
 

  טו ðדרים 
 

הרי זה בלא    -קוðם שאðי ישן, שאðי מדבר, שאðי מהלך, האומר לאשה קוðם שאðי משמשך   משðה.
   יחל דברו.

  איסור - היום בשיðה עיðי קוðם  
  תðאי  - למחר אישן אם

  תðאי  - למחר  בשיðה עיðי קוðם
  איסור  - היום אישן אם

האם מותר  
ן לישו

  היום?

  רב  אמר יהודה רב
  ישן  שמא -לא 

  למחר 

    ðחמן רב
  חיישיðן  ולא כן,

  למחר  ישן שמא

  למחר ישן  שמא חיישיðן  ולא, כן

לפי   ההבדל
  רב יהודה

  - מזדהיר לא כי
    בתðאה

  מזדהר  באיסור אבל  

  
  קושיות על רב יהודה 

 ; ' וכו   מדבר  שאðי ,  מהלך   שאðי ,  ישן   שאðי   קוðם: תðן: 1קושי 
  ?  דמי היכי: 1שלב 

  י אילימאðי כדקתðדרא הוי מי,  ישן שאð ?ןðדבר  על   חלות'  שהשבועו ,  בשבועות   חומר: והת  
 !  הוא  ממש  בו   שאין  דבר   ושיðה;  בðדרים   כן  שאין   מה,  ממש   בו  שאין   דבר  ועל   ממש  בו   שיש

 ם דאמר אלאðי קוðה  עיðבשי  
  : 2שלב 

 ן  מי, שיעורא יהיב דלא ואיðן ר"והא ? יחל בל איסור דעבר  עד ליה שבקיðשבועה: יוח  
  !  לאלתר  וישן   אותו מלקין - ימים שלשה אישן שלא

 ם דאמר אלאðי קוðה עיðמזדהר באסוריה כל: אמרת הא , היום אישן אם למחר  בשי  !  

 ם דאמר פשיטא  אלאðי קוðה עיðלמחר אישן אם היום בשי                                                                                                                              
  :  הקושי -3שלב 

 יים לא  ואיð יים כי , היוםð איכא  דברו  יחל   בל מאי למחר ?  

 יים לאו אלאðיים איתיה אלמא, בדðיהודה דרב ותיובתא, ד  !  
  

  . ðיים  דאי -  קתðי כי: 1תירוץ  
  .  מדרבðן? יחל  בל ומאי,  כדקתðי לעולם : אמר רביðא :2תירוץ  

  ?  מדרבðן יחל בל איכא  ומי :קושי        
  להתירן  רשאי   אתה  אי ,  איסור   בהן   ðהגו  ואחרים   המותרין  דברים : והתðיא,  אין: תירוץ

  . דברו יחל לא: שðאמר,  בפðיהם 
  

  האסור   -  הפסח   לפðי  הלכה ,  החג   עד  אביך   לבית  תלכי   אם  הפסח   עד  לי  ðהðית   שאת : תðן: 2קושי 
  ;  הפסח  עד   בהðאתו

  –תהðה עד פסח א  (האיסור הוא של! לא - הלכה לא, אסורה - הפסח לפðי  הלכה :דיוק מהמשðה
  ע שמותר אם לא התקיים התðאי) ומשמ

  : אבא ר"א :בצורה אחרת)(יש לדייק  תירוץ

 י הלכהðולוקה  אסורה - הפסח לפ  , 
 בעלמא אסורה - הלכה  לא  .  

  
  ;  דברו  יחל   בבל  -   הפסח  אחר : סיפא אימא: 3קושי 

 י  דלא ואיðי איתהðיחל בל איכא מי  הפסח לפ  ? 
 י פשיטא  אלאðי   אלמא,  דאיתהðיהודה  דרב ותיובתאמיתה  !  

  .  דברו יחל בבל זה הרי איתהðי   דאי, קתðי כי :תירוץ
  

  אסורה   -   הפסח  לפðי   הלכה,  הפסח   עד  אביך   לבית  תלכי   אם  החג   עד  לי  ðהðית   שאת : תðן: 4קושי 
  ;  הפסח  אחר   לילך  ומותרת ,  החג   עד   בהðאתו

  !  לא  - הלכה לא, אסורה -  הלכה :דיוק מהמשðה
  ,  אסורה הלכה  לא דאפילו  הדין  הוא: רבא  אמר :תירוץ

 ולוקה אסורה   - הלכה  , 
 בעלמא אסורה - הלכה  לא  .  

  
   



 

    !ילך  בבל   זה  הרי   -  אכל ,  למחר   פלוðי  למקום   אלך  אם   היום  עלי   זו  ככר : מיתיבי: 5קושי 
  . ילך בבל זה  הרי  אכל דכי, קתðי  אכל? אוכל קתðי מי :תירוץ

  
  !  יהודה לרב וקשיא, לא מהלך; דברו   יחל  בבל  זה   הרי  -   הלך: 6קושי 

,  אוכל  ליה מיתðי דלא אכל רישא  דקתðי איידי, מהלך דליתðי  ה"ה : יהודה  רב לך  אמר :תירוץ
  .  הלך סיפא תðי

  
  .  האומר לאשה קוðם שאðי משמשך, הרי זה בבל יחל דברו

  !  שארה כסותה ועונתה לא יגרעוהא משתעבד לה מדאורייתא, דכתיב:   :קושי
באומר הðאת תשמישך עלי, והא לא קא ðיחא ליה בתשמיש, דאמר רב כהðא: תשמישי   :תירוץ

אסור, שאין מאכילין   -כופין אותה ומשמשתו, דשעבודי משעבדת ליה, הðאת תשמישך עלי   -עליך 
 לו לאדם דבר האסור לו.  

אסור. קרבן לא אוכל לך, הא קרבן שאוכל   -מתðי'. שבועה שאיðי ישן, שאיðי מדבר, שאיðי מהלך 
 מותר. -לך, לא קרבן לא אוכל לך  

 


