
  קידושין יד
ֶהי ’ה ֵּבַרְכ ֲאֶׁשר ּוִמִּיְקֶב ּוִמָּגְרְנ ִמּצֹאְנ לֹו ַּתֲעִניק ַהֲעֵניק) יד( :ֵריָקם ְתַׁשְּלֶחּנּו לֹא ֵמִעָּמ ָחְפִׁשי ְתַׁשְּלֶחּנּו ְוִכי) יג( :ֵמִעָּמ ָחְפִׁשי ְּתַׁשְּלֶחּנּו ַהְּׁשִביִעת ּוַבָּׁשָנה ָׁשִנים ֵׁשׁש ֲעָבְדוַ  ָהִעְבִרָּיה אֹו ָהִעְבִרי ָאִחי ְל ִיָּמֵכר ִּכי) יב(  טו פרק דברים   : ַהָּנַעל ֲחלּוץ ֵּבית ְּבִיְׂשָרֵאל ְׁשמֹו ְוִנְקָרא) י( :ָאִחיו ֵּבית ֶאת ִיְבֶנה לֹא ֲאֶׁשר ָלִאיׁש ֵיָעֶׂשה ָּכָכה ְוָאְמָרה ְוָעְנָתה ְּבָפָניו ְוָיְרָקה ַרְגלֹו ֵמַעל לֹוַנעֲ  ְוָחְלָצה ַהְּזֵקִנים ְלֵעיֵני ֵאָליו ְיִבְמּתֹו ְוִנְּגָׁשה) ט( :ְלַקְחָּתּה ָחַפְצִּתי לֹא ְוָאַמר ְוָעַמד ֵאָליו ְוִדְּברּו ִעירֹו ִזְקֵני לֹו ְוָקְראּו) ח( :ַיְּבִמי ָאָבה לֹא ְִיְׂשָרֵאלּב ֵׁשם ְלָאִחיו ְלָהִקים ְיָבִמי ֵאןמֵ  ְוָאְמָרה ַהְּזֵקִנים ֶאל ַהַּׁשְעָרה ְיִבְמּתֹו ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ֶאת ָלַקַחת ָהִאיׁש ַיְחֹּפץ לֹא ְוִאם) ז( :ִמִּיְׂשָרֵאל ְׁשמֹו ִיָּמֶחה ְולֹא ַהֵּמת ָאִחיו ֵׁשם ַעל ָיקּום ֵּתֵלד ֲאֶׁשר ַהְּבכֹור ְוָהָיה) ו( :ְוִיְּבָמּה ְלִאָּׁשה לֹו ּוְלָקָחּה ָעֶליהָ  ָיבֹא ְיָבָמּה ָזר ְלִאיׁש ַהחּוָצה ַהֵּמת ֵאֶׁשת ִתְהֶיה לֹא לֹו ֵאין ּוֵבן ֵמֶהם ַאַחד ּוֵמת ַיְחָּדו ַאִחים ֵיְׁשבּו ִּכי) ה(  כה פרק דברים ֶהי ’ה ַוִּיְפְּד ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ָהִייָת  ֶעֶבד ִּכי ְוָזַכְרָּת ) טו( :לֹו ִּתֶּתן ֱא ֶהי ’ה ּוֵבַרְכ ָׁשִנים ֵׁשׁש ֲעָבְד ָׂשִכיר ְׂשַכר ִמְׁשֶנה ִּכי ֵמִעָּמ ָחְפִׁשי ֹאתֹו ְּבַׁשֵּלֲח ְבֵעיֶנ ִיְקֶׁשה לֹא) יח( :ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲאָמְת ְוַאף עֹוָלם ֶעֶבד ְל ְוָהָיה ּוַבֶּדֶלת ְבָאְזנֹו ְוָנַתָּתה ַהַּמְרֵצעַ  ֶאת ְוָלַקְחָּת ) יז( :ִעָּמ לֹו טֹוב ִּכי ֵּביֶת ְוֶאת ֲאֵהְב ִּכי ֵמִעָּמ ֵאֵצא לֹא ֵאֶלי ריֹאמַ  ִּכי ְוָהָיה) טז( :ַהּיֹום ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת ְמַצְּו ָאֹנִכי ֵּכן ַעל ֱא ֶהי ְוָיֵראָת  ְּבָפֶר בֹו ִתְרֶּדה לֹא) מג( :ָעֶבד ִמְמֶּכֶרת ִיָּמְכרּו לֹא ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֹאָתם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֵהם ֲעָבַדי ִּכי) מב( :ָיׁשּוב ֲאֹבָתיו ֲאֻחַּזת ְוֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶאל ְוָׁשב ִעּמֹו ּוָבָניו הּוא ֵמִעָּמ ְוָיָצא) מא( :ִעָּמ ַיֲעֹבד ַהֹּיֵבל ְׁשַנת ַעד ִעָּמ ִיְהֶיה ְּכתֹוָׁשב ְָּׂשִכירכ) מ( :ָעֶבד ֲעֹבַדת ּבֹו ַתֲעֹבד לֹא ָל ְוִנְמַּכר ִעָּמ ָאִחי ָימּו ְוִכי) לט(   כה פרק ויקרא    : ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְּבֹכל ֱא   ? מנלן בביאה: שאלה  . 'כו בביאה נקנית והיבמה  :ִמְקָנתֹו ִמֶּכֶסף ְּגֻאָּלתֹו ָיִׁשיב ְלִפיֶהן ַּבָּׁשִנים ַרּבֹות עֹוד ִאם) נא( :ִעּמֹו ִיְהֶיה ָׂשִכיר ִּכיֵמי ָׁשִנים ְּבִמְסַּפר ִמְמָּכרֹו ֶּכֶסף ְוָהָיה ַהֹּיֵבל ְׁשַנת ַעד לֹו ִהָּמְכרֹו ִמְּׁשַנת ֹקֵנהּו ִעם ְוִחַּׁשב) נ( :ְוִנְגָאל ָידֹו ִהִּׂשיָגה אֹו ִיְגָאֶלּנּו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ְּבָׂשרֹו ִמְּׁשֵאר אֹו ִיְגָאֶלּנּו ֹּדדֹו ֶבן אֹו ֹדדֹו אֹו) מט( :ִיְגָאֶלּנּו ֵמֶאָחיו ֶאָחד ּלֹו ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלה ִנְמַּכר ַאֲחֵרי) מח( :ֵּגר ִמְׁשַּפַחת ְלֵעֶקר אֹו ִעָּמ ּתֹוָׁשב ְלֵגר ְוִנְמַּכר ִעּמֹו ָאִחי ּוָמ ִעָּמ ְותֹוָׁשב ֵּגר ַיד ַתִּׂשיג ְוִכי) מז(   :ֵמֱא

  ! כאשה מילתא לכולה: ואימא :קושי  .   :קרא אמר: תשובה
? בה גומרת שהביאה כדרך, בה גומרים ושטר כסף יהו יכול: דתניא, דעתך סלקא לא :תירוץ
  . בה גומרים ושטר כסף ואין, בה גומרת ביאה,  )כה דברים(: לומר תלמוד

  ! מיבם כרחה דבעל?  מאי: ואימא :קושי
 . תרתי מינה שמעת?  מאי, ויבם קרא לימא, כן אם :תירוץ

  . ישראל לכל הותרה - נעל בה שחלץ כיון,  : מקור לחליצה
 ד"בב - : יהודה בר שמואל רב לכדתני ליה מיבעי האי? דאתא הוא להכי  האי :קושי

  . כתיבי בישראל תרי :תירוץ  ! כוכבים עובדי של דין בבית ולא, ישראל של
 ובאתה, טרפון' ר לפני יושבים היינו אחת פעם: יהודה רבי אמר, לכדתניא ליה מיבעי ואכתי :עוד קושי

   !הנעל חלוץ הנעל חלוץ ואמרו כולכם ענו: לנו ואמר, לחלוץ יבמה
    מתירה אותה: היבםמקור שמיתת   . נפקא מ, ההוא :תירוץ

  חומר  קל  
  בלאו שהיא יבמה  בחנק שהיא איש אשת  המקרה 

  ?!שכן כל לא  מתירתה הבעל מיתת  הדין
  : ו"מק בחליצה יוצאה איש אשת ותהאקושי:     . לה שרי יבם, אוסרה יבם, מתירה אוסרה נמי הא: אשי רב אמר :דחייה  ! מתירה אוסרה שכן איש לאשת מה, אלא :פריכת הקל וחומר  . בחליצה יוצאה נמי הא :דחייה  ? בגט יוצאה שאינה בזו תאמר, בגט יוצאה שכן איש לאשת מה: פריכת הקל וחומר

  חומר  קל  
  אשת איש יוצאה בגט  אינה יוצאה בגט יבמה  המקרה 

  !בחליצה שיוצאה דין אינו  בחליצה יוצאה  הדין
  . כורתה אחר דבר ואין, כורתה ספר, : קרא אמר: תירוץ



  : וחומר מקל בגט יוצאת יבמה ותהא: קושי  
  חומר  קל  

  בחליצה שיוצאה יבמה   בחליצה יוצאה שאין איש אשת  המקרה 
  !בגט שיוצאה דין אין  בגט יוצאה  הדין

  .עיכובא וככה, : קרא אמר: ירוץת
,  )טז ויקרא( דכתיב, כ"יוה והא? ו"ק דרשי לא עיכובא דאיכא היכא וכל: קושי

 ומה: הוא דין והלא שיכול; חטאת עושה השם ואין, חטאת עושה הגורל - : ותניא
 :ל"ת! השם שיקדש דין אינו הגורל שקידש מקום, השם קידש הגורל קידש שלא במקום

 - הכי לאו הא, קרא דמעטיה וטעמא; , 
  !  ביה דכתיב גב על אף וחומר קל דרשינן

  . ליבמה ולא - לה,  )כד דברים(: קרא אמר :תירוץ
  . כתיבי לה תרי :תירוץ  ! לשמה - : ואימא :קושי

  !ולחבירתה לה ולא -  ואידך, לשמה - חד: ליה מיבעי ואכתי :ושיק
  . לא אחרינא מידי, אין נעל,  )כה דברים(: קרא אמר, אלא: 2תירוץ 

 נעל, נעלו אלא לי אין -: לכדתניא ליה מיבעי האי? דאתא הוא להכי  והאי :קושי
 לגדול פרט, לו הראוי נעלו?  ל"ת מה, כ"א! ריבה - נעל,  :ל"ת? ליה מנא אדם כל של

  . תרתי מינה שמעת? הנעל מאי, נעל קרא ניכתוב, כן אם :תירוץ  ! עקב לו שאין למסוליםפרט , רגלו רוב את חופה שאין לקטן פרט, בו להלך יכול שאין
  ? מנלן לישראל נמכר, בכסף קנינו וכל הואיל, כוכבים לעובד הנמכר עברי עבד אשכחן: קושי  . בכסף שנקנה מלמד, : בכסף נקנה עברי עבדמקור ל

  ? מנלן עברי עבד, בכסף מיקניא בכסף ומיקדשה הואיל, העבריה אמה אשכחן :קושי  . ויוצאה פדיונה שמגרעת מלמד,  )כא שמות(: קרא אמר :תירוץ
 )טו דברים(: קרא אמר :תירוץ
  ? מנלן עצמו מוכר, כורחו בעל ונמכר הואיל, ד"ב מכרוהו אשכחן :קושי  . לעבריה עברי מקיש, 

  .  )כה ויקרא(  )טו דברים( יליף :תירוץ
  ? למימר איכא מאי  יליף דלא למאן אלא,  דיליף למאן הניחא :קושי

    . מתחתון עליון וילמד, ראשון ענין על מוסף,  )כה ויקרא(: קרא אמר :תירוץ
  ?  יליף דלא תנא ומאןשאלה: 

  דעת תנא קמא: : דתניא; הוא תנא האי: תשובה
  ד"ב מכרוהו  עצמו המוכר

  לשש אלא נמכר אינו  שש על ויתר לשש נמכר
  נרצע  נרצע אינו
  לו מעניקים  לו מעניקים אין
  כנענית שפחה לו מוסר רבו  כנענית שפחה לו מוסר רבו אין
 שפחה לו מוסר רבו וזה וזה, לו מעניקים וזה וזה, נרצע וזה זה, לשש אלא נמכר אינו וזה זה: אומר אלעזר רבי

  !  יליף א"ור,  יליף לא קמא דתנא, קמיפלגי בהא לאו מאי; כנענית
  קמיפלגי קרא בהאי והכא,  יליף עלמא דכולי: דאביי משמיה טביומי רב אמר: דחייה

  ר' אלעזר  תנא קמא  
  ליורש ולא - לך  עצמו מוכר ולא - זה

  דאתא הוא אדון להרצאת  ליורש ולא - לך  אחרינא 
? ימנית באזן שהיא לרציעה מנין: אומר אליעזר רבי, דתניא; דאתא הוא שוה לגזירה היאה  .עצמו מוכר של אזנו ולא - שלו אזנו    .ימין כאן אף, ימין להלן מה, אזן )יד ויקרא( להלן ונאמר אזן כאן נאמר


