מתוך "דרך ישרה" מסכת קידושין
דפים עא  -עו ,פרשת בחקותי תשע"ו
דרך ישרה תמצית הדף
à"ò óã
*שמות קודש* .מקומות* .עד היכן בבל.
 .àשמות קדש  .1בן ד' אותיות מוסרין פירושו לתלמידים פעם או פעמים בשבוע שנא' לעלם ,ונכתב
ביוד ה' ונקרא בא"ד .2 .י"ב אותיות ,בראשונה לכל אדם ,ולבסוף לצנועין שבכהונה ומבליעים
בנעימת אחיהם .3 .מ"ב אותיות ,מוסרין לצנוע עניו בחצי ימיו לא כועס לא משתכר ולא מעמיד
מדותיו.
 .áדיני המקומות  .1בבל בחזקת כשרה .2 .שאר ארצות לר"מ בחזקת פסולות ולרבנן דלקמן בחזקת
כשירות .3 .א"י לפי המוחזק ,אין להוציא אלא בראיה ,ולהשיא צריך ראיה .4 .בבבל מעיקרא לפי
שיחתו ,ובסוף לפי שתיקותא .5 .בבל בריאה ,מישון מתה ,מדי חולה ,עילם גוססת.
 .âעד היכן בבל  .1לרב נהר עזק ולשמואל יואני .2 .ראש חדקל ,לרב בגדא ולשמואל עד מושכיני
ועד בכלל .3 .תחתית חדקל ,אפמיא תתאה .4 .ראש פרת ,לרב תולבקני לשמואל הגשר שבזמנו,
ולר"י מעברתא .5 .בתחתית פרת ,בירם מיוחסת.
á"ò óã
*מקומות בבל* .דומים* .נבואות רבי* .מיתת צדיקים* .ממזרים לעת"ל.
 .àמקומות בבל  .1פומבדיתא היא נקראת "גולה" ,ומיוחסת .2 .בירם מיוחסת כגולה .3 .תכליתה
חביל ימא ,ומשם שוניא גוביא וציצורא .וי"א דנתערבו בכותים ונדחה .4 .שוט מישוט כגולה.5 .
חילזון ניהוונד כגולה ,וי"א דלא והם חלח ומדי .6 .פסולים לכו"ע ,הדייב גינזק חמדן מושכי חוסקי
ורומקי .7 .ג' עלעין חלזון הדייב ונציבין ,פעמים בולעת ופעמים פולטת.
 .áדומים  .1פרסים ,כחילות בית דוד ,וי"א כדוב אוכלים ושותים ,מסורבלים בבשר ,מגדלין שיער,
וללא מנוחה .2 .חברין ,כמלאכי חבלה .3 .ישמעאל ,כשדי בית הכסא .4 .ת"ח בבבל ,כמאלכי
השרת.
 .âנבואות רבי  .1הומניא דבבל עמונאי .2 .מסגריא ממזרים .3 .בירקא ,ב' אחים מחליפין נשותיהן.4 .
בירתא דסטיא ,סרו מאחרי המקום שצדו דגים ושמתינהו .5 .באקרא דאגמא ,אדא בר אהבה בחיק
אברהם אבינו .6 .היום נולד בבבל רב יהודה.

 .ãמיתת צדיקים  .1ר"ע ,רבי ,ר' יהודה ,רבא ,רב אשי .2 .עלי ושמואל .3 .פלטיה בן בניה ,לל"ק היה
צדיק ואמר אהה על מת בחצי ימיו .ולל"ב היה רע ,שהיה מהאנשים שאחוריהם אל היכל ה'.
 .äממזרים לעת"ל ,לר' יוסי יטהרו ולר"מ לא  .1לר"י וזרקתי עליכם מים ,ולר"מ רק מכל גלוליכם.2 .
וישב ממזר באשדוד כר"מ ,ולר"י שעמ"י שהיו כגרים ישבו לבטח.
â"ò óã
*גר וממזרת* .שתוקי ואסופי* .לחשוש* .נאמנות .בדוקי.
 .àגר ,מותר בכהנת דלא הוזהרו כשירות לינשא לפסולים .ובממזרת  .1לר' יוסי שרי דאינם נקראים
קהל ,דסובר חמשה קהלים :לכהנים ,לוים ,ישראלים ושתוקי בממזר ,ובישראל .2 .לר"י אסור,
ואיתר חד קרא קהל .דכהנים ולויים מחד ,או שתוקי ,או הקהל חוקה אחת ולגר ,ולר' יוסי יש הפסק.
 .áטעמא דשתוקי ואסופי  .1מדאורייתא כשר דרוב כשרים אצלה .בבאו אליה מרובא פריש ,ובהלכה
לאחרים קבוע כמחצה .2 .אסור מדרבנן ,להו"א גזירת אחותו מאביו ,ודחי דלא שכיח .3 .למסקנא
מעלה ביוחסין.
 .âלא חוששין לאסופי כשנמצא במקום שאין חשש שימות .1 :מהול .2 .אבריו מתוקנים .3 .עם שמן.
 .4כחול .5 .תלוי בדקל שחיה לא מגיעה .6 .זרדתא שלא סמוכה לעיר ,דבסמוכה יש שדים.7 .
בחפירת מאכל בהמה ,אסופי .8 .בביכ"נ אינו ,רק בסמוך לעיר ושכיחי רבים .9 .בנהר ,היכן
שעוברים ספינות אינו ,ובצדדים כן .10 .ברה"ר אסופי ,וצידי רה"ר לא.
 .ãנאמנות  .1אסופי ,הוריו לאלתר ,ובשני רעבון אף בנאסף .2 .חיה לנולד ראשון ,וכהן לוי נתין
וממזר בלא יצתה וחזרה ,וי"א שעברה ממקומה .3 .פוטרת חברותיה ,כשמצאה דם לאלתר כשיעור
וסת .4 .בעל מקח ,כל זמן שמקחו בידו ,כשקיבל כסף משתיהם וחד בע"כ .5 .דיין כשבע"ד לפניו,
בשודא דדיני .6 .בבכור :חיה לאלתר ,אמו כל ז' ,ואביו לעולם.
 .äאבא שאול קרא לשתוקי בדוקי ,שבודקין את אמו  .1כר"ג דמאמינים לאם ,ולמ"ד בבתה פסול
מוסיף בתה .2 .למ"ד מכשיר בבתה עדיפא מר"ג ,שנאמנת על בתה אף ברוב פסולים ,וכן הלכה.
ã"ò óã
*לבא בקהל* .המקרה* .לפסול בביאה.
 .àדין האסורין לבא בקהל .1 ,לת"ק מותרין זה בזה .2 .ר"י אוסר .3 .ולר"א רק ודאן בודאן מותר.
 .áמקשינן במאי איירי  .1ממזירי נתיני שתוקי ואסופי ,ודחי במה ר"י אוסר ,דודאן בספיקן היינו ר"א.
 .2גר בממזרת ,ודחי קתני אסורין לבא בקהל .3 .אסורים בקהל כהונה גיורת בת פחות מג' ,ודחי
מגר שמותר בכהנת ובממזרת .4 .גיורת בת ג' וכר"ש ,ודחי דקשיא מגיורת פחותה מבת ג' דמותרת
זה בזה .5 .כל שכהן אסור לישא בתו ,גר שנשא גיורת ,ודחי מחלל שנשא חללה וגר שנשא בת
ישראל .6 .האם יש ממזר מחייבי כריתות או רק ממיתות ב"ד ,ודחי דכבר שמעינן פלוגתא זו.7 .
למסקנא גר עמוני ומואבי.
 .âלפסול בת ישראל בביאה ,ילפינן מאלמנה בכה"ג  .1לת"ק גר ) (8עמוני מואבי מצרי אדומי כותי
ונתין חלל וממזר ,דכל שביאתו בעבירה פוסל .2 .לר' יוסי מצרי שני לא פוסל ,כיון שאין זרעו
פסול .3 .לרשב"ג עמוני ומואבי לא פוסל ,כיון שאתה נושא בתו ,וכה"ג כל זרעו פסול ,אבל ס"ל
אלמנה עיסה פסולה לכהונה .4 .לריב"ב אלמנה עיסה כשירה לכהונה ,דהוי ספק ספיקא.
ä"ò óã

*ספיקן בספיקן* .הסתירה* .דין שתוקי* .כותי וכותית.
 .àלר"א רק ודאן בודאן מותר אבל ספיקן בספיקן אסור  .1רב פסק כר"א ושמואל כהלל דכולן
מותרין זה בזה .2 .קשיא מארוסה שעיברה ,דלרב הולד ממזר דספק משוינן כודאי ,ולשמואל כשר.
 .áיישוב הסתירה  .1איפוך ,וקמ"ל ואסור בשתוקי דרוב פסולין אצלה ,ובארוסה דאיכא למילתא
בארוס .2 .לא תיפוך ,לרב ממזר רק לענין דאסור בבת ישראל ,ולשמואל שתוקי.
 .âשתוקי לשמואל  .1להו"א דאסור בבת ישראל .ודחי הינו דרב .2 .מדין כהונה ,ודחי פשיטא שהרי
אף מדין ישראל משתקינן .3 .מנכסי אביו ,ואע"ג דתפס .4 .בדוקי ,שבודקין אמו ונאמנת לומר
לכשר נבעלתי ,אף דרוב פסולין אצלה.
 .ãלר"א כותי לא ישא כותית ,והטעם  .1כגר דאסור בממזרת לאחר עשרה דורות או כשנשתקע ממנו
שם ע"ז ,ודחי דלא שיך בו טעמא שיחשבו שהוא ישראל .2 .כרי"ש דהוו גירי אריות ,ורי"ש סובר
כר"ע דגוי בישראלית עושה ממזר .ודחי דלרי"ש גוי פוסל בביאתו רק לכהונה .3 .ר"א גופיה ס"ל
כרי"ש וכר"ע ,ודחי דלר"א ממזר הוא איסור ערוה וענוש כרת .4 .למסקנא ג' מחלוקות בדבר.
 .äדין כותי  .1לרי"ש גירי אריות ונטמעו בהם כהנים פסולים ,שנא' מקצות העם מהקוצים .2 .לר"ע
גירי אמת ,ונתערבו בהם כהנים כשרים והינו קצינים ,ואסורים משום יבמה לשוק דלר"ע ממזר.3 .
לר"א פסולים מפני שלא בקיאין בדקדוקי מצוות ,דלא בקיאין בגיטין וקדושין ,או שנתערבו בהם
ממזר או עבד ושפחה.
å"ò óã
*א"צ לבדוק* .חיילות דוד* .כמה בודק.
 .àא"צ לבדוק  .1מהמזבח ולמעלה ,דשם בדקו .2 .דוכן ,דהסנדרין ייחסו .3 .סנהדרין ,דב"ד מנוקין
מכל מום שנא' והתיצבו עמך .4 .שוטרי הרבים ,ואף דממזר כשר מיהו בירושלים לא מוקמי.5 .
גבאי צדקה ,דמינצו כשבאים למשכן בע"ש .6 .עד בישנה של ציפורי דדיקי ומחתמי .7 .בחיל
המלך ,שזכות אבותם מסיעתן.
 .áהקושיות מחיילות בית דוד  .1צלק העמוני ,שישב שם .2 .אוריה החתי ,כנ"ל .3 .אתי הגיתי דביטל
ע"ז .4 .וכן ארבע מאות ילדים מיפת תאר ,לבעותי בעלמא.
 .âכמה בודק  .1בכהנת ד' אמהות שהן שמונה :אמה ,אם אמה ,אם אבי אמה ,ואמה .אם אביה ,אמה,
אם אבי אביה ,ואמה .2 .לויה וישראלית עוד אחת סה"כ י"ב ,וי"א עוד זוג אחד דהינו ט"ז .3 .בגברי
א"צ לבדוק משום דמינצו ביוחסין ,ונשים בזנות .4 .האשה לא צריכה לבדוק ,דלא הוזהרו כשירות
לינשא לפסולים.

שאלות לחזרה ושינון
דף ע"א
א .שמות קדש והשימוש בהם )(3
ב .דיי המקומות וכשרותם )(3
ג .עד היכן בבל )(5
דף ע"ב

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
דף ע"ג

היחס במקומות בבבל )(7
המשלים לתיאור העמים )(4
בואות רבי בשעת פטירתו )(6
מות צדיקים )(3
ממזרים לעת"ל ,המח' והשמועות )(2

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
דף ע"ד

דין גר בממזרת ,המח' ובמאי פליגי )(2
טעמא דשתוקי ואסופי )(3
המקרים דלא חישין באסופי שתוהו
שימות )(10
למי יש האמות ומתי )(6
אבא שאול דסובר בדוקי ,ור"ג )(2

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הסתירה במחלוקת רב ושמואל בודאן
בספיקן )(2
יישוב הסתירה )(2
לתירוץ השי לעין מה הוי שתוקי )(4
הטעם דכותי לא ישא כותית )(4
שלש מחלוקות בדבר בכותי לישא כותית
) (3ומ"ט.

דף ע"ו

א .דין האסורים לבא זה בזה בפ"ע )(3
ב .הדיון במאי איירי מחלוקתם )(7
ג .פסול בת ישראל בביאה ,וכיצד אתי
מאלמה לכה"ג )(4
דף ע"ה

א .מהיכן א"צ לבדוק ) (7ומ"ט.
ב .הקושיות מחיילות של בית דוד )(4
ג .כמה אמהות יש לבדוק כשקרא ערער )(4
ואצל מי.

הושלמה סדרת "דרך ישרה" על כל הש"ס!
יצאו לאור בס"ד מסכתות:
 ברכות
 שבת מהדורה חדשה.
 עירובין
 פסחים
 שקלים ר"ה
 יומא
 סוכה
 ביצה תענית
מגילה-פורים

 יבמות
כתובות
נדרים
נזיר סוטה
גיטין
 קידושין -עם תורתך שעשועי,

עם מחודדין בפיך.

סימני הדף ,ותוספתא

עם מדרש,

תוספתא ,ותמצית מחיר יין לרמ"א

 מו"ק חגיגה

 בבא קמא
 בבא מציעא
 בבא בתרא א-ב
 סנהדרין א-ב עם "יש סדר

 מכות שבועות
 עבודה זרה הוריות עם
מחודדין בפיך

 זבחים
 מנחות
 חולין
 בכורות עם הקדמות ומושגים
 ערכין-תמורה
 כריתות-מעילה
 נדה

לגמרא" ותמצית כל המסכתא.
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:"äøùé êøã" úéáî íéôñåð íéøåáéç
באהבתה תשגה תמיד -שיחות
באהבת תורה ודרכי זכירתה מהגאון
רבי בונים שרייבר שליט"א.
איזוהי דרך ישרה -כיצד ללמוד
לשנן ולזכור ,עם הכנה למסכת מכות.
הקדמות ומושגים -סדר קדשים,
ובקרוב בס"ד על סדרי זרעים וטהרות.

שירת ישראל -סוגיות מסכת ב"ק.
קיצור חרדים מנוקד ומסודר.

קיצור אלשיך רות
קיצור אלשיך אסתר
קיצור אלשיך איכה

בקרוב בס"ד על שה"ש וקהלת.

 ניתן להצטרף לקהל הקוראים,
ולקבל את העלון במייל
לפרטים תגובות והערות:
yesodot100@gmail.com
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המערכת

נשיח בחוקיך  1270מצוות לפי כל
השיטות של מוני תרי"ג המצוות.
בחקותיך אשתעשע -על תרי"ג מצוות,
לשיטת בה"ג ואזהרות ר"ש אבן גבירול.

עתים לתורה -לוחות ללימוד יומי לכל
יהודי ,עם הרב מרדכי גנוט שליט"א.

