
  זנדרים 
  
  
   "ואת לחבירתה לה ואמר, לי מקודשת את הרי" לאשה לה דאמר כגון  ?לא או לקידושין יד יש

 קידושין בה ותפסי, לחבירתה לה אמר "נמי את"ו אמרינן מי: הדילמה
 בה תפסי ולא, "לחבירתה לה אמר חזאי ואת" דלמא או, לחבירתה
  ?בחבירתה קידושין

 יד אין או, לפאה יד יש
  ?לפאה

  , "נמי" אמר ולא "והדין דאמר כגון"
 אף יד להם יש קרבנות מה, לקרבנות דאיתקש כיון אמרינן מי: הדילמה

  ?דאיתקש הוא תאחר לבל -  איתקש כי דלמא או, יד לה יש פאה
  ! פאה הויא פאה תיהוי כולה שדה אמר דכי מכלל: קושי
: ל"ת? עושה פאה שדהו כל לעשות רוצה שאם מנין: והתניא, אין: תירוץ

  ; שדך פאת )יט ויקרא(
  ופאה שכחה לקט זה - מעמך :דתניא? איתקש והיכא: שאלה

 יד אין או, לצדקה יד יש
  ?לצדקה

 או, קאמר "צדקה נמי הדין"? מאי, "נמי" אמר ולא "הדין" דאמר כגון
; אסקיה דלא הוא ודבורא, קאמר בעלמא לנפקותא -  "והדין" מאי דלמא

 - בפיך )ג"כ דברים( דכתיב, לקרבנות דאיתקש כיון אמרינן מי: הדילמה
 תאחר לבל דלמא או, יד לה יש צדקה אף יד להן יש קרבנות מה, צדקה זו

  ?דאיתקש הוא
 דלמא או, להפקר יד יש
  ?להפקר יד אין

  ! צדקה היינו: קושי
 דאין, לצדקה יד יש לומר תמצא אם, קאמר לומר תמצא אם: הדילמה
, צדקה שאני דלמא או, צדקה היינו אמרינן מי הפקר, למחצה היקש
  ?לעשירים בין לעניים בין הפקר אבל, לעניים אלא חזיא לא דצדקה

  ? מאי, "נמי" אמר ולא "והדין" דאמר כגון  לא או הכסא לבית יד יש
 - והדין מאי דלמא או, הכסא בית נמי והדין - אמרד הדין: הדילמה

  ? קאמר בעלמא לתשמישא
 מיבעיא והא, הכסא לבית זימון דיש לרבינא ליה דפשיטא מכלל: קושי
 זימון? מהו, המרחץ לבית הזמינו? מהו, הכסא לבית הזמינו: לרבינא ליה

  ! מועיל זימון אין או מועיל
 זימון אין או מועיל זימון: ליה קמיבעיא חדא מגו חדא, רבינא: תירוץ
  ? יד אין או יד יש, זימון יש ל"את? מועיל

 


