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    """"ָּגדֹולָּגדֹולָּגדֹולָּגדֹול    ְלכֵֹהןְלכֵֹהןְלכֵֹהןְלכֵֹהן    ַאְלָמָנהַאְלָמָנהַאְלָמָנהַאְלָמָנה""""    ––––' ' ' ' זזזזפרק פרק פרק פרק     יבמותיבמותיבמותיבמותמסכת מסכת מסכת מסכת 
            סו, אסו, אסו, אסו, א .1

ָנה    ִמׁשְ

דֹול, ַאְלָמָנה ְלכֹ   ֵהן ּגָ
ה  רּוׁשָ   ֲחלּוָצה ְלכֵהן ֶהְדיֹוט, וַ ּגְ

ְרֶזל, ִהְכִניָסה לֹו ַעְבֵדי ְמלֹוג, ְוַעְבֵדי צֹ   אן ּבַ
ְתרּוָמה, א יֹלֹ  - ַעְבֵדי ְמלֹוג    אְכלּו ּבִ

ְרֶזל ַעְבֵדי צֹ   אְכלּו. יֹ -אן ּבַ
  

  ֵהן ַעְבֵדי ְמלֹוג:  ְוֵאּלוּ 
  ֵמתּו ָלּה,  - ִאם ֵמתּו 

  הֹוִתירּו ָלּה,  -ְוִאם הֹוִתירּו 
ְמזֹונֹוָתן  יב ּבִ הּוא ַחּיָ י ׁשֶ ְתרּוָמה. ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא יֹ  - ַאף ַעל ּפִ   אְכלּו ּבִ

  

ְרֶזל: ְוֵאּלּו ֵהן ַעְבֵדי צֹ   אן ּבַ
  ֵמתּו לֹו,  - ִאם ֵמתּו 

  ּו לֹו, הֹוִתיר -ְוִאם הֹוִתירּו 
ַאֲחָריּוָתן  יב ּבְ ְתרּוָמהֲהֵרי ֵאּלּו יֹ - הֹוִאיל ְוהּוא ַחּיָ   . אְכלּו ּבִ

  
ת ְלכֹ יסֵּ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ   ֵהן, ּבַ

ין ַעְבֵדי צֹ ין ַעְבֵדי ְמלֹוג ּבֵ ְרֶזל ְוִהְכִניָסה לֹו ֲעָבִדים, ּבֵ ְתרּוָמה. יֹ  ֲהֵרי ֵאּלוּ  - אן ּבַ   אְכלּו ּבִ
  

ָרֵאלֵהן ׁשֶ ּוַבת ּכֹ ת ְלִיׂשְ יסֵּ    ,ּנִ
ין ַעְבֵדי צֹ ין ַעְבֵדי ְמלֹוג ּבֵ ְרֶזל ִהְכִניָסה לֹו ֲעָבִדים, ּבֵ ְתרּוָמהֲהֵרי ֵאּלּו לֹא יֹ  -אן ּבַ   . אְכלּו ּבִ

        

ָמָרא    ּגְ

ְתרּוָמהלֹא יֹ -ַעְבֵדי ְמלֹוג וְ "    ...."אְכלּו ּבִ
  

אי? אי?ַאּמַ אי?ַאּמַ אי?ַאּמַ ָנה ִקְנָין!  ַאּמַ ּקָ ִקְנָינֹו ׁשֶ ָנה ִקְנָין! ֶלֱהֵוי ּכְ ּקָ ִקְנָינֹו ׁשֶ ָנה ִקְנָין! ֶלֱהֵוי ּכְ ּקָ ִקְנָינֹו ׁשֶ ָנה ִקְנָין! ֶלֱהֵוי ּכְ ּקָ ִקְנָינֹו ׁשֶ   ֶלֱהֵוי ּכְ
ַתנְ  ַתנְ ּדְ ַתנְ ּדְ ַתנְ ּדְ             ::::ָיאָיאָיאָיאּדְ

ִין ְלכֹ" ּיִֹמּנַ ה ְוָקָנה ֲעָבִדים ׁשֶ ָ א ִאׁשּ ׂשָ ּנָ ְתרּוָמהֵהן ׁשֶ    ,אְכלּו ּבִ
ֱאַמר:  ּנֶ ְסּפֹו הּוא יֹ "ְוכֹ ׁשֶ י ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְנַין ּכַ   . (ויקרא כב, יא) אַכל ּבֹו"ֵהן ּכִ

נּו ֲעָבִדים, ּקָ ְנָתה ֲעָבִדים, ְוֲעָבָדיו ׁשֶ ּקָ ה ׁשֶ ָ ִין ְלִאׁשּ ּיֹ ּוִמּנַ ְתרּוָמהׁשֶ    ?אְכלּו ּבִ
ֱאַמר:  ּנֶ ְסּפֹו הּוא יֹ "ְוכֹ ׁשֶ י ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְנַין ּכַ ָנה ִקְנָין אֹוֵכלִקנְ  - אַכל ּבֹו"ֵהן ּכִ ּקָ   ! "ָינֹו ׁשֶ

  
ל ָהאֹוֵכל  ל ָהאֹוֵכל ּכָ ל ָהאֹוֵכל ּכָ ל ָהאֹוֵכל ּכָ         ....ַמֲאִכילַמֲאִכילַמֲאִכילַמֲאִכיל    ––––ּכָ

ֵאין אֹוֵכל  ל ׁשֶ ֵאין אֹוֵכל ּכָ ל ׁשֶ ֵאין אֹוֵכל ּכָ ל ׁשֶ ֵאין אֹוֵכל ּכָ ל ׁשֶ    ֵאינֹו ַמֲאִכיל.ֵאינֹו ַמֲאִכיל.ֵאינֹו ַמֲאִכיל.ֵאינֹו ַמֲאִכיל.    - - - - ּכָ
  

ל, ָעֵרלָעֵרלָעֵרלָעֵרל ַוֲהֵריַוֲהֵריַוֲהֵריַוֲהֵרי !?ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא לְוּכָ לְוּכָ לְוּכָ ֵמִאים  ְוּכָ ֵמִאים ַהּטְ ֵמִאים ַהּטְ ֵמִאים ַהּטְ ֵאיָנן אֹוְכִליןַהּטְ ֵאיָנן אֹוְכִליןׁשֶ ֵאיָנן אֹוְכִליןׁשֶ ֵאיָנן אֹוְכִליןׁשֶ    !ַמֲאִכיִליןַמֲאִכיִליןַמֲאִכיִליןַמֲאִכיִליןוּ וּ וּ וּ  ׁשֶ
  

ֵאיב ְלהוּ  ֵאיב ְלהוּ ָהָתם ּפּוַמְייהּו ּכָ ֵאיב ְלהוּ ָהָתם ּפּוַמְייהּו ּכָ ֵאיב ְלהוּ ָהָתם ּפּוַמְייהּו ּכָ             ....ָהָתם ּפּוַמְייהּו ּכָ
        

ֵאין אֹוֵכל ֵאין אֹוֵכלַוֲהֵרי ַמְמֵזר, ׁשֶ ֵאין אֹוֵכלַוֲהֵרי ַמְמֵזר, ׁשֶ ֵאין אֹוֵכלַוֲהֵרי ַמְמֵזר, ׁשֶ   ! ַמֲאִכילַמֲאִכילַמֲאִכילַמֲאִכיל ַוֲהֵרי ַמְמֵזר, ׁשֶ
  

   ::::ָרִביָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
            ,,,,ִקְנַין אֹוֵכל ָקָאַמרִקְנַין אֹוֵכל ָקָאַמרִקְנַין אֹוֵכל ָקָאַמרִקְנַין אֹוֵכל ָקָאַמר

ְנָין ְנָיןּקִ ְנָיןּקִ ְנָיןּקִ    .ַמֲאִכילַמֲאִכילַמֲאִכילַמֲאִכיל – אֹוֵכלאֹוֵכלאֹוֵכלאֹוֵכל ּקִ
ֵאינֹו אֹוֵכל ֵאינֹו אֹוֵכלׁשֶ ֵאינֹו אֹוֵכלׁשֶ ֵאינֹו אֹוֵכלׁשֶ         ֵאינֹו ַמֲאִכיל. ֵאינֹו ַמֲאִכיל. ֵאינֹו ַמֲאִכיל. ֵאינֹו ַמֲאִכיל.     - - - -     ׁשֶ

        
   :ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ָרָבאוְ וְ וְ וְ 

אֹוַרְייָת  אֹוַרְייָת ִמּדְ אֹוַרְייָת ִמּדְ אֹוַרְייָת ִמּדְ         א ֵמיַכל ָאְכִלי א ֵמיַכל ָאְכִלי א ֵמיַכל ָאְכִלי א ֵמיַכל ָאְכִלי ִמּדְ
הוּ  ָגְזִרי ּבְ ַנן הּוא ּדְ הוּ ְוַרּבָ ָגְזִרי ּבְ ַנן הּוא ּדְ הוּ ְוַרּבָ ָגְזִרי ּבְ ַנן הּוא ּדְ הוּ ְוַרּבָ ָגְזִרי ּבְ ַנן הּוא ּדְ   , ְוַרּבָ

ּתֹ  ֵדי ׁשֶ ּתֹ ּכְ ֵדי ׁשֶ ּתֹ ּכְ ֵדי ׁשֶ ּתֹ ּכְ ֵדי ׁשֶ         זֹוָנה ִהיא ֶאְצלֹו?! זֹוָנה ִהיא ֶאְצלֹו?! זֹוָנה ִהיא ֶאְצלֹו?! זֹוָנה ִהיא ֶאְצלֹו?!  - ֵאיָנם אֹוְכִליןֵאיָנם אֹוְכִליןֵאיָנם אֹוְכִליןֵאיָנם אֹוְכִלין ֲעָבַדיֲעָבַדיֲעָבַדיֲעָבַדי, ֲאִני ֵאיִני אֹוֶכֶלתֲאִני ֵאיִני אֹוֶכֶלתֲאִני ֵאיִני אֹוֶכֶלתֲאִני ֵאיִני אֹוֶכֶלת: אַמראַמראַמראַמרּכְ
ְך ָאֵתי ְלַאּפּוָקּה  ְך ָאֵתי ְלַאּפּוָקּה ִהְלּכָ ְך ָאֵתי ְלַאּפּוָקּה ִהְלּכָ ְך ָאֵתי ְלַאּפּוָקּה ִהְלּכָ   . ִהְלּכָ

  
י    ָאַמר:ָאַמר:ָאַמר:ָאַמר:    ַרב ַאׁשִ

  רש"י
  מתני' 

אלמנה לכהן גדול: הכניסה לו 
. מה שהאשה מכנסת עבדי מלוג

לבעלה ושמה לו לקבלם עליו 
באחריות כתובתה כמו שכותבין 
ודא נדוניא דהנעלת ליה והוא 
מוסיף כנגדן וכותב סך הכל 
קבל עליו פלוני כך וכך 
בכתובתה קורין צאן ברזל ויש 
שמכנסת ממון הרבה ואינה 

ומשיירת כותבת כולו בכתובתה 
לעצמה הן נכסי מלוג והבעל 
אוכל פירות והקרן שלה קיים 
ואם מתו מתו לה או פחתו 
פחתו לה לשון צאן ברזל קרן 
קיים שאין פוחת ונפסד שאפילו 
מתו כולן אחריותן עליו לשלם 

   לה כשימות או יגרשנה:
. לפי שהן עבדי מלוג לא יאכלו

שלה והיא חללה ולקמן בגמרא 
   מפרש טעמא:

. אפילו ראל שניסת לכהןבת יש
עבדי מלוג שאינן שלו יאכלו 
דהיינו קנינו שקנה קנין וילפינן 
   בגמרא דקנינו שקנה קנין אוכל:

  
  גמ' 

. או שנשא אשה וקנה עבדים
   קנה עבדים:
. בת ישראל לכהן ומנין לאשה

שקנתה עבדים מנכסי מלוג 
שלה או עבדיו של כהן שקנו 

   עבדים:
' . גרסיועבדיו שקנו עבדים

וא''ת מה שקנה עבד קנה רבו 
ולמאי איצטריך קרא לרבויינהו 
משכחת לה כגון שנתנו לו לעבד 
מנה על מנת שאין לרבו רשות 

   בו:
. וכהן כי יקנה נפש קנין כספו

קנין כספו קרא יתירא ודרשינן 
דלהכי אתא והכי משמע כהן כי 
יקנה קנין כספו נפש שעבדו 

   יקנה עבד הוא יאכל בו:
ערל אינו אוכל . כהן הערל

ועבדיו אוכלין כדתנן לקמן (דף 
   ע.):

. כלומר פומייהו כאיב להו
מחוסרי תקנתא הם אבל 
עומדים ליתקן ולאכול אבל זו 
שהיא נעשית חללה אין לה 

   תיקון עולמית:
. בת ישראל שניסת והרי ממזר

לכהן וילדה בת והבת ניסת 
לממזר וילדה בן ומתה והבן 

ן קיים והרי אם אמו אשת כה
אוכלת בשבילו תרומה לאחר 
מיתת בעלה לפי שיש לה זרע מן 
הכהן כדתנן בסיפא בפרקין (דף 
סט:) והוא אינו אוכל דזר הוא 
והוא הדין נמי אי כשר הוה 
שנולד מישראל כשר נמי אין 
אוכל ומאכיל אם אמו והא 
דנקט לאותובי ממזר משום 

   דמתניתין היא:
  
  
  
  
  
  
  
  



    """""ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול    ––––מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' 
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ֵזיָרה ֵזיָרהּגְ ֵזיָרהּגְ ֵזיָרהּגְ ֲאִכיל: ּגְ א ּתַ ּמָ ֲאִכילׁשֶ א ּתַ ּמָ ֲאִכילׁשֶ א ּתַ ּמָ ֲאִכילׁשֶ א ּתַ ּמָ   . ְלַאַחר ִמיָתהְלַאַחר ִמיָתהְלַאַחר ִמיָתהְלַאַחר ִמיָתה ׁשֶ
  

א ֵמַע  א ֵמַע ֶאּלָ א ֵמַע ֶאּלָ א ֵמַע ֶאּלָ ה,ֶאּלָ ה,ּתָ ה,ּתָ ה,ּתָ    ּתָ
את ֵ ׂשּ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ אתּבַ ֵ ׂשּ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ אתּבַ ֵ ׂשּ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ אתּבַ ֵ ׂשּ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ֲאִכילְלכֹ ְלכֹ ְלכֹ ְלכֹ  ּבַ ֲאִכילֵהן לֹא תַּ ֲאִכילֵהן לֹא תַּ ֲאִכילֵהן לֹא תַּ ֲאִכיל, ֵהן לֹא תַּ א ּתַ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ֲאִכילּגְ א ּתַ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ֲאִכילּגְ א ּתַ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ֲאִכילּגְ א ּתַ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ         ְלַאַחר ִמיָתה! ְלַאַחר ִמיָתה! ְלַאַחר ִמיָתה! ְלַאַחר ִמיָתה!  ּגְ

        
א ָאַמר  א ָאַמר ֶאלָּ א ָאַמר ֶאלָּ א ָאַמר ֶאלָּ יֶאלָּ    ::::ַרב ַאׁשִ

ַאְלָמָנה ַאְלָמָנהּבְ ַאְלָמָנהּבְ ַאְלָמָנהּבְ          ֶהֶנת,ֶהֶנת,ֶהֶנת,ֶהֶנת,ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ  ּבְ
ָאְתָיא ְלאֹורּוֵיי ָאְתָיא ְלאֹורּוֵייּדְ ָאְתָיא ְלאֹורּוֵייּדְ ָאְתָיא ְלאֹורּוֵייּדְ א,: ּדְ ֵבי ָנׁשָ ְתרּוָמה ּדְ ָרא ֲאַכִלי ּבִ א,ֵמִעיּקָ ֵבי ָנׁשָ ְתרּוָמה ּדְ ָרא ֲאַכִלי ּבִ א,ֵמִעיּקָ ֵבי ָנׁשָ ְתרּוָמה ּדְ ָרא ֲאַכִלי ּבִ א,ֵמִעיּקָ ֵבי ָנׁשָ ְתרּוָמה ּדְ ָרא ֲאַכִלי ּבִ ַגְבַראיִאיְנְסִבי ֵליּה ְלַהאי ֲאַכלִ ִאיְנְסִבי ֵליּה ְלַהאי ֲאַכלִ ִאיְנְסִבי ֵליּה ְלַהאי ֲאַכלִ ִאיְנְסִבי ֵליּה ְלַהאי ֲאַכלִ  ֵמִעיּקָ ְתרּוָמה ּדְ ַגְבַראיי ּבִ ְתרּוָמה ּדְ ַגְבַראיי ּבִ ְתרּוָמה ּדְ ַגְבַראיי ּבִ ְתרּוָמה ּדְ   , י ּבִ

ֵתיּה ָקַמְייָתא א ֲהַדִרי ִלי ְלִמיּלְ ּתָ ֵתיּה ָקַמְייָתאְוָהׁשְ א ֲהַדִרי ִלי ְלִמיּלְ ּתָ ֵתיּה ָקַמְייָתאְוָהׁשְ א ֲהַדִרי ִלי ְלִמיּלְ ּתָ ֵתיּה ָקַמְייָתאְוָהׁשְ א ֲהַדִרי ִלי ְלִמיּלְ ּתָ   . ְוָהׁשְ
ּה , ְוָלא ָיְדָעהְוָלא ָיְדָעהְוָלא ָיְדָעהְוָלא ָיְדָעה ִויָתה ְלַנְפׁשָ ָרא לֹא ׁשָ ֵמִעיּקָ ּה ּדְ ִויָתה ְלַנְפׁשָ ָרא לֹא ׁשָ ֵמִעיּקָ ּה ּדְ ִויָתה ְלַנְפׁשָ ָרא לֹא ׁשָ ֵמִעיּקָ ּה ּדְ ִויָתה ְלַנְפׁשָ ָרא לֹא ׁשָ ֵמִעיּקָ   .ֲחָלָלהֲחָלָלהֲחָלָלהֲחָלָלהּדְ

ּה  ִויָתא ְלַנְפׁשָ א ׁשָ ּתָ ּה ָהׁשְ ִויָתא ְלַנְפׁשָ א ׁשָ ּתָ ּה ָהׁשְ ִויָתא ְלַנְפׁשָ א ׁשָ ּתָ ּה ָהׁשְ ִויָתא ְלַנְפׁשָ א ׁשָ ּתָ   .ֲחָלָלהֲחָלָלהֲחָלָלהֲחָלָלהָהׁשְ
  

יַנח ַאְלָמָנה ּכֹ  יַנח ַאְלָמָנה ּכֹ ּתֵ יַנח ַאְלָמָנה ּכֹ ּתֵ יַנח ַאְלָמָנה ּכֹ ּתֵ    ֶהֶנת,ֶהֶנת,ֶהֶנת,ֶהֶנת,ּתֵ
א לְ  ַאְלָמָנהַאְלָמָנהַאְלָמָנהַאְלָמָנה ָרֵאל, ַמאי ִאיּכָ ת ִיׂשְ א לְ ּבַ ָרֵאל, ַמאי ִאיּכָ ת ִיׂשְ א לְ ּבַ ָרֵאל, ַמאי ִאיּכָ ת ִיׂשְ א לְ ּבַ ָרֵאל, ַמאי ִאיּכָ ת ִיׂשְ    ֵמיַמר?ֵמיַמר?ֵמיַמר?ֵמיַמר?ּבַ

  
ַאְלְמנּוָתה לֹא  ַאְלְמנּוָתה לֹא ּבְ ַאְלְמנּוָתה לֹא ּבְ ַאְלְמנּוָתה לֹא ּבְ ִליֵגיּבְ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ַנן    ּפְ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ   . ַרּבָ

        
        
        

  רש"י
עבדי מלוג שלה . שמא תאכיל

לאחר מיתת הכהן בעלה אבל 
בעבדי צאן ברזל ליכא למגזר 
דהשתא לאו משום דידה אכלי 
 אלא משום כהן שהוא רבן:

אלא מעתה בת ישראל 
. עבדי שנישאת לכהן לא תאכיל

   מלוג בתרומה:
גזירה שמא תאכיל לאחר 

. אלמה תנן במתניתין בין מיתה
עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל 

אלמנה כהנת. בת כהן יאכלו. ב
ששבה לתרומת אביה ממיתת 
בעלה ואי אמרינן יאכלו עבדי 
מלוג בתרומה בחיי בעלה כהן 
גדול זה משום קנינו שקנה קנין 
דלא גרעה הך חללה מעבד 
שקנה עבדים אתיא לאורויי 
היתירא אחר מיתתו להאכילם 
בתרומה מחמת אביה דאמרה 
מעיקרא באלמנותי הראשון היו 

 בתרומה דבי נשא: עבדי אוכלין
. לכ''ג אכלי עבדי אינסבי ליה

בתרומה דגבראי השתא כשמת 
הדרי למילתא קמייתא ויאכלו 
עבדי בתרומה דבי נשא 
 כמעיקרא באלמנותי הראשון:

. דלא אתיא אלמנה בת ישראל
לאורויי מאי איכא למימר מאי 
טעמא לא אכלי בחייו הא לא 

   גרעה מעבד שקנה עבדים:
קו בין אלמנה . לא חיללא פליגי
  לאלמנה:
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            סז, אסז, אסז, אסז, א    ––––    סו, אסו, אסו, אסו, א .2
ַמר ַמרִאיּתְ ַמרִאיּתְ ַמרִאיּתְ             ::::ִאיּתְ

ְעָלּה, ְכֶנֶסת ׁשֹום ְלּבַ ְעָלּה,ַהּמַ ְכֶנֶסת ׁשֹום ְלּבַ ְעָלּה,ַהּמַ ְכֶנֶסת ׁשֹום ְלּבַ ְעָלּה,ַהּמַ ְכֶנֶסת ׁשֹום ְלּבַ    ַהּמַ
ַלי ַליִהיא אֹוֶמֶרת: ּכֵ ַליִהיא אֹוֶמֶרת: ּכֵ ַליִהיא אֹוֶמֶרת: ּכֵ             ,,,,ֲאִני נֹוֶטֶלתֲאִני נֹוֶטֶלתֲאִני נֹוֶטֶלתֲאִני נֹוֶטֶלת - - - -     ִהיא אֹוֶמֶרת: ּכֵ

ִמים ִמיםְוהּוא אֹוֵמר: ּדָ ִמיםְוהּוא אֹוֵמר: ּדָ ִמיםְוהּוא אֹוֵמר: ּדָ         ....ֲאִני נֹוֵתןֲאִני נֹוֵתןֲאִני נֹוֵתןֲאִני נֹוֵתן - ְוהּוא אֹוֵמר: ּדָ
ין ִעם ִמי?  ין ִעם ִמי? ַהּדִ ין ִעם ִמי? ַהּדִ ין ִעם ִמי? ַהּדִ         ַהּדִ

 ָאַמר:  ָאַמר:  ָאַמר:  ָאַמר:      ַרב ְיהּוָדה
ּה      סו,ב ין ִעּמָ ּה ַהּדִ ין ִעּמָ ּה ַהּדִ ין ִעּמָ ּה ַהּדִ ין ִעּמָ   .ַהּדִ

יוְ וְ וְ וְ          ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַאִמי ַרּבִ
ין ִעּמוֹ  ין ִעּמוֹ ַהּדִ ין ִעּמוֹ ַהּדִ ין ִעּמוֹ ַהּדִ       ....ַהּדִ

  
ּה  :ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַרב ְיהּוָדה" ין ִעּמָ ּה ַהּדִ ין ִעּמָ ּה ַהּדִ ין ִעּמָ ּה ַהּדִ ין ִעּמָ ית ָאִביָה  -  "ַהּדִ ַבח ּבֵ ּום ׁשְ ית ָאִביָה ִמׁשּ ַבח ּבֵ ּום ׁשְ ית ָאִביָה ִמׁשּ ַבח ּבֵ ּום ׁשְ ית ָאִביָה ִמׁשּ ַבח ּבֵ ּום ׁשְ יָדּה ָהֵוי    ִמׁשּ יָדּה ָהֵויּדִ יָדּה ָהֵויּדִ יָדּה ָהֵויּדִ         ....ּדִ
י"""" ין ִעּמוֹ     ַאִמי ַרּבִ ין ִעּמוֹ ָאַמר: ַהּדִ ין ִעּמוֹ ָאַמר: ַהּדִ ין ִעּמוֹ ָאַמר: ַהּדִ יָון     - - - -     """"ָאַמר: ַהּדִ יָון ּכֵ יָון ּכֵ יָון ּכֵ   ִאם ֵמתּו ֵמתּו לֹו, ": ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרּדְ ּכֵ

  ְוִאם הֹוִתירּו הֹוִתירּו לֹו,          
ַאֲחָריּוָתן יֹ           יב ּבְ       ...."אְכלוּ הֹוִאיל ְוַחּיָ

  
        : : : : ַרב ָסְפָראָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ּלוֹ     ::::ִמי ָקָתֵניִמי ָקָתֵניִמי ָקָתֵניִמי ָקָתֵני ּלוֹ ְוֵהן ׁשֶ ּלוֹ ְוֵהן ׁשֶ ּלוֹ ְוֵהן ׁשֶ ַאֲחָריּוָתן" !????''''ְוֵהן ׁשֶ יב ּבְ    ָקָתֵני,ָקָתֵני,ָקָתֵני,ָקָתֵני,    "הֹוִאיל ְוַחּיָ
יֵדיּה ִניְנהוּ ּולְ ּולְ ּולְ ּולְ  יֵדיּה ִניְנהוּ עֹוָלם ָלאו ּדִ יֵדיּה ִניְנהוּ עֹוָלם ָלאו ּדִ יֵדיּה ִניְנהוּ עֹוָלם ָלאו ּדִ   !!!!עֹוָלם ָלאו ּדִ
  

ַאֲחָריּוָתןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוָכל ֵהיָכא ְוָכל ֵהיָכא ְוָכל ֵהיָכא ְוָכל ֵהיָכא  יב ּבְ ַאֲחָריּוָתןַחּיָ יב ּבְ ַאֲחָריּוָתןַחּיָ יב ּבְ ַאֲחָריּוָתןַחּיָ יב ּבְ ְתרּוָמה ַחּיָ ְתרּוָמהָאְכִלי ּבִ ְתרּוָמהָאְכִלי ּבִ ְתרּוָמהָאְכִלי ּבִ   ? ָאְכִלי ּבִ
            ::::ַנןַנןַנןַנןְוָהְת ְוָהְת ְוָהְת ְוָהְת 

ָרה ִמּכֹ" ַכר ּפָ ָ ׂשּ ָרֵאל ׁשֶ יֵני ְתרּוָמה.  - ֵהן ִיׂשְ ְרׁשִ ה ּכַ   ֲהֵרי ֶזה ַיֲאִכיֶלּנָ
זֹונֹוֶתיָה ָעָליו ּכֹ ּמְ י ׁשֶ ָרֵאל, ַאף ַעל ּפִ ׂשְ ָרה ִמּיִ ַכר ּפָ ָ ׂשּ יֵני ְתרּוָמה -ֵהן ׁשֶ ְרׁשִ ה ּכַ   ! "לֹא ַיֲאִכיֶלּנָ
  

ָרא ָראְוִתְסּבְ ָראְוִתְסּבְ ָראְוִתְסּבְ י? ְוִתְסּבְ ִמַחּיַ יְנִהי ַנִמי ּדְ ִמַחּיַ יְנִהי ַנִמי ּדְ ִמַחּיַ יְנִהי ַנִמי ּדְ ִמַחּיַ ְגֵנָבה ַוֲאֵבָדה,ְנִהי ַנִמי ּדְ ְגֵנָבה ַוֲאֵבָדה,ב ּבִ ְגֵנָבה ַוֲאֵבָדה,ב ּבִ ְגֵנָבה ַוֲאֵבָדה,ב ּבִ אֹוָנֶסיָה  ב ּבִ אֹוָנֶסיָה ּבְ אֹוָנֶסיָה ּבְ אֹוָנֶסיָה ּבְ ּה  ּבְ ַכֲחׁשָ ּה ּבְ ַכֲחׁשָ ּה ּבְ ַכֲחׁשָ ּה ּבְ ַכֲחׁשָ יב, ּבְ ֶמיָה ִמי ִמיַחּיַ ִנְפָחת ּדָ יבְוּבְ ֶמיָה ִמי ִמיַחּיַ ִנְפָחת ּדָ יבְוּבְ ֶמיָה ִמי ִמיַחּיַ ִנְפָחת ּדָ יבְוּבְ ֶמיָה ִמי ִמיַחּיַ ִנְפָחת ּדָ   ? ְוּבְ
  

ְמָיא ְמָיאָהא ָלא ּדָ ְמָיאָהא ָלא ּדָ ְמָיאָהא ָלא ּדָ א ְלֵסיָפא    ָהא ָלא ּדָ א ְלֵסיָפאֶאּלָ א ְלֵסיָפאֶאּלָ א ְלֵסיָפאֶאּלָ   : ֶאּלָ
ָרה ִמּכֹ" ם ּפָ ָ ׁשּ ָרֵאל ׁשֶ יֵני ְתרּוָמהלֹא ַיֲא  -  ֵהןִיׂשְ ְרׁשִ ה ּכַ   . ִכיֶלּנָ

ָרֵאל ֲאָבל ּכֹ ׂשְ ָרה ִמּיִ ם ּפָ ָ ׁשּ יֵני ְתרּוָמהַיֲא  - ֵהן ׁשֶ ְרׁשִ ה ּכַ   . . . . "ִכיֶלּנָ
  

הְיֵתיב ְיֵתיב ְיֵתיב ְיֵתיב  ְרֵקיּה     ַרב יֹוֵסףוְ וְ וְ וְ     ַרּבָ יְלֵהי ּפִ ׁשִ ְרֵקיּה ּבְ יְלֵהי ּפִ ׁשִ ְרֵקיּה ּבְ יְלֵהי ּפִ ׁשִ ְרֵקיּה ּבְ יְלֵהי ּפִ ׁשִ         ְוָיְתִבי ְוָקָאְמִרי: ְוָיְתִבי ְוָקָאְמִרי: ְוָיְתִבי ְוָקָאְמִרי: ְוָיְתִבי ְוָקָאְמִרי:     ַרב ַנְחָמןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּבְ
ָוֵתיּה  ְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ ָוֵתיּה דּ דּ דּ דּ ּתַ ָוֵתיּה ַרב ְיהּוָדה, ְוַתְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ַרב ְיהּוָדה, ְוַתְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ַרב ְיהּוָדה, ְוַתְנָיא ּכְ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַרב ְיהּוָדה, ְוַתְנָיא ּכְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ַאִמי. ַאִמי. ַאִמי. ַאִמי.     ַרּבִ

  
ָוֵתיּה  ְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתַ         : : : : ַאִמי ַרּבִ

ן ָוַעִין. אן ּבַ ַעְבֵדי צֹ " ׁשֵ   ְרֶזל יֹוְצִאין ּבְ
הְלִאיׁש,  ָ   . "ֲאָבל לֹא ְלִאׁשּ

  
ָוֵתיּה  ְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא ּכְ         ַרב ְיהּוָדה: ַרב ְיהּוָדה: ַרב ְיהּוָדה: ַרב ְיהּוָדה: ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתַ

ְכֶנֶסת ׁשֹום ְלַבְעָלּה. "   ַהּמַ
ַעל ִלְמּכֹור    לֹא ִיְמּכֹור.  -ִאם ָרָצה ַהּבַ

ּלֹו  ֶ א ֲאִפיּלּו ִהְכִניס ָלּה ׁשֹום ִמׁשּ   ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
ַעל ִלְמּכֹור  ִאם ָרָצה   לֹא ִיְמּכֹור.  -ַהּבַ

ֵניֶהם ְלַפְרָנָסה,    ּוָמְכרּו ׁשְ
ה ִלְפֵני  ְמִליֵאלֶזה ָהָיה ַמֲעׂשֶ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   , ַרּבָ

קֹוחֹות ד ַהּלָ ַעל מֹוִציא ִמּיַ         ...."ְוָאַמר: ַהּבַ
        

        : : : : ַרב ַנְחָמןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ַרב ְיהּוָדה.  ַרב ְיהּוָדה. ֲהָלָכה ּכְ ַרב ְיהּוָדה. ֲהָלָכה ּכְ ַרב ְיהּוָדה. ֲהָלָכה ּכְ         ֲהָלָכה ּכְ

        
        : : : : ַרב ַנְחָמןלְ לְ לְ לְ     ָבאָר ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

ָוֵתיּה  ָוֵתיּה ְוָהַתְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ְוָהַתְנָיא ּכְ ָוֵתיּה ְוָהַתְנָיא ּכְ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוָהַתְנָיא ּכְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ַאִמי! ַאִמי! ַאִמי! ַאִמי!     ַרּבִ
  

ָוֵתיּה  ַתְנָיא ּכְ ב ּדְ ָוֵתיּה ַאף ַעל ּגַ ַתְנָיא ּכְ ב ּדְ ָוֵתיּה ַאף ַעל ּגַ ַתְנָיא ּכְ ב ּדְ ָוֵתיּה ַאף ַעל ּגַ ַתְנָיא ּכְ ב ּדְ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאף ַעל ּגַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָרא ַטֲעָמא     ַרּבִ ּבְ ָרא ַטֲעָמא ַאִמי ִמְסּתַ ּבְ ָרא ַטֲעָמא ַאִמי ִמְסּתַ ּבְ ָרא ַטֲעָמא ַאִמי ִמְסּתַ ּבְ         ַרב ְיהּוָדה, ַרב ְיהּוָדה, ַרב ְיהּוָדה, ַרב ְיהּוָדה, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַאִמי ִמְסּתַ
ית ָאִביָה. ַבח ּבֵ ּום ׁשְ ית ָאִביָה.ִמׁשּ ַבח ּבֵ ּום ׁשְ ית ָאִביָה.ִמׁשּ ַבח ּבֵ ּום ׁשְ ית ָאִביָה.ִמׁשּ ַבח ּבֵ ּום ׁשְ    ִמׁשּ

  רש"י
. נכסי המכנסת שום לבעלה

צאן ברזל ששמה לו בכתובתה 
והיו בהן כלים ודבר המסויים 
וכשגירשה ובאתה ליטול 
כתובתה. היא אומרת כלי אני 
נוטלת והוא אומר דמים אני 
נותן. כמו שקבלתי עלי בשומא 

 ומאז הן באחריותי ושלי הן: 
   . ותטול כליה:הדין עמה

. ומדאכלי בתרומה ש''מ יאכלו
   דידיה נינהו:

. והא ששכר פרה מישראל
שוכר חייב באחריותה אם 
נגנבה או נאבדה וקתני לא 
יאכילנה כרשיני תרומה: ה''ג 
ותסברא נהי נמי דחייב בגנבה 
ואבדה באונסיה ובכחשה 
ובנפחת דמיה מי מיחייב. שוכר 
פטור מן האונסין וכן אם כחשה 

   ם הוזל דמיה:וא
. מתניתין לא דמיא אלא הא

   לסיפא:
. אבל כהן ששם פרה מישראל

בדמים כששכרה הימנו שמאה 
לו והתנה עמו להחזירה לו 
בדמים הללו שאם תכחש או 
תאנס או יוזלו פרות בעולם יתן 

   הדמים:
. הואיל יאכילנה כרשיני תרומה

וקבלה באחריותו ואף על פי 
 שחוזרת בעיניה אם לא יפחתו
דמיה כל כמה דלא הדרה דידיה 
הוא וגבי עבדים נמי אע''ג 
דהדרי בעינייהו כיון דלענין 
יוקרא וזולא קיימי ברשותיה 

   אכלי:
. כשסיים בשילהי פירקיה

   הדרשה:
. אם סימא בשן ועין לאיש

   הבעל את עינו:
. אם סימתה עינו אבל לא לאשה

   דלאו דידה הוא:
. שאם יגרשנה תטול לא ימכור

   כליה:
 . או זה או זה:מכרו שניהם

. אורחא דמילתא נקט לפרנסה
שאין אדם מוכר כלי תשמישיו 

   אלא למזונות:
. לא מיבעיא דאם הבעל מוציא

מכר הוא בלא דעתה ומת או 
גרשה דהיא מוציאה מיד 
הלקוחות אלא אפילו מתה היא 
הוא מוציא מיד הלקוחות 
דמכירה לאו מכירה הואי (שמא 

את ימות הוא בחייה ונמצ
מכירה שלא כדין) כל זמן שהיא 

   קיימת:
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ֵמיְלָתא  ַעְייָלּה ֵליּה ְלַגְבָרא ִאיְצְטָלא ּדְ ָתא ּדְ ֵמיְלָתא ַהִהיא ִאיּתְ ַעְייָלּה ֵליּה ְלַגְבָרא ִאיְצְטָלא ּדְ ָתא ּדְ ֵמיְלָתא ַהִהיא ִאיּתְ ַעְייָלּה ֵליּה ְלַגְבָרא ִאיְצְטָלא ּדְ ָתא ּדְ ֵמיְלָתא ַהִהיא ִאיּתְ ַעְייָלּה ֵליּה ְלַגְבָרא ִאיְצְטָלא ּדְ ָתא ּדְ ָתּה ַהִהיא ִאיּתְ ְכתּוּבָ ָתּה ּבִ ְכתּוּבָ ָתּה ּבִ ְכתּוּבָ ָתּה ּבִ ְכתּוּבָ   . ּבִ

ֵכיב ֵכיבׁשְ ֵכיבׁשְ ֵכיבׁשְ יְתָנא, ׁשְ ַקלּוָה ַיְתֵמי ּוְפָרסּוָה ַאּמִ יְתָנאׁשְ ַקלּוָה ַיְתֵמי ּוְפָרסּוָה ַאּמִ יְתָנאׁשְ ַקלּוָה ַיְתֵמי ּוְפָרסּוָה ַאּמִ יְתָנאׁשְ ַקלּוָה ַיְתֵמי ּוְפָרסּוָה ַאּמִ   . ׁשְ
  

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
  . ַקְנָייּה ִמיְתָנאַקְנָייּה ִמיְתָנאַקְנָייּה ִמיְתָנאַקְנָייּה ִמיְתָנא

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ַנאַנאי ּבְ ֲהָנאלְ לְ לְ לְ     ָרָבאּדְ ַרב יֹוֵסף ּבְ         : : : : ַרב ּכָ

ַרב ְיהּוָדהַרב ַנְחָמןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ָרָבאְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר  ַרב ְיהּוָדה: ֲהָלָכה ּכְ ַרב ְיהּוָדה: ֲהָלָכה ּכְ ַרב ְיהּוָדה: ֲהָלָכה ּכְ    !: ֲהָלָכה ּכְ
  

        יּה: יּה: יּה: יּה: ָאַמר לֵ ָאַמר לֵ ָאַמר לֵ ָאַמר לֵ 
ר ּגּוַבְייָנא ְמחּוּסַ ר ּגּוַבְייָנאִמי לֹא מֹוֶדה ַרב ְיהּוָדה ּדִ ְמחּוּסַ ר ּגּוַבְייָנאִמי לֹא מֹוֶדה ַרב ְיהּוָדה ּדִ ְמחּוּסַ ר ּגּוַבְייָנאִמי לֹא מֹוֶדה ַרב ְיהּוָדה ּדִ ְמחּוּסַ   . ִמי לֹא מֹוֶדה ַרב ְיהּוָדה ּדִ

ְרׁשּוֵתיּה ָקֵאי ר ּגּוַבְייָנא ּבִ ְמחּוּסַ ְרׁשּוֵתיּה ָקֵאיְוֵכיָון ּדִ ר ּגּוַבְייָנא ּבִ ְמחּוּסַ ְרׁשּוֵתיּה ָקֵאיְוֵכיָון ּדִ ר ּגּוַבְייָנא ּבִ ְמחּוּסַ ְרׁשּוֵתיּה ָקֵאיְוֵכיָון ּדִ ר ּגּוַבְייָנא ּבִ ְמחּוּסַ   . ְוֵכיָון ּדִ
  

  , ָרָבא ְלַטֲעֵמיּה ָרָבא ְלַטֲעֵמיּה ָרָבא ְלַטֲעֵמיּה ָרָבא ְלַטֲעֵמיּה 
        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ 

ׁש          סז,א ׁש ֶהְקּדֵ ׁש ֶהְקּדֵ ׁש ֶהְקּדֵ ְחרּור^ ,ָחֵמץָחֵמץָחֵמץָחֵמץ ,ֶהְקּדֵ ְחרּורְוׁשִ ְחרּורְוׁשִ ְחרּורְוׁשִ ְעּבּוד -  ְוׁשִ ְעּבּודַמְפִקיִעין ִמיֵדי ׁשִ ְעּבּודַמְפִקיִעין ִמיֵדי ׁשִ ְעּבּודַמְפִקיִעין ִמיֵדי ׁשִ   . ַמְפִקיִעין ִמיֵדי ׁשִ
  

        : : : : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ֵני ֵכִלים, ִניָסה לוֹ ִניָסה לוֹ ִניָסה לוֹ ִניָסה לוֹ ִהכְ ִהכְ ִהכְ ִהכְ  ֵני ֵכִלים,ׁשְ ֵני ֵכִלים,ׁשְ ֵני ֵכִלים,ׁשְ ְבחוּ  ׁשְ ֶאֶלף זּוז, ְוׁשָ ְבחוּ ּבְ ֶאֶלף זּוז, ְוׁשָ ְבחוּ ּבְ ֶאֶלף זּוז, ְוׁשָ ְבחוּ ּבְ ֶאֶלף זּוז, ְוׁשָ ֵני ֲאָלִפים.  ּבְ ֵני ֲאָלִפים. ְוָעְמדּו ַעל ׁשְ ֵני ֲאָלִפים. ְוָעְמדּו ַעל ׁשְ ֵני ֲאָלִפים. ְוָעְמדּו ַעל ׁשְ         ְוָעְמדּו ַעל ׁשְ

ָתּה  ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד ְכתּוּבָ ָתּה נֹוַטְלּתֹו ּבִ ְכתּוּבָ ָתּה נֹוַטְלּתֹו ּבִ ְכתּוּבָ ָתּה נֹוַטְלּתֹו ּבִ ְכתּוּבָ   , נֹוַטְלּתֹו ּבִ
ִמים ְונֹוַטְלּתוֹ  ִמים ְונֹוַטְלּתוֹ ְוֶאָחד נֹוֶתֶנת ּדָ ִמים ְונֹוַטְלּתוֹ ְוֶאָחד נֹוֶתֶנת ּדָ ִמים ְונֹוַטְלּתוֹ ְוֶאָחד נֹוֶתֶנת ּדָ ית ָאִביָה., ְוֶאָחד נֹוֶתֶנת ּדָ ַבח ּבֵ ֵני ׁשְ ית ָאִביָה.ִמּפְ ַבח ּבֵ ֵני ׁשְ ית ָאִביָה.ִמּפְ ַבח ּבֵ ֵני ׁשְ ית ָאִביָה.ִמּפְ ַבח ּבֵ ֵני ׁשְ    ִמּפְ

  
ַמע ָלן ַמע ָלןַמאי ָקא ַמׁשְ ַמע ָלןַמאי ָקא ַמׁשְ ַמע ָלןַמאי ָקא ַמׁשְ             ????ַמאי ָקא ַמׁשְ

יָדּה ָהֵוי ית ָאִביָה ּדִ ַבח ּבֵ יָדּה ָהֵויׁשְ ית ָאִביָה ּדִ ַבח ּבֵ יָדּה ָהֵויׁשְ ית ָאִביָה ּדִ ַבח ּבֵ יָדּה ָהֵויׁשְ ית ָאִביָה ּדִ ַבח ּבֵ             ????ׁשְ
  ! א ֲאָמָרּה ַרב ְיהּוָדה ֲחָדא ִזיְמָנאא ֲאָמָרּה ַרב ְיהּוָדה ֲחָדא ִזיְמָנאא ֲאָמָרּה ַרב ְיהּוָדה ֲחָדא ִזיְמָנאא ֲאָמָרּה ַרב ְיהּוָדה ֲחָדא ִזיְמָנאָה ָה ָה ָה 
  

ֵתיָמא ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ ֵתיָמאַמהּו ּדְ ָתּה     ::::ַמהּו ּדְ ְכתּוּבָ ָקל ּבִ ָמְטָיא ְלִמׁשְ י ֵהיָכא ּדְ ָתּה ָהֵני ִמיּלֵ ְכתּוּבָ ָקל ּבִ ָמְטָיא ְלִמׁשְ י ֵהיָכא ּדְ ָתּה ָהֵני ִמיּלֵ ְכתּוּבָ ָקל ּבִ ָמְטָיא ְלִמׁשְ י ֵהיָכא ּדְ ָתּה ָהֵני ִמיּלֵ ְכתּוּבָ ָקל ּבִ ָמְטָיא ְלִמׁשְ י ֵהיָכא ּדְ   , ָהֵני ִמיּלֵ
ָקל  ֵמי ּוִמיׁשְ ָקל ֲאָבל ֵמיַתן ּדָ ֵמי ּוִמיׁשְ ָקל ֲאָבל ֵמיַתן ּדָ ֵמי ּוִמיׁשְ ָקל ֲאָבל ֵמיַתן ּדָ ֵמי ּוִמיׁשְ    לֹא,לֹא,לֹא,לֹא,    - - - - ֲאָבל ֵמיַתן ּדָ

ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ         ....ָקא ַמׁשְ
        
        
        

  רש"י
. תכריכי המת קנייה מיתנא

איסורי הנאה הן כהקדש דגמר 
שם שם מעגלה ערופה בפ' נגמר 

   הדין (סנהדרין דף מז:):
מי לא מודה רב יהודה דמחוסר 

. אע''ג דהדין עמה מודה גוביינא
הוא דכל כמה דלא גבתינהו 

רשותה קיימי אלא מיניה לאו ב
שיעבודא בעלמא אית לה 
עלייהו דהא אם נאנסו או 
נאבדו חייב באחריותן וכיון 
דברשות יתמי נינהו אתי הקדש 
דאקדשוה יתמי ומפקע לה 

   לשיעבודייהו ויהבי דמי:
. הקדש דוקא רבא לטעמיה כו'

קדושת הגוף כי האי גוונא אבל 
קדושת דמים לא כדתנן (ערכין 

ד דינר ופודה דף כג:) מוסיף עו
   הנכסים הללו כו':

. עובד כוכבים שהלוה את חמץ
ישראל על חמצו אחר הפסח 
אסור בהנאה דאתי איסור חמץ 
ומפקע ליה לשיעבודא דעובד 
כוכבים והא דתנן בפרק כל שעה 
(פסחים דף ל.) מותר בהנאה 
רבא מוקי לה התם כשהרהינו 
אצלו שנתנו ישראל בביתו של 

מיחסר עובד כוכבים דההוא לא 
  גוביינא: 

. ישראל ששיעבד עבדו ושחרור
לב''ח ושחררו הלוה יצא 
לחירות והמלוה גובה מלוה 

   ממקום אחר:
. שהיא אלף זוז דהא בכתובתה

 מאי דאשבחו ברשותי' אשבחו:
. אבל למיתן דמי ומישקל לא

   אלא שלו הן עולמי' קמ''ל:
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ָנה          ִמׁשְ

ת ְלכֹ יסֵּ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ   ֵהן ּוֵמת, ּבַ
יָחּה  ֶרתְוִהּנִ    ,ְמעּוּבֶ

ר. לֹא יֹ ל עּוּבָ ֵני ֶחְלקֹו ׁשֶ ְתרּוָמה, ִמּפְ   אְכלּו ֲעָבֶדיָה ּבִ
ר ּפֹוֵסל, ְוֵאינֹו ַמֲאִכיל ָהעּוּבָ    ,ׁשֶ

ְבֵרי  יּדִ   . יֹוֵסי ַרּבִ
ָרֵאל ְלכֹ ת ִיׂשְ ֵהַעְדתָּ ָלנּו ַעל ּבַ    ,ֵהןָאְמרּו לֹו: ֵמַאַחר ׁשֶ

ת ּכֹ ְתרּוָמה, ֵהן, ּוֵמת, ְוִהנִּ ֵהן ְלכַֹאף ּבַ ֶרת לֹא יאְכלּו ֲעָבֶדיָה ּבִ   יָחּה ְמעּוּבֶ
ר ל עּוּבָ ֵני ֶחְלקֹו ׁשֶ   . ִמּפְ

        

ָמָרא    ּגְ

ֲעָיא ְלהוּ  ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ ֲעָיא ְלהוּ ִאיּבַ             ::::ִאיּבַ
יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַטֲעָמא ַטֲעָמא ַטֲעָמא ַטֲעָמא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ר    ַרּבִ ָקָסַבר עּוּבָ ּום ּדְ ריֹוֵסי ִמׁשּ ָקָסַבר עּוּבָ ּום ּדְ ריֹוֵסי ִמׁשּ ָקָסַבר עּוּבָ ּום ּדְ ריֹוֵסי ִמׁשּ ָקָסַבר עּוּבָ ּום ּדְ ְמֵעי ָזָרה  יֹוֵסי ִמׁשּ ְמֵעי ָזָרה ּבִ ְמֵעי ָזָרה ּבִ ְמֵעי ָזָרה ּבִ    ָזר הּוא,ָזר הּוא,ָזר הּוא,ָזר הּוא,    - - - - ּבִ

ְלָמא ְלָמאאֹו ּדִ ְלָמאאֹו ּדִ ְלָמאאֹו ּדִ         ַמֲאִכיל, ַמֲאִכיל, ַמֲאִכיל, ַמֲאִכיל,  -  ָילּודָילּודָילּודָילּוד    ::::אֹו ּדִ
ֵאינֹו ָילּוד  ֵאינֹו ָילּוד ׁשֶ ֵאינֹו ָילּוד ׁשֶ ֵאינֹו ָילּוד ׁשֶ   ? נֹו ַמֲאִכילנֹו ַמֲאִכילנֹו ַמֲאִכילנֹו ַמֲאִכילֵאיֵאיֵאיֵאי    - - - - ׁשֶ

  
ּה  ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ ּה ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ             ????ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

        
ְמֵעי כֹ  ר ּבִ ְמֵעי כֹ ְלעּוּבָ ר ּבִ ְמֵעי כֹ ְלעּוּבָ ר ּבִ ְמֵעי כֹ ְלעּוּבָ ר ּבִ   ? ַמאיַמאיַמאיַמאי - ֶהֶנתֶהֶנתֶהֶנתֶהֶנתְלעּוּבָ

  
הָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרּבָ

יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַהְיינּו ַטֲעָמא ַהְיינּו ַטֲעָמא ַהְיינּו ַטֲעָמא ַהְיינּו ַטֲעָמא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         יֹוֵסי: יֹוֵסי: יֹוֵסי: יֹוֵסי:     ַרּבִ
ָקָסַבר ָקָסַברּדְ ָקָסַברּדְ ָקָסַברּדְ ְמֵעי ָזָרה ָזר הּוא.     ::::ּדְ ר ּבִ ְמֵעי ָזָרה ָזר הּוא. עּוּבָ ר ּבִ ְמֵעי ָזָרה ָזר הּוא. עּוּבָ ר ּבִ ְמֵעי ָזָרה ָזר הּוא. עּוּבָ ר ּבִ         עּוּבָ

        
        ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַרב יֹוֵסף

        ַמֲאִכיל, ַמֲאִכיל, ַמֲאִכיל, ַמֲאִכיל,     - - - - ָילּוד ָילּוד ָילּוד ָילּוד 
ֵאין ָילּוד  ֵאין ָילּוד ׁשֶ ֵאין ָילּוד ׁשֶ ֵאין ָילּוד ׁשֶ         ֵאינֹו ַמֲאִכיל. ֵאינֹו ַמֲאִכיל. ֵאינֹו ַמֲאִכיל. ֵאינֹו ַמֲאִכיל.     - - - - ׁשֶ

        
            ::::יֵבייֵבייֵבייֵביֵמיִת ֵמיִת ֵמיִת ֵמיִת 

יָאְמרּו לֹו ְל "   : יֹוֵסי ַרּבִ
ָרֵאל ְלכֹ ת ִיׂשְ ֵהַעְדתָּ ָלנּו ַעל ּבַ ת ּכֵֹמַאַחר ׁשֶ   ֵהן ַמהּו? ֵהן ְלכֵֹהן, ּבַ

  ָאַמר ָלֶהם: 
י ַמְעתִּ י, ְוזֹו לֹא ׁשָ ַמְעתִּ    ...."זֹו ׁשָ

ָלָמא ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ְמֵעי ָזָרה """"    ::::ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ר ּבִ ְמֵעי ָזָרה עּוּבָ ר ּבִ ְמֵעי ָזָרה עּוּבָ ר ּבִ ְמֵעי ָזָרה עּוּבָ ר ּבִ             ",",",",ָזר הּואָזר הּואָזר הּואָזר הּוא    - - - - עּוּבָ
י"    ::::ָקָאַמר ְלהוּ ָקָאַמר ְלהוּ ָקָאַמר ְלהוּ ָקָאַמר ְלהוּ ַהְיינּו ּדְ ַהְיינּו ּדְ ַהְיינּו ּדְ ַהְיינּו ּדְ  ַמְעתִּ י ְוזֹו לֹא ׁשָ ַמְעתִּ    ,,,,"זֹו ׁשָ

א ִאי ָאְמַרּתְ  א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאלָּ א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאלָּ א ִאי ָאְמַרּתְ ֶאלָּ לּוד """"    ::::ֶאלָּ לּוד ּיָ לּוד ּיָ לּוד ּיָ ֵאין ָילּוד     - - - - ּיָ ֵאין ָילּוד ַמֲאִכיל, ׁשֶ ֵאין ָילּוד ַמֲאִכיל, ׁשֶ ֵאין ָילּוד ַמֲאִכיל, ׁשֶ             ––––" " " " ין ַמֲאִכילין ַמֲאִכילין ַמֲאִכילין ַמֲאִכילֵא ֵא ֵא ֵא     - - - - ַמֲאִכיל, ׁשֶ
י"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי  ַמְעתִּ י ְוזֹו לֹא ׁשָ ַמְעתִּ    !!!!????"זֹו ׁשָ

  ! ִאיִהי ִהיאִאיִהי ִהיאִאיִהי ִהיאִאיִהי ִהיא
  

ָיא ָיאַקׁשְ ָיאַקׁשְ ָיאַקׁשְ             ....ַקׁשְ
        
        
        

  רש"י
  מתני' 

יש לה . אע''פ שוהניחה מעוברת
בנים הימנו והיא אוכלת 
בתרומה לא יאכלו עבדי צאן 
ברזל בתרומה לפי שהן של 
יורשים ויש לעובר בהן חלק 
ואין לעובר כח להאכילן 
בתרומה אי משום דקסבר עובר 
במעי זרה זר הוא אי משום 
דקסבר ילוד מאכיל שאין ילוד 
אין מאכיל שנאמר (ויקרא כב) 
ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו 

   ביה יאכילו: קרי
. אם בת כהן שהעובר פוסל

נישאת לישראל והניחה מעוברת 
ואין לה בן אחר פוסלה מלשוב 

   לבית אביה כנעוריה:
. אם בת ישראל ואינו מאכיל

לכהן היא ומת והניחה מעוברת 
אין בעובר כח להאכילה וה''ה 

   לעבדים:
. כיון דאמרת אף בת כהן לכהן

שאין ילוד אינו מאכיל היאך 
ים אוכלין בתרומה מפני העבד

חלקו של עובר שהרי עבדיו הן 
ואין אוכלים אלא בשבילו והוא 

   אין בו כח להאכיל:
  

  גמ' 
. בת כהן מעוברת במעי כהנת

מכהן אי אמרת משום זרות 
ליכא ואי משום שאין ילוד 

   איכא:
. לאיסור אלא וזו לא שמעתי

   להיתירא:
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ת ְלכֵֹה "[[[[     יסֵּ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ   ן ּוֵמת, ּבַ

ֶרת יָחּה ְמעּוּבֶ    ,ְוִהּנִ
ר.  ל עּוּבָ ֵני ֶחְלקֹו ׁשֶ ְתרּוָמה, ִמּפְ   לֹא יֹאְכלּו ֲעָבֶדיָה ּבִ

ר ּפֹוֵסל, ְוֵאינֹו ַמֲאִכיל ָהעּוּבָ    ,ׁשֶ
ְבֵרי  י יֹוֵסיּדִ   ].].].]."ַרּבִ

  
מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ::::ׁשְ

ְבֵרי "    ––––    זוֹ זוֹ זוֹ זוֹ  יּדִ         . . . . "יֹוֵסי ַרּבִ
        ים אֹוְמִרים: ים אֹוְמִרים: ים אֹוְמִרים: ים אֹוְמִרים: ֲאָבל ֲחָכִמ ֲאָבל ֲחָכִמ ֲאָבל ֲחָכִמ ֲאָבל ֲחָכִמ 

ִנים  ִנים ֵיׁש לֹו ּבָ ִנים ֵיׁש לֹו ּבָ ִנים ֵיׁש לֹו ּבָ ּום אֹוְכִליםאֹוְכִליםאֹוְכִליםאֹוְכִלים    - - - - ֵיׁש לֹו ּבָ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ ִנים.  ִמׁשּ ִנים. ּבָ ִנים. ּבָ ִנים. ּבָ         ּבָ
ִנים  ִנים ֵאין לֹו ּבָ ִנים ֵאין לֹו ּבָ ִנים ֵאין לֹו ּבָ ּום ַאִחים    - - - - ֵאין לֹו ּבָ ּום ַאִחיםאֹוְכִלים ִמׁשּ ּום ַאִחיםאֹוְכִלים ִמׁשּ ּום ַאִחיםאֹוְכִלים ִמׁשּ    .אֹוְכִלים ִמׁשּ

ּה     - - - - ֵאין לֹו ַאִחים ֵאין לֹו ַאִחים ֵאין לֹו ַאִחים ֵאין לֹו ַאִחים  ָחה ּכּוּלָ ּפָ ּום ִמׁשְ ּה אֹוְכִלים ִמׁשּ ָחה ּכּוּלָ ּפָ ּום ִמׁשְ ּה אֹוְכִלים ִמׁשּ ָחה ּכּוּלָ ּפָ ּום ִמׁשְ ּה אֹוְכִלים ִמׁשּ ָחה ּכּוּלָ ּפָ ּום ִמׁשְ    .אֹוְכִלים ִמׁשּ
        

            ?!?!?!?!ְוָלא ְסִביָרא ֵליּה ְוָלא ְסִביָרא ֵליּה ְוָלא ְסִביָרא ֵליּה ְוָלא ְסִביָרא ֵליּה     - - - -     "זֹו""זֹו""זֹו""זֹו"
מּוֵאלָהא ָאַמר ֵליּה ָהא ָאַמר ֵליּה ָהא ָאַמר ֵליּה ָהא ָאַמר ֵליּה  ָתָאהלְ לְ לְ לְ     ׁשְ ְגּדָ    ::::ַרב ָחָנא ּבַ

ְייהוּ  ַאְנּפַ ֵאיָמא ָלְך ּבְ ָרה, ּדְ י ֲעׂשָ ְייהוּ ּפֹוק ַאְייֵתי ִלי ּבֵ ַאְנּפַ ֵאיָמא ָלְך ּבְ ָרה, ּדְ י ֲעׂשָ ְייהוּ ּפֹוק ַאְייֵתי ִלי ּבֵ ַאְנּפַ ֵאיָמא ָלְך ּבְ ָרה, ּדְ י ֲעׂשָ ְייהוּ ּפֹוק ַאְייֵתי ִלי ּבֵ ַאְנּפַ ֵאיָמא ָלְך ּבְ ָרה, ּדְ י ֲעׂשָ ר ָקָנה: ּפֹוק ַאְייֵתי ִלי ּבֵ ה ְלעּוּבָ ר ָקָנהַהְמַזּכֶ ה ְלעּוּבָ ר ָקָנהַהְמַזּכֶ ה ְלעּוּבָ ר ָקָנהַהְמַזּכֶ ה ְלעּוּבָ   ! ַהְמַזּכֶ
  

א  א ֶאּלָ א ֶאּלָ א ֶאּלָ         . . . . ּוְסִביָרא ֵליּה ּוְסִביָרא ֵליּה ּוְסִביָרא ֵליּה ּוְסִביָרא ֵליּה     """""זוֹ "זוֹ "זוֹ "זוֹ ֶאּלָ
  

ַמע ָלן ַמע ָלןַמאי ָקא ַמׁשְ ַמע ָלןַמאי ָקא ַמׁשְ ַמע ָלןַמאי ָקא ַמׁשְ             ????ַמאי ָקא ַמׁשְ
        

ְפִליֵגי ְפִליֵגיּדִ ְפִליֵגיּדִ ְפִליֵגיּדִ ַנן ֲעֵליּה     ּדִ ַנן ֲעֵליּה ַרּבָ ַנן ֲעֵליּה ַרּבָ ַנן ֲעֵליּה ַרּבָ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַרּבָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ    יֹוֵסי.יֹוֵסי.יֹוֵסי.יֹוֵסי.    ַרּבִ
  

ִליֵגיּוִמי ּוִמי ּוִמי ּוִמי  ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ   ? ּפְ
  

יְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב  אי ַרּבִ   : ַזּכַ
ידּות ֵהִעיד זֹו ֵע " ַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון, ְוהֹודּו לוֹ  ַרּבִ י ׁשְ   ! "יֹוֵסי ִמּפִ
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ַאׁשִ
לוּ ''''ִמי ָקָתֵני ִמי ָקָתֵני ִמי ָקָתֵני ִמי ָקָתֵני  לוּ ְוִקּבְ לוּ ְוִקּבְ לוּ ְוִקּבְ   ? ''''ְוִקּבְ

            !!!!ָקָתֵניָקָתֵניָקָתֵניָקָתֵני    "ְוהֹודּו לֹו"
ר ַטְעֵמיּה  ִמְסַתּבֵ ר ַטְעֵמיּה ּדְ ִמְסַתּבֵ ר ַטְעֵמיּה ּדְ ִמְסַתּבֵ ר ַטְעֵמיּה ּדְ ִמְסַתּבֵ             ....ּדְ

        
        
        

  רש"י
. לבד מעובר יש לו בנים אחרים

   זה:
. העבדים בשביל בנים אוכלים

   דעובר לית ליה זכיה:
. שאין אחד בשביל משפחה

מישראל שאין לו יורשין וכל 
זמן שלא נולד העובר זוכה 
הקרוב לירושת כהן ואוכלים 

   בגינו:
. ולא סבירא זו דברי רבי יוסי

ליה לשמואל דעובר אית ליה 
  זכיה:

. בעל אגדה ל''א שם בגדתאה
 ם שהוא בבבל ששמו בגדד:מקו

   . לפרסם את הדבר:בי עשרה
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        בבבב- - - - סז, אסז, אסז, אסז, א .5
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

ִנים" יַח ּבָ   ֵאּלּו ָוֵאּלּו אֹוְכִלים.  - ִהּנִ
ֶרתִהנִּ    ֵאּלּו ְוֵאּלּו ֵאין אֹוְכִלים.  -  יָחּה ְמעּוּבֶ

ֶרת יָחּה ְמעּוּבֶ ִנים, ְוִהּנִ יַח ּבָ    :ִהּנִ
ִהיא אֹוֶכֶלת,  - ַעְבֵדי ְמלֹוג  ֶדֶרְך ׁשֶ   אֹוְכִלים ּכְ

ְרֶזל לֹא יַֹעְבֵדי צֹ ראן ּבַ ל עּוּבָ ֵני ֶחְלקֹו ׁשֶ ר ּפֹוֵסל ְוֵאינֹו ַמֲא  ,אְכלּו, ִמּפְ ָהעּוּבָ   ִכיל, ׁשֶ
ְבֵרי  יּדִ   . יֹוֵסי ַרּבִ

י ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ ּום ָאִביו:  יֹוֵסי ַרּבִ   אֹוֵמר ִמׁשּ
ת     ,ַמֲאֶכֶלת –ַהּבַ
ן    ֵאינֹו ַמֲאִכיל.  -ַהּבֵ
י ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ןיֹ - ְזָכִרים     ,אְכלּו ּכּוּלָ
  אְכלּו, לֹא יֹ - ְנֵקבֹות 

ֵצא עוּ  א ִיּמָ ּמָ ןׁשֶ ְמקֹום ַהּבֵ נֹות ּבִ ר ָזָכר, ְוֵאין ַלּבָ לּום ּבָ         ...."ּכְ
        

ר ָזָכר"ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא ַמאי ִאיְרָיא  ֵצא עּוּבָ א ִיּמָ ּמָ         ? ? ? ? "ׁשֶ
יּפֹוק ֵליּה  יּפֹוק ֵליּה ּתֵ יּפֹוק ֵליּה ּתֵ יּפֹוק ֵליּה ּתֵ ְסָלהּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ּתֵ ְסָלהְנֵקָבה ַנִמי ּפָ ְסָלהְנֵקָבה ַנִמי ּפָ ְסָלהְנֵקָבה ַנִמי ּפָ   ! ְנֵקָבה ַנִמי ּפָ

  
            ,,,,ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמרֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמרֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמרֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר

ְסָלה,ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ     - - - - ֲחָדא ֲחָדא ֲחָדא ֲחָדא  ְסָלה,ְנֵקָבה ַנִמי ּפָ ְסָלה,ְנֵקָבה ַנִמי ּפָ ְסָלה,ְנֵקָבה ַנִמי ּפָ    ְנֵקָבה ַנִמי ּפָ
ר ָזָכר ְוֵאין    - - - -     ְועֹודְועֹודְועֹודְועֹוד ֵצא עּוּבָ א ִיּמָ ּמָ ר ָזָכר ְוֵאיןׁשֶ ֵצא עּוּבָ א ִיּמָ ּמָ ר ָזָכר ְוֵאיןׁשֶ ֵצא עּוּבָ א ִיּמָ ּמָ ר ָזָכר ְוֵאיןׁשֶ ֵצא עּוּבָ א ִיּמָ ּמָ לּום.    ׁשֶ ן ּכְ ְמקֹום ַהּבֵ נֹות ּבִ לּום.ַלּבָ ן ּכְ ְמקֹום ַהּבֵ נֹות ּבִ לּום.ַלּבָ ן ּכְ ְמקֹום ַהּבֵ נֹות ּבִ לּום.ַלּבָ ן ּכְ ְמקֹום ַהּבֵ נֹות ּבִ    ַלּבָ

  
ר - "אְכלוּ ְזָכִרים יֹ " א עּוּבָ רְוָהִאיּכָ א עּוּבָ רְוָהִאיּכָ א עּוּבָ רְוָהִאיּכָ א עּוּבָ   ! ְוָהִאיּכָ
        

ין ְלִמיעּוָטא̂̂^̂    ::::ָקָסַברָקָסַברָקָסַברָקָסַבר   סז,ב ׁשִ ין ְלִמיעּוָטאֵאין חֹוׁשְ ׁשִ ין ְלִמיעּוָטאֵאין חֹוׁשְ ׁשִ ין ְלִמיעּוָטאֵאין חֹוׁשְ ׁשִ   . ֵאין חֹוׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ             ::::ְוִאיּבָ
ין ְלִמיעּוָטא, ׁשִ ין ְלִמיעּוָטא,ְלעֹוָלם ָקָסַבר חֹוׁשְ ׁשִ ין ְלִמיעּוָטא,ְלעֹוָלם ָקָסַבר חֹוׁשְ ׁשִ ין ְלִמיעּוָטא,ְלעֹוָלם ָקָסַבר חֹוׁשְ ׁשִ    ְלעֹוָלם ָקָסַבר חֹוׁשְ

מוּ  ַרב ַנְחָמן ָאַמר ׁשְ א ּכְ ְנּתָ ּקַ ָעְבִדיַנן ֵליּה ּתַ מוּ ּדְ ַרב ַנְחָמן ָאַמר ׁשְ א ּכְ ְנּתָ ּקַ ָעְבִדיַנן ֵליּה ּתַ מוּ ּדְ ַרב ַנְחָמן ָאַמר ׁשְ א ּכְ ְנּתָ ּקַ ָעְבִדיַנן ֵליּה ּתַ מוּ ּדְ ַרב ַנְחָמן ָאַמר ׁשְ א ּכְ ְנּתָ ּקַ ָעְבִדיַנן ֵליּה ּתַ   ֵאל. ֵאל. ֵאל. ֵאל. ּדְ
מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ַנְחָמןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ          : : : : ׁשְ

ִנְכֵסי ֲאִביֶהם,  ְיתֹוִמיםְיתֹוִמיםְיתֹוִמיםְיתֹוִמים אּו ַלֲחלֹוק ּבְ ּבָ ִנְכֵסי ֲאִביֶהם, ׁשֶ אּו ַלֲחלֹוק ּבְ ּבָ ִנְכֵסי ֲאִביֶהם, ׁשֶ אּו ַלֲחלֹוק ּבְ ּבָ ִנְכֵסי ֲאִביֶהם, ׁשֶ אּו ַלֲחלֹוק ּבְ ּבָ         ׁשֶ
ין ַמֲעִמיִדין ָלֶהם ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ית ּדִ ין ַמֲעִמיִדין ָלֶהם ַאּפֹוְטרֹוּפֹוסּבֵ ית ּדִ ין ַמֲעִמיִדין ָלֶהם ַאּפֹוְטרֹוּפֹוסּבֵ ית ּדִ ין ַמֲעִמיִדין ָלֶהם ַאּפֹוְטרֹוּפֹוסּבֵ ית ּדִ   , ּבֵ

   ּובֹוֵרר ָלֶהם ֵחֶלק ָיֶפה.ּובֹוֵרר ָלֶהם ֵחֶלק ָיֶפה.ּובֹוֵרר ָלֶהם ֵחֶלק ָיֶפה.ּובֹוֵרר ָלֶהם ֵחֶלק ָיֶפה.
ילוּ  ילוּ ִהְגּדִ ילוּ ִהְגּדִ ילוּ ִהְגּדִ   . ְיכֹוִלין ִלְמחֹותְיכֹוִלין ִלְמחֹותְיכֹוִלין ִלְמחֹותְיכֹוִלין ִלְמחֹות ִהְגּדִ

יֵדיּה אֹוֵמר:    ַרב ַנְחָמןוְ וְ וְ וְ  יֵדיּה אֹוֵמר:ּדִ יֵדיּה אֹוֵמר:ּדִ יֵדיּה אֹוֵמר:ּדִ    ּדִ
ילּו ֵאי ילּו ֵאיִהְגּדִ ילּו ֵאיִהְגּדִ ילּו ֵאיִהְגּדִ ן ַמה ּכֹ  ִאםִאםִאםִאםּדְ ן ְיכֹוִלין ִלְמחֹות, ן ְיכֹוִלין ִלְמחֹות, ן ְיכֹוִלין ִלְמחֹות, ן ְיכֹוִלין ִלְמחֹות, ִהְגּדִ ן ַמה ּכֹ ּכֵ ן ַמה ּכֹ ּכֵ ן ַמה ּכֹ ּכֵ ין ָיֶפהּכֵ ית ּדִ ין ָיֶפהַח ּבֵ ית ּדִ ין ָיֶפהַח ּבֵ ית ּדִ ין ָיֶפהַח ּבֵ ית ּדִ         ?!?!?!?!ַח ּבֵ

        
ֵאי ִהיאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵליָמא ֵליָמא ֵליָמא ֵליָמא  ּנָ ֵאי ִהיאַרב ַנְחָמן ּתַ ּנָ ֵאי ִהיאַרב ַנְחָמן ּתַ ּנָ ֵאי ִהיאַרב ַנְחָמן ּתַ ּנָ         ????ַרב ַנְחָמן ּתַ

        
י ָעְלָמא ִאית ְלהּו  לֹא,לֹא,לֹא,לֹא, כּוּלֵ י ָעְלָמא ִאית ְלהּו ּדְ כּוּלֵ י ָעְלָמא ִאית ְלהּו ּדְ כּוּלֵ י ָעְלָמא ִאית ְלהּו ּדְ כּוּלֵ   . ַרב ַנְחָמןַרב ַנְחָמןַרב ַנְחָמןַרב ַנְחָמןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ

ין ְלִמיעּוָטא ְוָהָכא ּבְ ְוָהָכא ּבְ ְוָהָכא ּבְ ְוָהָכא ּבְ  ׁשִ ין ְלִמיעּוָטא חֹוׁשְ ׁשִ ין ְלִמיעּוָטא חֹוׁשְ ׁשִ ין ְלִמיעּוָטא חֹוׁשְ ׁשִ ְלֵגיחֹוׁשְ ְלֵגיָקִמיּפְ ְלֵגיָקִמיּפְ ְלֵגיָקִמיּפְ             ....ָקִמיּפְ
        
        
        

  רש"י
. הכהן ולא הניחה הניח בנים

   מעוברת:
. עבדי מלוג ועבדי צאן אלו ואלו

ברזל אוכלין דעבדי מלוג אוכלין 
בשבילה שהיא אוכלת בשביל בניה 
ועבדי צאן ברזל אוכלין בשביל 

   בנים:
 . ולא הניח לההניחה מעוברת

   בנים:
. שהעובר אינו אלו ואלו אין אוכלין

מאכיל לא את אמו ולא את 
   העבדים:

הניח בנים והניחה מעוברת עבדי 
. שהם שלה ואין מלוג אוכלים

לעובר חלק בהן והיא אוכלת 
   בשביל בניה:

עבדי צאן ברזל לא יאכלו מפני 
. שיש לו חלק בהן חלקו של עובר

דאית ליה זכייה ולא ידעינן הי 
י לחלקו לפיכך עבדים מתרמ

   אסורים לאכול:
. בת כהן המעוברת שהעובר פוסל

   מישראל:
. בת ישראל ואינו מאכיל

   המעוברת מכהן ולא את עבדיו:
 . לקמן מפרש לה:הבת מאכלת

. ל''ג כולן אלא ה''ג כולן זכרים
זכרים יאכלו כולן נקבות לא 
יאכלו אם יש זכר בבנים אוכלים 

נן העבדים בשבילו ולא חיישי
לחלקו של עובר דשמא נקבה היא 
ואין לה חלק במקום בן ואת''ל 
זכר הוא שמא תפיל שכל היולדות 
מחצה זכרים ומחצה נקבות ויש 
שמפילות סמוך מיעוטא דמפילות 
למחצה דנקיבות הוו להו זכרים 
הראוים לירש מיעוטא ולמיעוטא 
לא חיישינן כולן נקבות לא יאכלו 

   שמא יהא עובר זכר כו':
. דא''נ הויא נקבה וק ליהתיפ

פסלה דכיון שכל אותן שלפנינו 
נקבות יש לעובר חלק בהן אפילו 

  היא נקבה: 
. לשמא יהא אין חוששין למיעוטא

זכר ויש לו חלק בהן דבתר רובא 
אזלינן ורובא יולדות או נקבות או 

   מפילות כדפרישית לעיל:
. בוררין דעבדינן ליה תקנתא

צאו לעובר שאר נכסים לחלקו ונמ
העבדים כולן לחלק הנולדים אבל 
היכא דכולן נקבות לא מצינו 
למיעבד תקנתא שמא יהא העובר 

   זכר ויהא הכל שלו:
. קטנים שבאו לחלוק יתומים

מעמידין אפוטרופוס לכל אחד 
ואחד ובורר כל אפוטרופוס חלק 

   אחד יפה לחלקו:
. היתומים יכולים למחות הגדילו

ומהניא חלוקה לפירות דעד 
   ה:מחא

. לימא דרב נחמן תנאי היא
מדאמר ר' שמעון זכרים יאכלו 
משום תקנתא דרב נחמן מכלל 
דת''ק דאמר עבדי צאן ברזל לא 
יאכלו אפי' בתקנתא קאמר ולית 
ליה דרב נחמן ואינן רשאין לחלוק 

   עד שיגדילו:
לא דכולי עלמא אית להו דרב 

. ואי דעבד להו תקנתא הכי נחמן
קמא נמי דאכלי אפילו לתנא 

והכא בדלא עביד תקנתא פליגי 
וקאמר רבי שמעון יאכלו ולא 
חייש למיעוטא ותנא קמא חייש 

   למיעוטא:
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        סז, בסז, בסז, בסז, ב .6
י" ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ ּום ָאִביו: אוֹ  יֹוֵסי ַרּבִ   ֵמר ִמׁשּ

ת  ֶלתַמֲאֶכ  -ַהּבַ
120120120120

 ,  
ן     ...."ֵאינֹו ַמֲאִכיל -ַהּבֵ

  
ן  ָנא ּבֵ ן ַמאי ׁשְ ָנא ּבֵ ן ַמאי ׁשְ ָנא ּבֵ ן ַמאי ׁשְ ָנא ּבֵ             ????לֹא ַמֲאִכיללֹא ַמֲאִכיללֹא ַמֲאִכיללֹא ַמֲאִכילּדְ ַמאי ׁשְ

ר, ל עּוּבָ ּום ֶחְלקֹו ׁשֶ ר,ִמׁשּ ל עּוּבָ ּום ֶחְלקֹו ׁשֶ ר,ִמׁשּ ל עּוּבָ ּום ֶחְלקֹו ׁשֶ ר,ִמׁשּ ל עּוּבָ ּום ֶחְלקֹו ׁשֶ    ִמׁשּ
ר ל עּוּבָ ֵני ֶחְלקֹו ׁשֶ ֲאִכיל, ִמּפְ ת ַנִמי לֹא ּתַ רּבַ ל עּוּבָ ֵני ֶחְלקֹו ׁשֶ ֲאִכיל, ִמּפְ ת ַנִמי לֹא ּתַ רּבַ ל עּוּבָ ֵני ֶחְלקֹו ׁשֶ ֲאִכיל, ִמּפְ ת ַנִמי לֹא ּתַ רּבַ ל עּוּבָ ֵני ֶחְלקֹו ׁשֶ ֲאִכיל, ִמּפְ ת ַנִמי לֹא ּתַ         !!!!ּבַ

        
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ

  . ָעְסִקיַנןָעְסִקיַנןָעְסִקיַנןָעְסִקיַנן ְנָכִסים מּוָעִטיםְנָכִסים מּוָעִטיםְנָכִסים מּוָעִטיםְנָכִסים מּוָעִטיםָהָכא ּבִ ָהָכא ּבִ ָהָכא ּבִ ָהָכא ּבִ 
ת ֲהֵדי ּבַ ן ּבַ א ּבֵ ִאיּכָ תּוְכגֹון ּדְ ֲהֵדי ּבַ ן ּבַ א ּבֵ ִאיּכָ תּוְכגֹון ּדְ ֲהֵדי ּבַ ן ּבַ א ּבֵ ִאיּכָ תּוְכגֹון ּדְ ֲהֵדי ּבַ ן ּבַ א ּבֵ ִאיּכָ    ,ּוְכגֹון ּדְ

ךְ  ְפׁשָ ךְ ַמה ּנַ ְפׁשָ ךְ ַמה ּנַ ְפׁשָ ךְ ַמה ּנַ ְפׁשָ ָקֵאי: ַמה ּנַ ן הּוא לֹא ָעִדיף ֵמַהאי ּדְ ָרא ּבֵ ִמַעּבְ ָקֵאיִאי ַהאי ּדְ ן הּוא לֹא ָעִדיף ֵמַהאי ּדְ ָרא ּבֵ ִמַעּבְ ָקֵאיִאי ַהאי ּדְ ן הּוא לֹא ָעִדיף ֵמַהאי ּדְ ָרא ּבֵ ִמַעּבְ ָקֵאיִאי ַהאי ּדְ ן הּוא לֹא ָעִדיף ֵמַהאי ּדְ ָרא ּבֵ ִמַעּבְ             !!!!ִאי ַהאי ּדְ
אי ָאְכָלה ת ִהיא, ַאּמַ אי ָאְכָלהִאי ּבַ ת ִהיא, ַאּמַ אי ָאְכָלהִאי ּבַ ת ִהיא, ַאּמַ אי ָאְכָלהִאי ּבַ ת ִהיא, ַאּמַ ַנן    ????ִאי ּבַ ַרּבָ א ּדְ ְנּתָ ַתּקַ ַנןּבְ ַרּבָ א ּדְ ְנּתָ ַתּקַ ַנןּבְ ַרּבָ א ּדְ ְנּתָ ַתּקַ ַנןּבְ ַרּבָ א ּדְ ְנּתָ ַתּקַ ה , ּבְ ּמָ ה ּכַ ּמָ ה ּכַ ּמָ ה ּכַ ּמָ ַנןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּכַ ינּו ַרּבָ ּקִ ַנןלֹא ָנַפק ַלֲאִויר ָהעֹוָלם לֹא ּתַ ינּו ַרּבָ ּקִ ַנןלֹא ָנַפק ַלֲאִויר ָהעֹוָלם לֹא ּתַ ינּו ַרּבָ ּקִ ַנןלֹא ָנַפק ַלֲאִויר ָהעֹוָלם לֹא ּתַ ינּו ַרּבָ ּקִ             !!!!לֹא ָנַפק ַלֲאִויר ָהעֹוָלם לֹא ּתַ

        
ַמאי אוֹ  ַמאי אוֹ ּבְ ַמאי אוֹ ּבְ ַמאי אוֹ ּבְ אּבְ אִקיְמּתָ אִקיְמּתָ אִקיְמּתָ ְנָכִסים מּוָעִטים,     ????ִקיְמּתָ ְנָכִסים מּוָעִטים, ּבִ ְנָכִסים מּוָעִטים, ּבִ ְנָכִסים מּוָעִטים, ּבִ         ּבִ

לּום"    ::::ֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפא ן ּכְ ְמקֹום ּבֵ נֹות ּבִ ר ָזָכר, ְוֵאין ַלּבָ ֵצא ָהעּוּבָ א ִיּמָ ּמָ    ,,,,"ׁשֶ
נֹות ִניְנהּו! ה ְנָכִסים מּוָעִטים של ּבָ ַרּבָ נֹות ִניְנהּו!ַאּדְ ה ְנָכִסים מּוָעִטים של ּבָ ַרּבָ נֹות ִניְנהּו!ַאּדְ ה ְנָכִסים מּוָעִטים של ּבָ ַרּבָ נֹות ִניְנהּו!ַאּדְ ה ְנָכִסים מּוָעִטים של ּבָ ַרּבָ    ַאּדְ

  
ין.לִ לִ לִ לִ ֵסיָפא ֲאַתאן ֵסיָפא ֲאַתאן ֵסיָפא ֲאַתאן ֵסיָפא ֲאַתאן  ין.ְנָכִסים ְמרּוּבִ ין.ְנָכִסים ְמרּוּבִ ין.ְנָכִסים ְמרּוּבִ    ְנָכִסים ְמרּוּבִ

  
   !?ְנהוּ ְנהוּ ְנהוּ ְנהוּ נֹות ִנינֹות ִנינֹות ִנינֹות ִניָב ָב ָב ָב ּדְ ּוְנָכִסים מּוָעִטים ּוְנָכִסים מּוָעִטים ּוְנָכִסים מּוָעִטים ּוְנָכִסים מּוָעִטים 

יְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר  יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַאִסי ַרּבִ    ::::יֹוָחָנן ַרּבִ
ְנָכִסים מּוָעִטים, ְדמּו ּוָמְכרּו ּבִ ּקָ ְנָכִסים מּוָעִטים,ְיתֹוִמין ׁשֶ ְדמּו ּוָמְכרּו ּבִ ּקָ ְנָכִסים מּוָעִטים,ְיתֹוִמין ׁשֶ ְדמּו ּוָמְכרּו ּבִ ּקָ ְנָכִסים מּוָעִטים,ְיתֹוִמין ׁשֶ ְדמּו ּוָמְכרּו ּבִ ּקָ ְכרּו ָמְכרוּ  ְיתֹוִמין ׁשֶ ּמָ ֶ ְכרּו ָמְכרוּ ַמה ׁשּ ּמָ ֶ ְכרּו ָמְכרוּ ַמה ׁשּ ּמָ ֶ ְכרּו ָמְכרוּ ַמה ׁשּ ּמָ ֶ         !!!!ַמה ׁשּ

        
א, ַמאי  א, ַמאי ְוֶאּלָ א, ַמאי ְוֶאּלָ א, ַמאי ְוֶאּלָ ת"ְוֶאּלָ ָקָתֵני    "ּבַ ָקָתֵניּדְ ָקָתֵניּדְ ָקָתֵניּדְ             ????ּדְ

  . ֵאםֵאםֵאםֵאם
  

יִאי ָהִכי, ַהְיינּו ִאי ָהִכי, ַהְיינּו ִאי ָהִכי, ַהְיינּו ִאי ָהִכי, ַהְיינּו  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ       !!!!יֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסייֹוֵסי    ַרּבִ
  

ּה  ּה ּכּוּלָ ּה ּכּוּלָ ּה ּכּוּלָ יּכּוּלָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָמֵעאל בְּ     ַרּבִ ָמֵעאל בְּ ִיׁשְ ָמֵעאל בְּ ִיׁשְ ָמֵעאל בְּ ִיׁשְ יִיׁשְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   . יֹוֵסי ָקָתֵני ָלּה יֹוֵסי ָקָתֵני ָלּה יֹוֵסי ָקָתֵני ָלּה יֹוֵסי ָקָתֵני ָלּה     ַרּבִ
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  מסורת הש"ס  

  רש"י
. קס''ד ה''ק אם יש הבת מאכיל

כאן בת ולא בן מאכיל עבדים 
אבל אם זכרים הם לא יאכלו 

   העבדים:
. דתקון רבנן בנכסים מועטים

על  הבנות יזונו והבנים ישאלו
   הפתחים:

. דהך בת וכגון דאיכא בן בהדה
דהוו כולהו בחזקת הבן 
מדאורייתא דהשתא ממה נפשך 
אי עובר זכר הוא לא עדיף 
מהאי דשקלינהו רבנן מיניה 
ואוקמינהו ברשות בת ואי עובר 
בת היא כיון דיש בן זכר לפנינו 
אין לעובר נקיבה חלק בהן אלא 
בתקנתא דרבנן וכמה דלא נפק 

י נקט בן בהדה דאי לא כו' ולהכ
הוה בן אית ליה זכייה לעובר 
נקבה מדאורייתא בנכסים 
בתורת ירושה בהדי הך בת והכי 
מפרש מילתא דר' ישמעאל הבת 
עם הבן מאכלת אבל אם יש בן 

   בלא בת אינו מאכיל:
. וכיון דלענין מה שמכרו מכרו

מכירה ברשותייהו קיימי היכי 
   אכלי:

כי . והאלא מאי הבת דקתני אם
קאמר האם מאכלת עבדי מלוג 
שלה כדרך שהיתה אוכלת והבן 
אינו מאכיל את עבדי צאן ברזל 

   מפני חלקו של עובר:
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        סח, אסח, אסח, אסח, א    ––––    סז, בסז, בסז, בסז, ב .7
ָנה    ִמׁשְ

ִנים ְויֹום ֶאָחד ע ׁשָ ׁשַ ָבם, ְוָהֵאירּוִסין, ְוַהֵחֵרׁש, ּוֶבן תֵּ ר, ְוַהּיָ    :ָהעּוּבָ
   ,ּפֹוְסִלין

  ְולֹא ַמֲאִכיִלין. 
  

ִנים ְויֹום ֶאָחד ע ׁשָ ׁשַ ן תֵּ הּוא ּבֶ    ,ָסֵפק ׁשֶ
ֵאינֹו,    ָסֵפק ׁשֶ

ָערֹות, ָסֵפק ֵהִביא ׁשְ  י ׂשְ   תֵּ
ּלא ֵהִביא   .ְוָסֵפק ׁשֶ

  
ת ָאִחיו ִית ָעָליו ְוַעל ּבַ    ,ָנַפל ַהּבַ

ֶמת - ְוֵאין ָידּוַע ֵאי ֶזה ֵמת ִראׁשֹון     ....ָצָרָתּה חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ
  

ָמָרא    ּגְ

ר"   ]."ְולֹא ַמֲאִכיִלין ,ּפֹוְסִלין[ ... ָהעּוּבָ
  

ת ּכֹ  ת ּכֹ ִאי ּבַ ת ּכֹ ִאי ּבַ ת ּכֹ ִאי ּבַ ָרֵאל ִהיא ֵהןֵהןֵהןֵהןִאי ּבַ ָרֵאל ִהיאְלִיׂשְ ָרֵאל ִהיאְלִיׂשְ ָרֵאל ִהיאְלִיׂשְ ֵסיל ָלּה     - - - -     ְלִיׂשְ ֵסיל ָלּה ּפָ ֵסיל ָלּה ּפָ ֵסיל ָלּה ּפָ    ,ּפָ
ְנעּוֶריָה" 121"ּכִ

ֶרת - (ויקרא כב, יג)     ָרט ִלְמעּוּבֶ ֶרתּפְ ָרט ִלְמעּוּבֶ ֶרתּפְ ָרט ִלְמעּוּבֶ ֶרתּפְ ָרט ִלְמעּוּבֶ   . ּפְ
ָרֵאל ת ִיׂשְ ָרֵאלִאי ּבַ ת ִיׂשְ ָרֵאלִאי ּבַ ת ִיׂשְ ָרֵאלִאי ּבַ ת ִיׂשְ    ,לֹא ַמֲאִכיל ָלּה לֹא ַמֲאִכיל ָלּה לֹא ַמֲאִכיל ָלּה לֹא ַמֲאִכיל ָלּה  -ֵהן ִהיא ֵהן ִהיא ֵהן ִהיא ֵהן ִהיא ְלכֹ ְלכֹ ְלכֹ ְלכֹ  ִאי ּבַ

        ַמֲאִכיל, ַמֲאִכיל, ַמֲאִכיל, ַמֲאִכיל,  -ָילּוד ָילּוד ָילּוד ָילּוד 
ֵאינֹו ָילּוד  ֵאינֹו ָילּוד ׁשֶ ֵאינֹו ָילּוד ׁשֶ ֵאינֹו ָילּוד ׁשֶ    ֵאינֹו ַמֲאִכיל.ֵאינֹו ַמֲאִכיל.ֵאינֹו ַמֲאִכיל.ֵאינֹו ַמֲאִכיל.    - - - - ׁשֶ

  
  
  
  ]."ְולֹא ַמֲאִכיִלין ,ּפֹוְסִלין[ ... ַהָיָבם"
        

ת ּכֹ  ת ּכֹ ִאי ּבַ ת ּכֹ ִאי ּבַ ת ּכֹ ִאי ּבַ ָרֵאל ִהיאְליִ ְליִ ְליִ ְליִ ֵהן ֵהן ֵהן ֵהן ִאי ּבַ ָרֵאל ִהיאׂשְ ָרֵאל ִהיאׂשְ ָרֵאל ִהיאׂשְ ֵסיל ָלּה, - ׂשְ ֵסיל ָלּה,ּפָ ֵסיל ָלּה,ּפָ ֵסיל ָלּה,ּפָ    ּפָ
ית ָאִביָה" ָבה ֶאל ּבֵ ָרט ְלׁשֹוֶמֶרת ָיָבם - (ויקרא כב, יג)    "ְוׁשָ ָרט ְלׁשֹוֶמֶרת ָיָבםּפְ ָרט ְלׁשֹוֶמֶרת ָיָבםּפְ ָרט ְלׁשֹוֶמֶרת ָיָבםּפְ   . ּפְ

ָרֵאל ְלכֹ  ת ִיׂשְ ָרֵאל ְלכֹ ִאי ּבַ ת ִיׂשְ ָרֵאל ְלכֹ ִאי ּבַ ת ִיׂשְ ָרֵאל ְלכֹ ִאי ּבַ ת ִיׂשְ    לֹא ַמֲאִכיל ָלּה,לֹא ַמֲאִכיל ָלּה,לֹא ַמֲאִכיל ָלּה,לֹא ַמֲאִכיל ָלּה, - ֵהן ִהיאֵהן ִהיאֵהן ִהיאֵהן ִהיאִאי ּבַ
ְסּפֹו"   . ָאִחיו הּואָאִחיו הּואָאִחיו הּואָאִחיו הּואְוָהא ִקְנָין ְוָהא ִקְנָין ְוָהא ִקְנָין ְוָהא ִקְנָין  ָאַמר ַרֲחָמָנא,ָאַמר ַרֲחָמָנא,ָאַמר ַרֲחָמָנא,ָאַמר ַרֲחָמָנא, )א(ויקרא כב, י    "ִקְנַין ּכַ

  
  
  
   ]."ְולֹא ַמֲאִכיִלין ,ּפֹוְסִלין[ ... יןְוָהֵאירּוִס "
  

ת ּכֹ   סח,א ת ּכֹ ִאי ּבַ ת ּכֹ ִאי ּבַ ת ּכֹ ִאי ּבַ ָרֵאל ִהיא  ֵהןֵהןֵהןֵהןִאי ּבַ ָרֵאל ִהיא ְלִיׂשְ ָרֵאל ִהיא ְלִיׂשְ ָרֵאל ִהיא ְלִיׂשְ ֵסיל ָלּה     - - - - ְלִיׂשְ ֵסיל ָלּה ּפָ ֵסיל ָלּה ּפָ ֵסיל ָלּה ּפָ ֲהָוָיה^ּפָ ָהא ָקְנָיּה ּבַ ֲהָוָיהּדְ ָהא ָקְנָיּה ּבַ ֲהָוָיהּדְ ָהא ָקְנָיּה ּבַ ֲהָוָיהּדְ ָהא ָקְנָיּה ּבַ   . ּדְ
ָרֵאל ת ִיׂשְ ָרֵאלְוִאי ּבַ ת ִיׂשְ ָרֵאלְוִאי ּבַ ת ִיׂשְ ָרֵאלְוִאי ּבַ ת ִיׂשְ ּום ,,,,לֹא ַמֲאִכיל ָלּה לֹא ַמֲאִכיל ָלּה לֹא ַמֲאִכיל ָלּה לֹא ַמֲאִכיל ָלּה     - - - - ֵהן ִהיא ֵהן ִהיא ֵהן ִהיא ֵהן ִהיא ְלכֹ ְלכֹ ְלכֹ ְלכֹ  ְוִאי ּבַ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ אּדְ  ִמׁשּ אעּוּלָ אעּוּלָ אעּוּלָ         ....עּוּלָ

        
        
        
   ]."ְולֹא ַמֲאִכיִלין ,ּפֹוְסִלין[ ... ַהֵחֵרׁש "וְ 
  

ת ּכֹ  ת ּכֹ ִאי ּבַ ת ּכֹ ִאי ּבַ ת ּכֹ ִאי ּבַ ָרֵאלִאי ּבַ ָרֵאלֵהן ְלִיׂשְ ָרֵאלֵהן ְלִיׂשְ ָרֵאלֵהן ְלִיׂשְ ֵסיל ָלּה     - - - - ִהיא ִהיא ִהיא ִהיא  ֵהן ְלִיׂשְ ֵסיל ָלּה ּפָ ֵסיל ָלּה ּפָ ֵסיל ָלּה ּפָ   , ּפָ
ַנן ַרּבָ א ּדְ ְנּתָ ַתּקַ ָהא ָקְנָיּה ּבְ ַנןּדְ ַרּבָ א ּדְ ְנּתָ ַתּקַ ָהא ָקְנָיּה ּבְ ַנןּדְ ַרּבָ א ּדְ ְנּתָ ַתּקַ ָהא ָקְנָיּה ּבְ ַנןּדְ ַרּבָ א ּדְ ְנּתָ ַתּקַ ָהא ָקְנָיּה ּבְ   . ּדְ

ָרֵאל ְלכֹ  ת ִיׂשְ ָרֵאל ְלכֹ ְוִאי ּבַ ת ִיׂשְ ָרֵאל ְלכֹ ְוִאי ּבַ ת ִיׂשְ ָרֵאל ְלכֹ ְוִאי ּבַ ת ִיׂשְ    ,,,,לֹא ַמֲאִכיללֹא ַמֲאִכיללֹא ַמֲאִכיללֹא ַמֲאִכיל    - - - - ִהיא ִהיא ִהיא ִהיא  ֵהןֵהןֵהןֵהןְוִאי ּבַ
ְסּפֹו" ר ִקְנָין הּואְוַהאי ָלאו ְוַהאי ָלאו ְוַהאי ָלאו ְוַהאי ָלאו  (ויקרא כב, יא)    ָאַמר ַרֲחָמָנאָאַמר ַרֲחָמָנאָאַמר ַרֲחָמָנאָאַמר ַרֲחָמָנא "ִקְנַין ּכַ ר ִקְנָין הּואּבַ ר ִקְנָין הּואּבַ ר ִקְנָין הּואּבַ   . ּבַ
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  מנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכלובת כהן כי תהיה אל  

  רש"י
  מתני' 

. בת כהן שניסת העובר פוסל
 לישראל ומת והניחה מעוברת:

. בת ישראל ואינו מאכיל
שנשאת לכהן ומת והניחה 

   מעוברת:
ת ליבם . בת כהן שומרוהיבם

ישראל פסלה מתרומת אביה 
ובת ישראל שומרת ליבם כהן 

   אינו מאכילה:
. בת כהן מאורסת והאירוסין

לישראל פסלה ובת ישראל 
 מאורסת לכהן אינו מאכילה:

 . בגמרא מפרש לה:ובן ט' שנים
. ספק שהוא בן ט' ספק שאינו

הוי נמי כבן ט' ופוסל ואמילתא 
   דלעיל קאי:

. כו'ספק שהביא שתי שערות 
לעיל קאי לענין האירוסין 
דקתני פוסלין והכי קאמר קטן 
שקדש האשה ספק הביא שתי 
שערות וקדושיו קדושין ספק 
שלא הביא פוסל בת כהן 

   המאורסת לו מן התרומה:
. נפל הבית עליו ועל בת אחיו

שהיא אשתו ספק הוא מת 
תחלה ונפלו שתיהן לפני אחיו 
ופוטרת צרתה משום צרת הבת 

חיו מתה ראשונה ספק בת א
ובשעת נפילה ליבם לא הואי 
צרתה צרת ערוה דתנן (לעיל דף 
ב:) וכולן אם מתו או מיאנו 

   צרותיהן מותרות:
. צרתה חולצת ולא מתייבמת

איידי דאיירי בספק לחומרא 
   תני לה בהדייהו:

  
  גמ' 

. ושבה אל בית אביה כנעוריה
משמע בזמן שהיא דומה 

   לנעוריה:
ית האוכלת . ישראלילוד מאכיל

בשביל בנה אינה אוכלת אלא 
אם כן ילוד בן מאכיל את אמו 
נפקא לן בתורת כהנים (ויקרא 
כב) מויליד ביתו הם יאכלו 
בלחמו קרי ביה יאכילו ומהכא 

   ילוד הוא דמשתמע:
. ושבה פרט לשומרת יבם

שאינה ברשותה לשוב דהא 
  אגידא ביה: 

. ומשעת הויה דקניה בהויה
כהן כי  איפסילה כדכתיב ובת

   תהיה לאיש זר:
. במס' כתובות משום דעולא

בפרק אע''פ (דף נז:) דבר תורה 
ארוסה בת ישראל אוכלת 
בתרומה דכתיב קנין כספו הוא 
יאכל בו ומה טעם אמרו אינה 
אוכלת גזירה שמא ימזגו לה 
כוס בבית אביה ותלך ותשקה 

   לאחיה ולאחותה:
. דחרש אע''ג בתקנתא דרבנן

תקינו ביה  דלאו בר דעת הוא
רבנן נישואין לקמן בפ' חרש 

   שנשא (דף קיב):
  
  
  
  
  
  
  



    """""ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול    ––––מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' 
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        סח, אסח, אסח, אסח, א .8
ׁשַ  ִנים"ּוֶבן תֵּ   ]."ְולֹא ַמֲאִכיִלין ,ּפֹוְסִלין :ְויֹום ֶאָחד[ ע ׁשָ

  
ֲעָתן ֲעָתןָקא ָסְלָקא ּדַ ֲעָתןָקא ָסְלָקא ּדַ ֲעָתןָקא ָסְלָקא ּדַ ע    ::::ָקא ָסְלָקא ּדַ ׁשַ ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ְלֶבן ּתֵ עּבְ ׁשַ ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ְלֶבן ּתֵ עּבְ ׁשַ ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ְלֶבן ּתֵ עּבְ ׁשַ ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ְלֶבן ּתֵ    ְויֹום ֶאָחד.ְויֹום ֶאָחד.ְויֹום ֶאָחד.ְויֹום ֶאָחד. ּבְ

  
  ? ְלַמאיְלַמאיְלַמאיְלַמאי

ֵסיל, ָקָטןָקָטןָקָטןָקָטן    - - - - ִאי ְלִמיְפָסל ִאי ְלִמיְפָסל ִאי ְלִמיְפָסל ִאי ְלִמיְפָסל  ֵסילַנִמי ִמיְפָסל ּפָ ֵסילַנִמי ִמיְפָסל ּפָ ֵסילַנִמי ִמיְפָסל ּפָ             ....ַנִמי ִמיְפָסל ּפָ
דֹול    ––––ִאי ַלֲאכּוֵלי ִאי ַלֲאכּוֵלי ִאי ַלֲאכּוֵלי ִאי ַלֲאכּוֵלי  דֹולּגָ דֹולּגָ דֹולּגָ   ! ַנִמי לֹא ַמֲאִכילַנִמי לֹא ַמֲאִכילַנִמי לֹא ַמֲאִכילַנִמי לֹא ַמֲאִכיל    ,,,,ּגָ

  
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַאּבַ

א ַעל ְיִבְמּתֹו ָעְסִקיַנןָהכָ ָהכָ ָהכָ ָהכָ  ִנים ְויֹום ֶאָחד ַהּבָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ָיָבם ּבֶ א ַעל ְיִבְמּתֹו ָעְסִקיַנןא ּבְ ִנים ְויֹום ֶאָחד ַהּבָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ָיָבם ּבֶ א ַעל ְיִבְמּתֹו ָעְסִקיַנןא ּבְ ִנים ְויֹום ֶאָחד ַהּבָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ָיָבם ּבֶ א ַעל ְיִבְמּתֹו ָעְסִקיַנןא ּבְ ִנים ְויֹום ֶאָחד ַהּבָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ָיָבם ּבֶ   . א ּבְ
אֹוַרְייָתא ָקְנָיא ֵליּה  ִמּדְ אֹוַרְייָתא ָקְנָיא ֵליּה ּדְ ִמּדְ אֹוַרְייָתא ָקְנָיא ֵליּה ּדְ ִמּדְ אֹוַרְייָתא ָקְנָיא ֵליּה ּדְ ִמּדְ    .ּדְ

ֲעָתְך ָאִמיָנא: ֲעָתְך ָאִמיָנא:ָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ָאִמיָנא:ָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ָאִמיָנא:ָסְלָקא ּדַ יָאה ָסְלָקא ּדַ אֹוַרְייָתא ָקְנָיא ֵליּה ּוִביָאתֹו ּבִ יָאההֹוִאיל ּוִמּדְ אֹוַרְייָתא ָקְנָיא ֵליּה ּוִביָאתֹו ּבִ יָאההֹוִאיל ּוִמּדְ אֹוַרְייָתא ָקְנָיא ֵליּה ּוִביָאתֹו ּבִ יָאההֹוִאיל ּוִמּדְ אֹוַרְייָתא ָקְנָיא ֵליּה ּוִביָאתֹו ּבִ   , הֹוִאיל ּוִמּדְ
  , ֵאיָמא לֹוִכילֵאיָמא לֹוִכילֵאיָמא לֹוִכילֵאיָמא לֹוִכיל

ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ             ::::ָקא ַמׁשְ
יַא  יַא ָעׂשּו ּבִ יַא ָעׂשּו ּבִ יַא ָעׂשּו ּבִ ָגדֹולָעׂשּו ּבִ ַמֲאָמר ּבְ ִנים ְויֹום ֶאָחד ּכְ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ָגדֹולת ּבֶ ַמֲאָמר ּבְ ִנים ְויֹום ֶאָחד ּכְ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ָגדֹולת ּבֶ ַמֲאָמר ּבְ ִנים ְויֹום ֶאָחד ּכְ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ָגדֹולת ּבֶ ַמֲאָמר ּבְ ִנים ְויֹום ֶאָחד ּכְ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ    .ת ּבֶ

  
        : : : : ָרָבאָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 

ָקָתֵני, ִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכי ָקָתֵניֵסיָפא ּדְ ָקָתֵניֵסיָפא ּדְ ָקָתֵניֵסיָפא ּדְ ִנים ְויֹום ֶאָחד": ֵסיָפא ּדְ ע ׁשָ ׁשַ ן תֵּ ֵאינוֹ  ,ָסֵפק ּבֶ   , "ָסֵפק ׁשֶ
ע לֹא ַמֲאִכיל ׁשַ ן ּתֵ אי ּבֶ א ַוּדַ ּתָ ע לֹא ַמֲאִכילָהׁשְ ׁשַ ן ּתֵ אי ּבֶ א ַוּדַ ּתָ ע לֹא ַמֲאִכילָהׁשְ ׁשַ ן ּתֵ אי ּבֶ א ַוּדַ ּתָ ע לֹא ַמֲאִכילָהׁשְ ׁשַ ן ּתֵ אי ּבֶ א ַוּדַ ּתָ    ,ָהׁשְ

ֲעָיא ֲעָיאָסֵפק ִמיּבָ ֲעָיאָסֵפק ִמיּבָ ֲעָיאָסֵפק ִמיּבָ   ?! ָסֵפק ִמיּבָ
   

א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ    ::::אָרָב ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ֶאלָּ
סּוִלים ָקָתֵני, ָהַנְך ּפְ ִנים ְויֹום ֶאָחד ּדְ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ּבֶ סּוִלים ָקָתֵני,ּבְ ָהַנְך ּפְ ִנים ְויֹום ֶאָחד ּדְ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ּבֶ סּוִלים ָקָתֵני,ּבְ ָהַנְך ּפְ ִנים ְויֹום ֶאָחד ּדְ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ּבֶ סּוִלים ָקָתֵני,ּבְ ָהַנְך ּפְ ִנים ְויֹום ֶאָחד ּדְ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ּבֶ ִביָאָתן.  ּבְ ָפְסֵלי ּבְ ִביָאָתן. ּדְ ָפְסֵלי ּבְ ִביָאָתן. ּדְ ָפְסֵלי ּבְ ִביָאָתן. ּדְ ָפְסֵלי ּבְ         ּדְ

        
            ::::ְוִכְדַתְנָיאְוִכְדַתְנָיאְוִכְדַתְנָיאְוִכְדַתְנָיא

ִנים ְויֹום ֶאָחד" ע ׁשָ ׁשַ ן תֵּ    :ּבֶ
ר ַעּמֹוִני   ַמְמֵזר,  ,ָחָלל ,ָנִתין ,ֲאדֹוִמי, ּכּוִתי ,ִמְצִרי ,מֹוָאִבי ,ּגֵ

אּו ַעל ּכֹ ּבָ ה ְל  ,ֶהֶנתׁשֶ ְרֵאִלית וְ ִוּיָ ָסלּוָה  –ִיׂשְ    ...."ּפְ
  

ָקָתֵני ֵסיָפא ָקָתֵני ֵסיָפאְוָהא ִמּדְ ָקָתֵני ֵסיָפאְוָהא ִמּדְ ָקָתֵני ֵסיָפאְוָהא ִמּדְ ָרֵאל ִאם ֵאיָנן ְראּוִין ָלבֹ ִאם ֵאיָנן ְראּוִין ָלבֹ ִאם ֵאיָנן ְראּוִין ָלבֹ ִאם ֵאיָנן ְראּוִין ָלבֹ """"    ::::ְוָהא ִמּדְ ִיׂשְ ָרֵאל א ּבְ ִיׂשְ ָרֵאל א ּבְ ִיׂשְ ָרֵאל א ּבְ ִיׂשְ         ֲהֵרי ֵאּלּו ּפֹוְסִלים, ֲהֵרי ֵאּלּו ּפֹוְסִלים, ֲהֵרי ֵאּלּו ּפֹוְסִלים, ֲהֵרי ֵאּלּו ּפֹוְסִלים,     - - - - א ּבְ
ְפסּוִלים ָעְסִקיַנן א ָלאו ּבִ ֵריׁשָ ָלל ּדְ ְפסּוִלים ָעְסִקיַנןִמּכְ א ָלאו ּבִ ֵריׁשָ ָלל ּדְ ְפסּוִלים ָעְסִקיַנןִמּכְ א ָלאו ּבִ ֵריׁשָ ָלל ּדְ ְפסּוִלים ָעְסִקיַנןִמּכְ א ָלאו ּבִ ֵריׁשָ ָלל ּדְ   ! ִמּכְ

  
א  א ֵריׁשָ א ֵריׁשָ א ֵריׁשָ    ְפסּוֵלי ָקָהל,ְפסּוֵלי ָקָהל,ְפסּוֵלי ָקָהל,ְפסּוֵלי ָקָהל,    - - - - ֵריׁשָ
ה    - - - - ֵסיָפא ֵסיָפא ֵסיָפא ֵסיָפא  סּוֵלי ְכהּוּנָ הּפְ סּוֵלי ְכהּוּנָ הּפְ סּוֵלי ְכהּוּנָ הּפְ סּוֵלי ְכהּוּנָ    .ּפְ

  
  

  רש"י
. קס''ד בשומרת יבם לבן ט'

ולא בא עליה ולמאי הלכתא 
נקט בן ט' אי למיפסל 
לאשמועינן דכיון דחזי לביאה 
פסיל לה בזיקת יבמין מאי 
איריא בן ט' אפילו קטן נמי 
דלא קרינן בה ושבה אל בית 

 שמעינן בציר מבן ט':אביה ול
. ואי להכי נקט ואי לאכולי כו'

בן ט' לאשמועינן רבותא דאע''ג 
דחזי לביאה לא מאכיל יבמתו 
בזיקתו אפילו גדול ממש לא 
מאכיל דלאו קנינו הוא דהא 
 אשמעי' בגדול ברישא דמתני':

. דאילו גדול הוה הבא על יבמתו
אכלי ואשמועינן רבותא דאע''ג 

יל דביאתו ביאה לא מאכ
ופוסלין דקתני במתניתין 
אשארא קאי אעובר ויבם בלא 
ביאה ואירוסין וחרש אבל בן ט' 
לא נקט ליה אלא משום ואין 

   מאכילין:
. דמשום אינו מאכיל אי הכי

נקט ליה למה לי למיתני סיפא 
דקתני ספק שהוא בן תשעה 
ספק שאינו הוי נמי כבן ט' 

   השתא ודאי בן ט' כו':
נתין ומשום . כגון ממזר ופסולין

פוסלין נקט ליה ולא מאכילין 
לא אבן ט' קאי אלא אשארא 

   עובר ויבם אירוסין וחרש:
. שהוא גר עמוני בן תשעה

ומואבי וכו' דאסורין לבא 
בקהל: מצרי ואדומי עד דור 

   שלישי בעשה:
. בלא תתחתן בם כותי ונתין

   דקסבר גירי אריות הן:
   . פסול לכהונה:חלל

ן התרומה . אם בת כהן מפסלוה
ולויה וישראלית לינשא לכהונה 

   עולמית:
 . דמתניתין:מדקתני סיפא

. חלל ואע''ג סיפא פסולי כהונה
דקתני שאינן ראוין לבא 
בישראל לא מיירי אלא בכהונה 
דמרישא הוה אמינא פסולי קהל 
הוא דפסלי אבל ביאת חלל לא 
להכי תני סיפא משנה יתירא 

   לאשמועינן חלל:
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        סט, אסט, אסט, אסט, א    ––––    סח, אסח, אסח, אסח, א .9
            ::::ּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפא

ִנים ְויֹום ֶאָחד" ע ׁשָ ׁשַ ן תֵּ    :ּבֶ
ר ַעּמֹוִני    ,ַמְמֵזרוּ  ָחָלל ,ֲאדֹוִמי, ּכּוִתי, ָנִתין ,מֹוָאִבי, ִמְצִרי ,ּגֵ

אּו ַעל ּכֹׁשֶ  ְרֵאִלית וְ ְלִוָיה  ,ֶהֶנתּבָ ָסלִיׂשְ    ּוַה.ּפְ
י    :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

סּול ְרעֹו ּפָ ּזַ ל ׁשֶ   ּפֹוֵסל,  -  ּכָ
סּול ָכ  ֵאין ַזְרעֹו ּפָ   ֵאינֹו ּפֹוֵסל.  - ל ׁשֶ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ּתֹו  א ּבִ ה נֹוׂשֵ ַאתָּ ל ׁשֶ א ַאְלָמָנתֹו,  -ּכָ ה נֹוׂשֵ   ַאתָּ

ּתֹו  א ּבִ ה נֹוׂשֵ ֵאין ַאתָּ א ַאְלָמָנתוֹ  -ְוָכל ׁשֶ ה נֹוׂשֵ    ...."ִאי ַאתָּ
  

י יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ יְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ             ????ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
        

            ::::ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ב ְיהּוָדהַר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר"ּוַבת ּכֹ     ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָרא 122"ֵהן ּכִ

  , כב, יב)ויקרא ( 
י יּכֵ יּכֵ יּכֵ ְבֲעָלה ְלָפסּול ָלּה ּכֵ ּנִ ְבֲעָלה ְלָפסּול ָלּה ָון ׁשֶ ּנִ ְבֲעָלה ְלָפסּול ָלּה ָון ׁשֶ ּנִ ְבֲעָלה ְלָפסּול ָלּה ָון ׁשֶ ּנִ ָסָלּה     ––––    ָון ׁשֶ ָסָלּה ּפְ ָסָלּה ּפְ ָסָלּה ּפְ         ....ּפְ
        

ת ּכֹ  ָקָאַמר ַרֲחָמָנא ּבַ ֵעי ֵליּה ּדְ ת ּכֹ ַהאי ִמיּבָ ָקָאַמר ַרֲחָמָנא ּבַ ֵעי ֵליּה ּדְ ת ּכֹ ַהאי ִמיּבָ ָקָאַמר ַרֲחָמָנא ּבַ ֵעי ֵליּה ּדְ ת ּכֹ ַהאי ִמיּבָ ָקָאַמר ַרֲחָמָנא ּבַ ֵעי ֵליּה ּדְ א ְלָזרַהאי ִמיּבָ ְסּבָ ִמיּנַ א ְלָזרֵהן ּדְ ְסּבָ ִמיּנַ א ְלָזרֵהן ּדְ ְסּבָ ִמיּנַ א ְלָזרֵהן ּדְ ְסּבָ ִמיּנַ יכּול ֵהן ּדְ יכּוללֹא ּתֵ יכּוללֹא ּתֵ יכּוללֹא ּתֵ   ! לֹא ּתֵ
  

ָבה  ִמ ִמ ִמ ִמ  ַהִהיאַהִהיאַהִהיאַהִהיא ֶחם ָאִביָה ּתאֵכל""ְוׁשָ ְנעּוֶריָה ִמּלֶ ית ָאִביָה ּכִ             ....ָנְפָקאָנְפָקאָנְפָקאָנְפָקא, יג)ויקרא כב, ( ֶאל ּבֵ
ָקָאַמר ַרֲחָמָנא ָקָאַמר ַרֲחָמָנאִמּדְ ָקָאַמר ַרֲחָמָנאִמּדְ ָקָאַמר ַרֲחָמָנאִמּדְ ית ָאִביָה... ּתאֵכל"    ::::ִמּדְ ָבה ֶאל ּבֵ ָרא ָלא ָאְכָלה    - - - -     "ְוׁשָ ֵמִעיּקָ ָלל ּדְ ָרא ָלא ָאְכָלהִמּכְ ֵמִעיּקָ ָלל ּדְ ָרא ָלא ָאְכָלהִמּכְ ֵמִעיּקָ ָלל ּדְ ָרא ָלא ָאְכָלהִמּכְ ֵמִעיּקָ ָלל ּדְ             ....ִמּכְ

        
            ::::ֲהָוה ָאִמיָנאֲהָוה ָאִמיָנאֲהָוה ָאִמיָנאֲהָוה ָאִמיָנא, ִאי ֵמַהִהיאִאי ֵמַהִהיאִאי ֵמַהִהיאִאי ֵמַהִהיא

ה  ַלל ֲעׂשֵ א ִמּכְ ה ָלאו ַהּבָ ַלל ֲעׂשֵ א ִמּכְ ה ָלאו ַהּבָ ַלל ֲעׂשֵ א ִמּכְ ה ָלאו ַהּבָ ַלל ֲעׂשֵ א ִמּכְ ה    ––––ָלאו ַהּבָ הֲעׂשֵ הֲעׂשֵ הֲעׂשֵ    ,ֲעׂשֵ
ַתב ַרֲחָמָנא ַהאי ְלָלאו. ַתב ַרֲחָמָנא ַהאי ְלָלאו.ּכָ ַתב ַרֲחָמָנא ַהאי ְלָלאו.ּכָ ַתב ַרֲחָמָנא ַהאי ְלָלאו.ּכָ   ּכָ

  
            ....ָנְפָקאָנְפָקאָנְפָקאָנְפָקא )יויקרא כב, ( אַכל קֶדׁש"ְוָכל ָזר לֹא יֹ ִמ"ִמ"ִמ"ִמ", ָלאוָלאוָלאוָלאו

 
ֵעי ֵליּה ְלגּוֵפיּה   סח,ב ֵעי ֵליּה ְלגּוֵפיּה ַההּוא ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ְלגּוֵפיּה ַההּוא ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ְלגּוֵפיּה ַההּוא ִמיּבָ             !!!!ַההּוא ִמיּבָ

        
ֵרי  ֵרי ּתְ ֵרי ּתְ ֵרי ּתְ ִתיִבי    123123123123"ְוָכל ָזר"ּתְ ִתיִביּכְ ִתיִביּכְ ִתיִביּכְ   ....ּכְ

  
ֵעי ֵליּה ִלכְ  י ִמיּבָ ּתִ ֵעי ֵליּה ִלכְ ְוַאּכַ י ִמיּבָ ּתִ ֵעי ֵליּה ִלכְ ְוַאּכַ י ִמיּבָ ּתִ ֵעי ֵליּה ִלכְ ְוַאּכַ י ִמיּבָ ּתִ יְד ְוַאּכַ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ייֹוֵסי ּבְ יֹוֵסי ּבְ יֹוֵסי ּבְ יֹוֵסי ּבְ     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ֲחִניָנא, ֲחִניָנא, ֲחִניָנא, ֲחִניָנא,     ַרּבִ

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  יֵסי ּבְ יוֹ  ַרּבִ    ::::ֲחִניָנא ַרּבִ
י ְלךָ  -  "ְוָכל ָזר" י ְלךָ ָזרּות ָאַמְרּתִ י ְלךָ ָזרּות ָאַמְרּתִ י ְלךָ ָזרּות ָאַמְרּתִ    ,ָזרּות ָאַמְרּתִ

  ! ְולֹא ֲאִנינּותְולֹא ֲאִנינּותְולֹא ֲאִנינּותְולֹא ֲאִנינּות
  

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ייֹוֵסי ּבְ יֹוֵסי ּבְ יֹוֵסי ּבְ יֹוֵסי ּבְ     ַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ    ,""ָזרִמן ִמן ִמן ִמן  ֲחִניָנאֲחִניָנאֲחִניָנאֲחִניָנא    ַרּבִ
            ....ָנְפָקאָנְפָקאָנְפָקאָנְפָקא – "ְוָכל ָזר"

        
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא י ִמיּבָ ּתִ ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיאְוַאּכַ י ִמיּבָ ּתִ ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיאְוַאּכַ י ִמיּבָ ּתִ ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיאְוַאּכַ י ִמיּבָ ּתִ         ::::ְוַאּכַ

ִהיא חֹוֶזֶרת " ׁשֶ רּוָמה, חֹוֶזֶרת ִל  - ּכְ   תְּ
  . "ָחֶזה ָוׁשֹוקת ְל ֵאיָנּה חֹוֶזֶר 

אְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר ְוָאַמר  יָלאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ִחְסּדָ ר ַרב ׁשֵ         : : : : ָרִביָנא ּבַ
            ????ַמאי ְקָראַמאי ְקָראַמאי ְקָראַמאי ְקָרא

ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ים לֹא תֹאֵכל""ּוַבת ּכֹ     ::::ּדִ ָדׁשִ ְתרּוַמת ַהּקֳ י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר ִהיא ּבִ   , )ביויקרא כב, ( ֵהן ּכִ
ּמ     - - - -  "אַכללֹא ּתֹ " ּמ ּבַ ּמ ּבַ ּמ ּבַ יםּבַ ָדׁשִ יםּוָרם ִמן ַהּקֳ ָדׁשִ יםּוָרם ִמן ַהּקֳ ָדׁשִ יםּוָרם ִמן ַהּקֳ ָדׁשִ    !ּוָרם ִמן ַהּקֳ
  

ן ןִאם ּכֵ ןִאם ּכֵ ןִאם ּכֵ ים לֹא תֹאֵכל''''    ::::ְכּתֹוב ְקָראְכּתֹוב ְקָראְכּתֹוב ְקָראְכּתֹוב ְקָראלִ לִ לִ לִ  ִאם ּכֵ ָדׁשִ ּקָ ים לֹא תֹאֵכלִהיא ּבַ ָדׁשִ ּקָ ים לֹא תֹאֵכלִהיא ּבַ ָדׁשִ ּקָ ים לֹא תֹאֵכלִהיא ּבַ ָדׁשִ ּקָ             ',',',',ִהיא ּבַ
ים"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי  ָדׁשִ ְתרּוַמת ַהּקֳ         ? ? ? ? "ּבִ

י ְרתֵּ ּה ּתַ ְמַעּתְ ִמיּנָ יׁשָ ְרתֵּ ּה ּתַ ְמַעּתְ ִמיּנָ יׁשָ ְרתֵּ ּה ּתַ ְמַעּתְ ִמיּנָ יׁשָ ְרתֵּ ּה ּתַ ְמַעּתְ ִמיּנָ             ....ׁשָ
        

                                                             
122

י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר   י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזרּוַבת ּכֵהן ּכִ י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזרּוַבת ּכֵהן ּכִ י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזרּוַבת ּכֵהן ּכִ   היא בתרומת הקדשים לא תאכל ּוַבת ּכֵהן ּכִ
123

  )ג(ויקרא כב, י "וכל זר לא יאכל בו" .ויקרא כב, י)( "וכל זר לא יאכל קודש"  

  רש"י
. כהנת מתרומה דבי נשא פסלוה

ומן הכהונה לויה וישראלית מן 
   הכהונה:

. טעמא דרבי רבי יוסי אומר כו'
יוסי ורבן שמעון מפרש לקמן 
בשמעתין מאי קאמרי ומאי 

   פלוגתייהו:
. וכל זר לא לאו מוכל זר נפקא

יאכל קדש והשתא סלקא דעתך 
דקסבר דהך בת כהן נמי 

וניסת משתמע מיניה הואיל 
  לישראל: 

. לזר. האי מיבעי ליה לגופיה
גמור אבל הך דלאו זרה היא 
 איצטריכא ובת כהן לאסרה:

. וכל זר לא תרי וכל זר כתיבי
יאכל קדש (ויקרא כב) ועוד גבי 
בת כהן כתיב ושבה אל וגו' 
מלחם אביה תאכל וכל זר לא 
יאכל בו (שם) ומהכא תיפוק 
לאו לבת כהן הנשאת לישראל 

 חת בעלה לתרומה:לאוסרה ת
. בפרק דרבי יוסי בר' חנינא

 הערל להתיר אונן בתרומה:
. האי דבת כהן כי תהיה ואכתי

מיבעי ליה לליקוחין גמורים 
ולאשמועינן כשהיא חוזרת 
לבית אביה במיתת הבעל וזרע 
אין לה אינה חוזרת לחזה ושוק 
של שלמים לאכול כשאר אחיות 
האוכלות כדכתי' אתה ובניך 

   ויקרא י):ובנותיך (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



    """""ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול    ––––מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' 
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ַחן ּכֹ  ּכַ ַחן ּכֹ ַאׁשְ ּכַ ַחן ּכֹ ַאׁשְ ּכַ ַחן ּכֹ ַאׁשְ ּכַ          ,ֶהֶנתֶהֶנתֶהֶנתֶהֶנתַאׁשְ

ְרֵאִלית ְמָנַלן ה ְוִיׂשְ ְרֵאִלית ְמָנַלןְלִוּיָ ה ְוִיׂשְ ְרֵאִלית ְמָנַלןְלִוּיָ ה ְוִיׂשְ ְרֵאִלית ְמָנַלןְלִוּיָ ה ְוִיׂשְ             ????ְלִוּיָ
        

ְדָאַמר  ְדָאַמר ּכִ ְדָאַמר ּכִ ְדָאַמר ּכִ יּכִ א ַרּבִ       ::::ַרב ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַאּבָ
ת" "ּוַבת"   , "ּבַ

ת''''ָהָכא ַנִמי ָהָכא ַנִמי ָהָכא ַנִמי ָהָכא ַנִמי  תּבַ תּבַ תּבַ    .""ּוַבת 'ּבַ
  

ַמאן ַמאןּכְ ַמאןּכְ ַמאןּכְ             ????ּכְ
יכְּ כְּ כְּ כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ֲעִקיָבא, ֲעִקיָבא, ֲעִקיָבא, ֲעִקיָבא,     ַרּבִ

ָדֵריׁש ָוִוין ָדֵריׁש ָוִויןּדְ ָדֵריׁש ָוִויןּדְ ָדֵריׁש ָוִויןּדְ    !ּדְ
  

יָמא יָמאֲאִפיּלּו ּתֵ יָמאֲאִפיּלּו ּתֵ יָמאֲאִפיּלּו ּתֵ ַנן    ::::ֲאִפיּלּו ּתֵ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ             ,,,,ַרּבָ
יּה  יּה ּכּוּלֵ יּה ּכּוּלֵ יּה ּכּוּלֵ         ....ְקָרא ְיֵתיָרא הּואְקָרא ְיֵתיָרא הּואְקָרא ְיֵתיָרא הּואְקָרא ְיֵתיָרא הּוא    "ּוַבת"ּכּוּלֵ

        
        

ַחן  ּכַ ַחן ַאׁשְ ּכַ ַחן ַאׁשְ ּכַ ַחן ַאׁשְ ּכַ         רּוָמה, רּוָמה, רּוָמה, רּוָמה, ְת ְת ְת ְת לִ לִ לִ לִ ַאׁשְ
ה ְמָנַלן ה ְמָנַלןִלְכהּוּנָ ה ְמָנַלןִלְכהּוּנָ ה ְמָנַלןִלְכהּוּנָ             ????ִלְכהּוּנָ

        
ְרֵאִלית לֹא ה ְוִיׂשְ ְרֵאִלית לֹאַאּטּו ְלִוּיָ ה ְוִיׂשְ ְרֵאִלית לֹאַאּטּו ְלִוּיָ ה ְוִיׂשְ ְרֵאִלית לֹאַאּטּו ְלִוּיָ ה ְוִיׂשְ ַנן ְלהּו? ַאּטּו ְלִוּיָ ה ְמַרּבְ ַנן ְלהּו?ִלְכהּוּנָ ה ְמַרּבְ ַנן ְלהּו?ִלְכהּוּנָ ה ְמַרּבְ ַנן ְלהּו?ִלְכהּוּנָ ה ְמַרּבְ    ִלְכהּוּנָ

ִאי  ִאי ּדְ ִאי ּדְ ִאי ּדְ רּוָמה ִניְנהּו? ּוָמה,ּוָמה,ּוָמה,ּוָמה,ררררְת ְת ְת ְת לִ לִ לִ לִ ּדְ נֹות ֵמיַכל ּתְ רּוָמה ִניְנהּו?ּבְ נֹות ֵמיַכל ּתְ רּוָמה ִניְנהּו?ּבְ נֹות ֵמיַכל ּתְ רּוָמה ִניְנהּו?ּבְ נֹות ֵמיַכל ּתְ    !!!!ּבְ
  

ה  ּמָ ה ַאּלָ ּמָ ה ַאּלָ ּמָ ה ַאּלָ ּמָ ָנּה     ????לֹאלֹאלֹאלֹאַאּלָ ִביל ּבְ ׁשְ ָקָאְכָלה ּבִ ַחּתְ ָלּה ּדְ ּכְ ָנּה ַמׁשְ ִביל ּבְ ׁשְ ָקָאְכָלה ּבִ ַחּתְ ָלּה ּדְ ּכְ ָנּה ַמׁשְ ִביל ּבְ ׁשְ ָקָאְכָלה ּבִ ַחּתְ ָלּה ּדְ ּכְ ָנּה ַמׁשְ ִביל ּבְ ׁשְ ָקָאְכָלה ּבִ ַחּתְ ָלּה ּדְ ּכְ   . ַמׁשְ
  

ָנּה ַקל ָוחֹוֶמר ִביל ּבְ ׁשְ ָנּה ַקל ָוחֹוֶמרּבִ ִביל ּבְ ׁשְ ָנּה ַקל ָוחֹוֶמרּבִ ִביל ּבְ ׁשְ ָנּה ַקל ָוחֹוֶמרּבִ ִביל ּבְ ׁשְ   : ּבִ
ּה ָאְכָלה ּוַמה ּכֹ ּוַמה ּכֹ ּוַמה ּכֹ ּוַמה ּכֹ  ַנְפׁשָ ה ּדְ ָ ִבְקדּוׁשּ ּה ָאְכָלה ֶהֶנת ּדְ ַנְפׁשָ ה ּדְ ָ ִבְקדּוׁשּ ּה ָאְכָלה ֶהֶנת ּדְ ַנְפׁשָ ה ּדְ ָ ִבְקדּוׁשּ ּה ָאְכָלה ֶהֶנת ּדְ ַנְפׁשָ ה ּדְ ָ ִבְקדּוׁשּ ֵסיל ָלּה     - - - - ֶהֶנת ּדְ ֵסיל ָלּה ּפָ ֵסיל ָלּה ּפָ ֵסיל ָלּה ּפָ             ,,,,ּפָ

ָלא ָאְכָלה ְרֵאִלית ּדְ ה ְוִיׂשְ ָלא ָאְכָלהְלִוּיָ ְרֵאִלית ּדְ ה ְוִיׂשְ ָלא ָאְכָלהְלִוּיָ ְרֵאִלית ּדְ ה ְוִיׂשְ ָלא ָאְכָלהְלִוּיָ ְרֵאִלית ּדְ ה ְוִיׂשְ ן    ְלִוּיָ ּכֵ ל ׁשֶ ָנּה, לֹא ּכָ ִביל ּבְ ׁשְ א ּבִ ןֶאּלָ ּכֵ ל ׁשֶ ָנּה, לֹא ּכָ ִביל ּבְ ׁשְ א ּבִ ןֶאּלָ ּכֵ ל ׁשֶ ָנּה, לֹא ּכָ ִביל ּבְ ׁשְ א ּבִ ןֶאּלָ ּכֵ ל ׁשֶ ָנּה, לֹא ּכָ ִביל ּבְ ׁשְ א ּבִ    ?ֶאּלָ
  

   ְוִהיא ַהּנֹוֶתֶנת,ְוִהיא ַהּנֹוֶתֶנת,ְוִהיא ַהּנֹוֶתֶנת,ְוִהיא ַהּנֹוֶתֶנת,
ֵסיל ָלּה ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ  ָקֵדיׁש ּגּוָפּה, ּפָ ֵסיל ָלּה ֶהֶנת ּדְ ָקֵדיׁש ּגּוָפּה, ּפָ ֵסיל ָלּה ֶהֶנת ּדְ ָקֵדיׁש ּגּוָפּה, ּפָ ֵסיל ָלּה ֶהֶנת ּדְ ָקֵדיׁש ּגּוָפּה, ּפָ             ....ֶהֶנת ּדְ

ָלא ָקֵדיׁש ּגּוָפּה     ,,,,ָהאָהאָהאָהא ָלא ָקֵדיׁש ּגּוָפּה ּדְ ָלא ָקֵדיׁש ּגּוָפּה ּדְ ָלא ָקֵדיׁש ּגּוָפּה ּדְ ֵסיל ָלּה     - - - - ּדְ ֵסיל ָלּה ָלא ּפָ ֵסיל ָלּה ָלא ּפָ ֵסיל ָלּה ָלא ּפָ             ....ָלא ּפָ
        
        

א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ ה ,ֶאלָּ הִלְכהּוּנָ הִלְכהּוּנָ הִלְכהּוּנָ ה, ִלְכהּוּנָ רּוׁשָ ה,ַקל ָוחֹוֶמר ִמּגְ רּוׁשָ ה,ַקל ָוחֹוֶמר ִמּגְ רּוׁשָ ה,ַקל ָוחֹוֶמר ִמּגְ רּוׁשָ    ַקל ָוחֹוֶמר ִמּגְ
ה רּוׁשָ הּוַמה ּגְ רּוׁשָ הּוַמה ּגְ רּוׁשָ הּוַמה ּגְ רּוׁשָ ְתרּוָמה ּוַמה ּגְ ֶרת ּבִ ּמּוּתֶ ְתרּוָמהׁשֶ ֶרת ּבִ ּמּוּתֶ ְתרּוָמהׁשֶ ֶרת ּבִ ּמּוּתֶ ְתרּוָמהׁשֶ ֶרת ּבִ ּמּוּתֶ ה,    ׁשֶ ה,ֲאסּוָרה ִלְכהּוּנָ ה,ֲאסּוָרה ִלְכהּוּנָ ה,ֲאסּוָרה ִלְכהּוּנָ    ֲאסּוָרה ִלְכהּוּנָ

ְתרּוָמה זוֹ זוֹ זוֹ זוֹ  ֲאסּוָרה ּבִ ְתרּוָמהׁשֶ ֲאסּוָרה ּבִ ְתרּוָמהׁשֶ ֲאסּוָרה ּבִ ְתרּוָמהׁשֶ ֲאסּוָרה ּבִ ה?!    ,,,,ׁשֶ סּוָלה ִלְכהּוּנָ ּפְ ין ׁשֶ ה?!ֵאינֹו ּדִ סּוָלה ִלְכהּוּנָ ּפְ ין ׁשֶ ה?!ֵאינֹו ּדִ סּוָלה ִלְכהּוּנָ ּפְ ין ׁשֶ ה?!ֵאינֹו ּדִ סּוָלה ִלְכהּוּנָ ּפְ ין ׁשֶ    ֵאינֹו ּדִ
  

ין? ין?ְוִכי ַמְזִהיִרין ִמן ַהּדִ ין?ְוִכי ַמְזִהיִרין ִמן ַהּדִ ין?ְוִכי ַמְזִהיִרין ִמן ַהּדִ    !!!!ְוִכי ַמְזִהיִרין ִמן ַהּדִ
  

ָעְלָמא הּוא ָתא ּבְ ּלּוי ִמיּלְ ָעְלָמא הּואּגִ ָתא ּבְ ּלּוי ִמיּלְ ָעְלָמא הּואּגִ ָתא ּבְ ּלּוי ִמיּלְ ָעְלָמא הּואּגִ ָתא ּבְ ּלּוי ִמיּלְ         ....ּגִ
        

ֵריתֹות -  ִנְבֲעָלה ְלָפסּול ָלּה ִנְבֲעָלה ְלָפסּול ָלּה ִנְבֲעָלה ְלָפסּול ָלּה ִנְבֲעָלה ְלָפסּול ָלּה  ::::ְוֵאיָמאְוֵאיָמאְוֵאיָמאְוֵאיָמא יֵבי ּכָ ֵריתֹותַחּיָ יֵבי ּכָ ֵריתֹותַחּיָ יֵבי ּכָ ֵריתֹותַחּיָ יֵבי ּכָ         ????ַחּיָ
        

י ִתְהֶיה"             ,,,,ָאַמר ַרֲחָמָנאָאַמר ַרֲחָמָנאָאַמר ַרֲחָמָנאָאַמר ַרֲחָמָנא    "ּכִ
הּו ֲהָוָיה,  ִאית ּבְ הּו ֲהָוָיה, ָהָנְך ּדְ ִאית ּבְ הּו ֲהָוָיה, ָהָנְך ּדְ ִאית ּבְ הּו ֲהָוָיה, ָהָנְך ּדְ ִאית ּבְ   ָהָנְך ּדְ

ֵני ֲהָוָיה יֵבי ָכֵריתֹות ָלאו ּבְ ֵני ֲהָוָיהַחּיָ יֵבי ָכֵריתֹות ָלאו ּבְ ֵני ֲהָוָיהַחּיָ יֵבי ָכֵריתֹות ָלאו ּבְ ֵני ֲהָוָיהַחּיָ יֵבי ָכֵריתֹות ָלאו ּבְ   .ַחּיָ
        

  ! לֹא ִליְפְסלוּ לֹא ִליְפְסלוּ לֹא ִליְפְסלוּ לֹא ִליְפְסלוּ  ּגֹוי ְוֶעֶבדּגֹוי ְוֶעֶבדּגֹוי ְוֶעֶבדּגֹוי ְוֶעֶבד    ,,,,ִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכי
  

ְסֵלי  ְסֵלי ָהָנְך ּפָ ְסֵלי ָהָנְך ּפָ ְסֵלי ָהָנְך ּפָ יִמּדְ ִמּדְ ִמּדְ ִמּדְ ָהָנְך ּפָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָמֵעאל.     ַרּבִ ָמֵעאל. ִיׁשְ ָמֵעאל. ִיׁשְ ָמֵעאל. ִיׁשְ   ִיׁשְ
  
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  ּום    יֹוָחָנן ַרּבִ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ ּוםִמׁשּ י ִמׁשּ ָמֵעאל ַרּבִ         : : : : ִיׁשְ

ִין ְלגֹוי  ִין ְלגֹוי ִמּנַ ִין ְלגֹוי ִמּנַ ִין ְלגֹוי ִמּנַ א ַעל ּבַ וְ ִמּנַ ּבָ א ַעל ּבַ ֶעֶבד ׁשֶ ּבָ א ַעל ּבַ ֶעֶבד ׁשֶ ּבָ א ַעל ּבַ ֶעֶבד ׁשֶ ּבָ ָרֵאל, ֶעֶבד ׁשֶ ָרֵאל, ת ִיׂשְ ָרֵאל, ת ִיׂשְ ָרֵאל, ת ִיׂשְ ָסלּוָה וּ וּ וּ וּ     ֶהֶנתֶהֶנתֶהֶנתֶהֶנתַעל ּכֹ ַעל ּכֹ ַעל ּכֹ ַעל ּכֹ וְ ת ִיׂשְ ּפְ ה, ׁשֶ ָסלּוָה ְלִוּיָ ּפְ ה, ׁשֶ ָסלּוָה ְלִוּיָ ּפְ ה, ׁשֶ ָסלּוָה ְלִוּיָ ּפְ ה, ׁשֶ             ????ְלִוּיָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר: ׁשֶ ּנֶ הׁשֶ י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ          - )גיויקרא כב, (  124124124124""ּוַבת ּכֵהן ּכִ
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ה   י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ הּוַבת ּכֵהן ּכִ י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ הּוַבת ּכֵהן ּכִ י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ הּוַבת ּכֵהן ּכִ י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ   רע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריהוז ּוַבת ּכֵהן ּכִ

  רש"י
. דמיפסלא לתרומה בביאת פסול אשכחן כהנת

   כדא''ר אבא. בפ' יש מותרות:
. בסנהדרין בפרק ד' מיתות ר' עקיבא דורש ווין

   (ד' נא:) ישמעאל אחי בת ובת אני דורש:
. דהא כתיב לעיל כוליה ובת קרא יתירא הוא

ביתו ומצי מיניה וכהן כי יקנה נפש וגו' ויליד 
   למכתב אבתריה וכי תהיה לאיש זר:

. שלא תנשא עוד לכהן משבא עלה לכהונה מנלן
   פסול:

. בתמיה והא משכחת לה דקאכלה אלמה לא
בשביל בנה ואיצטריך לאשמועינן דאם תיבעל 

   לפסול לה תיאסר:
   . ולא איצטריך ובת לרבויה:ק''ו

. קושיא היא כלומר איצטריך והיא הנותנת
ק''ו ההוא דקילפת מיניה איסורא היא לרבויה ד

המדה נותנת הדין להתיר ולא לאסור כהנת 
   דקדיש גופה כו':

. מדין ק''ו לאוקמיה בלאו וכי מזהירים מן הדין
גמור הא קיי''ל (מכות דף יז:) דאין מזהירין מן 
הדין גלוי מילתא בעלמא הוא. ולאו מילף מיניה 
 ילפינן לאו לכהונה מתרומה דממילא כיון
דאיפסלה לתרומה איפסלה לכהונה דתרומה 

   היינו קדושת כהונה:
. שאם ואימא נבעלה לפסול לה חייבי כריתות

בא עליה אחיה פסלה מתרומה דבי נשא אבל 
חייבי לאוין כיון דתפסי להו בה קידושי לא 

   פסלי לה וכותי ונתין וממזר דפסלי מנלן:
. מדאפקה להך ביאה בלשון הנך דאית בהו הויה

ה שמע מיניה בבני קדושין משתעי קרא הוי
   ואפ''ה פסלי: לאפוקי חייבי כריתות ל''ג:

. אימא קרא דוקא בני קידושין נקט אי הכי
ועובד כוכבים ועבד לא פסלי וה''ה דמצי נמי 
למימר חייבי כריתות לא ליפסלי אלא משום 
דאיירי בהו לעיל דקתני כותי היינו עובד כוכבים 

ט:) תנן העבד פוסל ובמתניתין (לקמן דף ס
משום ביאה: עבד כנעני לית ליה קדושין דכתיב 
(בראשית כב) עם החמור עם הדומה לחמור 
עובד כוכבים לית ליה קידושין דאמרינן 
(סנהדרין דף נב:) אשת רעהו פרט לאשת אחרים 
ובשאלתות דרב אחאי. יליף לה מדתני רב חנניא 
(שם נז:) בעולת בעל יש להן מידי אחרינא לא 
וגבי ישראל מקיש הוויות להדדי מאן דאית ליה 
קידושי כסף ושטר אית ליה בה קידושי ביאה 
אבל עובד כוכבים דלית ליה קידושי כסף ושטר 
לית ליה קידושי ביאה. ומשני פסיל מדרבי יוחנן 
ומהאי קרא גופיה משתמעי חייבי כריתות 
לפסולא ואית דמפרשי ואימא נבעלה לפסול לה 

מי מ''ש דלא תני להו לעיל ומשני חייבי כריתות נ
כי תהיה כתיב מדאפקה רחמנא לבעילה בלשון 
הויה לא פסיל מתרומה אלא בר קידושי דוקא 
דבני הויה לאפוקי חייבי כריתות דלאו בני הויה 
נינהו כו' וסבירא להו דחייבי כריתות לא פסלי 
וקשיא לי בגוה טובא חדא (דתמיה היא דהא 

יבי לאוין ועוד) דתנן חמירי חייבי כריתות מחי
בפ' ד' אחין (לעיל דף לג:) אם היו כהנות נפסלו 
מתרומה בבעילת אשת איש ועוד ק''ו חייבי 
לאוין פסלי חייבי כריתות לא פסלי ועוד הא 
אמרינן בעשרה יוחסין (קדושין דף עז:) דכהן 
הבא על אחותו עשאה זונה וכיון דזונה היא 

) לויה בעילתו פוסלתה דתניא (לקמן דף צא.
שנשבית או שנבעלה בעילת זנות נותנים לה 
מעשר ואוכלת לויה אין אבל תרומה לכהנת לא 
ועוד הא תנן במתניתין (לקמן דף סט:) ממזר 
פוסל ומאכיל ולא משכחת לה אלא באם אמו 
ואי חייבי כריתות לא פסלי בביאתם משכחת 
לה דממזר פוסל ומאכיל את אמו כיצד בת כהן 

מה והוא ישראל וילדה לו שבא עליה אחיה מא
בן פוסל מן התרומה ובת ישראל שבא עליה 
אחיה מאמה כהן וילדה לו בן הרי זה ממזר 
ומאכילה אלא מדלא נקט אמו ש''מ ביאת אחיה 

   אפי' בלא ילדה נמי פוסלתה:
. בקדושין חייבי כריתות לאו בני הויה נינהו
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ֵא   סט,א ּה, ָיְצאּו ּגֹוי ְוֶעֶבד ׁשֶ ין ּבָ ׁש לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגירּוׁשִ ּיֵ ֵא ִמי ׁשֶ ּה, ָיְצאּו ּגֹוי ְוֶעֶבד ׁשֶ ין ּבָ ׁש לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגירּוׁשִ ּיֵ ֵא ִמי ׁשֶ ּה, ָיְצאּו ּגֹוי ְוֶעֶבד ׁשֶ ין ּבָ ׁש לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגירּוׁשִ ּיֵ ֵא ִמי ׁשֶ ּה, ָיְצאּו ּגֹוי ְוֶעֶבד ׁשֶ ין ּבָ ׁש לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגירּוׁשִ ּיֵ יןִמי ׁשֶ יןין לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגרּוׁשִ יןין לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגרּוׁשִ יןין לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגרּוׁשִ    ....ין לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגרּוׁשִ
  
        
ַחן ּכֹ ַא ַא ַא ַא  ּכַ ַחן ּכֹ ׁשְ ּכַ ַחן ּכֹ ׁשְ ּכַ ַחן ּכֹ ׁשְ ּכַ             ,,,,ֶהֶנתֶהֶנתֶהֶנתֶהֶנתׁשְ

ה וְ  ה וְ ְלִוּיָ ה וְ ְלִוּיָ ה וְ ְלִוּיָ ְרֵאִלית ְמָנא ָלן?ְלִוּיָ ְרֵאִלית ְמָנא ָלן?ִיׂשְ ְרֵאִלית ְמָנא ָלן?ִיׂשְ ְרֵאִלית ְמָנא ָלן?ִיׂשְ    ִיׂשְ
  

ַדֲאַמר  ַדֲאַמר ּכְ ַדֲאַמר ּכְ ַדֲאַמר ּכְ יּכְ א ַרּבִ         : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַאּבָ
ת"  ת" "ּבַ ת" "ּבַ ת" "ּבַ   , "ּוַבת""ּבַ

ת"  ת" ָהָכא ַנִמי "ּבַ ת" ָהָכא ַנִמי "ּבַ ת" ָהָכא ַנִמי "ּבַ    ."ּוַבת"ָהָכא ַנִמי "ּבַ
  

ַמאן ַמאןּכְ ַמאןּכְ ַמאןּכְ יכְּ כְּ כְּ כְּ     ????ּכְ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָדֵריׁש ָוֵוי    ַרּבִ ָדֵריׁש ָוֵויֲעִקיָבא, ּדְ ָדֵריׁש ָוֵויֲעִקיָבא, ּדְ ָדֵריׁש ָוֵויֲעִקיָבא, ּדְ             !!!!ֲעִקיָבא, ּדְ
        

יָמא יָמאֲאִפיּלּו ּתֵ יָמאֲאִפיּלּו ּתֵ יָמאֲאִפיּלּו ּתֵ ַנן    ::::ֲאִפיּלּו ּתֵ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ             ,,,,ַרּבָ
ּה  ּה ּכּוּלָ ּה ּכּוּלָ ּה ּכּוּלָ         ....הּואהּואהּואהּואְקָרא ְיֵתיָרא ְקָרא ְיֵתיָרא ְקָרא ְיֵתיָרא ְקָרא ְיֵתיָרא     "ּוַבת"ּכּוּלָ

        
ּה,     ::::ְוֵאיָמאְוֵאיָמאְוֵאיָמאְוֵאיָמא ין ּבָ ׁש לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגירּוׁשִ ּיֵ ּה, ִמי ׁשֶ ין ּבָ ׁש לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגירּוׁשִ ּיֵ ּה, ִמי ׁשֶ ין ּבָ ׁש לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגירּוׁשִ ּיֵ ּה, ִמי ׁשֶ ין ּבָ ׁש לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגירּוׁשִ ּיֵ         ִמי ׁשֶ

י ֵלית ֵליּה ֶזַרע  י ֵלית ֵליּה ֶזַרע ּכִ י ֵלית ֵליּה ֶזַרע ּכִ י ֵלית ֵליּה ֶזַרע ּכִ   , ָקָאְכָלהָקָאְכָלהָקָאְכָלהָקָאְכָלה    - - - - ּכִ
י ִאית ֵליּה ֶזַרע  י ִאית ֵליּה ֶזַרע ּכִ י ִאית ֵליּה ֶזַרע ּכִ י ִאית ֵליּה ֶזַרע ּכִ    ....לֹא ָאְכָלהלֹא ָאְכָלהלֹא ָאְכָלהלֹא ָאְכָלה -ּכִ

ּה,  ין ּבָ ֵאין לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגירּוׁשִ ּה, ִמי ׁשֶ ין ּבָ ֵאין לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגירּוׁשִ ּה, ִמי ׁשֶ ין ּבָ ֵאין לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגירּוׁשִ ּה, ִמי ׁשֶ ין ּבָ ֵאין לֹו ַאְלְמנּות ְוֵגירּוׁשִ         ִמי ׁשֶ
ִאית ֵליּה ֶזַרע  ב ּדְ ִאית ֵליּה ֶזַרע ַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ִאית ֵליּה ֶזַרע ַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ִאית ֵליּה ֶזַרע ַאף ַעל ּגַ ב ּדְ יכּול!    - - - - ַאף ַעל ּגַ יכּול!ַנִמי ּתֵ יכּול!ַנִמי ּתֵ יכּול!ַנִמי ּתֵ    ַנִמי ּתֵ

  
ן, ִרבּ  ן, ִרבּ ִאם ּכֵ ן, ִרבּ ִאם ּכֵ ן, ִרבּ ִאם ּכֵ ה ִלי?ִאם ּכֵ ְרֵאִלית ָלּמָ ה ְוִיׂשְ ה ִלי?ּוֵיי ְלִוּיָ ְרֵאִלית ָלּמָ ה ְוִיׂשְ ה ִלי?ּוֵיי ְלִוּיָ ְרֵאִלית ָלּמָ ה ְוִיׂשְ ה ִלי?ּוֵיי ְלִוּיָ ְרֵאִלית ָלּמָ ה ְוִיׂשְ    ּוֵיי ְלִוּיָ

  
  
  

יּולְ ּולְ ּולְ ּולְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ין ּתֹוְפִסיןּדְ ֲעִקיָבא ֲעִקיָבא ֲעִקיָבא ֲעִקיָבא     ַרּבִ ין ּתֹוְפִסיןָאַמר: ֵאין ִקּדּוׁשִ ין ּתֹוְפִסיןָאַמר: ֵאין ִקּדּוׁשִ ין ּתֹוְפִסיןָאַמר: ֵאין ִקּדּוׁשִ יֵבי ָלאִוין,  ָאַמר: ֵאין ִקּדּוׁשִ ַחּיָ יֵבי ָלאִוין, ּבְ ַחּיָ יֵבי ָלאִוין, ּבְ ַחּיָ יֵבי ָלאִוין, ּבְ ַחּיָ         ּבְ
י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר"ּוַמאי ּוַמאי ּוַמאי ּוַמאי  ֵעל ?"ּכִ יּבָ י ּתִ ֵעלּכִ יּבָ י ּתִ ֵעלּכִ יּבָ י ּתִ ֵעלּכִ יּבָ י ּתִ         ....ּכִ

ה" ה ִלי?    "ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ ה ִלי?ָלּמָ ה ִלי?ָלּמָ ה ִלי?ָלּמָ    ָלּמָ
  
        ....ְלַהְחִמיר ָעֶליָה ְלַהְחִמיר ָעֶליָה ְלַהְחִמיר ָעֶליָה ְלַהְחִמיר ָעֶליָה  -  "ַאְלָמָנה"
הוּ "         ְלָהֵקל ָעֶליָה. ְלָהֵקל ָעֶליָה. ְלָהֵקל ָעֶליָה. ְלָהֵקל ָעֶליָה.     - - - -     "ְגרּוׁשָ
        
        

            ....ּוְצִריָכאּוְצִריָכאּוְצִריָכאּוְצִריָכא
ְמִעיַנן ִאי ַאׁשְ ְמִעיַנןּדְ ִאי ַאׁשְ ְמִעיַנןּדְ ִאי ַאׁשְ ְמִעיַנןּדְ ִאי ַאׁשְ    ,ַאְלָמָנהַאְלָמָנהַאְלָמָנהַאְלָמָנה    ::::ּדְ

ִכי ֵלית ָלּה ֶזַרע ָאְכָלה ִכי ֵלית ָלּה ֶזַרע ָאְכָלהַאְלָמָנה הּוא ּדְ ִכי ֵלית ָלּה ֶזַרע ָאְכָלהַאְלָמָנה הּוא ּדְ ִכי ֵלית ָלּה ֶזַרע ָאְכָלהַאְלָמָנה הּוא ּדְ ה, ַאְלָמָנה הּוא ּדְ ַחְזָיא ִלְכהּוּנָ ּום ּדְ הִמׁשּ ַחְזָיא ִלְכהּוּנָ ּום ּדְ הִמׁשּ ַחְזָיא ִלְכהּוּנָ ּום ּדְ הִמׁשּ ַחְזָיא ִלְכהּוּנָ ּום ּדְ             ,ִמׁשּ
ה  ָלא ַחְזָיא ִלְכהּוּנָ ה ּדְ רּוׁשָ ה ֲאָבל ּגְ ָלא ַחְזָיא ִלְכהּוּנָ ה ּדְ רּוׁשָ ה ֲאָבל ּגְ ָלא ַחְזָיא ִלְכהּוּנָ ה ּדְ רּוׁשָ ה ֲאָבל ּגְ ָלא ַחְזָיא ִלְכהּוּנָ ה ּדְ רּוׁשָ ֵלית ָלּה ֶזַרע ָלא ָאְכלָ  -ֲאָבל ּגְ ב ּדְ ֵלית ָלּה ֶזַרע ָלא ָאְכלָ ֵאיָמא ַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ֵלית ָלּה ֶזַרע ָלא ָאְכלָ ֵאיָמא ַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ֵלית ָלּה ֶזַרע ָלא ָאְכלָ ֵאיָמא ַאף ַעל ּגַ ב ּדְ             ....ההההֵאיָמא ַאף ַעל ּגַ

ְמִעיַנן ְמִעיַנןְוִאי ַאׁשְ ְמִעיַנןְוִאי ַאׁשְ ְמִעיַנןְוִאי ַאׁשְ ה,     ::::ְוִאי ַאׁשְ רּוׁשָ ה, ּגְ רּוׁשָ ה, ּגְ רּוׁשָ ה, ּגְ רּוׁשָ   ּגְ
ה,  ָלא ַחְזָיא ִלְכהּוּנָ ּום ּדְ ִכי ִאית ָלּה ֶזַרע ָלא ָאְכָלה ִמׁשּ ה הּוא ּדְ רּוׁשָ ה, ּגְ ָלא ַחְזָיא ִלְכהּוּנָ ּום ּדְ ִכי ִאית ָלּה ֶזַרע ָלא ָאְכָלה ִמׁשּ ה הּוא ּדְ רּוׁשָ ה, ּגְ ָלא ַחְזָיא ִלְכהּוּנָ ּום ּדְ ִכי ִאית ָלּה ֶזַרע ָלא ָאְכָלה ִמׁשּ ה הּוא ּדְ רּוׁשָ ה, ּגְ ָלא ַחְזָיא ִלְכהּוּנָ ּום ּדְ ִכי ִאית ָלּה ֶזַרע ָלא ָאְכָלה ִמׁשּ ה הּוא ּדְ רּוׁשָ         ּגְ

ַחְזָיא  ַחְזָיא ֲאָבל ַאְלָמָנה ּדְ ַחְזָיא ֲאָבל ַאְלָמָנה ּדְ ַחְזָיא ֲאָבל ַאְלָמָנה ּדְ הֲאָבל ַאְלָמָנה ּדְ הִלְכהּוּנָ הִלְכהּוּנָ הִלְכהּוּנָ יכּול,    - - - -     ִלְכהּוּנָ ִאית ָלּה ֶזַרע ַנִמי ּתֵ ב ּדְ יכּול,ֵאיָמא ַאף ַעל ּגַ ִאית ָלּה ֶזַרע ַנִמי ּתֵ ב ּדְ יכּול,ֵאיָמא ַאף ַעל ּגַ ִאית ָלּה ֶזַרע ַנִמי ּתֵ ב ּדְ יכּול,ֵאיָמא ַאף ַעל ּגַ ִאית ָלּה ֶזַרע ַנִמי ּתֵ ב ּדְ    ֵאיָמא ַאף ַעל ּגַ
            ....ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא

        
        

תוֹ     - - - -      ְלָפסּול ָלּה ְלָפסּול ָלּה ְלָפסּול ָלּה ְלָפסּול ָלּה     ִנְבֲעָלהִנְבֲעָלהִנְבֲעָלהִנְבֲעָלה    ::::ְוֵאיָמאְוֵאיָמאְוֵאיָמאְוֵאיָמא רּוׁשָ תוֹ ַאף ַמֲחִזיר ּגְ רּוׁשָ תוֹ ַאף ַמֲחִזיר ּגְ רּוׁשָ תוֹ ַאף ַמֲחִזיר ּגְ רּוׁשָ   ! ַאף ַמֲחִזיר ּגְ
  

            ,,,,ָאַמר ַרֲחָמָנאָאַמר ַרֲחָמָנאָאַמר ַרֲחָמָנאָאַמר ַרֲחָמָנא    "ְלִאיׁש ָזר"
ָרא, ר ֶאְצָלּה ֵמִעיּקָ זָּ ָרא,ִמי ׁשֶ ר ֶאְצָלּה ֵמִעיּקָ זָּ ָרא,ִמי ׁשֶ ר ֶאְצָלּה ֵמִעיּקָ זָּ ָרא,ִמי ׁשֶ ר ֶאְצָלּה ֵמִעיּקָ זָּ ָרא הּוא. ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְלַאּפּוֵקי ַהאי ְלַאּפּוֵקי ַהאי ְלַאּפּוֵקי ַהאי ְלַאּפּוֵקי ַהאי  ִמי ׁשֶ ָרא הּוא. לֹא ָזר ֶאְצָלּה ֵמִעיּקָ ָרא הּוא. לֹא ָזר ֶאְצָלּה ֵמִעיּקָ ָרא הּוא. לֹא ָזר ֶאְצָלּה ֵמִעיּקָ   לֹא ָזר ֶאְצָלּה ֵמִעיּקָ

  
ָרא    ,,,,ִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכי ָלאו ָזר הּוא ֵמִעיּקָ ָראָחָלל, ּדְ ָלאו ָזר הּוא ֵמִעיּקָ ָראָחָלל, ּדְ ָלאו ָזר הּוא ֵמִעיּקָ ָראָחָלל, ּדְ ָלאו ָזר הּוא ֵמִעיּקָ   ! לֹא ִלְפסֹוללֹא ִלְפסֹוללֹא ִלְפסֹוללֹא ִלְפסֹול, ָחָלל, ּדְ

  
יו""לֹא ְיַח  ָאַמר ְקָרא:ָאַמר ְקָרא:ָאַמר ְקָרא:ָאַמר ְקָרא: ַעּמָ ל ַזְרעֹו ּבְ   , (ויקרא כא, טו) ּלֵ

יׁש  יׁש ַמּקִ יׁש ַמּקִ יׁש ַמּקִ    .ַנִמי ּפֹוֵסלַנִמי ּפֹוֵסלַנִמי ּפֹוֵסלַנִמי ּפֹוֵסל ַאף ַזְרעוֹ ַאף ַזְרעוֹ ַאף ַזְרעוֹ ַאף ַזְרעוֹ  ַזְרעֹו לֹו, ַמה הּוא ּפֹוֵסלַזְרעֹו לֹו, ַמה הּוא ּפֹוֵסלַזְרעֹו לֹו, ַמה הּוא ּפֹוֵסלַזְרעֹו לֹו, ַמה הּוא ּפֹוֵסל ַמּקִ
  
  

ַעת ֲהָוָיהְוֵאיָמא ְוֵאיָמא ְוֵאיָמא ְוֵאיָמא  ְ ַעת ֲהָוָיהִמׁשּ ְ ַעת ֲהָוָיהִמׁשּ ְ ַעת ֲהָוָיהִמׁשּ ְ   ! ִמׁשּ

  רש"י
. אני מי שיש לו אלמנות וגירושין בה

קורא בה ושבה אל בית אביה מלחם 
  אביה תאכל ולא מעובד כוכבים ועבד. 

   אשכחן כהנת. דפסיל לה עבד:
. דהא כולה ובת קרא יתירא הוא

כתיב בקרא דלעיל מיניה ובת כהן 
ומצי למכתב אבתריה וכי תהיה 

   אלמנה וגרושה:
. וכבהמה ית לה זרע תיכולאע''ג דא

   בעלמא חשיב:
. דהאי קרא לקולא כתיב אם כן

ולאשמועינן דזרע דעובד כוכבים ועבד 
לא פסיל רבויי לויה וישראלית דכתיב 
ביה למה לי דכתב ובת קרא יתירא 
השתא כהנת גופה אשמועינן דלא 
מיפסלא בזרע עובד כוכבים ועבד 
לויה וישראלית מיבעיא ואי משום 

נן דמי שיש לו אלמנות לאשמועי
וגירושין אפי' הכי כי אית לה זרע 
מיניה לא תיכול ואיצטריך למיסר 
לויה וישראלית האוכלת בתרומה 
בשביל בנה כהן דכי תינשא לזר ויהא 
לה זרע ממנו לא תשוב לתרומה 
במיתת בעלה הא פשיטא לן דכיון 
דכהנת גופה מיפסלא בזרע ישראל 

ית מתרומה דבי נשא כל שכן ישראל
האוכלת בשביל בנה אלא ודאי כי רבי 
קרא לויה וישראלית להכי רבייה 
שאם אוכלת בשביל בנה ונבעלה 
לעובד כוכבים ועבד אפי' אין לה זרע 
נפסלה דלא נפקא לן מכהנת 
כדאמרינן לעיל (דף סח:) כהנת היא 

   דקדיש גופה כו':
ולרבי עקיבא דאמר אין קידושין 

יה . לאדם פסול והאי כי תהתופסין
לאיש זר דלעיל לאו משום הויה נקט 
ולמימרא דאין ביאת פסול פוסלת 
אלא במי שראוי לקדש דהא אין 
קידושין לשום פסול והאי כי תהיה 
אם בא ללמד על ביאת פסולין אינו 
אלא לשון בעילה וכל הזרים אצלה 
במשמע שתהא ביאתם פוסלת אפילו 

   עובד כוכבים ועבד:
ובד . לאשמועינן עאלמנה וגרושה

   כוכבים ועבד למה לי:
. כלומר לאו אלמנה להחמיר כו'

למעוטי מי שיש לו אלמנות וגירושין 
אלא לגופיה איצטריך אלמנה כדי 
להחמיר עליה דאי לא כתיב ה''א 
אלמנת ישראל והיא בת כהן תיכול 
ואע''ג דאית לה זרע וגרושה איצטריך 
לכתביה רחמנא להקל עליה ולמימר 

להקל) דכי לית  (דכי נתגרשה מישראל
לה זרע מישראל תיכול דאי לא 
כתביה ה''א אע''ג דלית לה זרע לא 
תיכול דכיון דאיפסלה מכהונה 

   מתרומה נמי מיפסלה:
ואימא נבעלה לפסול לה אף מחזיר 

. משנישאת לאחר דהא זר גרושתו
הוא אצלה ותפסי לו בה קידושין 
אלמה תניא בהחולץ (לעיל מד:) היא 

אוקימנא כשרה כשרה וולדה כשר ו
   לכהונה וכ''ש לתרומה:

ה''ג חלל דלאו זר אצלה הוא לא 
. דהא חלל מותר אפילו ליפסול
   בכהנת:

. של כהן גדול מן האלמנה מקיש זרעו
לו מה הוא פוסל האלמנה בביאתו מן 
התרומה כדיליף בפרק עשרה יוחסין 
(קדושין דף עז.) ולא יחלל מי שהיה 
 כשר ונתחלל וזו היא האלמנה אף

זרעו החלל פוסל אשה בביאתו מן 
   התרומה:

. מדאפקה רחמנא בלשון כי ואימא
תהיה משעת הויה אי קידש פסול את 
האשה פסולה עולמית ואפי' מת 

   כאילו בא עליה:
  



    """""ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול    ––––מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' 
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ַאְלָמָנהכֹ כֹ כֹ כֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדּוְמָיא ּדּוְמָיא ּדּוְמָיא ּדּוְמָיא  דֹול ּבְ ַאְלָמָנהֵהן ּגָ דֹול ּבְ ַאְלָמָנהֵהן ּגָ דֹול ּבְ ַאְלָמָנהֵהן ּגָ דֹול ּבְ         ,,,,ֵהן ּגָ

ִביָאהַמה ּכֹ ַמה ּכֹ ַמה ּכֹ ַמה ּכֹ  ַאְלָמָנה, ּבְ דֹול ּבְ ִביָאהֵהן ּגָ ַאְלָמָנה, ּבְ דֹול ּבְ ִביָאהֵהן ּגָ ַאְלָמָנה, ּבְ דֹול ּבְ ִביָאהֵהן ּגָ ַאְלָמָנה, ּבְ דֹול ּבְ   , ֵהן ּגָ
ִביָאה.  ִביָאה. ַאף ַהאי ַנִמי ּבְ ִביָאה. ַאף ַהאי ַנִמי ּבְ ִביָאה. ַאף ַהאי ַנִמי ּבְ   ַאף ַהאי ַנִמי ּבְ

  
א ֲהָוָיה וּ     ::::ְוֵאיָמאְוֵאיָמאְוֵאיָמאְוֵאיָמא ִאיּכָ א ֲהָוָיה וּ ַעד ּדְ ִאיּכָ א ֲהָוָיה וּ ַעד ּדְ ִאיּכָ א ֲהָוָיה וּ ַעד ּדְ ִאיּכָ    !!!!ִביָאהִביָאהִביָאהִביָאהַעד ּדְ

  
ַאְלָמָנהכֹ כֹ כֹ כֹ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּדּוְמָיא ּדּוְמָיא ּדּוְמָיא ּדּוְמָיא  דֹול ּבְ ַאְלָמָנהֵהן ּגָ דֹול ּבְ ַאְלָמָנהֵהן ּגָ דֹול ּבְ ַאְלָמָנהֵהן ּגָ דֹול ּבְ             ,,,,ֵהן ּגָ

ִביָאה ְלחּוָדּה ַמה ּכֹ ַמה ּכֹ ַמה ּכֹ ַמה ּכֹ  ַאְלָמָנה ּבְ דֹול ּבְ ִביָאה ְלחּוָדּה ֵהן ּגָ ַאְלָמָנה ּבְ דֹול ּבְ ִביָאה ְלחּוָדּה ֵהן ּגָ ַאְלָמָנה ּבְ דֹול ּבְ ִביָאה ְלחּוָדּה ֵהן ּגָ ַאְלָמָנה ּבְ דֹול ּבְ   , ֵהן ּגָ
ִביָאה ְלחּוָדּה  ִביָאה ְלחּוָדּה ַאף ַהאי ַנִמי ּבְ ִביָאה ְלחּוָדּה ַאף ַהאי ַנִמי ּבְ ִביָאה ְלחּוָדּה ַאף ַהאי ַנִמי ּבְ             ....ַאף ַהאי ַנִמי ּבְ

        
        
        
        

  רש"י
. כהן גדול בביאה הוא דפסיל

כדכתיב (ויקרא כא) לא יחלל 
זרעו כשיש זרע חילל והכי נמי 

יבמתו (לעיל דף  תנן בהבא על
נו:) נתארמלו או נתגרשו מן 
הנישואין פסולות מן האירוסין 

   כשרות:
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        סט, אסט, אסט, אסט, א .10
יוְ "   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

סּול  ְרעֹו ּפָ ּזַ ל ׁשֶ   ּפֹוֵסל,  - ּכָ
סּול ְוָכ  ֵאין ַזְרעֹו ּפָ    ...."ֵאינֹו ּפֹוֵסל -ל ׁשֶ
  

א לְ  א ַקּמָ ּנָ ין ּתַ א ּבֵ א לְ ַמאי ִאיּכָ א ַקּמָ ּנָ ין ּתַ א ּבֵ א לְ ַמאי ִאיּכָ א ַקּמָ ּנָ ין ּתַ א ּבֵ א לְ ַמאי ִאיּכָ א ַקּמָ ּנָ ין ּתַ א ּבֵ יַמאי ִאיּכָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         יֹוֵסי? יֹוֵסי? יֹוֵסי? יֹוֵסי?     ַרּבִ
        

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ
יַנְייהוּ  א ּבֵ ִני ִאיּכָ ִני ַוֲאדֹוִמי ׁשֵ יַנְייהוּ ִמְצִרי ׁשֵ א ּבֵ ִני ִאיּכָ ִני ַוֲאדֹוִמי ׁשֵ יַנְייהוּ ִמְצִרי ׁשֵ א ּבֵ ִני ִאיּכָ ִני ַוֲאדֹוִמי ׁשֵ יַנְייהוּ ִמְצִרי ׁשֵ א ּבֵ ִני ִאיּכָ ִני ַוֲאדֹוִמי ׁשֵ   . ִמְצִרי ׁשֵ

  
א ִמּכֹ  ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאלָּ א ִמּכֹ ּוׁשְ ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאלָּ א ִמּכֹ ּוׁשְ ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאלָּ א ִמּכֹ ּוׁשְ ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאלָּ ַאְלָמָנה,ּוׁשְ דֹול ּבְ ַאְלָמָנה,ֵהן ּגָ דֹול ּבְ ַאְלָמָנה,ֵהן ּגָ דֹול ּבְ ַאְלָמָנה,ֵהן ּגָ דֹול ּבְ    ֵהן ּגָ

א ַק  ּנָ א ַק ּתַ ּנָ א ַק ּתַ ּנָ א ַק ּתַ ּנָ א ָסַברּתַ א ָסַברּמָ א ָסַברּמָ א ָסַברּמָ ֲעֵביָרה וּ ַמה ּכֹ ַמה ּכֹ ַמה ּכֹ ַמה ּכֹ : ּמָ יָאתֹו ּבַ ּבִ ַאְלָמָנה, ׁשֶ דֹול ּבְ ֲעֵביָרה וּ ֵהן ּגָ יָאתֹו ּבַ ּבִ ַאְלָמָנה, ׁשֶ דֹול ּבְ ֲעֵביָרה וּ ֵהן ּגָ יָאתֹו ּבַ ּבִ ַאְלָמָנה, ׁשֶ דֹול ּבְ ֲעֵביָרה וּ ֵהן ּגָ יָאתֹו ּבַ ּבִ ַאְלָמָנה, ׁשֶ דֹול ּבְ    ,ּפֹוֵסלּפֹוֵסלּפֹוֵסלּפֹוֵסלֵהן ּגָ
        ּפֹוֵסל. ּפֹוֵסל. ּפֹוֵסל. ּפֹוֵסל.     - - - - ַאף ַהאי ַנִמי ַאף ַהאי ַנִמי ַאף ַהאי ַנִמי ַאף ַהאי ַנִמי 

יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ כֹ     ַרּבִ כֹ יֹוֵסי ָסַבר: ּכְ כֹ יֹוֵסי ָסַבר: ּכְ כֹ יֹוֵסי ָסַבר: ּכְ דֹול, יֹוֵסי ָסַבר: ּכְ דֹול, ֵהן ּגָ דֹול, ֵהן ּגָ דֹול, ֵהן ּגָ         ֵהן ּגָ
סּול ּופֹוֵסלַמה ּכֹ ַמה ּכֹ ַמה ּכֹ ַמה ּכֹ  ְרעֹו ּפָ זַּ דֹול ׁשֶ סּול ּופֹוֵסלֵהן ּגָ ְרעֹו ּפָ זַּ דֹול ׁשֶ סּול ּופֹוֵסלֵהן ּגָ ְרעֹו ּפָ זַּ דֹול ׁשֶ סּול ּופֹוֵסלֵהן ּגָ ְרעֹו ּפָ זַּ דֹול ׁשֶ    ,ֵהן ּגָ

סּול  ְרעֹו ּפָ זַּ ל ׁשֶ סּול ַאף ּכָ ְרעֹו ּפָ זַּ ל ׁשֶ סּול ַאף ּכָ ְרעֹו ּפָ זַּ ל ׁשֶ סּול ַאף ּכָ ְרעֹו ּפָ זַּ ל ׁשֶ         ּפֹוֵסל. ּפֹוֵסל. ּפֹוֵסל. ּפֹוֵסל.     - - - - ַאף ּכָ
ִני ְלַאּפּוֵקי ִמ ְלַאּפּוֵקי ִמ ְלַאּפּוֵקי ִמ ְלַאּפּוֵקי ִמ  ִני ְצִרי ׁשֵ ִני ְצִרי ׁשֵ ִני ְצִרי ׁשֵ סּול. ּדְ ְצִרי ׁשֵ סּול. ֵאין ַזְרעֹו ּפָ סּול. ֵאין ַזְרעֹו ּפָ סּול. ֵאין ַזְרעֹו ּפָ         ֵאין ַזְרעֹו ּפָ

ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ י ָיבֹ     ::::ּדִ ִליׁשִ ְלדּו ָלֶהם ּדֹור ׁשְ ר ִיּוָ ִנים ֲאׁשֶ ְקַהל ה'""ּבָ   . (דברים כג, ט) א ָלֶהם ּבִ
        
        
        

  רש"י
. פסול וזרעו כשר מצרי שני

לת''ק כיון דהוא פסול פוסלה 
בביאה לרבי יוסי לא פסיל: הכי 
גרסינן מה כהן גדול באלמנה 

   ביאתו בעבירה ופוסל כו':
ן . ביאתמצרי ואדומי שני

בעבירה דכתיב (דברים כג) 
   שלישי ולא שני:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



    """""ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול"ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ָּגדֹול    ––––מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' מסכת יבמות פרק ז' 
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ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

א  ה נֹוׂשֵ ּתֹו ַאתָּ א ּבִ ה נֹוׂשֵ ַאתָּ ל ׁשֶ   . "ַאְלָמָנתוֹ ּכָ
  

ין  א ּבֵ ין ַמאי ִאיּכָ א ּבֵ ין ַמאי ִאיּכָ א ּבֵ ין ַמאי ִאיּכָ א ּבֵ יַמאי ִאיּכָ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמִליֵאל    ַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאליֹוֵסי ְלַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאליֹוֵסי ְלַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאליֹוֵסי ְלַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ         ????יֹוֵסי ְלַרּבָ
        

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : עּוּלָ
יַנְייהוּ  א ּבֵ ר ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִאיּכָ יַנְייהוּ ּגֵ א ּבֵ ר ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִאיּכָ יַנְייהוּ ּגֵ א ּבֵ ר ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִאיּכָ יַנְייהוּ ּגֵ א ּבֵ ר ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִאיּכָ             ....ּגֵ

א ִמּכֹ  ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאלָּ א ִמּכֹ ּוׁשְ ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאלָּ א ִמּכֹ ּוׁשְ ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאלָּ א ִמּכֹ ּוׁשְ ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאלָּ ַאְלָמָנה. ּוׁשְ דֹול ּבְ ַאְלָמָנה. ֵהן ּגָ דֹול ּבְ ַאְלָמָנה. ֵהן ּגָ דֹול ּבְ ַאְלָמָנה. ֵהן ּגָ דֹול ּבְ         ֵהן ּגָ
י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ַאְלָמָנה ׁשֶ     ַרּבִ דֹול ּבְ ַאְלָמָנה ׁשֶ יֹוֵסי ָסַבר: ַמה ּכֵהן ּגָ דֹול ּבְ ַאְלָמָנה ׁשֶ יֹוֵסי ָסַבר: ַמה ּכֵהן ּגָ דֹול ּבְ ַאְלָמָנה ׁשֶ יֹוֵסי ָסַבר: ַמה ּכֵהן ּגָ דֹול ּבְ סּול ּפֹוֵסל.יֹוֵסי ָסַבר: ַמה ּכֵהן ּגָ ְרעֹו ּפָ זַּ ל ׁשֶ סּול ּופֹוֵסל ַאף ּכָ ְרעֹו ּפָ סּול ּפֹוֵסל.זַּ ְרעֹו ּפָ זַּ ל ׁשֶ סּול ּופֹוֵסל ַאף ּכָ ְרעֹו ּפָ סּול ּפֹוֵסל.זַּ ְרעֹו ּפָ זַּ ל ׁשֶ סּול ּופֹוֵסל ַאף ּכָ ְרעֹו ּפָ סּול ּפֹוֵסל.זַּ ְרעֹו ּפָ זַּ ל ׁשֶ סּול ּופֹוֵסל ַאף ּכָ ְרעֹו ּפָ    זַּ

ְמִליֵאל ָסַבר: ַמה ּכֹ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאל ָסַבר: ַמה ּכֹ ַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאל ָסַבר: ַמה ּכֹ ַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִליֵאל ָסַבר: ַמה ּכֹ ַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ל ַזְרעוֹ ַרּבָ ּכָ ַאְלָמָנה ׁשֶ דֹול ּבְ ל ַזְרעוֹ ֵהן ּגָ ּכָ ַאְלָמָנה ׁשֶ דֹול ּבְ ל ַזְרעוֹ ֵהן ּגָ ּכָ ַאְלָמָנה ׁשֶ דֹול ּבְ ל ַזְרעוֹ ֵהן ּגָ ּכָ ַאְלָמָנה ׁשֶ דֹול ּבְ סּול ְוּפֹוֵסל ֵהן ּגָ סּול ְוּפֹוֵסלּפָ סּול ְוּפֹוֵסלּפָ סּול ְוּפֹוֵסלּפָ   ,ּפָ
סּול ּופֹוֵסל,  ַאףַאףַאףַאף ל ַזְרעֹו ּפָ ּכָ סּול ּופֹוֵסל, ׁשֶ ל ַזְרעֹו ּפָ ּכָ סּול ּופֹוֵסל, ׁשֶ ל ַזְרעֹו ּפָ ּכָ סּול ּופֹוֵסל, ׁשֶ ל ַזְרעֹו ּפָ ּכָ         ׁשֶ

סּולין כָּ ין כָּ ין כָּ ין כָּ ֵא ֵא ֵא ֵא ּדְ ְלַאּפּוֵקי ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי, ְלַאּפּוֵקי ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי, ְלַאּפּוֵקי ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי, ְלַאּפּוֵקי ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי,  סּולל ַזְרעֹו ּפָ סּולל ַזְרעֹו ּפָ סּולל ַזְרעֹו ּפָ    ....ל ַזְרעֹו ּפָ
            ::::ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרּדְ ּדְ ּדְ ּדְ 
        ְולֹא ַעּמֹוִנית, ְולֹא ַעּמֹוִנית, ְולֹא ַעּמֹוִנית, ְולֹא ַעּמֹוִנית,     - - - -  )ד(דברים כג,     125125125125"ַעּמֹוִני"
        ְולֹא מֹוָאִבית. ְולֹא מֹוָאִבית. ְולֹא מֹוָאִבית. ְולֹא מֹוָאִבית.     - - - -     "מֹוָאִבי"
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ְקַהל ה   ְקַהל ה 'לֹא ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ּבִ יִרי לֹא ָיבֹא ָלֶהם ּבִ ם ּדֹור ֲעׂשִ   ַעד עֹוָלם 'ּגַ

  רש"י
. כהן נושא בתו אתה כל שאתה

   כהן נושא אלמנתו:
. הוא ובנו ובן בנו עד גר עמוני

סוף העולם פסולין אבל בתו 
כשרה דקיימא לן (לקמן דף עו:) 
עמוני ולא עמונית לרבי יוסי 
דתלי טעמא בכל שזרעו פסול 

בזרעו פסול פוסל הואיל ויש 
ולרבי שמעון דתלי טעמא בבתו 

   לא פסיל:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ָנה    ִמׁשְ

ֹוֶטהוְ ָהאֹוֵנס  ה, ְוַהׁשּ    :ַהְמַפתֶּ
  לֹא ּפֹוְסִלין, 

  ְולֹא ַמֲאִכיִלין. 
ָרֵאל ְוִאם ֵאיָנן ְראּוִיין ָלבֹ ִיׂשְ   ֲהֵרי ֵאּלּו ּפֹוְסִלין.  - א ּבְ

יַצד?    ּכֵ
ת ּכֹ א ַעל ּבַ ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ְתרּוָמהאַכל ּתֹ  -  ֵהןִיׂשְ  .  ּבִ

ָרה   סט,ב ְתרּוָמה. לֹא ּתֹ -ִעיּבְ   אַכל ּבִ
ֵמֶעיָה  ר ּבְ ְך ָהעּוּבָ   אַכל. ּתֹ - ֶנְחתַּ

ָרֵאל ָהָיה ּכֹ ת ִיׂשְ א ַעל ּבַ ּבָ ְתרּוָמה, לֹא ּתֹ - ֵהן ׁשֶ   אַכל ּבִ
  אַכל, לֹא ּתֹ -ָרה ִעיּבְ 

  אַכל. ּתֹ - ָיְלָדה 
ל ָאב חוֹ ִנְמָצא ּכֹ ֶ דֹול ִמׁשּ ן ּגָ ל ּבֵ   . ׁשֶ

  
   :ָהֶעֶבד

יָאה,  ּום ּבִ   ּפֹוֵסל ִמׁשּ
ּום ֶזַרע.    ְוֵאינֹו ּפֹוֵסל ִמׁשּ

  

יַצד?    ּכֵ
ָרֵאל ְלכֹ ת ִיׂשְ   ֵהן, ּבַ

ת ּכֹ ָרֵאל, ּבַ   ֵהן ְלִיׂשְ
ן,    ְוָיְלָדה ֵהיֶמּנּו ּבֵ

ְפָחה, ְוָיְלָדה ְוָה  ִ ׁש ַעל ַהׁשּ ן ְוִנְכּבַ ן ַלְך ַהּבֵ   ֶעֶבד.  ֲהֵרי ֶזה -ֵהיֶמּנּו ּבֵ
  

ָרֵאל ְלכֹ ת ִיׂשְ ְתרּוָמה, לֹא ּתֹ -ֵהן ָהְיָתה ֵאם ָאִביו ּבַ   אַכל ּבִ
ת ּכֹ ָרֵאל ּבַ ְתרּוָמה. ּתֹ -ֵהן ְלִיׂשְ   אַכל ּבִ

  
   :ַמְמֵזר
   ,ּפֹוֵסל

  ּוַמֲאִכיל. 
  

יַצד?    ּכֵ
ת ָרֵאל ְלכֹ ּבַ   ֵהן, ִיׂשְ

ת ּכֹ ָרֵאל, ּבַ   ֵהן ְלִיׂשְ
ת,    ְוָיְלָדה ֵהיֶמּנּו ּבַ

ן  את ְלֶעֶבד אֹו ְלגֹוי ְוָיְלָדה ֵהיֶמּנּו ּבֵ ֵ ת ְוִניׂשּ    .ֲהֵרי ֶזה ַמְמֵזר -ְוָהְלָכה ַהּבַ
  

ָרֵאל ְלכֹ ת ִיׂשְ ְתרּוָמהּתֹ -ֵהן ָהְיָתה ֵאם ִאּמֹו ּבַ   . אַכל ּבִ
ת ּכֹ ְתרּוָמהלֹא ּתֹ -ָרֵאל ֵהן ְלִיׂשְ ּבַ    .אַכל ּבִ

  
דֹולּכֹ הּוא ּפֹוֵסל.  -  ֵהן ּגָ ָעִמים ׁשֶ   ּפְ

  

יַצד?    ּכֵ
ת ּכֹ ת, ּבַ ָרֵאל ְוָיְלָדה ֵהיֶמּנּו ּבַ   ֵהן ְלִיׂשְ

ת ְלכֹ ת ְוִניסֵּ ן ְוָהְלָכה ַהּבַ    –ֵהן, ְוָיְלָדה ֵהיֶמּנּו ּבֵ
דֹול עֹוֵמדֲהֵרי ֶזה ָראּוי ִלְהיֹות ּכֹ ַח.  ֵהן ּגָ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ׁש ַעל ּגַ מֵּ   ּוְמׁשַ

  ַמֲאִכיל ֶאת ִאּמֹו, 
  ּופֹוֵסל ֵאם ִאּמֹו, 

ְבנִ את אֹוֶמֶרת: לֹא זֹ רּוָמהי ּכֹּכִ הּוא ּפֹוְסֵלִני ִמן ַהתְּ דֹול, ׁשֶ   . . . . ֵהן ּגָ
        

ָמָרא    ּגְ

ַנן ָתנּו ַרּבָ ֵניָנא ְלָהא ּדְ ַנןּתָ ָתנּו ַרּבָ ֵניָנא ְלָהא ּדְ ַנןּתָ ָתנּו ַרּבָ ֵניָנא ְלָהא ּדְ ַנןּתָ ָתנּו ַרּבָ ֵניָנא ְלָהא ּדְ             ::::ּתָ
ים, ּוֵמ " אּו ָנׁשִ ׂשְ יּבּום - תּו ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ֶשּנָ טּורֹות ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהּיִ   . "ְנׁשֹוֵתיֶהן ּפְ
        
        

  רש"י
  מתני' 

. אפי' על ידי חופה והשוטה
וקדושין לא פוסל ולא מאכיל 

   דאין קנינו קנין:
. שהרי נתחללה הרי אלו פוסלין

   בביאת פסול לה:
. הרי ישראל שבא על בת כהן

באונס או בפיתוי שלא לשם 
  קידושין:

. כדילפינן לעיל יברה לא תאכלע
(דף סז:) עובר פוסל דכתיב 

   כנעוריה פרט למעוברת:
. מיד נחתך העובר במעיה תאכל

 וה''ה נמי אם ילדתו ומת:
. שהעובר אינו עיברה לא תאכל

מאכיל את אמו ישראלית עד 
שיצא לאויר העולם כדכתיב 
(ויקרא כב) ויליד ביתו יאכלו 
ילוד מאכיל שאין ילוד אין 

   כיל:מא
. שהבועל לא יכול גדול משל אב

להאכילה מפני שלא בא עליה 
לשם קידושין ולאו קנינו הוא 

   ובנו מאכילה:
. אם העבד פוסל משום ביאה

בא על כהנת פסלה מן התרומה 
כדאמרינן בגמרא לעיל (דף 

   סח:):
. אם יש ואין פוסל משום זרע

לה זרע לבת כהן מישראל כשר 
 שהוא עבד ומת בעלה ישראל
ונשאר זה לא אמרינן הרי זרע 
יש לה מישראל ולא תשוב 
לתרומת אביה דעבד ודאי לאו 
זרע הוא ומפרש ואזיל היכי 
משכחת לה שיהא בן ישראל 

   כשר עבד:
. נדחק ונדבק ונכבש על השפחה

עליה לשון מכבש פריש''א 
{מכבש [כאן לא מדובר בכלי 
מסוים, אלא במונח "נכבש על 
השפחה", במקום "בא על 

בלע''ז ולשון גנאי  השפחה"]}
   הוא:

. שולד שפחה כמוה הרי זה עבד
דכתיב האשה וילדיה (שמות 

   כא):
. בת כהן היתה אם אביו

לישראל תאכל בתרומה אם מת 
אביו והוא קיים אע''ג דולד ולד 
בעלמא פסיל כדאמרן (לקמן דף 
ע.) זרע זרעה מנין כו' האי לא 
פסיל דהא לאו בתר אבוה אזיל 

עו הוא בת ישראל לכהן ולאו זר
ומת בנה מכהן ובנו בן בנה קיים 
והוא עבד לא תאכל בתרומה 

   דלאו זרע הוא:
. את כ''ג פעמים שהוא פוסל

בת כהן מן התרומה משום 
   זרעה מישראל:

. לאחר מיתת מאכיל את אמו
  אביו:

. אפילו לאחר ופוסל את אם אמו
מיתת אמו דאי לאו הוא הוה 
 הדרה אם אמו לתרומה דבי

נשא לאחר מיתת בתה כדאמר 
ביש מותרות (לקמן ד' פז.) מת 
 בנה מישראל תאכל בתרומה:

. האשה אומרת לא כבני וזאת
   כ''ג כלומר לא ירבו כמותו:

  
  גמ' 

. אלמא אין נשותיהן פטורות
   קנין לשוטה:
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יַצד? "   ּכֵ

ת ּכֹ א ַעל ּבַ ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ְתרּוָמה, ּתֹ -  ֵהןָהָיה ִיׂשְ   אַכל ּבִ
ָרה לֹא ּתֹ    ...."אַכלִעיּבְ

  
יָון יָוןּכֵ יָוןּכֵ יָוןּכֵ ָרה ּדְ " ּכֵ ָרה! "אַכללֹא ּתֹ -ִעיּבְ א ִעיּבְ ּמָ ָרה! ? ֵליחּוׁש ׁשֶ א ִעיּבְ ּמָ ָרה! ? ֵליחּוׁש ׁשֶ א ִעיּבְ ּמָ ָרה! ? ֵליחּוׁש ׁשֶ א ִעיּבְ ּמָ         ? ֵליחּוׁש ׁשֶ

נַ  נַ ִמי לֹא ּתְ נַ ִמי לֹא ּתְ נַ ִמי לֹא ּתְ             ::::ןןןןִמי לֹא ּתְ
רֹות ֵהן" א ְמעּוּבָ ּמָ ים, ׁשֶ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ין אֹוָתן ׁשְ    !(יבמות לג:) "ַמְפִריׁשִ
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ה ּבַ         : : : : ַרּבָ
ׁשּו,    - - - - ְליֹוֲחִסין ְליֹוֲחִסין ְליֹוֲחִסין ְליֹוֲחִסין  ׁשּו,ָחׁשְ ׁשּו,ָחׁשְ ׁשּו,ָחׁשְ    ָחׁשְ

ׁשּו.    - - - - ִלְתרּוָמה ִלְתרּוָמה ִלְתרּוָמה ִלְתרּוָמה  ׁשּו.לֹא ָחׁשְ ׁשּו.לֹא ָחׁשְ ׁשּו.לֹא ָחׁשְ    לֹא ָחׁשְ
  

ׁשּו? ׁשּו?ְוִלְתרּוָמה לֹא ָחׁשְ ׁשּו?ְוִלְתרּוָמה לֹא ָחׁשְ ׁשּו?ְוִלְתרּוָמה לֹא ָחׁשְ             !!!!ְוִלְתרּוָמה לֹא ָחׁשְ
            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא

יךְ  יטֵּ ָעה ַאַחת קוֹ  "ֲהֵרי ֶזה ּגִ ד - ֶדם ְלִמיָתִתיׁשָ ְתרּוָמה ִמּיָ   ! "ֲאסּוָרה ֶלֱאכֹול ּבִ
  

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאלָּ א ָאַמר ֶאלָּ א ָאַמר ֶאלָּ ר ַרב הּוָנאֶאלָּ ה ּבַ         : : : : ַרּבָ
ּוִאין  ִניׂשּ ּוִאין ּבְ ִניׂשּ ּוִאין ּבְ ִניׂשּ ּוִאין ּבְ ִניׂשּ ׁשּו,     - - - - ּבְ ׁשּו, ָחׁשְ ׁשּו, ָחׁשְ ׁשּו, ָחׁשְ   ָחׁשְ

ְזנּות  ְזנּות ּבִ ְזנּות ּבִ ְזנּות ּבִ ׁשּו.    - - - - ּבִ ׁשּו.לֹא ָחׁשְ ׁשּו.לֹא ָחׁשְ ׁשּו.לֹא ָחׁשְ    לֹא ָחׁשְ
  

ׁשּו? ּוִאין ִמי ָחׁשְ ׁשּו?ּוְבִניׂשּ ּוִאין ִמי ָחׁשְ ׁשּו?ּוְבִניׂשּ ּוִאין ִמי ָחׁשְ ׁשּו?ּוְבִניׂשּ ּוִאין ִמי ָחׁשְ             !!!!ּוְבִניׂשּ
            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא

ת ּכֹ" ָרֵאל, ּוֵמת ּבַ את ְלִיׂשְ ֵ יׂשּ ּנִ ְתרּוָמה ָלֶעֶרבטוֹ  -ֵהן ׁשֶ   ! "ֶבֶלת, ְואֹוֶכֶלת ּבִ
  

אָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ַרב ִחְסּדָ
ִעים ִעיםטֹוֶבֶלת ְואֹוֶכֶלת ַעד ַאְרּבָ ִעיםטֹוֶבֶלת ְואֹוֶכֶלת ַעד ַאְרּבָ ִעיםטֹוֶבֶלת ְואֹוֶכֶלת ַעד ַאְרּבָ    ,טֹוֶבֶלת ְואֹוֶכֶלת ַעד ַאְרּבָ

ָרא  ִאי ָלא ִמיַעּבְ ָרא ּדְ ִאי ָלא ִמיַעּבְ ָרא ּדְ ִאי ָלא ִמיַעּבְ ָרא ּדְ ִאי ָלא ִמיַעּבְ ָרא    - - - - ּדְ ָראָהא ָלא ִמיַעּבְ ָראָהא ָלא ִמיַעּבְ ָראָהא ָלא ִמיַעּבְ   , ָהא ָלא ִמיַעּבְ
ָרא  ָרא ְוִאי ִמיַעּבְ ָרא ְוִאי ִמיַעּבְ ָרא ְוִאי ִמיַעּבְ ִעים    - - - - ְוִאי ִמיַעּבְ ִעיםַעד ַאְרּבָ ִעיםַעד ַאְרּבָ ִעיםַעד ַאְרּבָ ָעְלָמא ִהיא ַעד ַאְרּבָ ָעְלָמא ִהיאַמָיא ּבְ ָעְלָמא ִהיאַמָיא ּבְ ָעְלָמא ִהיאַמָיא ּבְ   . ַמָיא ּבְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַאּבַ

ֵהא ְמקּוְלֶקֶלת ְלַמְפֵרַע "    ::::ֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפא    ,,,,ִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכיִאי ָהִכי ֵמֶעיָה תְּ ָרּה ּבְ ר עּוּבָ   ! "הּוּכַ
  

   ?"ְמקּוְלֶקֶלת"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 
  

ִעים ִעיםַעד ַאְרּבָ ִעיםַעד ַאְרּבָ ִעיםַעד ַאְרּבָ         . ַעד ַאְרּבָ
        
        
        

  רש"י
. דאי פשיטא לן דעיברה כיון

אמרינן לה לא תאכל אמאי 
תין ישראל הבא על קתני מתני

בת כהן באונס ופיתוי תאכל 
   ליחוש שמא עיברה:

. בפ' ד' אחין גבי מי לא תנן
נשים שהוחלפו בשעת כניסתן 
לחופה מפרישין אותן מבעליהן 
ג' חדשים שמא מעוברת הן 
והולדות ממזרין ובעינן הבחנה 
בין ולד כשר לולד פסול אלמא 

   לחדא ביאה חיישינן:
עשו . מעלה ליוחסין חששו

ליוחסין לחוש לביאה אחת 
   ולספק:

. כהן לבת הרי זה גיטיך
   ישראל:

. אסורה לאכול בתרומה מיד
דכל שעתא אמרינן השתא מיית 

   אלמא אסרי לה מספק:
. לא תימא אלא אמר רבה

לתרומה לא חששו דודאי 
חיישינן לספיקא אלא תריץ 

   לפירכא דלעיל הכי:
. כגון שנתחלפו בנישואין

חששו לשמא  בכניסתן לחופה
   נתעברו דהא לא הפכו:

. כדקיימא אבל בזנות לא חששו
לן אשה מזנה מתהפכת כדי 
 שלא תתעבר הלכך ליכא ספק:

   . בעלה בו ביום:ומת
. משום ביאה דכתיב טובלת

ואשה אשר ישכב איש אותה 
שכבת זרע וגו' (ויקרא טו): 

   יצירת הולד ארבעים יום:
. לשלם תהא מקולקלת למפרע

לה קרן וחומש תרומה שאכ
דאשתכח דזרה הויא ואכלה 
תרומה בשוגג ואי כדקאמרת 
מאי מקולקלת הא ודאי כל מ' 

   לאו זרה הויא:
. אם אכלה לאחר מ' תהא עד מ'

מקולקלת למפרע עד יום 
ארבעים ומדמתרץ רב חסדא 
אוכלת עד ארבעים שמע מינה 
מת בעלה דקתני בברייתא הוי 
דמת בו ביום שנשאה דאי שהה 

ן מרובה לאלתר אצלה זמ
אסורה דלמא מעוברת היא 

   דהרי כבר ארבעים יום:
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ַמר ַמרִאיּתְ ַמרִאיּתְ ַמרִאיּתְ             ::::ִאיּתְ

ֵבית ָחִמיו, א ַעל ֲארּוָסתֹו ּבְ ֵבית ָחִמיו,ַהּבָ א ַעל ֲארּוָסתֹו ּבְ ֵבית ָחִמיו,ַהּבָ א ַעל ֲארּוָסתֹו ּבְ ֵבית ָחִמיו,ַהּבָ א ַעל ֲארּוָסתֹו ּבְ    ַהּבָ
ָלד ַמְמֵזר    ַרב ָלד ַמְמֵזרָאַמר: ַהּוָ ָלד ַמְמֵזרָאַמר: ַהּוָ ָלד ַמְמֵזרָאַמר: ַהּוָ          .ָאַמר: ַהּוָ

מּוֵאלוּ וּ וּ וּ  תּוִקי    ׁשְ ָלד ׁשְ תּוִקיָאַמר: ַהּוָ ָלד ׁשְ תּוִקיָאַמר: ַהּוָ ָלד ׁשְ תּוִקיָאַמר: ַהּוָ ָלד ׁשְ         ....ָאַמר: ַהּוָ
        

        : : : : אָרָב ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ָרא ִמיְלֵתיּה  ּבְ ָרא ִמיְלֵתיּה ִמְסּתַ ּבְ ָרא ִמיְלֵתיּה ִמְסּתַ ּבְ ָרא ִמיְלֵתיּה ִמְסּתַ ּבְ ַדְייָמא ֵמָעְלָמא, ַרבַרבַרבַרבּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמְסּתַ ַדְייָמא ֵמָעְלָמאּדְ ַדְייָמא ֵמָעְלָמאּדְ ַדְייָמא ֵמָעְלָמאּדְ   , ּדְ

ְייָמא ֵמָעְלָמא  ְייָמא ֵמָעְלָמא ֲאָבל לֹא ּדַ ְייָמא ֵמָעְלָמא ֲאָבל לֹא ּדַ ְייָמא ֵמָעְלָמא ֲאָבל לֹא ּדַ ֵדיַנן ֵליּה     - - - - ֲאָבל לֹא ּדַ יֵדיּה ׁשָ ְתָרא ּדִ ֵדיַנן ֵליּה ּבַ יֵדיּה ׁשָ ְתָרא ּדִ ֵדיַנן ֵליּה ּבַ יֵדיּה ׁשָ ְתָרא ּדִ ֵדיַנן ֵליּה ּבַ יֵדיּה ׁשָ ְתָרא ּדִ             ....ּבַ
        

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
            ????ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 

ָקָתֵני ָקָתֵניּדְ ָקָתֵניּדְ ָקָתֵניּדְ    ."אַכלָיְלָדה ּתֹ"    ::::ּדְ
  

ֵמי ֵמיֵהיִכי ּדָ ֵמיֵהיִכי ּדָ ֵמיֵהיִכי ּדָ             ????ֵהיִכי ּדָ
ַדְייָמא ֵמָעְלָמא  ַדְייָמא ֵמָעְלָמא ִאיֵליָמא ּדְ ַדְייָמא ֵמָעְלָמא ִאיֵליָמא ּדְ ַדְייָמא ֵמָעְלָמא ִאיֵליָמא ּדְ אי ּתֹ ָיְלָד ָיְלָד ָיְלָד ָיְלָד     - - - - ִאיֵליָמא ּדְ אי ּתֹ ה ַאּמַ אי ּתֹ ה ַאּמַ אי ּתֹ ה ַאּמַ    אַכל?אַכל?אַכל?אַכל?ה ַאּמַ

א ָלאו א ָלאוֶאלָּ א ָלאוֶאלָּ א ָלאוֶאלָּ ְייָמא    ::::ֶאלָּ יּה ּדַ ְייָמאִמיּנֵ יּה ּדַ ְייָמאִמיּנֵ יּה ּדַ ְייָמאִמיּנֵ יּה ּדַ ְייָמא ֵמָעְלָמא, ִמיּנֵ ְייָמא ֵמָעְלָמאְולֹא ּדַ ְייָמא ֵמָעְלָמאְולֹא ּדַ ְייָמא ֵמָעְלָמאְולֹא ּדַ             ....ְולֹא ּדַ
ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ִאיּסּוָרא ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ִאיּסּוָראּוָמה ָהָתם ּדִ ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ִאיּסּוָראּוָמה ָהָתם ּדִ ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ִאיּסּוָראּוָמה ָהָתם ּדִ ֵדיַנן ֵליּה     ,,,,ּוָמה ָהָתם ּדִ יֵדיּה ׁשָ ְתָרא ּדִ ֵדיַנן ֵליּה ּבַ יֵדיּה ׁשָ ְתָרא ּדִ ֵדיַנן ֵליּה ּבַ יֵדיּה ׁשָ ְתָרא ּדִ ֵדיַנן ֵליּה ּבַ יֵדיּה ׁשָ ְתָרא ּדִ             ,,,,ּבַ

יָרא  ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ֶהיּתֵ יָרא ָהָכא, ּדִ ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ֶהיּתֵ יָרא ָהָכא, ּדִ ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ֶהיּתֵ יָרא ָהָכא, ּדִ ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ֶהיּתֵ ן    - - - - ָהָכא, ּדִ ּכֵ ל ׁשֶ ןלֹא ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ןלֹא ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ןלֹא ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ   ?! לֹא ּכָ
  

ֵיי    ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַאּבַ
ְייָמא ֵמָעְלָמא     ::::ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ  ָלא ּדַ ב ּדְ יּה ַאף ַעל ּגַ ַדְייָמא ִמיּנֵ ל ֵהיָכא ּדְ ְייָמא ֵמָעְלָמא ּכָ ָלא ּדַ ב ּדְ יּה ַאף ַעל ּגַ ַדְייָמא ִמיּנֵ ל ֵהיָכא ּדְ ְייָמא ֵמָעְלָמא ּכָ ָלא ּדַ ב ּדְ יּה ַאף ַעל ּגַ ַדְייָמא ִמיּנֵ ל ֵהיָכא ּדְ ְייָמא ֵמָעְלָמא ּכָ ָלא ּדַ ב ּדְ יּה ַאף ַעל ּגַ ַדְייָמא ִמיּנֵ ל ֵהיָכא ּדְ         ּכָ

ָלד ַמְמֵזר.    ::::ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ָלד ַמְמֵזר.ַהּוָ ָלד ַמְמֵזר.ַהּוָ ָלד ַמְמֵזר.ַהּוָ    ַהּוָ
            ????ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא

ָאְמֵרי ָאְמֵריּדְ ָאְמֵריּדְ ָאְמֵריּדְ י ָארּוסּדְ ּה ְלַגּבֵ ַאְפְקָרא ַנְפׁשָ י ָארּוסַנן: ִמּדְ ּה ְלַגּבֵ ַאְפְקָרא ַנְפׁשָ י ָארּוסַנן: ִמּדְ ּה ְלַגּבֵ ַאְפְקָרא ַנְפׁשָ י ָארּוסַנן: ִמּדְ ּה ְלַגּבֵ ַאְפְקָרא ַנְפׁשָ ּה ְלָעְלָמא    ,,,,ַנן: ִמּדְ ּה ְלָעְלָמאַאְפְקָרא ַנְפׁשָ ּה ְלָעְלָמאַאְפְקָרא ַנְפׁשָ ּה ְלָעְלָמאַאְפְקָרא ַנְפׁשָ             ....ַאְפְקָרא ַנְפׁשָ
ֵניֶהם    ::::ּוַמְתִניִתיןּוַמְתִניִתיןּוַמְתִניִתיןּוַמְתִניִתין ָהיּו ׁשְ ֵניֶהםׁשֶ ָהיּו ׁשְ ֵניֶהםׁשֶ ָהיּו ׁשְ ֵניֶהםׁשֶ ָהיּו ׁשְ ים ׁשֶ יםֲחבּוׁשִ יםֲחבּוׁשִ יםֲחבּוׁשִ ֵבית ָהֲאסּוִרין ֲחבּוׁשִ ֵבית ָהֲאסּוִריןּבְ ֵבית ָהֲאסּוִריןּבְ ֵבית ָהֲאסּוִריןּבְ   . ּבְ

  
  

א  א ִאיּכָ א ִאיּכָ א ִאיּכָ ָאְמֵריִאיּכָ ָאְמֵריּדְ ָאְמֵריּדְ ָאְמֵריּדְ             ::::ּדְ
        

ָבא ָעֶליָה  ָבא ָעֶליָה ּבְ ָבא ָעֶליָה ּבְ ָבא ָעֶליָה ּבְ י ָעְלָמא ָלא  - ּבְ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ ִליֵגיּכּוּלֵ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ֵדיַנן ֵליּה     ּפְ יֵדיּה ׁשָ ַבְתֵריּה ּדִ ֵדיַנן ֵליּה ּדְ יֵדיּה ׁשָ ַבְתֵריּה ּדִ ֵדיַנן ֵליּה ּדְ יֵדיּה ׁשָ ַבְתֵריּה ּדִ ֵדיַנן ֵליּה ּדְ יֵדיּה ׁשָ ַבְתֵריּה ּדִ             ....ּדְ
ַמר: ַמר:ְוָהִכי ִאיּתְ ַמר:ְוָהִכי ִאיּתְ ַמר:ְוָהִכי ִאיּתְ    ְוָהִכי ִאיּתְ

ָרה ִעיּבְ ָרהֲארּוָסה ׁשֶ ִעיּבְ ָרהֲארּוָסה ׁשֶ ִעיּבְ ָרהֲארּוָסה ׁשֶ ִעיּבְ    :ֲארּוָסה ׁשֶ
ָלד ַמְמֵזר.     ַרב ָלד ַמְמֵזר. ָאַמר: ַהּוָ ָלד ַמְמֵזר. ָאַמר: ַהּוָ ָלד ַמְמֵזר. ָאַמר: ַהּוָ         ָאַמר: ַהּוָ

מּוֵאלוּ וּ וּ וּ  תּוִקי. ָאַמ ָאַמ ָאַמ ָאַמ     ׁשְ ָלד ׁשְ תּוִקי. ר: ַהּוָ ָלד ׁשְ תּוִקי. ר: ַהּוָ ָלד ׁשְ תּוִקי. ר: ַהּוָ ָלד ׁשְ         ר: ַהּוָ
        

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ָרא ִמיְלֵתיּה  ּבְ ָרא ִמיְלֵתיּה ִמְסּתַ ּבְ ָרא ִמיְלֵתיּה ִמְסּתַ ּבְ ָרא ִמיְלֵתיּה ִמְסּתַ ּבְ יּה ְוַדְייָמא ֵמָעְלָמאּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ,,,,ַרבַרבַרבַרבּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִמְסּתַ ְייָמא ִמיּנֵ יּה ְוַדְייָמא ֵמָעְלָמאָלא ּדַ ְייָמא ִמיּנֵ יּה ְוַדְייָמא ֵמָעְלָמאָלא ּדַ ְייָמא ִמיּנֵ יּה ְוַדְייָמא ֵמָעְלָמאָלא ּדַ ְייָמא ִמיּנֵ      ....ָלא ּדַ

יּה          ע,א ְייָמא ִמּנֵ יּה ֲאָבל ּדַ ְייָמא ִמּנֵ יּה ֲאָבל ּדַ ְייָמא ִמּנֵ יּה ֲאָבל ּדַ ְייָמא ִמּנֵ ַדְייָמא ֵמָעְלָמא     ,ֲאָבל ּדַ ב ּדְ ַדְייָמא ֵמָעְלָמא ַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ַדְייָמא ֵמָעְלָמא ַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ַדְייָמא ֵמָעְלָמא ַאף ַעל ּגַ ב ּדְ ֵדיַנן ֵליּה     - - - - ַאף ַעל ּגַ יֵדיּה ׁשָ ְתֵריּה ּדִ ֵדיַנן ֵליּה ּבַ יֵדיּה ׁשָ ְתֵריּה ּדִ ֵדיַנן ֵליּה ּבַ יֵדיּה ׁשָ ְתֵריּה ּדִ ֵדיַנן ֵליּה ּבַ יֵדיּה ׁשָ ְתֵריּה ּדִ             ....ּבַ
        

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
            ????ָנא ָלּה ָנא ָלּה ָנא ָלּה ָנא ָלּה ְמָנא ָאִמיְמָנא ָאִמיְמָנא ָאִמיְמָנא ָאִמי

ָקָתֵני ָקָתֵניּדְ ָקָתֵניּדְ ָקָתֵניּדְ    ...."אַכלּתֹ -ָיְלָדה ": ::::ּדְ
  

ֵמי ֵמיֵהיִכי ּדָ ֵמיֵהיִכי ּדָ ֵמיֵהיִכי ּדָ             ????ֵהיִכי ּדָ
ֵתיכּול?! ְייָמא ֵמָעְלָמא ְצִריָכא ְלֵמיַמר ּדְ יּה ְולֹא ּדַ ַדְייָמא ִמּנֵ ֵתיכּול?!ִאיֵליָמא ּדְ ְייָמא ֵמָעְלָמא ְצִריָכא ְלֵמיַמר ּדְ יּה ְולֹא ּדַ ַדְייָמא ִמּנֵ ֵתיכּול?!ִאיֵליָמא ּדְ ְייָמא ֵמָעְלָמא ְצִריָכא ְלֵמיַמר ּדְ יּה ְולֹא ּדַ ַדְייָמא ִמּנֵ ֵתיכּול?!ִאיֵליָמא ּדְ ְייָמא ֵמָעְלָמא ְצִריָכא ְלֵמיַמר ּדְ יּה ְולֹא ּדַ ַדְייָמא ִמּנֵ   ִאיֵליָמא ּדְ

  
ַדְייָמא ַנִמי ֵמָעְלָמא א ָלאו ּדְ ַדְייָמא ַנִמי ֵמָעְלָמאֶאלָּ א ָלאו ּדְ ַדְייָמא ַנִמי ֵמָעְלָמאֶאלָּ א ָלאו ּדְ ַדְייָמא ַנִמי ֵמָעְלָמאֶאלָּ א ָלאו ּדְ   , ֶאלָּ

ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ִאיּסּוָרא  ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוָמה ָהָתם ּדִ ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוָמה ָהָתם ּדִ ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוָמה ָהָתם ּדִ ְתֵר     - - - - ּוָמה ָהָתם ּדִ ְתֵר ּבַ ְתֵר ּבַ ְתֵר ּבַ ֵדיַנן ֵליּה ּבַ יֵדיּה ׁשָ ֵדיַנן ֵליּה יּה ּדִ יֵדיּה ׁשָ ֵדיַנן ֵליּה יּה ּדִ יֵדיּה ׁשָ ֵדיַנן ֵליּה יּה ּדִ יֵדיּה ׁשָ   , יּה ּדִ
יָרא  ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ֶהיּתֵ יָרא ָהָכא ּדִ ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ֶהיּתֵ יָרא ָהָכא ּדִ ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ֶהיּתֵ יָרא ָהָכא ּדִ ְלַהאי ִאיּסּוָרא ּוְלַהאי ֶהיּתֵ ן    - - - - ָהָכא ּדִ ּכֵ ל ׁשֶ ןלֹא ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ןלֹא ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ןלֹא ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ       ?!?!?!?!לֹא ּכָ

        
ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ַדְייָמא ֵמָעְלָמא    ::::ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ  ל ֵהיָכא ּדְ ַדְייָמא ֵמָעְלָמאּכָ ל ֵהיָכא ּדְ ַדְייָמא ֵמָעְלָמאּכָ ל ֵהיָכא ּדְ ַדְייָמא ֵמָעְלָמאּכָ ל ֵהיָכא ּדְ יּה , ּכָ ַדְייָמא ִמּנֵ ב ּדְ יּה ַאף ַעל ּגַ ַדְייָמא ִמּנֵ ב ּדְ יּה ַאף ַעל ּגַ ַדְייָמא ִמּנֵ ב ּדְ יּה ַאף ַעל ּגַ ַדְייָמא ִמּנֵ ב ּדְ   , ַאף ַעל ּגַ
ָלד ַמְמֵזר.     ::::ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ָלד ַמְמֵזר. ַהּוָ ָלד ַמְמֵזר. ַהּוָ ָלד ַמְמֵזר. ַהּוָ         ַהּוָ
ָללּוַמְתנִ ּוַמְתנִ ּוַמְתנִ ּוַמְתנִ  ְייָמא ּכְ ְדָלא ּדַ ָלליִתין ּבִ ְייָמא ּכְ ְדָלא ּדַ ָלליִתין ּבִ ְייָמא ּכְ ְדָלא ּדַ ָלליִתין ּבִ ְייָמא ּכְ ְדָלא ּדַ         . . . . יִתין ּבִ

  רש"י
. אע''פ ששניהם הולד ממזר

מודים שבא עליה חיישינן 
הואיל ופרוצה היא אחר נמי בא 

   עליה ואיעברה מיניה:
. ספק ממזר דהא שתוקי

מספקא לן אי מארוס הוא וכשר 
אי מאיניש אחרינא הוא הלכך 

   ספק הוא:ממזר 
. דמשוי מסתברא מילתיה דרב

   ליה ממזר ודאי:
. שחשודה דדיימא מעלמא

מאחרים דליכא לאכשורי 
כשאר בני דומה שהם כשרים 
דהתם כיון דנשואה היא רוב 
בעילות הלך אחר הבעל אבל 
הכא לאו אורחיה למיבעל כולי 

   האי בלא חופה:
. אנוסה דקתני במתני' ילדה

כל ומפותה בת ישראל מכהן תא
בתרומה משום בנה דמחזקינן 

   ליה בכהן:
. נמי היכי דמי אי דדיימא

מעלמא אמאי תאכל אלא לאו 
דדיימא מיניה לחודיה וקשדינן 
ליה אבתריה ואע''ג דלדידיה 
איסורא ככולי עלמא דגזרו על 
יחוד של פנויה וכל שכן ארוסה 
דלגבי ארוס היתר ולעלמא 
באיסורא ודאי היכא דדיימא 

אמרינן בתריה  מיניה לחודיה
   שדינן ליה לולד:

. בבא עליה כולי עלמא לא פליגי
   היכא דמודה שבא עליה:

. ודאי דבתר רובא הולד ממזר
דעלמא שדינן ליה ומאיניש 

  אחרינא הוי: 
הכי גרסינן ה''ד אילימא 
דדיימא מניה ולא דיימא 
מעלמא צריכא למימר דתיכול 
אלא לאו דדיימא נמי מעלמא: 

ימא מניה . דאי דילא כ''ש
ומעלמא דבתריה דידיה שדינן 

   ליה:
. מקמי ומתני' בדלא דיימא כלל

הכי לאו מניה ולאו מעלמא 
הלכך איצטריך לאשמועינן 
דתאכל דאמרינן בהך ביאה 

   נתעברה:
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        ע, אע, אע, אע, א .15
יָאה," ּום ּבִ ּום ֶזַרע[ ָהֶעֶבד ּפֹוֵסל ִמׁשּ   ]."ְוֵאינֹו ּפֹוֵסל ִמׁשּ
  

            ????ַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמאַמאי ַטֲעָמא
        

ְהֶיה    ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָרא ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ   . (שמות כא, ד) 126""ָהִאׁשּ
        
        
        
        . . . . "ַמְמֵזר ּפֹוֵסל ּוַמֲאִכיל"
        

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

ִין?  - (ויקרא כב, יג) ָלּה" "ְוֶזַרע ֵאין" א ַזְרָעּה, ֶזַרע ַזְרָעּה ִמּנַ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ל ָמקֹום "ְוֶזַרע ֵאין ָלּה"תַּ   .ִמּכָ
ִין סּול ִמּנַ ר, ֶזַרע ּפָ ׁשֵ א ֶזַרע ּכָ    ?ֵאין ִלי ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ין ֲעָלּה  -  "ְוֶזַרע ֵאין ָלּה"תַּ   . "ַעּיֵ
        

י יְוָהא ַאּפִ יְוָהא ַאּפִ יְוָהא ַאּפִ יּה ְוָהא ַאּפִ יּה ְקּתֵ יּה ְקּתֵ יּה ְקּתֵ    !ְלֶזַרע ַזְרָעּה ְלֶזַרע ַזְרָעּה ְלֶזַרע ַזְרָעּה ְלֶזַרע ַזְרָעּה  ְקּתֵ
  

ָבִנים.    - - - - לֹא ִאיְצְטִריְך ְקָרא לֹא ִאיְצְטִריְך ְקָרא לֹא ִאיְצְטִריְך ְקָרא לֹא ִאיְצְטִריְך ְקָרא  ֶזַרע ַזְרָעּה ֶזַרע ַזְרָעּה ֶזַרע ַזְרָעּה ֶזַרע ַזְרָעּה  ֵני ָבִנים ֲהֵרי ֵהן ּכְ ָבִנים.ּבְ ֵני ָבִנים ֲהֵרי ֵהן ּכְ ָבִנים.ּבְ ֵני ָבִנים ֲהֵרי ֵהן ּכְ ָבִנים.ּבְ ֵני ָבִנים ֲהֵרי ֵהן ּכְ    ּבְ
סּול.     - - - - ִכי ִאיְצְטִריְך ְקָרא ִכי ִאיְצְטִריְך ְקָרא ִכי ִאיְצְטִריְך ְקָרא ִכי ִאיְצְטִריְך ְקָרא  סּול. ְלֶזַרע ּפָ סּול. ְלֶזַרע ּפָ סּול. ְלֶזַרע ּפָ         ְלֶזַרע ּפָ

        
ילְ לְ לְ לְ     ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ

ַמאן ַמאןּכְ ַמאןּכְ ַמאןּכְ             ????ּכְ
יכְּ כְּ כְּ כְּ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ֲעִקיָבא, ֲעִקיָבא, ֲעִקיָבא, ֲעִקיָבא,     ַרּבִ
   ....יֵבי ָלאִויןיֵבי ָלאִויןיֵבי ָלאִויןיֵבי ָלאִויןׁש ַמְמֵזר ֵמַחיָּ ׁש ַמְמֵזר ֵמַחיָּ ׁש ַמְמֵזר ֵמַחיָּ ׁש ַמְמֵזר ֵמַחיָּ ָאַמר: יֵ ָאַמר: יֵ ָאַמר: יֵ ָאַמר: יֵ ּדְ 
  

יָמא יָמאֲאִפיּלּו ּתֵ יָמאֲאִפיּלּו ּתֵ יָמאֲאִפיּלּו ּתֵ ַנן    ::::ֲאִפיּלּו ּתֵ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ             ,,,,ַרּבָ
גֹוי ְוֶעֶבד מֹודוּ  גֹוי ְוֶעֶבד מֹודוּ ּבְ גֹוי ְוֶעֶבד מֹודוּ ּבְ גֹוי ְוֶעֶבד מֹודוּ ּבְ   . ּבְ

  
ִכי ֲאָתא  ִכי ֲאָתא ּדְ ִכי ֲאָתא ּדְ ִכי ֲאָתא ּדְ יִמיּדְ יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ַרב ּדִ יִמי ַרּבִ ר ַאְבּדִ ּום     ִיְצָחק ּבַ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ינוּ ִמׁשּ    :ַרּבֵ

ָרֵאל  ת ִיׂשְ א ַעל ּבַ ָרֵאל ּגֹוי ְוֶעֶבד ַהּבָ ת ִיׂשְ א ַעל ּבַ ָרֵאל ּגֹוי ְוֶעֶבד ַהּבָ ת ִיׂשְ א ַעל ּבַ ָרֵאל ּגֹוי ְוֶעֶבד ַהּבָ ת ִיׂשְ א ַעל ּבַ ָלד ַמְמֵזר    - - - - ּגֹוי ְוֶעֶבד ַהּבָ ָלד ַמְמֵזרַהּוָ ָלד ַמְמֵזרַהּוָ ָלד ַמְמֵזרַהּוָ   . ַהּוָ
        
        
        
ּפֹוֵס ּכֹ" ָעִמים ׁשֶ דֹול, ּפְ         . . . . "לֵהן ּגָ
        

ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
י ּכּוָזא, " תִּ ן ּבִ ַרת ּבֶ ּפָ   ֲהֵריִני ּכַ

ְתרּוָמה.  ֲאִכיֵלִני ּבִ ּמַ   ׁשֶ
רּוָמה ּפֹוְסֵלִני ִמן ַהתְּ א ׁשֶ ּדָ י ּכַ תִּ ן ּבִ ַרת ּבֶ ּפָ    ...."ְוֵאיִני ּכַ

  
  
  

        הדרן עלך אלמנה לכהן גדולהדרן עלך אלמנה לכהן גדולהדרן עלך אלמנה לכהן גדולהדרן עלך אלמנה לכהן גדול
  

                                                             
126

ן-ִאם   ה ְוָיְלָדה- ֲאדָֹניו ִיּתֶ ָ ְהֶיה ַלאדֶֹניָה ְוהּוא -לֹו ִאׁשּ ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ   ֵיֵצא ְבַגּפוֹ לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאׁשּ

  רש"י
. בפ' בני בנים הרי הן כבנים

 הבא על יבמתו (לעיל סב:):
. מתניתין דקתני כמאן כר''ע

כוכבים ועבד הבא על בת  עובד
   ישראל הולד ממזר:

. רבי ואע''ג משום רבינו
דשמעינן דפליג אדר''ע בפ' ר''ג 
(לעיל נב:) דאמר אין דברים 
הללו אמורים אלא לדברי ר''ע 
וליה לא ס''ל אפ''ה בעובד 
כוכבים ועבד מודה כדאמר 
בהחולץ (לעיל מה.) עובד 
כוכבים לא תתחתן ועבד לא 

   תהיה קדשה:
. כלי קטן כלומר ממזר זאכו

   שהוא גרוע:
  . כלי חשוב כלומר כהן גדולכדא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


