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קידושי ד פ.
נשא אשה מיוחסת ונשא למדינת הי וחזר עמה ובניה כרוכי אחריה ,מה הדי?

לריש לקיש
לר' יוחנ

לקדשי הגבול  אכילת תרומה
אי הבני צריכי ראיה
אי הבני צריכי ראיה

ליוחסי  להנשא הבנות לכהני
צרי להביא ראיה שאלו בניה
אי הבני צריכי ראיה

תינוק שנמצא בצד העיסה ובצק בידו ,מה הדי והטע ?

לר' מאיר
לחכמי

ומה הטע
סמו מיעוט שאי מטפחי לחזקת טהרה דעיסה
רובא וחזקה רוב עדי ,והמיעוט כמי שאינו

מה הדי
טהור
1
טמא

לר' מאיר דס"ל סמו מיעוטא לחזקה בתינוק שנמצא בצד העיסה,
מה הוא הודאי ומה הוא הספק שמחמתו מטהרי? ]תוד"ה שדרכו[.

לרש"י  רוב תינוקות מטפחי
באשפה שיש בה שרצי
לר"ת  רוב תינוקות מטפחי
בעיסה

מה הוא הודאי?
ודאי נגע בעיסה 
דאנו רואי בצק בידו
ודאי התינוק טמא 
דנשי נדות מחבקות אותו

מה הוא הספק?
ספק א טיפח באשפה ונטמא
ספק א נגע בעיסה 
דשמא אד טהור נת לו הבצק
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קידושי ד פ:
עיסה בבית ותרנגולי ומשקי טמאי ש  ,ונמצאת העיסה נקורה ,מה דינה?

מה
הדי

במשקי לבני
תולי
לא אוכלי ולא שורפי

במשקי אדומי
עכורי שאינ נוחי להבלע :כיו שלא ניכר טהורה
צלולי שנראית בבואה של תינוק בה :תולי וכו'

 1ולריש לקיש אמר ר' אושעיא טמא ודאי  וא נגעה העיסה בתרומה שורפי .ור' יוחנ ס"ל דאי
זו חזקה ששורפי עליה תרומה ,אלא הוי ספק  לא אוכלי ולא שורפי .והג שמ הדי היה
לטהר לגמרי ,דהרי הוא "ספק טומאה בדבר שאי בו דעת להשאל שטהור" ,בכל אופ החמירו
חכמי כא ועשו אותו כמי שיש בו דעת להשאל וטמא או בודאי כר"ל או תולי כר' יוחנ.
 2וסבר ר"מ לטהר ,דסמו מיעוטא דלא נגע בעיסה  אלא אד אחר נת לו ,לחזקת טהרה של
העיסה ,ולכ העיסה טהורה .אול רבנ ס"ל דכיו שדר התינוק לטפח בעיסה מעצמו  הוי
רובא ,ורוב מכריע את החזקה .וכיו שאמרינ שמסתמא נגע בעיסה ,אפי' א לא יהיה עיסה בידו
יהיה טמא ,דהא התינוק ודאי טמא ,ויש לנו רוב לומר שנגע בעיסה.
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קידושי ד פ:
הא מותר לאיש אחד להתייחד ע שתי נשי באופני דלהל? ]תוד"ה רבי[.

לגירסא לפנינו
לגירסת התוס'

1

כשאי אשתו עמו
אינו מתייחד
לרבנ :אינו מתייחד
2
לר' שמעו :מתייחד

כשאשתו עמו
לרבנ :אינו מתייחד
לר' שמעו :מתייחד
מתייחד לכו"ע
ואפי' יש עמה בפונדקי

הא אשה אחת מתייחדת ע שני אנשי ?

בכשרי
בפרוצי

בעיר
מתייחדת
אינה מתייחדת

בדר
אינה מתייחדת עד שיהיו שלשה
אינה מתייחדת
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 1הקשו התוס' על גירסתנו ,דמשמע מדיוק המשנה שרבנ אוסרי אפי' ע אשתו עמו ,ועוד
דמשמע שג לר' שמעו אינו מותר להתייחד ע שתי נשי רק ע יש את אשתו ג כ )והיא
שלישית( ,אבל א אחת משתי הנשי היא אשתו  ג"כ לא מהני .והקשו על זה שמהסוגיא דע"ז
משמע שאפי' לרבנ מותר אפי' א אשתו אחת משתי הנשי  כי היא משמרתו.
 2וכ הגירסא ,לא יתייחד אד א שתי נשי וכו' ,ר' שמעו אומר א איש אחד מתייחד ע שתי
נשי )אפי' אי אשתו עמו( .ובזמ שאשתו עמו  יש עמה בפונדקי מפני שאשתו משמרתו ,ע"כ.
והסיפא הזו מתיבות "ובזמ שאשתו עמו" וכו' ,אתיא נמי לרבנ ואפי' ע אשה אחת מותר.
 3דשמא יצטר אחד מה להתפנות  ונמצא השני מתייחד ע הערוה ,לכ צרי שלשה.

