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    א"ע ט"מ דף 

  

, מאחוריו עדיו שכתבו פשוט .מאחוריו עדיו מקושר ,מתוכו עדיו פשוט גט. א

חנינא בן גמליאל  לרבי, לתנא קמא פסול, מתוכו עדיו שכתבו מקושר. פסול

  .פשוט לעשותו שיכול ,כשר

, פשוט שיכתוב לוסופר וביקש הבעל מן ה, פשוטגט שות מקום שנהגו לע. ב

ועשה  ,וביקש ממנו מקושר וכן אם נהגו לעשות מקושר. פסול, וכתב לו מקושר

אותו נהגו בואם . בוודאי הקפיד שיעשה לו כמנהג המדינהכי , פסול, לו פשוט

 לתנא קמא, יעשה לו פשוט ועשה לו מקושרוביקש ממנו ש, שניהםהמקום ב

כביד י שלא' מראה מקום הוא לו'ש, ג כשר"ולרשב ,פשוטגט  רצהבדוקא שפסול 

  .מקושר לעשותעל עצמו 

, אחר ממקום גיטה לה בליוק ,פלוני ממקום גיטי לי התקבל שאמרה האשה. ג

  .היכן הוא 'א לומראה מקום הי'כי  ,כשר אלעזר רביול, פסול ק"לת

צה שאינה חפי, אינה מקודשת, אפילו לשבח, ביוחסיןאת האשה הטעה . ד

  .רגלה ממדת גדולשהוא  במנעל

על . אינה מקודשת, לו ואין מגודלת שפחה או בת לו שישדשה על מנת יק. ה

ולרבי שמעון מקודשת שהרי , לתנא קמא אינה מקודשת, מנת שאין לו ויש לו

לשכינותיה  שמא תספר, ואם היא חשובה אינה מקודשת. הטעה בשבח ממון

  .דברים שתשמע ממנה

 שלשה קראאם  נא קמאלת ',קריינא'שהוא  מנת לעהמקדש את האשה . ו

 ויתרגם שיקרא עד אינה מקודשת יהודה בירול .מקודשת הכנסת בבית פסוקים

קרא תורה נביאים שי עדאינה מקודשת  ',אנא קרא' לה ואם אמר. תרגום שלנו



 

 . א מדרש תורה"וי, הלכותא "י ,שונה שהוא מנת עלקידשה . וכתובים בדקדוק

אינה מקודשת עד שישנה הלכות ספרא ספרי ', תנא' שהוא ואם אמר לה

  .ותוספתא
   
    ב"ע ט"מ דף 

  

בכל  אותו ששואלין כל, )תלמיד חכם: ג"י( תלמידשהוא  על מנתקידשה . א

, )שאין בה עומק( במסכת כלה ואפילו ,ואומרו בלימודו אחד דבר מקום

 מקום בכל חכמה דבר אותו ששואלים כל ,חכם שאני מנת על. מקודשת

 מנת על .גבורתו מפני ממנו מתיראים שחביריו כל ,גבור שאני מנת על .ואומרה

 ,צדיק שאני מנת על .עושרו מפני אותו מכבדים עירו שבני כל ,עשיר שאני

 ,רשע שאני מנת על .בדעתו תשובה הרהר שמא ,מקודשת גמור רשע אפילו

  .בדעתו כוכבים עבודת דבר הרהר שמא ,מקודשת גמור צדיק אפילו

 כל ואחד ,ישראל ארץ נטלה תשעה ,לעולם ירדו של חכמה קבים עשרה. ב

 עשרה .'כו  ירושלים נטלה תשעה ,לעולם ירדו יופי קבים עשרה .כולו העולם

 עניות עשרה קבים .'כו קדמונים רומיים נטלו תשעה ,לעולם ירדו עשירות קבים

 נטלה תשעה ,לעולם דויר גסות קבים עשרה .'כו בבל נטלה תשעה ,לעולם ירדו

 קבים עשרה .'כו פרסיים נטלו תשעה ,לעולם ירדו גבורה קבים עשרה. 'כו עילם

 תשעה ,לעולם ירדו כשפים קבים עשרה .'כו מדי נטלה תשעה ,לעולם ירדו כנים

עשרה  ,'כו חזירים נטלו תשעה לעולם ירדו נגעים קבים עשרה .'כו מצרים נטלה

 ירדו) ממזרות( עזות קבים עשרה .'כו ערביא נטלה תשעה ,לעולם ירדו זנות קבים

 נשים נטלו תשעה ,לעולם ירדו שיחה קבים עשרה .'כו מישן נטלה תשעה ,לעולם

 שינה קבים עשרה .'כו כושים נטלו תשעה ,לעולם ירדו שכרות קבים עשרה .'כו

 .כולו העולם כל ואחד עבדים נטלו תשעה ,לעולם ירדו

סימן לגסות . וגסות נשתרבב מבבל לעילם, ירדו לבבלחנופה וגסות רוח . ג

  .זכתה ללמוד ולא ללמדשעילם כ, עניות של תורה, רוח
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