

 בב' 

 באונס מותר בב'אבל 

 כמבואר ברש"י גמרא (3

 דתבעל להגמון תחלהמאי אונס אילימא הא דאמרן  (א

i)  'לי' אונס  ילי' סכנה והכא קא קרהתם קרי  –קושיא א 

ii)  'תו התם נהגו והכא מותרו –קושיא ב 

דאמרי שר צבא בא לעיר ביום ד' ואספרווא דידי' בג' קאתו ויחטפו צורכי סעודה אונס משמעו  –תירוץ  (ב

 מאשר ימצאו

 תוספות ד"ה ובשני (4

)בשני לא יכנוס אפילו בשעת הסכנה(  מציעתאהקשות אשר לה לגמרא הוי לטפי  – רש"ישיטת לקשיא  (א

 (מותר בשני –מחמת הסכנה גם כן משמעו אמרת דד –)אם מחמת האונס לסיפא סותרת 

היינו טעמא ובדליכא סכנה וליכא אונס בשני לא יכנוס מילתא באנפי נפשה היא ולכן מסיק ר"י אשר  (ב

ונמצא דדין  – אבל בסכנה אכן כונס אפילו בב' – (יכנוסאף ביום ג' לא דאינו כונס בב' )והוא הדין ד

 לסיפא מציעתאסכנה דומה לדין אונס דבתרוייהו כונס אפילו בב' ואתיא שפיר הא דלא מקשי בגמרא מ

)תוספות קרי לה  מציעתא רישא 

 ובשני לא יכנוס – רישא(

 באונס –סיפא 

מסכנה ואילך נהגו לכנוס  רש"י

שלא  ולכאורה משמע בג'

 בב'

אפילו בסכנה לא יכנוס 

 בב' 

אבל באונס )דמשמעו 

 סכנה( מותר בב'

ר"י לפשטות לישנא 

 דתוספות

מסכנה ואילך נהגו לכנוס 

שלא  ולכאורה משמע בג'

 בב'

מילתא באנפי נפשה 

בדליכא סכנה וליכא 

אונס דאינו כונס בב' והוא 

 –הדין דאינו כונס בג' 

אבל בשעת הסכנה אכן 

 כונס אפילו בב'

ונס )דמשמעו אבל בא

 סכנה( מותר בב'

 התם נהגו הכא מותר""ותו דגמרא ב' רש"י ותוספות לביאור קושיא  (5

מקשי דנהגו משמע דרובם נהגו מה שאין כן מותר דמשמע אם ימלך איש יחידי בבית דין יתירו  –רש"י  (א

 לו 

 לכתחלהמותר מה שאין כן מותר דמשמע דמקשי דנהגו משמעו דאורויי לא מורינן  –תוספות  (ב

משום ד היתכן – שר צבא וכו'לתירוץ דקשיא  – (מהרש"א בסמוך)מבואר ב דידי' איספרוואה ד" תוספות (6

לא עקרינן אלא דהגמון  סכנהסעודה עקרינן תקנתא דרבנן ב' ימים ומשום דשר צבא דיחטוף צרכי  אונס

 בעלמאאקראי אלא בעילת הגמון שכיח אבל אונס שר צבא אינו  –תירוץ  –יום אחד 

 מהרש"להקדמה לשיטת  (7

בשעת הסכנה אינו מכניס "היתכן" כיון דשפיר ד"ה איספרווא תוספות רש"י מקשי שיטת ל – קשיא (א

 ב' לא קתני במציעתא אשר בסכנה לא יכנוס בדידי' דהרי ל"י לשיטת רקושיא זו לא נחית אבל  –בשני 

)דבעילת הגמון שכיח אבל אונס בדרך אגב תדע דאף לשיטת ר"י צריכין לסמוך על תירוץ דתוספות  (ב

קושיא דגמרא לשיטת ר"י דבסכנה אורויי לא מורינן שר צבא אינו אלא אקראי בעלמא( כדי ליישב 

 ובאונס דשר צבא מותר אפילו לכתחלה

 תירוץ (ג
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i) ס"ד קהא דאמר ר"י לעיל אשר בסכנה כונס אפילו בב' היינו דוקא להוה אמינא דגמרא בעוד ד

ר"י כרש"י נוקט  כו'ודשר צבא הך משמעו אשר סכנה ואונס חדא מילתא היא אבל למסקנא דאונס 

 ולכן למסקנא אתיא שפיר קושיית "היתכן" גם לר"י אשר סכנה שאני דאין עוקרין אלא יום אחד

מציעתא )תוספות קרי לה  רישא 

 ובשני לא יכנוס –רישא( 

 באונס –סיפא 

לכנוס  מסכנה ואילך נהגו רש"י

בג' ולכאורה משמע שלא 

 בב'

אפילו בסכנה לא יכנוס 

 בב' 

אבל באונס )דמשמעו 

 סכנה( מותר בב'

ר"י לפשטות לישנא 

 דתוספות

מסכנה ואילך נהגו לכנוס 

בג' ולכאורה משמע שלא 

 בב'

מילתא באנפי נפשה 

בדליכא סכנה וליכא 

אונס דאינו כונס בב' והוא 

 –הדין דאינו כונס בג' 

הסכנה אכן אבל בשעת 

 כונס אפילו בב'

אבל באונס )דמשמעו 

 סכנה( מותר בב'

מסכנה ואילך נהגו לכנוס  ר"י למסקנא

 שלא בב'ובג' 

מילתא באנפי נפשה 

בדליכא סכנה וליכא 

אונס דאינו כונס בב' והוא 

 –הדין דאינו כונס בג' 

כונס אבל בשעת הסכנה 

 דיקא בג'

 

ii) אשר מידחק ולמימר מילתא היא עדיף הי' לתוספות ל אכל עוד דנקטי בגמרא אשר סכנה ואונס חדד

ולהפקיע ממשמעות דרישא דקתני דבסכנה בסכנה כונס בב' דומיא דאונס )דהרי חדא מילתא היא( 

דאונס לאחר דמקשי "התם נהגו הכא מותר" ודלכן מסקי אבל  – ומשמע דאינו כונס בב' כונס בג'

 למשמעות דרישא דבסכנה אינו כונס אלא בג' וסכנה לאו חדא מילתא היא עדיף לן שלא להפקיע

  ושאני דינו מאונס דכונס אפילו בב'

 קשיא למהרש"ל –מהרש"א  (8

בדרך הקדמה הוה להו לתוספות  – מקשי תוספות "היתכן" אף לשיטת ר"ידבד"ה איספרווא אם כן  (א

דבו  )שלא כבד"ה ובשני לא יכנוס קי בגמראמס"התם נהגו הכא מותר"  יתמטעם קושיאשר לפרש 

 בסכנה אין עוקרין אלא יום אחד דמפרש ר"י הוה אמינא דגמרא( 

לרש"י מצינן לשנויי אשר בסכנה  – לרש"י בד"ה איספרוואקשיא לקושיית תוספות  –המשך מהרש"א  (9

 ליחיד רקדלא עקרינן אלא יום אחד נהגו רבים ובאונס דעקרינן ב' ימים מותר 

 דף ד.

 תד"ה ובועלסוגיא דפורש חלק א' 

דף ד עמוד א[ תד"ה ובועל כו' קודם שיקבר כו' ודייק לה מדקתני כל אותן הימים כו' ] 

מדלא התיר אלא בעילת מצוה כו' עכ"ל פי' לדבריהם דודאי מוכח לקמן בהדיא בגמ' 

דפורש קודם שיקבר דקאמרינן אילימא דקתני בועל בעילת מצוה ופורש התם משום דלא 

יק ליה לתלמודא מברייתא מהא דדייק בסמוך דדברים חל עליו אבילתא כו' ומשמע להו דדי

של צנעא נוהג דהיינו מדקתני כל אותן הימים דמשמע דבכל ז' ימי המשתה וז' ימי אבילות 

פורש ואוסר אפי' בעילת מצוה אלא דבועל בעילת מצוה קודם שיקבר ומרישא הא דבעילת 

רשב"א דמ"מ הך מילתא מצוה אסור בימי אבילות לא ה"מ למידק כו' ואהא קשיא ליה ל

דדייק לקמן דדברים של צנעא נוהג ברגל דלא שייך ביה בעילת מצוה ה"מ לדיוקא שפיר 

מרישא מדלא התיר אלא בעילת מצוה ותירץ ר"י דהמ"ל פורש משום דם בתולים כו' ויש 

לדקדק לקמן דקאמר דהוא ישן בין האנשים כו' היינו משום דאבילות קילא ליה לעבור הא 

נמי משום דם בתולים דלא קילא ליה לעבור ותהא ישנה עמו כדאמר רב יוסף  אית ביה
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דמשום נדות לא קילא ליה לעבור ויש מתרצים בזה דאיירי במוכת עץ א"נ באלמנה 

שנשאת לבחור דעושה שבעת ימי המשתה וליכא דם בתולים והוא דחוק אבל מדברי 

שונה דאין לפרוש משום דם הרא"ש למדתי בזה לתרץ דאיירי הך ברייתא לפי משנה רא

בתולים מיהו ק"ק מאי קא קשיא להו לתוס' לקמן דתקשי לרב ושמואל ברייתא דהכא 

דאימא דרב ושמואל אוקמוה לפי משנה אחרונה ומשום דם בתולים הוא פורש ולית להו 

הא דרב יוסף דקאמר בפירסה נדה ישינה עמו בבעל ולדברי הר"מ הלוי שכתב הרא"ש 

ב יוסף בדם בתולים דקילא ליה כמו אבילות הוא ישן בין האנשים והיא בשמו דאפילו לר

ישינה בין הנשים קשה מאי קאמר מסייע ליה לר"י דאימא משום דם בתולים הוא פורש 

 :ולמשנה אחרונה ויש ליישב ודו"ק

  בדף ג: א א'בריית (1

 מצוה ופורשמת אביו של חתן או אמה של כלה מכניסין את המת לחדר ובועל בעילת  – רישא (א

הימים וכל אותן  – ונוהג שבעת ימי המשתה ואחר כך נוהג שבעת ימי אבילות –כמבואר ברש"י  סיפא (ב

ואין מתיחדין זה עם זה שמא  הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים (ימי משתה וימי אבילות)

 יבעול

הוא ישן בין האנשים והיא בכניסתה לחופה וכן מי שפירסה אשתו נדה  – כמבואר ברש"י ברייתא ב' בדף ד. (2

 ישנה בין הנשים

הא דקתני בסיפא אשר כל  ולכן שבעת ימי המשתה יש להן דין מועד – בעמוד א' כמבואר בתוספותגמרא  (3

מסייע לר'  הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים( רגלשהן כשבעת ימי המשתה )כולל אותן הימים 

 במועדאפילו יוחנן דאבל אסור בתשמיש 

 גמרא המשך ד (4

נאמנין אין בכניסתה לחופה אשר מי שפירסה אשתו נדה לא שנו ש רב יוסף ברי' דרבא משמי' דרבא דר (א

 עלי' בתשמישדמשום נדות לא קילא לי' לעבור אבל בעל שרי  להתייחד אלא שלא בעל

רב אשי ף יומוס – שלא לעבור עלי' בתשמיש תומאבילנדה חמיר לי' דומפרשי בגמרא דבברייתא שאני  (ב

 שאני דאקילו בי' רבנן איירי בה רייתא ת דבואבילחמיר לי' מנדה  עלמאת בודאבילדהגם 

לא חל עלי' משום דהתם  – דקתני בועל בעילת מצוה ופורש אילימא –מאי קולא  – "דאילימא" קושיא (ג

 עזר עד שיצא מפתח ביתו אי לר' יהושע עד שיסתום הגולליאבילות אי לר' אל

קודם שיקבר המת אבל לאחר דיקא ועל בעילת מצוה ופורש ב" – "ה בועל בעילת מצוהבדתוספות לשון  (5

כדאמרינן בסמוך דברים של צינעא נוהג דדייק לה מדקתני כל אותן  אינו בועל אפילו בעילת מצוהשנקבר 

בעילת וקא כשהמת בחדר הוא דשרי אשר דהימים הוא ישן בין האנשים כו' מיהו מרישא לא ה"מ למידק 

 "מצוה דמצי לדחויי דבועל בעילת מצוה היינו אפילו לאחר שחל עליו אבילות

ואינו בועל אפילו פורש ברייתא ברישא אית לה דדמקשה דאילימא קסבר  – מהרש"א לביאור דברי תוספות (6

בגמרא דברייתא מסייע לר'  יסומך אהא דדייקומשמע לתוספות אשר מקשה  – שיקברלאחר בעילת מצוה 

מי המשתה וז' ימי דמשמע דבכל ז' י "כל אותן הימים"בסיפא יוחנן דדברים של צינעא נוהג ברגל מדקתני 

לא מוכח מחמת דברישא גופה על רישא סומך לא מקשה ואשר  – ר אפילו בעילת מצוהוסאבילות פורש וא

 לאחר שיקברבעילת מצוה  לבעולבהדיא דאסור 

 תוספות כמבואר במהרש"אהמשך  (7

אין הכי נמי דלא מצי דייק מרישא דמשנה אשר בועל בעילת מצוה דוקא קודם שיקבר  –קשיא דרשב"א  (א

לאו נוהג ברגל דדהיינו תשמיש דמיהת כדי למידק אשר דברים של צינעא  אבל אכתי קשה –המת 



 26 

באבילות  בעילת מצוה כל היותר שרי דיקאלסגי רישא דברייתא דמבואר בי' דבבעילת מצוה איירי 

 פורשסתם בעילות מאבל 

 תירוץ ר"י לקושיא דרשב"א (ב

i)  דיקא משום אבילות דיכול להיות דלאחר בעילת מצוה ואינו בועל מרישא לית למידק דפורש

אשר דם בתולים משנה אחרונה ברייתא אתיא כדו פורש משום דם בתוליםכשבעל בעילת מצוה 

  יש לו דין דם נדות

ii)  נשים והיא ישנה בין אבסיפא דקתני אשר אפילו לאחר בעילת מצוה הוא ישן בין המה שאין כן

אתיא כמשנה ראשונה דדם בתולים אין לו דין דם ברייתא מוכרח כמבואר ברא"ש דדמהא הנשים 

דאין הכי נמי דאבילות קילא ברייתא סיפא דלתיקשי דאי לאו הכי  –נדות ופורש מטעם אבילות 

אשר למשנה אחרונה יש לו דין דם נדות דברם איכא דם בתולים תשמיש בלי' מנדה לעבור עלי' 

כדדריש רב יוסף ברי' דחמיר לי' לעבור עלי' בתשמיש אשתו מתייחדת וישנה עמו לאחר שבעל 

 במי שפירסה אשתו נדה בכניסתה לחופה לאחר שבעל  דרבא

iii) ועושה א דם בתולים דליכשנשאת לבחור במוכת עץ אי נמי באלמנה  אייריברייתא ודוחק לתרץ ד

 שבעת ימי משתה 

עמה בשבת  ייחדתמבאבילות דלא זו בלבד דאית להו רב ושמואל  – אבל דברים של צינעאתוספות ד"ה  (8

ברייתא דהכא דאסור בתשמיש בשבעת ימי ותיקשי להו  –אלא אף זו דמותר בתשמיש של ז' ימי אבילות 

 מאי שנאבשבת דומסתבר דאבל אסור בתשמיש ג"כ  המשתה שהן לו כרגל

  המשך מהרש"א (9

אסור בתשמיש דרב ושמואל אוקמוה לברייתא לפי משנה אחרונה ולישני  – קושית תוספותקשיא ל (א

אשר  רב ושמואל לית להו להך דרב יוסף ברי' דרבאו ולא משום אבילותמשום דם בתולים  ופורש

 אשתו ישנה עמובכניסתה לחופה כשבעל ופרסה אשתו נדה 

פירסה בעל וכשאית לי' דפילו לרב יוסף ברי' דרבא דאומר דארא"ש י' הלוי דמייתי לר"מ ודע אשר  (ב

יש לו דין דם דם בתולים מכל מקום למשנה אחרונה ד –ה עמו ישנבכניסתה לחופה אשתו אשתו נדה 

 –לעבור עליו  קילא לי'מדם נדות ממש מחמת דדם בתולים דשאני דם בתולים לא מתייחד עמה נדות 

מסייע לא ואף על פי כן מצי רב ושמואל למיזל בשיטת רב יוסף ברי' דרבא לשיטה זו  תיקשי אשרו

אפילו לרב לפי משנה אחרונה  משום דם בתולים הוא פורשבברייתא דיכול להיות דלר' יוחנן ברייתא 

 ולא משום אבילותיוסף ברי' דרבא 

 תד"ה אבל איפכא לא ובא"ד אבל אותו

לבעול אסור עד לאחר שלשים כדמוכח כו' עכ"ל ולא נראה בד"ה אבל איפכא כו' ומיהו 

 :להם לחלק משום דהתם היא נמי אבילה היתה וק"ל

 בא"ד אבל אותו

בא"ד אבל אותו שאין לו בנים כלל אסור לישא עד לאחר שלשים כו' עכ"ל ודקאמר אין 

 :לו בנים מותר לישא לאלתר היינו לאחר שלשים ולא בעי שלש רגלים כ"כ מהרש"ל

 תוספות ד"ה אבל דבריםגיא דפורש חלק ב' סו

בד"ה אבל דברים כו' אבל קשה דכל אותן הימים כו' משמע אפילו בשבת עכ"ל ולא ניחא 

להו לפרש דקושטא הוא דמסייע ליה לר"י מהא דכל הימים דהוה שבת בכלל דאם כן לא 

אבילות הוה ליה למימר מסייע ליה לר"י דאמר אין אבילות במועד כו' אלא דאמר אין 

 :בשבת אבל דברים כו' וק"ל
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 המשך תוספות  (1

שמואל פליגי ורב  – דסברי אשר תשמיש בשבת של ז' ימי אבילות שרי לרב ושמואלא לקושי תירוץ (א

מהא דקתני בברייתא דחתן אסור דחתן בשבעת ימי המשתה אין לו דין רגל ולכן  קא סבריאר' יוחנן ו

 לאבל בשבת ובמועדאיסור תשמיש לף לית למיבתשמיש באבילות שלו אפילו בשבעת ימי המשתה 

אשר לברייתא אסורין בתוך י"ד ימי משתה ואבילות  ותנכלל ותשבת –לרב ושמואל אכתי תיקשי  (ב

 בתשמיש

  מהרש"א (2

נימא  –אכן מנא להו לתוספות אשר סיוע דגמרא לר' יוחנן מבוססת אהא דחתן יש לו דין רגל  – קשיא (א

 דמבוססת אהא דשבתות נכללות בתוך י"ד ימי משתה ואבילות אשר לברייתא אסורין בתשמיש

לא יתכן דאי הכי במקום אמרם בגמרא "מסייע לי' לר' יוחנן דאמר אע"פ שאמרו אין אבילות  – תירוץ (ב

למימר "מסייע לי' לר' יוחנן דאמר אע"פ שאמרו הוה להו – "במועדאבל דברים של צינעא נוהג  במועד

  "בשבתאבל דברים של צינעא נוהג  בשבתאין אבילות 

 דף ד:

  רש"י ד"ה ונוהגתסוגיא דפורש חלק ג' 

דף ד עמוד ב[ בפרש"י בד"ה ונוהגת כו' מדלא קתני באבילות דידיה הוא ישן כו' ש"מ 

' עכ"ל וה"ה דה"מ להקשות מדלא קתני באבילות דידיה אינה מוזגת לו הכוס כו' חמיר כו

אלמא חמיר ליה ולמאי דמתרץ תני באבילות דידיה הוא ישן בין האנשים כו' לא איצטריך 

ליה למתני דכ"ש הוא דהא בנדה מותר היחוד ואסור מזיגת כוס כו' והכא כיון דאסור היחוד 

ודע דמתוך סוגיא דשמעתין מוכח דמזיגת הכוס כו' אסור  – 'מכ"ש דאסור מזיגת הכוס כו

באבילות ולרב אשי אפילו באבילות דידה כאבילות דהכא מכ"ש דאיסור יחוד דשרי בנדה 

אבל הראב"ד כתב להתיר מזיגת הכוס כו' אפי' באבילות דהכא כמ"ש הטור י"ד סימן 

ע"ש וכל הסוגיא  שמ"ב גם הרא"ש הסכים עמו בדבר זה בפסקיו בפרק ואלו מגלחין

 :דשמעתין א"א להולמו וצ"ע

 גמרא (1

בכניסתה אשר מי שפירסה אשתו נדה בברייתא ב' לא שנו  ש רב יוסף ברי' דרבא משמי' דרבאדר (א

אלא שלא בעל אבל בעל שרי דמשום נדות לא והוא ישן בין האנשים וכו' אין נאמנין להתייחד לחופה 

 קילא לי' לעבור 

ולהכי קתני בברייתא דהוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין לא לי' מנדה למימרא דאבילות קי –קשיא  (ב

תניא ואלו גבי אבילות את הכוס מוזגת לו  האיננדתה ימי אמר ר' יצחק בר' חנינא אשר בוה –הנשים 

 שלא לעבור אלמא אבילות חמירא לי'מוזגת לו את הכוס בימי אבלה אשתו דדמזיגה" "ברייתא ב

כאן לעבור באבילות דידי' דקילא לי' בברייתא בדף ג: דמת אביו של חתן וכו' לא קשיא כאן  –תירוץ  (ג

 באבילות דידה דאם יתגבר יצרו כיון דאבילות דידה אינה שומעת לובברייתא דמזיגה 

דמי דחמיו" ברייתא "בלאבילות דידה והתניא ומי שאני בין אבילות דידי'  –כמבואר ברש"י קשיא  (ד

דאף שמע מינה נה בין הנשים יא ישהונשים אבין האבילות דידי' הוא ישן בדלא קתני ושמת חמיו וכו' 

 לי' אחמיראבילות דידי' 

  תירוץ (ה

i)  דבאבילות דידי' הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשיםדחמיו תני בברייתא 
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 מהרש"א (2

לו את מצי להקשות "מי שאני וכו'" מדלא קתני דבאבילות דידי' לא מוזגת הוי דמזיגה בברייתא אף  (א

 הכוס

איצטריך לא נה בין הנשים והיא ישברם השתא דקבענו אשר באבילות דידי' הוא ישן בין אנשים  (ב

כשבעל  מתייחד עמהדהא בנדה דבאבילות דידי' אינה מוזגת לו את הכוס הוסיף לבברייתא דמזיגה 

אבילות דידי' כיון דתני דבו – אינה מוזגת לו את הכוסאף על פי כן ו ()כדדריש רב יוסף ברי' דרבא

 אסור היחוד מכל שכן דאסור מזיגת הכוס

 המשך דגמרא (3

לי' לא ידקמצד אחד רב אשי לא מפליג בין אבילות דידה ואבילות דידי' אלא מחלק בין אבילות דחתן  (א

דחמירא לי' מצד שני אבילות דעלמא ובין  –בין באבילות דידי' בין באבילות דידה אסור להתייחד ולכן 

 ומותר להתייחד

 "ודע" –המשך מהרש"א  (4

אסור במזיגת הכוס אפילו באבילות דידה דכיון דחתן אסור בייחוד אפילו באבילות  חתןלרב אשי דנמצא  (א

 דידה מכל שכן דאסור במזיגת הכוס

ולשאר  –אפילו באבילות דידה מזיגת הכוס בחתן אסור רב אשי לאשר דידן  איוצא מן סוגיותיקשי ד (ב

ורא"ש דראב"ד ותיקשי הא  –אסור במזיגת הכוס מיהת באבילות דידי' חתן מי שאינו אפילו אמוראי 

 דידי'ת ובאבילבחתן מזיגת הכוס אפילו  יןמתיר

 סוגיא דפורש חלק ד' תוספות ד"ה מי שאני

תוס' בד"ה ומי שאני בין כו' תימה דבלאו מלתא דרב יוסף הוה מצי למיפרך כו' עכ"ל דלא 

ילוק בין אבילות דידיה לאבילות דידה לא איצטריך ניחא להו למימר בלאו רב יוסף דאין ח

ליה למתני איסור היחוד אבל לרב יוסף דמחלק ה"ל למתני בהך ברייתא ולפלוגי באיסור 

יחוד בין אבילות דידיה לאבילות דידה דהא לאו קושיא היא דבברייתא דלעיל דקתני 

לאבילות דידה אלא  תרוייהו קתני בה איסור יחוד ולא מפליג בהדיא בין אבילות דידיה

ע"כ דפריך דלא ה"ל למישמט בהך ברייתא איסור יחוד כדי שלא נטעה להתיר איסור יחוד 

וא"כ בלאו רב יוסף נמי ה"מ למיפרך הכי ותירצו דבלאו רב יוסף הוה מפלגינן בין שעת 

 :חופה וק"ל

 לעילעסקנו בה חלקי סוגיא ד  (1

של כלה בועל בעילת מצוה ופורש והוא ישן בין האנשים והיא  המת אביו של חתן או אמ –ברייתא א'  (א

וכן מי שפירסה אשתו נדה בכניסתה לחופה הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין  – ישנה בין הנשים

 הנשים

דיקא באבילות אסורין להתייחד אפילו לאחר  –כמבואר בגמרא רב יוסף ברי' דרבא משמי' דרבא  (ב

דמשום אבל בעל ופירסה אשתו נדה בכניסתה לחופה מותרין להתייחד  –משום דקיל לי' לעבור שבעל 

 נדות לא קילא לי' לעבור 

בימי  הוהאמר ר' יצחק בר' חנינא אש –דחמירא לי' לעבור מנדה לעבור למימרא דאבילות קילא לי'  (ג

 לי'דמוזגת לו את הכוס אלמא אבילות חמירא לו את הכוס ואלו גבי אבילות תניא נדתה אינו מוזגת 

 לעבור

 לא קשיא כאן באבילות דידי' דקילא לי' כאן באבילות דידה דאם יתגבר יצרו אינה שומעת לו (ד

 ב' ברייתא (2
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 נוהג עמה אבילות דהיינו אבילות דידהאשתו(  ימי שמת חמיו )אב –רישא  (א

 נוהגת עמו אבילות( דהיינו אבילות דידי' בעלה יהיא שמת חמיה )אב –סיפא  (ב

 המשך דגמרא  (3

ישן בין  הואדאסורין להתייחד ובאבילות דידי' אשר לא קתני ב' דבברייתא קשיא לרב יוסף ברי' דרבא  (א

 הרי דלא שאני אבילות דידי' מאבילות דידה – האנשים והיא ישנה בבין הנשים

 באבילות דידי' הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשיםבברייתא ב' דתני  (ב

כדאמר לי' רב לחייא לאשמועינן  לא עמו בבית –מאי לאו עמו במטה והא עמו קתני באבילות דידי'  (ג

 לפניה אלא ומוטל עלי דאין אבילתו מוטל עלי' אלא לפניו ואין אבילתה ברי'

 קשיא – תוספות (4

ת דידי' וולא הוי איצטריך לן למימר דשאני אבילהוי אמר למילתי'  לו יצויר דרב יוסף ברי' דרבא לא (א

דאכתי הוי דייקינן  לכאורה סותרת לברייתא א'' הוי קשה לן דברייתא במכל מקום  –ת דידה ומן אביל

דקתני בה בהדיא  ברייתא א'תיחד שלא כ' דמחמת דלא כתיב בה איסור יחוד נאמנים להבברייתא ב

 דאסורין להתייחד והוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים

 דהני ברייתות סותרות אהדדיותיקשי הא דאמרי בגמרא דדיקא לרב יוסף ברי' דרבא קשה  (ב

 מהרש"א ד"ה מי שאני (5

 ככה האם מצינו לתרץ (א

i) למימר דאיכא איסור יחוד באבילות לשיטתי' דאיצטריך ) אי לאו מילתי' דרב יוסף ברי' דרבאד

דליכא איסור יחוד באבילות מברייתא ב' לא הוי דייקינן ( דיקא באבילות דידי' ולא באבילות דידה

 ' למילף איסור יחוד דאין בה רבותאמרינן דאינו מן הענין של ברייתא בדהוי א

ii)  נקטינן דאלו בקושטא הוי  דמחלק בין אבילות דידי' לאבילות דידהברי' דרבא משא"כ לרב יוסף

ב' י לה לברייתא הוולא באבילות דידה  דאיכא איסור יחוד באבילות דידי'ב' ס"ל לברייתא 

 לאשמועינן רבותא זו דשאני אבילות דידי' מאבילות דידה

 פירכא (ב

i) ברייתא נו נוקטין אשר הוי אמר רב יוסף ברי' דרבא למילתי' יתירוץ זו לא יתכן דהרי אלו לא הו

כדי  בין לאבילות דידי' בין לאבילות דידהמילף איסור יחוד הוא ישן בין האנשים וכו' דקתני בה א' 

  הגם דלית בה רבותא לחלק בין אבילות דידי' לאבילות דידה –טעה להתיר איסור יחוד שלא נ

ii) ברייתא א'הך דינא דומיא דחוד הויא לה למילף ' נמי אית לה דאיכא איסור ילכן אלו ברייתא בו 

 כדי שלא נטעה להתיר איסור יחוד בין לאבילות דידי' בין לאבילות דידה

 כמבואר במהרש"א חרתתירוץ א –המשך תוספות  (6

בחתן בשעת חופתו דיצרו תקפו אף איירי דברייתא א'  אי לאו דרב יוסף ברי' דרבא הוינו מצינן למימר (א

 בחתן בשעת חופתו איירי' דלא משא"כ ברייתא ב היינו טעמא דאסור ביחוד באבילותוד לאחר שבעל

 ולהכי אינו אסור ביחוד

ליכא אלו פרסה אשתו נדה לאחר שבעל שעת חופתו דאף חתן ב ברם לאחר דחידש רב יוסף ברי' דרבא (ב

 איסור יחוד מוכרח דלאו ביצרו תקפו תליא מילתא

 בא"ד אבל לרב יוסףתוספות רש חלק ה' סוגיא דפו

בא"ד אבל לרב יוסף כו' א"כ הא דקתני נוהג עמה אבילות היינו עמה במטה דומיא דהכא 

כו' עכ"ל ר"ל מעיקרא לא פריך ליה אלא ממשמעו כיון דעמה משמע במטה ה"נ אית לן 
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למימר עמו במטה וקאמר תני כו' דמשמע נמי הלשון בבית ואסור ביחוד ופריך והא עמו 

תניין אית לן למימר דכמו דעמה דינא אתא לאשמועינן כו' דומיא כו' כיון דכי הדדי מ

היתר יחוד עמה במטה ה"נ אית לן למימר דעמו דינא אתי לאשמועינן היתר יחוד וקאמר 

דודאי בעמו נמי דינא אתי לאשמועינן עמו בבית והאי דינא גופא אתי לאשמועינן בעמה 

 :וכדאמר ליה רב כו' והוי שפיר דומיא ודו"ק

ברי'  דברייתות סתרי אהדדי אף בלי מילתי' דרב יוסףבגמרא הא דלא מקשי על  תוספותניהדר לקושיית  (1

דייקינן בברייתא ב' דמחמת דלא כתיב בה איסור יחוד דהרי בלי מילתי' דרב יוסף ברי' דרבא הוינו – דרבא

והוא ישן  שלא כברייתא א' דקתני בה דאסורין להתייחד – בתרוייהונאמנים להתיחד בין לדידי' בין לדידה 

קיימין באלו לא הוי אנחנו דהרי  בין באבילות דידי' בין באבילות דידהבין האנשים והיא ישנה בין הנשים 

 מחלק רב יוסף ברי' דרבא בין אבילות דידי' לאבילות דידה

 הי לך שיעור שקלא וטריא בסוגיין – כמבואר במהרש"א תירוץ רשב"א בתוספות (2

' עמו ועמה בכלום דהוינא נקטינן אשר בברייתא לא הוי קשה אי לאו דההיא דרב יוסף ברי' דרבא  (א

תרוייהו פשטות משמען היינו בבית ולא במטה ולכן מתאימה ברייתא ב' לברייתא א' דאיכא איסור 

 ייחוד בין באבילות דידי' בין באבילות דידה

פשטות אבל לרב יוסף ברי' דרבא דאית לי' אשר אשתו ישנה עמו באבילות דידה מוכרח אשר "עמה"  (ב

סותרת ברייתא פשטות משמעו נמי משמעו עמו במטה ולכן ואם כן מסתבר אשר עמו עמה במטה מעו מש

 בין באבילות דידי' באין באבילות דידה ב' לברייתא א'

ולא מכווני בזה להגיה  –שן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים באבילות דידי' הוא י יועל זה מתרצי תנ (ג

ועמו דברייתא נוגעין באיסור -)דהרי לפירוש רשב"א כבר אסיק אדעתא דגמרא אשר עמהברייתא ב' 

ואכן לגבי עמה משמעו במטה ולגבי עמו משמעו בבית נמי משמע עמו לשון אלא למימר אשר יחוד( 

 בבית

עמה "ה דינא אתא לאשמועינן היתר יחוד ין אית לן למימר דכמו דעמכיון דכי הדדי מתניומקשי ד (ד

 "עמו במטה" הכי נמי אית לן למימר דעמו דינא אתא לאשמועינן היתר יחוד – "במטה

לאו בעניני ואין הכי נמי דדינא אתי לאשמועינן עמו בבית אבל ומשני דבין עמו ועמה משמעו בבית  (ה

דאין אבילתו מוטל עלי' אלא לפניו ודאין אבילתה מוטל ברי' מר רב לחייא דא אהבייחוד איירי אלא 

  עליו אלא לפניה

 תד"ה עד שיסתום

בד"ה עד שיסתום כו' ומחמת המת לא היו מיטמאין דרוב ארונות כו' עכ"ל אין לזה מקום 

לפי' ר"ת דלפרש"י נמי צ"ל כן דמטעם זה דרוב ארונות כו' לא היו נטמאין מחמת מת וכן 

 :בגמ' בפרק מי שמתו וק"להוא בהדיא שם 

 דף ה.

 תד"ה אי נמי סוגיא דאלמנה נשאת חלק א' 

דף ה עמוד א[ תד"ה א"נ משום כו' אלמנה נשאת בה' ונבעלת בו' פי' משום שקדו כו' 

עכ"ל ועיקר טעמא ותחלת תקנה משום שקדו הוא דמה"ט מקרי עבריינא ולכך לא ניחא 

ה דאדם ואם תאמר משום ברכה דדגים להו לפרש הברייתא הכי דקאמר טעמא משום ברכ

היה להם להניח ברכה דאדם לא חשו לכך הואיל דאיכא נמי משום שקדו דאם כן ה"ל עיקר 

התקנה משום ברכה דלא הוה אלא עצה טובה בעלמא ומיהו אף על גב דטעמא דשקדו עיקר 
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דגים ועדיף ליה מ"מ אי לאו ברכה דאדם לא היו מתקנים משום שקדו כיון דאיכא ברכה ד

  :שסותר תקנת שקדו ודו"ק

 שבת חלק ג'אחד בסוגיא דתנשא בב דף ב.מבואר ב

 סוגיא דאלמנה נשאת חלק ב' תוספות ד"ה מאי איכא

בד"ה מאי איכא כו' מ"מ בעי ל"ל טעמא דברכה כו' ואפילו להאי לישנא אי לאו שתקנו 

מ"מ בעי  משום שקדו משום ברכה לחודיה כו' עכ"ל על זה סמכו במה שכתבו מעיקרא

ל"ל טעמא דברכה דאי להך לישנא דקאמר א"נ משום שקדו צריך שפיר טעמא דברכה 

דאי לאו הכי לא היו עושין תקנה משום שקדו כיון דברכה דדגים סותר אותה כמ"ש לעיל 

אלא להך לישנא קמא דקאמר ברכה דאדם עדיפא ומשום שקדו לחוד נמי תקנו ביום ה' וכן 

דיפא מברכת דגים אלא דאי לאו שתקנו משום שקדו לחוד לא משום ברכה לחודה כיון דע

הוי תקנו נמי משום ברכה לחוד כדפי' התוספות לעיל קאמר שפיר ל"ל כלל טעמא דברכה 

 :ומשני כו' כמ"ש התוס' ועיין במהרש"ל שכתב קרוב לזה ודו"ק

 סוגיא דתנשא בשבת חלק ד'ב דף ב.מבואר ב

 ה: דף

 לבעולתד"ה מהו סוגיא דמהו לבעול חלק א' 

דף ה עמוד ב[ בד"ה מהו לבעול כו' א"נ ידע לה ובעי היכי הלכתא דאיכא למימר דפליגי 

בה ר"י ור"ש כו' עכ"ל מיהו למאי דבעי למימר את"ל הלכה כר"י מקלקל הוא אצל הפתח 

או מתקן הוא כו' קשה אכתי מאי קמבעיא ליה דע"כ מתקן הוא דאי מקלקל הוא א"כ הך 

לבעול כמאן אתיא ויש ליישב דאגב אידך האיבעיא מיבעיא ליה נמי הך  ברייתא דאסור

 :וק"ל

 'הקדמה א (1

 מפרישין את החתן מן הכלה לילי שבת תחלה מפני שהוא עושה חבורהדף ג: ברייתא  (א

 לא יבעול בע"ש כלומר בליל שבת .ברייתא דף ד (ב

 כללים שונים בשבת –הקדמה ב'  (2

מקלקל אצל חובר  

 ומבעיר

מקלקל אצל מלאכות 

 אחרות 

 דבר שאין מתכוין

ר' 

 שמעון

פטור אבל אסור ובסוגיא  אסור

 דידן מותר

 מותר חוץ מבפסיק רישי'

ר' 

 יהודה

פטור אבל אסור ובסוגיא 

 דידן מותר

פטור אבל אסור ובסוגיא 

 דידן מותר

 אסור

 בשבת חובר חבורה ועושה פתח –' גהקדמה  (3

ר לר' יהודה ודפטואי לאו  –מתכוין דאינו היכא לר' שמעון אי לאו דפטור  – חובר חבורה בשבת חייב (א

 חבורה האצל  דמקלקלהיכא 

בין אי לאו דפטור ו דאינו מתכויןהיכא לר' שמעון אי לאו דפטור  – ונהעושה פתח בשבת חייב משום ב (ב

  דמקלקל אצל הפתחהיכא לר' שמעון בין לר' יהודה 

 תחלה בשבת במהו לבעול איבעיא  – גמרא (4
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ודינו תלוי באלו  משום בונה פתח אסוראלו מיבעיא ו ואין בו משום חבורה דם מיפקיד פקיד' לשון אל (א

 או דמתכוין לפתחצריך לדם הוא 

i) ואסור לר' יהודהבדליכא פסיק רישי' מותר לר' שמעון  – לפתחלא מתכוין ו לדם הוא צריךאלו ד 

ii) מותר בין לר' יהודה בין לר' שמעון פתחאלו מקלקל הוא אצל ה – ואלו מתכוין לפתח 

ודינו תלוי באלו מתכוין להנאת  משום חובר חבורה אסוראלו מיבעיא חבורי מיחבר וללשון ב' דם  (ב

 עצמו או דלדם הוא צריך

i) ואסור לר' בדליכא פסיק רישי' מותר לר' שמעון  –לא מתכוין לדם ו אלו מתכוין להנאת עצמוד

 יהודה

ii) ואסור לר' שמעון מקלקל הוא אצל חבורה מותר לר' יהודהאלו  – ואלו לדם הוא צריך 

 תוספות (5

 הרי קבענו מברייתות דלעיל דאסור לבעול בתחלה בשבתאלו מותר לבעול בשבת בעי האיך  – קשיא (א

 היכי הלכתא דאיכא למימר דפליגי בה ר' יהודה ור' שמעון בעי  – תירוץ (ב

  הרש"אמ (6

אלו מתקן הוא אצל הפתח או מקלקל הוא אצל בעי להו היאך  – א' דדם מיפקיד פקידלשון ל קשיא (א

בין לר' יהודה קבענו דמותר  אצל הפתחאלו מקלקל הוא ד הרי מוכרח דמתקן הוא אצל הפתח – הפתח

 נמצא דהני ברייתות לא ס"ל לא כר' יהודה ולא כר' שמעוןו בין לר' שמעון

לר' פנים אסור או לר' יהודה או  ל כלדעמשום חובר חבורה לשון ב' אלא לבעי בעיקר לא  – תירוץ (ב

מקלקל נמי ללישנא א' אלו מתקן הוא אצל הפתח או הו לאיבעיא ללישנא ב' להו יבעיא מוכיון דשמעון 

 הוא אצל הפתח

 סוגיא דמהו לבעול חלק ב' תד"ה דם מיפקד

בד"ה דם מיפקד כו' ועל שאר הדם שמחובר חשיב ליה מתעסק עכ"ל ודקאמר כל כמה 

 :טפי ניחא ליה כו' עיין פירושו בחידושינו בפרק כלל גדול ודו"ק דאית ביה נשמה

 סוגיא דמהו לבעול חלק ג' תד"ה לדם הוא צריך

לומר שיכול להוציא הדם בלא עשיית הפתח כו' עכ"ל  וצריךבד"ה לדם הוא צריך כו' 

ודברי רש"י שפי' בזה כאן וא"ת פסיק רישיה וכו' ומשנינן יש שבקיאין בהטייה ואין דם 

יוצא כו' אין לו מקום כאן אלא לאידך איבעיא דאת"ל חבורי מיחבר כו' אבל להך איבעיא 

 :כול להוציא דם כו' וק"לדקאמר לדם הוא צריך ושרי לא יתיישב אלא כמ"ש התוס' שי

אלו אסור משום בונה פתח מיבעיא קבענו לעיל אשר ללשון א' )דדם מיפקיד פקיד ואין בו משום חבורה(  (1

 דליכא פסיק רישי'במותר לר' שמעון  לפתחולא מתכוין  לדם הוא צריךאלו ואשר 

ואשר אלו בר חבורה אלו אסור משום חומיבעיא ( עוד קבענו לעיל אשר ללשון ב' )דדם חבורי מיחברו (2

 בדליכא פסיק רישי' מותר לר' שמעון  –מתכוין להנאת עצמו ולא מתכוין לדם 

תוספות ו – נו עושה פתח ואין דם יוצאיש שבקיאין בהטיי' ואידמחמת  רש"י מפרש דליכא פסיק רישי' (3

 להוציא הדם בלא עשיית פתחדיכול מחמת  'מפרשי דליכא פסיק רישי

 מהרש"א (4

אמרו אשר אלו עושה חבורה וומוציא דם חבורי מיחבר ד לשון ב'לאין להן מקום אלא דברי רש"י  (א

לא דועל זה מפרש רש"י שפיר  –פסיק רישי' ולא הוי לר' שמעון להנאת עצמו ולא צריך לדם שרי 
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דללישנא א' אכתי קשה  – בהטיי' שלא להוציא דםפי שיש בקיאין להוה פסיק רישי' לגבי הוצאת דם 

 דעושה פתחכל מקום פסיק רישי' וציא דם אבל מלהמי דיכול שלא דאין הכי נ

אלו א' דדם מיפקד פקיד ואמרו אשר לשון נחתי לדיכול להוציא דם בלא עשיית פתח דברי תוספות  (ב

 לר' שמעון ולא הוי פסיק רישי' לגבי עשיית פתח שרי לדם הוא צריך 

סוגיא דמהו לבעול חלק ד' תד"ה אם תימצי לומר הלכה כר' 
 יהודה

בד"ה את"ל הלכה כר"י מקלקל הוא אצל הפתח ושרי פי' דר"י אית ליה דמקלקל בחבורה 

"ל מהרש"ל הבין מדבריהם אלו במה שכתבו גבי מקלקל אצל פתח עכפטור אף על גב כו' 

מקלקל בחבורה שהתוס' אית להו כגרסת הספרים שמחק רש"י ואין להאריך בדחוקיו ואין 

התוס' אבל הנראה דודאי להאי לישנא לגבי פתח ה"מ למנקט  זה אלא דברי נביאות בדברי

מקלקל סתם ולכ"ע אלא משום דדבריהם אלו אזלן נמי לאידך לישנא דדם חבורי כו' וליכא 

למנקט שם אלא משום קלקול דחבורה דפטור לר"י ומלתא דפסיקא לתרתי לישנא נקטי 

 :וק"ל

 א' הקדמה (1
מקלקל אצל חובר  

 ומבעיר

 דבר שאין מתכוין אחרותמקלקל במלאכות 

ר' 

 שמעון

פטור אבל אסור ובסוגיא  אסור

 דידן מותר

 מותר חוץ מבפסיק רישי'

ר' 

 יהודה

פטור אבל אסור ובסוגיא 

 דידן מותר

פטור אבל אסור ובסוגיא 

 דידן מותר

 אסור

 המודגשיםת מלים בהוספ שלנובדפוסים דלעיל לישנא דגמרא  –הקדמה ב'  (5

ואם  –בתחלה בשבת דם מיפקד פקיד או חבורי מיחבראיבעיא להו מהו לבעול 

תימצי לומר דם מיפקד פקיד לדם הוא צריך ושרי או דלמא לפתח הוא צריך 

ואם תימצי לומר לדם הוא צריך ופתח ממילא קאתי הלכה כר"ש  – רוואס

דאמר דבר שאין מתכוין מותר או הלכה כרבי יהודה דאמר דבר שאין מתכוין 

ומר הלכה כר' יהודה מקלקל הוא אצל הפתח או מתקן ואם תימצי ל – אסור

ואם תימצי לומר מקלקל הוא אצל הפתח הלכה כר' יהודה  הוא אצל הפתח

ואם תימצי לומר דם חבורי מיחבר לדם  איכא דאמרי – או הלכה כר' שמעון

ואם תימצי לומר  – הוא צריך ואסור או דלמא להנאת עצמו הוא צריך ושרי

 – ך ודם ממילא קאתי הלכה כרבי יהודה או הלכה כר"שלהנאת עצמו הוא צרי

 – ואם תימצי לומר הלכה כר' יהודה מקלקל בחבורה או מתקן בחבורה הוא

או הלכה  ואם תימצי לומר מקלקל בחבורה הוא במקלקל הלכה כרבי יהודה

 כר' שמעון

א אצל חבורה מודה במקלקל שלו קיימינןאצל הפתח דהא במקלקל המודגשים לא גרסינן מילים  – רש"י (2

 ר' שמעון דמותר 

דר' יהודה אית לי'  רושפיאם תימצי לומר הלכה כר' יהודה מקלקל הוא אצל הפתח ושרי. " – תוספותלשון  (3

 ]אבל אסור[ מיהו הכא מותר אפילו לכתחלה ..." דמקלקל בחבורה פטור

כיון דלכאורה אמרי  גרסת הספרים שמחק רש"יאית להו תוספות אשר ומהרש"א תרוייהו נקטי מהרש"ל  (4

לא לבד דדיקא ר' יהודה אית לי' דפטור במקלקל אצל חבורה אלא אף זו דדיקא ר' יהודה אית לי' אשר 

 יש לו דרך לתרץ קושיית רש"יומהרש"ל  –פתח ה לגבי מקלקל אצל דפטור 
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צריכי )דמיבעיא אלו אסור משום בונה פתח( ללשון א'  – עדיף לי' לתרץ קושיית רש"י ככהמהרש"א  (5

הגם ידן נוקטין אשר מקלקל בפתח מותר תוספות ליישב בין לר' שמעון בין לר' יהודה הא דבסוגיא ד

צריכי תוספות ליישב מיהת )דמיבעיא אלו אסור משום חובר חבורה( וללשון ב'  –דבעלמא פטור אבל אסור 

למימר הלכה יתכן ב' ן שווכיון דלל –לר' יהודה אשר מקלקל בחבורה מותר הגם דבעלמא פטור אבל אסור 

 למימר הלכה כר' יהודהיתכן א' לא שון א ללהגם דבקושט ינקט יכר' יהודה וכו' מילתא דפסיקא לתרתי לישנ

 או כר' שמעון

 ו. דף

 תד"ה האי מסוכרייתא

דף ו עמוד א[ תד"ה האי מסוכרייתא כו' דהוי פסיק רישיה דלא ניחא ליה אסור לכתחלה ]

כו' דההוא דמתיר ר"ש לזלף כו' דמצוה שאני כו' עכ"ל ומיהו אהא דפריך הכא 

ממסוכרייתא לא בעי למימר דהכא דמצוה שאני דלא קאמרינן הכי דמצוה שאני אלא 

טעמא דלא ניחא ליה ולעיל נמי שכתבו נמי האי  דאיכאבההיא דזילוף וגבי הושענא 

התוספות לחלק בין ההיא דגרירה ובין ההיא דהכא משום מצוה היינו נמי משום דאית ביה 

נמי תרתי אין מתכוין ומקלקל אבל הכא דפריך ממסוכרייתא אכתי לא אסיק אדעתיה 

 :דמקלקל הוא כדמסיק לבסוף ודו"ק

 חוברמקלקל אצל  

 ומבעיר

מלאכה שאין צריכה  דבר שאין מתכוין אחרותמקלקל במלאכות 

 לגובה

ר' 

 שמעון

פטור אבל אסור ובסוגיא  אסור

 דידן מותר

 אובדאיכפטור אבל אסור  מותר חוץ מבפסיק רישי'

 צער מותר לגמרי

ר' 

 יהודה

פטור אבל אסור ובסוגיא 

 דידן מותר

פטור אבל אסור ובסוגיא 

 דידן מותר

 אסור אסור

 המשך דגמרא (1

 דרב ושמואלמחלוקת  (א

i) דס"ל כר' שמעון דדבר שאין מתכוין מותרלכאורה משום  – תחלה בשבתבמותר לבעול  – רב 

ii)  אסור לבעול בתחלה בשבת  –שמואל 

ונבאר להלן דמזה  – א דנזייתא אסור להדוקה ביום טובתיימשמי' דרב אמרו דמסוכר – לרב קשיא (ב

 ס"ל כר' שמעוןהרי דלא  – דרב ס"ל דדבר שאין מתכוין אסורנראה לכאורה 

ושאני מסוכרייתא דנזייתא דאסור  – לכן מותר לבעול בתחלה בשבתולעולם ס"ל כר' שמעון  – תירוץ (ג

 משום דהוי פסיק רישי'

 דדבר שאין מתכוין אסור רב גופי' אמר דהלכה כר' יהודהנודע לן ממקום אחר אשר  – קשיא (ד

 בשבתתחלה ב לבעולואפ"ה מתיר רב  צודק דרב ס"ל כר' יהודה דדבר שאין מתכוין אסור – מסקנא (ה

והלכך בין לר' יהודה  מקלקל הוא אצל הפתחמשום דרב ס"ל ד – ללשון א' דדם מיפקיד פקיד (1)

 כדנבאר להלןזו דמותר לכתחלה לא זו בלבד דפטור אלא אף  ור' שמעון

וסבר לי' כר' יהודה  משום דרב ס"ל דמקלקל הוא אצל חבורה – דדם חבורה מיחבר ללשון ב' (2)

 להלןגם כן כדנבאר זו בלבד דמקלקל בחבורה פטור אלא אף זו דמותר  דלא

 ד"ה האי מסוכרייתא דנזייתא תוספות (2
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דין מזלפין יין על גבי האישים ודהכי מוכח מן  פסיק רישי' דלא ניחא לי מותר לר' שמעון – רבינו תם (א

ולכאורה היינו  ישי'לר' שמעון אע"ג דסחיטה שלהן הוי פסיק ר יןמותרתרוייהו דמסוים של הושענא 

 טעמא דהוי פסיק רישי' דלא ניחא לי'

היאך ם טוב דאם כן סחיטה ביואינה וכרייתא סממלאכת איסור של  השתא לרבינו תם מוכרח אשר (ב

מתרצין בגמרא דמסוכרייתא אסור אף לר' שמעון משום דפסיק רישי' הרי פסיק רישי' דסחיטת 

 דפסיק רישי' דלא ניחא לי' מותר לר' שמעוןאית לי' רבינו תם ו מסוכרייתא לא ניחא לי'

 ר"י כמבואר במהרש"א (ג

i) 'יין והושענא שאני מזלפין ו לעולם אימא לך דפסיק רישי' אסור לר' שמעון אף בדלא ניחא לי

 מלאכת איסור דמסוכרייתא דנזייתאא הידיכול להיות דסחיטה ונמצא  – משום מצוהדמותרין 

 מהרש"א ד"ה האי מסוכרייתא (3

  קשיא לר"י (א

i)  דס"ל כר' שמעון משום  תחלה בשבתבלבעול  דרב מתירדבי' נקטינן ניהדר לשלב סוגיא לעיל

משמי' דרב אמרו הרי מוכרח דרב לא ס"ל כר' שמעון דומקשי ד – דדבר שאין מתכוין מותר

ס"ל דדבר שאין מתכוין דדרב היינו טעמא לכאורה ו א דנזייתא אסור להדוקה ביום טובתיידמסוכר

 אסור 

ii)  ס"ל רב דדבר שאין מתכוין דשאני בעילה בשבת דמשום מצוה בשלב זו תרצו למה לא ותיקשי

דהרי  –מותר מה שאין כן במסוכרייתא דאינה מצוה ולגבי' סבירא לי' רב דדבר שאין מתכוין אסור 

' שמעון קבענו דר"י מחלק כעין זה למסקנא דגמרא אשר בפסיק רישי' תליא מילתא ואשר לר

אבל מזלפין יין והושענא לגבי בפסיק רישי' מותר אפילו דבר שאין מתכוין במצוה ס"ל ד

 במסוכרייתא דאינו מצוה אסור מטעם דפסיק רישי'

 תירוץ (ב

i) לא ניחא לי' וקולא דמצוהאלא בצירוף קולא של  זילוף והושענאבפסיק רישי' ד' שמעון לא התיר ר 

קלקל בחבורה מותר אפילו לכתחלה )שלא אשר לר' יהודה ממסקי בד"ה אם תימצי לומר דף ה: תוספות  (4

 מתכויןשאין ודבר  מקלקל בהדימצוה דמצרפין משום דתוספות לתירוץ ראשון ה דפטור אבל אסור( בגרירכ

 מקלקל ודבר שאין מתכויןהיכא דאיכא שרי לר' יהודה ולתירוץ אי נמי שלא במקום מצוה נמי 

דלעולם סבירא לי' כר' יהודה דדבר שאין מן האי מסוכרייתא רב קושיא ללא תירצו ללמה  – קשיא (א

ף מקלקל ודבר שאין מתכוין ולשיטה אחת אף צירומחמת שאני בעילה בשבת דמותר מתכוין אסור ו

 משום דהויא מצוה

לצירוף זה כיוונו בסוף סוגיין בדמסקי דרב ס"ל דמותר לבעול בתחלה בשבת משום בקושטא  – תירוץ (ב

 מקלקל הואבועל אכתי לא אסיק אדעתי' דמסוכרייתא דמקשי מן אבל בתחלת סוגיין  – מקלקל

 תוספות בא"ד ועוד יש לומר

יש לומר דכל דבר שאדם עושה במזיד כו' ולהכי גבי מסננין כו' וא"ש ההיא  ועודבא"ד 

דנדה כו' עכ"ל וכל הנהו דלעיל שכתבו התוס' כתוב בהגהות אשר"י לרשב"ם וז"ל 

במתכוין ליכא למגזר שמא יסחוט רק בטבילת כלי גזרו כו' א"נ שלא ישרה רק מעט כגון 

 :יפלו כו' ע"ש להסתפג באלונטית כו' והיכא דאיכא למיחש פן
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 תוספות בא"ד דהיכי דמי

בא"ד דהיכי דמי דאם בדעתו לבטל כו' מאי פסיק רישיה כו' דמתכוין לעשותו כו' עכ"ל 

וה"ה מדברי המקשה ה"מ לדחויי דמאי פריך מיניה אדהכא דלא איירי במתכוין אלא 

 :משום אידך צדדא ואם אין בדעתו לבטלה וכו' נקטו דברי המתרץ וק"ל

 לשקלא וטריא דלעילניהדר  (1

 דס"ל כר' שמעון דדבר שאין מתכוין מותרלכאורה משום  – תחלה בשבתבמותר לבעול סבר ד רב (א

דרב לכאורה היינו טעמא ו – א דנזייתא אסור להדוקה ביום טובתיימשמי' דרב אמרו דמסוכרד קשיא (ב

 כר' שמעוןשלא ס"ל דדבר שאין מתכוין אסור 

ושאני  –ר שאין מתכוין מותר ודלכן מותר לבעול בתחלה בשבת לעולם ס"ל כר' שמעון דדב – תירוץ (ג

 מסוכרייתא דנזייתא דאסור משום דהוי פסיק רישי'

 שיטת הערוך (2

אלא משום הוא איסור דילי' לאו משום סחיטה  אסור להדוקה ביו"טרב ס"ל דמסוכרייתא דנזייתא דהאי  (א

  עשה כלייבטל הסתימה אצל הגיגית ויישמא תדחוששין 

דאסור מיישב תרצן ו ר' יהודה דדבר שאין מתכוין אסורמפני דרב סבר כדאסור קא סלקא דעתי' מקשן  (ב

 אף לר' שמעון משום דפסיק רישי'

יכול להיות שלא הרי פסיק רישי' ד ולא אם אין בדעתו לבטלהד לתרצן לשיטת הערוך קשה –תוספות  (3

 כלי ויעשנ

אף  אם בדעתו לבטלהד לאידך גיסא למקשן מציי תוספות להוסיף אשר לשיטה הערוך קשה –מהרש"א  (4

 עושה כלי בכוונה דהרי  י' אסורהפסיק רישבלא 

ואם להוציא ממנה ליחה פטור ובא"ד ועוד דמדבר שאין תד"ה 
 בדף ו: מתכוין

בד"ה ואם להוציא כו' אלא לפי מאי דקים ליה לדם הוא צריך משני ליה כו' עכ"ל וכיון 

לגופה לפר"י דלדם הוא צריך לראות בו אם היא  דלדם הוא צריך הו"ל מלאכה שצריכה

בתולה ומהרש"ל כתב והוי פסיק רישא לענין חבורה מאחר שלדם הוא צריך עכ"ל והיינו 

לפירוש ר"ת דלדם הוא צריך שלא יתלכלך דה"ל מלאכה שאינה צריכה לגופה אלא דהוי 

בי מצוה אסור פסיק רישא ומכל מקום אינו דומה למפיס מורסא דשרי משום צערא והכא ג

 :כמ"ש התוספות לעיל והיינו למאי דמסיק הכא דחבורי מיחבר ודו"ק

דף ז עמוד א[ בא"ד ועוד דמדבר שאין מתכוין דשרי ר"ש ה"ל לאקשויי כו' עכ"ל דבדבר ]

שאין מתכוין סבר שמואל כר"ש דשרי מיהו למאי דמסיק חבורי מיחבר ולדם הוא צריך 

 :מיתרצא נמי הך וק"ל

 הקדמה א' (1
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קלקל אצל חובר מ 

 ומבעיר

מקלקל אצל מלאכות 

 אחרות 

מלאכה שאין צריכה  דבר שאין מתכוין

 לגובה

ר' 

 שמעון

פטור אבל אסור ובסוגיא  אסור

 דידן מותר

 אפטור אבל אסור ובדאיכ מותר חוץ מבפסיק רישי'

 צער מותר לגמרי

ר' 

 יהודה

פטור אבל אסור ובסוגיא 

 דידן מותר

פטור אבל אסור ובסוגיא 

 דידן מותר

 אסור אסור

 תחלה בשבת במהו לבעול איבעיא  –' בהקדמה  (2

אלו אסור משום בונה פתח ודינו תלוי באלו מיבעיא לשון א' דם מיפקיד פקיד ואין בו משום חבורה ול (א

 לדם הוא צריך או דמתכוין לפתח

i) ר' יהודהמותר לר' שמעון בדליכא פסיק רישי' ואסור ל – לפתחולא מתכוין  לדם הוא צריךאלו ד 

ii)  מותר בין לר' יהודה בין לר' שמעון פתחאלו מקלקל הוא אצל ה –ואלו מתכוין לפתח 

אלו אסור משום חובר חבורה ודינו תלוי באלו מתכוין להנאת מיבעיא ללשון ב' דם חבורי מיחבר ו (ב

 עצמו או דלדם הוא צריך

i)  יהודה מותר לר' שמעון ואסור לר' –דאלו מתכוין להנאת עצמו ולא מתכוין לדם 

ii)  הוי דבר שמתכוין ואסור לר' שמעון  –ואלו לדם הוא צריך 

עניני פסיק רישי' בבעילה כמבואר לעיל בסוגיא דמהו לבעול חלק ג' בתד"ה לדם הוא הי לך  –הקדמה ג'  (3

 צריך

ללשון א' דדם מיפקד פקיד אלו לפתח הוא צריך הוי פסיק רישי' אבל אלו לדם הוא צריך לא הוי פסיק  (א

 מטעם שאינו מעניננו עכשיו רישי'

לא צריך ללשון ב' דדם חבורי מיחבר אלו לדם הוא צריך הוי פסיק רישי' אבל אלו להנאת עצמו הוא  (ב

 מטעם שאינו מעניננו עכשיו הוי פסיק רישי'

  תוספות ד"ה לדם הוא צריךהקדמה ד'  (4

לר"י  – כשיבעולצריך להוציא הדם שלא יתלכלך פעם אחרת משמעו ד לרבינו תם"לדם הוא צריך"  (א

 צריך לדם לראות אם היא בתולהמשמעו ד

אלו  – אשר ללשון א' דדם מיפקיד פקיד ומטעם בונה מיבעיא להו אי מותר לבעול בתחלה בשבת נמצא (ב

לתרוייהו לא צריך דהרי  ר"ת ור"י תרוייהו ס"ל דבעילה הוי מלאכה שאין צריכה לגופה לדם הוא צריך

 דם לבנות פתח

 לר"ת אלו לדם הוא צריך – ב' דדם חבורה מיחבר ומטעם עושה חבורה נגעו בהללשון אשר ונמצא  (ג

בעילה מלאכה ולר"י  – דהרי טוב לו אלו לא הי' דם כל עיקר בעילה הוי מלאכה שאין צריכה לגופה

 דהרי לדם עצמו הוא צריך שצריכה לגופה היא

 ומותר לכתחלהלהוציא ממנה ליחה פטור  המפיס מורסא בשבת – משנה –הקדמה ה'  (5

 שמואל אית לי' דאסור לבעול בתחלה בשבת –הקדמה ו'  (6

 כמבואר בתוספותלשמואל קושיית רב אמי  –גמרא דידן  (7

כר' שמעון אתיא ומכוח מלאכה  נניח דמשנה דמפיס מורסא דס"ל דאם להוציא ממנו ליחה פטור ומותר (א

לשמואל ונניח  – לעילבטבלא ומותר אף לכתחלה משום צער כדקבענו  שאין צריכה לגופה נגעו בה

ואית לי' דלדם הוא צריך ולכן עשיית פתח הוי  דאית לי' דדם מיפקיד פקיד ומשום בונה פתח נגעו בה

ואית לי' כר' שמעון לגבי מלאכה שאין  ואית לי' כר' יהודה דדבר שאין מתכוין אסור דבר שאין מתכוין

דינו כצער  אשר דמצוה של בעילת מצוה' עוד אית לינניח דו –בעלמא דפטור אבל אסור  צריכה לגופה

 אשר בגיני' מלאכה שאין צריכה לגופה מותר לכתחלה 
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ס"ל כר' יהודה דדבר שאין מתכוין אסור ולהכי הא דלדם הוא צריך לא דדאע"ג לשמואל  ולכן תיקשי (ב

 לגופהמ"מ ליהוי שרי משום שיטת ר' שמעון לגבי מלאכה שאין צריך  מתירו לבנות פתח מצד כוונתו

שאין ום דבעילה הוי מלאכה משלשמואל דמקשי ואף על פי כן  ר"ת ס"ל דמצוה אין דינה כצער –תוספות  (8

דמלאכה שאין צריכה לגופה של מפיס  ר"ת סבירא לי'ד –אף לכתחלה לישרי בעילה בשבת  צריכה לגופה

 י' הוא דיעשה פתחמשום דבמפיס מורסא פסיק ריש מורסא שונה מן מלאכה שאין צריכה לגופה של בעילה

 ומחמת – כיון דלדם הוא צריךדלא הוי פסיק רישא הקדמה ג' חלק א' דבלעיל קבענו משא"כ לגבי בעילה 

מקשה רב אמי דמלאכה שאין צריכה לגופה של בעילה מסתבר דמותר  קולא זו בבעילה דלית בה פסיק רישי'

 לכתחלה אף בלא צער

ס"ל בקושטא שמואל  – כמבואר במהרש"א לרבינו תם לתירוץ לקושיית רב אמי לשמוא – גמראדהמשך  (9

מלאכה שצריכה ונמצא אשר לשיטת ר"י דבעילתו הויא  –ואשר לדם הוא צריך  לשון ב'דם חבורי מיחבר כד

אכתי מלאכה שאין הגם ד ולרבינו תם – מימרי' דשמואל דאסור לבעול בתחלה בשבתא חני לגופה ללשון ב'

דמחמת דלדם הוא צריך פסיק רישי' מכל מקום ניחא שיטת שמואל מטעם  צריכה לגופה היא אף ללשון ב'

דמלאכה שאין צריכה לגופה לא שרי לרבינו תם וקבענו הקדמה ג' חלק ב' דכמבואר בדיעשה חבורה 

 לכתחלה במקום פסיק רישי' בדליכא צער

 המשך תוספות (10

ודשמואל ס"ל  פסיק רישי'דשמואל ס"ל כר' שמעון דדבר שאין מתכוין מותר בדליכא  איתא בדף ו. (א

 כר' יהודה דמלאכה שאין צריכה לגופה אסור

 קשיא א' (ב

i)  קבענו דקושיית רב אמי לשמואל תליא בהא דנקט דשמואל ס"ל כר' שמעון במלאכה שאין צריכה

 אסורותיקשי דהוי להו לתרץ בפשיטות דכר' יהודה ס"ל דמלאכה שאין צריכה לגופה  – לגופה

 קשיא ב' (ג

i) דדם מיפקיד פקיד ודלדם הוא צריךסבירא לי' דשמואל כלשון א' נוקטין א קבענו דבהוה אמינ 

דבר שאין מתכוין משום דאית לי' כר' יהודה דדבר שאין מתכוין  הדאפ"ה לית למיפטרי' מטעם דהוו

ודהלכך לא מצי רב אמי להקשות לשמואל דאוסר לבעול בתחלה בשבת אלא מטעם דהוי  – אסור

 מלאכה שאין צריכה לגופה

ii) דדבר שאין מתכוין מטעם  מותרי דליהודהוי לי' לרב אמי להקשות בפשיטות לשמואל  ותיקשי

 לשמואל מותר

 ד ועוד"א בא"מהרש (11

דהיינו בהוה אמינא בעוד דסבירא לן לשמואל דדם מיפקיד פקיד  קשיא ב' לית להקשות אלא כדאמרן (א

 ודלכן הוי דבר שאין מתכוין ודלדם הוא צריך

בעילה הרי דלדם הוא צריך כיון  – חברידשמואל ס"ל כלשון ב' דדם חבורי מבמסקנא דנוקטין אבל  (ב

שמואל איצטריך רב אמי לסמוך על מלאכה שאין צריכה לגופה לוניחא דכדי להקשות  דבר שמתכוין

 ולא על דבר שאין מתכוין

 חלק א'תד"ה מאי לאו דאי לא בעיל חלק א'  תסוגיא דתינוק

ואשמעינן ' שיבעול בכל לילה וישיר מקצת בתולים כו' ה מאי לאו דאי לא בעיל כו"בד

היינו דאי לא בעיל בעילה גמורה ' ל ודקאמר דאי לא בעיל כו"עכ' דשרי להשיר כו

י אלא שהשיר מקצת בתולים מצי בעיל להשיר עוד אפילו בשבת ואין סברא לחלק "כפרש

בשבת ופירשו  בין השיר כבר מקצתן קודם השבת ללא השיר כלל קודם השבת ובעל בתחלה
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לילות היינו לאשמועינן שמותר לו לבעול בכולן ולתלות כולן ' כן משום דעד מוצאי שבת ד

 :ל"בדם בתולים וק

 אסור לבעול בתחלה בשבת – שמואל (1

 כמבואר בגמרא דתינוקת משנה (2

לה עד מוצאי שבת ארבעה בית הלל אומרים נותנין  – שנשאת והגיע זמן לראות ולא ראתה תינוקת (א

 ביום ד' מן אור ליום ה' עד למוצאי שבת 'ד' לילות דממשיכים לאחר נישואיכלומר  – לילות

 אשר דם שתראה מחמת תשמיש במשך הני ד' לילות דם בתולים חשיבי ולא דם נדות וקא משמע לן  (ב

מאי  – אנא ידענא בעצמי אשר ד' לילות ממשיכים עד למוצאי שבת – קושיית רב חסדא לשמואל –גמרא  (3

ותיקשי לשמואל דס"ל דאי לא בעיל מצי בעיל אפילו בשבת  אתילאשמועינן עוד מילתא אחרלאו דאתא 

 דאסור לבעול בתחלה בשבת

וכל  לבעולכלומר מאי לאו דלהכי קתני ד' לילות עד מוצאי שבת דאי לא בעיל בעילה גמורה מצי  – רש"י (4

 עול בחבורה בשבתדם שהוא מוצא תמיד בהעראותיו הוה דם בתולים ושמעינן מינה דמותר לב

אי לא "ואף על גב דכבר הוציא דם בהעראותיו מכל מקום אמר רב חסדא  –כמבואר במהרש"א  תוספות (5

 – לא בעיל בעילה גמורה אלא שהשיר מקצת בתולים מצי בעיל להשיר עוד בשבתאי ד תבמשמעו" בעיל

 השיר כלל קודם השבתללא  קודם השבתואין סברא לחלק בין השיר כבר מקצתן 

עד לשון "דמשום  –לא פירשו בפשיטות דבקושטא מיירי בדלא השיר כלל קודם השבת  – מהרש"אהמשך  (6

 לאשמועינן שמותר לו לבעול בכולן ולתלות כולן בדם בתוליםמשמע דאתא  "לילות' מוצאי שבת ד

 דף ו:

 סוגיא דתינוקת חלק ב' תד"ה מאי קא משמע לן

ל הסוגיא "עכ' ענין רצופין ליכא למימר כדפידל' ה מאי קא משמע לן כו"בד[ דף ו עמוד ב

ש וסמך אהך ברייתא דנדה דלא בעי רצופין "דחוקה דמעיקרא נמי פריך ליה ממאי דנקט מ

ש דבעי רצופין "והמתרץ לא חש ליה או דלא ידע הך ברייתא דנדה וקאמר דנקט במ

' דברי התוסל לאתויי הך ברייתא ולולי "והשתא חזר להקשות לו מהך ברייתא דנדה וה

ה תלינן בדם בתולים מסברא לית לן למימר דבעינן "הייתי אומר כיון דבבעל איירי ואפ

 :ל"רצופין וק

 בד"ה מאי לאו המשך תוספות (1

כיון  ולכן לא קשה מידי לשמואלמלפני שבת בעילה גמורה לעולם בעל דלמא  – קשיא לרב חסדא (א

לא אתא לאשמועינן אלא  אי שבתצועד מ הא דנקטו – בבעילתו לאחר כך בשבת אינו עושה חבורהד

החל מן רצופין להיות הני ד' לילות איצטריך  דם בתולים הן ולא דם נדותד' לילות דכדי למינקט דדם ב

 מוצאי שבתאור ליום ה' וכלה ב

 דלא בעי רצופיןהיפוך כבר נודע לן בברייתא בפרק בתרא דנדה מ – תירוץ (ב

 תירוץ רבא לקושיא דרב חסדא – גמרא כמבואר בתוספות ומהרש"אדהמשך  (2

 מתניתין משום דבשיטת שמואל אזלא שבתבתחלה לעולם אימא לך לבר משבת כלומר דאינו בועל  (א

 כולל בעילת שבת בהיתר כשכבר בעל לפני שבת אלא למילף דבעי רצופין וצאי שבתולא תנא עד מ

 להאו דלא חש נדה דבפרק בתרא ברייתא ההיא למוכרח דרבא לא ידע  – תוספות (3
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אלא אמר רבא כשבעל כבר לפני השבת ולכן לא עושה חבורה בשבת  –כמבואר בתוספות גמרא דמסקנא  (4

 – בהא דקתני "עד מוצאי שבת"דאלו כבר בעל בעילה גמורה לפני השבת מאי קא משמע לן ומקשין  –

 דלא בעי רצופיןבפרק בתרא דנדה דבקושטא מוכח מברייתא רצופין ליכא למימר למד דבעי דל

 מהרש"א (5

לכן ו –רצופין או דלא חש לה  בעידלא נדה פרק בתרא דנו דלא ידע רבא להך ברייתא דקבע –קשיא  (א

 טעותי' דרבאהפריך רצופין הוה לי' לאתויי לברייתא דנדה לי בעמקשן דפריך לרבא ואומר דאכן לא 

בתרא דנדה בפרק לאו אברייתא אית לי' דלא בעי רצופין דמקשן ו –מסתבר דלא כתוספות  – תירוץ (ב

בעילה גמורה מכבר איירי ואף ברייתא דתינוקת בבעל דאמר רבא כיון שד –אסברא סמיך סמיך אלא 

  מסתבר דלא בעי רצופין –הן דם בתולים דם שרואה בלילות דלאחר כך דתלינן על פי כן 

  תד"ה מאי לאו דטריד

עכ"ל ור"ל בד"ה מאי לאו דטריד כו' דעד מ"ש תולין בדם בתולים היכא דעבר ובעל 

דמהאי טעמא לא קא משוינן לתנא כטועה ומיהו הא דד' לילות ליכא לאוקמי בכה"ג דתני 

 :ליה משום היכא דעבר ובעל ודו"ק

  תחלה בשבתב בעולשמואל ס"ל דאסור ל (1

 חתן פטור מקרית שמע לילה הראשון עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה – משנה (2

וכיון דפטור אפילו  –ולהכי פטור מקרית שמע בתחלה  לבעולמאי לאו דטריד דבעי  מתיב רב יוסף – גמרא (3

 דס"ל דאסור לבעול בתחלה בשבת לשמואלבשבת תיקשי 

 תוספות ד"ה מאי לאו (4

 אי שבתס"ל תינוקת שנשאת נותנין לה עד מוצ ית הללדב שלפני זה עסקנו במשנה דתינוקתפיסקא ב (א

אשר "עד מוצאי שבת" לכאורה משמעו דאף בשבת בועל לשמואל רב חסדא והקשה  – ארבעה לילות

דבקושטא  דאע"ג דכתיב "עד מוצאי שבת" מצינן לפרש דמשמעו לבר משבת רבאותירץ  – בתחלה

  בשבת אסור לבעול בתחלה

 לישני כשמקשה רב יוסף מהא דתנן דחתן פטור מקרית שמע עד מוצאי שבת אף בסוגיא דידןותיקשי ד (ב

 ריאת שמעחייב בקולכן אינו טריד ודלא שרי לבעול בתחלה ת דמשמעו לבר משב

 כמבואר במהרש"א תירוץ (ג

i)  לבעולדלא שרי שבת" במשנה דתינוקת מיושבת בפשטות לרבא דס"ל לבר משבת "עד מוצאי 

בעילות )בין בהיתר בין באיסור( דם שראתה הני כל באשר לאשמועינן עד מוצאי שבת הא דקתני ו

 עד מוצאי שבתולא טעה תנא דברייתא באמרו  –ן הבתולים דם 

ii)  דהרי  – מיושבת אי אמרת לבר משבת המוצאי שבת" במשנה דקרית שמע אינעד "מה שאין כן

 יאדנין באלו טריד וולית לאומרה אלא למי שבא לפנינו בדאכתי לא בעל  "קרית שמעמפטור "

 (ודחייב בקרית שמעבתחלה  לבעולשלא בליל שבת דאמרינן לי' )דהיינו  "לבר משבת"אמרת 

 נמצא דטעה תנא דברייתא באמרו אשר חתן פטור מקרית שמע עד מוצאי שבת 

 תוספות ד"ה והני

בד"ה והני כו' אף על גב דפליגי תנאי בהדיא בהכי כו' כדי לאוקמא כשמואל כל מה שיכול 

עיל עכ"ל יש לדקדק לפי זה מאי פריך אביי לקמן א"כ טורד למה דאימא ודאי למ"ד דב

בשבת באינו מתכוון לא הוה טריד והך ברייתא אתיא כמ"ד דאסור לבעול וטריד משום 
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דלא בעיל כדקאמר אביי ויש ליישב דמשמע ליה דהך ברייתא דפטור מק"ש אתיא ככ"ע 

 :אפילו למאן דשרי לבעול בשבת באין מתכוין ולהכי פריך א"כ טורד למה ודו"ק

 ה הראשון עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשהחתן פטור מקרית שמע ליל –משנה דלעיל  (1

ליל באם לא עשה מעשה בראשון פטור אף בשני ואם לא עשה מעשה בשני פטור אף בשלישי ) –ברייתא א'  (2

 שבת(

 ן ושני פטור שלישי חייבוראש –ברייתא ב'  (3

מחמת אפילו בליל שבת בפשיטות מצינן לאוקי למשנה ולברייתא א' שלא כשמואל ודפטור מקרית שמע  (א

מה שאין כן ברייתא ב' דקתני דחתן חייב בקרית שמע בליל שבת  –בתחלה בשבת  לבעולדטריד דבעי 

 בתחלה בשבת ולא טריד לבעולאסור כשמואל דאתיא 

דאסור לבעול  לוהני ברייתות כולהו סבירא להו כשמואיאמר לך אשר משנה שמואל מפרש דאביי אבל  (ב

דמצטער בליל שבת היינו טעמא אפילו תן פטור מק"ש חדקתני דברייתא א' ברם  –בתחלת בשבת 

בליל שבת היינו חתן חייב בקרית שמע דדקתני ברייתא ב' ו –דאסור לבעול וטריד משום דלא בעיל

 מקרית שמע טרולא פדלא בעל טירדא דסבירא לה דטעמא 

 שמעון הכונס את הבתולה לא יבעול בתחלה בשבת וחכמים מתירין וחכמים היינו ר' –ברייתא ג'  (4

 תד"ה והני תנאי (5

שלא כשמואל למה  ון דר' שמעון קאמר בהדיא בברייתא ג' דמותר לבעול בתחלה בשבתכי – קשיא (א

דטריד דלא  משום דמשנה וברייתא א' דס"ל דחתן פטור מק"ש עד מוצאי שבת דחיק אביי לעיל לפרש

ביותר פשיטות הרי  – מה שאין כן ברייתא ב' דאית לה דטירדא דלא בעל לא פוטר מקרית שמע לבע

)דלא כשמואל( משנה וברייתא א' ס"ל כר' שמעון בברייתא ג'  אשרכדלעיל נמק לשמואל לאביי מצי 

דאסור  כשמואל "למה שאין כן ברייתא ב' ות"ק דברייתא ג' דס –ופטור מק"ש משום דטריד דבעי בעיל 

 ולכן לא טריד וחייב בקרית שמע לבעול

 לאוקמא לשמואל כל כמה שיכולעדיף לי' לאביי  – תירוץ (ב

 כמבואר ברש"י גמראדהמשך  (6

אסור לבעול בתחלה בשבת דס"ל דדבר שאין אשר לר' יהודה קבענו לעיל דף ה: בד"ה מהו לבעול  (א

ומובן דהיינו  מותר לבעול בתחלה בשבת דס"ל דדבר שאין מתכוין מותרשמעון ולר'  – מתכוין אסור

 נמי טעמא דר' שמעון בברייתא ג'

בבעילה ו והא מודה ר' שמעון בדבר שאין מתכוין דאסור היכא דהוי פסיק רישי'לרבה  אבייי' אמר ל (ב

ותיקשי הא דאמר ר' שמעון בברייתא ג' דמותר לבעול  דחובר חבורה לכאורה פסיק רישי' דיוציא דם

 בתחלה בשבת

בקיאין בהטיי' דבתחלה בשבת לפי דיש  היינו טעמא דר' שמעון בברייתא ג' מתיר לבעול –תירוץ דרבה  (ג

 ולאו פסיק רישי' שיוציא דם ולא מיחברי

פטור מקרית שמע בברייתא א' דאתיא שלא כשמואל ובמשנה ו –"אם כן טריד למה" פירכא דאביי  (ד

 מה טרדו תיקשי דכיון דבקיאין  –מחמת טרדא דבעילה 

 מהרש"א ד"ה והני תנאי (7

דטריד ר מקרית שמע משום וטפ א'ברייתא בדבמשנה ו אמאי לא נקט אביי כפירושו לעיל – קשיא (א

 וכתנא קמא דר' שמעוןכשיטת שמואל אסור לבעול ד

 אף לר' שמעון הברייתא א' מצינן לפרשדמשמע לי' לאביי  – תירוץ (ב
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 תד"ה לא כהללו

בד"ה לא כהללו כו' פי' לפי שאינו בקי בשעת ק"ש דאפילו הבקיאין כו' יראים שלא יהיו 

דאי לשאינו בקי ממש קאמר אבל הבקיאין אינן טרודין בקיאין כו' עכ"ל הוצרכו לפרש כן 

ושרו לקרות ק"ש וא"כ ע"כ הברייתא דפוטר מק"ש במיעוט קמיירי דאינן בקיאין ומאי 

קא משני אהא דפריך יאמרו שאינו בקי אסור לבעול דרוב בקיאין הן ולא איירי בהו הא 

ן ק"ש הוא דקודם מעשה לענין ק"ש איירי בהו ולכך פירשו דשאינו בקי דקאמר הכא לעני

 :יראים אבל בשעת מעשה בקיאין הן ושרי לבעול וק"ל

 גמראדהמשך  (1

 משנה וברייתא א' בשאינו בקי מיירי ולכן טריד – "טריד למה" פירכאלתירוץ  (א

אותן דאינן בקיאין אף לר' כלומר ל – יאמרו בברייתא ג' דבקי מותר דאינו בקי אסור – אבייקשיא ד (ב

 שמעון בברייתא ג' ליאסרי להו לבעול בתחלה בשבת משום דלדידהו פסיק רישי' דיוציאו דם 

ומשנה וברייתא  –ליכא פסיק רישי' דבקיאין הן ולכן ברוב תליא וברייתא ג'  – רוב בקיאין הן – תירוץ (ג

 ופטורי מק"שא' משתעי דיקא באותן דידועין לן דאינן בקיאין ולכן טרדי 

 תוספות כמבואר במהרש"א ד"ה לא כהללו (2

למה טרדי  אותן דמשתעי בהו משנה וברייתא א' דידועין לן דלאו בקיאין הן ואינן מן הרוב –קשיא  (א

 מכח פסיק רישי' אפילו לר' שמעוןבשבת  לבעולהרי אסור להו  –בשבת 

 תירוץ (ב

i)  אינן בקיאין מכל מקום  – רישי' להוציא דםבקיאין הן לגבי ברייתא ג' דלא למיהוי פסיק הגם דרוב

 במשנה וברייתא א' קרית שמעלגבי 

ii)  ובקיאות זו סגי דלא למיהוי להו פסיק רישי' ולישרי להו  –מעשה  בשעתדרובן בקיאין דיקא

רוב  מעשה לפנימק"ש  יןלגבי משנה וברייתא א' דעסקי באלו פטוראבל  – בתחלה בשבת לבעול

 והיינו טעמא דפטורין מקרית שמע בשעת מעשהלאחר כך יו בקיאין אנשים מטורדין הן אלו יה

 מהרש"א (3

 קמיירי באותן שממש אינן בקיאין  טאשר ברייתא א' דיקא במיעו פשיטותלמה לא תירצו ב –קשיא  (א

ברייתא א' דפוטר מקרית שמע דהרי לקושיא "יאמרו" דאם כן הופרך תירוץ דגמרא לא יתכן  –תירוץ  (ב

 בקיאין דאינןקמיירי מיעוט ב

 אלא מעתה

בד"ה אלא מעתה כו' ואם יטה ויאמר שלא מצאתי כו' יכולה לומר עדיין בתולה אני כו' 

 :עכ"ל ואם לא יטה ותאמר בתולה אני אפשר לבודקה ע"פ חבית וק"ל

 כמבואר ברש"י ותוספות  גמרא (1

מה מועילין שושבינין ומפה לבקר אחריהם שלא לבעול בלא דם  רוב בקיאין בהטיי'כיון ד –קשיא  (א

ולכן לא הוציא דם ואכתי יש בתולה היתה והטה ד יכול להיותהרי  –ינהגו בה רמאות בטענת בתולים 

 והיא לא תיסוק אדעתה שהטה לה בתולים ומשקר ואומר דלא הטה ולא היתה לה בתולים 

וציא והטה הלא אלו כלומר  –ראה ויאבד שמא ישושבינין ומפה מהני  –רש"י כמבואר בתוספות  תירוץ (ב

אירע דהטה ומשקר ואמר דלא ואם  – יאמר לא מצאתי דםויאבדנו וישקר ואי לאו מפה ושושבינין דם 

 עדיין בתולה אני לטעון ד ההטה אכן תיסוק אדעת
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אלו בקושטא לא הטה ולא הוציא דם תוכל לשקר ולמימר דאכן הטה ודאכתי בתולה  –קשיא –מהרש"א  (2

 בין באופן דהטה ומשקר בין באופן דלא הטה אפשר לבודקה על פי חבית –תירוץ  – אני

ואם להוציא ממנה ליחה פטור ובא"ד ועוד דמדבר שאין תד"ה 
 מתכוין

בד"ה ואם להוציא כו' אלא לפי מאי דקים ליה לדם הוא צריך משני ליה כו' עכ"ל וכיון 

דם הוא צריך לראות בו אם היא דלדם הוא צריך הו"ל מלאכה שצריכה לגופה לפר"י דל

בתולה ומהרש"ל כתב והוי פסיק רישא לענין חבורה מאחר שלדם הוא צריך עכ"ל והיינו 

לפירוש ר"ת דלדם הוא צריך שלא יתלכלך דה"ל מלאכה שאינה צריכה לגופה אלא דהוי 

פסיק רישא ומכל מקום אינו דומה למפיס מורסא דשרי משום צערא והכא גבי מצוה אסור 

 :"ש התוספות לעיל והיינו למאי דמסיק הכא דחבורי מיחבר ודו"קכמ

 מבואר בדף ו. לעיל

 דף ז.

 בא"ד ועוד

דף ז עמוד א[ בא"ד ועוד דמדבר שאין מתכוין דשרי ר"ש ה"ל לאקשויי כו' עכ"ל ] 

דבדבר שאין מתכוין סבר שמואל כר"ש דשרי מיהו למאי דמסיק חבורי מיחבר ולדם הוא 

 :הך וק"לצריך מיתרצא נמי 

 לעיל מבואר בדף ו.

  גמרא ביו"ט שרי 

גמ' ביום טוב שרי בשבת אסור כו' מאי דעתיך מתוך כו' ק"ק דאימא טעמא דידיה דבשבת 

אסור משום שמא ישחוט בן עוף כדתניא לעיל בברייתא וביו"ט שרי דליכא למיחש ליה 

 :וק"לויש ליישב דא"כ לא ה"ל למנקט בשבת אלא בע"ש ובמ"ש כדתניא לעיל 

 שבת ולא במוצאי שבת]בליל[ בערב לא לא יבעול  –ברייתא דף ד.  (1

ומתרץ ר'  –שלמא בערב שבת משום חבורה אלא במוצאי שבת אמאי ב –דף ה. לביאור הברייתא  גמרא (2

 לצורך סעודה במוצאי שבת שמא ישחוט בן עוף בשבת זירא

אמר לי' רב פפי מאי  – בשבת אסור בתחלה לבעולביו"ט שרי  – בארב פפא משמי' דר – בדף ז.גמרא  (3

 וכו' דעתיך דביום טוב שרי דמתוך שהותרה 

 מהרש"א (4

לצורך שבת גופה  שמא ישחוט בן עוףשבת אשר לא יבעול ב ברייתאדרב פפא ס"ל כ לישני – קשיא (א

 וביו"ט ליכא למיחש דהרי שרי לשחוט בן עוף ביו"ט

הוה לי' להשתמש בלשון הברייתא בדף ד. אתיא מטעם שמא ישחוט בן עוף  ארב פפהך דאלו  – תירוץ (ב

 "בערב שבת ובמוצאי שבת" אשר ביארו שם מיהת למוצאי שבת דטעמא משום שמא ישחוט בן עוף
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 איבעית אימאוגמרא 

שם ואיבעית אימא בבחור ז' לברכה וג' לשמחה כו' לפי מ"ש התוס' לעיל דתקנת שקדו 

נתו לפי שיש בה ז' ימי המשתה לא הצריכו בבתולה משום דבלאו הכי אינו משכים לאומ

ומהאי טעמא נראה שפסק הרא"ש בבתולה ז' לשמחה וקשה הא בבחור שנשא אלמנה 

אמרינן הכא דז' לברכה דהיינו ז' ימי משתה ואפ"ה קאמר בה דתקנו בה ג' לשמחה כדי 

שלא ישכים לאומנתו ואין נראה לחלק בין ז' לברכה לז' ימי המשתה דז' לברכה בבחור 

י ז' ברכות לפנים חדשות ז' ימים כמ"ש הפוסקים וצ"ל דז' ימי המשתה הם יותר היינו נמ

 :בשמחה בבתולה מבחור שנושא אלמנה אף על גב דבברכת ז' שוין הן וצ"ע

שיהא שמח עמה ג' ימים חמישי בשבת חכמים שקדו דמשום  אלמנה נשאת ביום ה' ונבעלת ביום ו' – גמרא (1

 למחר משכים לאומנתו והולך לונבעלת מקודם אלו ד – וערב שבת ושבת

תקנת שקדו לא הצריכו בבתולה משום דבלאו הכי אינו משכים  – תוספות דף ג. ד"ה אשה נשאת בכל יום (2

 בה ז' ימי המשתה  שלאומנתו לפי שי

 תקנו בה ג' לשמחה כדי שלא ישכים לאומנתועוד לבחור שנשא אלמנה עושין ז' לברכה ו – גמרא (3

 מהרש"א  (4

דהיינו ז' ימי מסתבר ו –משמעו ז' ברכות לפנים חדשות ז' ימים לבחור שנשא אלמנה ברכה ז' ל ניה (א

 בה ג' לשמחה הוצרכו לתקןדאף על פי כן לתוספות ותיקשי  – המשתה דקא איירי בהן תוספות בדף ג'

 כדי שלא ישכים לאומנתו 

 על גב דבברכת ז' שוין הן ז' ימי משתה הם יותר בשמחה בבתולה מבחור שנשא אלמנה אף –תירוץ  (ב

 תד"ה מתוך שהותרה

תוס' בד"ה מתוך שהותרה כו' ובלבד שיהא צורך הנאת היום כו' ומיהו נראה דהוצאה 

לצורך עכו"ם ודאי דאסור כו' עכ"ל ר"ל ולית לן למשרי משום דה"ל צורך היום מיהת 

 :וק"ל

 תוספות בא"ד אבל עירובי תחומין

ינה להוצאה כו' עכ"ל מלישנא דעירוב והוצאה גופיה בא"ד אבל עירובי תחומין אין ענ

ליכא לאוכחי משום דלשון הוצאה יפול גם בתחומין דהיינו שאל יצא הוא מחוץ לתחום 

אבל הוצאה כהך דהוציא בפיו ולהוציא קטן ולולב דהיינו אל יוציא ד"א אין ענינה 

 :לתחומין וק"ל

 בא"ד והא דקאמר תוספות

וסרו בדבר המותר לו היינו משום דמותר להוציאו לצורך בא"ד והא דקאמר ואי אתה א

עכ"ל וצריך ליתן טעם אמאי לא התירו נמי תחומין לצורך דהא אפילו מלאכה גמורה התירו 

 :מהאי טעמא דמתוך ויש ליישב וק"ל
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 תוספות ד"ה אלא מעתה

 בד"ה אלא מעתה כו' וי"ל שהיה סובר דטעמא דב"ה משום דאין עירוב והוצאה כו' עכ"ל

צ"ל נמי למאי דס"ד דטעמא דב"ה משום הכי דלא פליגי נמי בית שמאי ובית הלל במבשל 

 :גיד הנשה בי"ט כו' וק"ל

 עיין במסכת ביצה דף יב.

 :דף ז

 תד"ה שנאמר ויקח

דף ז עמוד ב[ בד"ה שנאמר ויקח כו' ויש ללמוד משם שיש לברך כו' המתקדשת ע"י ]

סי' ל"ד דשליח מברך וכתב הב"י שלמדו שליח כו' עכ"ל וכ"כ הרמב"ם והטור אה"ע 

לומר כן מדסתים ותני מברכין ברכת ארוסין כו' ע"ש ובחנם דחק ונעלם ממנו דברי 

 :התוספות דמוכח ממסכת כלה וק"ל

ויליף לה מדכתיב בבועז "ויקח עשרה אנשים מבני  ברכת חתנים בשעת חופה וקידושין בעשרה – גמרא (1

 העיר"

מסכת כלה בברכת ומתרצי ד כלה יליף לה מדכתיב "ויברכו את רבקה" במסכתמקשי דלכאורה  תוספות (2

ובדרך אגב  – ולא איירי בברכת חתנים בשעת חופה וקידושין אירוסין קאי ומילף דברכת אירוסין בעשרה

דאיכא ברכת אירוסין אף למי שמקדש לף מצינו נמי למי בברכת אירוסין קאידדקבענו  עכשיודן מוסיפי

 אליעזר שליח הי'בתורת שליח דהרי 

 מברכין ברכת אירוסין בבית אירוסין – ברייתא (3

מיתני בסתם ברייתא כיון ד מברכין ברכת אירוסין למי שמקדש בתורת שליח – בית יוסף אבן העזר סי' לד (4

 וכוללת נמי אירוסין ע"י שליח

 א דמסכת כלה הילי' לבית יוסף למילף לה מן ההוה  – מהרש"א (5

 .דף ח

 לכבודותד"ה שהכל ברא 

דף ח עמוד א[ תד"ה שהכל ברא כו' ועל שהכל ברא לכבודו ויוצר האדם פי' בקונטרס ]

טעם אחר כו' עכ"ל לכאורה בשהכל ברא לכבודו מה שמתחלת בברוך לפי שאינה סמוכה 

אלא לבורא פ"ה ולא שייך בזה סמוכה דא"כ תקשי ליה נמי קידוש והבדלה ומה שאינו 

ום דהוי ברכה קצרה כברכת המצות והפירות אבל ר"ל מסיים בה בברוך פרש"י ג"כ מש

בשהכל ברא לכבודו דלא חשיב ברכת יוצר האדם שאחריה כברכה הסמוכה שהרי מתחיל 

בה בברוך וכן בברכת יוצר האדם דלא חשיב ברכת אשר יצר שאחריה כברכה הסמוכה 

ואינן  שהרי מתחיל בה בברוך על זה נתן רש"י טעם אחר דהיינו לפי שאינן מן הסדר

מקריין סמוכות כי הסדר מתחיל מאשר יצר אבל לדברי התוספות הוי טעמן לפי שקצרות 

הן והיה נראה כברכה אחת אילו לא היה מתחיל בברכה שאחריה בברוך ובחידושינו בע"פ 

 :כתבנו שם דרך אחר ע"פ דבריהם שם ודו"ק

 ד' ברכות אירוסין הראשונות (1
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בברוך חותםפותח בברוך ואינו  בורא פרי הגפן  

בברוך פותח בברוך ואינו חותם שהכל ברא לכבודו  

בברוך פותח בברוך ואינו חותם יוצר האדם  

בברוךוחותם בברוך פותח  אשר יצר את האדם  

 ברכה הסמוכה לחברתה שלפני' אין פותחין בה בברוך בדרך כלל –הקדמה  (2

  מהרש"א לביאור תוספות ולביאור הבנת תוספות בדברי רש"י (3

פותחת סמוכה לבורא פרי הגפן מכל מקום "אשר ברא לכבודו" הגם דדבין לרש"י בין לתוספות וכרח מ (א

י לאו הכי בפני עצמה ולא שייך בה סמוכה דא כברכהפרי הגפן בכל מקום חשובה בורא דמשום  וךבבר

 בהן בברכה פותחיןתיקשי נמי קידוש והבדלה ד

ולמה "אשר  – "חשובה סמוכה ל"שהכל ברא לכבודולמה "יוצר האדם" מתחלת בברוך ולא  –שאלה  (ב

 יצר" מתחלת בברוך ולא חשובה סמוכה ל"יוצר האדם"

"יוצר האדם" " ולכן לא חשיבא סמוכה לאשר יצרמתחיל ב"ברכות על עסקי הזווג סדר  –רש"י תשובת  (ג

מן הסדר ולכן  האינשגם היא לפי  וךנמי פותחת בברו"יוצר האדם" שלפני'  – וךופותחת בבר 'שלפני

 לא חשיבא סמוכה ל"שהכל ברא לכבודו"

מתחיל הי' והי' נראה כברכה אחת אלו לא  ןהקצרות שהכל ברא לכבודו ויוצר האדם –תשובת תוספות  (ד

 לאשר יצר לאחר יוצר האדםלא הי' מתחיל בברוך אלו ובברוך ליוצר האדם אחר שהכל ברא 

 ח:דף 

 ה כי תניא האי תד"סוגיא דברכת אבלים מן המנין חלק א' 

דף ח עמוד ב[ בד"ה כי תניא כו' דא"כ מאי פריך ליה מברכת אבלים בי' כו' אבל ברכת 

אבלים שמברכים בברכת המזון כו' עכ"ל אהא דמשני ליה מעיקרא כי קאמר ר"י בשורה 

ל"ק להו הכי דלישני ליה בברכת אבלים שבבהמ"ז דאפשר דלא אסיק אדעתיה כלל הא 

המזון בעי מנין אבל השתא המקשה אסיק אדעתיה בברכת אבלים  דברכת אבלים שבברכת

דבעי י' דע"כ לאו היינו בברכת הזימון לגבי אבלים דודאי לא הוה אלא בג' כשאר אדם 

אלא דהיינו ברכת אבלים שבבהמ"ז וא"כ לא תקשי ליה מידי אברכת הזימון דלעיל דהוה 

 :האבל מן המנין לפי פ"ה ודו"ק

  ואבלים מן המניןחתנים  – ברייתא (1

  גמרא (2

  חתנים מן המנין ואין אבלים מן המנין –דר' יוחנן א' מימרא  (א

 אשר אבלים מן המניןהרי קתני בברייתא  – קשיא (ב

 כי קאמר ר' יוחנן בשורה כי תניא ההוא בברכת המזון –תירוץ  (ג

 ברכת המזוןבדאבלים מן המנין היינו להצטרף לג' לזימון ברייתא בכי תניא  – תירוץ כמבואר ברש"י (ד

 דאין שורה פחות מעשרה הקברמן בשורה כשחוזרין דאין אבלים מן המנין היינו קאמר ר' יוחנן כי ו –

בעשרה ואין  אבלים וברכתוחתנים מן המנין  עשרהברכת חתנים ב מברכים –מימרא ב' דר' יוחנן  (ה

 אבלים מן המנין

מימרא א' דר' אשר ולכן מוכרח ברכה בשורה ליכא  –כמבואר בתוספות לשיטת רש"י דגמרא  קשיא (ו

בברייתא דהרי  והדרא קושיא לדוכתהולאו בשורה יוחנן דאין אבלים מן המנין על ברכת המזון קאי 

 בברכת המזון לברייתא אשר אבלים מן המנין ואוקמינן קתני 
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 קשיא לרש"י  –תוספות  (3

והיינו טעמא דקתני דברכת המזון  בברכת זימוןברייתא אוקמינן ל הרי לפירוש רש"י –מאי מקשי  (א

דברכת המזון  בברכת אבליםדבין במימרא א' בין במימרא ב' ר' יוחנן מה שאין כן דאבלים מן המנין 

  משתעי

 בדרך אגב עיין בחלק ב' לענין "חדא מכלל חברתה איתמר" (ב

 מהרש"א  (4

אף לפני דמייתי בגמרא למימרא ב' דר'  –למה לא מקשי נמי תוספות לרש"י אשר מעיקרא  –קשיא  (א

דר' יוחנן בפשיטות  למה לא משני –ה רמימרא א' דר' יוחנן כשחוזרין בשובמקום לאוקי ד –יוחנן 

 ון אייריימזתעי מה שאין כן ברייתא דבצירוף לבברכת אבלים של ברכת המזון מש

לברכת אבלים דברכת המזון אפילו מעיקרא נקטו אשר לא בעי עשרה אשר יאמר לך רש"י  –תירוץ  (ב

ברם לאחר דמייתי מימרא ב' דר'  – ן צירוף למזון לברכת אבליםולכן מובן הא דנקטו דלית לחלק בי

על קושיא דמייתי בגמרא על סמך מימרא ב' יוחנן אשר ברכת אבלים בעשרה מקשי תוספות שפיר 

גי בג' ואבלים מן המנין כשאר זימון איירי דלא בעי עשרה וסאשר ברייתא בצירוף ל – תרצידלמה לא מ

בברכת אבלים איירי דבעי עשרה ולכן דבין במימרא א' בין במימרא ב' מה שאין כן ר' יוחנן  –בני אדם 

 אין אבלים מן המנין

 תד"ה אלא איסוגיא דברכת אבלים מן המנין חלק ב' 

ה כו' בד"ה אלא כי כו' אי גרסינן אלא משמע דההיא דלעיל נמי מעמיד ברחבה ותימה למ

וצ"ל דחדא כו' עכ"ל וק"ק לגירסא זו מי הכריחו לכך דההיא דלעיל נמי איירי ברחבה 

והוצרך למימר דחדא מכלל חברתה איתמר ואמאי לא ניחא ליה דקאי כדאוקמא לעיל 

בשורה ויש ליישב דע"כ דהנהו תרי מילי דר"י לגבי חתנים מן המנין חדא מכלל חברתה 

"ש טפי דכולהו מילי דר"י צריכי לגבי אבלים ואגב דנקט איתמר ומיהו למאי דל"ג אלא א

 :אבלים בכולהו נקט נמי חתנים בכולהו ודו"ק

 הקדמה (1

אבלים ב)חתנים מן המנין ואין אבלים מן המנין( דר' יוחנן מימרא א' אוקמי מעיקרא קבענו אשר  (א

 בשורה כשחוזרים 

ואין  בעשרהאבלים  וברכתוחתנים מן המנין  בעשרהחתנים  ברכתומקשי אשר מימרא ב' דר' יוחנן ) (ב

 בשורה דברכה בשורה מי איכאלגבי אבלים אבלים מן המנין( אין לאוקמי 

 המשך דגמרא (2

 רטי רחבה אינן מעניננופ –]אלא[ כי קאמר ר' יוחנן ברחבה  תירוץ א' (א

כל וחתנים מן המנין וברכת אבלים בעשרה כל שבעה ברכת חתנים בעשרה  –מימרא ג' דר' יוחנן  (ב

 ואין אבלים מן המניןשבעה 

 "ברכת רחבה כל שבעה מי איכא"–קשיא  (ג

 שכחת לה בפנים חדשותמ – תירוץ ב' (ד

 תוספות  (3

א' מימרא ב' ברחבה איירי אלא אף  מימראמשמע אשר לא לבד אשר  "אלא"אי גרסינן בתירוץ א'  (א

כלומר כיון איתמר ב'( מימרא )מכלל חברתה א'(  מימרא) אאשר חד כין לנמקוצריאיירי ברחבה 

ומהלך זו אינו דחוקה כל  –א' הגם דלא צריכה לה מימרא נמי לה ב' מילף דין רחבה מילפא מימרא ד
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ומוכרח אשר בין במימרא ג' דעל כל פנים חתנים מן המנין נאמרה בין במימרא א' בין במימרא ב' כך 

  רתה איתמרחדא מכלל חבתרי מן הני ג' מילי 

לגבי אבלים לא צריכין לדחוקי דחדא מכלל חברתה איתמר הת מיד יטפאבל אי לא גרסינן "אלא" ניחא  (ב

מימרא ב' איירי ברחבה בלא פנים  –א' איירי בשורה מרא אבלים )מיד מיליאיצטריך הני ג' דלדינא 

חדא מכלל חברתה יקא לגבי חתנים ד( ודגם בפנים חדשות אין אבלים מן המניןמילף חדשות ומימרא ג' 

 איתמר

 ט.דף 

 גמרא התם אונס הוה

דף ט עמוד א[ גמרא התם אונס הוה ואי בעית כו' כתב מהרש"ל והא דקאמר לעיל ראיה ]

ממעשה כו' כלומר דליכא למימר אונס כו' והוא מדברי סתם התלמוד שחולק על ר"א וי"א 

הנ"ל דודאי למאי דבעי למימר דאפילו  כו' עכ"ל והאריך ע"ש ואין להאריך בדחוקיו אבל

בידוע לאדם שזינתה אשתו רק שלא היו עדים אינה נאסרת לו כגון בפתח פתוח אלא בקינוי 

וסתירה דוקא ע"כ וכמעשה שהיה ליתא כדפרכינן ותסברא כו' והוצרך התלמוד לדחוקי 

שפיר ממעשה שהיה אבל השתא דקאמרינן דבפתח פתוח נאסרה על בעלה אית לן לקיומי 

כדקאמרינן וכמעשה שהיה ותרתי קאמר רבי אלעזר דהאשה נאסרת בקינוי וסתירה על ידי 

עד אחד בטומאה וכן נאסרת בלאו קינוי וסתירה אלא כעין מעשה שהיה דודאי היה לו 

שנבעלה וכגון בפתח פתוח שנבעלה ברצון ואהא קאמר כיון דבפתח פתוח נאסרת כעין 

עשה שהיה גופיה אמאי לא אסרוה וקאמר דהתם לא מעשה שהיה דודאי נבעלה א"כ במ

אסרוה משום דאונס היה ואי בעית כו' אבל בדוכתא אחריתא כעין מעשה שהיה דודאי 

  :נבעלה אם הוא ברצון ולא נתן לה גט נאסרת שפיר כגון בפתח פתוח ותו לא מידי ודו"ק

 גמרא (1

 וסתירה כמעשה שהי' דבת שבעאין אשה נאסרת על בעלה אלא על עסקי קינוי  – ר' אלעזר (א

 אין אשה נאסרת על בעלה אלא בקינוי וסתירהבליכא עדים דאשמועינן דר' אלעזר  בהוה אמינא נוקטין (ב

לאו שהי' מעשה הרי ותסברא מקשי לכן ו – פתח פתוחשמצא אפילו בידוע לאדם שזינתה אשתו כגון 

אורי' דאלו נאסרה ת שבע לא נאסרה לבאף אלו אמרת דהיתה בקינוי וסתירה הרי והוה קינוי וסתירה ב

לא כיוון ר' אלעזר ד שניומ –כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל ד דודהיתה אסורה אף ל 'על אורי

כיון דמייתי סייעתא מן מעשה שהי' דלא נאסרה בת שבע  – מעשה שהי' מןלמימר כמעשה שהי' אלא 

 דלא היתה בקינוי וסתירה

 בין בעסקי קינוי וסתירה בעד אחד ביןדנאסרת למימר כיוון אלעזר  מפרשי דר' מסקנא דגמראאבל ב (ג

האומר פתח פתוח מצאתי נאמן היכא שודאי נבעלה ברצון )חוץ מבאשת כהן וכו' כמבואר להלן( ואשר 

במעשה לאורי'  אסרוההיינו טעמא דלא ו –ודאי נבעלה שמעשה שהי' דודאי נבעלה כעין לאוסרה עליו 

 ואיבעית אימא כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו ס הויאונד משום שהי' גופי'

אלא  –שהי'  מעשהמדמשמעו "כעין מעשה שהי'"  הואבה לא צריכין לדחוקיבמסקנא שים לב ד – מהרש"א (2

וכו'  או דכתב אורי' גט ודיקא משום דאונס הי'שודאי נבעלה  'מעשה שהי כעיןמשמעו כפשוטו נקטינן אשר 

 לא אסרוה
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 תד"ה האומר פתח פתוח

תוס' בד"ה האומר פתח פתוח כו' כך בוגרת פעמים אין לה דמים ופעמים יש לה ומשום 

הכי אין לה טענת דמים כו' עכ"ל ואף על גב דפעמים אין לה דם בתולים מ"מ תלינן בה 

לקולא בלילה ראשונה כיון דפעמים יש לה ולא תלינן לחומרא בדם נדה דלא שכיח כלל 

 :וסתה וק"לשלא בשעת 

 אימא תד"ה ואי בעית

בד"ה ואי בעית כו' דאין גנאי בכך כמו בביאת אונס ומדלא טענה כו' עכ"ל ר"ל דהכא 

בשמעתין איירי במכחשתו ואומרת פתחה נעול או בשותקת כמ"ש הרא"ש ולכך באשת 

ישראל שקבלה קידושין אחר ג' תלינן גם בספק אונס להתירה ואמרינן הא דלא טענה אונס 

משום דגנאי הוא לה אבל הכא במוכת עץ דאינו גנאי כיון דלא טענה כך אין לנו להסתפק 

בו מיהו אם טענה אונס בקדשה פחותה מבת ג' אם יש להאמינה עיין בזה ברא"ש באורך 

 :שחולק בזה על תלמידי ר"י וק"ל

 הא דאמר ר' אלעזר דהאומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו  –גמרא  (1

דהוי לה תרי לו מותרת דאשת ישראל שקידשה יתירה על בת ג' ומצא בה פתח פתוח גבי לא אמרה ל (א

 ספיקי ספק תחתיו ספק שאין תחתיו ואת"ל תחתיו ספק באונס ספק ברצון

אלא חד ולכן ליכא  אסורה לבעלה אם נבעלה תחתיו בין באונס בין ברצוןדאשת כהן אלא אמרה לגבי  (ב

 ומחמת דליכא ספק ספיקא אסורה היא לו שאין תחתיו שנבעלהספק דמותרת לו דהיינו  ספק

או והשתא הרי היא בת ג' אשת ישראל דקיבל בה אבוה קידושין פחותה מבת ג' ואמרה גם כן לגבי  (ג

שאין תחתיו בעוד שהיתה נבעלה אלו שאין תחתיו דשנבעלה ליכא לספוקי דומצא פתח פתוח יותר 

שנבעלה תחתיו ספק דמותרת לו דהיינו ספק אלא חד ולכן ליכא  בתולותי' חוזרותהיו פחותה מבת ג' 

 ומחמת דליכא ספק ספיקא אסורה היא לו – באונס

אבל אלו פתח נעול מצאת ובתולה הייתי בשותקת או טוענת דיקא הך דר' אלעזר מדובר  – רא"ש סימן י"ח (2

 מטעם שאינו מעניננו)אף מבלי למיסמך על ספק ספיקא( נאמנת  בעלתי אבל באונס נבעלתינדטוענת 

מסתפקין נאנסתי )דעל טענה זו היתה נאמנת( היאך  הי אם כן באשת ישראל דלא טענואל תיקש –מהרש"א  (3

 תריץ דביאת אונס גנאי היא להד – כיון דלא טענה כךבספק אונס 

קידושין פחותה מבת ג' לא תלינן נמי ועל דרך זה מפרש מהרש"א לתוספות דבאשת כהן ובקיבלה בה אבוה  (4

 בספק מוכת עץ דמוכת עץ לאו גנאי הוא לה וכיון דלא טענה כך אין לנו להסתפק בו

 תד"ה ומי אמר ר' אלעזר הכי סוגיא דקדשתיך חלק א' 

' דקדשתיך בעדים קאמר כו' ואפילו ראה אדם שזינתה אשתו כו' א כו"ה ומי אמר ר"בד

כ מאי פריך לעיל מההיא דקדשתיך "דאל ואין להקשות "כע' א דנאמן כו"אבל אהא דאר

ל נאמן לאוסרה דהא "ל דלא הל"בלא עדים די' ל דנאמן אפי"ל דאימא טובא קמ"מאי קמ

דהאמינוהו ולא נימא דמשקר שמעינן ליה שפיר מההיא דקדשתיך דנאמן לומר שקדשה 

אינה אסורה אף א ד"בעדים והכא נמי ודאי נאמן דפתחה פתוח כיון דקים ליה אלא דה

ל אסורה עליו דהוא עיקר "והל' שודאי זינתה כדבריו משום דאין דבר שבערוה פחות מב

חידושא ולא שייך למימר נאמן אלא אהא דלא משקר במזיד או בטעות ומשני דאשמועינן 

 :ק"דנאמן דקים ליה ולא משקר בטעות משום דלא קים ליה ודו
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 גמרא כמבואר ברש"י (1

 האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו –מימרא א' דר' אלעזר  (א

תנינא האומר לאשה קדשתיך אסור  –קמ"ל שאדם נאמן על עצמו לאסור לו את המותר  מאיקשיא  (ב

 בקרובותי' 

מהו דתימא התם ודאי קים לי' שקידשה אבל הכא לא קים לי' דכסבור שמצא פתח פתוח ואינו  –תירוץ  (ג

 כן ולא תיאסר קא משמע לן

על עסקי קינוי אין האשה נאסרת על בעלה אלא אמר במימרא ב' ד אהמי אמר ר' אלעזר הכי  – קשיא (ד

  אין פתח פתוח לא וסתירהקינוי  –וסתירה 

 תוספות (2

דאין אדם נאמן אפילו לשווי' עלי' חתיכה  קסברהאי מקשה לכאורה אית לי' אשר ר' אלעזר במימרא ב'  (א

  'ילאשה קדשתיך אסור בקרובותהאומר  תנןלמקשן הרי ותיקשי  –דאיסורא 

ולכן ליכא ריעותא מצד אין דבר  קאמר" קדשתיך בעדים"הך דקדשתיך בנקט דמקשה  –תירוץ  (ב

דאית לי' במימרא ב' דנאמן נמי לאוסרה עליו באופן פתח ולכן מקשי לר' אלעזר ה פחות משנים ושבער

 ה פחות משנים ואיכא ריעותא דאין דבר שבערדליכא עדים ופתוח 

 מהרש"א (3

 קשיא (א

i) תנינא דנאמן לאוסרה עליו )במימרא א'( "מאי קא משמע לן ר' אלעזר פריך לעיל  למהם כן א

נת פתח פתוח בטע דטובא קא משמע לן ר' אלעזר דנאמן בלא עדים אדאימ – "ההיא דקדשתיךב

 ה פחות משניםודאין דבר שבערהגם 

 תירוץ (ב

i)  גרידא מבלי להוסיף  למימר "אוסרה עליו"במימרא א' לא פריך לעיל אלא דהוה לי' לר' אלעזר

שלא לשקר במזיד כבר דידי'  נאמנותדהרי  –"נאמן" אשר משמעו דלא משקר במזיד או בטעות 

אלא ולא מחדש ר' אלעזר  – במזידדמשקר חיישינן דקדשתיך דהאמינוהו ולא  מההיאנפקא לן 

אשר בהך דקדשתיך לא  שים לב – דמשקר בטעותולא חיישינן פתח פתוח אוסרה עליו דבטענת 

 שייך משקר בטעות

ii) שלא  "נאמן"דכיון דקים לי' הא גופה דאוסרה עליו ר' אלעזר אשמועינן אשר במלה "נאמן"  ינומש

 משקר אפילו בטעות 

iii) עיין עוד בחלק ב' בסמוך 

 תד"ה קינוי וסתירהסוגיא דקדשתיך חלק ב' 

ליה עכ"ל תקנו בזה כיון בד"ה קינוי וסתירה אין עדים לא ה"נ דלא כו' כיון דקים 

דהמקשה נמי ידע דעל ידי עדים ודאי נאסרת מההיא דקדשתיך ופתח פתוח בלא עדים הוא 

א"כ מאי קמשני ליה ולטעמיך קינוי וסתירה אין עדים לא כו' דהא פתח פתוח לא דמי ליה 

לעדים וכמ"ש התוספות לעיל ולזה קאמרי דה"ק כיון דר"א סבר דקים ליה ואינו משקר 

ות אין חילוק בין עדים לפתח פתוח כיון דודאי קים ליה על ידי פתח פתוח שנבעלה בטע

ה"ל כעדים ודקאמרינן אין דבר שבערוה פחות מב' היינו בדלא קים ליה לבעלה שנבעלה 

 :ודו"ק

 המשך דגמרא (1
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אמר ר' אלעזר גופי' הרי  –אמר האומר פתח פתוח נאמן לאוסרה עליו במימרא א' דלר' אלעזר קשיא  (א

קינוי וסתירה אין פתח פתוח  –דאין האשה נאסרת על בעלה אלא על עסקי קינוי וסתירה  ב'מימרא ב

 לא

כלומר וכיון דמוכרח  – ולטעמיך תיקשי קינוי וסתירה אין עדים לא בתמי' – פירכא לקושיא דמקשן (ב

דבטענת פתח פתוח  ב'לית למידק דאינו נאמן בעדים הכי נמי לית למידק מן מימרא אשר ממימרא ב' 

 ולכן לא קשה מידי – אינו נאמן לאוסרה עליו

"הכי נמי דלא אתא למעוטי על פי עצמו דכעדים  –ד"ה ולטעמיך קינוי וסתירה אין עדים לא  תוספותלשון  (2

  דמי דקים לי'"

  מהרש"א לביאור דברי תוספות (3

אשר בחלק א' הרי מסקינן ד –אשר פירכא ד"ולטעמיך" לכאורה אין לה מקום תוספות קשיא להו  (א

לכן ליכא ד"דקדשתיך בעדים קאמר" ו נמי ידע דעל ידי עדים ודאי נאסרת מההיא דקדשתיך המקש

דליכא עדים ואין ודיקא בטענת פתוח הקשה דאין להימני' כיון ריעותא דאין דבר שבערוה פחות משנים 

 דבר שבערוה בפחות משנים

הקשות דכיון דר' אלעזר אית לי' אשר הטוען פתח פתוח אשר בקושיית "ולטעמיך" כיוונו לומתרצי  (ב

אמרינן אין דבר שבערוה בפחות משנים אלא מצאתי קים לי' דנבעלה מסתבר דהוה לי' כעדים ודלא 

  בדלא קים לי' שנבעלה

 ט:דף 

 תד"ה כל היוצא למלחמת בית דוד

ש לו יבם ועוד דף ט עמוד ב[ בד"ה כל היוצא כו' אם לא מהני אלא למי שאין לו בנים וי]

כו' עכ"ל ר"ל דודאי משום שלא תזנה אשתו תחתיו לא היה נותן לה גט ע"ת זה שאם 

ימות שהרי אם לא ימות תזנה באיסור א"א והקשו ועוד דתנן כו' דאע"ג דאמר מהיום ה"ל 

א"א גמורה כו' וא"כ נאסרה לדוד כל ימי חיי אוריה ומי שהבין דברי התוספות בזה בדרך 

 :ועוד ודו"ק רחוק מחק מלת

 דכל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו בת שבע לא נאסרה לדוד – גמרא (1

ונמצא דלאחר שמת  על תנאי שאם ימות במלחמה יהא גט מיום כתיבתוזה גט כריתות  יןתבוכהיו  – רש"י (2

אסורה לבעל הגם דאשת איש שזינתה  ולכן אורי' במלחמה היתה בת שבע מגורשת למפרע מיום כתיבתו

 מ"מ הותרה בת שבע לדוד  ואסורה לבועל

 כמבואר במהרש"א להלןתוספות  (3

 לה יבם"הא לא מהני אלא למי שאין לו בנים ויש " –א' קשיא  (א

בעלה א אשת איש גמורה ולא כיוון ידכל אותן הימים הרי הועוד דתנן בפרק מי שאחזו " –קשיא ב'  (ב

 "מיתתולומר אלא דהרי זה גט שיחול שעה אחת קודם 

 מהרש"א (4

ל לא היה נותן לה גט עדודאי  –בסברא  'בהך דמי שאחזו אלא תלוי 'קושית "הא לא מהני" אינה תלוי (א

דהרי לא תוכל לזנות תחתיו  –תוכל לזנות תחתיו בהיתר לכן ויהא גט מעכשיו זה שאם ימות תנאי 

 לאחר שמתופשיטא דלא מהני לה אלא שלא תצטרך ליבום  –מחשש דדלמא לא ימות ותזנה באיסור 

ימות לא תוכל שאשר אף אלו ודאי  –על סמך הך דמי שאחזו ר כך מקשי תוספות קושיא אחרת לאחו (ב

 לזנות דלא כיוון בעלה אלא שתהא גט שעה אחת קודם מיתתו 
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בדרך י תוספות כל דברי תוספות קושיא אחת הן הבין דברמחמת שפירש אשר שמחק מלת "ועוד" ומי  (ג

 רחוק 

 תד"ה אי למיתב

בד"ה אי למיתב כו' משום דאית לן למימר דשמא אינו בקי בפתח פתוח ואוקמוה כו' עכ"ל 

קושטא קאמרי דלמאי דבעי למימר השתא דלא קים ליה בפתח פתוח בלאו ס"ס נמי אין 

למאי  נאמן לאוסרה אפילו באשת כהן ובקבלה אביה כו' משום דאוקמוה בחזקת היתר וה"ה

דבעי למימר השתא אי למיתב כתובה כו' ואינו נאמן לאוסרה איכא לאוקמא מתני' 

בפשיטות אפילו באשת ישראל שקבלה קדושין אחר שהיתה בת ג' דאינו נאמן לאוסרה 

משום הך ס"ס דקאמר תלמודא לעיל ספק תחתיו ספק אינו תחתיו ואת"ל תחתיו ספק באונס 

יכא ס"ס דבספק שאינו תחתיו נמי לית לה כתובה ספק ברצון אבל כתובתה הפסידה דל

מאתים לכ"ע אלא דקושטא קאמרי התוספות דלמאי דבעי למימר השתא דלא קים ליה הרי 

אפילו באשת כהן ובקבלה אביה כו' אינו נאמן לאוסרה בלאו ס"ס אלא משום דאוקמוה 

התוספות  בחזקת היתר ולענין כתובה אוקי ממונא בחזקת מריה וליכא נמי ס"ס וכמ"ש

 :ודו"ק

כנסה בחזקת בתולה ונמצא בעולה לכולי עלמא לית לה מאתים בכתובתה ואיכא מאן דאמר דמיהת  –הקדמה  (1

 מנה אית לה בכתובתה

דנקטינן דקים לי'  אמר ר' אלעזר האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו – כמבואר בתוספות גמרא (2

בתולה פתח נעול מצא וד בחזקת היתרמוקמינן לאשה  ההוי' דקים להוה נקטינן אלו לא אבל  –ואינו טועה 

  היתה

לא יתקרר דעתו עד שיבא לב"ד למחר ביום הי' לו טענת בתולים שאם  אשה נשאת ביום ד' – משנה דף ב. (3

 ה' 

פתח מיירי במצא דאתיא כר' אלעזר משנה זו לא מבורר אלו הוה אמינא דגמרא נוקטין אשר ב – תוספות (4

ואינו נאמן דלא קים לי' יכא למימר אד – ולכן רוצין שיודיעוהו בית דין דאסורה היא לווקים לי' פתוח 

רוצין שלא כל מקום מדו פתח נעול מצאלכן נוקטין דו בחזקת היתרלה אוקמינן דמחמת  לאוסרה עליו

כמבואר  כתובתהמיהת מנה מלהפסידה  כדי דיקאבטענת פתח פתוח למחר  יתקרר דעתו עד שיבא לב"ד

נאמן להפסידה כתובתה מחמת מכל מקום שלא לאוסרה עליו ית לה חזקת היתר גב דאאף על ד – להלן

 'ממונא בחזקת מרידאוקי 

 מהרש"א (5

דמסקינן אשר לגבי אשת ישראל שקיבלה קידושין לאחר מג' לא אמר  ואי בעית אימאעיין לעיל בד"ה  (א

לה תרי ספיקי ספק תחתיו ספק שאין דנאמן לאוסרה עליו דהויא לשיטתו דקים לי'( אפילו )ר' אלעזר 

 תחתיו ואם תימצי לומר תחתיו ספק באונס ספק ברצון

אלו לא קים לי' לא הי' נאמן לאוסרה מחמת דאוקמה  אשרלמימר תוספות למה איצטרכי  –קשיא  (ב

 נאמנת מצד ספק ספיקאהיתה הרי אף בלא חזקת היתר  – בחזקת היתר

אף שלא לאוסרה עליו מצד חזקת היתר נאמנת לא קים לי' היתה דאלו תוספות אשמועינן  –תירוץ  (ג

אשמועינן ו – כמבואר לעיל ספק ספיקא ולית להדבאשת כהן ובבת ישראל שקידשה פחותה מבת ג' 

אפילו באשת ממונא בחזקת מרי' דאוקי כתובתה נאמן הוא מנה מ ה לכל הפחותלהפסידמיהת דעוד 

אלו בקושטא נבעלה דיכא ספק ספיקא אלא למנה כיון דלמחמת ישראל שקיבלה קידושין לאחר מג' 

 כדין כנסה בחזקה בתולה ונמצאת בעולהה תכתובמנה בלכל היותר ית לה ן תחתיו אשאי
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 תוספות בא"ד משום דבאותו מנה

בא"ד משום דבאותו מנה הוה ס"ס לא מפסדא כו' וכתב מהרש"ל יש מקשים והלא הוא 

ס"ס איכא ונראה כו' עכ"ל ע"ש באורך ואין מקום מודה לה שנאנסה ויש לה מנה ומאי 

לקושיא זו דע"כ מה שהוא אומר עד שלא ארסתיך לא שהוא אומר שכן בודאי דאם הוה 

ידע כבר דבעולה היתה קודם שנשאה מאי טעמא דמאן דאמר דמקח טעות גם ממנה דהא 

ת ]ועוד[ בחזקת בעולה נשאה ואם עתה נתברר לו בעדים מאי טעמא דמאן דאמר היא נאמנ

שהרי בדין טענת בתולים קתני לה וכמ"ש מהרש"ל אלא שטוען עד שלא ארסתיך דאז 

ודאי לא יהיה לה רק מנה למאן דאמר מקח טעות ממאתים ולא יהיה לה כלום בודאי למאן 

דאמר מקח טעות אף ממנה אבל אחר שאירסה איכא לספוקי שיתן לה מאתים אם היה 

 :באונס ודו"ק

 תוספות המשך (1

וכתובתי מאתים בדף יב: דהנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת שנאנסתי תחתיך  קתני (א

מטעם דנאמנת  אומררבן גמליאל  – ומקחי מקח טעותוהוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך נאנסת 

ואמר רב ששת דאליבא דר' יהושע  –דאינה נאמנת אומר ור' יהושע  להלן בתד"ה לא דקא טעין שנבאר

דאינו מקח טעות אלא ממאתים ופליגי עלי' רבנן וסברי דמקח טעות אף  מיהת יש לה בכתובתהמנה 

 ממנה

משום  –כתובתה מיהת מנה מא מפסידה לאפילו לר' יהושע רב ששת דלונוקטין תוספות דהיינו טעמא  (ב

ספק קודם שנתארסה דכתובתה מנה ספק לאחר שנתארסה  –ענין מנה ל דאיכא ספק ספיקא לטובתה

 ספק ברצון דכתובתה מאתים באונס ואם תימצי לומר אחר שנתארסה ספק 

 מהרש"ל  (2

שהוא מודה לה שנאנסה ולא נבעלה כתובתה לפי מנה בדלא מצי להפסידה דלמא היינו טעמא  –קשיא  (א

דהרי אף רבנן דרב ששת סבירא להו  ומודה שיש לה מנה ברצון דהרי אומר עד שלא ארסתיך נאנסת

 דהיכא דהכיר בה שאינה בתולה יש לה מנה בכתובתה 

 תירוץ (ב

i) טוען אני מ"מ  "אף אלו אמת כדאמרת דנאנסת משיב להאלא דנאנסה  ודאית הבעל אינו טוען טענ

 "לרב ששת ולית לך כלום לרבנן דרב ששתלית לך אלא מנה ולכן דקודם שארסתיך נאנסת 

ii) טות משמעו שיכול להיות אשר פש נה בדף יב: כתיב "ולא מצא לה בתולים"במשוהא ראי' ד

 תחתיו דזינתה

 מהרש"א (3

 עוד סיעתא למהרש"ל  (א

i)  או על ידיעת עצמו משעה  מוכרח דקא סמיך תנאנסעד שלא ארסתיך טענה ודאית אשר אלו טוען

 או שנתברר לו בעדים  שנאנסה שאין תחתיו

ii) אפילו לר' יהושע אף רבנן דרב ששת סבירא להו  תחתיושאין עצמו שנאנסה אלו יודע ב עכשיו

שנאנסה  על ידי עדיםנתברר לו ואם  – דהרי הכיר בה שאינה בתולה דיש לה מיהת מנה בכתובתה

 שנאנסה תחתיו מאי טעמא דרבן גמליאל דס"ל דנאמנתתיקשי  שאין תחתיו
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 תוספות ב"ד דמוכת עץ

לרבי יהושע דקיימינן הכא ולעיל שכתבו בא"ד דמוכת עץ לא שכיח דהא כו' עכ"ל ר"ל 

 :דמוכת עץ שכיח היינו לר"ג דקי"ל כוותיה וק"ל

 תד"ה מאי לאו

בד"ה מאי לאו כו' דקס"ד בטענת דמים ליכא למיחש לאיקרורי כו' עכ"ל אין לפרש 

שהוצרכו לזה דאל"כ אמאי לא אסיק המקשה אדעתיה לשנויי כדשנינן לא דקטעין טענת 

דקאמר לקמן כה"ג אמתניתין דהאוכל אצל חמיו כו' מאי לאו דקטעין  דמים דא"כ רב יוסף

טענת פתח פתוח אמאי לא תקשי להו כי הכא אמאי לא אסיק אדעתיה דרב יוסף לשנויי 

כדשנינן וליכא לתרוצי התם כי הכא וע"כ הנראה דהא ודאי לא קשיא להו דהמקשה ס"ד 

ים בין בטענת פתח פתוח והמתרץ דאיירי מתני' סתמא בכל עניני טענות בין בטענת דמ

השיב לו דלא איירי אלא בטענת דמים וכן דרך התלמוד אלא דקשיא להו הכא דאביי דהוה 

תלמידו דרב יוסף ודאי דהוה שמיע ליה דשקלינן וטרינן מקמיה הא דרב יוסף דקאמר 

תנינא מהך דהאוכל אצל חמיו כו' ודחינן ליה לא בטענת דמים וא"כ מאי קא קשיא ליה 

לאביי בתר הכי למימר תנינא מההיא דבתולה נשאת כו' כיון דאיכא נמי לדחויי הכי ואהא 

תירצו דס"ד דאביי דהכא לית לן לאוקמא בטענת דמים דליכא למיחש ביה לאיקרורי כו' 

 :ותו לא מידי ודו"ק

 כתובתהטעין טענת בתולים להפסידה  מציבגליל  האוכל אצל חמיו –משנה  (1

 גמרא (2

 כתובתה הנאמן להפסידאע"ג דאין לברר טענתו הטוען פתח פתוח מצאתי  – שמואלרב יהודה אמר  (א

בד"ה החל סמוך בנברר שיטה זו  – דלא חיישינן שמא משקר דחזקה דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה

 נאמן להפסידה כתובתה

מצי בגליל במשנה דהאוכל אצל חמיו  תנינא –מאי קמ"ל  – לרב יהודה אמר שמואל רב יוסףקשיא ד (ב

 "מאי לאו דקטעין טענת פתח פתוח" – התכתובטעין טענת בתולים להפסידה 

דיקא בדקטעין טענת דמים דהתם ליכא למיחש שמא  הלאוקמ ןמשנה דהאוכל אצל חמיו מצינ – תירוץ (ג

להכי איצטריך רב יהודה אמר שמואל לאשמועינן  –יכולין לברר טענתו ע"י שושבינין הרי משקר ד

 מחמת חזקה דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה נמי נאמן להפסידה כתובתהתח פתוח בטענת פאשר 

 המשך דגמרא (3

דקים לי' ואינו טועה באמרו פתח  נאמן לאוסרה עליומצאתי הטוען פתח פתוח  –מימרא דר' אלעזר  (א

 פתוח מצאתי

"מאי לאו דקטעין טענת פתח פתוח" כלומר בתולה נשאת ליום רביעי אף אנן נמי תנינא ד –אביי  (ב

ורוצין חכמים שלא יתקרר  –לכאורה מטעם דמצא פתח פתוח  – דחוששין שיהא לו טענת בתולים

 דעתי' לפני שיבא לב"ד כדי שישמעו טענתו ויוכלו להודיעו שאסורה היא לו

 הא טענה ברורשהי דמיםטענת ש לו דחוששין שי לאוקי למשנהצינן ומפריכין להא דאביי מחמת דמ (ג

  פתוח אינו נאמן לאוסרה עליו דלא קים לי'פתח בטענת אכן ו

 מאי לאו דקטעין טענת פתח פתוח" מימרא דאביי דאמר "לגבי וספות ת (4

לבו  "נראה לפרש דקס"ד דבטענת דמים ליכא למיחש לאקרורי דעתא דכיון דליכא דם –לשון תוספות  (א

 נוקפו ואין מתקרר אבל בפתח פתוח איכא למיחש שמא יתקרר"
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 מהרש"א לביאור דברי תוספות (5

משום  דקטעין טענת דמים"האי פירכא "אסיק אדעתי' דאביי דלא אולי כיוונו תוספות לנמק  –שאלה  (א

 דסבר דבטענת דמים ליכא למיחש לאקרורי דעתא דכיון דליכא דם לבו נוקפו ואין מתקרר

ולקושיא זו ליכא לתרוצי  –לא יתכן דאם כן אמאי לא פירשו תוספות ככה גם לרב יוסף  –תשובה  (ב

"דקס"ד וכו' דכיון דליכא דם לבו נוקפו וכו'" דהרי במשנה דהאוכל אצל חמיו לא משתעי בקרירות 

 לבתולה שנישאתדעת 

 אלא דבקושטא כיוונו תוספות למימר  (ג

i)  לא קשה כלום טעין טענת פתח פתוח"  לאו דקא דאמר למשנה דהאוכל אצל חמיו "מאילרב יוסף

טענת טענות בין בטענת דמים בין ב יסתם בכל ענינמאי לאו דאיירי להקשות ה רב יוסף רצד –

  םדדלמא איירי דיקא בדטעין טענת דמיוהמתרץ דחה  פתח פתוח

ii)  וכו' למה אמר אביי אף אנן נמי תנינא במשנה דבתולה נשאת  קשהלאביי תלמידו דרב יוסף אבל

הכי נמי די' דחינן "לא בטענת דמים" והוה להסיק אדעתדלהך דרב יוסף דודאי דהוה שמיע לי'  –

 תליא מילתאאקרורי דעתי' משנה דבדאביי חשב בטעות דתוספות ומתרצי  – י'למילתאיכא לדחויי 

 דכיון דליכא דם לבו נוקפו ואין מתקררבטענת דמים לא יתכן דמיירי 

 ובתהתד"ה נאמן להפסידה כת

בד"ה נאמן להפסידה כו' ור"א נמי מצי סבר דנאמן להפסידה כו' לאוסרה לרבותא וכ"ש 

כו' כדמוכח הסוגיא כו' עכ"ל אבל רש"י פי' בהדיא בתחלת הסוגיא לר"א דנאמן לאוסרה 

ואינו נאמן להפסיד כתובתה ונראה לקיים פירושו דודאי בסוגיא דלעיל בעי אביי למימר 

ו לפום הסברא דלא קים ליה בפתח פתוח ולהכי אינו נאמן לאוסרה אי למיתב לה כו' היינ

דאוקמה אחזקת היתר אבל נאמן להפסיד כתובתה דאית לן למימר דאוקי ממונא בחזקת 

מריה אבל למאי דסבר ר"א דקים ליה בפתח פתוח נימא אדרבה דנאמן לאוסרה דשויה 

אינו נאמן דנימא במזיד לנפשיה חתיכה דאיסורא כההיא דקדשתיך אבל להפסיד כתובתה 

משקר להפסידה ולית ליה לר"א הך סברא דלקמן חזקה אין אדם טורח כו' ומהאי טעמא 

 :כתבו התוספות גופייהו דאיצטריך שמואל לאשמועינן דנאמן להפסיד כתובתה ודו"ק

ולא אמרינן דלא  – דקים לי' ולא טעה ונאמן לאוסרה עליהאומר פתח פתוח מצאתי  – ר' אלעזר – גמרא (1

 קים לי' ויכול להיות דטעה ודלכן אוקמה בחזקת היתר שלא לאוסרה עליו

אבל להפסידה  –לגבי נפשי' לשויי' עלי' חתיכא דאיסורא לא אמר ר' אלעזר דמהימן אלא  –רש"י בעמוד א'  (2

 כתובתה לא

בתולה נשאת ליום הרביעי ליום רביעי אין ליום  – אנן תנינא כר' אלעזרביי אף אמר א –המשך דגמרא  (3

)כלומר להפסיד לכתובתה ולמאי אי למיתב לה כתובה  –משום אקרורי דעתי' מאי טעמא  –חמישי לא 

כתובה הגם איכפת לן אלו נותן לה )כלומר אין הכי נמי דנאמן אבל מה ניתיב לה בטענת פתח פתוח מצאתי( 

  פתח פתוחטעין טענה מאי לאו דקטעין טענת עליו ודקא לא לאוסרה א –אינו חייב בכתובתה( ד

מחמת להפסידה כתובתה דמסתבר להימני' אלא  –שלא כרש"י משמע מהך דאביי  –תוספות ד"ה אי למיתב  (4

שלאוסרה אינו נאמן משום דלא קים לי'  (שלא כר' אלעזר)אף אלו סבירא לן דאוקי ממונא בחזקת מרי' 

 בחזקת היתר שלא לאוסרה עליו ויכול להיות דטעה ודלכן אוקמה



 56 

לר' אלעזר מהימן לאוסרה  רש"י

 דקים לי'

ויכול להיות דאינו נאמן 

 להפסידה כתובתה

 

לאביי נאמן להפסידה משום  תד"ה אי למיתב

 דאוקי ממונא בחזקת מרי' 

אפילו אלו ליתא דר' אלעזר 

ולא קים לי' ואינו אוסרה 

 דאוקמה בחזקת היתר עליו

 ביותר מסתברנמצא ד

 להפסידה כתובתה

 רב יהודה אמר שמואל האומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה כתובתהאמר  –המשך דגמרא  (5

 ד"ה נאמן תוספות  (6

להפסידה כתובתה איצטריך ליה א קודי –דנאמן לאוסרה עליו  אית לי' דביותר מסתברשמואל  (א

נאמן אף על גב אינו דאשר על סמך חזקה דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה לא אמרינן לאשמעינן 

 במזיד להפסידה כתובתה דחיישינן דמשקר מחמת דקים ליה 

 בשיטת אביי אזל דביותר מסתבר דנאמן להפסידה כתובתה' אלעזר ור (ב

לר' אלעזר מהימן לאוסרה  רש"י 1

 דקים לי'

ויכול להיות דאינו נאמן 

 להפסידה כתובתה

ביותר מסתבר דנאמן 

 לאוסרה

לאביי נאמן להפסידה  תד"ה אי למיתב 2

כתובתה משום דאוקי 

 ממונא בחזקת מרי' 

אפילו אלו ליתא דר' 

אלעזר ולא קים לי' ואינו 

ואוקמה  אוסרה עליו

 אחזקת היתר

ביותר מסתבר דנאמן 

 להפסידה כתובתה

פשיטא לי' לשמואל דנאמן  לשמואל –תד"ה נאמן  3

 לאוסרה עליו כר' אלעזר

אלא קמ"ל דנאמן נמי 

דמחמת להפסידה כתובתה 

חזקה דאין אדם טורח 

לא חיישינן בסעודה וכו' 

 לשמא משקר

ביותר מסתבר דנאמן 

לאוסרה כשיטת רש"י 

 1בשורה 

פשיטא לי' דנאמן  לר' אלעזר –תד"ה נאמן  4

להפסידה כתובתה משום 

 דאוקי ממונא בחזקת מרי'

ביותר מסתבר דנאמן  אלא קמ"ל דנאמן לאוסרה

להפסידה כתובתה כשיטת 

לאביי  2בשורה תוספות 

שלא כשיטת רש"י ו

 1בשורה 

  מהרש"א (7

  1בשורה שלא כשיטת רש"י  4בשורה לר' אלעזר תוספות נוקטין  2על סמך שיטת אביי בשורה  (א

דאביי נוקט אשר לא קים לי' בפתח פתוח ולהכי אינו נאמן לאוסרה  – נראה לקיים פירושו דרש"יאבל  (ב

אבל למאי  –דאוקמה אחזקת היתר מה שאין כן להפסידה כתובתה דנאמן דאוקי ממונא בחזקת מרי' 

בפתח פתוח נימא אדרבה דנאמן לאוסרה דשויה לנפשיה חתיכה דאיסורא  דסבר ר' אלעזר דקים לי'

אבל להפסיד כתובתה אינו נאמן דנימא במזיד משקר לעיל(  )כמבואר בדף ט.כההיא דקדשתיך 

 הך סברא דלקמן חזקה אין אדם טורח כו'  ' אלעזרלהפסידה ולית ליה לר

ודיקא שמואל דאית לי' חזקה דאין אדם טורח וכו' אית לי' דביותר מסתבר דנאמן להפסידה כתובתה  (ג

  3כמבואר בתוספות גופייהו בשורה 

 תד"ה אבל בגליל

אבל בגליל כו' דביהודה נאמנת במגו כו' ולא בגליל דליכא מגו כו' עכ"ל ק"ק דאי בד"ה 

 :לא אמרינן מגו להוציא כמ"ש התוספות לקמן מאי איכא למימר ודו"ק

 תד"ה לא דקא טעין טענת דמים

בד"ה לא דקא טעין כו' ונהימנה לדידה במגו דאי בעיא אמרה משארסתני כו' דאי בעיא 

כ"ל הא דנאמנת לר"ג התם אי משום מגו דמוכת עץ אי משום חזקה אמרה מוכת עץ כו' ע

דחזקת הגוף דבתולה היתה כדמסיק לקמן והכא בטוענת בתולה הייתי ליכא למיזל בתר הך 

חזקה דבתולה היתה משום דהך חזקה דאין אדם טורח בסעודה עדיפא לומר דלא משקר 
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ינה מכחישתו ולכך לא קשיא והך חזקה דאין אדם טורח כו' לא שייכא התם שהרי היא א

להו הכא אלא דנהימנה לדידה במגו אי דאי בעיא אמרה משארסתני כו' ואי דאי בעיא 

אמרה מוכת עץ אני דאז לא היתה מכחישתו ונאמנת והיינו דוקא הכא לענין ממון דשייך 

מגו אבל לענין איסורא דלא שייך להתירה משום מגו לא כתבו לעיל אלא להתירה על ידי 

ת מוכת עץ משום ס"ס ותירצו שם כיון דאין גנאי לטעון אין להסתפק בכך אבל הכא טענ

בטענת מגו לגבי ממון ליכא לתרוצי הכי ומיהו לקמן גבי מדברת עם א' כו' משמע דאמרינן 

 :מגו לענין איסור

שמואל אמר רב יהודה אמר  – ובד"ה לא דקא טעיןתד"ה נאמן להפסידה כתובתה גמרא כמבואר בניהדר ל (1

ופתח  והיא מכחישתו וטוענת שהוא בא עלי' באירוסין או אומרת בתולה הייתי –האומר פתח פתוח מצאתי

הגם דקים דדחזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה ולכן לא חיישינן נאמן להפסידה כתובתה  – נעול מצאת

 פתח פתוח לא בא עלי' באירוסין או דמצא מכל מקום משקר במזיד אשר  לי'

אירסתני נאנסתי וכתובתי מאתים הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת מש – דף יב:נה מש (2

רבן גמליאל אומר דנאמנת או משום  – והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך נאנסת ומקחי מקח טעות

 והלכה כרבן גמליאל –משום חזקת הגוף דבתולה היתה  וא אנימוכת עץ מיגו ד

 קא טעיןאי דתוספות ד"ה  (3

בהך דרב יהודה אמר שמואל ניהמנה שהוא בא עלי' באירוסין או דבתולה היתה כרבן גמליאל  –קשיא  (א

 מוכת עץ אני משארסתני נאנסתי או במיגו דאי בעיא אמרה אמרה  אבמיגו דאי בעי

 מהרש"א  (4

הרי קבענו דלרבן גמליאל נאמנת בין במיגו בין משום חזקת הגוף ואמאי לא מקשי תוספות  –קשיא  (א

 נמי משום חזקת הגוף שלה דנהימנה

 גוברת על חזקת הגוף שלה דאין אדם טורח בסעודה שלו חזקה  –תירוץ  (ב

 מאי שנא בההיא דרבן גמליאל דלא מצי סמיך על חזקה דאינו טורח בסעודה –קשיא  (ג

מה שאין כן הכא בהך דרב יהודה  – לא מכחישתו והודית אשר פתח פתוח מצאדתם ה שאני –תירוץ  (ד

 –אמר שמואל דמכחישתו כמבואר לעיל ולכן חזקה דאין אדם טורח בסעודה מפריך לחזקת הגוף שלה 

דאי בעיא אמרה משארסתני נאנסתי או במיגו דאי בעיא לא מקשי תוספות אלא דנהימנה במיגו מובן דו

מכחישתו דפתח פתוח מצא ולכן לא הי' מהני לי' חזקה היתה לא אלו טענה ככה ד –ץ אני אמרה מוכת ע

 והיתה נאמנה מכח חזקת הגוף שלה דאין אדם טורח בסעודה ומפסידו

 ד"ה ואי בעית אימאשם תוספות לגמרא דף ט. וניהדר  –הקדמה להמשך מהרש"א  (5

מחמת  –אשת כהן בהיינו הא דאמר ר' אלעזר דהאומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו  –גמרא  (א

ליכא היכא דמצא פתח פתוח  ולכן –אסורה לבעלה אם נבעלה תחתיו בין באונס בין ברצון דאשת כהן 

 עליורה וסומחמת דליכא ספק ספיקא א –אלא חד ספק דמותרת לו דהיינו ספק שנבעלה שאין תחתיו 

דלא  יומתרצ –תחתיו אין שתוספות דאף באשת כהן איכא ספק ספיקא ספק מוכת עץ וספק  ומקשי (ב

 תלינן בספק מוכת עץ דמוכת עץ לאו גנאי הוא לה וכיון דלא טענה כך אין לנו להסתפק בו

 המשך מהרש"א (6

 קשיא (א

i)  למיתלי בספק מוכת עץ ולהתירה לבעלה איכא דלהתיר לאשת כהן מחמת אמאי שקלי וטרי תוספות

 אשר לכן מתרצי דליכא להסתפק בכך כיון דאין גנאי בכך –מכח ספק ספיקא 
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ii)  דאי בעיא  מיגומכח שלא מטעם ספק ספיקא אלא כבסוגיא דידן בעוד דהוי מצי להקשות להתירה

אמרה מוכת עץ אני ולענין מיגו ליכא להקשות אמאי לא טענה ככה דהרי עצם משמעות מיגו היינו 

 אחרת טענהמיגו דאי בעיא היתה טוענת דנאמנת בטענה שלה 

 תירוץ (ב

i)  רב יהודה אמר שמואל ורבן גמליאל דנין בדין ממון בתביעת כתובה מה שאין כן ר' אלעזר דדן

 על מיגוא סמכינן ענין איסור ללו –באלו אסורה לבעלה 

ii)  איסורמיגו לענין ינן לגבי מדברת משמע דאמריג. אבל צריך עיון דלקמן בדף 

 י.דף 

 תד"ה חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה

דף י עמוד א[ בד"ה חזקה אין כו' ונראה דלא מהימן עכ"ל ר"ל הכא באשת ישראל והיא ]

ן לה כתובה מאתים כיון דאין לו הך חזקה דאין טוענת בתולה הייתי אינו נאמן כלל ונות

אדם כו' והתם דאינו נותן לה אלא מנה היינו בנמצאת בעולה והיא אינה מכחישתו כלל או 

שיש עדים ובההיא דמשארסתני דאין לה רק מנה היינו נמי כיון שהודית שנבעלה מספק 

 :ס' לעיל וק"לאוקי ממונא בחזקת מריה ואינו נותן לה רק מנה מכח ס"ס כמ"ש התו

אבל  שנים ג'בת פחותה מקידשה ן או בהנאמן לאוסרה עליו באשת כפתח פתוח מצאתי האומר  – הקדמה א' (1

 בתד"ה אי למיתב בדף ט: כדביארנו לעילמטעם ספק ספיקא באשת ישראל אינו נאמן לאוסרה עליו 

האומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה כתובתה דחזקה דאין  –אמר רב יהודה אמר שמואל  –הקדמה ב'  (2

 אדם טורח בסעודה ומפסידה ודלכן נוקטין דאינו משקר

 כמבואר במהרש"אתוספות  (3

ולכן מובן אשר האומר עליו בטענה זו אשתו אוסר לאלא אם כן בטענה מסוימת אין אדם מפסיד סעודתו  (א

  בכתובתה משלם מאתים –דמותרת לו  –פתח פתוח באשת ישראל 

 ברם (ב

i)  אינו נותן לה אלא מנה מחמת דהיא דמותרת לו מכל מקום ונמצאת בעולה כנסה בחזקת בתולה

  שהיתה בעולה לפני שאירסה או שיש עדיםשהודית שהיתה בעולה לפני שאירסה אינה מכחישתו 

ii) וספות תדעסקי בה לא כי וכו' טוען והוא ' יהושע בדף יב. בהיא אומרת משארסתני נאנסתי הך דרבו

הודית שנבעלה דדשאני התם מפסידה מנה מכל מקום מותרת לו גם כן ד "אי למיתב"ד"ה לעיל ב

נוקי נמי לאידך מנה ואל תיקשי  – למינקט שנבעלה קודם שאירסה אוקי ממונא בחזקת מרי'ו

מנה  אותהדתריץ אשר לשלא באונס שנבעלה לאחר אירוסין יכול להיות מספק דבחזקת מרי' 

 סומכת על ספק ספיקא כמבואר בתוספות

 תד"ה מברכתא

בד"ה מברכתא כו' ומשני מהימן כו' אלא היה מאמינו ואמר להלקותו לפי שחשוד כו' 

עכ"ל גם לפי"ז לדברי המתרץ צ"ל נמי דמברכתא חביטא ליה בניחותא קאמר אלא דלפי' 

 :לשני הוצרכו לפרש כן דגם לדברי המקשה צ"ל דבניחותא קא"ל וק"

 תוספות כמבואר במהרש"א פירושיב' לטבלא  (1
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 פירוש ב' א' פירוש 

אמר ההוא דאמר פתח פתוח מצאתי 

מברכתא  –רב נחמן אסבוהו כופרא 

 חביטא לי'

הלקהו דאינו מהימן וכי זונות חבוטות 

)לכאורה בלשון שיהי' בקי י' ל

 בתמי'(

מהימן ומלקין אותו על שחשוד על 

 )בניחותא(הזנות 

ואמאי  והא אמר רב נחמן דמהימן רב נחמן דמהימןוהא אמר 

 דיבר רב נחמן בלשון בתמי'

והא אמר רב נחמן דמהימן ולא פירש 

 דמלקין אותו

אה"נ דמהימן אבל מלקין אותו על  מהימן ומסבינן לי' כופרי

ובקושטא בלשון  שחשוד על הזנות

שלא  – ניחותא דיבר רב נחמן

 דרב נחמן בלשון בתמי' דיבר כדלעיל

בקושטא מהימן ומלקין אותו ורב 

נחמן לא פירש מקודם לפי שלא איירי 

וכדלעיל רב נחמן  – במלקות

 בניחותא דיבר

אינו מהימן דבחור הי' ודיקא נשוי  רב אחאי

 מהימן

ההיא דלא פירש רב נחמן מקודם 

 במלקות משום דבנשוי הי' משתעי

 :דף י

 תד"ה בתולה

דלרבותא נקט חלוצה דסד"א כיון דשומרת יבם כו' עכ"ל דף י עמוד ב[ בד"ה בתולה כו' ]

משום דכל חלוצה בכלל אלמנה היא הוצרכו לומר דלרבותא נקט כו' ומיהו לקמן דתני 

בסיפא בתולה כו' וחלוצה מן הנשואין כתובתן מנה לא הוה איצטריך ליה למיתני חלוצה 

גב רישא נקט חלוצה דבכלל אלמנה היא וכ"ש דמהאי טעמא כנשואה דמיא ויש ליישב דא

 :בסיפא ועיין בר"ן וק"ל

 כאן ובדף יא. משנה (1

 תן מאתיםכתובאירוסין וחלוצה מן הגרושה בתולה אלמנה  –רישא בדף י:  (א

בתולה אלמנה וחלוצה מן הנשואין כתובתן מנה דבחזקת בעולה קיימא משנכנסה  –סיפא בדף יא.  (ב

 לחופה

 כמבואר במהרש"א תוספות (2

-ים מה לה למשנה למילף אשר בתולהכתובתה מאת מן האירוסין אלמנה-הכיון דקתני בתול – קשיא (א

  אלמנה היא-בכלל בתולהדמת בעלה חלוצה -כתובתה מאתים הרי בתולה מן האירוסין חלוצה

כיון דשומרת יבם דדסלקא דעתך אמינא הגם דהיא חלוצה למילף רבותא דכתובתה מאתים  –תירוץ  (ב

 קמ"לדכתובתה מנה כנשואה דמיא בעל כרחה(  "יבא עלי'יבמה ")שהרי לא מיחסרא כניסה לחופה 

 המשך מהרש"א (3

לא איצטריך תו למיתני כתובתה מנה מן הנשואין ה אלמנ-א בסיפא כיון דקתני בתולהמיה –קשיא  (א

 כל שכן דאין לה אלא מנה בכתובתהדמן הנשואין  חלוצה-בתולה

 תירוץ אגב רישא נקט חלוצה בסיפא (ב

 .דף יא

  תד"ה מטבילין

דף יא עמוד א[ בד"ה מטבילין כו' וכי פריך מאי קמ"ל המ"ל קמ"ל דיש כח כו' עכ"ל ]

אבל בהך מלתא דלעיל שכתבו דעכו"ם אית ליה שליחות מדרבנן לא הוה אשמועי' מידי 

כיון דהאי עכו"ם אתי לכלל שליחות לא גרע מקטן דאית ליה שליחות מדרבנן מה"ט דאתי 
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שמועינן מידי דמשנה שלמה היא בפ' מי שמת דזכין לכלל שליחות ובהא ודאי לא הוה א

 :לקטן כמ"ש רש"י בפרק איזהו נשך וק"ל

 תוספות בא"ד ואית לי' ממון

בא"ד ואית ליה ממון מן התורה כגון כו' עכ"ל ר"ל דע"כ גר קטן בכה"ג שנתגיירה אמו 

ן מעוברת איירי דהשתא אית ליה ממון מן התורה דאי לאו הכי ליכא לאשכוחי בגר קט

 :שיש לו ממון מן התורה ועיין בתוס' ר"פ בן סורר וק"ל

 :יאדף 

 תד"ה הדר בי' רבא מההיא

דף יא עמוד ב[ בד"ה הדר ביה רבא מההיא אבל מהא לא בעי למימר דהדר ביה כו' עכ"ל ]

כתב מהרש"ל יש להקשות כאן שאלה רבה מה דעת התוספות שהקשו דנימא דהדר ביה 

כו' ותימה ס"ס מאי איכפת לן כו' דהשתא בתולה ונמצאת  מהאי ויהיה מקח טעות ממאתים

בעולה כתובתה מנה ולא אמרינן מקח טעות מוכת עץ כו' כ"ש דנימא דיש לה מנה כו' 

עכ"ל ע"ש גם מהר"י אב"ן לב הקשה כן ע"ש ואין להאריך בדבריהם כי דחוקים הם אבל 

מעיקרא נמי כמו  הנ"ל בכוונת דברי התוס' לפי מ"ש לעיל הא דלא בעי רבא למימר

במסקנא דלרבנן נמי אין חילוק בין הכיר בה ללא הכיר בה ואתיא מתניתין כד"ה היינו 

משום כיון דרבנן מדמו לה לבעולה והויא בלא הכיר כמו כנסה בחזקת כו' וא"כ הוא הוה 

לן למימר למסקנא דהדר ביה רבא היינו מכולי מלתא ונראה דזו היא דעת רש"י שכתב 

וקושטא הוא דלפי המסקנא מתוקמא סברא דרבא דלעיל דרבנן מדמי לבעולה דל"ג מההיא 

לגמרי ורבא הדר ביה מכולה מלתא דהיינו ממה שאמר במוכת עץ לרבנן בלא הכיר בה ולא 

כלום וממה שאמר בכנסה בחזקת בתולה כו' דהוי מקח טעות לגמרי אלא דבין במוכת עץ 

זה באו התוס' לקיים גירסת כל הספרים דגרסי ובין בכנסה בחזקת בתולה כו' יש להן מנה ול

מההיא ולא הדר ביה רבא אלא מההיא דלעיל גבי מוכת עץ אבל מהך דכנסה בחזקת בתולה 

כו' לא הדר ביה והיינו משום דמקח טעות לגמרי משמע וע"כ אית לן למימר דלא מתוקמא 

יד כ"כ במוכת סברא דרבא דלעיל אלא דלענין מקח טעות לא הוי כמו בעולה דאינו מקפ

עץ כו' כמ"ש התוספות לעיל ובהכי סליקו דברי התוס' כהוגן בלי גמגום לפי גירסת הספרים 

דגרסי מההיא וע"פ הדברים אלה סמכו בקושייתם וא"ת מנלן דהדר ביה ממה שאמר לרבנן 

לא הכיר בה ולא כלום כו' נאמר שחזר בו ממ"ש לא הכיר בה לר"מ כו' עכ"ל משום דהכי 

 :טפי דהוה מתוקמא שפיר סברא דרבא דלעיל דכבעולה דמיא לרבנן ודו"קהוה ניחא 

 רבא לפני דהדר בי' ת רב ששת וושיטעניני כתובה לעיין בטבלא א' ל –גמרא  (1
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 רבא לפני דהדר בי' ורב ששת –טבלא א' 

לא הכיר בה בבעולה  הכיר בה בבעולה 

 לרב ששת

לא הכיר בה בבעולה 

 לרבא

הכיר בה במוכת לא  הכיר בה במוכת עץ

עץ לרבא לפני דהדר 

 בי'

  מנה מנה ר' מאיר

דליכא מקח טעות 

 אלא ממאתים

מקח טעות ולית לה 

  ולא כלום

 מאתים מאתים

  מנה מנה רבנן

דליכא מקח טעות 

 אלא ממאתים

מקח טעות ולית לה 

  ולא כלום

מקח טעות ולית לה  מנה

  ולא כלום

בלא הכיר איירי בלא הכיר בה שהיא בעולה או איירי אלו ולא קתני  –" מנהברייתא "לא הכיר בה כתובתה  (2

 בה שהיא מוכת עץ

 גמרא  (3

במוכת עץ שלא הכיר בה דהרי רבא אית לי' לברייתא לא מצית לאוקמה  –קשיא לרבא לפני דהדר בי'  (א

בבעולה שלא הכיר לברייתא ולא מצית לאוקמה  –לה ולא כלום  ליתולרבנן  מאתיםדלר' מאיר יש לה 

 רבא לית לה ולא כלום בין לר' מאיר בין לרבנןלבה דהרי 

 מצי לאוקמה בבעולה בין לר' מאיר בין לרבנןניחא דרב ששת אבל ל (ב

 קשיא מברייתא – רבא לפני דהדר בי' –טבלא ב' 

הכיר בה  

 בבעולה

לא הכיר בה 

בבעולה לרב 

 ששת

לא הכיר בה 

 בבעולה לרבא

הכיר בה במוכת 

 עץ

הכיר בה לא 

במוכת עץ 

לרבא לפני 

 דהדר בי'

ברייתא דלא 

 מנההכיר בה 

  מנה מנה ר' מאיר

דליכא מקח 

טעות אלא 

 ממאתים

מקח טעות ולית 

  לה ולא כלום

   מאתים מאתים

  מנה מנה רבנן

דליכא מקח 

טעות אלא 

 ממאתים

מקח טעות ולית 

  לה ולא כלום

מקח טעות ולית  מנה

  לה ולא כלום
לרב ששת 

ברייתא אתיא 

בנן "מ ורכר

 בבעולה

תיקשי לרבא 

 כמאן

 לפי תוספות  תירוץ –המשך דגמרא  (4

וס"ל דאליבא דרבנן מההיא )כלומר מהך דלא הכיר בה במוכת עץ( הדר בי' רבא כמבואר בטבלא ג'  (א

לגבי מוכת עץ לא הוי מקח טעות הוא לגמרי מכל מקום מקח טעות דלגבי בעולה שלא הכיר בה אע"ג 

דדיקא בבעולה פליג רבא ארב ששת וס"ל דבלא הכיר בה לית לה ולא כלום  –בכתובתה  מנהויש לה 

ה כתובתב מנהושאני מוכת עץ שלא הכיר בה דאינו מקפיד כל כך וליכא מקח טעות ויש לה אותה  –

 דלרבנן נותנין למוכת עץ שהכיר בה

 ונמצא דלרבא שפיר מצינן לאוקמה לברייתא כרבנן במוכת עץ דלא הכיר בה (ב
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 אחר דהדר בי' לפי תוספותרבא ל –טבלא ג' 

הכיר בה  

 בבעולה

לא הכיר בה 

בבעולה לרב 

 ששת

לא הכיר בה 

 בבעולה לרבא

הכיר בה במוכת 

 עץ

לא הכיר בה 

במוכת עץ 

לרבא לפני 

 דהדר בי'

ברייתא דלא 

 מנההכיר בה 

  מנה מנה ר' מאיר

דליכא מקח 

טעות אלא 

 ממאתים

מקח טעות ולית 

  לה ולא כלום

  מאתים מאתים

  מנה מנה רבנן

דליכא מקח 

טעות אלא 

 ממאתים

מקח טעות ולית 

  לה ולא כלום

 מנה מנה

דלא מקפיד כל 

כך ולא הוי 

לכן מקח טעות ו

אין דינה 

כבעולה שלא 

 הכיר בה

מיושב לרבא ו

ברייתא אתיא ד

רבנן במוכת כ

 עץ

 תוספות ד"ה הדר בי' רבא כמבואר במהרש"ל  (5

כדי ליישב לברייתא אליבא דרבא למה לא תירצו דהדר בי' רבא ממחלקותו ברב ששת לגבי  –קשיא  (א

לא הכיר בה שהיא בעולה ודסבירא לי' דמקח טעות לאו לגמרי משמע אלא דמקח טעות ממאתים ולכן 

ודבמוכת עץ  –ונמצא דברייתא אתיא בין כר' מאיר בין כרבנן בבעולה שלא הכיר בה  –כתובתה מנה 

 יר בה אכתי ס"ל רבא דלית לה ולא כלוםדלא הכ

 כזהרבא אמאי לא אוקמי' ל –קושיא א' דתוספות כמבואר במהרש"ל  –טבלא ד' 

הכיר בה  

 בבעולה

לא הכיר בה 

בבעולה לרב 

 ששת

לא הכיר בה 

 בבעולה לרבא

הכיר בה במוכת 

 עץ

לא הכיר בה 

 במוכת עץ 

ברייתא דלא 

 מנההכיר בה 

  מנה מנה ר' מאיר

מקח דליכא 

טעות אלא 

 ממאתים

  מנה

דהדר בי' וס"ל 

כרב ששת 

דליכא מקח 

טעות אלא 

 ממאתים

  מאתים מאתים

  מנה מנה רבנן

דליכא מקח 

טעות אלא 

 ממאתים

  מנה

דהדר בי' וס"ל 

כרב ששת 

דליכא מקח 

טעות אלא 

 ממאתים

מקח טעות  מנה

לית לה ולא ו

כבשיטת  כלום

לפני דהדר רבא 

 בי'

ומיושב לרבא 

דאתיא ברייתא 

בבעולה בין 

לרבנן בין לר' 

 מאיר

מוכת במסתבר דצודק רבא דמקח טעות לגמרי משמע ולכן עדיפא לה לפרש דהדר בי' ממימרי'  –תירוץ  (ב

 עץ

 מהרש"ל (6

קבענו דמסתבר אשר מקפיד ביותר במקחו היכא דלא הכיר בה שהיא בעולה  – תוספותושית לק קשיא (א

קפיד יותר בלא שואלין תוספות בהיפוך אשר לרבנן מוהאיך  –מבהיכא דלא הכיר בה שהיא מוכת עץ 

 הכיר בה שהיא מוכת עץ מבלא הכיר בה שהיא בעולה

 תירוץ לקושית מהרש"ל – מהרש"א (7

דהיינו לא  –' להלן א דרבא הדר בי' מתרוייהו כבטבלא הדניממקשי תוספות  –שלא כדברי מהרש"ל  (א

אלא אף זו דהדר  –זו בלבד דהדר בי' ממאי דס"ד דמוכת עץ דלא הכיר בה לרבנן לית לה ולא כלום 

ונמצא דלא  –ודבתרוייהו יש לה מנה  –ד דבעולה דלא הכיר בה דלית לה ולא כלום "בי' ממאי דס

ברייתא אתיא כרבנן ד ונמצא עוד – יותר מבבעולהמוכת עץ מקפיד איצטריך רבא למיסמך על סברא דב

 כר' מאיר בבעולהאתיא בין בבעולה בין במוכת עץ ו
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 קשיא א' דתוספות כמבואר במהרש"א –' טבלא ה

הכיר בה  

 בבעולה

לא הכיר בה 

בבעולה לרב 

 ששת

לא הכיר בה 

 בבעולה לרבא

הכיר בה במוכת 

 עץ

לא הכיר בה 

במוכת עץ 

לפני לרבא 

 דהדר בי'

ברייתא דלא 

 מנההכיר בה 

  מנה מנה ר' מאיר

דליכא מקח 

טעות אלא 

 ממאתים

 מנה

דהדר בי' וס"ל 

 כרב ששת

  מאתים מאתים

  מנה מנה רבנן

דליכא מקח 

טעות אלא 

 ממאתים

 מנה

דהדר בי' וס"ל 

 כרב ששת

מיושב לרבא ו מנה מנה

ברייתא אתיא ד

בין רבנן כ

בין  במוכת עץ

וכר"מ  בבעולה

 בבעולה

באמרם הדר כיוונו בגמרא )ולא למהלך טבלא ג'( ' דבקושטא למהלך זו בטבלא ה רש"י אית לי'ואכן  (ב

 הדר בי' מתרוייהודהרי לרש"י ולכן תמצא דרש"י לא גרס הדר בי' רבא "מההיא"  –בי' רבא 

סא דידן דהדר בי' אבל תוספות לית להו דלהכי כיוונו בגמרא בהדר בי' רבא ולכן נוקטין תוספות דגר (ג

דהיינו )כבטבלא ג'( דהדר בי' דיקא ממאי דס"ד דלרבנן במוכת עץ דלא  –רבא "מההיא" נכונה היא 

הכיר בה לית לה ולא כלום דבקושטא יש לה מנה כתובתה דשאני דין שלה מבעולה מחמת דלא מקפיד 

' לא הבטכין בדרך דלמה לא מהלתוספות י ולכן מקש –בה כל כך וברייתא אתיא כרבנן במוכת עץ 

 ומתרצי דגמרא סבירא לה דלית למיזל בשיטה זו מחמת דמקח טעות לגמרי משמע

 המשך תוספות כמבואר בין למהרש"ל בין למהרש"א (8

 מאתיםמוכת עץ שלא הכיר בה כתובתה ' מאיר דלרס"ד דהדר בי' רבא ממאי דנימא כמבואר בטבלא ו'  (א

ואכתי מצינן  –לכן מצינן לאוקמה לברייתא כר' מאיר במוכת עץ ו – מנהכתובתה לר' מאיר ודאכן 

למימר דלא הדר בי' רבא מהא דקבע לרבנן דמוכת עץ דלא הכיר בה לית לה ולא כלום דדומה דין שלה 

 לבעולה

 כזהרבא אמאי לא אוקמי' ל –קושיא ב' דתוספות בין למהרש"א בין למהרש"ל  –טבלא ו' 

הכיר בה  

 בבעולה

 לא הכיר בה

בבעולה לרב 

 ששת

לא הכיר בה 

 בבעולה לרבא

הכיר בה במוכת 

 עץ

לא הכיר בה 

 במוכת עץ 

ברייתא דלא 

 מנההכיר בה 

  מנה מנה ר' מאיר

דליכא מקח 

טעות אלא 

 ממאתים

לית לה ולא 

  כלום

 דמקח טעות

  מאתים

דמדמי לה 

 לבוגרת

ומיושב דאתיא  מנה

ברייתא כר' 

מאיר במוכת 

 עץ

  מנה מנה רבנן

מקח  דליכא

טעות אלא 

 ממאתים

לית לה ולא 

  כלום

 דמקח טעות

 מנה

דמדמי לה 

 לבעולה

מקח טעות 

לית לה ולא ו

כבשיטת  כלום

לפני דהדר רבא 

 בי'

 

 .דף יב

 רש"י ד"ה וניחוש

דף יב עמוד א[ בפרש"י בד"ה וניחוש כו' אבל הכא קתני אין יכול לטעון מתוך כך לא ]

נמי במתני' לקמן גבי יחוד שביהודה ושמא אסורה יבא לב"ד עכ"ל ק"ק דהאי לישנא קתני 

 :היא לו ולא יבא לב"ד ויש ליישב
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 תד"ה אמר רבה

תוס' בד"ה אמר רבה כו' דהא זאת אומרת איכא למידק נמי ממתני' כו' עכ"ל לכאורה אין 

הלשון איכא למידק מדוקדק דמאי קאמרי איכא למידק הא קושטא הוא באידך לישנא 

מרת ממתני' ויש ליישב דר"ל דודאי לקמן דדייק ממתני' ל"ג רבא דדייקינן הכי זאת או

דא"כ תקשי ממתני' רישא לסיפא אבל הכא יש לבעל דין לחלוק דשפיר גרסינן רבא ותנא 

דברייתא ותנא דמתני' פליגי בהכי אי הוה מקח טעות אי לאו אהא כתבו כיון דדייק ליה 

י' ותקשי רישא לסיפא ומיהו יש לרבא הכי הכא בברייתא איכא למידק ביה ה"נ במתנ

 :לדחות קצת דאע"ג דדייק ליה בברייתא היינו משום דמצי א"ל אנא אעדים סמכי וק"ל

 כמבואר ברש"ימשנה  (1

בחזקת ראובן ומת שנכנסה לחופה לראובן נישואין בתולה מן  – דף יב.בכמבואר בגמרא  .אבדף ירישא  (א

דליכא  מנהכתובתה  –וליכא עדים שלא נסתרה עם ראובן ונשאה שמעון ונמצאת בעולה שלא נבעלה 

 מקח טעות דהוי לי' לשמעון לחוש דנבעלה

אשר אשה בעלמא שכנסה בחזקת בתולה בדף יב: בדף יא: מדייק רבא מן סיפא דמשנה זו  –סיפא  (ב

 לגמרי משמעונמצאת בעולה לית לה ולא כלום בכתובתה דחשיב מקח טעות ומקח טעות 

ועדים מעידין הכיר בה שמעון בשעת אירוסין שכבר נישאת לראובן שמת או גרשה  –ברייתא דף יא:  (2

לטעון טענה בתולים ולמימר אנא לא מצי שמעון  –לראובן ונשאה שמעון ונמצאת בעולה  סתרהשלא נ

  מנההוי לי' לחוש דנבעלה ולכן כתובתה אף באופן זה דאעדים סמכי 

 גמרא  (3

)דהיינו סתם אשה "זאת אומרת" דאף באופן בעלמא דברייתא או דרבא או דרבה אומר  –' לשון א (א

  מנהכתובתה דכנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה( 

"זאת אומרת" דרישא דמשנה או דרבא או דרבה אומר דהיינו  –"איכא דמתני לה אמתניתין"  –לשון ב'  (ב

  מנהדאף באופן בעלמא כתובתה 

לא יתכן ו –למידק מרישא ]דמשנה[" דיש לה מנה  איכא”דהרי ע"כ דגורסין רבה ולא רבא  – תוספות (4

  לרבא למידק ככה דאם כן תיקשי לי' רבא סיפא דמשנה לרישא דמשנה

 מהרש"א (5

 קשיא (א

i)  באופן דדמשנה מרישא דמדייקין(  דיכול להיותאשר משמעו )למידק  "דאיכא"אמאי קאמרי

 דמשנה קבענו אשר "איכא דמתני לה" בקושטא דייקי הכי מרישארי ה – יש לה כתובה מנהבעלמא 

 תירוץ (ב

i) גרסינן דמוכרח  כתובתה מנהבעלמא שנה דמרישא דמדייקי דדמתני לה" לאיכא "אשר  אין הכי נמי

אשר "זאת אומרת" אברייתא א'  שוןללאבל  – תיקשי לי' רישא לסיפאלרבא ד"רבה" ולא רבא 

מברייתא דבעלמא כתובתה מנה ואשר סיפא דמשנה דדייק רבא אשר רבא מפיק  יכול להיות קאי

 דכתובתה מנה לית לה ולא כלום פליג אברייתאבעלמא מינה ד

ii) יכול להיותאשר ללשון א' דרבא מדייק מברייתא דיש לה מנה  בלשון ספק כתבו תוספותלהכי ו 

 יפארישא לס י'תיקשי ללו בקושטא מדייק ככה וא דמשנה מדייק דין זה נמי מרישאד

אף דמדייק ככה  מוכרחרבא מברייתא דמשלם מנה אף באופן בעלמא לא אלו מדייק דחות דומיהו יש ל (ג

ואף על פי כן  כיאין הכי נמי דנכנסה לחופה אבל טוען אנא אעדים סמהרי בברייתא ד –מרישא דמשנה 

 אהא דלא נכנסה לחופה יכוטוען דאנא סמ לאופן בעלמא דלא נכנסה לחופהקצת ודומה משלם מנה 
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דלא התם דמשלם מנה הא דשאני  א מדייקאבל ממשנה ל – נמי אף על פי כן משלם מנה אומובן דהכ

מה שאין כן בעלמא דלא  כילבד דנכנסה לחופה אלא אף זו דליכא עדים ולא מצי אמר אנא אעדים סמזו 

וכעין זה  –דלא נכנסה לחופה אהא  כידמצי אמר אנא סמדלית לה ולא כלום נכנסה לחופה יכול להיות 

 בסוף הסוגיא עיין במסקנא דרב אשי

 ושתי תקנות הותד"ה חלק א'  שתי תקנותסוגיא ד

בד"ה שתי תקנות הוו וליכא למימר דחדא תקנה הוה ומתני' קודם כו' דהא חזינן השתא 

כו' עכ"ל אין לפרש דבריהם דר"ל ב' תקנות לאלמנה היינו הא' כשתקנו לבתולה ד' מאות 

תקנו גם לאלמנת כהן מנה והב' כיון דחזו דמזלזלי בהו תקנו להן מאתן אבל מאי דאהדרינהו 

למלתייהו לא מקרי תקנה והא דקאמרי וליכא למימר דחדא תקנה הוה ומתני' קודם כו' 

היינו דלא הוה צריך למימר כשתקנו לבתולה ד' מאות תקנו גם לאלמנה מנה אלא לאלמנה 

תירצו בזה במה שכתבו דהא חזינן השתא דלית להו מאתים  מנה קודם תקנה דא"כ מאי

דלא מתרצו בזה אלא הא דהוצרך למימר אהדרינהו למלתייהו אבל נראה לפרש בזה דודאי 

הא דקאמר תקינו לבתולה ארבע מאות ולאלמנה מנה לא שתקנו אז כן לאלמנה אלא דר"ל 

מנה והב' תקנות דקאמר שהניחו לאלמנה בת כהן מנה כמקודם תקנה שהיה לכל האלמנות 

תקנו לאלמנה היינו הא' כיון דמזלזלי בהו תקנו להו מאתן ודאהדרינהו שוב למלתייהו הוא 

תקנה השניה ובעו למימר מעיקרא דנימא דחדא תקנה היא היינו אותה של מאתים ול"ל 

הא דאהדרינהו ואהא תירצו שפיר דהא חזינן כו' וכתבו דליכא למימר נמי כו' משום 

בשמעתין דלבתולה היה תקנה א' בראשונה ד' מאות ואז הניחו לאלמנה מנה דמשמע 

כקודם תקנה ושוב אחר זמן היו ב' תקנות לאלמנה בתחלה ב' מאות משום דמזלזלי בהו 

ושוב אהדרינהו למנה ואהא כתבו דליכא למימר דכי תקנו לבתולה כו' תקנו גם לאלמנה כו' 

רי להו לאלמנה תקנה כיון דבפעם א' נעשה ושוב אהדרינהו לאלמנה למלתייהו ולא מק

תקנה לבתולה ולאלמנה ולא מקרי רק הא דאהדרינהו תקנה א' לאלמנה ואהא תירצו דאין 

סברא לתקן כו' ולכך הוצרך לומר ב' תקנות לאלמנה בלאו תקנה א' שהיה לבתולה מקודם 

 :לאלמנה ודו"ק

 ד' מאותבית דין של כהנים היו גובין לבתולה בת כהן  – מנה הכתובתכהן ת ה באלמנ – משנה (1

  מאתיםכתובתה  ןכה אלמנה בת – ברייתא (2

 גמרא (3

 משנה וברייתא סתרי אהדדי באלמנה בת כהן –קשיא  (א

מעיקרא תקינו לבתולה ד' מאות זוז ולאלמנה מנה כדקתני במשנה  –ב' תקנות הוו  – תירוץ דרב אשי (ב

דאמרי עד דנסיבן )כיון דחזו דקא פרשין מינייהו  –מאתן לאלמנה כיון דחזו דמזלזלי בהו תקינו  –

 אהדרינהו למילתייהו (אלמנת כהנים ניזל ניסב בתולה בת ישראל

וליכא למימר דחדא תקנה הואי ומתני' קודם תקנה וברייתא לאחר תקנה שתיקנו לאלמנה " –לשון תוספות  (4

 "דהא חזינן השתא דלית להו מאתים –מאתים 

  מהרש"א (5

נוקטין דהא שים לב אשר למהלך א'  –בתירוץ רב אשי  הבנת תוספותב מהלך א'עיין בטבלא א' ל (א

 דבסוף אהדרינהו למילתייהו לאו תקנה חשיבא
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 מהלך א' –טבלא א' 

בתולה  מעיקרא 1

 מאתים אלמנה מנה

 

בתולה לאח"כ תיקנו  2

מאות ואלמנה מנה  ’ד

 דמשנהוהיינו דין 

 א' תקנהדהיינו  

דחזו דמזלזלי לאחר  3

אלמנה בהו תיקנו 

והיינו דין  מאתים

 דברייתא

 דהיינו תקנה ב'

כיון דחזו דפרשי  4

מינייהו אהדרינהו 

אשר למילתייהו 

 לאלמנה מנה

 לא חשיב תקנה

למימר בפשיטות אשי דהוי לי' לרב תוספות מקשי דלמהלך א'  "ליכא למימר"ועיין בטבלא ב' לשיטת  (ב

ואשר משנה איירי לפני אותה תקנה  3בשורה כ "י דמזלזלי בהודחז לאחרד"תקנה  לא היתה אלאד

 1כבשורה 

 "שיטת ליכא למימר" למהלך א' –טבלא ב' 

בתולה מאתים  מעיקרא 1

אלמנה מנה והיינו 

 דין דמשנה

אינה תקנה  לאח"כ  2

דמעיקרא נמי 

  מנהלאלמנה 

לאחר דחזו דמזלזלי  3

 בהו

 '(א)תקנה  מאתים

 והיינו דין דברייתא

כיון דחזו דפרשי  4

מינייהו אהדרינהו 

 למילתייהו 

א חשיב )ל מנה

 תקנה(

 "חזינן השתא דלית להו מאתים"ד מחמתלא יתכן  "ליכא למימר"שיטת אשר תוספות מסקי ו (ג

  מהרש"א (6

מיישב ולא  אהדרינהו למלתייהודאלא הא דהוצרך למימר מפרש לא  תוספותההוא "מחמת" ד –קשיא  (א

 למה לא אזלי בגמרא בשיטת "ליכא למימר"ייהו יתעיקר קוש

וי אשר חדא מן הני תקנות בקושטא הבמהלך ב' כבטבלא ג'  אאזלהבינו דגמרא מוכרח דתוספות ולכן  (ב

לא חשיבא תקנה כיון דכתובת אלמנה היתה  2שורה הא דאמרי רבנן בואשר  דאהדרינהו למילתייהו

 מנה כבר מעיקרא

 מהלך ב' – טבלא ג'

 מאתיםבתולה  מעיקרא 1

והיינו  מנהאלמנה 

 דין דמשנה

 מאות ’דבתולה  2

 מנהואלמנה 
דינא אינה תקנה ד

כך היתה אלמנה ד

 מעיקרא

ר דחזו לאח מאתים 3

 דמזלזלי בהו

והיינו דין  (א')תקנה 

 דברייתא

כיון דחזו לאח"כ  4

דפרשי מינייהו 

 אהדרינהו למילתייהו 

 תקנה ב'

דאהדרינהו נמי 

 תקנה חשיבא

כדי לבאר למשנה דכתיב בה דכבטבלא ד' ליכא למימר" "שיטת בבגמרא למה לא אזלי תוספות ומקשי  (ג

ג' דהיינו דין בלא בט 3ושורה  1לא איצטריך אלא למייתי שורה  מאתיםולברייתא דכתיב בה  מנה

לתקנה ב' דאהדרינהו למילתייהו  אמאי איצטרכי עוד למייתיו – מאתיםותקנה א' של  מנהדמעיקרא של 

  4בשורה 
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 שיטת "ליכא למימר" למהלך ב' – טבלא ד'

בתולה מאתים  מעיקרא 1

אלמנה מנה והיינו 

 דין דמשנה

מאות  ’בתולה ד 2

 ואלמנה מנה
אינה תקנה דדינא 

דאלמנה כך היתה 

 מעיקרא

מאתים לאחר דחזו  3

 דמזלזלי בהו

והיינו דין  (א')תקנה 

 דברייתא

כיון דחזו לאח"כ  4

דפרשי מינייהו 

 אהדרינהו למילתייהו 

תקנה ב' 

דאהדרינהו נמי 

 תקנה חשיבא

ולא מייתי  – 3בשורה  ומתרצי דאין הכי נמי דלפרושי למשנה ולברייתא לא איצטריך אלא לחדא תקנה (ד

 מנההא דחזינן האידנא דכתובתן  נמקאלא ל 4לתקנה שני' בשורה 

נמי דמעיקרא כי תקינו לבתולה ארבע מאות תקינו גם כן לאלמנה מאתים וליכא למימר " – המשך תוספות (7

דאין סברא לתקן לאלמנה מאתים אם לא אחר שראו צורך דמזלזלי בהו ולכך הוצרך לומר שתי תקנות  –

 "הוו

 משך תוספותהלביאור  –מהרש"א  (8

מחמת  מאתיםלבתולה בת כהן העלו כתובת אלמנה בת כהן ל מאות 'ד תיקנומקשי דנימא דבאותו זמן ש (א

הך העלאה לא חשיבא תקנה לאלמנה לפי דהעלאה זו נעשית בבת דברייתא ו מאתיםדין  וזלזול והיינ

 למילתייהו וליכא אלא תקנה חדא דאהדרינהונמצא ד –אחת עם תקנת בתולה 

 למהלך ב'שני "ליכא למימר" – טבלא ה'

ים בתולה מאת מעיקרא 1

אלמנה מנה והיינו 

 דין דמשנה

מאות  ’בתולה ד 2

מאתים שלא ואלמנה 

 לזלזל בהו

לפי אינה תקנה 

שנעשית בבת אחת 

 בבתולה

מאתים לאחר דחזו  3

 דמזלזלי בהו

והיינו דין  (א')תקנה 

 דברייתא

כיון דחזו לאח"כ  4

דפרשי מינייהו 

 אהדרינהו למילתייהו 

' תקנה א

דאהדרינהו נמי 

 תקנה חשיבא

דדיקא אז זלזלו  מאות 'דומתרצי דמסתבר דהאי זלזול לא נודע להו אלא זמן מה לאחר שתיקנו לבתולה  (ב

 חלק ב' להלןכמבואר בבאלמנה דכתובתה היתה רק רובע כתובת בתולה בת כהן 

 דף יב:

 ותוספות ד"ה כיון דחזסוגיא דשתי תקנות חלק ב' 

ובתר הכי נקט ופרשי עכ"ל דאל"כ  כו' מזלזליעמוד ב[ בד"ה כיון דחזו כו' מעיקרא  יבדף ]

 :מה תקנו בזה שוב דאהדרינהו למנה אלא ע"כ שלא היו פורשים כ"כ וק"ל

  מנהללאלמנה בת כהן ומחמת דפרשי הדרי  מאתיםלהא דמחמת זלזול תקנו  כמבואר במהרש"א תוספות (1

לא קפצו על  במנה והניחו כתובת אלמנה בת כהן ד' מאותלאחר שהעלו לכתובת בתולה בת כהן ל (א

אלא רובע כתובת בתולה היתה  לאכתובתה שבני אדם ואחרים נמנעו לפי  מקצתאלמנה בת כהן אלא 

 מאתיםנו לכתובת אלמנה יקכן תול – בת כהן

ולכן  מאתיםדכתובתן לא היתה אלא  והיו קופצים על בתולות ישראל כולםדפרשי מינייהו חזו  ברם (ב

 בני אדם מיהת קפצו עליהן מקצתדדמעיקרא כ מנהדאלמנה בת כהן בתקנו לאהדרינהו למילתייהו 
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 תוספות ד"ה רב הונא ובא"ד דהא

בד"ה רב הונא כו' פריך שפיר ממתניתין דכרבנן אתיא דלסומכוס חולקין כו' עכ"ל דבריהם 

י יחלוקו לא אתיא אלא כסומכוס כדקאמר התם בגמרא צ"ע הכא דהא ע"כ סיפא דהך דקתנ

ע"כ נמי כוותיה אתיא דאל"כ ליפלוג נמי ברישא לאשמועינן ביה  בהדיא והך רישא

 :דחולקין לסומכוס ובתוספות בפרק השואל כתבו בזה דרך נכון ע"ש

בא"ד דהא בסוף המניח אית להו לרבנן בהדיא דאפילו כו' ושמואל סבר כרבנן כדמוכח כו' 

אל גופיה סבר הכי אלא דשמו עכ"ל ק"ק ל"ל למינקט כלל הא רבנן סברי הכי בסוף המניח

 :במוכר שור לחבירו ויש ליישב ודו"ק

 גמרא כגון בת ישראל לכהן

גמ' כגון בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל כו' אבל בת ישראל לכהן דמצי א"ל עלויי כו' 

יש לדקדק תינח בת ישראל לכהן דאיכא למימר הכי בת כהן לישראל ל"ל למתני דההיא 

ש"י במתני' ונראה ליישב עוד בזה דהמקשה הוה ידע עדיפא אפילו מבת כהן לכהן כפר

דאיכא לפרושי דכגון בת ישראל לכהן קאי אכדרך שהכהנים עושין והרוצה לעשות 

קושטא הוא דאיירי בבת ישראל לישראל אלא דא"כ ה"ל בת כהן לישראל זו ואצ"ל זו 

ראל היינו אלא דע"כ דה"פ דכגון בת ישראל לכהן היינו הך דהרוצה לעשות ובת כהן ליש

הך דכדרך שהכהנים עושין והשתא מדייק המקשה שפיר מהך דהרוצה לעשות דהיינו בת 

 :ישראל לכהן דאיכא בהו צד כהונה כו' ותו לא מידי ודו"ק

 מאות 'דבתולה לבית דין של כהנים היו גובין  – משנה (1

לבתולה בת כהן לכהן וכל שכן כשניסת לישראל דעלויי  ד' מאותהיו גובין  –רש"י כמבואר במהרש"א  (2

 ד' מאותומסתבר יותר דהיו גובין ממנו לישראל מעליא לי' 

 עושין – אפילו משפחות המיוחסות בישראל אם רצו לעשות כדרך שהכהנים עושין – שמואל – גמרא (3

 עושין  ישראלבת כהן ל או כגון בת ישראל לכהן הרוצה לעשות כדרך שהכהנים עושין –ברייתא  (4

 גמרא  (5

 לכאורה ברייתא דיקא בדאיכא צד כהונה מיירי אבל בת ישראל לישראל לא –קשיא לשמואל  (א

לא מצי אמר ד ד' מאותגובה לא מיבעיא בת ישראל לישראל ד"לא מיבעיא קאמר ברייתא  –תירוץ  (ב

ד' דאינה גובה עלויי קא מעלינא ליך אבל בת ישראל לכהן דמצי אמר לה עלויי קא מעלינא ליך אימא 

 "קא משמע לן מאות

 חלק א'מהרש"א  (6

במהלך "לא מיבעיא" מיושב שפיר הא דאיצטריך למיתני בת ישראל לכהן אבל לא מיושב הא  –קשיא  (א

כיון דעלויי מעליא לי'  ד' מאותכל שכן שגובה אנא ידענא מעצמי דדבעי למיתני בת כהן לישראל ד

דיקא בדאיכא  ד' מאותאורה ברייתא אשמועינן דגובה והדרא קושיא לדוכתה דלכי לעיל כדפירש רש"

 צד כהונה ולא בבת ישראל לישראל

בסברא אשר "כל שכן כשניסת לישראל דעלויי מעליא לי'" מיושב קושיא לאידך גיסא  –מהרש"א חלק ב'  (7

 להלןמקשה כדד
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בבת  מאות 'דרוצה לעשות טבלא א' להלן דהבש לברייתא כלפרשמואל מצי הרי  –קשיא למקשה  (א

לא קשה מהלך זו ול –או בבת כהן לישראל  בת ישראל לכהןב כדרך שהכהנים עושיןישראל לישראל 

 מידי לשמואל 

 תירוץ (ב

i) נמי בת ושין עכהנים יצטריך להזכיר דאלנמק הא דדלא מצי שמואל לפרושי ככה מקשה הבין ד

 דברייתא זו ואין צריך לומר זו מיתנימוכרח לדחוקי  כהן לישראל

ד' הרוצה לעשות  'א טבלא

בבת ישראל  מאות

 לישראל

כדרך שכהנים עושין 

בבת ישראל לכהן או 

בבת כהן לישראל 

באופן דוחק דזו ואין 

 צריך לומר זו

ולא קשה לשמואל  

אלא דאיצטריך 

לדחוק דמיתני באופן 

 זו ואין צריך לומר זו 

ii) דמיהת  ישראל לכהן בתבהרוצה לעשות דב' בטבלא כהיינו אשר פירוש דברייתא  הולכן נקט מקש

ולכן  – ד' מאותדפשיטא דיש לה  בת כהן לישראלבכדרך שהכהנים עושין איתא צד כהונה 

 מקשה שפיר לשמואל דמשמע דאינו עושה בדליכא צד כהונה כלל בבת ישראל לישראל

הרוצה לעשות בבת  'ב טבלא

 ישראל לכהן

כדרך שכהנים עושין 

בבת כהן לישראל 

ד' דפשיטא דמשלם 

 מאות

ולכן קשה לשמואל  

דלא איירי אלא 

 בדאיכא צד כהונה

 דף יג.

 תד"ה רב אסיסוגיא דרב אסי חלק א' 

דף יג עמוד א[ תוס' בד"ה רב אסי כו' דנאמנת לומר לכשר נבעלתי במגו כו' עכ"ל סמכו ]

עצמם אמה שהוכיחו לקמן לזעירי דנסתרה היינו כגון דמודה שנבעלה וא"כ לרב אסי 

 :בנבעלה היינו ע"י עדים אבל על פיה נאמנת אפילו לר"י וק"לדמוקי לה דוקא 

 אינה נאמנת ופסולה לכהונהיהושע אומר  ר' – ראוה מדברת עם אחד ואמרה איש פלוני וכהן הוא –משנה  (1

רב אסי אמר  – ומודה שנבעלה זעירי אמר נסתרה –מאי מדברת  – כמבואר בתוספות ד"ה אין אוסרין גמרא (2

 נבעלה

כאן מודה שנבעלה מוכרח כיון דלזעירי אינה פסולה אלא אם  –כמבואר במהרש"א  רב אסיתוספות ד"ה  (3

אפילו נאמנת בדליכא עדים דרב אסי ס"ל דמשום והיינו  –איכא עדים שנבעלה דפסולה דיקא בדלרב אסי 

 לומר לכשר נבעלתי במיגו דאי בעיא אמרה לא נבעלתילר' יהושע 

 לא הוי מיגו גמור תוספות בא"דסוגיא דרב אסי חלק ב' 

בא"ד לא הוי מגו גמור דהא אפילו אמרה מוכת עץ אני אינה נאמנת כו' עכ"ל לכאורה 

דמוקי מתני' דמוכת עץ כר"מ דהשתא ליכא מיגו גמור במוכת עץ אבל לרבנן דסברי מוכת 

עץ אין לה רק מנה הרי יש לה מגו גמור דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני תחתיך ויש לי 

דחות דאפילו באומרת מוכת עץ אני תחתיך אינה נאמנת לר"י וכ"כ התוס' מאתים ויש ל

לקמן בפ"ב וצ"ל דמוכת עץ הוי טענה מעולה ביותר ממשארסתני נאנסתי כמ"ש התוס' 

משום דע"י מוכת עץ לא פסלה נפשה מכהונה אבל מוכת עץ אני תחתיך לא הוה טענה 

 :מעולה ביותר כלל ממוכת עץ מעיקרא ודו"ק

 מאתיםכתובתי ופסולה אני לכהונה אבל משארסתני נאנסתי היא אומרת  – דף יב:משנה וגמרא ב –הקדמה  (1

 וכשרה אני לכהונהאמרי מוכת עץ אני  יבעאלר' יהושע אינה נאמנת ולא מהני לה מיגו דאי  –
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 תוספות (2

בעיא לומר לכשר נבעלתי במיגו דאי אשה דלר' יהושע נאמנת אית לי' רב אסי קבענו בחלק א' אשר  (א

דלא מהני לה מיגו דאי בעאי אמרה משארסתני נאנסתי קבענו בהך דהרי ותיקשי  – אמרה לא נבעלתי

 מוכת עץ אני

ולא קרי לי'  ליכא מיגו גמורד ך דמשארסתני נאנסתישאני ה –)עיין בביאור מהרש"א להלן(  תירוץ (ב

 מיגו אלא לפי שהיא טענה מעולה יותר

 א' לביאור תוספות חלק מהרש"א (3

ברם אפילו בדליכא מיגו  –נאמנת בי' אחרת דעדיפא ומיגו גמור משמעו דאי בעיא היתה טוענת טענה  (א

 מיגו אלו ההיא טענה אחרת היתה עדיף לה אלו היתה נאמנת בה מיקריגמור מיהת 

להלן דלר' יהושע אין אשת נאמנת לטעון מוכת עץ אני תחתיך או מוכת עץ אני שאין תחתיך נבאר  (ב

מיקרי אבל מיהת  –אין לה מיגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני  יענת משארסתני נאנסתולכן אשה שטו

  כשירה לכהונההיתה וכת עץ אני מנאמנת בטענת מכהונה ואלו היתה פסולה דבטענתה מיגו כיון 

 לטעון מוכת עץ אניאשה  בירור שיטת ר' יהושע אלו נאמנת – מהרש"א חלק ב' (4

 מוכת עץודאי ת ר' מאיר אליבא דר' יהושע ורבנן אליבא דר' יהושע באשה שהיא ושיטעיין בטבלא ל (א

 כתובת אשה

  כשרה לכהונה מאתים מוכת עץ תחתיו

 מאתים לר' מאיר מוכת עץ שאין תחתיו

 מנה לרבנן דר' מאיר

  כשרה לכהונה

 פסולה לכהונה מאתים נאנסה תחתיו

אשה לטעון מוכת עץ אני תחתיך אשר בטענה זו היתה  אשר לר' יהושע נאמנתאלו הוינו נקטינן  השתא (ב

 טוענת מוכת עץ אני שאין תחתיך מובן אשר אלו  – גובה מאתים בכתובתה בין לר' מאיר בין לרבנן

i) בטענה זו רוצה רק כיון דלהימנה בטענתה דמוכת עץ אני שאין תחתיך מיגו גמור יש לה לרבנן ד

 מנה בכתובתה

ii)  היא תחתיך רוצה שאין אפילו בטענה שלה דמוכת עץ  ר' מאירדלמיגו גמור אין לה לר' מאיר

בטענתה דמוכת עץ שאין גם מיגו כיון ד מיקריאפילו לא לא זו בלבד אלא דו –לגבות מאתים 

  כהונהכשירה לתחתיך נמי 

אינה נאמנת לטעון מוכת עץ אני תחתיך ולכן אפילו לרבנן לר' יהושע מסקי תוספות דאבל בקושטא  (ג

 מיגו אלו טוענת מוכת עץ אני שאין תחתיךלית לה 

 תד"ה חדא להכשיר בה

בד"ה חדא להכשיר כו' וחדא להודיעך כחו דר"י עכ"ל ורש"י לא פי' אלא דהך סיפא 

להודיעך כחו דר"ג בבתה ולא איצטריך ליה לפרש ברישא להודיעך כחו דר"י אלא דאי 

דידה אבל התוס' לא ניחא להו לאו רישא בדידה הוה מוקמינן הסיפא במסתבר טפי דהיינו ב

בהכי דמדקתני מעוברת משמע דבבתה איירי דלא ניחא ליה למימר למאן דמכשיר בבתה 

 :דקתני מעוברת לישנא מעליא ודו"ק

 משנה  (1

רבן גמליאל ור' אליעזר אומרים נאמנת ר' יהושע  ראוה מדברת עם אחד ואמרה איש פלוני וכהן הוא (א

 אומר לא מפיה אנו חיין

רבן גמליאל ור' אליעזר אומרים נאמנת ר' יהושע אומר לא  רת ואמרה איש פלוני וכהן הואהיתה מעוב (ב

 מפיה אנו חיין
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  גמרא (2

 ולישנא מעליא נקט" ברישא דמשנה משמעו שנבעלה מדברתלרב אסי " (א

מסיפא דראוה מעוברת וברור שנבעלה כבר ידענא דקא מיפליגי רבן גמליאל ור' יהושע היכא  – קשיא (ב

 שנבעלה

 –אשה גופה יש לה חזקת כשרות מה שאין כן בתה דלית לה חזקת כשרות  – כמבואר בתוספות תירוץ (ג

 רישא קמ"ל לר' יהושע דאינה נאמנת – בבתהנמי מאן דאמר אשר רבן גמליאל מכשיר להלן נייתי 

להודיעך כחו דרבן גמליאל דנאמנת אף אתיא וסיפא  –להכשיר עצמה הגם דיש לה חזקת כשרות 

 בתה הגם דלבתה ליכא חזקת כשרות להכשיר

 מהרש"א (3

 – רישאלרש"י לא פירש אלא דקתני סיפא להודיעך כחו דרבן גמליאל ולא פירש למה הוצרך למיתני  (א

בקושטא אינה מעוברת )ולכן הוי אמינא דבסיפא  קתני רישא למילף דין נבעלה יאמר לך דאי לאורש"י 

לישנא מעליא אלא לקתני "מעוברת" לא דבת( ו לא אשמועינן כלום באלו בתה כשרה באופן דיש לה

 נבעלה דין לאשמועינן 

הוינא יודעין אשר סיפא משמעו מעוברת  אמה שאין כן תוספות דנקטי דאף אלו לא הוה קתני לריש (ב

 בבתהנמי מכשיר אמר דרבן גמליאל למאן דבתה נמי כשירה דממש )ולאו דלישנא מעליא נקט( ו

 :יגדף 

 גמרא לא שתוקי וכשר

דף יג עמוד ב[ גמרא לא שתוקי וכשר כו' והולד שתוקי דקתני לד"ה למר כדאית ליה ]

ולמר כדאית ליה למאן דמכשיר בבתה לא הוה שתוקי אלא מדין כהונה כדמסיק ולמאן 

 :דפוסל בבתה הוה שתוקי ממש ודו"ק

 י'תד"ה מסייע ל

קה כו' עכ"ל מלתא תוס' בד"ה מסייע ליה כו' וליכא למימר במדברת כו' סמוך מיעוטא לחז

 :דפסיקא נקטו במדברת אבל מעוברת למאן דמכשיר בבתה ליכא חזקה דכשרות וק"ל

 תד"ה מכשיר אפילו ברוב פסולים

בד"ה מכשיר כו' התם פריך שפיר אפילו לרבי אליעזר לשון כו' עכ"ל מיהו ר"א דפוסל 

ר בבתה בבתה מפקיה ממשמעותיה אלא דאבא שאול לא הוה מוסיף אמתני' בהא דמכשי

כיון דלשון המשנה נמי הכי משמע ומהרש"ל הגיה זעירי במקום ר' אליעזר ואין צורך 

 :ודו"ק

גמליאל ור' אליעזר רבן  – איש פלוני וכהן הואו לה מה טיבו של עובר זה מהיתה מעוברת ואמר –משנה  (1

 ור' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין  אומרים נאמנת

 מחלוקת אמוראים  – גמרא (2

 פוסל בבתה יכול להיות דר"ג דמכשיר בה מכל מקוםמסברא  –זעירי  (א

 פוסל בבתה  כל מקוםדמכשיר בה מ גמליאלרבן  – ר' אלעזר (ב

 דמכשיר בה מכשיר נמי בבתה גמליאלרבן  – ר' יוחנן (ג
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 מכשיר אף כשרוב פסולין אצלהגמליאל רבן  –ר' יהושע בן לוי  (ד

 .קידושין עד (3

בגמרא שבודקין אמו ואומרת לכשר נבעלתי כלומר  יומפרש אבא שאול הי' קורא לשתוקי בדוקי (א

ומקשה דהוה לה למשנה למיתני בפשיטות "וכן אמר אבא שאול" כלומר דס"ל  –דנאמנת להכשיר בתה 

ומתרצי דרבן גמליאל פוסל בבתה אליבא דר' אלעזר ואתא אבא שאול להוסיף דמכשיר  –כרבן גמליאל 

ומתרצי  –לום דהרי ס"ל דאף רבן גמליאל מכשיר בבתה ומקשי דלר' יוחנן לא תירצת כ –אפילו בבתה 

 דאבא שאול מוסיף דמכשיר אפילו ברוב פסולין אצלה

 תוספות  (4

לר' יהושע בן לוי לא תירצת כלום דהרי ס"ל דאף רבן גמליאל מכשיר אפילו ברוב פסולין  –קשיא  (א

 אצלה 

הלכך לא מצי אצלה ולין בהדיא דרבן גמליאל מכשיר אפילו ברוב פסממתניתין לא משמע  –תירוץ  (ב

 בפשיטות "וכן אמר אבא שאול"תני למי

בפשיטות  תנילא מצי למיולכן  ממתניתין דמכשיר בבתהבהדיא לא משמע לר' יוחנן דנמי לישני  – קשיא (ג

 "וכן אמר אבא שאול"

אפילו בהדיא משמע  לשון המשנה דמה טיבו של עובר זהלא מציא גמרא לתרץ ככה מחמת ד – תירוץ (ד

  בתהרבן גמליאל מכשיר בד אלעזרלר' 

 ומהרש"א פליגי בביאור דברי תוספות אלו מהרש"ל (5

דלישנא של "מה טיבו של עובר ומשמעו  "ר' אלעזר"במקום  "זעירימהרש"ל מגיה בתוספות למיכתב " (א

סברא יכול להיות דרבן מדאית לי' ד –אפילו זעירי ולכן זה" מוכיח להדיא דבהכשר בתה משתעי 

 ודה דלישנא של "מה טיבו" מוכיח דבהכשר בתה משתעיכל מקום ממ –שיר בתה גמליאל לא מכ

 מהרש"א (6

 ודברי תוספות מבוארין ככה  – הגיה לאין צורךמהרש"ל  (א

i)  נמק "מה טיבו" של עובר זה במובן הרגיל מובן דאין ללר' אלעזר דס"ל דרבן גמליאל פוסל בבתה

איצטריך לנמק "מה טיבו" במשמעות בלתי רגילה דהיינו "כדי להכשיר אלא "האם עובר זה כשר" 

 לאשה גופה צריכין לברר מי בא עלה דממנו ילדה עובר זה" 

ii) טות משמעו של "מה טיבו" היינו "האם עובר זה כשר" ולכן מובן דמקשי ברם ר' אלעזר יודה דפש

דאכן ס"ל דרבן גמליאל מכשיר בבתה ודמנמק "מה טיבו" בפשטות  –תוספות אשר לר' יוחנן 

הוי לה למשנה למימר וכן אמר אבא שאול כרבן גמליאל ואנא ידענא ממשמעותי' הרגילה  –משמעו 

 של "מה טיבו" דאבא שאול מכשיר אף בבתו 

 דף יד.

 רש"י ד"ה והא נמי כדיעבד

ולאוסרה על הארוס כו' הרי אתה דף יד עמוד א[ בפרש"י בד"ה והא נמי כדיעבד כו' ]

מוציאה מבעלה כו' עכ"ל נראה מפירושו דלגבי עובר לא מקרי דיעבד אלא לגבי דידה אם 

אתה אוסרה על בעלה אבל הרא"ש דחה זה דלגבי דידה אם אינו מודה וטוען ברי הוה הולד 

"ל ממזר אלא דאיירי שמת או שהלך בעלה למדינת הים ולגבי עובר חשיב דיעבד כו' עכ

ע"ש ונראה לקיים פרש"י שפיר לגבי דידה ואינו מודה ומיהו אינו טוען ברי אלא דשכח 

 :אם הערה בה ונתעברה ממנו וכה"ג פרש"י לעיל גבי שמתייחד עמה ביהודה ודו"ק
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 הרבן גמליאל דנאמנת אפילו בדליכא רוב כשרין אצלדיקא בדיעבד הולכין בשיטת  –גמרא  (1

אפילו כרבן גמליאל נאמנת חשיב ולכן דיעבד לא הודה הארוס אלו הארוס  ארוסה מעוברת ואמרה מיני' מן (2

 רוב כשרים אצלהבדליכא 

אם בא כהן לימלך לבית דין לא שרינן לי' לכונסה אלא אם כן היו רוב כשרין משמעו דלכתחלה –רש"י  (3

כדיעבד ה נמי דארוס וארוס אוה –מיני' כהן ולא נמלך לא מפקינן לה  נשאהאם משמעו דיעבד ד –אצלה 

אתה מאמינה הרי אתה מוציאה דאם אין שנתעברה ואתה בא לפסול העובר ולאוסרה על הארוס דמי 

 מבעלה

וחשיב טענת ברי דלאו מינאי טוען  ארוסדאשר "לא הודה" משמעו  לכאורה רש"י רצונו לומר –מהרש"א  (4

לא הא דפסלינן לעובר ל אב – הארוסדאי אמרת דאינה נאמנת אתה אוסרה על דיעבד לאשה גופה כיון 

 ודאי ממזר כמבואר ברא"ש ומותר בממזרתהוי דבגוונא זה כיון חשיב דיעבד 

לא זו בלבד דהולד ודאי ברי דלאו מינאי פשיטא טענת באלו כופר בעל דוחה דברי רש"י דמדינא רא"ש  (5

או ארוס שמת אלא "לא הודה" משמעו  –אפילו בדיעבד סורה על בעלה שה גופה אאממזר אלא אף זו ד

אבל לעובר איכא דיעבד שאם לא דלמעשה אין אתה מוציא לאשה מבעלה דהרי איננו הלך למדינת הים 

 אסור בין בכשירה בין בממזרתוספק ממזור  יהונכשרי' 

דמיירי בדאכתי  –אשה בין לעובר לנאמרה בין שרי יעבד דדיכול להיות אשר לרש"י הך  –המשך מהרש"א  (6

אם אינה שרי בדיעבד דולכן  –דמסופק אלו מינאי " משמעו אינו מודה"נת הים ובעלה בחיים ולא הלך למדי

 ואף אתה אוסר לעובר מספק בין בכשירה בין בממזרתמספק נאמנת אתה אוסרה על בעלה 

 תד"ה תנו רבנן איזו היא אלמנת עיסה

 תוס' בד"ה תנו רבנן איזהו אלמנת כו' ושם ודאי פוסל ר"י אפילו את האלמנה כו' עכ"ל

דבריהם צריכין ביאור דאכתי קשה דהיאך פוסל שם ר"י אפילו אלמנת עיסה והכא מכשיר 

אף את הבת וי"ל דאיכא עיסה לטמא על ידי שתיקה וצויחה ואיכא עיסה לטהר ע"י שתיקה 

וצויחה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה כדמסיק לקמן והשתא בשמעתין איירי בהך עיסה 

בפרק עשרה יוחסין איירי בהך עיסה דלטמא ולפסול אף דלטהר ולהכשיר אף הבת ושם 

אלמנותו לר"י וק"ק לפי זה דאימא איזו עיסה כו' ודקאמר רשב"א קאי אלטמא דקתני 

 :במתני' ולא תקשי מסיפא לרישא ויש ליישב ודברי מהרש"ל אינן מבוררין לי בזה ודו"ק

 מהרש"א  (1

דיש לה הגם גופה ת עיסה יוסי פוסל לאלמנ אשר ר'יוצא כמבואר בתוספות על פי הגהת ר"ת  –קשיא  (א

 דאין לה חזקת כשרותהגם בתה ר' יוסי מכשיר בשמעתין חזקת כשרות ו

פוסלין  וומטהרין אדעות שונות באופני שתיקה וצויחה דמכשירין בגמרא מבארין להלן  –תירוץ  (ב

טהר מר' יוסי דבאופן איירי לר' יוסי ובשמעתין  – ולמר כדאית לי'לי' מטמאין לעיסה למר כדאית ו

 מטמא ופוסל אף לאלמנה ר' יוסי דבאופן איירי לר' יוסי אף הבת ובפרק עשרה יוחסין  מכשירו

כל שנטמע בה ספק דכשרה  יזוהי עיסהא – רישא –והגהת רבינו תם ' שמעון בן אלעזר ראליבא דברייתא  (2

 חללין שביניהןמכירין אין ישראל  – סיפא – חלל

 "רישא" דמשמעו דכשירה סותרת ל"סיפא" דמשמע דפסולה – קשיא –ת גמרא כמבואר בתוספו (3

 מטמא ופוסל  ר' שמעון בן אלעזר איירי בהך עיסה דלשיטתדסיפא  שנילי –קשיא  –המשך מהרש"א  (4
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 דף יד:

 תד"ה ותו

דף יד עמוד ב[ בד"ה ותו ר"ש כו' והא אמרת רישא חלל כשר והיינו ודאי כו' עכ"ל ר"ל ]

 :במשפחה דלא הוי רק חדא ספיקא וק"לודאי חלל שנטמע 

 תוספות ד"ה מסתייה 

בד"ה מסתייה כו' דהא ממזר שותק פסול לת"ק משום דשתיקה כהודאה כו' עכ"ל משום 

דלכאורה הא דקאמר הכא גבי חלל מסתייה דלא מפקי ליה מקהל ר"ל הא דלא צווח החלל 

קהל ישראל אלא מכהונה כמו בממזר משום דלא חש ליה דמסתייה דלא מפקי ליה בדבריו מ

בלחוד והאי טעמא לא שייך גבי ממזר דהא קושטא הוא דמפקי ליה מקהל ישראל אלא 

ע"כ לת"ק דפוסל בממזר שותק אינו אלא משום דשתיקה כהודאה ואהא תירצו דה"פ 

מסתייה דלא כו' כפ"ה מסתייה דלא מפיק ליה אפילו מקהל כהונה כו' דסבר דע"י דבריו 

ה ואם יצווח יתברר הדבר וזה שייך נמי לעיל גבי ממזר ולא משום של זה לא מפקי לי

דשתיקה כהודאה והא דנטר ליה בהאי טעמא עד הכא גבי חלל משום דלעיל גבי ממזר 

פשיטא ליה לתלמודא האי טעמא דודאי הוא חש ומונע את עצמו מלצווח כדי שלא יתברר 

יש לחוש לזה שהוא מונע עצמו  ויהיה פסול מקהל ישראל אלא אפילו הכא גבי פסול כהונה

 :מלצווח כדי שלא יפסל מקהל כהונה ודו"ק

 כמבואר בגמראקמא דר' מאיר  נאשיטות ר' שמעון בן אלעזר בדברי ר' מאיר ות (1

 תוק ממזר יש תוק חלל יש 

בדברי  שמעון בן אלעזר 'ר

 ר' מאיר

 כשר פסול

 פסול כשר ר' מאירתנא קמא בדברי 

 כמבואר במהרש"א תוספות (2

 הוה אמינא דתוספות (א
 תוק ממזר יש שיתוק חלל בעלמא 

בדברי  שמעון בן אלעזר 'ר

 ר' מאיר

אף על גב  פסול שתיקה לאו כהודאה

דשתיקה לאו כהודאה 

דשאני הכא ששותק 

מחמת דסבר דמסתיי' 

דלא מפקיעין אותו 

 אלא מכלל כהונה

דשתיקה לאו  כשר

 כהודאה

אף על גב  כשר שתיקה כהודאה ר' מאירתנא קמא בדברי 

דשתיקה כהודאה 

דשאני הכא דלא 

איכפת לי' דקורין לו 

 חלל הגם דאינו חלל

 דשתיקה כהודאה פסול

i)  לר' שמעון בן אלעזר בעלמא שתיקה לאו כהודאה ואף על פי כן שיתוק חלל פסול משום דנוקטין

לא  דלכאורה משמעו דמסתיי' אשר "דמסתיי' דלא מפקי לי' מקהל"דאכן חלל הוא ושותק מחמת 

מה שאין כן שיתוק ממזר דכשר כיון דשתיקה  –מפקיעין אותו אלא מקהל כהונה ולא מכלל ישראל 

 לאו כהודאה 

ii)  תנא קמא בדברי מאיר אית לי' אשר שיתוק ממזר פסול משום דאית לי' דשתיקה כהודאה ואף על

הודאה לאו כתיקה דליכא למימר אשר ש –פי כן שיתוק חלל כשר דלא איכפת לי' דמיקרי חלל 
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מכל מקום ממזר פסול מחמת דמסתיי' דלא מפקיעין אותו אלא מכלל כהונה דהרי בקושטא ו

 מפקיעין אותו אף מכלל ישראל

כהודאה ודפליגי דשתיקה מודה לתנא קמא ר' שמעון בן אלעזר דלא מפרשי בגמרא למה  –קשיא  (ב

 זוכמבואר בטבלא 

 תוק ממזר יש שיתוק חלל בעלמא 

בדברי  שמעון בן אלעזר 'ר

 ר' מאיר

דשתיקה  פסול כהודאהשתיקה 

 כהודאה

אף על גב  כשר

דשתיקה כהודאה 

מחמת דסבר דממזר 

קלא אית לי' ויבורר 

 הדבר דאינו ממזר

כשר אף על גב  שתיקה כהודאה ר' מאירתנא קמא בדברי 

דשתיקה כהודאה 

דשאני הכא דלא 

דקורין לו  'איכפת לי

 חלל הגם דאינו חלל

 דשתיקה כהודאה פסול

 תירוץ (ג

 תוק ממזר יש שיתוק חלל בעלמא 

בדברי  שמעון בן אלעזר 'ר

 ר' מאיר

אף על גב  פסול שתיקה לאו כהודאה

דשתיקה לאו כהודאה 

דשאני הכא ששותק 

מחמת דסבר דמסתיי' 

דלא מפקיעין אותו 

 אלא מכלל כהונה

שלא יבורר הדבר 

ולא יפקיעו אותו אף 

 מכלל כהונה

לאו דשתיקה  כשר

 כהודאה

דשתיקה לאו כשר  כהודאהלאו שתיקה  ר' מאירתנא קמא בדברי 

 כהודאה

אע"ג דשתיקה  פסול

לאו כהודאה דמסתיי' 

שלא יבורר הדבר ולא 

 יפקיעו אותו מקהל

 ישראל

i) דהגם  ופירושבקושטא אשר שיתוק חלל פסול מחמת "מסתיי'"  ' שמעון בן אלעזרהא דאמרי לר

אפילו דמסתיי' שלא יבורר הדבר ודנקטינן שהוא שותק  אהכשאני דאה בעלמא שתיקה לאו כהו

כשר דמה שאין כן בשיתוק ממזר  –יפקיעו אותו וחושש דאם צווח יבורר הדבר  אלמכלל כהונה 

תנא לאף אתיא ד"שלא יבורר הדבר" האי טעמא ו – כמבואר בגמרא דסבר דממזר קלא אית לי'

דשתיקה י' אית לתנא קמא דר' מאיר ן למימר אשר אף ולכן מצינלגבי שיתוק ממזר קמא דר' מאיר 

 וכו' דלא יבורר במשמעות מטעם מסתיי' ממזר שיתוק ב סלולאו כהודאה ופ

ii) אית לי'  ' שמעון בן אלעזרדכדי שלא להרבות מחלוקות עדיף לה לגמרא למימר אשר אף רניחא ו

  דשתיקה לאו כהודאה

 המשך מהרש"א (3

והשתא  – ' שמען בן אלעזרדר' מילתייתי דמימאיר לפני ' רבדברי תנא קמא לרייתא מייתי ב –קשיא  (א

למה לא  –פסול ממזר גבי שלא יבורר קא סמיך ל' על מסתיינמי מאיר ' רבדברי דאמרת דתנא קמא 

 לגבי פסול חלל ' שמעון בן אלעזר דר' למילתיבגמרא יתי דמיעד  סברא דמסתיי'הוזכר 

דמפקיעין אותו מקהל ישראל  פסול ממזרלמימר מסתיי' שלא יבורר אינו רבותא כל כך לגבי  – תירוץ (ב

אשר ר' ביותר מה שאין כן פסול חלל דעל ידו אין מפקיעין אותו אלא מקהל כהונה רבותא היא  –

 פסול זהאפילו דרוצה שלא יבורר ' דמסתיישמעון בן אלעזר אית לי' 
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  ה כמאןתד"סוגיא דתינוקת שירדה חלק א' 

בד"ה כמאן אי כר"ג כו' ואדרבה הא רב פסיק כר"י וקי"ל הלכה כרב באיסורי כו' עכ"ל 

הא ודאי דלענין דינא פריך לעיל הלכתא אהלכתא אההיא דמשארסתני נאנסתי דאיירי 

לענין כתובה דהוי ממון אלא דר"ל כיון דרב ושמואל פליגי בהך מילתא אי הלכה כר"ג אי 

זל בתר הך כללא דהלכה כשמואל בדיני אדרבה ניזיל בתר הך כללא כר"י מי יימר לן למי

 :דהלכה כרב באיסורי ולענין איסורא איתמר מלתא דרב הכא ודו"ק

שמואל פסק ו ר' יהושעדאית לי' כפסק רב דהלכתא כר' יוסי דף טו. ב – אליבא שיטת רש"י הקדמה א' (1

 דהלכה כרבן גמליאל דפליג אר' יהושע

אמרי דמוכרח אשר רב נחמן דהלכתא כוותי' בדיני אית לי' כרבן גמליאל דהלכתא בדף יג.  –הקדמה ב'  (2

 דאי לאו הכי קשיא הלכתא אהלכתא כוותי' אליבא דשמואל

 רב פליג ואית לי' דהלכה כר' יהושעהרי  –לקושיא דגמרא קשיא  –תוספות  (3

 מהרש"א (4

ויוצא אשר בדיני וקיימא לן דהלכתא כשמואל  ן איירילענין ממו בדף יג. –פירכא לקושית תוספות  (א

הלכתא אמרי דאלו רב נחמן לית לי' דרבן גמליאל קשיא ולכן שפיר  בן גמליאללגבי ממונות הלכה כר

 אהלכתא 

 תירוץ (ב

i)  בין  אכולל בין איסורפלוגתא דידן כיון דאף אלו נוקטין דפליגי רב ושמואל בהלכתא מכל מקום

דאיתמר מילתא דרב לענין איסורא אז אזלינן בתר רב אף לגבי  ממונא אלו אזלינן בתר רב מחמת

אז היפוך אלו אזלינן בתר שמואל מחמת דאיתמר מילתא דשמואל לענין ממונא וכן ב –ממונא 

 שמואל אף לגבי איסורא בתר אזלינן 

ii)  דלענין ממון איתמר מחמת מי יימר לן למיזל בתר כללא דהלכה כשמואל בדיני ולכן מקשי תוספות

לענין איסור איתמר מחמת דאדרבה ניזיל בתר כללא דהלכה כרב באיסורי  –מלתא דשמואל 

 מילתא דרב

 בא"ד ואיירי נמי

בא"ד ואיירי נמי כשראוה מדברת דאי לא ראוה כו' עכ"ל דאפילו לזעירי דלא בעי עדים 

 :שנבעלה ראוה שנסתרה מיהא בעי כדמוכח לעיל וק"ל

 דף טו.

 גמרא ומי בעינן תרי רובידתינוקת שירדה חלק ב'  סוגיא

דף טו עמוד א[ גמרא ומי בעינן תרי רובי והתניא ט' חנויות כו' עכ"ל ק"ק השתא דלא ]

אסיק אדעתיה למימר מעלה עשו ביוחסין תקשי ליה לר"י גופיה לעיל דפסיל אפילו ברוב 

ר"י בדאזלא איהי לגבייהו כשרים ומ"ש מט' חנויות כו' ויש ליישב דהוה מוקים ליה הא ד

 :דה"ל קבוע ואפ"ה ר"ג מכשיר משום דטוענת ברי ודו"ק

 משנה בדף יג. (1

אפילו ברוב פסולין אצלה  ר' גמליאל אומר נאמנת ראוה מדברת עם אחד ואמרה איש פלוני וכהן הוא (א

 כמבואר בתוספות ד"ה כמאןמחמת דטוענת טענת ברי ויש לה סייעתא מן מיגו 
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 ואינה נאמנת אפילו ברוב כשרים אצלה מפיה אנו חייןר יהושע אומר לא  (ב

ואמר ר' יוחנן בן נורי אם רוב אנשי העיר משיאין לכהונה  מעשה בתינוקת שנאנסה – יוסיר'  – משנה דידן (2

 הרי זו תינשא לכהונה

 רש"יהפלא"ה לשיטת כמבואר ב גמרא (3

אפילו ברוב  אי כר' יהושע נמי מכשרגמליאל אפילו ברוב פסולין אי כרבן  דאמר כמאן חנן בן נוריר' יו (א

בקרונות של צפורי הי' מעשה אתיא ומתניתין כר' יהושע  רב יהודה אמר רבאמר  – כשרים נמי פסיל

 תרי רובי הוי ו

משמע בהך דקרונות דדהגם ושע לא מהני רוב כשרים לחודי' וסי אליבא דר' יהוהיינו טעמא דלר' י (ב

 ועקבהו דדאזלא איהו לגבייהיכא אטו גוזרין מכל מקום ע דלא חשיב קבואצלה אזל איהו דדאיירי ב

והתניא דבתשע חנויות בנמצא הלך מטעם גזירה בעינן תרי רובי  ומי – תרי רוביהכי בעי הוה ומשום 

 מעלה עשו ביוחסין –ולא גזרינן אטו קבוע  אחר הרוב

 מהרש"א (4

דקרונות של ציפורי דרב  מילתי'אף בלי תיקשי דלמימר מעלה עשו ביוחסין  ןבדאכתי לא אסיק אדעתי (א

 –בדליכא אלא חד רובא ראוה מדברת משנה דבדפוסל לר' יהושע הוה להו להקשות יהודה אמר רב 

 בחד רובא סגיאשר אי שנא דבתשע חנויות מד

 יאזלא איהבקושטא דבאופן בקבוע מיירי דראוה מדברת דמשנה בפשיטות הוינו מתרצין  – תירוץ (ב

 ואפילו הכי רבן גמליאל מכשיר משום דטוענת ברי וכו' כדאמרן ה אתינן עלהולאו מטעם גזירלגבייהו 

 פרט לזורקתד"ה 

תוס' בד"ה פרט לזורק כו' תימה דלר"ש כו' דר"ש סבר כרבי כו' דאכתי לתנא כו' עכ"ל 

 :מה שיש לדקדק בכל זה ע"ש בתוספות ובחידושינו שם

 תד"ה וליוחסין לאסוגיא דתינוקת שירדה חלק ג' 

בד"ה וליוחסין לא כו' ה"מ לשנויי שאני תינוק דלית ליה חזקה כו' עכ"ל ומיהו ק"ק מאי 

( }דמאן דמתני הא לא אשתמיטתיה דאימא לא אשתמיטתיה)פריך לרב חנן ודחק לשנויי 

אלא דהכא לגבי דידיה לא הוי רק הוראת שעה אבל  מתני הא דאימא דמתני תרוייהו{

בל לא ליוחסין היינו משום דתינוק שאני דלית ליה חזקה לדורות בחד רובא סגיא וההיא דא

דכשרות ויש ליישב דההיא עובדא דקרונות לענין תינוק נמי אמר אבל פירש א' מצפורי 

ובעל הוולד שתוקי כו' ואכולי מלתא קאמר רב חנן דהוראת שעה היתה ונראה דגם לפי 

א משום הולד אבל לגבי האמת מצינן למימר הכי דלא בעי בההיא דקרונות תרי רובי אל

דידה סגי בחד רובא כדמשמע במתני' דלא הוזכר בה אלא רוב אנשי העיר וקאמר דתנשא 

 :לכהונה ודו"ק

שתמיטתי' הך דרב יהודה אמר רב וחשב בטעות אשר במשנה דתינוקת בחד ארב ירמי'  – גמראהמשך ד (1

אשר "ליוחסין לא" נוק מושלך תימימרא דרב במצא  ולכן הקשה בטעות מן –סגי אפילו ליוחסין  ארוב

 יוחסין בעי תרי רובי כלומר דל

  ולכן בעי תרי רובי מצי לשנויי שאני תינוק דלית לי' חזקת כשרותהוה  –תוספות ד"ה וליוחסין  (1

 המשך דגמרא (2

הוראת שעה היתה דבעי תרי רובי הך דר' יוחנן בן נורי ורב יהודה אמר רב חנן בר רבא אמר רב רב  (א

 בעי תרי רובי אפילו ליוחסין לדורות לאליוחסין אבל 
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 לדורות הוראה היא דדתינוק מושלך דבעי תרי רובי הגם לרב חנן בר רבא תיקשי הך  –קשיא  (ב

 ומתרצי בדוחק מאן דמתני הא לא מתני הא (ג

 מהרש"א (3

חזקת כשרות אכן דיקא  הדאית לתינוקת שנאנסה לגבי בר רבא דלרב חנן להו לשנויי הוי  – קשיא (א

אין דהך דתינוק מושלך ושאני  –היתה דבעי תרי רובי ליוחסין ולדורות לא בעי תרי רובי  הוראת שעה

 לדורותאפילו רובי  בעי תרילו חזקת כשרות דנולד בספיקו והיינו טעמא ד

ת לא" ובחד רובא סגי לא דרך זה לא יועיל לרב חנן בר רבא דרב חנן בר רבא אמר "לדורו – תירוץ (ב

יש לה חזקת כשרות אלא אף להא דמסיק דבפירש אחד דתינוקת ל ציפורי זו בלבד באופן קרונות ש

  ת לי' חזקת כשרותדליהולד שתוקי מצפורי ובעל 

אפילו ביוחסין לא בעינן תרי לעולם מצינן למימר דלהלכה לפי האמת כלומר ואכן אף  –המשך מהרש"א  (4

לולד של מי שפירש ובעל דלית אלא בעי תרי רובא לא קרונות של ציפורי בהא דואפילו להוראת שעה רובי 

"אם רוב אנשי העיר משם ר' יוחנן בן נורי כן משמע לישנא דמשנה בהך דר' יוסי ד –לולד חזקת כשרות 

 ")דמשמע דליכא כי אם חד רובא( הרי זו תנשא לכהונה כהונהמשיאין ל

 דף טו:

 דמתני מאןתד"ה סוגיא דתינוקת שירדה חלק ד' 

דמתני כו' אבל קשה לפירושו לרב חנן תקשי ר"י בן נורי דאמר  דף טו עמוד ב[ בד"ה מאן]

כמאן כו' עכ"ל צ"ע לדבריהם דודאי אי הוה ר"ח מפרש הסוגיא דלעיל כפרש"י דמסיק 

דבעי תרי רובי היינו לרבי יהושע תקשי להו שפיר לפי' ר"ח הכא לרב חנן דלדורות סגי 

דר"ח מפרש הסוגיא דלעיל כמ"ש  בחד רובא ר"י בן נורי דאמר כמאן אבל אמאי לא נימא

התוס' לעיל דלדברי המתרץ לא איירי ר"י בן נורי בטוענת ברי ולכך אפי' לר"ג בעי רוב 

כשרים וכן לפירוש שני שכתבו התוס' לעיל לדברי המתרץ דלר"י בן נורי לכתחלה לא 

תיעבד עובדא אלא ברוב כשרים לק"מ לרב חנן הכא לפירוש ר"ח ואדרבה לפי' רש"י 

עיל והכא קשה לפי סברת המקשה דרב חנן הוראת שעה קאמר בתרי רובי אבל לדורות דל

 :בחד רובא סגי תקשי ליה ר"י בן נורי דאמר כמאן ודו"ק

רש"י )בדף יד: ד"ה אמר לי'( ותוספות )שם סד"ה כמאן( פליגי בשיטת רב יהודה אמר רב  –א'  הקדמה (1

 דמשנה דתינוקת דבקרונות של ציפורי הי' מעשה

נאמנת  תינוקת כר' יהושע ומפרש דר' יהושע מיהת אשר רב יהודה אמר רב מוקי למשנה דרש"י מפרש  (א

 בתרי רובי

 תוספות מפרשי  (ב

i) ענת ברי ובהך ן גמליאל דנאמנת בלא רובי אלא בטדאתיא אפילו כרבן גמליאל דלא אמר רב

 דקרונות לא טענה ברי ובאופן זה אפילו רבן גמליאל מצריך תרי רובי

ii) תיא כרבן גמליאל אפילו בטענת ברי ודוקא בדיעבד פסקינן כרבן גמליאל ולכתחלה איצטריך או דא

 תרי רובי

 הקדמה ב' (2

בחד דבעי תרי רובי ליוחסין אבל לדורות רב להוה אמינא דגמרא אשר רב חנן בר רבא אמר ניהדר  (א

הגם דהוראה היא ולהא דמקשי לי' מן הך דתינוק מושלך דבעי תרי רובי  –אפילו ליוחסין רובא סגי 

 הא"  י"מאן דמתני הא לא מתנדמשני לרב חנן בר רבא אמר רב אשר ולהא  –לדורות 
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 "מאן דמתני הא לא מתני הא"רש"י ור"ח פליגי בביאור  (ב

i) מתני הא דאמר רב יהודה אמר רב דבקרונות לא  לפי הבנת רש"י מתרצי דרב חנן בר רבא אמר רב

דהוראת ואכן ס"ל דבמשנה דתינוקת לא הי' אלא חד רובא ונמצא דס"ל  מעשה י'של ציפורי ה

אמר רב לדורות מושלך תינוק מיושב דבולדורות תרי רובי בעיא ו ה בחד רובאושעה היתה דהכשיר

 ליוחסין איצטריך תרי רוביד

ii)  אכן נודע לי' האי דרב יהודה אמר רב דמשנה אמר רב לפי הבנת ר"ח מתרצי דרב חנן בר רבא

לא מתני מימרי' אבל אפילו ליוחסין וקת בתרי רובי הוי ונמצא דס"ל דלדורות בחד רובא סגי דתינ

 יוחסיןתרי רובי לבעי בתינוק מושלך לדורות דדרב 

הוה אמינא דרב חנן בר רבא  

במשנה דתינוקת להוראת 

 שעה

הוה אמינא דרב חנן בר 

 רבא לדורות 

מסקנא דרב חנן בר רבא 

במשנה דתינוקת להוראת 

 עהש

מסקנא דרב חנן בר רבא 

 לדורות

 לדורות תרי רובי בעי בחד רובא סגי בחד רובא סגי תרי רובי בעי רש"י

 לדורות בחד רובא סגי תרי רובי בעי בחד רובא סגי תרי רובי בעי "ח ר

–לשיטת ר"ח תיקשי לרב חנן אותה קושיא דהקשו בגמרא לר' יוחנן בן נורי  – תוספות ד"ה מאן דמתני (3

מחלוקת רבן גמליאל ור' יהושע דפליגי בכמאן אתיא  לדורות דסגי בחד רובאדאמר ר' יוחנן בן נורי היינו ד

 רובא  ' נאמנת אף בלייולא כרבן גמליאל דלדיד בעי תרי רובילא כר' יהושע דלדידי'  –לדורות 

 קשיא על קושיית תוספות –מהרש"א ד"ה מאן דמתני  (4

אתיא כרבן גמליאל דר' יוחנן בן נורי או  – ד"ה כמאןמצינן לתרץ דר"ח אזיל בחד מהלכי תוספות  (א

או  –דמדובר היכא דלא טוענת טענת ברי ולכן אף רבן גמליאל אית לי' דאינה נאמנת אלא בחד רובא 

 דמשנה ס"ל כרבן גמליאל ברם מחמירה לכתחלה

לכתחלה אף בלי רובא תיקשי מיהת בהוה אמינא גמליאל נאמנת לרבן לשיטות רש"י אשר אדרבה ו (ב

לדורות( כמאן אתיא דין זה במחלוקת רבן סגי חד רובא ברב חנן בר רבא סד"א דל)בעוד דאף לרש"י 

' יולא כרבן גמליאל דלדידבעי תרי רובי לא כר' יהושע דלדידי'  –גמליאל ור' יהושע דפליגי לדורות 

 רובא  ינאמנת אף בל

*** 

 נשאת הדרן עלך בתולה
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