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 סג - דף סב

 ה ורביהדיני פרי 

 .א. שני זכרים ד. שני זכרים ושני נקבותב. זכר ונקבה ג א. זכר או נקבה :נחלקו התנאים –יה ורביה שיעור פר •

 .ביה ורביהאלא שבאופן שיש לו בני בנים קיים פר ,נולדו לו בנים ומתו לא קיים פריה ורביה –ת מבן השן פאובביה יה וררפ •

 ה ורביה.לא קיים פרינולד לו בן סריס או בת אילונית  –סריס ואילונית  •

 .גיהיה ורבלר"ל לא קיים פר ,קיים פריה ורביה לר' יוחנן :כו"ם והתגיירו ענולדו לו בנים בעוד –עכו"ם  •

משום שלעבד אין יחס שאין זרעו מיוחס אחריו דכתיב 'שבו לכם פה עם החמור' עם  ,יה ורביהלדו לו בנים בעודו עבד לא קיים פרנו –עבד  •

  הדומה לחמור.

  בדברים.אסור לשמש אלא צריך לפקדה  וס'תל ,סמוך לווסתהמותר לשמש לרש"י  –דין היוצא לדרך  

  סה – דף סד

 נשא אשה ולא ילדה 

, ונחלקו משום שהאיש מצווה על פריה ורביה ויגרשנה וישא אחרתצריך לגרש את האשה  –ילדה הנושא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא  •

  .דו שאין כופין לגרשש אלגר כופיןהאם  ]כתובות עז א[האמוראים 

 .. ה. הפילהישיבת חו"לד. היו חבושים בבית האסורים הבעל. ב. חלתה האשה. ג. חלה א.  –אופנים שבהם לא צריך לגרש  •

 ותוספת כתובה: האם יש לה כתובה •

o  א היה ילדים.לשרם שהאיש גשהאיש מצווה על פריה ורביה אומרים לה כתובה כיון יש  –למ"ד שאשה אינה מצווה בפריה ורביה 

o הלה כתובהאין  –ה ילמ"ד שאשה מצווה בפריה ורב. 

 

 ,  השלמות . 

 

ב"ה סובר שדעת ר' נתן בברייתא השניה ו ,שדעת ב"ש שני זכרים ושני נקבותאמנם ר' נתן בברייתא הראשונה סובר . ודעת ב"ה זכר ונקבה ,המשנה מביאה שדעת ב"ש שני זכרים א

 או זכר או נקבה.

הוא מבריאת העולם של אדם וחווה, והמקור זכר ונקבה וא מהפסוק 'לא תהו בראה לשבת יצרה' וקיים שבת, והמקור של המ"ד שצריך ההמקור של המ"ד שצריך זכר או נקבה 

 הוא מקין והבל שנולדו עם תאומות. שני זכרים ושני נקבותוהמקור של המ"ד  ,ה רבינו שהיה לו שני בניםהוא ממששני זכרים של המ"ד 

אמנם ר' יהושע סובר שצריך להוסיף וללדת ילדים דכתיב 'בבקר זרע את זרעך ובערב את תנח  ,ן שקיים פריה ורביה לא צריך להוסיף וללדת ילדיםבדברי המשנה מבואר שבאופ

 ידך'.

ת אשה שיכולה להוליד אומר שגם באופן שקיים פריה ורביה לא יעמוד בלא אשה שנאמר 'לא תהו בראה לשבת יצרה', ותוס' בפירוש הראשון מבאר שלא צריך לששמואל א

ת אשה שראויה להוליד צריך אלא שבאופן שבשביל לשא ,ותוס' בפירוש השני מבאר שעדיף לשא אשת שראויה להוליד. בנים אלא יכול לשאת אשה שאינה יכולה להוליד בנים

 למכור ספר תורה ישא אשה שאינה ראויה להוליד.

 ה ורביה. לא קיים פרימבן אחד בני בנים אבל באופן שיש לו  ,מתוים משני הבנים שבני בניש לו שרבא מבאר שדין זה נאמר רק באופן  ב

אחריו בעודו עכו"ם וכיון שבאותה שעה נפטר מחיוב פריה ורביה פטור לעולם, ור"ל סובר שגר  יחסהגמ' מבארת שטעמו של ר' יוחנן משום שלעכו"ם יש 'חייס' כלומר זרעו מתי ג

זו גם לענין ירושה בכורה שלפי ר' יוחנן הבן הראשון שנולד לאחר הגירות אינו יורש פי שנים כיון שהבן שנולד  שנתגייר כקטן שנולד דמי. והגמ' מבארת שיש נפק"מ במחלוקת

 'ראשית אונו' ולפי ר"ל הבן הראשון שנולד לאחר הגירות יורש פי שנים.שב בעודו עכו"ם נח

שאין כופין על  לאננח וניבושיטת ר ,שיטת תוס' שכופין על כך :האם כופין על כך (]כתובות ע א[)כגון המדיר את אשתו מלהנות לו וב בהם לשון 'יוציא' שכתתוס' דן בכמה מקומות  ד

 ייבמה כופין את הגדול לייבם.ה לוכן לכו"ע יבמה שהאחים לא רוצ ,לו 'עבריינא', ובדברי התוס' מבואר שלכו"ע 'האומר איני זן ואיני מפרנס' כופין להוציא אמותר לקרוכך אלא 

 ם.ם שלא יהיה ילדירמבאר שלמ"ד שאשה מצווה בפריה ורביה אין לה כתובה משום שא"א לומר שהאיש ג ]סה ב ד"ה ואי[תוס'  ה
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 דיני חזקה 

 .פעמים חזקה נהיית בשלש בנןלרו ,לרבי חזקה נהיית בשני פעמים :נחלקו רבי ורבנן בדין חזקה -הקדמה  •

 .ולכיפה ד. לענין וסתותאותו האופנים שבהם נחלקו רבי ורבנן א. לענין מילה ב. לענין קטלנית ג. לענין מי שלקה ושנה שמכניסין  •

 :דיני קטלנית •

o או גם באשה  ,לרב הונא 'מעיין גורם', לרב אשי 'מזל גורם'. ונפק"מ: א. האם דין קטלנית נאמר רק באשה נשואה -ן קטלנית ביאור די

 יין גורם.מר מעשלא שייך לו ,ב. האם דין קטלנית נאמר גם באופן שהבעל נפל מהגג ומת .מאורסת שלא שייך בה 'מעיין גורם'

o מהבעל השלישי באופן שלא ידע שהיא מהבעל הראשון והשני יש לה כתובה כיון שלא הוחזקה כקטלנית – )לפי רבי(כתובה  להיש  אםה ,

  .זתצא שלא בכתובה משום מקח טעותעקרה 

  חלר' יוחנן בן ברוקה אשה מצווה בפריה ורביה ,לת"ק אשה אינה מצווה בפריה ורביה -פריה ורביה. 

 פרק שביעי

 ודף ס

  תרומההאם עבדים אוכלים 

 .תרומהאוכלים  –לכהן שנשואה ת ישראל ב •

 .תרומהלא אוכלים  –לישראל שנשואה בת כהן  •

 חללה שנשואה לכהן: •

o  משום ששייכים לבעל. תרומהם יכלוא –עבדי צאן ברזל 

o :עבדי מלוג 

 .טתרומהם יכלאו םניא' של הבעל, ומדרבנן של קנין כספומשום שנחשבים 'קנין כספו  תרומה םליכואמדאורייתא  –לרבא ורב אשי  ▪

 .יתרומהם ילכוא םמדאוריתא אינ –לרבינא  ▪

 ' בתמורתםאשה שהכניסה לבעלה נכסי צאן ברזל ולאחר הגירושין האשה רוצה לקבל את הנכסים והבעל רוצה לתת דמים  –צאן ברזל' נכסי, 

  .יאלרב יהודה 'הדין עמה' ולרב אמי 'הדין עמו'

  ומותר להנות מתרומה 'הנאה שאינה של  )כגון להאכיל לבהמה או להדליק נר(ישראל אסור להנות מתרומה של כהן 'הנאה של כילוי'  –דיני תרומה

 .יב)כגון לעשות עירוב בתרומה(כילוי' 

 

 ,  השלמות . 

 

משפחה אחת מתו שלשה ילדים מחמת ש הגמ' מבארת שדין חזקה במילה נאמר בין באופן .פעמיםשלש שחזקה נהיית ב (המועד)כגון שור לענין ממון תוס' מחדש שרבי מודה  ו

 המילה ובין באופן ששלשה אחיות שמלו את בניהם ומתו. 

באופן שלאחר מכן נשאת הטעם שמהבעל הראשון והשני יש לה כתובה הוא משום שיש ספק האם האשה אינה ראויה להוליד או שהאשה ראויה להוליד, והגמ' מבארת שגם  ז

)תוס' מבאר שטענה ום שהאשה אומרת 'השתא הוא דכחשי', משלשלישי ולא היו לה בנים והתברר שאינה ראויה להוליד מ"מ אינה צריך להחזיר את הכתובה לבעל הראשון והשני 

  .בעל השלישי(זו מועילה רק להחזיק את הכסף של הכתובה מהראשון והשני ביד האשה ולא מועילה להוציא כסף מה

על השלישי משום שלא ידע שהיא עקרה ולכן נחשב למקח טעות ולכן יכול לגרשה לאלתר ולא צריך לחכות עשר שנים. ובדברי הגמ' מבואר הבתוס' מבאר שאין לה כתובה מ

ר שהיא ברהת ףוסבו לא אומרים שהגט בטל משום שגירש מחמת שהיה סבור שאינה ראויה להוליד ,מכן לרביעי ונולד לה בן והתברר שהיא בת בנים שבאופן שנשאת לאחר

לא האשה שבשעת הגירושין שאומרים רש"י מבאר שהבעל ידע שיש צד שהיא ראויה להוליד וגמר בדעתו לגרשה, ותוס' מבאר  :ובטעם הדבר נחלקו רש"י ותוס' ,ראויה להוליד

 להוליד.ולאחר מכן נהייתה ראויה להוליד הייתה ראויה 

והמקור של רשב"ג שאשה  .פרה ורבה בלשון יחיד. ביעקב ויאמר לו..או דכתיב  ,המקור של ת"ק שאשה אינה מצווה בפריה ורביה דכתיב 'וכבשה' בכתיב חסר ואיש דרכו לכבוש ח

 מצווה בפריה ורביה דכתיב 'פרו ורבו' לשון רבים.

 . תרומהדכתיב 'וכהן כי יקנה נפש קנין כספו' ואייתר 'קנין כספו' ללמד שקנין כספו של קנין כספו אוכל  תרומההמקור של הדין ש'קנין כספו של קנין כספו' אוכל  ט

גזירה  תרומהשה, ורב אשי שהסיבה שרבנן גזרו שעבדי מלוג לא יאכלו גרכמו זונה והבעל יכדי שהאשה תרגיש  תרומהרבא מבאר שהסיבה שרבנן גזרו שעבדי מלוג לא יאכלו 

 ישראל אטו בת כהן. שמא יבואו לאכול גם לאחר מיתת הכהן, והגמ' מבארת שגזירה זו שייכת באופן שהיא בת כהן שתאמר שאוכלת מחמת בית אביה ורבנן גזרו גם בבת

עבדי מלוג אינם  תרומה, אבל באופן זה שהאשה לא אוכלת תרומהנאמר רק באופן שהקנין כספו הראשון אוכל  תרומה כלשל קנין כספו' אורבינא סובר שהדין ש'קנין כספו  י

 .תרומהאוכלים 

מבאר  ]ד"ה עבדי[' וסמידי שיעבוד', ותרבא מבאר שרב יהודה מודה שהאשה מחוסרת גוביינא והנכסים שייכים לבעל ולכן אומרים בנכסי צאן ברזל 'הקדש חמץ ושחרור מפקיעים  יא

 ולרב אמי לא יוצאים לחירות.  ,לרב יהודה יוצאים לחירות :שרב יהודה ורב אמי נחלקו בעבדי צאן ברזל לאחר מיתת הבעל באופן שהאשה הוציאה להם שן ועין

ו שתרומה טהורה שמותרת כמודורשים ש ,דכתיב 'משמרת תרומתי' והפסוק מדבר בתרומה טהורה ותרומה טמאה ,דורשת שאסור לישראל להדליק טבל טמא ]כו א[הגמ' בשבת  יב
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 ף סזד

 חר מיתת הכהןבת ישראל הנשואה לכהן לא 

 .תרומה תלכואה ניא (רבוע יןאש ןופאב ןיבו רבוע שישן פואן ביב) יםנבין אשן פואבו ,תרומה תלכוא םינב שיש ןופאב – ומהרת תלוכאה שאהם אה •

 :תרומה םילכוא םידבעה םאה •

o  אין העבדים אוכלים.ובאופן שאין האשה אוכלת  ,העבדים אוכליםם לאשה ולכן באופן שהאשה אוכלת יכישי –עבדי מלוג 

o מורישם ליורש ולכן דינם מתחלק כדלהלן. שייכים לבעל והבעל –זל עבדי צאן בר 

 .תרומהים אוכל -באופן שיש בנים ואין עובר  ▪

 שיש בנים ויש עובר וכן באופן שאין בנים ויש עובר:באופן  ▪

ולרב יוסף  ,לרבה משום שעובר במעי זרה זר הוא. והטעם שעובר אינו מאכיל: תרומהאוכלים לא עובר יורש והעבדים  –לר' יוסי  •

משום שר' יוסי  ,ן אחרובין באופן שיש בחר א בןור' יוסי סובר שדין זה נאמר בין באופן שאין . דכתיב 'יליד ביתו' ולא עוברמשום 

 .יג)ספק זכר ספק נקבה ואת"ל זכר שמא נפל(חושש למיעוטא 

שר' שמעון בן יוחאי סובר ש'לא חוששים  םמשו תרומה יםלכואהעבדים  עובר יורש, ובאופן שיש בן אחר -לר' שמעון בן יוחאי  •

)משום שבין אם הוא זכר ובין אם הוא  תרומה יםכלואלא  יםדבעהן שאין בן אחר ובאופ )ספק זכר ספק נקבה ואת"ל זכה שמא נפל(למיעוטא' 

 .ל את העבדים כדברי ר' יוסי(נקבה יורש ולא יכול להאכי

  :לרבנן •

o  ובאופן שאין בן אחר לא יאכלו  ,תרומהים כלואהעבדים באופן שיש בן אחר ש ,ן יוחאיסוברים כדברי ר' שמעון ב –לרב ששת

  .תרומההעבדים 

o ודין זה נאמר בין באופן שיש בנים ובין באופן ששיכים לשאר היורשים, עובר לא יורש ולכן העבדים אוכלים משום  –אל לשמו

 שאין בנים.

 ף סחד

 דיני אכילת תרומה 

שראל שנשאת לכהן י בת)כגון , ועובר אינו מאכיל דכתיב 'כנעוריה' פרט למעוברת ומת והניחה מעוברת(בת כהן שנשאת לישראל ון )כגעובר פוסל  –עובר  •

 .ידודורשים 'ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל'דכתיב דכתיב 'ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו'  ומת והניחה מעוברת(

 .טוחיו(ומת ונפלה ליבום לפני אבת ישראל שנשואה לכהן )כגון אינו מאכיל , ויבם ומת ונפלה ליבום לפני אחיו(אל כהן שנשאת לישרבת )כגון יבם פוסל  -יבם  •

בת )כגון דכתיב 'ובת כהן כי תהיה לאיש זר' משעת קידושין, ואירוסין אינם מאכילים  (לישראלמאורסת בת כהן )כגון פוסלים אירוסין  –אירוסין  •

  .ש של שמא תשקה לאחיה ואחיותיההחש משום (לכהןרסת מאוישראל 

משום  )כגון בת ישראל נשואה לכהן חרש(לחרש, וחרש אינו מאכיל ו נישואים שרבנן תיקנמשום  חרש(נשואה לישראל )כגון בת כהן חרש פוסל  –חרש  •

 שמדאורייתא אין נישואים לחרש.

  טזלאשת קטן, ומדרבנן חל היבום כמו מאמר'אשת איש' פרט ום משום דכתיב מדאורייתא לא חל היב –שבא על יבמתו  תשעיבם בן דין. 

 

 ,  השלמות . 

 

כ"ש שאסור לו  ,כך תרומה טמאה שמותרת לכהן להדלקה אסורה לישראל בטבל. ורש"י מבאר שכיון שאסור לישראל להדליק טבל טמא ,לכהן לאכילה אסורה לישראל בטבל

משום שההיתר להדליק נאמר רק  ,רומה של כהן 'הנאה של כילוי'מת' מבאר שלומדים זה מזה. ור"ת מוסיף שלומדים מדין זה שאסור לישראל להנות ותוס ,להדליק טבל טהור

 לכהן ולא ישראל.

משום שהעובר הוא כהן, ולפי רב יוסף לא יאכלו  תרומהומבואר בדברי הגמ' שיש נפק"מ בין רבה לרב יוסף בבת כהן שנשואה לכהן ומת והניחה מעוברת: לפי רבה יאכלו העבדים  יג

אלא שרבה סובר שדין  ,נו מאכיל. תוס' מבאר שרבה מודה שעובר אינו מאכיל את אמו מהדרשה של 'יליד ביתו' ילוד מאכיל ועובר אינו מאכילאימשום שעובר  תרומההעבדים 

 זה נאמר רק לענין להאכיל את אמו ולא לענין לענין את העבדים.

 .האם עובר מאכיל את העבדים [יגהערה ] וראה לעיל, מאכיל נאמר לענין להאכיל את אמודין עובר שאינו  יד

וס' בביאור דין זה: ותוהמקור שיבם אינו מאכיל דכתיב 'קנין כפסו ולא קנין דאחיו', ונחלקו רש"י  ית אביה' פרט לשומרת יבם שלא שבה.ב המקור שיבם פוסל דכתיב 'ושבה אל טו

אלא שמדרבנן יבם אינו  ,ם שיבמה נחשבת קנויה ליבםמשו תרומהשיבמה אינה נחשבת קנויה ליבם. ושיטת ר"ת שמדאורייתא יבם מאכיל  ,שיטת רש"י שדין זה הוא מדאורייתא

או משום החשש של סימפון, ור"ת מוסיף שבאופן  יון שלא חייב במזונותיה(כ )כיון שהיבם לא מייחד לה מקום לגורמשום החשש של 'שמא תשקה לאחיה ואחיותיה'  תרומהמאכיל 

 ,)כיון שלאחר שהבעל יחד לה מקום לא יוצאת משם גם לאחר מות הבעל( משום שאין חשש של שמא תשקה ושל סימפוןבחיי הבעל, לפני המשנה הראשונה אוכלת  תרומהשאכלה 

 ארוסה.ב ולפי משנה אחרונה אינה אוכלת משום שמיחלפא

דול שאינו משום משום שרבנן עשו ביאת בן תשע כמאמר בג תרומהסובר שמדאורייתא חל היבום אמנם אינו מאכיל את אשתו  ]יט א["י בקידושין רשכך שיטת התוס', אמנם  טז
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 דיני אשה שנבעלה לפסול 

 ונחלקו התנאים מהו המקור של דין זה וכדלהלן.  פסולה. –יתות וחייבי כרחייבי לאוין  •

o :לר' ישמעאל 

שתופס  כי תהיה' באופןוכוונת הפסוק ' ,'ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל'מהפסוק  –חייבי לאוין  ▪

 .יזקידושין

ודורשים שרק באופן שנשאת לישראל  ,'אל בית אביה וזרע אין לה ושבה 'ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושהדכתיב  –עכו"ם ועבד  ▪

 ו"ם ועבד שאין לו קידושין וגירושין נפסלת.אבל באופן שנשאת לעכ ,קידושין וגירושין לא נפסלת ולשיש 

 ,'ובת כהן כי תהיה לאיש זר'מהפסוק לומדים לתוס'  .'ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה'ים מהפסוק לרש"י לומד –חייבי כריתות  ▪

 .עיקר הפסוק מדבר על חייבי כריתותמ"מ  ,כי תהיה' לחייבי לאויןדורשים 'ולמרות ש

o  וכוונת  ,הקדשים לא תאכל'המקור בחייבי כריתות ובחייבי לאוין ועשה הוא מהפסוק 'ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת  –לר"ע

  .הפסוק 'כי תהיה' היא 'כי תבעל'

 .יחמשום שמחזיר גרושתו אינו נחשב 'זר אצלה מעיקרא' ,ש זר''ובת כהן כי תהיה לאי וא"א ללמוד מהפסוק של ,כשרה –מחזיר גרושתו  •

 .יטפסולה דכתיב 'לא יחלל זרעו' מקיש זרעו לו כמו שהוא פוסל כך זרעו פוסל –חלל  •

 :ביאוומני עמוומצרי שני  •

o  כהאיבבה רביעש ישנפסלת משום  -לת"ק. 

o  כאםליופס םבניהשום משת סלנפבי ואמו נימוע ,םילסופ ניםהב איןשם שומ תסלנפה נאי ניש ירצמ –לר' יוסי הגלילי. 

o  כבהזרע פסולל כאינה נפסלת משום שאין  -לרשב"ג. 

 

 

 

 

  

 

 ,  השלמות . 

 

 . מאכיל

 נבעלה לפסול נפסלת מאכילת תרומה, וכן לומדים מהייתור של האות 'ו' במילה 'ובת כהן' שגם לויה וישראלית שנבעלו לפסול נפסלו.מפסוק זה אפשר ללמוד שבת כהן ש יז

 .לכהונהגם אסורה לתרומה אסורה וא"כ אשה שנבעלה לפסול ש ,הונאינה אסורה לתרומה ואסורה לכהוהמקור שאשה שנבעלה לפסול נפסלת מהכהונה הוא בק"ו מגרושה ש

'ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין דכתיב משום  ,פסוקאמנם הגמ' מבארת שלדין זה לא צריך  ,תרומהשבת כהן שנשאת לישראל אינה אוכלת כוונת הפסוק בפשטות 

לא יאכל ערל 'וכל ש על כך לאו של . ויתרומהא אוכלת אבל לפני שחוזרת ל ,תרומהשמע שדווקא לאחר שחוזרת אוכלת ומלה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל' 

 מיותר ללמד לבת כהן שנבעלה לפסול פסלה. 'ובת כהן כי תהיה לאיש זרכ כוונת הפסוק '"עולכן , ובו'

ת יותר משום שחייבי כריתומבארים שבחיבי כריתות האשה פסולה לא רק באופן שהבעל נחשב 'זר אצלה מעיקרא' אלא גם באופן שהבעל לא נחשב 'זר אצלה מעיקרא'  תוס' יח

 חמורים.

ו כשרות שהרי חלל מותר לישא כהנת ש'לא הוזהר ,'זר אצלה מעיקרא' שבמשום שחלל אינו נח ,הגמ' מבארת שא"א ללמוד שחלל פוסל מהפסוק של 'ובת כהן כי תהיה לאיש זר' יט

 להנשא לפסולים'.

תוס' מבאר שלמרות שעיקר הלימוד אינו מכהן  .והאשה מתחללת האיבב הריבע שיש"ג שבא על אלמנה כהמ אוה תלספנ השאה האיבב הריבע שישאופן שת"ק  לש רוקמה כ

 ה"ג באיזה פסולים הפסוק מדבר.מ"מ לומדים מאלמנה לכסוק של 'ובת כהן כי תהיה לאיש זר' הפאלא מגדול באלמנה 

 .םילוספ םינבהשאלמנה  לע אבשכה"ג מ אוהשבאופן שהבנים פסולים האשה מתחללת ר' יוסי הגלילי  לש רוקמה כא

 .והאשה מתחללת לוספ ערזה לכשאלמנה שבא על כה"ג מ אוהנפסלת פסולים האשה  (הבנים והבנות) ערזה לכששבאופן רשב"ג  לש רוקמה כב

 B0527147396@gmail.comניתן להשיג במייל  לע"נ א"מ הר"ר יהודה ב"ר יעקב צבי זצ"ל


