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מט.
דתנן: [ת"ק]♦▀!◊

גט פשוט ־ עדיו מתוכו, מקושר ־ עדיו מאחוריֹו פשוט שכתבו עדיו מאחוריו, ומקושר שכתבו עדיו מתוכו 

 ֹ ־ שניהם פסולים

ֹ ר' חנינא בן גמליאל:♦▀!◊מט. מקושר שכתבו עדיו מתוכו ־ כשר, שיכול לעשותו פשוט

ֹ רבן שמעון בן גמליאל♦▀!◊מט. הכל כמנהג המדינה

והוינן בה, ותנא קמא לית ליה מנהג המדינה?¿!מט.

ואמר רב אשי:!!◊מט.

באתרא דנהיגי בפשוט ועבד ליה מקושר, א"נ באתרא דנהיגי במקושר ועבד ליה פשוט ־ כולי עלמא לא 

פליגי דודאי קפידא, כי פליגי ־ באתרא דנהיגי בין בפשוט בין במקושר, ואמר ליה עביד לי פשוט, ואזל 

ועבד ליה מקושר

קפידאמר סבר:[ת"ק]!!◊מט.

מראה מקום הוא לו.ומר סבר:[רשב"ג]!!◊מט.

ר' אלעזר^מט.

האשה שאמרה התקבל לי גיטי ממקום פלוני, וקבל לה גיטה ממקום אחר ־ פסולדתנן: [ת"ק]♦▀!◊מט.

ֹ רבי אלעזר:♦▀!◊מט. מכשיר

מראה מקום היא לו.אלמא קסבר:[ר"א]!◊מט.

עולא:▀◊מט.
מחלוקת ־ בשבח ממון, אבל בשבח יוחסין ־ דברי הכל אינה מקודשתֹ מאי טעמא? מסאנא דרב מכרעאי 

לא בעינא.

▀■מט.
תניא נמי הכי: מודה ר' 

שמעון:
אם הטעה לשבח יוחסים ־ אינה מקודשת.

מתניתין נמי דיקארב אשי:■מט.

ע"מ שאני כהן ונמצא לוי, לוי ונמצא כהן, נתין ונמצא ממזר, ממזר ונמצא נתיןדקתני:▀■מט.

ולא פליג ר"ש.■מט.

▀¿◊מט.
מתקיף לה מר בר רב 

אשי, אלא דקתני:
ע"מ שיש לי בת או שפחה מגודלת ואין לו, על מנת שאין לו ויש לו

דשבח ממון הוא, הכי נמי דלא פליגִ אלא פליג ברישא וה"ה לסיפא, הכא נמי פליג ברישא וה"ה לסיפאִ ¿מט.

!◊מט.
הכי השתא, התם אידי ואידי דשבח ממון, פליג ברישא והוא הדין בסיפא, הכא דשבח יוחסים הוא, אם 

איתא דפליג נתני.

!◊מט.
איבעית אימא: הכא נמי שבח יוחסים, מי סברת מאי מגודלת ־ גדולה ממש? מאי מגודלת ־ גדלת, דאמרה 

היא: לא ניחא לי דשקלה מילי מינאי ואזלא נדיא קמי שיבבותיי.

על מנת שאני קריינא, כיון שקרא שלשה פסוקים בבית הכנסת ־ הרי זו מקודשתתנו רבנן: [ת"ק]♦▀◊מט.

עד שיקרא ויתרגם.ר' יהודה:♦▀◊מט.

יתרגם מדעתיה?¿מט.

המתרגם פסוק כצורתו ־ הרי זה בדאי, והמוסיף עליו ־ הרי זה מחרף ומגדףִוהתניא, ר' יהודה:▀¿◊מט.

אלא מאי תרגום? תרגום דידן.!◊מט.

והני מילי דא"ל קריינא, אבל אמר לה קרא אנא, עד דקרי אורייתא נביאי וכתובי בדיוקא.▀◊מט.

על מנת שאני שונה ־ חזקיה אמר: הלכות[חזקיה]♦▀◊מט.

תורה.ר' יוחנן:♦▀◊מט.

איזו היא משנה? ר' מאיר אומר: הלכותמיתיבי:[ר' מאיר]♦▀¿◊מט.

מדרשִ ר' יהודה:♦▀¿◊מט.

מאי תורה? מדרש תורה.!◊מט:

Talmud Navigator עמוד 1 קדושין מט



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

קידושין-האיש מקדש

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

והני מילי דאמר לה תנינא, אבל אמר לה תנא אנא, עד דתני הילכתא ספרא וסיפרי ותוספתא.▀◊מט:

▀◊מט:
ע"מ שאני תלמיד ־ אין אומרים כשמעון בן עזאי וכשמעון בן זומא, אלא כל ששואלין אותו בכ"מ דבר 

אחד בלימודו ואומרו, ואפילו במסכתא דכלה.

▀◊מט:
על מנת שאני חכם ־ אין אומרים כחכמי יבנה, כר' עקיבא וחביריו, אלא כל ששואלים אותו דבר חכמה 

בכל מקום ואומרה.

▀◊מט:
על מנת שאני גבור ־ אין אומרים כאבנר בן נר וכיואב בן צרויה, אלא כל שחביריו מתיראים ממנו מפני 

גבורתו.

▀◊מט:
על מנת שאני עשיר ־ אין אומרים כרבי אלעזר בן חרסום וכרבי אלעזר בן עזריה, אלא כל שבני עירו 

מכבדים אותו מפני עושרו.

על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור ־ מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו.▀◊מט:

על מנת שאני רשע, אפילו צדיק גמור ־ מקודשת, שמא הרהר דבר עבודת כוכבים בדעתו.▀◊מט:

עשרה קבים חכמה ירדו לעולם, תשעה נטלה ארץ ישראל, ואחד כל העולם כולו.▀◊מט:

עשרה קבים יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים, ואחד כל העולם כולו.▀◊מט:

עשרה קבים עשירות ירדו לעולם, תשעה נטלו רומיים קדמונים, ואחד כל העולם כולו.▀◊מט:

י' קבים עניות ירדו לעולם, תשעה נטלה בבל, ואחד כל העולם כולו.▀◊מט:

עשרה קבים גסות ירדו לעולם, תשעה נטלה עילם, ואחד כל העולם כולו.▀◊מט:

¿◊מט:

וגסות לבבל לא נחית? והכתי': (זכריה ה) ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם 

ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה את האיפה בין הארץ ובין השמים, ואומר אל המלאך הדובר בי אנה 

המה מוליכות את האיפה, ויאמר אלי לבנות לה בית בארץ שנער

זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבלִ וא"ר יוחנן:▀¿מט:

אין, להכא נחית, ואשתרבובי הוא דאשתרבובי להתם.!◊מט:

דיקא נמי, דקתני: לבנות לה בית, ש"מ.■מט:

איני?¿מט:

סימן לגסות ־ עניותוהאמר מר:▀¿◊מט:

ועניות בבבל הוא דאיכאִ ¿◊מט:

מאי עניות? עניות דתורה, דכתיב: (שיר השירים ח) אחות לנו קטנה ושדים אין לה!◊מט:

זו עילם, שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד.וא"ר יוחנן:▀!◊מט:

עשרה קבים גבורה ירדו לעולם, תשעה נטלו פרסיים וכו'.▀◊מט:

עשרה קבים כנים ירדו לעולם, תשעה נטלה מדי כו'.▀◊מט:

עשרה קבים כשפים ירדו לעולם, תשעה נטלה מצרים כו'.▀◊מט:

עשרה קבים נגעים ירדו לעולם, ט' נטלו חזירים כו'.▀◊מט:

י' קבים זנות ירדו לעולם, תשעה נטלה ערביא כו'.▀◊מט:

עשרה קבים עזות ירדו לעולם, תשעה נטלה מישן כו'.▀◊מט:

עשרה קבים שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים כו'.▀◊מט:

עשרה קבים שכרות ירדו לעולם, תשעה נטלו כושים כו'.▀◊מט:

עשרה קבים שינה ירדו לעולם, תשעה נטלו עבדים, ואחד נטלו כל העולם כולו.▀◊מט:
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מט:

מ

▀

ע"מ שאני כהן ונמצא לוי, לוי ונמצא כהן, נתין ונמצא ממזר, ממזר ונמצא נתין, בן עיר ונמצא בן כרך, בן 

כרך ונמצא בן עיר, על מנת שביתי קרוב למרחץ ונמצא רחוק, רחוק ונמצא קרוב, על מנת שיש לו בת או 

שפחה מגודלת ואין לו, או על מנת שאין לו ויש לו, על מנת שאין לו בנים ויש לו, או על מנת שיש לו ואין 

לו, ובכולם אע"פ שאמרה בלבי היה להתקדש לו, אעפ"כ אינה מקודשת.

וכן היא שהטעתו.▀מט:

ֹ О◊גמט: ההוא גברא דזבין לנכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראל, ובעידנא דזבין לא אמר ולא מידי

הוי דברים שבלב, ודברים שבלב אינם דברים.רבא:▀◊מט:

מנא ליה לרבא הא?¿מט:
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