קידושין יד

דברים פרק כה
וּמת ַאחַ ד מֵ ֶהם וּבֵ ן ֵאין לוֹ ל ֹא ִת ְהיֶה ֵא ֶשׁת הַ ֵמּת הַ חוּצָ ה לְ ִאישׁ זָ ר ְיבָ ָמהּ יָב ֹא
)ה( כִּ י י ְֵשׁבוּ ַא ִחים י ְַח ָדּו ֵ
ֶיה וּלְ ָקחָ הּ לוֹ לְ ִא ָשּׁה וְ יִבְּ ָמהּ) :ו( וְ הָ יָה הַ בְּ כוֹר אֲ שֶׁ ר ֵתּ ֵלד יָקוּם עַ ל שֵׁ ם ָא ִחיו ַה ֵמּת וְ ל ֹא יִמָּ חֶ ה ְשׁמוֹ
עָ ל ָ
ִשׂ ָר ֵאל) :ז( וְ ִאם ל ֹא י ְַחפֹּץ הָ ִאישׁ ָל ַק ַחת ֶאת יְבִ ְמתּוֹ וְ עָ לְ ָתה ְיבִ ְמתּוֹ הַ שַּׁ עְ ָרה ֶאל הַ זְּ ֵק ִ ים וְ ָא ְמ ָרה מֵ ֵאן
ִמיּ ְ
יְבָ ִמי לְ הָ ִקים ל ְָא ִחיו ֵשׁם בְּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ל ֹא ָאבָ ה י ְַבּ ִמי) :ח( וְ ָק ְראוּ לוֹ זִ ְק ֵי עִ ירוֹ וְ ִדבְּ רוּ ֵאלָ יו וְ עָ מַ ד וְ ָאמַ ר ל ֹא
חָ ַפצְ ִתּי ְל ַק ְח ָתּהּ) :ט( וְ ִגְּ שָׁ ה יְ בִ ְמתּוֹ ֵאלָ יו לְ עֵ י ֵי הַ זְּ ֵק ִים וְ ָח ְלצָ ה ַ ֲעלוֹ מֵ עַ ל ַרגְ לוֹ וְ י ְָר ָקה ְבּפָ ָיו וְ עָ ְָתה וְ ָא ְמ ָרה
יִשׂ ָר ֵאל בֵּ ית חֲ לוּץ ַהנָּעַ ל:
לָאישׁ אֲ ֶשׁר ל ֹא יִ ְב ֶה ֶאת בֵּ ית ָא ִחיו) :י( וְ ְִק ָרא ְשׁמוֹ ְבּ ְ
כָּ כָה יֵעָ שֶׂ ה ִ
דברים פרק טו
)יב( כִּ י יִמָּ כֵ ר ְל ָא ִחי הָ עִ בְ ִרי אוֹ הָ עִ בְ ִריָּה וַ עֲבָ ְד ֵשׁשׁ ָשׁ ִים וּבַ ָשּׁ ָה הַ ְשּׁבִ יעִ ת ְתּשַׁ ְלּ ֶחנּוּ ָחפְ ִשׁי ֵמעִ מָּ :
וּמיּ ְִקבֶ אֲ שֶׁ ר
וּמגּ ְָר ְ ִ
יקם) :יד( הַ ֲע ֵיק ַתּ ֲע ִ יק לוֹ ִמצּ ֹא ְ ִ
)יג( וְ כִ י ְתשַׁ לְּ ֶחנּוּ ָחפְ ִשׁי ֵמעִ ָמּ ל ֹא ְתשַׁ לְּ ֶחנּוּ ֵר ָ
ִית בְּ ֶא ֶרץ ִמצְ ַר ִים ַויִּפְ ְדּ ה’ אֱ ֶהי עַ ל כֵּ ן ָא ֹכִ י ְמצַ וְּ ֶאת
בֵּ ַרכְ ה’ אֱ הֶ י ִתּ ֶתּן לוֹ) :טו( וְ ָז ַכ ְר ָתּ כִּ י עֶ בֶ ד ָהי ָ
ית כִּ י טוֹב לוֹ עִ מָּ :
ֹאמר ֵאלֶי ל ֹא ֵאצֵ א ֵמעִ ָמּ כִּ י אֲ ֵהבְ וְ ֶאת בֵּ ֶ
הַ דָּ בָ ר ַהזֶּה הַ יּוֹם) :טז( וְ הָ יָה כִּ י י ַ
)יז( וְ ל ַָק ְח ָתּ ֶאת ַה ַמּ ְרצֵ עַ וְ ַָת ָתּה בְ ָאזְ וֹ וּבַ דֶּ לֶ ת וְ ָהיָה ְל עֶ בֶ ד עוֹ ָלם וְ ַאף לַאֲ מָ ְת ַתּעֲשֶׂ ה כֵּ ן) :יח( ל ֹא י ְִקשֶׁ ה
ְבעֵ י ֶ בְּ ַשׁלֵּחֲ אֹתוֹ חָ פְ ִשׁי ֵמעִ ָמּ כִּ י ִמ ְשׁ ֶה ְשׂכַ ר שָׂ כִ יר עֲבָ ְד ֵשׁשׁ שָׁ ִים וּבֵ ַרכְ ה’ אֱ הֶ י בְּ כֹל אֲ שֶׁ ר ַתּעֲשֶׂ ה:

ויקרא פרק כה
)לט( וְ כִ י יָמוּ ָא ִחי עִ ָמּ וְ ִ ְמכַּ ר ָל ל ֹא ַת ֲעבֹד בּוֹ ֲעב ַֹדת עָ בֶ ד) :מ( כְּשָׂ כִ יר כְּ תוֹשָׁ ב י ְִהיֶה עִ מָּ עַ ד ְשׁ ַת הַ יֹּבֵ ל
ַי ֲעבֹד עִ ָמּ ) :מא( וְ יָצָ א ֵמעִ ָמּ הוּא וּבָ ָיו עִ מּוֹ וְ שָׁ ב ֶאל ִמ ְשׁפַּ ְחתּוֹ וְ ֶאל אֲ חֻ זַּת אֲ ב ָֹתיו יָשׁוּב) :מב( כִּ י עֲבָ ַדי הֵ ם
את מֵ אֱ ֶהי :
אתי א ָֹתם מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָר ִים ל ֹא י ִָמּכְ רוּ ִמ ְמ ֶכּ ֶרת עָ בֶ ד) :מג( ל ֹא ִת ְרדֶּ ה בוֹ בְּ פָ ֶר וְ י ֵָר ָ
אֲ שֶׁ ר הוֹצֵ ִ

וּמ ָא ִחי עִ מּוֹ וְ ְִמכַּ ר לְ גֵר תּוֹשָׁ ב עִ מָּ אוֹ ְלעֵ ֶקר ִמ ְשׁפּ ַַחת גֵּר) :מח( ַאחֲ ֵרי
)מז( וְ כִ י ַת ִשּׂיג יַד גֵּר וְ תוֹשָׁ ב עִ ָמּ ָ
ְִמכַּ ר גְּ אֻ לָּ ה ִתּ ְהיֶה לּוֹ ֶאחָ ד ֵמ ֶא ָחיו יִגְ ָאלֶ נּוּ) :מט( אוֹ דֹדוֹ אוֹ בֶ ן דֹּדוֹ יִגְ ָאלֶ נּוּ אוֹ ִמ ְשּׁ ֵאר בְּ ָשׂרוֹ ִמ ִמּ ְשׁפּ ְַחתּוֹ
ק ֵהוּ ִמ ְשּׁ ַת ִה ָמּכְ רוֹ לוֹ עַ ד ְשׁ ַת הַ יֹּבֵ ל וְ ָהיָה כֶּ סֶ ף ִמ ְמכָּ רוֹ בְּ ִמ ְספַּ ר
יִגְ ָא ֶלנּוּ אוֹ ִה ִשּׂיגָה יָדוֹ וְ ִגְ ָאל ( ) :וְ ִחשַּׁ ב עִ ם ֹ
ימי שָׂ כִ יר ִי ְהיֶה עִ מּוֹ ) :א( ִאם עוֹד ַרבּוֹת בַּ ָשּׁ ִים לְ פִ יהֶ ן י ִָשׁיב גְּ אֻ לָּ תוֹ ִמ ֶכּסֶ ף ִמ ְק ָתוֹ:
שָׁ ִים כִּ ֵ
והיבמה ק ית בביאה כו'.
שאלה :בביאה מ לן?
.
תשובה :אמר קרא:
קושי :ואימא :לכולה מילתא כאשה!
תירוץ :לא סלקא דעתך ,דת יא :יכול יהו כסף ושטר גומרים בה ,כדרך שהביאה גומרת בה?
 ,ביאה גומרת בה ,ואין כסף ושטר גומרים בה.
תלמוד לומר) :דברים כה(
? דבעל כרחה מיבם!
קושי :ואימא :מאי
? שמעת מי ה תרתי.
תירוץ :אם כן ,לימא קרא ויבם ,מאי
 ,כיון שחלץ בה על  -הותרה לכל ישראל.
מקור לחליצה:
 בב"דלהכי הוא דאתא? האי מיבעי ליה לכדת י רב שמואל בר יהודה:
קושי :האי

של ישראל ,ולא בבית דין של עובדי כוכבים!

תירוץ :תרי בישראל כתיבי.
עוד קושי :ואכתי מיבעי ליה לכדת יא ,אמר רבי יהודה :פעם אחת היי ו יושבים לפ י ר' טרפון ,ובאתה

יבמה לחלוץ ,ואמר ל ו :ע ו כולכם ואמרו חלוץ ה על חלוץ ה על!
תירוץ :ההוא ,מ

פקא.

מקור שמיתת היבם מתירה אותה:
חומר
קל
יבמה שהיא בלאו
אשת איש שהיא בח ק
המקרה
לא כל שכן?!
מיתת הבעל מתירתה
הדין
פריכת הקל וחומר :מה לאשת איש שכן יוצאה בגט ,תאמר בזו שאי ה יוצאה בגט?
דחייה :הא מי יוצאה בחליצה.
פריכת הקל וחומר :אלא ,מה לאשת איש שכן אוסרה מתירה!
דחייה :אמר רב אשי :הא מי אוסרה מתירה ,יבם אוסרה ,יבם שרי לה.
קושי :ותהא אשת איש יוצאה בחליצה מק"ו:
חומר
קל
אשת איש יוצאה בגט
יבמה אי ה יוצאה בגט
המקרה
אי ו דין שיוצאה בחליצה!
יוצאה בחליצה
הדין
 ,ספר כורתה ,ואין דבר אחר כורתה.
תירוץ :אמר קרא:

קושי :ותהא יבמה יוצאת בגט מקל וחומר:
חומר
קל
אשת איש שאין יוצאה יבמה שיוצאה בחליצה
המקרה
בחליצה
אין דין שיוצאה בגט!
יוצאה בגט
הדין
 ,וככה עיכובא.
תירוץ :אמר קרא:
,
קושי :וכל היכא דאיכא עיכובא לא דרשי ק"ו? והא יוה"כ ,דכתיב )ויקרא טז(
 הגורל עושה חטאת ,ואין השם עושה חטאת; שיכול והלא דין הוא :ומהות יא:

במקום שלא קידש הגורל קידש השם ,מקום שקידש הגורל אי ו דין שיקדש השם! ת"ל:

; וטעמא דמעטיה קרא ,הא לאו הכי -

,
!
דרשי ן קל וחומר אף על גב דכתיב ביה
תירוץ :אמר קרא) :דברים כד(  ,לה  -ולא ליבמה.
קושי :ואימא - :לשמה!
תירוץ :תרי לה כתיבי.
 לשמה ,ואידך  -ולא לה ולחבירתה!קושי :ואכתי מיבעי ליה :חד
תירוץ  :2אלא ,אמר קרא) :דברים כה(  ,על אין ,מידי אחרי א לא.
 אין לי אלא עלו ,עללהכי הוא דאתא? האי מיבעי ליה לכדת יא:
קושי :והאי

? עלו הראוי לו ,פרט לגדול
של כל אדם מ א ליה? ת"ל , :על  -ריבה! א"כ ,מה ת"ל
שאין יכול להלך בו ,פרט לקטן שאין חופה את רוב רגלו ,פרט למסולים שאין לו עקב!
תירוץ :אם כן ,יכתוב קרא על ,מאי ה על? שמעת מי ה תרתי.

 ,מלמד ש ק ה בכסף.
מקור לעבד עברי ק ה בכסף:
קושי :אשכחן עבד עברי ה מכר לעובד כוכבים ,הואיל וכל ק י ו בכסף ,מכר לישראל מ לן?
 ,מלמד שמגרעת פדיו ה ויוצאה.
תירוץ :אמר קרא) :שמות כא(
קושי :אשכחן אמה העבריה ,הואיל ומיקדשה בכסף מיק יא בכסף ,עבד עברי מ לן?
תירוץ :אמר קרא) :דברים טו(
 ,מקיש עברי לעבריה.
קושי :אשכחן מכרוהו ב"ד ,הואיל ו מכר בעל כורחו ,מוכר עצמו מ לן?
.
)ויקרא כה(
תירוץ :יליף )דברים טו(
 ,אלא למאן דלא יליף
קושי :ה יחא למאן דיליף
מאי איכא למימר?
 ,מוסף על ע ין ראשון ,וילמד
תירוץ :אמר קרא) :ויקרא כה(
עליון מתחתון.
?
שאלה :ומאן ת א דלא יליף
תשובה :האי ת א הוא; דת יא :דעת ת א קמא:

מכרוהו ב"ד
המוכר עצמו
אי ו מכר אלא לשש
מכר לשש ויתר על שש
רצע
אי ו רצע
מע יקים לו
אין מע יקים לו
רבו מוסר לו שפחה כ ע ית
אין רבו מוסר לו שפחה כ ע ית
רבי אלעזר אומר :זה וזה אי ו מכר אלא לשש ,זה וזה רצע ,וזה וזה מע יקים לו ,וזה וזה רבו מוסר לו שפחה
!
 ,ור"א יליף
כ ע ית; מאי לאו בהא קמיפלגי ,דת א קמא לא יליף

 ,והכא בהאי קרא קמיפלגי

דחייה :אמר רב טביומי משמיה דאביי :דכולי עלמא יליף
ר' אלעזר
ת א קמא
זה  -ולא מוכר עצמו לך  -ולא ליורש
להרצאת אדון הוא דאתא
לך  -ולא ליורש
אחרי א
אז ו שלו  -ולא אז ו ההיא לגזירה שוה הוא דאתא; דת יא ,רבי
אליעזר אומר :מ ין לרציעה שהיא באזן ימ ית?
של מוכר עצמו.
אמר כאן אזן ו אמר להלן )ויקרא יד( אזן ,מה
להלן ימין ,אף כאן ימין.

