
  ביבמות ס
 

  . הקטנה את ישא לא כהן: אומר אליעזר רבי, תניא
  קושי  הבנת דבריו

 דחייש, מאיר כרבי לה סבר:רבה
: דאמר, יהודה כרבי לה וסבר; למיעוטא
  .הויא זונה אילונית

 חולצין לא וקטנה קטן: והתניא? לה סבר מי מאיר וכרבי
? מיבמין אין טעמא מאי אלא...מאיר רבי דברי, מיבמין ולא

 תמצא שמא -  קטנה, סריס ימצא שמא -  קטן:] ל"א[
 מתייבמת קטנה: ותניא; בערוה פוגעין ונמצאו, אילונית
? לה סבר מי יהודה וכרבי! אליעזר רבי דברי, חולצת ואינה

  אליעזר רבי דברי, כשמה זונה -  זונה: והתניא
, עסקינן ג"בכ הכא: אהבה בר אדא רב

  היא בעולה, גדלה לכי? לה קני לאימת
 דקדשה ואי! לה דקני הוא שעתא מההיא, אבוה דקדשה אי

  !רבנן ולא היא אליעזר רבי הא, נפשה
 שמא וחיישינן, הדיוט בכהן לעולם: רבא

  עליו תתפתה
  !נמי ישראלאי הכי 
  שרי מישרא בישראל ואונס, הוא אונס קטנה פתויי: תירוץ

; הוא תנא והאי, הן גדולבכ: פפא רב
, אשה: ל"ת? קטנה יכול -  בתולה: דתניא

 הא, בתולה :ל"ת? בוגרת יכול, אשה אי
 בגרות ולכלל קטנות מכלל יצתה? כיצד
  .באתה לא

  

; הוא תנא האי: יצחק בר נחמן רב
, נערה אלא בתולה אין -  בתולה: דתניא
 והנערה )ד"כ בראשית( :אומר הוא וכן

  בתולה מאד מראה טובת

  

  
  נתן נוסח אחר 'ר – ברייתא  נתן 'ר – ברייתא  משנה  

  זכרים 2 בית שמאי 
: דכתיב, ממשה ילפינן

 בני )ג"כ' א הימים דברי(
  ואליעזר גרשום משה

 ותוסף נקבות ושתי זכרים שני
 הבל, הבל את אחיו את ללדת

: וכתיב, ואחותו קין, ואחותו
 אחר זרע אלהים לי שת כי

  .קין הרגו כי הבל תחת

  ונקבה זכר

  זכר ונקבה  בית הלל
 של מברייתו ילפינן
  עולם

  או זכר או נקבה   זכר ונקבה
, יצרה לשבת בראה תהו לא
  שבת לה עבד והא

 
 

  : המקום לדעת דעתו והסכימה, מדעתו משה עשה דברים שלשה: דתניא
  הסכים עמו' השאיך רואים   מה משה חשב  

 עמהם דברה שלא ישראל ומה: אמר  האשה מן פירש
, זמן להם וקבע שעה לפי אלא שכינה
 אל תגשו אל )ט"י שמות(: תורה אמרה

 שעה בכל לדבור שמיוחד אני, אשה
 כמה אחת על, זמן לי קבע ולא ושעה
  .וכמה

, לאהליכם לכם שובו להם אמור לך
  עמדי עמוד פה ואתה

 מאות משש אחד שהוא פסח ומה: אמר  הלוחות ושיבר
: תורה אמרה, מצות עשרה ושלש

, בו יאכל לא נכר בן כל )ב"י שמות(
 אחת על, מומרים וישראל כולה התורה
  וכמה כמה

 אמר, לקיש ריש ואמר, שברת אשר
 יישר: למשה הוא ברוך הקדוש ליה
  .ששברת כחך

 מה, כמחר היום, ומחרהיוםוקדשתם  אחד יום והוסיף
, עמו לילו היום אף, עמו לילו מחר
 תרי: מ"ש ליה נפק דהאידנא ולילה
  מהאידנא לבר יומי

  שבתא עד שכינה שריא לאד

  


