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קידושי ד נא.

לחזקיה
לר' יוחנ
קידושי ד נא:

1

תודה שנשחטה על שמוני חלות ,הא קדש הלח ?
אמר
"יקדשו מ' מתו פ' "
קדושי ארבעי
קדושי ארבעי

אמר בסתמא
ששוחט על פ' חלות
1
קדושי ארבעי
לא קדוש כלו

אמר "לא יקדשו מ'
אלא א יקדשו פ' "
לא קדוש כלו
לא קדוש כלו

כיצד יש לבאר את הרישא והסיפא של משנתנו לאביי ורבא
שנחלקו בקידושי שאי מסורי לביאה אי הוי קידושי או לא?

רישא :המקדש אשה ובתה או אשה
2
ואחותה כאחת  אינ מקודשות
כמשמעות הלשו
לאביי דהוו
"דאחת מאשה ובתה מקודשת"
קידושי
ג ב"אחת מאשה ובתה"
לרבא דלא
הוו קידושי הוי כמקדש כאחד ואינ מקודשות

סיפא :ה' נשי ובה ב' אחיות ,ואמר הרי
3
כולכ מקודשות  אי אחיות מקודשות
מיירי באמר
"הראויה לביאה תתקדש לי"
מביאה המשנה מעשה
שאמר "אחת מכ" אי אחיות מקודשות

 1ס"ל לחזקיה שלא הוסי עוד ארבעי אלא לאחריות ,ועל תנאי הקדיש שא יאבדו או יטמאו
יהיו אלה במקומ ,ולא נתכוו לקרב גדול ,דא נתכוו לקרב גדול  אינו חל ,דכל שאינו בזה
אחר זה )דאינו יכול להקדיש מ' ואח"כ עוד מ'( ג בבת אחת אינו .ואילו ר' יוחנ ס"ל שכ כוונתו
לקרב גדול ,ולא קדש כלו.
 2ויש לדייק דדוקא שמקדש אשה ובתה כאחת אינ מקודשות  אבל אחת מאשה ובתה כ
מקודשות ,הג שה קידושי שאינ מסורי לביאה ,דהרי אינו יודע איזה מה קידש ואסור
לבוא על א אחת מה מחמת הספק שמא היא ערוה עליו ,ובכל אופ הוי קידושי ,וקשיא לרבא
דאמר שקידושי שאי מסורי לביאה לא הוו קידושי.
 3ויש לדייק אחיות הוא דאינ מקודשות ,הא נכריות מקודשות ,ועל כרח דמיירי "דאמר להו
אחת מכ") ,כי א כפשטות הלשו שאמר "כולכ" הוי "קני את וחמור" והדי הוא דב"ואת
וחמור"  לא קנה( ,וקתני "אי אחיות מקודשות"  ועל כרח הטע משו שהוי קידושי שאי
מסורי לביאה וכדברי רבא שס"ל שלא הוו קידושי ,וקשיא לאביי דאמר דהוי קידושי.

