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קידושי ד פא.
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1

הא מלקי מכת מרדות מדרבנ על איסור יחוד ?
;

לרב אשי
למר זוטרא

ביחוד ע אשת איש
אי מלקי  כדי להוציא לעז על בניה
2
מלקי  ומכריזי

ביחוד ע פנויה
מלקי
מלקי

שני בתי פנימי וחיצו  והחיצו פתוח לרה"ר ,דהפנימיי יש לה דר לחיצו
אבל לחיצוני אי לה דר לפנימי ,הא יש יחוד באופני דלהל?

לרב כהנא
לברייתא
לאביי
קידושי ד פא:

לשמואל

אנשי בבית החיצו
ונשי בבית הפנימי
3
אי חוששי משו יחוד
5
חוששי משו יחוד
חוששי משו יחוד

נשי בבית החיצו
ואנשי בבית הפנימי
4
חוששי משו יחוד
6
אי חוששי משו יחוד
חוששי משו יחוד

הא מותר לאד להתייחד ע אמו ובתו ואחותו או ע בהמה?

לרב אסי
לחכמי
לר' מאיר ור' טרפו

שלא בקביעות
מותר
מותר
מותר

בקביעות
באמו ובתו ובהמה :מותר
באחותו :אסור
אסור

יש הב ע אמו והאב ע בתו בקירוב בשר ,עד איזה גיל מותר?
ללישנא קמא
לאיכא דאמרי

הב ע אמו
עד שיהיה הב ב י"ב שני ויו אחד
עד שיהיה הב ב י"ג שני ויו אחד

7

האב ע בתו
עד שתהיה הבת בת ט' שני ויו אחד
עד שתהיה הבת בת י"ב שני ויו אחד

 1אכ לאסור אשת איש על בעלה משו יחוד ע איש זר לכו"ע אי אוסרי  .ותוס' )בד"ה מלקי( פירשו
שג אוסרי קאי על פנויה ,וה"ק :דאי אוסרי אותה לכהונה משו זונה ,כיו שטוענת שלא נבעלה.
 2פי' ,דמכריזי שהיא לוקה משו יחוד ולא משו שזינתה .אול רב אשי ס"ל שלא מועילה הכרזה  כיו
שיש אנשי ששומעי שהלקו ולא שומעי בהכרזה.
 3דכיו שאי דר החיצוני שש האנשי להכנס לפנימי שש הנשי  דאי לה דר לש  ,לא חיישינ
לייחוד ,וא שתצא אשה לחו דר בית החיצו שש האנשי  ג לא חיישינ לייחוד דאשה אחת
מתייחדת ע כמה אנשי .
 4דכיו שדר הפנימיי על החיצו ,שמא יצא איש אחד ויתייחד ע הנשי .
 5דשמא יכנס אחד מהאנשי שבבית החיצו לפנימי  ולא ירגישו בו חבריו כיו שאי לה דר לש ,
ונמצא שמתייחד ע הנשי .
 6דא יצא אחד מהאנשי מהבית הפנימי לחיצו  אי זה ייחוד ,כיו שהדר על הבית החיצו הוא
מפחד שמא יצא עוד אד ולא הוי יחוד.
 7אכ כל הזמני הללו ה כל זמ שלא הגיעו לכדי "שדי נכונו ושער צמח" .וכ באופ שאי היא בושה
לעמוד לפני אביה ערומה ,דאל"כ כבר יצר אלבשה ואסור.

