
 

  ו נדרים 
  

  רבא  אביי   
  ידים   הוויין לא  ידים  הוויין   מוכיחות  שאין ידים

לימא  -הצעה 
 יהודה' דר בפלוגתא

  !קמיפלגי ורבנן

  ודין :  אומר   יהודה '  ר   אדם   לכל  מותרת   את  הרי :  גט   של   גופו
  ספר   מינאי  ליכי   דיהוי

  פטורין  וגט   תירוכין
  שבוקין   ואיגרת

 יהודה  רבי קאמר לא כאן עד,  יהודה'  לר' אפי  דאמרי  אנא  ת ההצעה דחיי
, וליכא כריתות דבעינן, גט גבי אלא  - מוכיחות  ידים בעינן
  ? ליה שמעת מי  בעלמא אבל

'  אפי  דאמרי  אנא
  קאמרי  לא כ"ע,  לרבנן
  ידים  בעינן דלא  רבנן

  גבי אלא - מוכיחות
דאין אדם מגרש   ,גט

את אשת חבירו, אבל  
  בעלמא מי שמעת להו? 

; טעמא אסור, מפני שהוא יד לקרבן  -הרי הוא עלי, הרי זה [עלי]  מיתיבי:   קושי על אביי 
  לא, תיובתא דאביי!  -הוא דאסור, אבל לא אמר עלי   -דאמר עלי 

  יד שאינו מוכח לא הוי יד 

  

, אבל  )יד לנדר( הוא דאסור - "עלי"אמר לך אביי: טעמא דאמר  :1  תירוץ  תירוץ
קר, הרי הוא דצדקה  הרי הוא דהפ -  "עלי" ולא אמר  "הרי הוא "אמר 

  קאמר. 
  יד!!  נחשב זה אפילו לא 

  קתני!  מפני שהוא יד לקרבןוהא  :דחייה
שאינו מוכח לא  יד   –ובלי עלי זה לא עובד   נחשב יד לקרבןוח זה ניס

  ! נחשב ליד
   :אלא אימא: טעמא דאמר :2תירוץ  

  הוא אסור וחבירו מותר,  - "עלי " 
  שניהן אסורין, דדלמא הרי הוא הקדש קאמר. -  "הרי הוא" אבל אמר 

  יד שאינו מוכח הוי יד ורים כי סשני הניסוחים א

  

לא    -הרי זו חטאת, הרי זו אשם, אף על פי שהוא חייב חטאת ואשם  מיתיבי:   שי על אביי קועוד 
;  דבריו קיימין  -אשמי, אם היה מחויב  אמר כלום; הרי זו חטאתי, הרי זו  

  אינו מוכח לא הוי יד יד ש  תיובתא דאביי!

  

  הא מני? ר' יהודה היא.    תירוץ
  והא אביי הוא דאמר: אנא דאמרי אפילו לרבי יהודה!    :קושי

  הדר ביה.   :תירוץ
  אלא לימא, רבא דאמר כרבי יהודה!   שאלה:

אמר לך רבא: אנא דאמרי אפילו לרבנן, עד כאן לא   תשובה:
גבי גט, דאין אדם אלא  -קאמרי רבנן דלא בעינן ידים מוכיחות 

  מגרש את אשת חבירו, אבל בעלמא בעינן ידים מוכיחות. 

  

  
  

  בעי רב פפא:
  יד יש

  לקידושין
  ? לא או

    "ואת לחבירתה  לה ואמר , לי מקודשת את הרי"  לאשה  לה דאמר  כגון
 או , לחבירתה קידושין בה ותפסי, לחבירתה לה  אמר "נמי את"ו אמרינן מי: הדילמה

  ? בחבירתה קידושין בה תפסי   ולא, "לחבירתה  לה אמר חזאי ואת" דלמא
מי מיבעי ליה לרב פפא? והא מדאמר ליה רב פפא  ו: אלתו של רב פפאל שקושי ע 

לרב  מכלל דסבירא ליה   "מי סבר שמואל ידים שאין מוכיחות הויין ידים? " לאביי: 
  פפא דיש יד לקידושין!  

  חדא מגו מאי דסבירא ליה לשמואל אמר ליה לאביי.    :תירוץ
  יד יש

 או, לפאה
  יד אין

  ? לפאה

  ,  "נמי " אמר  ולא "והדין  דאמר  כגון"
  לה יש פאה אף יד להם יש  קרבנות מה, לקרבנות דאיתקש כיון אמרינן מי: הדילמה

  ? דאיתקש הוא תאחר לבל  - איתקש כי דלמא או, יד
  !  פאה  הויא פאה תיהוי כולה שדה אמר דכי מכלל : קושי

:  ל" ת ?  עושה  פאה   שדהו  כל   לעשות  רוצה   שאם   מנין : והתניא,  אין: תירוץ
  ; שדך  פאת )יט  ויקרא(

  ?  איתקש והיכא: שאלה
  ופאה   שכחה  לקט   זה  - מעמך :דתניא :תשובה

  
 


