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קידושי ד סד.
הא אד נאמ לומר על בתו דברי דלהל ולפסול אותה לכהונה?

כשהיא קטנה
כשהיא גדולה

קדשתיה וגרשתיה
1
נאמ
2
אינו נאמ

נשבית ופדתיה
אינו נאמ
אינו נאמ

הא אד נאמ לומר בשעת מיתתו ,יש לי בני לפטור אשתו מ הייבו,
או לומר שיש לו אחי ולחייב את אשתו בייבו?
3

לרבא
לאביי

בני  כדי לפטור
נאמ
4
כשהיא בחזקת היתר :נאמ
בלי חזקת היתר :אינו נאמ

אחי כדי לחייב
אינו נאמ
אינו נאמ

המקדש את האשה ואמר לה בשעת קידושי יש לו בני )ושתפטר מייבו( ,ובשעת מיתה אמר
שאי לו בני )וחייבת ביבו( ,בשעת קידושי אמר אי לו אחי )ושתפטר מייבו( ,בשעת
מיתה אמר יש לו אחי )וחייבת ביבו( ,מה הדי?

לרבי
לר' נת

מה הדי כשבא בשעת מיתתו לחייב
אינו נאמ
נאמ

מה הטע
דנאמ להתיר ולא לאסור
6
דנאמ בי להתיר ובי לאסור
5

 1בתחילה סברה הגמ' משו שבידו לקדשה ,ותמהה הגמ' על סברא זו ,דהרי אי בידו לקדשה בעל
כרחו של בעל ,וג אי בידו לגרשה בעל כרחה ,ועוד הקשתה הגמ' שג במקרה שבסיפא גבי
שבויה  בידו לפוסלה לכהונה להשיאה לפסול לה )א חשיב דבר זה בידו( ,ולכ למסקנא פירשה
הגמ' שהלימוד מהפסוק )דברי כב:טז( "את בתי נתתי לאיש הזה" ,וכשאומר "לאיש" אסרה על
הכל שהרי אי אנו יודעי למי ,וכשאומר "הזה" התירה לאותו פלוני ,והרי שהתורה האמינה לו
א היא קטנה או נערה ,אבל לא האמינה לו לומר שנשבתה.
 2אפי' שאומר שעשה כ כשהיא היתה קטנה ,דהרי אי בידו עכשיו לקדשה.
 3כ העמיד רבא את מקרה משנתנו ,בכה"ג שלא ידענו עליו קוד כלו ,וג הוא עצמו לא אמר
לה בשעת קידושי כלו.
 4אביי מעמיד את המשנה שלנו כגו שהוא היה מוחזק שאי לו לא בני ולא אחי ,שמחמת זה
אשתו היא בחזקת היתר שלא חייבת בייבו .ואז א אמר שאי לו בני נאמ ,והנפ"מ
בנאמנותו ,פירש"י לעני שא לבסו יבוא מישהו ויתברר לנו שהוא אחיו ,ג"כ פטורה כיו שהוא
אמר שיש לו בני.
5כלומר שהוא נאמ על מה שאמר בשעת קידושי להתירה ולא נאמ על מה שבא לאוסרה עתה
בשעת מיתה .וביאר אביי ,דכיו שהוא נאמ במגו בשעת קידושי שיש לו בני או שאי לו אחי 
מכיו שהיה יכול לפטור אותה בגט ,ו"מה לי לשקר" הוי כמו עדי ,ולכ עכשיו כשאומר שחייבת
בייבו אי בכוחו להפקיע מחזקה זו שהיא כעדי.
 6וס"ל דהמגו לא הוי כעדי ,אלא רק חזקה חלשה ,ולכ עכשיו נאמ להפקיע אותה כשאומר
בשעת מיתתו ההיפ  שחייבת בייבו.
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קידושי ד סד:

לנוסחת המשנה
בנדרי
לרב דאמר
מוחלפת השיטה
2
למסקנא לקמ

2

האומר "קונ דבר פלוני עלי עד פני הפסח" ,מה הדי?
אליבא דר' מאיר
אסור עד שיגיע 
1
דאי אד מכניס עצמו לספק
אסור עד שיצא 
דאד מכניס עצמו לספק
אסור עד שיגיע  דכ משמעות לשונו

אליבא דר' יוסי
אסור עד שיצא 
דאד מכניס עצמו לספק
אסור עד שיגיע 
דאי אד מכניס עצמו לספק
אסור עד שיצא  דכ משמעות לשונו

 1פי' ,וכיו שאי אד מכניס עצמו לספק כשאומר דבר שאינו ברור ,כגו בנידו דיד שיש לנו ספק
בלשונו הא הכוונה עד שיגיע פסח או הכוונה עד שיצא פסח ,אמרינ שבודאי כוונתו לקוד
שיגיע פסח ,דכוונת אד בדיבורו לדברי הברורי שיש במשמעות לשונו ולא לדברי
המסופקי.
 2לקמ )ד סה (.הסיקה הגמ' שהמחלוקת כא אינו בשאלה א אד מכניס את עצמו לספק או
לא ,אלא בשאלה מה היא משמעות לשונו .וא"כ אי צור להפו.

