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ספר

מאמרי רשב"י

¢יבמות-קידושין¡

בו יבואו ליקוט מאמרי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה, מש"ס בבלי כסדר 
המאמרים, עם פירוש רש"י ועוד, מפוסק ומחולק לקטעים, למען ירוץ 
כי מלבד מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר בונה בשמים  בו,  הקורא 
זיע"א  הרשב"י  אדונינו  בדברי  לידבק  עצומה  מעלה  יש  עוד  עליותיו 
בכל מקום, אשר עליו נאמר: "רבי שמעון דנהיר כל עלמא באורייתא" 
לפני  תפילתו  ולעורר  אצלינו,  נשמתו  להמשיך  כדי  קנ"ו.(  ח"א  )זוהר 
אדון כל בעד דורינו השפל הזה למען הקים השכינה מעפרא ולגאלינו 
התפילות  יתקבלו  כן  ידי  על  ובוודאי  עולמים.  לתשועת  ולפדותינו 
וכל  וז"ל:  רכ"ד(,  )סימן  חסידים  בספר  שכתב  כמו  וברחמים,  ברצון 
טובה  ומליצים  שם  עליו  מתפללים  הם  מפיהם  שמועה  דבר  האומר 

עליו, עכ"ל. 

 יוצא לאור על ידי "מפעל הזהר העולמי"
 בעיה"ק בית שמש תובב"א
חודש אדר תשע"ב לפ"ק
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א

הענינים  תוכן

בנך קרוי  מישראלית בנך                                                                ז
לכהונה  כשרה שנים ג' מבת פחותה  גיורת רשב"י לדעת                            ז

באהל  מטמאין אינן  כוכבים  עובדי קברי רשב"י  לדעת                             ח
בנישואיה  אשתו לו שהכניסה  עבדים  לו שהיו בכהן לעבדים , תרומה אכילת דין 

ומת                                                                                       ט
בעוה "ז  מפיו שמועה דבר כשאומרים בקבר דובבות הת"ח שפתות                י

צדיקים  אצל היא רעה רשעים של טובתן                                          יא
יהודה  רבי לדעת עדים כששוכר רק  רע  שם מוציא חיוב                          יא

דכרין בנין כתובת תיקנו מדוע                                                       יא
שנות עשרה  שתים אחרי לביתו חוזר  חכינאי  בן חנינא  לימודרבי               יג

פנים  הלבנת עוון חומר                                                                יד
לוי  בן  יהושע רבי של מעלתו                                                         טו
והמצורע הנזיר  תגלחת בדין                                                         יח

הרוח  גסות ענין חומר                                                                    כ
ברבים  חבירו פני  הלבנת ענין חומר                                                    כ

אביה  מגלולי רוחצת בתיה                                                            כא
רם  בקול וגנותו נמוך בקול שבחו אומר אדם                                        כא
רעה  בעצה היתה  המרגלים  של הליכתם  אף                                        כג

ישראל' ב 'שמע  פותח היה  מלחמה  שמשוח הטעם                               כג
התורה ? מן שבועה לגלגול מנין                                                       כג

רשב "י  לדעת  בחו"ל בין בארץ בין נוהגים וערלה  כלאים חדש,                  כה
הכל  את אבד שעשה  הטובות כל על  המתחרט                                    כה
מצורע לטהרת המשולחת הצפור היתר טעם                                        כו

כמותה  ונכרית שפחה שולד  ההלכה מקור                                            כז
מדובר? במה בזה', זה לבא מותרים בקהל לבא האסורין 'כל                    כט

רשב "י  לדעת  לכהונה  כשרה אחד  ויום שנים  שלש  מבת פחותה  גיורת            ל



הש"ס מפתח 

א עמוד  כג דף יבמות                                                                      ז
ב  עמוד ס  דף יבמות                                                                        ז
ב  עמוד ס  דף יבמות                                                                      ח



ב 

א עמוד  סז דף יבמות                                                                    ט
ב  עמוד צו דף יבמות                                                                       י
א עמוד  קג דף  יבמות                                                                   יא

א עמוד  מו דף כתובות                                                                   יא
ב  עמוד נב דף כתובות                                                                   יא

ב  עמוד סב דף  כתובות                                                                  יג
ב  עמוד סז דף  כתובות                                                                   יד
ב  עמוד עז דף  כתובות                                                                   טו
ב  עמוד סד  דף נדרים                                                                    יח

ב  עמוד ס  דף נזיר  מסכת                                                               יח
ב  עמוד ד  דף סוטה                                                                         כ
ב  עמוד י דף סוטה                                                                          כ

ב  עמוד יב דף סוטה                                                                      כא
ל  דף  ב סוטה עמוד ב                                                                    כא

א עמוד  לה  דף  סוטה                                                                   כג
א עמוד  מב דף  סוטה                                                                   כג

ב  עמוד כז דף קידושין                                                                  כג
א עמוד  לח דף קידושין                                                                 כה

ב  עמוד מ דף  קידושין                                                                  כה
א עמוד  נז דף  קידושין                                                                    כו

א עמוד  סח דף קידושין                                                                  כז
א עמוד  עד דף קידושין                                                                  כט
א עמוד  עח דף  קידושין                                                                   ל





יבמות - קידושין

ב 

א עמוד  סז דף יבמות                                                                    ט
ב  עמוד צו דף יבמות                                                                       י
א עמוד  קג דף  יבמות                                                                   יא

א עמוד  מו דף כתובות                                                                   יא
ב  עמוד נב דף כתובות                                                                   יא

ב  עמוד סב דף  כתובות                                                                  יג
ב  עמוד סז דף  כתובות                                                                   יד
ב  עמוד עז דף  כתובות                                                                   טו
ב  עמוד סד  דף נדרים                                                                    יח

ב  עמוד ס  דף נזיר  מסכת                                                               יח
ב  עמוד ד  דף סוטה                                                                         כ
ב  עמוד י דף סוטה                                                                          כ

ב  עמוד יב דף סוטה                                                                      כא
ל  דף  ב סוטה עמוד ב                                                                    כא

א עמוד  לה  דף  סוטה                                                                   כג
א עמוד  מב דף  סוטה                                                                   כג

ב  עמוד כז דף קידושין                                                                  כג
א עמוד  לח דף קידושין                                                                 כה

ב  עמוד מ דף  קידושין                                                                  כה
א עמוד  נז דף  קידושין                                                                    כו

א עמוד  סח דף קידושין                                                                  כז
א עמוד  עד דף קידושין                                                                  כט
א עמוד  עח דף  קידושין                                                                   ל





27קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



רשב"ימאמרי ז יבמות

יוחאי  בר שמעון רבי מאמרי



       
בנך
מישראלית
בנך קרוי

משוםא"ר  יוחייוחנן בן שמעון מאחרי"ר' בּ נ את יסיר "כּ י קרא  אמר ,
ד) ז, כוכבים(דברים העובדת מן הבא  בנך ואין  בנך, קרוי מישראלית בנך ,

בנה אלא  בנך  .[א]קרוי

     
רשב"י לדעת
גיורת
מבת פחותה
שנים ג'
כשרה
לכהונה

יוחיתניא, בן שמעון כשירהר' אחד  ויום  שנים  שלש  מבת פחותה גיורת אומר ,
לכם "[ב]לכהונה החי וּ  זכר  מ ׁש כּ ב ידעוּ  לא  אׁש ר בּ נּ ׁש ים  הּט ף "וכל שנאמר  ,

יח) לא, עמהם(במדבר  פנחס  והרי בן [ג], יהושע רבי  אמר  אידי בר יעקב רבי אמר וכו'.
כ  הלכה  יוחאילוי, בן שמעון  בפירוש רבי אידי, בר יעקב לרבי זירא  רבי ליה אמר .

לך  מכללא[ד]שמיע כללא[ה]או מאי  לך. אחת [ו]שמיע עיר  לוי, בן יהושע ר' דאמר .
ערער עליה  שקרא ישראל בארץ רומנוס[ז]היתה רבי את רבי ושגר ובדקה ,[ח],

והכשירה אחד ויום  שנים שלש מבת פחותה גיורת בת בה  לכהונה .[ט]ומצא רבי 
מאי  מכללא ואי לי. שמיע בפירוש  ליה , ואנסיב [י]אמר  הואיל  התם שאני דלמא  .

נשא ואם ישא לא  עץ ומוכת בוגרת תרוייהו, דאמרי יוחנן ורבי רב דהא  אנסיב,
בעולה להיות סופה  תחתיו, בוגרת להיות סופה  התם  בשלמא השתא  הכי נשוי.

תחתיו זונה  להיות סופה  הכא ליה[יא]תחתיו , וקשיא  מכללא לה  מתני  ספרא רב [יב].

המאמרים ביאור

 א.      " "   
            
       ,    
            
    ,     
            

       (רש"י).
ב .   (רש"י),   .

       (ריטב"א).
     ,    ,

 (ריטב"א)  "  "    .
       
          
   '       

    (רשב"א).
 ג.  .    ," 

.   
ד .      (רש"י).
 ה .        

 ' (רש"י).
ו .     (רש"י).
ז .   (רש"י).

ח . (רש"י).

ט.     (רש"י).
י .   '      

        
    (רש"י).

יא.         ,
           

 (רש"י).
 יב .       

מ‡מרי רבי ˘מעון בר יוח‡י



רשב"ימאמרי יבמות ח

הכי  ליה אחד,[יג]ומשני  ויום  שנים  שלש מבת פחותה  גיורת דאנסיב כהנא  ההוא  .
יהושע ר' אמר אידי בר  יעקב רבי דאמר ליה, אמר  האי. מאי יצחק, בר ר "נ ליה אמר 

הלכה  לוי, יוחאיכ בן בן ברר"ש  יעקב ר' לך מפיקנא לא ואי אפיק, זיל ליה, אמר  .
מאונך  .[יד]אידי

     
רשב"י לדעת
עובדי קברי
אינן כוכבים
מטמאין
באהל

היה תניא, יוחאיוכן בן מטמאין ר "ש אינן כוכבים  עובדי קברי באהל ,[טו]אומר ,
מרעיתי צאן  צאני "ואּת ן אּת םשנא ' לא)"אדם  לד, קרויין (יחזקאל אתם  , 

אלף"[טז]אדם עשׂ ר ׁש ה אדם "ונפׁש  מיתיבי , אדם . קרויין כוכבים  העובדי [יז]ואין  
מ) לא, בּ ּה (במדבר יׁש  "אׁש ר בהמה. משום  אׁש ר[יח]. אדם  ר בּ וֹ  ע שׂ רה מׁש ּת ים הרבּ ה 

רבּ ה ]" [וּ בהמה  לשׂ מאל וֹ  ימינ וֹ  בּ ין ידע יא)לא ד, בהמה(יונה  משום  נפׁש [יט]. הרג "כּ ל . 
ּת תח ּט א וּ " בּ חלל  נגע יט)וכל לא , מישראל[כ](במדבר  חד איקטיל דלמא "לא[כא]. ורבנן. . 

איׁש " מּמ נּ וּ  מט)נפקד לא, ו(במדבר יוח. בן שמעון לעבירה .ר' איׁש " מּמ נּ וּ  נפקד  "לא  י. 
המאמרים ביאור

.(רש"י)

 יג.     
'  (רש"י).

 יד .       (רש"י).

טו .  (רש"י).

"טז .    "     
יד ) יט, (רש"י)(במדבר  "     " .

"(ב קכד, (תהלים     " . 
  ('א  (י "א " .   

"  " ( ד מג,  (ישעיהו "  . 
    ('ב  (ס"ב    

     " . 
         

    "    
"(ה יח,  (ויקרא    

      
 "     ,  .' 
"  "  "   , .
     "   ."" 
   "    "   
       "
    .   
       
       .    "
         
        

       ,    
        
           
   "    ' ,

" ( ח כג,  (במדבר    , 
    "    

"(יב כז,  (דברים      , 
"    "  (יג כז , ,(דברים 

          
 "          

"         "תהלים) 
ה) "ה,      ,

    (ריטב"א).

יז . (רש"י).

יח .     (רש"י).

יט.         
         

       (רש"י).

 כ .      ,  
(רש"י).

כא.        ,  
  , .    
   ,        
        

   ( מ "ד .(פ"ו  " .

רשב"ימאמרי טיבמות

בּ אהל" ימוּ ת כּ י "אדם  דכתיב באהל  מאטמויי קרא דמעטינהו נהי אמר, רבינא
יד) יט , קרא(במדבר  מעטינהו מי  ומשא ממגע .[כב],

      
אכילת דין
תרומה
לעבדים,
שהיו בכהן
עבדים לו
לו שהכניסה
אשתו
בנישואיה
ומת

בניםת "ר, ואלו[כג]הניח מעוברת [כד]אלו הניחה אין [כה]אוכלים , ואלו אלו
מעוברת [כו]אוכלים והניחה  בנים הניח  שהיא[כז], כדרך אוכלים  מלוג עבדי 

עובר של  חלקו מפני יאכלו לא ברזל צאן עבדי פוסל[כח]אוכלת, שהעובר ואינו[כט],
מאכלת,[ל]מאכיל הבת אביו, משום  אומר  יוסי ברבי ישמעאל רבי יוסי . ר ' דברי ,

מאכיל. אינו  יוחיהבן בן כולן ר"ש יאכלו זכרים שמא[לא]אומר, יאכלו, לא  נקבות ,
זכר עובר  ימצא  שמא איריא  מאי כלום . הבן במקום  לבנות ואין זכר  עובר ימצא 

ליה ועוד [לב]תיפוק פסלה , נמי דנקבה  חדא  קאמר, ועוד  חדא פסלה. נמי  דנקבה 
עובר. והאיכא יאכלו, זכרים  כלום . הבן במקום לבנות  ואין  זכר  עובר  ימצא  שמא 

למיעוטא חוששין אין למיעוטא ,[לג]קסבר חוששין  קסבר  לעולם אימא , ואיבעית .
תקנתא ליה  שמואל ,[לד]דעבדינן אמר נחמן רב דאמר  שמואל , אמר נחמן כרב

להם[לה]יתומים ובורר  אפוטרופוס  להם  מעמידין ב"ד  אביהם בנכסי לחלוק שבאו
המאמרים ביאור

 כב .            
     "     

   (רש"י)     , .
          
"    " .     

"  ( טז יט, (במדבר     . 
  "    " .    

"   (יא יט,  (במדבר    . 
       
' ,       

.(ריטב"א)
כג.    (רש"י).
כד .        

          
     (רש"י).

כה .   (רש"י).
כו .          

(רש"י).
 כז .     

          
  (רש"י).

 כח .           
        

(רש"י).

כט.    (רש"י).
 ל .        

.(רש"י)
לא.     "     "

          
       
  "           
       
        
          
       

'       (רש"י).
 לב .        "

          
(רש"י).

 לג.         
       

  (רש"י).
 לד .      

       
          

    (רש"י).
לה .    

        



רשב"ימאמרי יבמות ח

הכי  ליה אחד,[יג]ומשני  ויום  שנים  שלש מבת פחותה  גיורת דאנסיב כהנא  ההוא  .
יהושע ר' אמר אידי בר  יעקב רבי דאמר ליה, אמר  האי. מאי יצחק, בר ר "נ ליה אמר 

הלכה  לוי, יוחאיכ בן בן ברר"ש  יעקב ר' לך מפיקנא לא ואי אפיק, זיל ליה, אמר  .
מאונך  .[יד]אידי

     
רשב"י לדעת
עובדי קברי
אינן כוכבים
מטמאין
באהל

היה תניא, יוחאיוכן בן מטמאין ר "ש אינן כוכבים  עובדי קברי באהל ,[טו]אומר ,
מרעיתי צאן  צאני "ואּת ן אּת םשנא ' לא)"אדם  לד, קרויין (יחזקאל אתם  , 

אלף"[טז]אדם עשׂ ר ׁש ה אדם "ונפׁש  מיתיבי , אדם . קרויין כוכבים  העובדי [יז]ואין  
מ) לא, בּ ּה (במדבר יׁש  "אׁש ר בהמה. משום  אׁש ר[יח]. אדם  ר בּ וֹ  ע שׂ רה מׁש ּת ים הרבּ ה 

רבּ ה ]" [וּ בהמה  לשׂ מאל וֹ  ימינ וֹ  בּ ין ידע יא)לא ד, בהמה(יונה  משום  נפׁש [יט]. הרג "כּ ל . 
ּת תח ּט א וּ " בּ חלל  נגע יט)וכל לא , מישראל[כ](במדבר  חד איקטיל דלמא "לא[כא]. ורבנן. . 

איׁש " מּמ נּ וּ  מט)נפקד לא, ו(במדבר יוח. בן שמעון לעבירה .ר' איׁש " מּמ נּ וּ  נפקד  "לא  י. 
המאמרים ביאור

.(רש"י)

 יג.     
'  (רש"י).

 יד .       (רש"י).

טו .  (רש"י).

"טז .    "     
יד ) יט, (רש"י)(במדבר  "     " .

"(ב קכד, (תהלים     " . 
  ('א  (י "א " .   

"  " ( ד מג,  (ישעיהו "  . 
    ('ב  (ס"ב    

     " . 
         

    "    
"(ה יח,  (ויקרא    

      
 "     ,  .' 
"  "  "   , .
     "   ."" 
   "    "   
       "
    .   
       
       .    "
         
        

       ,    
        
           
   "    ' ,

" ( ח כג,  (במדבר    , 
    "    

"(יב כז,  (דברים      , 
"    "  (יג כז , ,(דברים 

          
 "          

"         "תהלים) 
ה) "ה,      ,

    (ריטב"א).

יז . (רש"י).

יח .     (רש"י).

יט.         
         

       (רש"י).

 כ .      ,  
(רש"י).

כא.        ,  
  , .    
   ,        
        

   ( מ "ד .(פ"ו  " .

רשב"ימאמרי טיבמות

בּ אהל" ימוּ ת כּ י "אדם  דכתיב באהל  מאטמויי קרא דמעטינהו נהי אמר, רבינא
יד) יט , קרא(במדבר  מעטינהו מי  ומשא ממגע .[כב],

      
אכילת דין
תרומה
לעבדים,
שהיו בכהן
עבדים לו
לו שהכניסה
אשתו
בנישואיה
ומת

בניםת "ר, ואלו[כג]הניח מעוברת [כד]אלו הניחה אין [כה]אוכלים , ואלו אלו
מעוברת [כו]אוכלים והניחה  בנים הניח  שהיא[כז], כדרך אוכלים  מלוג עבדי 

עובר של  חלקו מפני יאכלו לא ברזל צאן עבדי פוסל[כח]אוכלת, שהעובר ואינו[כט],
מאכלת,[ל]מאכיל הבת אביו, משום  אומר  יוסי ברבי ישמעאל רבי יוסי . ר ' דברי ,

מאכיל. אינו  יוחיהבן בן כולן ר"ש יאכלו זכרים שמא[לא]אומר, יאכלו, לא  נקבות ,
זכר עובר  ימצא  שמא איריא  מאי כלום . הבן במקום  לבנות ואין זכר  עובר ימצא 

ליה ועוד [לב]תיפוק פסלה , נמי דנקבה  חדא  קאמר, ועוד  חדא פסלה. נמי  דנקבה 
עובר. והאיכא יאכלו, זכרים  כלום . הבן במקום לבנות  ואין  זכר  עובר  ימצא  שמא 

למיעוטא חוששין אין למיעוטא ,[לג]קסבר חוששין  קסבר  לעולם אימא , ואיבעית .
תקנתא ליה  שמואל ,[לד]דעבדינן אמר נחמן רב דאמר  שמואל , אמר נחמן כרב

להם[לה]יתומים ובורר  אפוטרופוס  להם  מעמידין ב"ד  אביהם בנכסי לחלוק שבאו
המאמרים ביאור

 כב .            
     "     

   (רש"י)     , .
          
"    " .     

"  ( טז יט, (במדבר     . 
  "    " .    

"   (יא יט,  (במדבר    . 
       
' ,       

.(ריטב"א)
כג.    (רש"י).
כד .        

          
     (רש"י).

כה .   (רש"י).
כו .          

(רש"י).
 כז .     

          
  (רש"י).

 כח .           
        

(רש"י).

כט.    (רש"י).
 ל .        

.(רש"י)
לא.     "     "

          
       
  "           
       
        
          
       

'       (רש"י).
 לב .        "

          
(רש"י).

 לג.         
       

  (רש"י).
 לד .      

       
          

    (רש"י).
לה .    

        



רשב"ימאמרי יבמות י 

הגדילו יפה למחות [לו]חלק יכולין אין הגדילו אומר , דידיה  נחמן ורב למחות, יכולין
יפה . ב"ד כח מה  דא "כ

     
שפתות
הת"ח
דובבות
בקבר
כשאומרים
שמועה דבר
בעוה"ז מפיו

עוֹ למים "אמר  באהל "אגוּ רה  דכתיב מאי רב, אמר  יהודה  ה)רב סא , וכי (תהלים , 
הוא , ברוך הקדוש לפני דוד אמר  אלא  עולמים, בשני לגור  לאדם לו אפשר

בעוה"ז  מפי שמועה  דבר  שיאמרו רצון  יהי עולם , של  יוחנן [לז]רבונו רבי דאמר .
יוחימשום בן שמעון הזה ,רבי בעולם  מפיו  שמועה דבר  שאומרים  ת"ח כל ,

דובבות  מאי [לח]שפתותיו נזירא, שמעון ואיתימא זעירא , בן יצחק ר' אמר בקבר .
יׁש נים"קראה  שׂ פתי דּ וֹ בב למיׁש רים לדוֹ די  הוֹ ל הּט וֹ ב כּ יין  ּי)"וח כ ז, השירים ,(שיר  
מיד [לט]ככומר עליו אצבעו  אדם  שמניח כיון ענבים  של כומר  מה ענבים , של 

שפתותיהם[מ]דובב  בעוה "ז מפיהם  שמועה  דבר  שאומרים כיון חכמים תלמידי אף 
בקבר .[מא]דובבות
המאמרים ביאור

  (רש"י).
 לו .    

  (רש"י).
לז .        (רש"י).

,    "   
        
        

. 
לח .    (רש"י).

           " 
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    ,'      
  . "  ,'      
   ,       ," 
    ,  "    
   ,      
          
 "      ' 
     "   
        ,
      "    
"        
 " ,     . 
.       ,  "
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" ,       
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    ,     
        
    ,  []   [" ]  
             
  ,           
   [ ]        

   ('ב צ'  (סנהדרין . " 
,         
          
     ,      

            
.      

 לט.        
        

נח ) .(פסחים
" מ.        

.(רש"י)
 מא.    "  

(יב משנה ב "  (פרק
       ," 

,            
 "       
           ,"   

רשב"ימאמרי יאכתובות

      
של טובתן
רעה רשעים
אצל היא
צדיקים

רגליהאמר "בּ ין שנאמר היום, באותו רשע  אותו בעל בעילות שבע  יוחנן, רבי
ׁש כב  נפל רגליה[מב]כּ רע ׁש דוּ ד"[מג]בּ ין נפל  ׁש ם  כּ רע בּ א ׁש ר  נפל כּ רע 

כז) ה , משום (שופטים יוחנן רבי אמר מעבירה. מתהניא  קא  והא  יוחי. בן כלר"ש ,
צדיקים אצל  היא  רעה  רשעים של יעקב [מד]טובתן עם  ּת ד בּ ר  ּפ ן ל "ה מר שנא ' ,

רע" עד כד)מּט וֹ ב לא, ש "מ(בראשית אלא לא, אמאי טוב  אלא לחיי רע בשלמא  , 
רעה רשעים  של שמא[מה]טובתן ליה  מדכר דלמא התם בשלמא  צדיקים. אצל היא 

כוכבים יוחנן,[מו]דעבודת דא"ר זוהמא , בה  שדי  דקא  איכא. רעה מאי הכא  אלא ,
פסקה סיני  הר על  שעמדו ישראל זוהמא, בה  הטיל חוה על  נחש  שבא  בשעה

זוהמתן. פסקה לא  סיני בהר עמדו  שלא  כוכבים עובדי זוהמתן,


מוציא חיוב
רק רע שם
כששוכר
לדעת עדים
יהודה רבי

     

חייב תניא, אינו  אומר, יהודה  עדים[מז]רבי שישכור אמר[מח]עד יהודה. דר' מ "ט  .
" הכא כתיב שימה , שימה אתיא אבהו, דּ ברים "ו שׂ םר ' עלילת לּה  

יד) כב , "לא(דברים התם  נ ׁש "ת שׂ ימוּ ןוכתיב כד)עליו כב, אף (שמות ממון להלן מה  , 
בי צידוני יוסף רב תני  וכן  יצחק , בר  נחמן רב אמר ממון . יוחאיכאן בן שמעון ,רבי

שימה . שימה אתיא 

       
תיקנו מדוע
בנין כתובת
דכרין

משוםאמר יוחנן יוחאירבי בן שמעון דכרין,רבי בנין כתובת  התקינו מה  מפני  ,
כבנו לבתו ויכתוב  אדם  שיקפוץ  ברא[מט]כדי אמר דרחמנא  מידי איכא ומי  .

המאמרים ביאור

         
.       ,' 

מב .   (רש"י).

מג.        
(רש"י).

 מד .    ,'      
       
         ,   
          
  ,          
     .        
   ,     
              
           ,

  ,( אגדות חידושי .(מהר"ל

 מה .      
    (רש"י).

"מו .     "(ל לא , .(רש"י)(בראשית  

.מז .        

.מח .       

,מט. ,        
           
         
     ,     .

        
         ,

.        
      ,    



רשב"ימאמרי יבמות י 

הגדילו יפה למחות [לו]חלק יכולין אין הגדילו אומר , דידיה  נחמן ורב למחות, יכולין
יפה . ב"ד כח מה  דא "כ

     
שפתות
הת"ח
דובבות
בקבר
כשאומרים
שמועה דבר
בעוה"ז מפיו

עוֹ למים "אמר  באהל "אגוּ רה  דכתיב מאי רב, אמר  יהודה  ה)רב סא , וכי (תהלים , 
הוא , ברוך הקדוש לפני דוד אמר  אלא  עולמים, בשני לגור  לאדם לו אפשר

בעוה"ז  מפי שמועה  דבר  שיאמרו רצון  יהי עולם , של  יוחנן [לז]רבונו רבי דאמר .
יוחימשום בן שמעון הזה ,רבי בעולם  מפיו  שמועה דבר  שאומרים  ת"ח כל ,

דובבות  מאי [לח]שפתותיו נזירא, שמעון ואיתימא זעירא , בן יצחק ר' אמר בקבר .
יׁש נים"קראה  שׂ פתי דּ וֹ בב למיׁש רים לדוֹ די  הוֹ ל הּט וֹ ב כּ יין  ּי)"וח כ ז, השירים ,(שיר  
מיד [לט]ככומר עליו אצבעו  אדם  שמניח כיון ענבים  של כומר  מה ענבים , של 

שפתותיהם[מ]דובב  בעוה "ז מפיהם  שמועה  דבר  שאומרים כיון חכמים תלמידי אף 
בקבר .[מא]דובבות
המאמרים ביאור

  (רש"י).
 לו .    

  (רש"י).
לז .        (רש"י).

,    "   
        
        

. 
לח .    (רש"י).

           " 
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  . "  ,'      
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   ('ב צ'  (סנהדרין . " 
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     ,      

            
.      

 לט.        
        

נח ) .(פסחים
" מ.        

.(רש"י)
 מא.    "  

(יב משנה ב "  (פרק
       ," 

,            
 "       
           ,"   

רשב"ימאמרי יאכתובות

      
של טובתן
רעה רשעים
אצל היא
צדיקים

רגליהאמר "בּ ין שנאמר היום, באותו רשע  אותו בעל בעילות שבע  יוחנן, רבי
ׁש כב  נפל רגליה[מב]כּ רע ׁש דוּ ד"[מג]בּ ין נפל  ׁש ם  כּ רע בּ א ׁש ר  נפל כּ רע 

כז) ה , משום (שופטים יוחנן רבי אמר מעבירה. מתהניא  קא  והא  יוחי. בן כלר"ש ,
צדיקים אצל  היא  רעה  רשעים של יעקב [מד]טובתן עם  ּת ד בּ ר  ּפ ן ל "ה מר שנא ' ,

רע" עד כד)מּט וֹ ב לא, ש "מ(בראשית אלא לא, אמאי טוב  אלא לחיי רע בשלמא  , 
רעה רשעים  של שמא[מה]טובתן ליה  מדכר דלמא התם בשלמא  צדיקים. אצל היא 

כוכבים יוחנן,[מו]דעבודת דא"ר זוהמא , בה  שדי  דקא  איכא. רעה מאי הכא  אלא ,
פסקה סיני  הר על  שעמדו ישראל זוהמא, בה  הטיל חוה על  נחש  שבא  בשעה

זוהמתן. פסקה לא  סיני בהר עמדו  שלא  כוכבים עובדי זוהמתן,


מוציא חיוב
רק רע שם
כששוכר
לדעת עדים
יהודה רבי

     

חייב תניא, אינו  אומר, יהודה  עדים[מז]רבי שישכור אמר[מח]עד יהודה. דר' מ "ט  .
" הכא כתיב שימה , שימה אתיא אבהו, דּ ברים "ו שׂ םר ' עלילת לּה  

יד) כב , "לא(דברים התם  נ ׁש "ת שׂ ימוּ ןוכתיב כד)עליו כב, אף (שמות ממון להלן מה  , 
בי צידוני יוסף רב תני  וכן  יצחק , בר  נחמן רב אמר ממון . יוחאיכאן בן שמעון ,רבי

שימה . שימה אתיא 

       
תיקנו מדוע
בנין כתובת
דכרין

משוםאמר יוחנן יוחאירבי בן שמעון דכרין,רבי בנין כתובת  התקינו מה  מפני  ,
כבנו לבתו ויכתוב  אדם  שיקפוץ  ברא[מט]כדי אמר דרחמנא  מידי איכא ומי  .

המאמרים ביאור

         
.       ,' 

מב .   (רש"י).

מג.        
(רש"י).

 מד .    ,'      
       
         ,   
          
  ,          
     .        
   ,     
              
           ,

  ,( אגדות חידושי .(מהר"ל

 מה .      
    (רש"י).

"מו .     "(ל לא , .(רש"י)(בראשית  

.מז .        

.מח .       

,מט. ,        
           
         
     ,     .

        
         ,

.        
      ,    



רשב"ימאמרי כתובות יב 

ברתא דתירות  ומתקני רבנן ואתו תירות לא ברתא  הוא[נ]לירות דאורייתא  נמי הא .
ּת נ וּ  בּ נוֹ תיכם ואת נׁש ים  לבניכם  וּ קח וּ  וּ בנוֹ ת בּ נים  והוֹ ליד וּ  נׁש ים  "קחוּ  דכתיב

ו)לאנ ׁש ים" כט , הא(ירמיהו בידיה , קיימן מי בנתיה אלא קיימי בידיה  בנים בשלמא  , 
נסבי  ואתו עלה  דקפצי היכי כי מידי לה  וניתיב וניכסה דנלבשה לן משמע קא

בי [נא]לה לבריה ליה  איעסק פפא רב סוראהוכו '. אזיל[נב]אבא  לה[נג], למיכתב
לפיתחא מטו כי ליה. איתחזי אתא נפק  מרימר  בר  יהודה שמע הוה[נד]כתובתה .

מיניה מפטר  חזייה[נה]קא  בהדאי. מר ניעול  ליה, אמר אמר[נו]. ליה , ניחא  הוה דלא 
בעבורי  תיהוי  לא שיננא , יהודה, לרב  שמואל ליה  דאמר משום  דעתיך, מאי ליה ,

וכל[נז]אחסנתא מיניה  נפיק זרעא  מאי ידיעא  דלא טבא לברא  בישא מברא אפילו 
המאמרים ביאור
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 נב .         
    (ב לט, (כתובות   

        
ב) יד,  (דף        

           
.(רש"י)

 נג.         
          

(רש"י).

נד .  (רש"י).

 נה .       
.(רש"י)

נו .         (רש"י).

 נז .      
      (רש"י)   .
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דרבנן  תקנתא נמי האי לברתא, מברא יוחנן [נח]שכן רבי דאמר ר'משום[נט]היא 
יוחי בן נמי שמעון לעשוייה  מדעתיה ה "מ ליה , אמר  לך [ס]. קאמינא  מי אטו א "ל , .

עשייה היינו  דידי מעלאי ליה , אמר  קאמינא . תעשייה ולא  עול  ועשייה , .[סא]דעול 
ההוא[סב]אכפייה סבר ויתיב. אישתיק דהוה[סג]ועול , מאי לכל כתביה  רתח , מירתח

לנפשאי. מידי שביקי לא  דמר, חיי מר. מישתעי לא  נמי השתא  ליה , אמר לסוף  ליה .
דידי  מינאי אי ליה, נמי [סד]אמר השתא  א "ל, לי. ניחא  לא  דכתבת  נמי האי אפי' ,

בי  קאמינא[סה]אהדר לא  הדרנא  נפשך, שוייה א "ל , .[סו].
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רשב"ימאמרי כתובות יד 

דמתא שבילי אישתנו  דאתי עד אגודא[ע]רב. יתיב אזל  לביתיה. למיזל ידע ולא 
קולתך  מלי חכינאי, בת חכינאי, בת לה, קרו דהוו רביתא לההיא  שמע [עא]דנהרא ,

נהלה קא דביתהו יתיבא  הוה  בתרה. אזל  דידן, רביתא  האי ש"מ, אמר , ניזיל. ותא 
רוחה פרח לבה סוי  חזיתיה , עינה  דל זה[עב]קמחא , זו ענייה רבש"ע, לפניו, אמר .

וחייה . עלה רחמי בעא  שכרה .

      
עוון חומר
פנים הלבנת

ליהמר דשדי יומא  כל רגיל דהוה  בשיבבותיה , עניא הוה זוזי [עג]עוקבא  ארבעה
דדשא ההוא[עד]בצינורא  בי קעביד מאן איחזי איזיל אמר , אחד  יום .

יומא[עה]טיבותא ההוא  דביתהו[עז]נגהא[עו]. אתיא מדרשא , לבי עוקבא למר ליה
דחזיוה כיון לדשא[עח]בהדיה , ליה  מצלי עיילי [עט]דקא  מקמיה, רהוט  בתרייהו, נפק 

אתונא אמרה[פ]לההוא  עוקבא, דמר כרעיה מיקליין  קא הוה  נורא , גרופה  דהוה 
שכיחנא אנא ליה, אמרה דעתיה . חלש  אכרעאי. אותיב  כרעיך שקול דביתהו, ליה 

דביתא אהנייתי [פא]בגויה  האי [פב]ומקרבא כולי ומאי טוביה[פג]. בר  זוטרא  מר דאמר  ,
יוחנן  א "ר  לה ואמרי חסידא, ר"ש  אמר ביזנא  בר הונא רב אמר  לה ואמרי רב, אמר 

יוחימשום  בן שמעון לורבי נוח האש , כבשן לתוך עצמו שימסור  ואל[פד]לאדם 
המאמרים ביאור

          
       

  (מהרש"א).

 ע .      
(רש"י).

.עא.

 עב .         
(רש"י).

.עג.   

עד .      (רש"י).

.עה .        

 עו .       
(רש"י).

.עז .

.(רש"י)עח .

.עט.       

.פ .

 פא.      
.(רש"י)

 פב .       
          

 (רש"י).

פג.      רש"י)(.

 פד .  ( לאדם לו נוח  ד"ה ב י, ,(סוטה
  (ב נח, דף   (ב"מ 

           
  ,   (א נט,  (שם  

         
     .     

(.כה דף  (פסחים     '  
       
         ,  
     
        .

      בשפת דייק (וכן

:אמת ) "    ]
      ' ,    "
          ,    
       . 
            
         '  
 "       .""
    .[   
:"  ,   

רשב"ימאמרי טוכתובות

ברבים חברו  פני מ וּ צאת"[פה]ילבין "היא דכתיב  מתמר , לן, מנא [פו], 
כה) לח , .[פז](בראשית 

      
של מעלתו
יהושע רבי
לוי בן

ראתן מכריז בעלי של  מזבובי הזהרו יוחנן, יתיב [פח]רבי  הוה לא  זירא רבי .
באהליה[פט]בזיקיה עייל לא  אלעזר רבי הוו[צ]. לא  אסי ורבי אמי רבי  .
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רשב"ימאמרי כתובות טז 

מביעי  בהו[צא]אכלי  מיכרך ריב"ל מבואה . בתורה[צב]דההיא אמר ,[צג]ועסיק ,
חן" ויעלת אהבים  יט)"א יּ לת ה , מגנא(משלי  לא אגוני לומדיה על  מעלה חן .[צד]אם 

שכיב  הוה  ליה[צה]כי  אמרו איתחזי [צו], אזל רעותיה . ליה  עביד זיל  המות, למלאך
דוכתאי  לי אחוי א "ל , סכינך [צז]ליה, לי הב א "ל , לחיי. ליה, אמר  דלמא[צח]. ,

דלייה להתם , מטא כי ניהליה . יהבה באורחא, לי שוור[צט]מבעתת ליה , מחוי [ק]קא

דגלימיה בקרנא  נקטיה גיסא . לההוא אתינא[קא]נפל  דלא בשבועתא א "ל , אמר[קב], .
אשבועתא איתשיל אי הוא , בריך ליה ,[קג]קודשא אמר  ניהדר. לא  לא  אי ניהדר,
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רשב"ימאמרי יז כתובות

ניהליה , הב ליה , ואמרה  קלא  בת נפקא  ליה . יהיב קא  הוה  לא  סכינאי, לי הב 
לבר מקום פנו ליואי, לבר מקום  פנו קמיה , אליהו מכריז לברייתא. דמיתבעא 

ל[קד]ליואי  אשכחיה  אזל  יוחאי. בן שמעון תכטקי ר' עשר  תלת על יתיב דהוה 
אמר[קה]פיזא בימיך. קשת נראתה  הן. ליה, אמר ליואי. בר  הוא את ליה, אמר ,

ליואי  בר אתה  אי  כן אם  הן. מידי [קו]ליה, הואי דלא  היא , ולא לא[קז]. סבר אלא
לנפשאי. טיבותא אחזיק

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי נדרים יח



      

כו'ועוד בנולד  פותחין אליעזר, רבי אליעזר][קח אמר  דרבי  מ "ט  רב [קט]. אמר  .
האנ ׁש ים" כּ ל מתוּ  "כּ י קרא , דאמר  יט)חסדא, ד, דנולד (שמות מיתה והא  , 

בנולד  שפותחין מכאן טעמייהו[קי]הוא, מאי ורבנן מייתי [קיא]. מי  הנהו קסברי, ,[קיב].
משום יוחנן ר' אמר  יוחיוהא בן שמעון אינן ר' ו"נצבים " "נצים " שנאמר מקום כל ,

ואבירם דתן  מנכסיהן [קיג]אלא  שירדו ר"ל, אמר אלא  .[קיד],



      
תגלחת בדין
הנזיר
והמצורע

אתשאלו יוחיתלמידיו בן שמעון  תגלחת [קטו]ר' שיגלח מהו ומצורע, טהור נזיר ,
אמר למה . לו, אמרו מגלח . אינו להן, אמר ולכאן. לכאן לו  ועולה  אחת

עכשיו[קטז]להן  אומרים, אתם  יפה  להעביר וזה להעביר וזה לגדל וזה לגדל  זה  אילו ,
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי יטנזיר 

חלוטו לימי לו תעלה ולא  לגדל. ומצורע להעביר ספרו[קיז]נזיר  לימי לו ותעלה .[קיח],
אלא אומרים , אתם  יפה  דמים  זריקת לפני וזה דמים  זריקת לפני זה אילו  להן, ואמר 

דמים זריקת לפני דמים[קיט]מצורע זריקת לאחר צרעתו[קכ]ונזיר לימי לו תעלה  ולא  .
וטומאתו צרעתו לימי  לו ותעלה  מים[קכא]ונזירותו, ביאת לפני זה  אילו להן, אמר .

מים ביאת לאחר  טמא  אלא אומרים , אתם  יפה מים ביאת לפני  מצורע[קכב]וזה  ,
לו אמרו  מים . ביאת  ולנזירותו ,[קכג]לפני ספרו  לימי  לו תעלה שלא  אמרת יפה  ,

להן  אמר הוא . לגדל  וזה  לגדל  דזה  וטומאתו, חלוטו  לימי לו טהור[קכד]ותעלה  נזיר ,
מים ביאת לפני זה  מצורע והוא טמא  נזיר ואם להעביר, וזה לגדל  זה  מצורע  והוא 

חייא רבי תני  מים . ביאת לאחר  מים [קכה]וזה  ביאת לפני זה ביאת (חיים), לאחר  וזה
דמים . זריקת  לאחר  וזה  דמים  זריקת לפני  זה  מים ,

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי סוטה כ 


       

ענין חומר
הרוח גסות

משום א"ר יוחייוחנן בן עבודת ר"ש עובד כאילו הרוח  גסות בו שיש אדם  כל ,
לב"[קכו]כוכבים גּ בּה  כּ ל ה ' "ּת וֹ עבת הכא כתיב ה), טז, "ולא(משלי  התם  וכתיב , 

"בּ ית אל תוֹ עבה  כו)תביא  ז, בעיקר ,(דברים כפר כאילו אמר, דידיה  יוחנן ורבי . 
אלהי ה ' את וׁש כחּת  לבב "ורם  וגו'[קכז]שנאמר יד)" ח , .(דברים 

      
ענין חומר
פני הלבנת
חבירו
ברבים

הרה ""הוא  אנכי לּ וֹ  אלּ ה א ׁש ר לאיׁש  לאמר  חמיה אל  ׁש לחה  והיא  [קכח]מוּ צאת 
כה) לח , מימר(בראשית ליה ותימא רב,[קכט], אמר טוביה  בר זוטרא  רב  אמר .

רבי  אמר לה  ואמרי חסידא , שמעון רבי  אמר ביזנא בר חנא רב אמר  לה  ואמרי
משום יוחייוחנן בן  שמעון לאדםר' לו נוח  האש [קל], כבשן לתוך עצמו [קלא]שיפיל

ברבים חבירו פני ילבין מתמר.[קלב]ואל מנלן, .
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי כאסוטה

       
בתיה
רוחצת
אביה מגלולי

היאר ""וּת רד על לרחץ ּפ רעה  ה)בּ ת  ב , משום(שמות יוחנן א "ר  יוחי, בן  שמעון ,ר ' 
לרחוץ  שירדה אומר[קלג]מלמד הוא  וכן אביה , את [קלד]מגלולי  ה ' רחץ "אם

וגו' צ יּ וֹ ן" בּ נוֹ ת ד)צאת ד, .(ישעיהו 
       

אומר אדם
בקול שבחו
וגנותו נמוך
רם בקול

שבחורשב"יתניא, אומר  אדם בקול[קלה]אומר , שבחו רם , בקול וגנותו  נמוך בקול
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רשב"ימאמרי סוטה כב 

מה) יג, שאירע(ויקרא מי  וכל  רחמים, עליו מבקשים ורבים  לרבים  צערו להודיע צריך
משום יוחנן א "ר  גופא , רחמים . עליו מבקשים  ורבים  לרבים להודיע צריך דבר  בו

יוחי בן  שמעון עבירה ,רבי  עוברי  את לבייש שלא  בלחש, תפלה תיקנו מה  מפני ,
איכא והא ולא, לעולה . חטאת בין מקום הכתוב חלק לא  דם[קמג]שהרי דמים , ,

למעלה כהן [קמד]חטאת  התם למטה . עולה  חטאת [קמה]ודם  והאיכא, דידע. הוא 
מיכסיא התם  זכר . עולה איכא[קמז]באליה[קמו]נקבה, מאי שעירה  כבשה, תינח .

כבשה[קמח]למימר לאיתויי ליה  דאיבעי נפשיה, מיכסיף  דקא  איהו התם  וקא[קמט].
ד  כוכבים דעבודת חטאת שעירה . למימר.מייתי איכא  מאי שעירה, דלאו סגי לא 

ניכסיף  ליה[קנ]התם דנכפר  היכי כי .[קנא]וניזיל ,

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי כגקידושין 

       
הליכתם אף
של
המרגלים
בעצה היתה
רעה

כו)[קנב]ו יּ בא וּ ""ויּ לכ וּ  יג, משום (במדבר  יוחנן א "ר  יוחי, בן שמעון  מקיש רבי , 
רעה[קנג]הליכה בעצה הליכה אף  רעה בעצה  ביאה  מה .[קנד]לביאה

       
הטעם
שמשוח
היה מלחמה
פותח
ב'שמע
ישראל'

ישראלואמר  שמע ישראל[קנה]אליהם שמע שנא מאי משום[קנו]. יוחנן רבי  אמר .
יוחי בן שמעון לארבי אפילו  לישראל, הוא  ברוך הקדוש להן אמר ,

בידם . נמסרין אתם אי וערבית שחרית שמע קריאת  אלא קיימתם 



       
לגלגול מנין
מן שבועה
התורה?

שנאמרוזוקקים התורה , מן שבועה  לגלגול  מנין עולא , אמר וכו'. הנכסים  את
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המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי קידושין  כד 

אחר , מאיש אם אמן זה, מאיש אם  אמן השבועה , על  אמן האלה , על  אמן אמן,
דמי, היכי ארוסה  האי וכנוסה, יבם  ושומרת ונשואה  ארוסה סטיתי שלא  אמן

ארוסה כשהיא  לה משקי וקא  ארוסה  כשהיא לה  דקני  ארוסה[קנז]אילימא  והתנן, ,
שותות  לא  יבם כתובה[קנח]ושומרת נוטלות איׁש "[קנט]ולא "ּת חת  מ "ט , ,

יט) ה , כשהיא(במדבר  ונסתרה ארוסה כשהיא לה דקני אלא  וליכא , רחמנא  אמר
נשואה כשהיא  לה  משקי וקא מעוֹ ן"[קס]ארוסה האיׁש  "ונקּ ה  מיא , לה  בדקי מי [קסא], 

לא) ה, אין (במדבר  אשתו, את בודקים  מים  מעון מנוקה  שהאיש בזמן רחמנא , אמר 
גלגול ע "י אלא אשתו, את בודקים  המים  אין מעון מנוקה סוטה[קסב]איש אשכחן .

ניתנה שלא סוטה ומה  ק"ו, ישמעאל , רבי דבי תנא  מנלן. ממונא  דאיסורא ,
להתבע[קסג]להתבע שניתן ממון  מגלגלין, אחד דין [קסד]בעד אינו אחד בעד

בודאי [קסה]שמגלגלין  אשכחן ספק [קסו]. תניא ,[קסח]מנלן [קסז], נאמרהרשב"י. אומר,
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי כהקידושין 

בפנים שבועה  ונאמרה  בחוץ בה[קסט]שבועה עשה  בפנים האמורה שבועה מה ,
כודאי. ספק בה עשה  בחוץ האמורה  שבועה  אף כודאי  ספק

    
כלאים חדש,
וערלה
בין נוהגים
בין בארץ
לדעת בחו"ל
רשב"י

יוחיתניא , בן מצות ר "ש שלש לארץ [קע]אומר , בכניסתן  ישראל ,[קעא]נצטוו
שינהגו הדין והוא לארץ , בחוצה  בין בארץ בין חדש [קעב]ונוהגות ומה  ,

עולם איסור איסורו  הנאה[קעג]שאין איסור איסורו  ואין לאיסורו[קעד], היתר ויש ,[קעה],
עולם איסור שאיסורן כלאים בח "ל, בין בארץ בין איסור[קעו]נוהג ואיסורן ,

הדין [קעז]הנאה והוא בח "ל , בין  בארץ בין שינהגו  דין אינו לאיסורן, היתר ואין  ,
בשתים .[קעח]לערלה 

      
המתחרט
כל על
הטובות
אבד שעשה
הכל את

יוחי ר"ש הראשונות,בן את איבד באחרונה  ומרד ימיו כל  גמור צדיק  אפילו אומר ,
ּפ ׁש עוֹ " בּ י וֹ ם ת צּ ילנּ וּ  לא ה צּ דּ יק "צדקת יב)שנאמר  לג, רשע(יחזקאל ואפילו  , 

"ור ׁש עת  שנאמר  רשעו, שוב  לו מזכירים אין באחרונה תשובה ועשה ימיו כל גמור
מרׁש עוֹ " ׁש וּ בוֹ  בּ יוֹ ם  בּ ּה  יכּ ׁש ל  לא וניהוי (שם)הרׁש ע ומחצה[קעט]. עונות כמחצה 

הראשונות  על בתוהא  לקיש , ריש אמר  .[קפ]זכיות.
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי קידושין  כד 

אחר , מאיש אם אמן זה, מאיש אם  אמן השבועה , על  אמן האלה , על  אמן אמן,
דמי, היכי ארוסה  האי וכנוסה, יבם  ושומרת ונשואה  ארוסה סטיתי שלא  אמן

ארוסה כשהיא  לה משקי וקא  ארוסה  כשהיא לה  דקני  ארוסה[קנז]אילימא  והתנן, ,
שותות  לא  יבם כתובה[קנח]ושומרת נוטלות איׁש "[קנט]ולא "ּת חת  מ "ט , ,

יט) ה , כשהיא(במדבר  ונסתרה ארוסה כשהיא לה דקני אלא  וליכא , רחמנא  אמר
נשואה כשהיא  לה  משקי וקא מעוֹ ן"[קס]ארוסה האיׁש  "ונקּ ה  מיא , לה  בדקי מי [קסא], 

לא) ה, אין (במדבר  אשתו, את בודקים  מים  מעון מנוקה  שהאיש בזמן רחמנא , אמר 
גלגול ע "י אלא אשתו, את בודקים  המים  אין מעון מנוקה סוטה[קסב]איש אשכחן .

ניתנה שלא סוטה ומה  ק"ו, ישמעאל , רבי דבי תנא  מנלן. ממונא  דאיסורא ,
להתבע[קסג]להתבע שניתן ממון  מגלגלין, אחד דין [קסד]בעד אינו אחד בעד

בודאי [קסה]שמגלגלין  אשכחן ספק [קסו]. תניא ,[קסח]מנלן [קסז], נאמרהרשב"י. אומר,
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רשב"ימאמרי כהקידושין 
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כודאי. ספק בה עשה  בחוץ האמורה  שבועה  אף כודאי  ספק
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יוחיתניא , בן מצות ר "ש שלש לארץ [קע]אומר , בכניסתן  ישראל ,[קעא]נצטוו
שינהגו הדין והוא לארץ , בחוצה  בין בארץ בין חדש [קעב]ונוהגות ומה  ,

עולם איסור איסורו  הנאה[קעג]שאין איסור איסורו  ואין לאיסורו[קעד], היתר ויש ,[קעה],
עולם איסור שאיסורן כלאים בח "ל, בין בארץ בין איסור[קעו]נוהג ואיסורן ,
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"ור ׁש עת  שנאמר  רשעו, שוב  לו מזכירים אין באחרונה תשובה ועשה ימיו כל גמור
מרׁש עוֹ " ׁש וּ בוֹ  בּ יוֹ ם  בּ ּה  יכּ ׁש ל  לא וניהוי (שם)הרׁש ע ומחצה[קעט]. עונות כמחצה 

הראשונות  על בתוהא  לקיש , ריש אמר  .[קפ]זכיות.
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רשב"ימאמרי קידושין  כו

      
היתר טעם
הצפור
המשולחת
לטהרת
מצורע

ּת אכלוּ "גופא , טהרה צ ּפ וֹ ר  יא)"כּ ל יד, לא(דברים א ׁש ר "וזה  המשולחת , את לרבות 
מהם " יב)תאכלוּ  יד, אנא(דברים ואיפוך השחוטה . את רבי [קפא]לרבות אמר . 

משום  יוחייוחנן בן שאסוריםר"ש  חיים בעלי מצינו לא שמואל[קפב], רב לה  מתקיף  .
מוקצה הרי ולא , יצחק , רב  לגבוה[קפג]בר אסירי  כי ואסירי. נינהו חיים  דבעלי ונעבד

בעדים ונרבע רובע הרי ירמיה , רבי לה  מתקיף שרי. מישרא  דבעלי [קפד]להדיוט 
משום  יוחנן רבי  אמר  אלא  ואסירי. נינהו  יוחיחיים  בן שמעון  רוב רבי מצינו לא ,

החיּ ה ] ה צּ ּפ ר  [את "וׁש לּ ח קרא , דאמר  תנא , ישמעאל ר' דבי שאסורים . חיים  בעלי
הדה" ּפ ני  ז)על  יד, שדה(ויקרא האי מותרת. נמי האי אף מותרת שדה  מה  כשדה , , 

ביפו יעמוד שלא  "שדה" לכדתניא, ליה מיבעי ההוא דאתא, הוא ויזרקנה[קפה]להכי
בגבת  אלא[קפו]לים, העיר, בתוך ויזרקנה  לעיר  חוץ יעמוד  ושלא  למדבר, ויזרקנה

לחומה חוץ ויזרקנה  בעיר שעומד קרא[קפז]כל  ניכתוב א"כ ואידך, מאי . שדה ,
לתקלה שלח  תורה אמרה לא אמר , רבא תרתי. מינה שמע  .[קפח]השדה,

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי כז קידושין 

      
מקור
ההלכה
שפחה שולד
ונכרית
כמותה

וכו'וכל עליו לה שאין קרא ,[קפט]מי  אמר הונא , רב אמר  מנלן. כנענית שפחה  .
החמוֹ ר" עם  ּפ ה לכם ה)"ׁש ב וּ  כב , דלא(בראשית אשכחן לחמור. הדומה עם  , 

המאמרים ביאור
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נ"ח ) אות       .
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רשב"ימאמרי קידושין  כו

      
היתר טעם
הצפור
המשולחת
לטהרת
מצורע

ּת אכלוּ "גופא , טהרה צ ּפ וֹ ר  יא)"כּ ל יד, לא(דברים א ׁש ר "וזה  המשולחת , את לרבות 
מהם " יב)תאכלוּ  יד, אנא(דברים ואיפוך השחוטה . את רבי [קפא]לרבות אמר . 

משום  יוחייוחנן בן שאסוריםר"ש  חיים בעלי מצינו לא שמואל[קפב], רב לה  מתקיף  .
מוקצה הרי ולא , יצחק , רב  לגבוה[קפג]בר אסירי  כי ואסירי. נינהו חיים  דבעלי ונעבד

בעדים ונרבע רובע הרי ירמיה , רבי לה  מתקיף שרי. מישרא  דבעלי [קפד]להדיוט 
משום  יוחנן רבי  אמר  אלא  ואסירי. נינהו  יוחיחיים  בן שמעון  רוב רבי מצינו לא ,

החיּ ה ] ה צּ ּפ ר  [את "וׁש לּ ח קרא , דאמר  תנא , ישמעאל ר' דבי שאסורים . חיים  בעלי
הדה" ּפ ני  ז)על  יד, שדה(ויקרא האי מותרת. נמי האי אף מותרת שדה  מה  כשדה , , 

ביפו יעמוד שלא  "שדה" לכדתניא, ליה מיבעי ההוא דאתא, הוא ויזרקנה[קפה]להכי
בגבת  אלא[קפו]לים, העיר, בתוך ויזרקנה  לעיר  חוץ יעמוד  ושלא  למדבר, ויזרקנה

לחומה חוץ ויזרקנה  בעיר שעומד קרא[קפז]כל  ניכתוב א"כ ואידך, מאי . שדה ,
לתקלה שלח  תורה אמרה לא אמר , רבא תרתי. מינה שמע  .[קפח]השדה,

המאמרים ביאור
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וכו'וכל עליו לה שאין קרא ,[קפט]מי  אמר הונא , רב אמר  מנלן. כנענית שפחה  .
החמוֹ ר" עם  ּפ ה לכם ה)"ׁש ב וּ  כב , דלא(בראשית אשכחן לחמור. הדומה עם  , 
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רשב"ימאמרי קידושין  כח

מנלן  כמותה ולדה קדושי בה לאדניה "[קצ]תפסי  ּת היה  וילדיה "הא ה קרא , דאמר  .
ד) כא, בּ ם "(שמות תתחּת ן "לא קרא , אמר מנלן. נכרית ג). ז, דלא(דברים אשכחנא . 

משום  יוחנן א"ר מנלן . כמותה ולדה  קידושי, בה  יוחיתפסי בן קרא ,ר"ש דאמר ,
בּ נ את יסיר  ד)מאחרי"[קצא]"כּ י ז, בנך (דברים  ואין בנך קרוי מישראלית הבא בנך , 

בנה אלא בנך קרוי כוכבים  העובדת מן כתיב [קצב]הבא גוים  בשבעה  ההוא [קצג]וכו'.

"בּ נ את יסיר "כּ י א "ק, מנלן. אומות ד)שאר  ז, הניחא(דברים המסירים . כל לרבות 
דקרא טעמא  דדריש כּ ן [קצד]לר "ש "ואחר א"ק, מ "ט . לרבנן אליה[קצה]אלא  ּת בוֹ א  

וגו ' יג)וּ בעל ּת ּה " כא, דלא(דברים אשכחן  קידושין. בה  תפסי לא  דמעיקרא מכלל  
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי כטקידושין 

לוֹ  וילד וּ  לאיׁש ... תהיין "כּ י קרא , אמר  מנלן. כמותה ולדה  קידושין בה "[קצו]תפסי 
טו) כא, דלא(דברים היכא  וכל לו, וילדו ביה  קרינן תהיינה כי ביה  דקרינן היכא  כל ,

לו וילדו ביה  קרינן לא  תהיינה  כי  ביה  נמי [קצז]קרינן שפחה  הכי אי הכי [קצח]. אין .
לשפחתו האומר לכדתניא , לי. למה  לאדניה" ּת היה  וילדיה  "הא ה  אלא  [קצט]נמי . 

חורין  בת את כמותה[ר]הרי הולד עבד דבריו[רא]וולדך  וחכ"א , הגלילי. יוסי ר ' דברי  ,
לאדניה" ּת היה  וילדיה  "האה שנאמר משום ד)קיימים , כא, תלמודא(שמות מאי .[רב]. 

רבא הגלילי.[רג]אמר יוסי אדרבי ,
      

האסורין 'כל
בקהל לבא
לבא מותרים
בזה', זה
מדובר? במה

בזהמתני '. זה לבא  מותרים בקהל לבא  האסורין אוסר[רד]כל יהודה  רבי רבי [רה]. .
מותר בודאן ודאן אומר , בספיקן [רו]אליעזר ודאן בודאן [רז], וספיקן ,[רח],

בספיקן  וכותי [רי]אסור[רט]וספיקן  אסופי, שתוקי, הספיקות, הן ואלו  מאי גמ'..[ריא].
רישא , ליה  תנא  הא  ואסופי, שתוקי ונתיני ממזירי אילימא בקהל, לבא  האסורין כל
אהייא , אוסר  יהודה ר' ותו, בזה . זה לבא  מותרים  ואסופי שתוקי ונתיני, ממזירי
ודאן  מותר , בודאן ודאן  אומר , ר"א סיפא, מדקתני הא  בספיקן , אודאן  אילימא 
אוסר ר "י תימא  וכי ליה. סבירא  לא יהודה  דר ' מכלל אסור, בספיקן וספיקן בספיקן

בממזרת  קתני [ריב]אגר  בממזרת  גר מידי בקהל[ריג], לבא האסורין אמר[ריד]כל  קתני .
קאמר הכי יהודה, גיורת [רטו]רב נינהו, מאי כהונה, בקהל לבא האסורים כל ,
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רשב"ימאמרי קידושין  ל 

כ  ודלא  אחד, ויום  שנים שלש מבת יוחיפחותה  בן שמעון זה[רטז]ר' לבוא  מותרין
אחד  ויום  שנים  שלש בבת ונוקמה ל[ריז]בזה . יוחיואפי ' בן שמעון א"כ ר' [ריח].

תברה שלש [ריט]מצידה מבת פחותה הא  אחד, ויום שנים  שלש  דבת טעמא  אלא ,
בזה זה  לבוא אסורה כהונה בקהל לבא  דמותרת אחד, ויום  פחותה[רכ]שנים  הרי ,

ל אחד ויום  שנים  שלש יוחימבת בן  ומותרות ר"ש כהונה  בקהל לבא דמותרת  ,
בזה . זה  לבא 

       
גיורת
מבת פחותה
שנים שלש
אחד ויום
כשרה
לכהונה
רשב"י לדעת

אומרר' יעקב בן תניא,[רכא]אליעזר גר . יוחי, בן שמעון גיורת [רכב]אומררבי ,
לכהונה כשרה אחד  ויום שנים שלש  מבת הּט ף [רכג]פחותה  "וכל שנאמר, ,
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רשב"ימאמרי לאקידושין 

לכם " החיוּ  זכר] מׁש כּ ב  ידעוּ  לא  [אׁש ר  יח)בּ נּ ׁש ים לא, היה(במדבר  פינחס  והלא , 
דרשו[רכד]עמהם אחד  מקרא  וכולן  ולשפחות. לעבדים  לכם " "החיוּ  ורבנן. ,[רכה]. 

ישׂ ראל" בּ ית מזּ רע  בּ ת וּ לת אם  כּ י לנׁש ים להם יקחוּ  לא וּ גרוּ ׁש ה "אלמנה 
כב) מד , זרע(יחזקאל כל  דאית עד סבר , יהודה  רבי  יעקב [רכו], בן אליעזר  רבי מישראל.

זרע מקצת ואפילו "מזרע" בישראל[רכז]סבר, שנזרעו  מי  סבר , יוסי רבי  רבי.[רכח],
יוחי בן בישראלשמעון בתוליה  שנזרעו  מי .[רכט]סבר,
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