
 

  

  

  

  
  

    למסקנאו "קידושין דף ס                          

   
  

   א"ע ו"ס דף   
  

לאביי נאמן וצריך , שותקוהוא  ,זינתה אמר לו עד אחד אשתך .א
ואם . שניםוצריך  'דבר שבערוה' שנחשב, אינו נאמןלרבא . לגרשה

  .יגרשנה, נאמן עליו העד כשנים

אם , מרים לא נשביתושנים או, שנים אומרים על האשה שנשבית. ב
מעמידים אותה על חזקתה שלא , להתירה ית דיןלב באההיא עצמה 

, פוסלים אותו מספק, אם נולד בפסול בנהדנים על כש אבל .נשבית
  .שהרי אין לו חזקת כשרות

לאביי , אם אין מכחישין אותו, עד אחד מעיד על האשה שנשבית. ג
  . ו נאמןאינ, ואם עדים מכחישים אותו. נאמן ולרבא לא

 עד ,משתומם העולם והיה ,כל חכמי ישראלאת ינאי המלך הרג . ד
על פי עצתו  כןועשה  .ליושנה התורה את והחזיר שטח בן שמעון שבא
שיניח כתר שאמר לו אחד מחכמי ישראל כ, פועירה בן אלעזרשל 

ויבוקש  ,ודיעיםכי היו אומרים אמו נשבית במ, כהונה לזרעו של אהרן
שנשבית ושנים מעיד עד אחד  שהיהלאביי . הדבר ולא נמצא

 הכניסומ ש"וי. והזימו אותם ,ולרבא שנים העידו שנשבית, הכחישוהו
  .אמו שהיא סבוריםוהיו , לשבאים שפחה

  
  



 

   ב"עו "ס דף  
  

 טהרות כל ,חסירה ונמצאת ומדדו ,שלימה בחזקת שהיתהמקוה . א
שהולכים אחר חזקת , טהוריםלרבי טרפון , למפרע גבה על שנעשו

מעמידים את האדם על ש, ולרבי עקיבא טמאים. המקוה שהיה שלם
לכהן שהקריב על המזבח ונודע שהוא  והוא דומה. חזקתו שהיה טמא

  .שעבודתו פסולה ,בעל מום

 בן או גרושה בן שהוא ונודע ,המזבח גבי על ומקריב עומדכהן ה. ב
 כשר זרע בין ,אחריו ולזרעו לו והיתה שנאמר. כשירה עבודתו ,חלוצה

 אפילו ,תרצה ידיו ופועל חילו' ה ברךא שנאמר "וי. פסול זרע ובין
 ,ההם בימים יהיה אשר הכהן אל ובאת א שנאמר"וי .תרצה שבו חולין

 כשר זה אלא ,בימיו היה שלא כהן אצל שילך דעתך על תעלה וכי
את בריתי 'שנאמר , פסולה בודתוע מום בעל אם נודע שהואו. ונתחלל

  .ולא כשהוא חסר' שלם'לדרוש כשהוא , קטועה 'ו"וא' אותעם ' שלום

, איני בעל מוםוהוא משיב , עד אחד אומר לכהן בעל מום אתה. ג
ה אֵ ְר שאומר לו הפשט בגדיך והַ , ולאביי נאמן, נאמןלרבא אין העד 

  .א העד נאמןגם לרב, ואם הכהן שותק. שאינך בעל מוםלנו 

, והכהן שותק, חלוצה ובן גרושה בןשהוא  עד אחד שאמר לכהן. ד
  .לאביי נאמן ולרבא לא
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  .וו בחלק ממנא בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע
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