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  יבמות מסכת
  "ְיִבְמּתֹו ַעל ַהָּבא" – ישישפרק 

  
  
  
  
  

  לימוד פרק זה לרפואת אוהב ה' תורתו עמו וארצו
  המסור כולו בעבודת ה' בחסד תורה ובפעילות למען בית ה'

  האוהב את כולם ואהוב על כל 

  הרב יהודה יהושע בן איטה ברנדה גליק
  ב"ה יחזירו לאיתנו הראשון ויוסיף עליו כהנה וכהנהשהק

  
  

  מהדורה מנוקדת, מפוסקת,
  מחולקת לסוגיות ולפסקאות

  עם רש"י
  

  תשע"ה כסליו 'ו

סדורהגמרא   
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    """"ְיִבְמּתֹוְיִבְמּתֹוְיִבְמּתֹוְיִבְמּתֹו    ַעלַעלַעלַעל    ַהָּבאַהָּבאַהָּבאַהָּבא""""    ––––' ' ' ' וווופרק פרק פרק פרק     יבמותיבמותיבמותיבמותמסכת מסכת מסכת מסכת 
        נד, אנד, אנד, אנד, א .1

ָנה    ִמׁשְ

א ַעל ְיִבְמּתוֹ     :ַהּבָ
ׁשֹוֵגג,  ין ּבְ   ּבֵ
ֵמִזיד,   ין ּבְ   ּבֵ

אֹוֶנס ין ּבְ    ,ּבֵ
ָרצֹון,  ין ּבְ   ּבֵ

  ֲאִפיּלּו הּוא ׁשֹוֵגג ְוִהיא ְמִזיָדה, 
  הּוא ֵמִזיד ְוִהיא ׁשֹוֶגֶגת, 

  לֹא ֲאנּוָסה,  הּוא ָאנּוס ְוִהיא
  ִהיא ֲאנּוָסה ְוהּוא לֹא ָאנּוס. 

  

   ,ֶאָחד ַהְמָעֶרה
  - ְוֶאָחד ַהּגֹוֵמר 

   .ָקָנה
  

יָאה ְלִביָאה.  ין ּבִ ק ּבֵ   ְולֹא ִחיּלֵ
  

ּתֹוָרה,  ּבַ ל ָהֲעָריֹות ׁשֶ א ַעל ַאַחת ִמּכָ   ְוֵכן ַהּבָ
גֹון סּולֹות, ּכְ    :אֹו ּפְ

דֹולַאְלָמָנה ְלכֹ    ,ֵהן ּגָ
רּוׁשָ    ֵהן ֶהְדיֹוט, ֲחלּוָצה ְלכֹוַ ה ּגְ

ָרֵאל, וּ ַמְמֶזֶרת    ְנִתיָנה ְלִיׂשְ
ָרֵאל ְלַמְמֵזר  ת ִיׂשְ    –ְלָנִתין וּ ּבַ

ָסָלּה     .ּפְ
  

יָאה ְלִביָאה ין ּבִ ק ּבֵ   . ְולֹא ִחיּלֵ
  

ָמָרא             ּגְ

   ?""ֲאִפיּלוּ ַמאי 
  

ֲעָיא ָקָאַמר    ,לֹא ִמיּבָ
ֲעָיא וָנה ְלִמְצָוה, הּוא ׁשֹוֵגג ְוִהיא  :לֹא ִמיּבָ ּוְ   ָקִמּכַ

וָנה  ּוְ   , ְלִמְצָוהִאי ַנִמי הּוא ֵמִזיד ְוִהיא ָקִמּכַ
א ֲאִפיּלוּ  ם ִמְצָוה  :ֶאלָּ וֵני ְלׁשֵ ּוְ ַתְרַוְייהּו ָלא ָקִמּכַ   ֲאִפיּלּו ָהִכי ָקָנה.  -הּוא ׁשֹוֵגג ְוִהיא ְמִזיָדה, ּדְ

  
ֵני  יּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ

ֵניֶהם ׁשוֹ "   ְגִגים, ֲאִפיּלּו ׁשְ
ֵניֶהם ְמִזיִדים,    ׁשְ
ֵניֶהם ֲאנּוִסים   . "ׁשְ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. כסבור הבא על יבמתו שוגג
 שהיא אשתו או אשה אחרת:

. לשם זנות ולא לשום מזיד
   מצוה:

   . מפרש בגמרא:אפי'
   . שלא גמר ביאתו:המערה

. וזכה בנחלה ויוציאה בגט קנה
   אם בא להוציאה:

. [בין ביאה לביאה בין ביאה
כדרכה לשלא כדרכה ובין 

   העראה לגמר ביאה]:
. וכן הבא על אחת מכל העריות

  באחת מכל הביאות הללו:
. לכהונה כגון אלמנה או פסולות

   כו':
. משום זונה פסלה לכהונה

[וגרושה מיפסלא מתרומה דבי 
נשא אם היא בת כהן דשויה 
חללה] ודוקא עריות או פסולות 

ת דפנויה לא אבל ביאת זנו
משויה לה זונה ולא פסלה מן 
הכהונה דלא אשכחנא תנא 
דפסל אלא רבי אלעזר דאמר 
פנוי הבא על הפנויה שלא לשם 
אישות עשאה זונה לקמן 

   בפירקין:
. לאו אפסולה ממזרת ונתינה

לכהונה קאי דהא פסולה 
וקיימא ולענין תרומה דבי נשא 
נמי ליכא למימר ועוד ביאת 

ה אלא לענין כשר מאי מגרעא ל
העראה נקטה ולמילקי עליה 
האי ישראל בהעראה כגמר 

   ביאה:
  

  גמ' 
. כסבור אלא אפילו הוא שוגג

   אשה אחרת היא:
. לביאת זנות והיא מזידה

   מכוונת:
. דתרוייהו לא מיכווני למצוה

   אפילו הכי קני:
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        נד, אנד, אנד, אנד, א    ––––נג, ב נג, ב נג, ב נג, ב  .2
ַמְתִניִתין  "ָאנּוס" ֵמי -ּדְ    ?ֵהיִכי ּדָ
  

ֲאָנסּוהּו ּגֹוִים ּוָבא ָעֶליָה  ׁשֶ א ְלַדַעת. ָרָבאְוָהָאַמר  -  ִאיֵליָמא ּכְ ּוי ֶאּלָ ֵאין ִקיׁשּ   : ֵאין אֹוֶנס ְלֶעְרָוה! ְלִפי ׁשֶ
  

א, ן ֶאלָּ ָיׁשֵ   . ּבְ
  

 :  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 
יִבְמּתוֹ    נד,א ן לֹא ָקָנה ּבִ    !ָיׁשֵ

  
א ִנְתַקע ,ֶאלָּ    .ּבְ

  
הְוָהא ָאַמר    : ַרּבָ

ג ְוִנְתַקע  ָבִרים - ָנַפל ִמן ַהּגַ ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ    ,ַחּיָ
   !ּוְבְיִבְמּתֹו לֹא ָקָנה

  
א ּתוֹ  ,ֶאלָּ ון ְלִאׁשְ ּוֵ ְתּכַ ּנִ גֹון ׁשֶ   , ּכְ

  ּוְתָקָפתֹו ְיִבְמּתֹו, ּוָבא ָעֶליָה. 
  
  

ֵניֶהם ֲאנּוִסים" ֵבי  "ׁשְ יּדְ יא  ַרּבִ ֵמי - ִחּיָ    ?ֵהיִכי ּדָ
  

ֶזה, ּוָבא ָעֶליָה.  קּום ֶזה ּבָ ּתֹו, ּוְתָקפּוהּו ּגֹוִים ְוִדּבְ ון ְלִאׁשְ ּוֵ ְתּכַ ּנִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  
  

  רש"י
. שנתקשה כשהוא אלא בישן

  ישן: 
שן לאו בר דעת . דיישן לא קנה

   ולא הוה קנינו קנין:
. שנתקשה לאשתו ונפל בנתקע

   מן הגג ונתקע ביבמתו:
. בנזק וצער חייב בד' דברים

ורפוי ושבת כדאמר בהחובל 
(ב''ק דף פה:) פצע תחת פצע 
לרבות השוגג כמזיד ואונס 
כרצון אבל בבושת לא כדמפרש 

   לקמן:
. דלא אכוין וביבמתו לא קנה

   לביאה:
   . ונתקשה לה:לאשתו שנתכוון
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        נד, אנד, אנד, אנד, א .3
א ַעל ְיִבְמּתוֹ [    :ַהּבָ

ׁשוֹ  ין ּבְ   ֵגג, ּבֵ
ֵמִזיד,   ין ּבְ   ּבֵ

אֹוֶנס ין ּבְ    ,ּבֵ
ָרצֹון,  ין ּבְ   ּבֵ

  ]."ָקָנה -... 
  

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
83א ָעֶליָה""ְיָבָמּה ָיבֹ "

  ִמְצָוה.  -  (דברים כה, ה) 

ָבר ַאֵחר:  ין ּבְ  - א ָעֶליָה""ְיָבָמּה ָיבֹ ּדָ ֵמִזיד ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ָרצֹוןּבֵ ין ּבְ   . "אֹוֶנס ּבֵ
  

יּה  יְקּתֵ    !"ִמְצָוה"ְוָהא ַאּפִ
  
84ץ ָהִאיׁש""ְוִאם לֹא ַיְחּפֹ  "ִמְצָוה"לְ 

   .ָנְפָקא (דברים כה, ה) 
ם.  - ָהא ָחֵפץ    ַיּבֵ

ֵמִזיד - ְוִכי ֲאָתא ְקָרא ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ָרצֹון.  ,ּבֵ ין ּבְ אֹוֶנס ּבֵ ין ּבְ   ּבֵ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ּה, -  א ָעֶליָה""ְיָבָמּה ָיבֹ " ַדְרּכָ    ּכְ

ּה.  - "ּוְלָקָחּה" ַדְרּכָ ּלא ּכְ   ׁשֶ
ם"" ּה  - ְוִיּבֵ ָטר ּגֹוְמִרין ּבָ ֶסף ּוׁשְ ּה, ְוֵאין ּכֶ יָאה ּגֹוֶמֶרת ּבָ    .ּבִ

ָמּה" ְרָחּה.  -  "ְוִיּבְ ַעל ּכָ   ּבְ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ׁשֹוֵגג  -א ָעֶליָה""ְיָבָמּה ָיבֹ  ין ּבְ ֵמִזידּבֵ [ּבֵ ָרצֹון ,ין ּבְ ין ּבְ אֹוֶנס ּבֵ ין ּבְ   . "]ּבֵ
  

יּה לְ  יְקּתֵ ּה "ְוָהא ַאּפִ ַדְרּכָ   ! "ּכְ
  

ם"ַההּוא ִמ  ם.  ,ָנְפָקא )ז(דברים כה, "ְלָהִקים ְלָאִחיו ׁשֵ ִקים ׁשֵ ּמֵ ָמקֹום ׁשֶ   ּבְ
ין ּבְ  -ְוִכי ֲאָתא ְקָרא  אֹוֶנס, ּבֵ ין ּבְ ֵמִזיד, ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג, ּבֵ ין ּבְ   ָרצֹון. ּבֵ
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י ה   ו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין-ּכִ בּו ַאִחים ַיְחּדָ ת-לֹו לֹא-ֵיׁשְ ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר-ִתְהֶיה ֵאׁשֶ ָמּה   ַהּמֵ ה ְוִיּבְ ָ ר  ו  .ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאׁשּ כֹור ֲאׁשֶ ְוָהָיה ַהּבְ
לֵ  ת ְולֹא-ד ָיקּום ַעלּתֵ ם ָאִחיו ַהּמֵ ָרֵאל-ׁשֵ ׂשְ מֹו ִמּיִ ֶחה ׁשְ ְעָרה ֶאל-לֹא ַיְחּפֹץ ָהִאיׁש ָלַקַחת ֶאת-ְוִאם ז  .ִיּמָ ַ ֵקִנים ְוָאְמָרה ֵמֵאן ְיָבִמי -ְיִבְמּתֹו ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהׁשּ ַהּזְ

ִמי ָרֵאל לֹא ָאָבה ַיּבְ ִיׂשְ ם ּבְ ּה -לֹו ִזְקֵני-ָקְראוּ וְ  ח  .ְלָהִקים ְלָאִחיו ׁשֵ י ְלַקְחּתָ רּו ֵאָליו ְוָעַמד ְוָאַמר לֹא ָחַפְצּתִ ֵקִנים ְוָחְלָצה  ט  .ִעירֹו ְוִדּבְ ה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהּזְ ׁשָ ְוִנּגְ
ר לֹא ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ֵיָעׂשֶ ָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ּכָ ית ָאִחיו-ה ֶאתִיְבנֶ - ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו ְוָיְרָקה ּבְ ָרֵאל י  .ּבֵ ִיׂשְ מֹו ּבְ ַעל  ְוִנְקָרא ׁשְ ית ֲחלּוץ ַהּנָ   .ּבֵ

84
    

  רש"י
. כלומר בביאה יותר מצוה

   מבחליצה:
   . מצוה ליבומי:הא חפץ

. לרבות ולקחה שלא כדרכה
שאם בא עליה שלא כדרכה 
קנה: במקום שמקים שם 

   גרסינן:
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        נד, אנד, אנד, אנד, א .4
   :גּוָפא

  ָאַמר ַרב ְיהּוָדה: "
ן  יִבְמּתֹו,  -ָיׁשֵ   לֹא ָקָנה ּבִ

   (דברים כה, ה) א ָעֶליָה""ְיָבָמּה ָיבֹ  :ָאַמר ְקָראּדְ 
יָאהּדִ ַעד  ם ּבִ ין ָלּה ְלׁשֵ   . "ְמַכּוֵ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ן" ין ָיׁשֵ ין ֵער ּבֵ   ! "ּבֵ
  

ין יְ  ין ֵעָרה ּבֵ ָנהֵאיָמא: ּבֵ    .ׁשֵ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ָנה ִהיא" ין ְיׁשֵ ין ֵעָרה ִהיא ּבֵ ן הּוא, ּבֵ ין ָיׁשֵ ין ֵער הּוא ּבֵ   ! "ּבֵ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ִמְתַנְמֵנם.    ּבְ

  
ֵמי    ? "ִמְתַנְמֵנם"ֵהיִכי ּדָ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

   ,ִנים ְולֹא ִנים
יר יר ְולֹא ּתִ    ,ּתִ

ָקרּו ֵליּה  גֹון ּדְ   ְוָעֵני,  ּכְ
  ְוָלא ָיַדע ְלַאֲהדּוֵרי ְסָבָרא, 

ר רּו ֵליּה ִמְדּכַ    .ְוִכי ַמְדּכְ
  
  
  

  רש"י
. לשם ביאה עד דמכוין לה

   בעולם:
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        נד, אנד, אנד, אנד, א .5
   :גּוָפא

הָאַמר "   : ַרּבָ
ג ְוִנְתַקע  ָבִרים,  - ָנַפל ִמן ַהּגַ ָעה ּדְ ַאְרּבָ יב ּבְ   ַחּיָ

  . "לֹא ָקָנה -יִבְמּתֹו ִב וּ 
  

ֶבת ׁשֶ ַצַער, ּבְ ֶנֶזק, ּבְ ִרּפּוי.  ,ּבְ   ּבְ
ת ֲאָב  יב.  -ל ּבֹוׁשֶ   לֹא ִמיַחּיַ

  ָאַמר ָמר: ּדְ 
ון" ּוֵ ְתּכַ ּיִ ת ַעד ׁשֶ יב ַעל ַהּבֹוׁשֶ    .(בבא קמא פו:) "ֵאין ַחּיָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
יִבְמּתֹו  יַח ּבִ כֹוֶתל, ְוִהּטִ יַח ּבְ ון ְלַהּטִ ּוֵ   .לֹא ָקָנה -ִנְתּכַ

יָבָמה  יַח ּבִ ְבֵהָמה ְוִהּטִ יַח ּבִ   ָקָנה,  - ְלַהּטִ
עֹוָלם. ּדְ  יָאה ּבָ ם ּבִ ין ְלׁשֵ   ָהא ָקְמַכּוֵ
  
  
  
  

  רש"י
. שמין אותה כאילו היא קנז

שפחה נמכרת כמה היתה יפה 
  וכמה היא יפה:

. לאו לשום ביאה להטיח בכותל
   מיכוין:

. להיות שכן מטמאה את בועלה
כמותה טמא ז' דכתיב ותהי 
נדתה עליו וטמא שבעת ימים 

   (ויקרא טו):
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            בבבב- - - - נד, אנד, אנד, אנד, א .6
  . ]ָקָנה- ְוֶאָחד ַהּגֹוֵמר [ ֶאָחד ַהְמָעֶרה"
  

אָאַמר    : עּוּלָ
ִין ְלַהֲעָרָאה ִמן ַהּתֹוָרה?    ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ה ֶאת ֶעְרָוָתּה ֶאת ְמקֹ ׁשֶ ָוה ְוִגּלָ ה ּדָ ָ ב ֶאת ִאׁשּ ּכַ ר ִיׁשְ   , (ויקרא כ, יח) ָרה"ָרּה ֶהֱע "ְוִאיׁש ֲאׁשֶ
אן ְלַהֲעָרָאה ִמן ַהּתֹוָרה.    ִמּכָ

  
ָאר ֲעָריֹות  ה, ׁשְ ַחן ִנּדָ ּכַ ִין –ַאׁשְ    ?ִמּנַ

  
יָמא ה,  :ְוִכי ּתֵ ּדָ   ֵניָלף ִמּנִ

ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה!  ן ְמַטּמְ ּכֵ ה ׁשֶ ִנּדָ   ַמה ּלְ
  

א ָאְתָיא ת ָאח,  :ֶאלָּ   ֵמֵאׁשֶ
ְכִתיב:  ר ִיּקַ ּדִ ה ִהיא""ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ת ָאִחיו ִנּדָ    .כא)ויקרא כ, ( ח ֶאת ֵאׁשֶ

  
ה ִהיא? ת ָאִחיו ְלעֹוָלם ִנּדָ    !ְוִכי ֵאׁשֶ

  
ה,  ִנּדָ א ּכְ   ֶאּלָ

ַהֲעָרָאה ה ּבְ ּדָ ַהֲעָרָאה - ַמה ּנִ ת ָאח ּבְ    .ַאף ֵאׁשֶ
  

ָידֹו ְלַרּבֹות,  ן ּבְ ּכֵ ת ָאח ׁשֶ ֵאׁשֶ   ַמה ּלְ
ׁש ְוָאֵזיל כִּ  ֵעי ְמַקּדֵ ִאי ּבָ   !י ַאְלָפאּדְ

  
א ָאְתָיא ֵמֲאחֹות ָאב ַוֲאחֹות ֵאם,    ֶאּלָ

ְכִתיב:  ֵארֹו ֶהֱעָרה"ּדִ י ֶאת ׁשְ ה ּכִ ָך ַוֲאחֹות ָאִביָך לֹא ְתַגּלֵ   , )ויקרא כ, יט( "ְוֶעְרַות ֲאחֹות ִאּמְ
  

א ְלִמיְפַרךְ     :ִאיּכָ
ֲאחֹות ָאב ַוֲאחֹות ֵאם ׁשֶ  א ֵמֵאָליוַמה ּלַ ן ִאיּסּור ַהּבָ   !ּכֵ

  
   ,לֹא ָאְתָיא - ֲחָדא ֵמ 

י ְרּתֵ יֵתי ֲחָדא ִמּתַ    .ּתֵ
  

יֵתי    ?ְמֵהי ּתֵ
  

ת ָאח ַוֲאחֹות ָאב ַוֲאחֹות ֵאם  יֵתי ֵמֵאׁשֶ ֵאר - ּתֵ ּום ׁשְ ן ֲאסּוִרין ִמׁשּ ּכֵ ָהָנְך ׁשֶ    !ַמה לְּ
ה ַוֲאחֹות ָאב ַוֲאחֹות ֵאם ּדָ יֵתי ִמּנִ א ּתֵ ן ִאיּסּור ַהּבָ  - ֶאּלָ ּכֵ ָהַנְך ׁשֶ   !א ֵמֵאָליוַמה ּלְ

ת ָאח.  ה ְוֵאׁשֶ ּדָ יֵתי ִמּנִ א ּתֵ   ֶאלָּ
ְרָכּתְ  ַמאי ּפָ    ?!ּדְ

  
ֵריּה ַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ִאיָקאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ

י אֹוְסָרן,  ַחּיֵ ר ּבְ ן ֵאין ָלֶהם ֶהיּתֵ ּכֵ ת ָאח, ׁשֶ ה ְוֵאׁשֶ ִנּדָ   ַמה ּלְ
ַח ּתֹ ר ּבְ ן ֵיׁש ָלּה ֶהיּתֵ ּכֵ ת ִאיׁש, ׁשֶ ֵאׁשֶ י אֹוְסָרּה! אַמר ּבְ   ּיֵ
  

יָאַמר ֵליּה  ְפתִּ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ
י אֹוְסָרן הּוא  ַחּיֵ ת ָאח ּבְ ה ְוֵאׁשֶ ר? ּדְ ַאּטּו ִנּדָ אן ֵיׁש ָלֶהם ֶהיּתֵ ר, ֲאָבל ְלַאַחר ִמּכָ   ֵאין ָלֶהם ֶהיּתֵ

ה   נד,ב ָתא^ - ִנּדָ ְלָיא ִמיּלְ יֹוֵמי ּתַ    ,ּבְ
ת ָאח  לְ  - ֵאׁשֶ ָבִנים ּתַ   !ָיא ַרֲחָמָנאּבְ

  
ֵריְך ָהִכי:  א ּפָ   ֶאלָּ

ה ְוֵא  ִנּדָ ן ֵאין אֹוְסָרןַמה ּלְ ּכֵ ת ָאח ׁשֶ יָרן,  ׁשֶ   ַמּתִ
יָרּה! ּתֹ אֹוְסָרּה ַמּתִ ת ִאיׁש ׁשֶ ֵאׁשֶ   אַמר ּבְ
  

א, ָאַמר  יֶאלָּ עְוִאיֵתיָמא  יֹוָנה ַרּבִ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ   : ַרב הּוָנא ּבְ
ל  :ָאַמר ְקָרא י כָּ ה ִמּכל ַהּתֹוֵעבֹ "ּכִ ר ַיֲעׂשֶ ָפׁשֹות ָהעֲֹאׁשֶ ה ְוִנְכְרתּו ַהּנְ    ,(ויקרא יח, כט) ת"ׂשֹ ת ָהֵאּלֶ

ה ן ְלִנּדָ ל ָהֲעָריֹות ּכּולָּ ׁשּו ּכָ    .הּוּקְ
ַהֲעָרָאה  ה ּבְ ּדָ ַהֲעָרָאה.  -ַמה ּנִ ל ּבְ   ַאף ּכָ

  רש"י
. וכי אשת אחיו לעולם נדה היא

   ואינה פוסקת:
. של אדם לרבות נשים בידו שכן

הרבה על אחיו באיסור אשת 
   אח:

. דאי בעי מקדש ואזיל כי אלפא
ותפשוט מינה כל עריות 
הנאסרות עליו מחמת אישות 
כגון אשת אב וכלתו וחמותו 
ואחות אשתו אבל אמו ואחותו 
ובתו וכיוצא בהן דאין בידו 

   לרבות מנלן:
. ופשוט שכן איסור הבא מאליו

ותו ובתו וכיוצא מינה אמו ואח
בהן ולא תפשוט מינה עריות 
 הנאסרות לו מחמת קידושין:

. דכי מאשת אח ואחות אב ואם
פרכת מה לאחות אב ואם שכן 
איסור הבא מאליו אשת אח 
תוכיח מה לאשת אח שכן בידו 
לרבות אחות אב ואם תוכיח 
וחזר הדין הצד השוה שבהן 
שהן אסורות עליו משום ערוה 

גמר ביאה ועשה בהן העראה כ
אף אני אביא כל העריות בדין 

   הזה:
. שכן איסורן משום שאר

ותפשוט כל האסורות משום 
שאר אבל אשת איש דלאו 

   משום שאר מנא תיתי:
. כל זמן שאדם חי בחיי אוסרן

והיא שופעת וכן אשת אח אין 
היתר בחיי אחיו שאפילו הוא 
מגרשה אסורה לזה אשת איש 

  : יש לה היתר בחייו על ידי גט
. אפי' אם ביומי תליא מילתא

מת האוסרה שפסקה דם 
בראייה ראשונה אסורה כל 

   שבעה:
. אם יש לה בנים בבנים תליא

   אפילו מת אחיו:
. אין כח אין אוסרן מתירן

באוסר להתיר אלא דבר אחר 
מתירה ימים מתירין את הנדה 

  ואשת אח כשהוא ערירי:
. שהרי הוקשו כל העריות לנדה

זו לזו ונדה  כאן הוקשו כולן
כתובה בפרשת עריות הלכך 

  בהעראה ילפינן כולהו מנדה:
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        נד, ב נד, ב נד, ב נד, ב  .7
א  ה"ְוֶאּלָ ה "ִנּדָ ת ָאח ָלּמָ י ֵאׁשֶ ּבֵ ְכִתיָבא ּגַ   ִלי?  ּדִ

  
  ַרב הּוָנא, ְד ְלכִ 

  : ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 
ִין   ?ֶרֶמז ִליָבָמה ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ

  
ִין?!    ִמּנַ

ִתיב   ! (דברים כה, ה) א ָעֶליָה""ְיָבָמּה ָיבֹ  :ָהא ּכְ
  

ְעָלּה  י ּבַ ַחּיֵ ֲאסּוָרה ּבְ א: ֶרֶמז ִליָבָמה ׁשֶ ִין – ֶאלָּ    ?ִמּנַ
  

  ַהאי ְסָבָרא ִהיא, 
ָאַמר ְרָיא,  :ַרֲחָמָנא ִמּדְ ְעָלּה ׁשַ   ְלַאַחר ִמיַתת ּבַ

ָלל  ְעָלּה ֲאסּוָרה! ְב ּדִ ִמּכְ י ּבַ   ַחּיֵ
  

ְעָלּה ִמְצָוה, ְלָמא ְלַאַחר ִמיַתת ּבַ   ְוּדִ
ְעָלּה ְרׁשּות?  י ּבַ ַחּיֵ   ּבְ

  
ְעָלּה  ,ִאי ַנִמי    ,ִאין –ְלַאַחר ִמיַתת ּבַ

ְעָלּה  י ּבַ ַחּיֵ   .לֹא –ּבְ
א ִמכְּ  ה ְוָלאו ַהּבָ    .הֲעׂשֵ  –ַלל ֲעׂשֵ

  
ה ִהיא"ָאַמר ְקָרא:  ת ָאִחיו ִנּדָ ח ֶאת ֵאׁשֶ ר ִיּקַ   , (ויקרא כ, כא) "ְוִאיׁש ֲאׁשֶ

ה ִהיא? ת ָאִחיו ִנּדָ    !ְוִכי ֵאׁשֶ
ָכֵרת,  ַעת ִאיּסּוָרא ּבְ ׁשְ אן, ּבִ ר ְלַאַחר ִמּכָ ׁש ָלּה ֶהיּתֵ ּיֵ י ׁשֶ ה ַאף ַעל ּפִ ּדָ ה, ַמה ּנִ ִנּדָ א ּכְ   ֶאּלָ

ת ָאח ַנִמי אן ,ַאף ֵאׁשֶ ר ְלַאַחר ִמּכָ ׁש ָלּה ֶהיּתֵ ּיֵ י ׁשֶ ָכֵרת.  ,ַאף ַעל ּפִ ְעָלּה ּבְ י ּבַ ַחּיֵ   ּבְ
  
  

ה ִלי?  י ֲאחֹות ָאב ַוֲאחֹות ֵאם, ָלּמָ ּבֵ ְכִתיָבא ּגַ א ַהֲעָרָאה ּדִ   ֶאלָּ
  

יּה    : ָרָבאֵמ  ָרִביָנאִלְכִדָבָעא ִמיּנֵ
ָזכּור    ַמהּו?  - ַהְמָעֶרה ּבְ

  
ָזכּור ה" ?!ּבְ ָ ֵבי ִאׁשּ ּכְ ִתיָבא (ויקרא כ, יג) "ִמׁשְ    !ּכְ

  
א, ַהְמָע  ְבֵהָמהֶאּלָ   ַמהּו?  -  ֶרה ּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א יׁשָ ֶהּקֵ ָאְתָיא ּבְ י ֲאחֹות ָאב ַוֲאחֹות ֵאם, ּדְ ּבֵ ְכִתיָבא ּגַ יּדְ ִמ  ִאם ֵאינֹו ִעְנָין, ְלַהֲעָרָאה, ּדִ   יֹוָנה,  ַרּבִ
ֵנהּו ִעְנָין    ֵהָמה. ְב ּדִ ְלַהֲעָרָאה ּתְ

  
ין ִהיא,  ית ּדִ יֵבי ִמיתֹות ּבֵ ֵהָמה ַחּיָ ִדי ּבְ   ִמּכְ

ִתיב  יֵבי ָכֵריתֹותלְ ַמאי ַטֲעָמא ּכְ י ַחּיָ יָדּה ַגּבֵ   ?ַהֲעָרָאה ּדִ
ין ית ּדִ י ִמיַתת ּבֵ   .ִלְכּתֹוב ַגּבֵ

ין!  ית ּדִ יַתת ּבֵ ין ִמּמִ ית ּדִ   ְוֵניַלף ִמיַתת ּבֵ
  

כוּ  א ָאֵתי, ַאְייֵדי ּדְ יּה ְקָרא ִלְדָרׁשָ   ּלֵ
א ָתא ִלְדָרׁשָ יּה ַנִמי ָהא ִמיּלְ ִתיב ּבֵ    .ּכְ

  
א?  ָרׁשָ   ַמאי ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ה""   , יח, יב)ויקרא ( "ֶעְרַות ֲאחֹות ָאִביָך לֹא ְתַגּלֵ
ין ִמן ָהֵאם.  ין ִמן ָהָאב, ּבֵ   ּבֵ

  רש"י
. נדה דכתיב גבי אשת אח

דילפינן מיניה לעיל העראה 
   לאשת אח מנדה:

 . אם גירשה אחיו:בחיי בעלה
. ולאו הבא מכלל עשה עשה

   אבל כרת ליכא:
. וכיון דבאשה הוי משכבי אשה

איתסרא  העראה משכב ממילא
בזכור דהא בזכור כתיב משכבי 

   אשה:
. שלא גמר המערה בבהמה

   ביאתו:
. לאו ואחות אב ואחות אם

מחייבי מיתות הן דלא כתיבא 
   בהו מיתה:

. כגון ליכתבה במיתת בית דין
באמו וחמותו ולימא נמי אם 
אינו ענין להו דאתיא בהיקישא 
 דר' יונה תנהו ענין לבהמה:

תיב . דכאיידי דכוליה קרא
באחות אב ואחות אם בפרשת 
קדושים תהיו לדרשא אתא 
כדתניא לקמן כתיב ביה נמי 
העראה בלא צורך לדרשא 

   דבהמה:
. קרא דאחרי ערות אחות אביך

   מות קמא נקט:
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ין ִמן ָהֵאם, אֹו ֵא  ין ִמן ָהָאב ּבֵ ה אֹוֵמר ּבֵ א ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם. ַאתָּ   ינֹו ֶאּלָ
אן יב ּכָ ין הּוא: ִחּיֵ ֲאחֹותֹו,  ,ְוּדִ יב ּבַ   ְוִחּיֵ

ין ִמן ָהֵאם -ָמה ֲאחֹותֹו  ין ִמן ָהָאב ּבֵ    ,ּבֵ
אן  ין ִמן ָהֵאם.  - ַאף ּכָ ין ִמן ָהָאב ּבֵ   ּבֵ

ְך ְלֶדֶרְך זֹו:  ּלֵ   אֹו ּכַ
דֹוָדתֹו,  יב ּבְ אן ְוִחּיֵ יב ּכָ   ִחּיֵ

  ה ּדֹוָדתֹו ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם, ַמ 
אן    ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם?!  - ַאף ּכָ

   ?ִנְרֶאה ְלִמי ּדֹוֶמה
א ֵמֵאָליו,  א ֵמֵאָליו, ֵמִאיּסּור ַהּבָ ִנין ִאיּסּור ַהּבָ   ּדָ

א ֵמֵאָליו ֵאין ִאיּסּור ַהּבָ   .ְוַאל ּתֹוִכיַח ּדֹוָדתֹו, ׁשֶ
ְך ְלֶדֶרְך ֶזה: ּלֵ    אֹו ּכַ

רֹוֵבי ָהָאב,  ִנין ְקרֹוֵבי ָהָאב ִמּקְ   ּדָ
רֹוֵבי ַעְצמוֹ  ּקְ   . ְוַאל ּתֹוִכיַח ֲאחֹותֹו ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ ין ִמן ָהֵאם.  - (ויקרא כ, יט) "ֶעְרַות ָאחֹות ָאִביָך לֹא ְתַגּלֵ ין ִמן ָהָאב ּבֵ   ּבֵ
ה" ָך לֹא ְתַגּלֵ ין ִמן ָהֵאםּבֵ  -  (ויקרא כ, יג) "ֶעְרַות ֲאחֹות ִאּמְ   ."ין ִמן ָהָאב ּבֵ

  
ה ִלי ֲאחֹות ָאב,  ָלּמָ   ְלִמְכְתָבא ּבַ

ֲאחֹות ֵאם?  ה ִלי ְלִמְכְתָבא ּבַ   ָלּמָ
  

יָאַמר  הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
  י, ְצִריכֵ 

ן ֵיׁש ָלּה ָחֵייס ּכֵ ֲאחֹות ָאב, ׁשֶ ַתב ַרֲחָמָנא ּבַ ִאי ּכָ    ,ּדְ
   .לֹאֵאיָמא  -ֲאָבל ֲאחֹות ֵאם 

ַתב ִאית,  ְוִאי ּכָ ן ַוּדָ ּכֵ ֲאחֹות ֵאם, ׁשֶ   ַרֲחָמָנא ּבַ
   .ֵאיָמא לֹא -ֲאָבל ֲאחֹות ָאב 

  ְצִריָכא. 
  

א ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם ְמָנא ֵליּה?  יָטא ֵליּה ְלַתּנָ ְפׁשִ   ְודֹוָדתֹו ּדִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
  . "ּדֹודֹו" "ּדֹודֹו"ָאְתָיא 

ִתיב ָהָכא ה""ֶעְרַות ּדֹ  :ּכְ לָּ   , כ, כ)יקרא ו( דֹו ּגִ
  , כה, מט) ויקרא( דֹו ִיְגָאֶלּנּו"דֹו אֹו ֶבן ּדֹ "אֹו דֹ  :ּוְכִתיב ָהָתם

ן ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם,  ַהּלָ   ַמה ּלְ
אן ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם.    ַאף ּכָ

  
  ְוָהָתם ְמָנַלן? 

  
ְחּתֹו ִיְגָאֶלּנּו" :ָאַמר ְקָרא ּפַ ׁשְ ַחת ָאב ְקרּויָ  -  "ִמּמִ ּפַ ָחה, ִמׁשְ ּפָ   ה ִמׁשְ

ָחה.             ּפָ ַחת ֵאם ֵאיָנּה ְקרּוָיה ִמׁשְ ּפַ   ִמׁשְ
  

   :ְוָהִדְתַנן
א ֲאחֹוָתּה ִמָאִביָה, " ָך, ְוָנׂשָ תְּ   ָאְמרּו לֹו: ֵמָתה ִאׁשְ

ּה  ,ֵמָתה א ֲאחֹוָתּה ֵמִאּמָ    .ְוָנׂשָ
א ֲאחֹוָתּה ֵמָאִביָה    ֵמָתה, ְוָנׂשָ

א ֲאחֹוָתּה ֵמ  ּה, ֵמָתה, ְוָנׂשָ   ִאּמָ
ר ּבָ  יתמּותָּ ִליׁשִ ְ ית,  ,ִראׁשֹוָנה ּוַבׁשּ   ּוַבֲחִמיׁשִ

  ּופֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן, 
ה ּוָבְרִביִעית,  ִנּיָ ְ ׁשּ   ָאסּור ּבַ

יַאת ַאַחת ֵמֶהן ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה.    ְוֵאין ּבִ
ה ְלַאַחר ִמיַתת ָהִראׁשֹוָנה, ְוִאם ּבָ  ִנּיָ ְ   א ַעל ַהׁשּ

ִניָּ  ְ ׁשּ ר ּבַ   ה, ּוָבְרִביִעית, ּופֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן, מּותָּ
ית ית ּוַבֲחִמיׁשִ ִליׁשִ ְ ׁשּ   .  (יבמות צו.) "ְוָאסּור ּבַ

ין ִמן ָהֵאם  :ַאְלָמא   נה,א ין ִמן ָהָאב ּבֵ ּתֹו ּבֵ   ֲאסּורֹות.  -ֲאחֹות ִאׁשְ
   ?ְמָנַלן

  רש"י
. מן האב בין בין שהיא אחות אביך

   מן האם:
. מה אחותו בין מן האב בין מן האם

   או בת אמך:דכתיב בת אביך 
. מה דודתו מן האב ולא מן האם

שאם היה דודו אחי אביו מן האם 
ולא מן האב אין אשתו עליו ערוה 

דודתו אין איסורה  ולקמן בעי מנלן:
. אלא על ידי קדושי בא עליו מאליו

. וכיון דלא ולא תוכיח אחותו דודו:
נפקא לן מדינא תלמוד לומר מקרא 
שני בפרשת קדושים תהיו ערות 

ות אביך ואחות אמך לא תגלה אח
ואין צריך להזהיר שכבר הזהיר ולא 
הוה ליה לאשמועינן אלא עונש 
כדעבד באשת אח ובאחותו איש כי 
יקח אחות אביו ואחות אמו עונם 
ישאו וקרא יתירא הוא לרבות 
אחות אביו מן האם ואחות אמו מן 

   האם:
. האי קרא יתירא למה לי למכתב

תי אידך בתרוייהו לכתוב בחדא ותי
   מינה:

. דמשפחת אב קרויה יש לה חייס
משפחה דכתיב ויתילדו על 
משפחותם לבית אבותם (במדבר 

   א):
. קרובתו אבל אחות אחות אם ודאי

   אב שמא ח''ו אין זה אביו:
. אם אחי אביו מן מה להלן מן האב

האב הוא הוי קרוב לענין גאולה 
יותר ומצות גאולה מוטל עליו יותר 

אף כאן מן האב ולא מקרובי האם 
מן האם: ה''ג ממשפחתו יגאלנו 

   משפחת אב קרויה משפחה כו':
. והא דתנן אמרו לו מתה אשתך כו'

כגון דינה בת לאה מיעקב ויוכבד 
בת לאה מחצרון ושרה בת חצרון 
מקטורה ורבקה בת קטורה 
מבתואל ומלכה בת בתואל מחנה 
וראובן נשא את מלכה והלך 

ה אשתך למדינת הים אמרו לו מת
ונשא את רבקה שהיא אחותה 
מאביה חזרו ואמרו לו מתה רבקה 
ונשא את שרה אחותה מאמה אמרו 
לו מתה שרה ונשא את יוכבד 
אחותה מאביה אמרו לו מתה יוכבד 
ונשא את דינה אחותה מאמה חזרו 

   ואמרו לו כולן קיימות:
 . במלכה אשתו:מותר בראשונה

. שרה לפי שרבקה לא ובשלישית
יה קידושין וביאתה היו קדוש

באונס הוא ומותר בשרה אחותה 
דתנן (לקמן דף צז.) נושאין על 

. דינה ואע''פ ובחמישית האנוסה:
שהיא אחות יוכבד הרביעית לפי 
שביאת יוכבד פיתוי היא ואינה 
קידושין מפני שהשלישית היו 

   קידושיה קידושין:
. אם מת וחלצו ופוטרות צרותיהן

האחין לאחת מהן פוטרות 
   רותיהן:צ

. מפני הראשונה ואסור בשניה
  וברביעית מפני השלישית: 

אלמא אחות אשה בין מן האב בין 
. דהא שלישית אחותה של מן האם

שניה מאמה היא וטעמא דשניה לאו 
אשתו היא משום הכי מותר 
בשלישית הא אם הוו קידושי שניה 
קידושין הוה אסור בשלישית: 
אחות אשה קרובי עצמו חשיב לה 

מת עצמו נאסרה עליו ולא שמח
מחמת אביו ולאפוקי דודתו 
דקרובת אביו היא: ה''ג הכא ת''ל 

   ערות אחיך היא:
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  ָיֵליף ֵמֲאחֹותֹו. 

ין ִמן ָהֵאם  ין ִמן ָהָאב ּבֵ ין ִמן ָהֵאם.  -ָמה ֲאחֹותֹו ּבֵ ין ִמן ָהָאב ּבֵ אן ּבֵ   ַאף ּכָ
  

  ְוֵליַלף ִמּדֹוָדתֹו, 
  ַמה ּדֹוָדתֹו ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם, 

אן ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם!    ַאף ּכָ
  

ָרא ֵמֲאחֹותֹו ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף ּבְ     ,ִמְסּתַ
רֹוֵבי ַעְצמֹו.  ן ְקרֹוֵבי ַעְצמֹו ִמּקְ ּכֵ   ׁשֶ

  
ַרּבָ  ין,  ,הַאּדְ ָבר ַעל ְיֵדי ִקּדּוׁשִ ן ּדָ ּכֵ   ִמּדֹוָדתֹו ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף ׁשֶ

ין!  ַעל ְיֵדי ִקּדּוׁשִ ָבר ׁשֶ   ִמּדָ
  

ת ָאח ָיְלִפיַנן א, ֵמֵאׁשֶ ין,  ,ֶאלָּ ָבר ַעל ְיֵדי ִקּדּוׁשִ ן ּדָ ּכֵ ׁשֶ   ּדְ
  ּוְקרֹוֵבי ַעְצמֹו. 

  
ת ָאח ּגּוָפּה ְמָנא ָלן?    ְוֵאׁשֶ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ה"" ת ָאִחיָך לֹא ְתַגּלֵ ין ִמן ָהֵאם -  (ויקרא יח, טז) "ֶעְרַות ֵאׁשֶ ין ִמן ָהָאב ּבֵ   . "ּבֵ
ה אֹוֵמר ין ִמן ָהֵאם,  :ַאתָּ ין ִמן ָהָאב ּבֵ   ּבֵ

א ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם?    אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
ין הּואוְ  ֲאחֹותֹו,  :ּדִ יב ּבַ אן, ְוִחּיֵ יב ּכָ   ִחּיֵ

ין ִמן ָהֵאם -ָמה ֲאחֹותֹו  ין ִמן ָהָאב ּבֵ    ,ּבֵ
אן  ין ִמן ָהֵאם.  - ַאף ּכָ ין ִמן ָהָאב ּבֵ   ּבֵ

ְך ְלֶדֶרְך זֹו:  ּלֵ   אֹו, ּכַ
דֹוָדתֹו,  יב ּבְ אן ְוִחּיֵ יב ּכָ   ִחּיֵ

   ,ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם - ַמה ּדֹוָדתֹו 
אן     ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם? - ַאף ּכָ

  ִנְרֶאה ְלִמי ּדֹוֶמה, 
רֹוֵבי ַעְצמוֹ ּדָ     ,ִנין ְקרֹוֵבי ַעְצמֹו ִמּקְ

ְקרֹוֵבי ָהָאב   .ְוַאל ּתֹוִכיַח ּדֹוָדתֹו ׁשֶ
ין ַעל ְיֵדי ִקּדּוׁשִ ָבר ׁשֶ ין ִמּדָ ַעל ְיֵדי ִקּדּוׁשִ ָבר ׁשֶ ִנין ּדָ ְך ְלֶדֶרְך זֹו: ּדָ ּלֵ    ,אֹו ּכַ

א ֵמֵאָליו.  ִאיּסּור ַהּבָ   ְוַאל ּתֹוִכיַח ֲאחֹותֹו, ׁשֶ
ְלמ ין ִמן ָהֵאם - "ֶעְרַות ָאִחיָך ִהיא" :ּוד לֹוַמרתַּ ין ִמן ָהָאב ּבֵ   . "ּבֵ

  
ת ָאח ִמן ָהָאבְוֵאיָמא ִאיִדי ְוִאיִדי  ֵאׁשֶ   :ּבְ

ְעָלּה, ּדְ ֲחָדא  י ּבַ ַחּיֵ ִנים ּבְ   ֵיׁש ָלּה ּבָ
י ַבְעָלּה ּדְ ַוֲחָדא  ַחּיֵ ִנים ּבְ   !ֵאין ָלּה ּבָ

  
י ַבְעלָ  ַחּיֵ ִנים ּבְ    .ַרב הּוָנא ָנְפָקאּה ִמּדְ ֵאין ָלּה ּבָ

  
ת ָאח ִמן ָהָאב,  ֵאׁשֶ   ְוֵאיָמא ִאיִדי ְוִאיִדי ּבְ

י ַבְעָלּה, ּדְ ֲחָדא  ַחּיֵ ִנים ּבְ   ֵיׁש ָלּה ּבָ
ְעָלּה! ּדְ ַוֲחָדא  ִנים ְלַאַחר ִמיַתת ּבַ   ֵיׁש ָלּה ּבָ

  
ְעָלּה  ִנים ְלַאַחר ִמיַתת ּבַ    .ָלא ְצִריָכה ְקָרא - ֵיׁש ָלּה ּבָ

ִנים ִמְד  ֵאין ָלּה ּבָ ֶרת,  -ָאַמר ַרֲחָמָנא ׁשֶ   מּוּתֶ
ִנים    ֲאסּוָרה.  - ָהא ֵיׁש ָלּה ּבָ

  
ָבם,  ְרָיא ַלּיָ ִנים ֲאסּוָרה ְלָעְלָמא ְוׁשַ   ְוִדְלָמא: ֵאין ָלּה ּבָ

ָבם!  ְרָיא ַלּיָ ְרָיא ְלָעְלָמא ְוׁשַ ִנים ׁשַ   ֵיׁש ָלּה ּבָ
  

   ,ִאי ַנִמי

  רש"י
   . אם גירשה:בחיי בעלה

. דכתיב אשת אחיו מדרב הונא
   נדה היא כדלעיל (דף נד:):
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ִנים     ,הִמְצוָ  –ֵאין ָלּה ּבָ
ִנים    ! ְרׁשּות - ֵיׁש ָלּה ּבָ

  
   ,ִאי ַנִמי

ִנים     ,ִאין –ֵאין ָלּה ּבָ
ִנים    לֹא,  - ֵיׁש ָלּה ּבָ

ה  ַלל ֲעׂשֵ א ִמּכְ ה!  - ְוָלאו ַהּבָ   ֲעׂשֵ
  

ַתב ְקָרא ַאֲחִריָנא ה :ּכָ ּלָ    .(ויקרא כ, כא) ""ֶעְרַות ָאִחיו ּגִ
  

ת ָאח ִמן ָהֵאם  :ְוֵאיָמא ת ָאח  - ֵאׁשֶ ֵאׁשֶ    ,ִמן ָהָאבּכְ
ְרָיא ְעָלּה ׁשַ ת ָאח ִמן ָהָאב ְלַאַחר ִמיַתת ּבַ   , ָמה ֵאׁשֶ

ְרָיא!  ְעָלּה ׁשַ ת ָאח ִמן ָהֵאם, ְלַאַחר ִמיַתת ּבַ   ַאף ֵאׁשֶ
  

ֵהא.  -  "ִהיא" :ָאַמר ְקָרא ֲהָוָייָתּה ּתְ   ּבַ
  
  

  רש"י
. ולאו הבא מכלל עשה עשה

ה אבל כרת ליכא: יבמה יבא עלי
הכי גרסינן כתיב קרא אחרינא 

   ערות אחיו גלה:
אף אשת אח מן האם לאחר 

. בלא בנים שריא מיתת בעלה
וא''ת הא ילפינן (לעיל דף יז:) 
אחוה אחוה מבני יעקב איכא 
למימר אחים מן האב מצוה מן 

   האם רשות:
. ומהאי קרא ערות אחיך היא

   מרבינן אשת אח מן האם:
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        נה, אנה, אנה, אנה, א .8
ֵרת ּדְ ֲאחֹותֹו  ּה ּכָ ַתב ּבָ ה ִלי?  - ּכָ   ָלּמָ

  
יְד ְלכִ    ָחָנן, יוֹ  ַרּבִ

יָאַמר ּדְ    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ֶהְעֵלם ַאַחת ם ּבְ ָאן ּכּוּלָ ִאם ֲעׂשָ ל ַאַחת ְוַאַחת.  -  ׁשֶ יב ַעל ּכָ   ַחּיָ

  
יּולְ  ְכָלל ָהיוּ  :ָאַמרּדְ  ,ִיְצָחק ַרּבִ יֵבי ָכֵריתֹות ּבִ ל ַחּיָ ּכָ

ֲאחֹותֹו?  - 85 ֵרת ּבַ ה ָיְצָתה ּכָ   ְוָלּמָ
ַמְלק ָכֵרת ְולֹא ּבְ   ֹות. ְלדּונֹו ּבְ

ק    ְמָנַלן?  - ְלַחּלֵ
  

ת ֻטְמָאָתּה"ָנְפָקא ֵליּה ִמ  ִנּדַ ה ּבְ ָ ה.  - יח, יט) ויקרא( "ְוֶאל ִאׁשּ ָ ה ְוִאׁשּ ָ ל ִאׁשּ יב ַעל ּכָ   ְלַחּיֵ
  
  

ּה ַרֲחָמָנא  ָכַתב ּבָ ה ִלי?  - כ, כב) ויקרא( "ֲעִריִרים ִיְהיּו"ּדֹוָדתֹו ּדְ   ָלּמָ
  

הְד ִלכְ     ,ַרּבָ
ה ָרֵמי: ּדְ  ִתיבַרּבָ    ,כא)ויקרא כ, ( "ֲעִריִרים ִיְהיּו" :ּכְ

יַצד?  -  כ)ויקרא כ, ( "ֲעִריִרים ָיֻמתּו" :ּוְכִתיב   ָהא ּכֵ
ִנים    קֹוְבָרן,  - ֵיׁש לֹו ּבָ
ִנים    הֹוֵלְך ֲעִריִרי.  -ֵאין לֹו ּבָ

  
ב    ,"ֲעִריִרים ִיְהיּו" :ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ
ב   . ים ָיֻמתּו""ֲעִריִר  :ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ

ַתב ַרֲחָמָנא ִאי ּכָ   לֹא,  -, ֲהָוה ָאִמיָנא: ַעד ֶחְטֵאיּה, ֲאָבל ֵמֶחְטֵאיּה ְוֵאיָלְך "ֲעִריִרים ִיְהיּו" :ּדְ
ַתב ַרֲחָמָנא    ."ֲעִריִרים ָיֻמתּו" :ּכָ

  
ַתב ַרֲחָמָנא     ,ֲהָוה ָאִמיָנא ֵמֶחְטֵאיּה ְוֵאיָלךְ  ,"ֲעִריִרים ָיֻמתּו"ְוִאי ּכָ

ָרא ֲאָב    לֹא,  -ל ֵמִעיּקָ
   .ְצִריָכא
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  ונכרתו הנפשות העושותונכרתו הנפשות העושותונכרתו הנפשות העושותונכרתו הנפשות העושות  

  רש"י
. אחותו דכתב בה כרת למה לי

כיון דדרשת העראה וקראי 
יתירי דכולהו כרת דאחותו מאי 
תדרוש ביה הא כבר נכתב בכל 
העריות ונכרתו הנפשות 

   העושות:
. ואי לא חייב על כל אחת ואחת

כתב אלא חד כרת אכולהו הוי 
אמינא היכא דעבדינהו לכולהו 
בהעלם אחד לא מחייב אלא 

דבר שהיה חדא השתא הוי 
בכלל ויצא מן הכלל ללמד על 
הכלל כולו דמה אחותו מיוחדת 
שהיא ערוה וחייבין עליה בפני 
עצמה אף כל שהיא ערוה חייבין 

   עליה בפני עצמה:
. דאי לכרת נתנה ולא למלקות

התרו בו למלקות אינו לוקה 
דלאו שניתן לאזהרת כרת הוא 
לפיכך אין לוקין עליו דלא הוה 

אא''כ הזהיר ליה לעונשו כרת 
עליה הלכך אזהרה לאו 

   למלקות נתנה:
. לחלק על כל אשה מואל אשה

ואשה שבפרשה זו דהוה ליה 
  למכתב ולנדה לא תקרב:

. היינו נמי כרת שזרעו ערירים
   נכרת:

. לשעת מיתתן ערירים יהיו
משמע סופן לבא לידי ערירי 

   דאם יש לו בנים קוברן:
. משמע דאם הן ערירים ימותו

רירים כן ימותו ואפי' עכשיו ע
   יולדו להם לאחר מעשה:

דאי כתב רחמנא ערירים יהיו 
הוי אמינא דהוו ליה עד 

. והכי משמע סופם חטאיה
להיות ערירים שימותו בניהם 
שיש להם עתה ויהיו ערירים 
אבל בשעת מיתתם לא ימותו 
ערירים דבנים דהוו ליה 

   מחטאיה ואילך לא מייתי:
מותו ואי כתב רחמנא ערירים י

. הוו אמינא מחטאיה ואילך
דהכי משמע מחטאם ישאו 
ואילך ערירים ימותו אבל בנים 
דמעיקרא לא מייתי כתב 
רחמנא ערירים יהיו סופן לבא 
לידי ערירים דמדכתיב ערירים 
יהיו מכלל דהשתא לאו ערירים 

   נינהו:
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        בבבב- - - - נה, אנה, אנה, אנה, א .9
יֵבי ָלאִוין ּדְ ַהֲעָרָאה    ְמָנַלן?  -ַחּיָ

  
י ַרֲחָמָנא  ַגּלֵ ְכַבת ֶזַרע"ִמּדְ ְפָחה ֲחרּוָפה "ׁשִ י ׁשִ ּבֵ ּגַ

86
   ,(ויקרא יט, כ) 

ָלל  ַהֲעָרָאהּדְ ִמּכְ יֵבי ָלאִוין ּבְ    .ַחּיָ
  

ה ַרּבָ י ַרֲחָמָנא ַהֲעָר  !ַאּדְ ַגּלֵ יֵבי ָכֵריתֹות, ִמּדְ ַחּיָ   ָאה ּבְ
ָלל  יֵבי ָלאִוין ּדְ ִמּכְ יָאה!  - ַחּיָ ְגַמר ּבִ   ּבִ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ּתֹוק ְקָרא  ן, ִלׁשְ ְפָחה ֲחרּוָפה. ִמ ִאם ּכֵ ִ   ׁשּ
  

יֵבי ָלאִוין ּדְ ַהֲעָרָאה  ה ּדִ ַחּיָ   ְמָנַלן?  - ְכהּוּנָ
  

  .88'ִקיָחה' 87'ִקיָחה'ָאְתָיא 
  
  
יֵבי ֲעׂשֵ ּדְ    ?ְמָנא ָלן -  הַחּיָ
  

יָאה'ָאְתָיא    נה,ב יָא ' 89'ּבִ   . 90'הּבִ
  
  

   ?ְמָנַלן –ְיָבָמה ׁשּוק 
  

ָאַמר    .ָלאו – 'ָלאו' :ִאי ְלַמאן ּדְ
ָאַמר ה' :ִאי ְלַמאן ּדְ ה – 'ֲעׂשֵ    .ֲעׂשֵ

  
ָבם ְמָנַלן?  א: ְיָבָמה ַלּיָ   ֶאלָּ

  
יָאה'ָאְתָיא  יָאה' 'ּבִ   '.ּבִ

  
  

ה ְלַבְעָלּה  ָ    ?ַלןְמנָ  - ִאׁשּ
  

  , 'ִקיָחה' 'ִקיָחה'ָאְתָיא 
  

                                                             
86

  ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש  
87

  כ, יז) ויקרא( "ואיש אשר יקח את אחותו"  
88

  כא, ז) ויקרא( "לא יקחו"  
89

  ג) דברים כג,( "לא יבוא ממזר"  
90

  ט)(דברים כג,  "דור שלישי יבוא להם"  

  רש"י
. דכתיב שפחה חייבי לאוין היא

בה לא יהיה קדש (דברים כג) 
וגלי בה רחמנא דלא מייתי 

ד שיגמור בה ביאתו אשם ע
דכתיב שכבת זרע מכלל דחייבי 
מלקות דלאו דאשם כגון ממזר 
ושפחה שאין חרופה בהעראה 

   מיחייב:
. שפחה כנענית שפחה חרופה

המאורסת לעבד עבדי שמותר 
בה כדכתיב (שמות כא) אם 

   אדוניו יתן לו אשה:
. דלא לגלי שכבת לשתוק קרא

זרע בשפחה חרופה ואנא אמינא 
 י לאוין בגמר ביאה:כשאר חייב

. דמשפחה לא דכהונה מנלן
גמרינן אלא לאו השוה בכל 

   דומיא דשפחה חרופה:
. כתיב גבי חייבי קיחה קיחה

כריתות (ויקרא כ) איש אשר 
יקח את אחותו וכתיב בחייבי 
לאוין דכהונה לא יקחו (שם 

   כא):
. כגון מצרי ואדומי דחייבי עשה

עד דור שלישי מנלן דאסירא 
דהו בישראל וקאי העראה די

בעשה כדכתיב דור שלישי יבא 
(דברים כג) ולא שני ולאו הבא 

  מכלל עשה עשה: 
. מחייבי לאוין ביאה ביאה

 דכתיב בהו לא יבא ממזר:
. בלא חליצה מנין יבמה לשוק

   דהעראה דידה כגמר ביאה:
. דכתיב לא אי למאן דאמר לאו

תהיה אשת המת (דברים כה) 
   ין:ילפינן העראה לחייבי לאו

. דכתיב אי למאן דאמר עשה
(שם) יבמה יבא עליה ולא אחר 
ולאו הבא מכלל עשה עשה והאי 
לא תהיה מפיק לה לאין 
קידושין תופסין בה וה''ק לא 
יהא בה הויה לזר ופלוגתא דרב 
ושמואל היא בהאשה קמא 

   (לקמן צב:):
. דקני לה אלא יבמה ליבם מנלן

   בהעראה:
. לענין מקדש אשה לבעלה

ה מנלן דבהעראה בביא
   מקדשה:

. כי יקח איש אשה קיחה קיחה
ובעלה (דברים כד) ומהכא 
ילפינן קידושי ביאה כתיב הכא 
קיחה וכתיב התם בחייבי 

   כריתות קיחה (ויקרא כ):
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  : ָרָבאָאַמר 

ָכַתב ַרֲחָמָנא ה ִלי ּדְ    :ָלּמָ
ְכַבת ֶזַרע" ְפָחה ֲחרּוָפה "ׁשִ ׁשִ ּבְ

91 ?  
ְכַבת ֶזַרע" ת ִאיׁש  "ׁשִ ֵאׁשֶ ּבְ

92?   
ְכַבת ֶזַרע" סֹוָטה "ׁשִ ּבְ

93?   
  
ְפָחה ֲחרּוָפה"ּדְ  ַדֲאָמַרן -  "ׁשִ    .ּכְ
  
ת ִאיׁש "ּדְ  ָרט לְ  - "ֵאׁשֶ ׁש ֵמתּפְ ּמֵ    .ְמׁשַ
  

ָאַמר ֲעָריֹות  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ׁש ֵמת ּבַ ּמֵ טּור,  - ְמׁשַ   ּפָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ יב :ֶאלָּ א ְלֵמיַמר - ַחּיָ   ?ַמאי ִאיּכָ

  
א:  ׁש ֵמָתהֶאּלָ ּמֵ ָרט ִלְמׁשַ   . ּפְ

ֲעָתְך ָאִמיָנא ָסְלָקא ּדַ ֵארֹו"י הֹוִאיל ְלַאַחר ִמיָתה ַנִמי ִאיְקֵר  :ּדְ ת ִאיׁש, "ׁשְ ֵאׁשֶ יב ֲעָלּה ּבְ   , ֵאיָמא ִליַחּיֵ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
" ה ִלי?  - "סֹוָטהּדְ   ָלּמָ

  
   :ְלִכְדַתְנָיא

ְכַבת ֶזַרע"" ָרט ְלָדָבר ַאֵחר - ׁשִ   . ּפְ
ָבר ַאֵחר"ַמאי    ? "ּדָ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ּה.  ַדְרּכָ ּלא ּכְ א ָלּה ׁשֶ יּנֵ ּקִ ָרט ְלׁשֶ   ּפְ
  
  : ָרָבאַמר ֵליּה ָא 

ה" ָ ֵבי ִאׁשּ ּכְ ִתיב!  "ִמׁשְ   ּכְ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ֶרְך ֵאָבִרים.  א ָלּה ּדֶ יּנֵ ּקִ ָרט ְלׁשֶ   ּפְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ִריצּוָתא ֲאַסר ַרֲחָמָנא?    !ּפְ
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
יָקה.  ְנׁשִ א ָלּה ּבִ יּנֵ ּקִ ָרט ְלׁשֶ   ּפְ

  
ָאַמרָהִניָחא ְלַמאן    ַהֲעָרָאה זֹו ַהְכָנַסת ֲעָטָרה,  :ּדְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ יָקה :ֶאלָּ א ְלֵמיַמר -  זֹו ְנׁשִ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

ֶרְך ֵאָבִרים, א ָלּה ּדֶ יּנֵ ּקִ א, ְלעֹוָלם ְלׁשֶ   ֶאּלָ
   ,ְוִאיְצְטִריךְ 

ֲעָתְך ָאִמיָנא ְקֵפיָדא  :ָסְלָקא ּדַ ָלה ַרֲחָמָנאּדְ ּבִ    ,ַבַעל ּתָ
  ,א ָקֵפידְוָהא ָק 

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
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  יט, כ) (ויקרא שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש" ואיש אשר ישכב את אשה  
92

  ויקרא יח, כ)( אל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרעו  
93

  במדבר ה, יג)( ושכב איש אותה שכבת זרע  

  רש"י
שכבת זרע למה לי למיכתב 

. ואל אשת עמיתך באשת איש
לא תתן שכבתך לזרע (ויקרא 
יח) והא איתרבי בה העראה 

   מהקישא דר' יונה:
. הנסתרה שכבת זרע בסוטה

דנאסרת מספק כתיב ושכב איש 
 אותה שכבת זרע (במדבר ה):

. דבעינן גמר ביאה דלא כדאמרן
תימא כי היכי דמחייב מלקות 
בהעראה ליחייב נמי אשם 

   :בהעראה
. באבר מת בלא למשמש מת

 קישוי דאין ראוי להזריע:
. בשבועות בפרק הניחא למ''ד

   ידיעות הטומאה:
. אשת איש לאחר למשמש מתה

   מיתתה:
סד''א הואיל ולאחר מיתתה 

. דבעלה מיקרי דכתיב גבי שארו
טומאה כי אם לשארו (ויקרא 
כא) ואמרי' שארו זו אשתו 

   ליחייב עליה:
. שהיה הלשקינא לה שלא כדרכ

חושדה עמו בכך וכשאמר אל 
תסתרי עמו ידוע לכל דלדעת כן 
הזהירה דלא היה חושדה עמו 
בביאה אחרת לישנא אחרינא 
לשקינא לה שלא כדרכה אל 
תסתרי עמו ליבעל לו שלא 

   כדרכה:
. הוקשו משכבי אשה כתיב

   שניהן:
. מיעוך דדים ודש דרך אברים

   מבחוץ בשאר אברים:
. בתמיה פריצותא קאסר רחמנא

כלומר פשיטא דלאו קינוי הוא 
דמשום פריצותא לא מיתסרא 

   עליה:
. אבר נושק במקום בנשיקה
   תשמיש:

. לקמן בשמעתין הניחא למ''ד
העראה זו הכנסת עטרה אבל 
נשיקה לאו העראה היא ולא 
מיתסרא לבעלה בהכי שפיר 
קאמרת (דלא מיתסרא לבעלה) 

   דלאו קינוי הוא:
ה אלא למ''ד נשיקה הערא

   . היכי ממעט לה:היא
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        נו, אנו, אנו, אנו, א    ––––    נה, בנה, בנה, בנה, ב .11
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

יָקה   ,ַהֲעָרָאה זֹו ְנׁשִ
ר.  ׂשָ ּלא ִיְדחֹוק ַהּבָ ר ׁשֶ יו, ִאי ֶאְפׁשָ עֹו ַעל ּפִ יַח ֶאְצּבָ ּנִ ּמַ ל ְלָאָדם ׁשֶ   ָמׁשָ

  
י ֲאָתא  ר ָחָנהּכִ ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

יָאה ּבְ  ַמר ּבִ ְפָחה ֲחרּוָפה זֹו ַהְכָנַסת ֲעָטָרה. ּגְ   ׁשִ
  

תְמִתיב  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ְכַבת ֶזַרע"" ירּוק - "ׁשִ יַאת ַהּמֵ א ַעל ּבִ יב ֶאּלָ   . "ֵאינֹו ַחּיָ

יד    .ַמאי ָלאו ֵמירּוק ּגִ
  

  לֹא, ֵמירּוק ֲעָטָרה. 
  

י ֲאָתא  יִמיּכִ יָאַמר  ַרב ּדִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
  ֲעָטָרה. ַהֲעָרָאה זֹו ַהְכָנַסת 

  
  ָאְמרּו ֵליּה: 

ר ָחָנה לֹא ָאַמר ָהִכי ר ּבַ ה ּבַ    !ְוָהא ַרּבָ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
ְקִרי.  ְקַראי אֹו ֲאָנא ׁשָ   אֹו ִאיהּו ׁשַ

  
י ֲאָתא  יָאַמר  ָרִביןּכִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

  ַהֲעָרָאה זֹו ַהְכָנַסת ֲעָטָרה. 
  

ה  ַרּבָ לֵ ַאּדְ אי ּפָ ר ָחָנה ַוּדַ ר ּבַ ה ּבַ    ,יגַרּבָ
ֵליג? ַאּדִ  מּוֵאל ִמי ֵליָמא ּפָ   ׁשְ

  
יָקה ְוַעד ַהְכָנַסת ֲעָטָרה  ׁשִ   ַהֲעָרָאה ָקֵרי ָלּה.  - לֹא, ִמּנְ

  
י ֲאָתא  ר ְיהּוָדהּכִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ַרב ׁשְ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

  ַהֲעָרָאה זֹו ַהְכָנַסת ֲעָטָרה, 
יָאה  ַמר ּבִ ׁש.   -ּגְ יָאה ַמּמָ ַמר ּבִ   ּגְ

אן ְוֵאיָלךְ    נו,א יָקה, ּוָפטּור ָעֶליָה.  -  ִמּכָ א ְנׁשִ   ֵאינֹו ֶאּלָ
  

מּוֵאל. ַאּדִ ּוָפֵליג    ׁשְ
  
  
  

  רש"י
. גמר ביאה זו הכנסת עטרה

היא מכלל דנשיקה העראה 
   כשמואל:

. בשפחה חרופה שכבת זרע
   קאי:

. ראש הגיד היא ואינה מן עטרה
   הגיד אלא בשר:

   . שמזריע:מירוק
. דהא אמר הכנסת ודאי פליגא

עטרה זו היא גמר ביאה והכא 
   קרי לה העראה:

. דאמר נשיקה הוי אדשמואל
   העראה:

. דלשמואל הוי מי לימא פליג
הכנסת עטרה גמר ביאה ולרבין 

ה לאו כלום היא או דלמא נשיק
תרוייהו בין לרבין בין לשמואל 
העראה נינהו ומר אמר חדא 

  ומר אמר חדא ולא פליגי: 
. מהכנסת עטרה מכאן ואילך

ולמטה אינו אלא נשיקה ופטור 
ומדפטר בנשיקה ודאי פליג 
אדשמואל דנשיקה קרי לה 
העראה והעראה רבינן לה 

   לחיובי:
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  . "ָקָנה –ֶאָחד ַהְמָעֶרה ְוֶאָחד ַהּגֹוֵמר "
  

  ? "ָקָנה"ַמאי 
  

  ָאַמר:  ַרב
   .לָקָנה ַלּכֹ 

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ָבִרים ָהֲאמּוִרים ּבַ  א ַלּדְ ה: לֹא ָקָנה ֶאּלָ ָרׁשָ   ּפָ
ִנְכֵסי ָאִחיו,    ִליַרׁש ּבְ

יּבּום.    ּוְלפֹוְטָרּה ִמן ַהּיִ
  

ּוִאין ְלִדְבֵרי ַהּכֹ  ׂשּ   ָאְכָלה.  :לִמן ַהּנִ
ָרא.  ָהא ֲהַות ָקָאְכָלה ֵמִעיּקָ   ּדְ

י  ִליֵגיּכִ   ִמן ָהֵאירּוִסין.  :ּפְ
  ָאַמר:  ַרב

  אֹוֶכֶלת, 
י ַרֲחָמָנא ָהא ַרּבֵ יַאת ׁשֹוגֵ  :ּדְ ֵמִזידּבִ    .ג ּכְ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ַעל,  ְמקֹום ּבַ י ַרֲחָמָנא, ְלאֹוְקֵמיּה, ּבִ י ַרּבֵ   ּכִ

ַעל    לֹא.  - ְלַאּלּוֵמי ִמן ּבַ
  

מּוֵאל ְלַטֲעֵמיּה  א ׁשְ    ,ְוַאְזּדָ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ַעל ַמֲאִכיל  ַהּבַ ל ׁשֶ   ָיָבם ַמֲאִכיל,  -ּכָ
ֵאין ַה  ַעל ַמֲאִכיל ְוָכל ׁשֶ   ָיָבם ֵאינֹו ַמֲאִכיל.  - ּבַ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ַחת, " ּקַ ָרֵאל ּפִ ת ִיׂשְ   ּבַ
ְתָאְרָסה ְלכֹ ּנִ ְתָחֵרׁש ׁשֶ ּנִ יק ְלכֹוְנָסּה ַעד ׁשֶ ַח, ְולֹא ִהְסּפִ ּקֵ   ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת.  - ֵהן ּפִ

  אֹוֶכֶלת,  -ֵמת ְוָנְפָלה ִלְפֵני ָיָבם ֵחֵרׁש 
ָבם ִמּכֹ ַח ַה ּוְבזֹו ָיֶפה ּכֹ ַעלּיָ   . "ַח ַהּבַ

ָלָמא ְלַרב  ׁשְ מּוֵאל  - ּבִ א לׁשְ ָיא –ִניָחא, ֶאּלָ    !ַקׁשְ
  

מּוֵאל:    ָאַמר ָלְך ׁשְ
ְתָחֵרׁש  :ֵאיָמא ָהִכי ּנִ יק ְלכֹוְנָסּה ַעד ׁשֶ ְתרּוָמה,  - ְולֹא ִהְסּפִ   ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת ּבִ

ְך ִנְתָחֵרׁש  ַנס ְוַאַחר ּכָ   אֹוֶכֶלת.  - ּכָ
  אֹוֶכֶלת.  -ָנְפָלה ִלְפֵני ָיָבם ֵחֵרׁש ֵמת וְ 

זוֹ ּוַמאי     ?""ּבְ
ָרא ּדְ  ַעל ֵחֵרׁש ֵמִעיּקָ   לֹא אֹוֶכֶלת.  - ִאיּלּו ּבַ

ָרא    ָאְכָלה.  -ְוִאיּלּו ָיָבם ֵחֵרׁש ֵמִעיּקָ
  
  

א  ָאְמֵריְוִאיּכָ    :ּדְ
  

ְבֵרי ַהּכֹ  - ִמן ָהֵאירּוִסין    ל ָלא ָאְכָלה, ּדִ
ָהא ָלא ָאְכָלה ּבְ  י ַבַעל. ּדְ   ַחּיֵ

י  ִליֵגיּכִ ּוִאין ּפְ ׂשּ    :ִמן ַהּנִ
  ָאַמר:  ַרב

  אֹוֶכֶלת, 
ָרא ָהא ֲהַות ָאְכָלה ֵמִעיּקָ     .ּדְ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
  ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת. 

ֵמִזיד  יַאת ׁשֹוֵגג ּכְ י ַרֲחָמָנא ּבִ י ַרּבֵ ה - ּכִ ָרׁשָ ּפָ ָבִרים ָהֲאמּוִרים ּבַ    ,ַלּדְ

  רש"י
. באחד מן הביאות קנה לכל

גרועות הללו קנה לה לכל דבר 
ואוכלת בתרומה מיד אם כהן 

הלך למדינת הים ולא  הוא אפי'
 בא עליה ביאה גמורה:

. בפרשת האמורים בפרשה
יבמים שכתב בה מקרא זה 
יבמה יבא עליה דדרשינן ליה 
בין בשוגג בין במזיד בין באונס 

   בין ברצון:
. דכתיב יקום על שם אחיו לירש

   (דברים כה):
. דאם מת ולו ולפוטרה מייבום

בנים מאשה אחרת מותרת 
ה בגט לא לשוק או אם הוציא

בעיא חליצה או אם היתה לה 
   צרה נפטרה בביאתו של זו:

. היכא דנפלה לפניו מן הנשואין
מן הנשואין שכבר היתה אוכלת 
בימי אחיו וכשמת ובטל קנינו 
פסקה מלאכול דכ''ע לא פליגי 
דקניא לה הך ביאה גרועה 

   להאכילה:
. שאם לאוקמיה במקום בעל

היתה אוכלת בחייו תאכל 
אבל לאלומי מבעל בשביל זה 

דבחיי הבעל לא היתה אוכלת 
דאין האשה אוכלת בתרומה עד 
שתכנס לחופה האי נמי לא 
אלים מיניה ודוקא בביאה בלא 
דעת קנין אבל בביאה גמורה 
אשתו גמורה היא ואוכלת אפי' 

   לשמואל:
. בביאה אין היבם מאכיל

   גרועה:
. (דהך חופה לאו אינה אוכלת

י חרש חופה היא) דגזרינן נשוא
אטו קידושי חרש כדאמרינן 

   לקמן:
. חרש זה לאחר שכנסה מת

   ונפלה לפני יבם חרש:
. דלא גרעה ביאת חרש אוכלת

מביאת שוגג וזנות ואונס שאין 
מתכוין לקנות ורבייה רחמנא 

   לגבי יבם:
. דהא לא הוה לשמואל קשיא

אכלה מעיקרא וקאכלה 
   השתא:

אימא כנסה ואח''כ נתחרש 
שכנסה  . מת אחראוכלת

ונתחרש ונפלה כו' אוכלת דהא 
   אכלה מעיקרא:

. יפה כחו ומאי ייפוי ומאי בזו
כח איכא הא בעל נמי חרש הוא 

   ומאכילה:
 . קודם שכנסה:חרש מעיקרא

. והשתא דהא אכלה מעיקרא
הדרא בהך ביאה דהא רחמנא 

   רבייה:
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י ֲאָבל ְלָכל ִמי   לֹא.  -ּלֵ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָהָאַמר    : ׁשְ
ַעל ַמֲאִכיל  ַהּבַ ל ׁשֶ   ָיָבם ַמֲאִכיל! -ּכָ

  
ּה  ַעל ַמֲאִכיל ּבָ ַהּבַ יָאה ׁשֶ ל ּבִ ּה,  -ֵאיָמא: ּכָ   ָיָבם ַמֲאִכיל ּבָ

ּה  ַעל ַמֲאִכיל ּבָ ֵאין ַהּבַ יָאה ׁשֶ ּה.  - ְוָכל ּבִ ָבם ַמֲאִכיל ּבָ   ֵאין ַהּיָ
  

  יֵבי: ֵמיִת 
ְתָאְרָסה ְלכֹ" ּנִ ַחת ׁשֶ ּקַ ָרֵאל ּפִ ת ִיׂשְ ַח, ּבַ ּקֵ   ֵהן ּפִ

ְתָחֵרׁש  ּנִ יק ְלכֹוְנָסּה ַעד ׁשֶ   ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת.  -ְולֹא ִהְסּפִ
  אֹוֶכֶלת,  - ֵמת, ְוָנְפָלה ִלְפֵני ָיָבם ֵחֵרׁש 

ַעלַח ָיָבם ִמּכֹּוְבזֹו ָיֶפה ּכֹ   . "ַח ּבַ
ָלָמא ְלַרב ְמָתֵרץ ׁשְ ָרא.  ּבִ ְדָתֵריץ ֵמִעיּקָ   ּכִ

א לִ  מּוֵאל ֶאּלָ ָיא!  -ׁשְ   ַקׁשְ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  
  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
. כגון כל ביאה שהבעל מאכיל

   ביאת חופה:
. אע''ג דהא מתני' בשלמא לרב

פריכא ליה דקתני אכלה ואע''ג 
דלא אכלה מעיקרא והויא 
כנופלת מן האירוסין דאמרן לא 

   אכלה אפי' לרב:
. מתרץ לה כדמתרצינן מעיקרא

אליבא דשמואל חסורי מחסרא 
והכי קתני כנסה ואח''כ נתחרש 
אוכלת מת ונפלה לפני יבם חרש 
 אוכלת דהא אכלה מעיקרא:

. דאפי' האוכלת לשמואל אלא
בחיי בעלה אינה אוכלת בשביל 

   היבם בביאה גרועה:
. דהא ביאת חרש כביאת קשיא

שוגג ואונס היא בלא כוונת קנין 
   ואכלה:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

264

        נו, אנו, אנו, אנו, א .13
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְתָאְרָסה ְלכֹ" ּנִ ַחת ׁשֶ ּקַ ָרֵאל ּפִ ת ִיׂשְ ַח ּבַ ּקֵ    ,ֵהן ּפִ
ְתָחֵרׁש  ּנִ יק ְלכֹוְנָסּה ַעד ׁשֶ    .ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת -ְולֹא ִהְסּפִ

ן     .ֶכֶלתאוֹ  –נֹוַלד ָלּה ּבֵ
ן    :ֵמת ַהּבֵ

י   אֹוֵמר: אֹוֶכֶלת,  ָנַתן ַרּבִ
  . "אֹוְמִרים: ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת ֲחָכִמיםוַ 
  

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ָנַתן?  ַרּבִ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ָבר ָאְכָלה.  ּכְ   הֹוִאיל ׁשֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ת ְלכֹ  יּסֵ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ה, ּבַ א ֵמַעּתָ ָבר ָאְכָלה -ֵליּה ֵהן ּוִמית ֶאלָּ ּכְ יכּול ׁשֶ   ! ?ּתֵ
א ִמית ֵליּה  ,ֶאלָּ יָון ּדְ ּה  ,ּכֵ ֵתיּה ִמיּנָ ָ ַקע ֵליּה ְקדּוׁשּ    ,ּפָ

ּה!  ,ָהָכא ַנִמי ֵתיּה ִמיּנָ ָ ַקע ְקדּוׁשּ ִמית ֵליּה ּפָ יָון ּדְ   ּכֵ
  

א ָאַמר    : ַרב יֹוֵסףֶאּלָ
יָקָסַבר  ּוֵאי ֵחֵרׁש ַמֲאִכיִלין ּבִ  :ָנַתן ַרּבִ   ְתרּוָמה, ִנׂשּ

י ֵחֵרׁש.  ּוֵאי ֵחֵרׁש ַאּטּו ִקּדּוׁשֵ ְזִריַנן ִנׂשּ   ְוָלא ּגָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ן" ,ִאי ָהִכי ה ִלי?  -  "נֹוַלד ָלּה ּבֵ   ָלּמָ

  
ַנן.  ּום ַרּבָ   ִמׁשּ

  
יְוִליְפלֹוג  א!  ַרּבִ ֵריׁשָ   ָנַתן ֲעַלְייהּו ּבְ

  
ְמַסיְּ  ַנן ַעד ּדִ ֵביק ְלהּו ְלַרּבָ ַתְייהוּ ׁשָ ֵליג ֲעַלְייהוּ  ,יֵמי ִמיּלְ    .ַוֲהַדר ּפָ

  
ן ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת,  ,ִאי ָהִכי   ִליְתֵני ֵמת ַהּבֵ

י   ָנַתן אֹוֵמר: אֹוֶכֶלת!  ַרּבִ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  
  
  
  

  רש"י
. בשביל בנה נולד לה בן אוכלת

כדכתיב ויליד ביתו הם יאכלו 
בלחמו (ויקרא כב) קרי ביה 

   יאכילו:
   אב קיים:. והמת הבן

. בשביל ר' נתן אומר אוכלת
   בעלה:

   . בלא בן:ומית ליה
  קסבר 

. דקדשה ר' נתן נשואי חרש
כשהוא פקח מאכילין בתרומה 
דמדאורייתא משעת אירוסין 
אוכלת דכתיב (שם) וכהן כי 
יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל 
בו מיד ורבנן הוא דגזרי עד 
שתכנס לחופה משום גזירה 

וס בבית אביה שמא ימזגו לה כ
ותשקה לאחיה ולאחותה 
כדאמרינן בכתובות באע''פ (דף 
נז:) הלכך כיון דהאי בשעת קנין 
הוי בן דעת והשתא הכניסה 
לחופה וליכא למיגזר שמא 
תשקה אכלה אבל לא גזרינן 
נשואי חרש אטו קידושי חרש 
דלאו בר קנין הוא ורבנן דאסרי 
גזרי נשואי חרש דהוי בן דעת 

אטו היכא בשעת קידושין 
דקדשה כשהוא חרש דקנינו לאו 

   קנין:
. בלא בן נמי נולד לה בן למה לי

   אכלה לרבי נתן:
. לאשמועינן היכא משום רבנן

   דנולד לה בן מודו:
. ואוכלת והדר פליג עלייהו

דקאמר רבי נתן אכולה מילתא 
קאי בין אסיפא דמת הבן בין 
ארישא קודם שנולד לה בן 

   :דקאמרי רבנן אינה אוכלת
. דרבי נתן ארישא נמי אי הכי

פליג ומנטר הוא דנטר לרבנן עד 
   סיומא:

ליתני מת הבן אינה אוכלת רבי 
. דתיהוי כולה נתן אומר אוכלת

מילתא דרבנן כחדא והדר 
ליפלוג רבי נתן אכולה אבל 
השתא ליכא למימר דנטר להו 
אסיומא ובמת הבן לחודא 

  פליג: 
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        בבבב- - - - נו, אנו, אנו, אנו, א .14
ל ָהֲעָריֹות" א ַעל ַאַחת ִמּכָ ּתֹוָרה[ ְוֵכן ַהּבָ ּבַ   ]."ׁשֶ
  

  : ַרב ַעְמָרםָאַמר 
ָת    נו,ב תא ָאַמר ָלן ָהא ִמּלְ ׁשֶ ְתִניִתין^, ַרב ׁשֵ   :ְוַאְנָהִריְנהּו ְלַעְייִנין ִמּמַ

ֶאְנָסה,  ּנֶ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ   ֵאׁשֶ
ֶרת ְלַבְעָלּה  ּמּוּתֶ י ׁשֶ ה.  - ַאף ַעל ּפִ סּוָלה ִלְכהּוּנָ   ּפְ

א ּתּוָנא    :ְוַתּנָ
ּתֹוָרה, א" ל ָהֲעָריֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ א ַעל ַאַחת ִמּכָ סּולֹותְוֵכן ַהּבָ   . "ֹו ּפְ

  ? "ְוֵכן"ַמאי 
ָרצֹון,  -ַמאי ָלאו  ָנא ּבְ אֹוֶנס, ְולֹא ׁשְ ָנא ּבְ ֵמִזיד, ְולֹא ׁשְ ָנא ּבְ ׁשֹוֵגג, ְולֹא ׁשְ ָנא ּבְ   לֹא ׁשְ

ָסָלּה "ְוָקָתֵני:    ."ּפְ
  

  לֹא, 
  .ַהֲעָרָאה ?"ְוֵכן"ַמאי 

  
ַמאן    ?ַהֲעָרָאה ּדְ

   !ָריֹות ָיְלִפיַנן ִמיָבָמה?ֲע ּדַ  :ֲעָריֹות, ְלֵמיְמָראּדַ ִאיֵליָמא 
ה ְיָבָמה ָיְלִפיַנן ֵמֲעָריֹות,  ַרּבָ ִתיב! ּדְ ַאּדְ ֲעָריֹות ּכְ ר ַהֲעָרָאה ּבַ   ִעיּקַ

  
א,    ֶאּלָ
ּה ַא  ?"ְוֵכן"ַמאי  ַדְרּכָ ּלא ּכְ   ֲעָריֹות. ַד ׁשֶ

  
ה, ִעיָקר  ַרּבָ ה"ַאּדְ ָ ֵבי ִאׁשּ כְּ ִתיב!  "ִמׁשְ ֲעָריֹות ּכְ   ּבַ

  
א, ַמאי  ּה ַא  ?ְוֵכן""ֶאּלָ ַדְרּכָ ּלא ּכְ יֵבי ָלאִוין. ּדְ ׁשֶ   ַחּיָ

  
  
  

  רש"י
. הו לעיינין ממתניתיןואנהרינ

ממשנתנו הביא ראיה לדבריו 
   והאיר עינינו בה:

. דכתיב אע''פ שמותרת לבעלה
(במדבר ה) והיא לא נתפשה 
 אסורה הא נתפשה מותרת:

. אם מת בעלה פסולה לכהונה
   לא תנשא לכהן:

. תנא דידן כמו ותנא תונא
   אבונא אחונא:

. לאו אאונס ואשוגג מאי וכן
הבא על אחת דלעיל קאי וקתני 

מכל העריות פסלה לכהונה 
   ואשת איש בכלל עריות היא:

. וברצון דהויא לא אהעראה
   זונה:

ופרכינן עיקר העראה בעריות 
. והיכי מדמה לה מתני' כתיבא

 ליבמה כאילו מיבמה גמר לה:
. דקתני גבי יבמה אשלא כדרכה

ולא חילק בין ביאה לביאה 
דהיינו בין כדרכה לשלא כדרכה 

י וכן הבא על אחת מכל ועלה תנ
העריות פסלה לכהונה משום 
זונה ולעולם ברצון וגמר ביאה 
ביאה מיבמה דרבינן בה ולקחה 

   שלא כדרכה:
ה''ג אלא מאי וכן אשלא 

. אלמנה כדרכה דחייבי לאוין
לכ''ג גרושה וחלוצה לכהן 
הדיוט דלא כתיב בהו משכבי 
אשה אבל משום העראה לא 

ן איצטריך למיתנייה דהא רבינ
לעיל העראה דחייבי לאוין 

   מקיחה קיחה דעריות:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

266

        נו, בנו, בנו, בנו, ב .15
  : ָרָבאָאַמר 

ת ּכֹ  ֶאְנָסה, ֵאׁשֶ ּנֶ   ֵהן ׁשֶ
ְעָלּה  ּום  - ּבַ   . 'זֹוָנה'לֹוֶקה ָעֶליָה ִמׁשּ

  
ּום  ּום טּוְמָאה לֹא? ,ִאין – "זֹוָנה"ִמׁשּ    !ִמׁשּ

  
ּום  :ֵאיָמא   . 'זֹוָנה'ַאף ִמׁשּ

  
יְמִתיב     :יָראזֵ  ַרּבִ

ה"" ׂשָ   ֲאסּוָרה,  - (במדבר ה, יג) "ְוִהיא לֹא ִנְתּפָ
ה  ׂשָ ֶרת.  -ָהא ִנְתּפְ   מּותֶּ

ה  ׂשָ ְתּפְ ּנִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ   ֲאסּוָרה.  -ְוֵיׁש ְלָך ַאֶחֶרת ׁשֶ

ת ּכֹ ?ְוֵאי זוֹ    . "ֵהןזֹו ֵאׁשֶ
ה ַלל ֲעׂשֵ א ִמּכְ ה!  -ְוָלאו ַהּבָ   ֲעׂשֵ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ְכַלל  ל, ָהיוּ ַהּכֹ     '.זֹוָנה'ּבִ
ָרֵאל ת ִיׂשְ י ֵאׁשֶ ּבֵ תּוב ּגַ ַרט ְלָך ַהּכָ ּפָ ה" :ְכׁשֶ ׂשָ   ֲאסּוָרה,  - "ְוִהיא לֹא ִנְתּפָ

ה  ׂשָ ֶרת.  - ָהא ִנְתּפְ   מּוּתֶ
ל  ּלַ ת ּכֹ ּדְ ִמּכְ ְדַקְייָמא ַקְייָמא. ֵאׁשֶ   ֵהן ּכִ

  
  

א  ָאְמֵריְוִאיּכָ    :ּדְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ת ּכֹ  נֶּ ֵאׁשֶ    ,ֶאְנָסהֵהן ׁשֶ
ְעָלּה  ּום טּוְמָאה.  - ּבַ   לֹוֶקה ָעֶליָה ִמׁשּ

     
ּום  ּום  ,ִאין – "טּוְמָאה"ִמׁשּ   .לֹא 'זֹוָנה'ִמׁשּ

יּה  אֹוֶנס ָלא ָקֵריָנא ּבֵ   . 'זֹוָנה'ַאְלָמא ּבְ
  

י ֵזיָראְמִתיב     :ַרּבִ
ה"" ׂשָ   ֲאסּוָרה,  - (במדבר ה, יג) "ְוִהיא לֹא ִנְתּפָ

ה  ׂשָ ֶרת. מוּ  -ָהא ִנְתּפְ   תֶּ
ה  ׂשָ ְתּפְ ּנִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ   ֲאסּוָרה.  -ְוֵיׁש ְלָך ַאֶחֶרת ׁשֶ

ת ּכֵֹהן ?ְוֵאי זוֹ    . "זֹו ֵאׁשֶ
ה ַלל ֲעׂשֵ א ִמּכְ ה!  -ְוָלאו ַהּבָ   ֲעׂשֵ

  
  : 94ָרָבאָאַמר 

ְכַלל ַהּכֹ  ָאה""ל, ָהיּו ּבִ ּמָ ר ֻהּטַ 95ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ
  , (דברים כד, ד) 

ת ַרט ְלָך ַהּכָ ּפָ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ת ִיׂשְ י ֵאׁשֶ ּבֵ ה"ּוב ּגַ ׂשָ   ֲאסּוָרה,  - "ְוִהיא לֹא ִנְתּפָ
ה  ׂשָ ֶרת,  - ָהא ִנְתּפְ   מּוּתֶ

ָלל  ת ּכֹ ּדְ ִמּכְ ְדַקְייָמא ַקְייָמא. ֵאׁשֶ   ֵהן ּכִ
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  הגהות הב"ח גורס: רבה  
95

ָאה לא יוכל בעלה... לשוב לקחתה...   ּמָ ר ֻהּטַ ָאהַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ּמָ ר ֻהּטַ ָאהַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ּמָ ר ֻהּטַ ָאהַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ּמָ ר ֻהּטַ   ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ

  רש"י
. בעלה לוקה עליה משום זונה

דכתיב זונה לא יקחו (ויקרא 
כא) וסתם זונה היינו מנאפת 
תחת בעלה שטעתה מאחר 
בעלה לזרים וזו אע''ג דנאנסה 
גבי כהן לא פליג רחמנא בין 
אונס בין רצון כדגמרי' מוהיא 

תפשה דהיא מיעוטא לא נ
משמע היא אשת ישראל הוא 
דיש חילוק בין נתפשה ללא 
נתפשה אבל אשת כהן אין 

   חילוק:
. בתמיה הא משום טומאה לא

אמרי' בפ''ק (דף יא:) הא מה 
אני מקיים אחרי אשר הוטמאה 
לרבות סוטה שנבעלה דכתיב לא 

   יוכל בעלה (דברים כד):
. כל הכל היו בכלל זונה

עליהן בין הנבעלות תחת ב
באונס בין ברצון בכלל זונה לא 
יקחו הן שהרי כולן נבעלו 
בעילת זנות והוציא לך הכתוב 
אשת ישראל אנוסה מן הכלל 
אבל אשת כהן כדקיימא 

   קיימא:
. אחרי אשר משום טומאה

   הוטמאה לרבות סוטה שנבעלה:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



    """""ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו    ––––מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' 

      
267

        נו, בנו, בנו, בנו, ב .16
ָנה             ִמׁשְ

דֹול, ַאְלָמָנה ְלכֹ   ֵהן ּגָ
ה ַוֲחלּוָצה ְלכֹ רּוׁשָ   ֵהן ֶהְדיֹוט, ּגְ

ְתרּוָמה. לֹא יֹ - ִמן ָהֵאירּוִסין    אְכלּו ּבִ
י יוְ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ יִרין :ׁשִ    .ַמְכׁשִ

  
ְרׁשוּ ִנְתַאְרְמלּו    :אֹו ִנְתּגָ

ּוִאין  ׂשּ סּולֹות.  - ִמן ַהּנִ   ּפְ
רֹות - ִמן ָהֵאירּוִסין  ׁשֵ   . ּכְ

  

ָמָרא             ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
יָאַמר "   : ֵמִאיר ַרּבִ

  ַקל ָוחֹוֶמר, 
ּדּוׁשֵ     ,ֵאין ַמֲאִכיִלין - י ְרׁשּות ּוַמה ּקִ

י ֲעֵביָרה  ן - ִקּדּוׁשֵ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ
  ָאְמרּו לֹו: לֹא, 

ָמקֹום ַאֵחר,  ן ֵאין לֹו ְלַהֲאִכיל ּבְ ּכֵ י ְרׁשּות ׁשֶ ִקיּדּוׁשֵ   ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ
ָמקֹום ַאֵחרּתֹ ן ֵיׁש לֹו ְלַהֲאִכיל ּבְ ּכֵ י ֲעֵביָרה, ׁשֶ ִקּדּוׁשֵ   . "אַמר ּבְ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

מן האירוסין לא יאכלו 
תקדשו לאלו . משעה שנבתרומה

קדושי עבירה נפסלה מלאכול 
בתרומה דבי נשא אם בת כהן 

   היא:
. עד ר' אלעזר ור''ש מכשירין

שתבעל לו ותעשה חללה 
כדכתיב לא יחלל שני חלולין 

   אחד לה ואחד לזרעה:
. מן נתארמלו או נתגרשו

   הכהנים הללו:
. דשוייה מן הנשואין פסולות

   חללה בביאתו:
אפילו . דמן האירוסין כשרות

ר''מ לא פסיל מן האירוסין אלא 
בחייהן דמשתמרת לביאה 

   פסולה אבל מתו לא:
  

  גמ' 
. כגון ישראל מה קידושי רשות

שקידש בת כהן שאין קידושיה 
   עבירה:

. כלומר אין מניחין אין מאכילין
אותן לאכול דתנן לקמן 
האירוסין פוסלין בפ' אלמנה 

   לכה''ג (דף סז:):
. שיש לותאמר בקידושי עבירה 

לכהן זה להאכיל במקום אחר 
בראויה לו כך שמעתי ולבי 
מגמגם חדא דאין זה לשון 
הש''ס והכי איבעיא ליה למימר 
ומה קידושי רשות פוסלין כו' 
ועוד מדקאמר ר' אושעיא פצוע 
דכא כהן שקדש בת ישראל 
באנו למחלוקת ר''מ ור''א ולא 
קתני פצוע דכא כהן שקידש בת 

דמתני' לאו כהן ש''מ דפלוגתא 
בבת כהן לחודה היא דא''כ היכי 
מצי רבי אושעיא למימר לרבי 
אליעזר ור' שמעון אכלה אימר 
דאמרי ר' אלעזר ור''ש בבת כהן 
בבת ישראל מי אמרי: לשון 
אחר והוא עיקר אלמנה לכ''ג 
גרושה וחלוצה לכהן הדיוט מן 
האירוסין לא יאכלו בתרומה 
בין בבת כהן בין בבת ישראל 

בבת כהן כדפרישית  קמיירי
בבת ישראל ואליבא דמשנה 
ראשונה דאמר בכתובות (דף 
נז.) הגיע זמן ולא נישאו אוכלות 
משלו ואוכלות בתרומה וקאמר 
ר' מאיר אלמנה לכ''ג אע''פ 
דקדושיו קדושין וקנין כספו 
היא לא תאכל בתרומה כשאר 
הארוסות לכהן שאוכלות מן 
התורה מ''ט דמשתמרת לביאת 

אלעזר ור''ש מכשירין  עבירה ור'
דהא קנין כספו היא ואי משום 
חללה הרי כל זמן שלא בא עליה 

   לא נתחללה:
. מן נתארמלו או נתגרשו

הכהנים הללו מן הארוסין 
כשרות לינשא לכהנים אם 
נתאלמנו וגבי גרושה אם בת 

   כהן היא כשרה לתרומה:
. דשויוה מן הנשואין פסולה

   חללה:
. ישראל ומה קדושי רשות

שקדש בת ישראל אין מאכילה 
   בתרומה:

 . כגון אלו לכ''ש:קדושי עבירה
. אפילו נשאת במקום אחר

תאמר בקדושי עבירה שיש לו 
   להאכיל בראויה לו:
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        נז, אנז, אנז, אנז, א    ––––נו, ב נו, ב נו, ב נו, ב  .17
יָאַמר  יָאַמר  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ֲעָיא ַרּבִ   : אֹוׁשַ

א ּכָ צּוַע ּדַ ּפְ
ָרֵאל,  ,ֵהןּכֹ  96 ת ִיׂשְ ׁש ּבַ ּדֵ ּקִ   ׁשֶ

אנּו ְלַמֲחלֹוֶקת  יּבָ יֵמִאיר וְ  ַרּבִ יֶאְלָעָזר וְ  ַרּבִ ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ
ילְ  ֶרתּדְ ֵמִאיר  ַרּבִ ּמֶ ּתַ סוּ  97ָאַמר: ִמׁשְ אֹוַרְייָתא ְלִביָאה ּפְ    .ָלא ָאְכָלה - ָלה ּדְ

  ָהא ַנִמי ָלא ָאְכָלה. 
ילְ  יֶאְלָעָזר וְ  ַרּבִ ְמעֹון  ַרּבִ ָאְמֵריׁשִ אֹוַרְייָתא  :ּדְ סּוָלה ּדְ ֶרת ְלִביָאה ּפְ ּמֶ ּתַ   ,ָאְכָלה –ִמׁשְ

   .ָהא ַנִמי ָאְכָלה   נז,א
  

אי?    ִמּמַ
אן לֹא ָקָאְמִרי  ְלָמא ַעד ּכָ יּדִ יוְ ֶאְלָעָזר  ַרּבִ א  ַרּבִ ְמעֹון ָהָתם ֶאּלָ ָמקֹום ַאֵחר, ּדְ ׁשִ   ֵיׁש לֹו ְלַהֲאִכיל ּבְ

ָמקֹום ַאֵחר ֵאיןּדְ ֲאָבל ָהָכא    לֹא.  -  לֹו ְלַהֲאִכיל ּבְ
ִרים ַבת ּגֵ יָמא: ָהָכא ַנִמי ֵיׁש לֹו ְלַהֲאִכיל ּבְ    – ְוִכי ּתֵ

ֵעי ֵליּה  ֲעָיא ּבָ יְוָהא ִמיּבָ יֵמ  יֹוָחָנן ַרּבִ ֲעָיאאוֹ  ַרּבִ יט ֵליּה  ׁשַ ׁשֵ    !ְולֹא ּפְ
  

ַמר    :ִאיּתְ
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

"ַמֲאִכיָלּה וּ הֹוִאיל    . "לֹא ְיָדָעּה ּבְ
  ָאַמר:  ָרָבא

ַנֲעִנים.  ְפחֹוָתיו ַהּכְ ֲעָבָדיו ְוׁשִ   הֹוִאיל ְוַמֲאִכיל ּבַ
  

ָרָבא ֵיי לֹא ָאַמר ּכְ    :ַאּבַ
ְנָין ּדְ ִקְנָין    ְלִפיַנן, ִאיׁשּות יָ ּדְ ִאיׁשּות ִמּקִ

ְנָין ּדְ ִקְנָין  :ְוָלא ָיְלִפיַנן   ֲעָבִדים. ּדַ ִאיׁשּות ִמּקִ
  

ֵיי ַאּבַ   :ְוָרָבא לֹא ָאַמר ּכְ
ָבר ָאְכָלה.  ּכְ אֵני ָהָתם, ׁשֶ   ׁשָ

  
ֵיי    ?ְוַאּבַ

  
ָבר ָאְכָלה" ּכְ    .ָלא ָאְמִריַנן -  "ׁשֶ
  

יָמא ָהִכי ִאי לֹא ּתֵ ת ְלכֹ  ,ּדְ יּסֵ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ָבר ָאְכָלה. ֵה ּבַ ּכְ יכּול ׁשֶ   ן ּוִמית ּתֵ
  

   ?ְוָרָבא
  

ַקע ִקְנָיֵניּה,  - ָהָתם    ּפָ
ַקע ִקְנָיֵניּה  -ָהָכא     .לֹא ּפָ
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  כג, ב) דברים( לא יבוא פצוע דכה... בקהל ה'  
97

  רמב"ן, רשב"א, ריטבא ועוד גורסים "ְמַ�ֶ�ֶרת" שפרושו ממתינה.  

  רש"י
. משתמרת לביאה פצוע דכא

  פסולה דאורייתא היא: 
. דקנין כספו היא הא נמי אכלה

 ואוכלת דבר תורה ועד דבעיל
   לה דשוייה חללה אכלה:

הכא אין לו להאכיל במקום 
. שאין לך אשה שמותרת אחר
   לו:

. דקסבר קהל גרים בבת גרים
לא אקרי קהל ואינן בכלל לא 
יבא פצוע דכא ונושאה בהיתר 

   ומאכילה תרומה:
והא בעי מיניה ר' יוחנן מרבי 

. לקמן בשמעתין ולא אושעיא
פשיט ליה אי מאכילה בתרומה 

   או לא:
 . לשנויי קושיין אתא:איתמר

. היה הואיל ומאכילה בלא ידעה
נשוי כהן אשה ואוכלת בתרומה 
ונעשה פצוע דכא ובא עליה לא 
תאכל בתרומה דשוייה חללה 
דנבעלה לפסול לה ואם לא ידעה 
משנעשה פצוע דכא הרי זו 
אוכלת משנה היא בפ' הערל 
(לקמן ע.) אלמא מצינו פצוע 
 דכא כהן מאכיל במקום אחר
הלכך בקידושי עבירה נמי 
מאכיל כל זמן שלא עשאה 

   חללה:
   . כשהוא בריא:שכבר אכלה
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   :ּגּוָפא

יּה " ָעא ִמיּנֵ יּבְ יֵמ  יֹוָחָנן ַרּבִ ֲעָיא ַרּבִ   : אֹוׁשַ
א ּכֹ  ּכָ צּוַע ּדַ ִרים. ּפְ ת ּגֵ א ּבַ ׂשָ ּנָ   ֵהן ׁשֶ

ֲא  ּיַ ְתרּוָמה?ַמהּו ׁשֶ ה ּבִ    ".ִכיֶלּנָ
  

יק ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי ּתִ    .ִאיׁשְ
  

ט ֵליּה.  ָתא ַאֲחִריָתא ּוָפׁשַ יּה ִמיּלְ ה ַאֲחִריָנא ּוְבָעא ִמיּנֵ ְבָרא ַרּבָ   ַלּסֹוף ֲאָתא ּגַ
  ֵריׁש ָלִקיׁש.  ?ּוַמּנוּ 

  
יָאַמר ֵליּה  יָאה ַרּבִ ילְ  ְיהּוָדה ְנׂשִ ֲעָיא ַרּבִ   : אֹוׁשַ

יַאּטּו  ה  ַרּבִ ְבָרא ַרּבָ   ? הּואיֹוָחָנן ָלאו ּגַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְתֵרי.  ֵלית ָלּה ּפִ ָתא ּדְ ָקָבֵעי ִמיַנאי ִמיּלְ   ּדְ

  
   ?ְלַמאן

יִאי לְ  ֵתיּה ָקֵאי - ְיהּוָדה ַרּבִ ָ ְקדּוׁשּ ין ּבִ ֵתיּה ָקֵאי  ,ּבֵ ָ ְקדּוׁשּ ין ָלאו ּבִ    !לֹא ָאְכָלה -ּבֵ
ֵת  ָ ְקדּוׁשּ   ָלא ָאְכָלה,  - יּה ָקֵאיִאי ּבִ

ַבת ָחָלל ָזָכר.  ר ָזָכר ּכְ ת ּגֵ ָהא ָאַמר ָמר: ּבַ   ּדְ
ֵתיּה ָקֵאיִא  ָ ְקדּוׁשּ ָהא ָאְמִריַנן - י ָלאו ּבִ ִרים ִאיְקֵרי  :ָלא ָאְכָלה, ּדְ   . ָקָהלְקַהל ּגֵ

  

יְוִאי לְ  ָ  -יֹוֵסי  ַרּבִ ְקדּוׁשּ ין ָלאו ּבִ ֵתיּה ָקֵאי ּבֵ ָ ְקדּוׁשּ ין ּבִ   ָאְכָלה,  - ֵתיּה ָקֵאי ּבֵ
ֵתיּה ָקֵאי  ָ ְקדּוׁשּ ּיֹוֶר  - ּבִ א ּגִ ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ ָהא ָאַמר: ַאף ּגֵ הָאְכָלה, ּדְ ָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ ּתֹו ּכְ   . ת ּבִ

ֵתיּה ָקֵאי  ָ ְקדּוׁשּ ִרים ָלא ִאיְקֵרי ָקָהל.  -ִאי ָלאו ּבִ ָהא ָאַמר: ְקַהל ּגֵ   ָאְכָלה, ּדְ
ַהאי  א ּדְ יּבָ א ַאּלִ א, ֶאּלָ ּנָ   ּתַ

ְתַנן    :ּדִ
י" ן ַרּבִ   אֹוֵמר: ַיֲעקֹב  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ָרֵאל ׂשְ ּה ִמּיִ ֵהא ִאּמָ תְּ ה ַעד ׁשֶ א ִלְכהּוּנָ ׂשֵ ּנָ ִרים לֹא תִּ ת ּגֵ ה ּבַ ָ   . (ביכורים א, ה) "ִאׁשּ
  

ֲעָיא ֵליּה     :ְוָהִכי ָקִמיּבָ
ּה, ְוָאְכָלה,  רּות ִמיּתֹוְסָפא ּבָ ׁשְ   ּכַ

ְלָמא ּה ְקדוּ  :אֹו ּדִ ה ִמיּתֹוְסָפא ּבָ ָ    ?לֹא ָאְכָלהוְ  ,ׁשּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ֲאָתא  יּכִ רֹוָמא ַרּבִ ָנא ִמּדָ ר ִחיּנָ יֵדיּה: ַאָחא ּבַ   , ֲאָתא ְוַאְייֵתי ַמְתִניָתא ּבִ

א ּכֹ" ּכָ ִין ִלְפצּוַע ּדַ ְתרּוָמהִמּנַ ֲאִכיָלּה ּבִ ּמַ ִרים ׁשֶ ת ּגֵ א ּבַ ׂשָ ּנָ    ?ֵהן ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ְסּפֹו הוּ "ְוכֹ  :ׁשֶ י ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְנַין ּכַ    ."(ויקרא כב, יא) אַכל ּבֹו"א יֹ ֵהן ּכִ

  ?ְלַמאן
ילְ  :ִאיֵליָמא ֵתיּה ָקֵאי לֹא ָאְכָלה - ְיהּוָדה  ַרּבִ ָ ְקדּוׁשּ ין ָלאו ּבִ ֵתיּה ָקֵאי ּבֵ ָ ְקדּוׁשּ ין ּבִ    !ָהָאַמר ּבֵ

יְוִאי לְ  ה ִלי ְקָרא , יֹוֵסי ַרּבִ ֵתיּה ָקֵאי ָאְכָלה! ָהָאַמר ּבֵ  - ָלּמָ ָ ְקדּוׁשּ ין ָלאו ּבִ ֵתיּה ָקֵאי ּבֵ ָ ְקדּוׁשּ   ין ּבִ
א ָלאו לְ  יֶאלָּ ן ַיֲעקֹ  ַרּבִ   ב, ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ּה  ַמע ִמיּנָ ּה ְוָאְכָלה.  :ּוׁשְ רּות ִאיּתֹוְסָפא ּבָ ׁשְ   ּכַ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ
  
  

  רש"י
   . שאין יודע לפרשה:דלית ליה פתרי

. הש''ס הוא למאן אי לר' יהודה כו'
דקא בעי לה ומפרש ואזיל עד סיפא 
ופשטה אבל ר' אושעיא לא פשט בה 
מידי כדאמרן לעיל הא בעא מיניה 
כו' ואית דמפרשי דלית ליה פתרי 
אינה צריכה לפרש דלמאן קבעי לה 

יהודה כו' ושבוש הוא מפני אי לר' 
שני דברים חדא דאמרן לעיל ולא 
פשט ליה ואם כן דרבי אושעיא 
קאמר לה לכולה מילתא הא פשטה 
במסקנא ועוד דקנסיב ואזיל לפרושי 
דלא צריכה ליה למיבעיא לן וקא 
נסיב בסיפא תא שמע אלמא צריכה 

   רבה:
. לקמן בפרק בין בקדושתיה קאי כו'
לן כהן פצוע  הערל (דף עו.) מיבעיא

דכא מהו בגיורת בקדושתיה קאי 
ואסור כו' והכא בין בקדושתיה קאי 
כהן הנעשה פצוע דכא בין בקדושת 
כהן קאי ואסור בכל האסורות 
לכהונה בין לאו בקדושתיה קאי 
ואינו מוזהר מלישא אשה פגומה לא 

   אכלה:
אי בקדושתיה קאי לא אכלה דהא 

. אמר מר בת גר זכר כבת חלל זכר
חלל פסולה לכהונה בפרק עשרה ובת 

יוחסין וכיון דבקדושתיה קאי לא 
אכלה דאמרינן הרי זו פסולה לו 

   ועשאה חללה בביאתו:
. ואינה ואי לאו בקדושתיה קאי

אסורה לו משום קדושת כהן אפי' 
הכי לא אכלה שאסורה לו משום 
פצוע דכא דהאמרת קהל גרים 
איקרי קהל פלוגתא דר' יהודה ור' 

   שרה יוחסין:יוסי בפרק ע
. לר' אליבא דהאי תנא קמיבעיא ליה

   יוחנן וכגון דאמה מישראל:
. וראויה כשרות איתוספא בה

לכהונה ולאו קדושה לאקרויי קהל 
ומותרת לפצוע דכא ואוכלת ממה 
נפשך דאי נמי בקדושתיה קאי הרי זו 
מותרת לו ומשום פצוע דכא לא 

   מיתסר בה דהא לא איקרי קהל:
. איתוספא בה או דלמא קדושה נמי

וקהל איקרי ואסורה לפצוע דכא ולא 
אכלה לישנא אחרינא מפי המורה בת 
גר וגיורת קמיבעיא ליה אליבא 
דראב''י מאי כשרות איתוספא בהך 
דאמה מישראל לאקרויי קהל אבל 
בת גר וגיורת לאו קהל היא ואכלה 
שמותרת לפצוע דכא והאי לאו 
בקדושה קאי דתיתסר עליה משום 

   כהונה:
. דלמא קדושה איתוספא בה או

לינשא לכהונה והך דאין אמה 
מישראל נהי דקדושה לית בה כשרות 
מיהא אית בה ובכלל קהל היא 
ואסורה לפצוע דכא ולא אכלה ולשון 

   ראשון נראה עיקר:
. לא איצטריך נפש יתירא לרבי יוסי

  כדאמר לעיל דממה נפשך אכלה:
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ַמר    :ִאיּתְ

 ָאַמר:   ַרב
ה ִלְפסּולֹות. ֵיׁש חוּ    נז,ב   ּפָ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ה ִלְפסּולֹות.    ֵאין חּוּפָ

  
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ִנים ְויֹום ֶאָחד לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ חּוָתה ִמּבַ ִתינֹוֶקת ּפְ א ּבְ    ,ּומֹוֶדה ִלי ַאּבָ
ה.  יָאה, ֵאין ָלּה חּוּפָ   הֹוִאיל ְוֵאין ָלּה ּבִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ִנים ְויֹום ֶאָחד " לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ ִביָאה,  -ּבַ ת ּבְ ׁשֶ   ִמְתַקּדֶ

א ָעֶליָה ָיָבם    ְקָנָאּה,  -ְוִאם ּבָ
יִבין ָעֶליָה  ת ִאיׁש,  - ְוַחּיָ ּום ֵאׁשֶ   ִמׁשּ

ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה  ֶעְליֹון.  -ּוְמַטּמְ ְחּתֹון ּכְ ב תַּ ּכָ א ִמׁשְ   ְלַטּמֵ
את ְלכֹ ֵ   ְתרּוָמה. אֹוֶכֶלת ּבִ  -ֵהן ִנׂשּ

סּוִלין  ל ַהּפְ א ָעֶליָה ֶאָחד ִמּכָ ָסָלּה  –ּבָ   . (נדה מד:) "ּפְ
ִנים ְויֹום ֶאָחד" לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ ִביָאה - "ּבַ ְסָלה ּבְ ִמּפַ ה.  ,הּוא ּדְ חּוּפָ ְסָלה ּבְ   ִמּפַ

ִנים ְויֹום ֶאָחד' :ָהא לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ חּוָתה ִמּבַ ִביָאה ּדְ  ,'ּפְ ְסָלה ּבְ הלֹא ִמ  - לֹא ִמּפַ חּוּפָ ְסָלה ַנִמי ּבְ   .ּפַ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ
ה ִלְפסּולֹות   ,ֵיׁש חּוּפָ

אנּו ְלַמֲחלֹוֶקת  יּבָ יֵמִאיר וְ  ַרּבִ יֶאְלָעָזר וְ  ַרּבִ ְמעֹון.   ַרּבִ   ׁשִ
ילְ    נח,א ְסִלי  :ָאַמרּדְ ֵמִאיר  ַרּבִ ין ּפָ ְסָלה.  - ִקּדּוׁשִ ה ַנִמי ּפָ   חּוּפָ

ילְ  יֶאְלָעָזר וְ  ַרּבִ ְמעֹון  ַרּבִ ָאְמֵריׁשִ ְסִלי  :ּדְ ין לֹא ּפָ ְסָלה - ִקּדּוׁשִ ה ַנִמי לֹא ּפָ    .חּוּפָ
  

אי    ?ּוִמּמַ
אן לֹא ָקָאַמר  ְלָמא ַעד ּכָ יּדִ ה  ַרּבִ ָקֵני ָלּה, ֲאָבל חּוּפָ ין, ּדְ ִקּדּוׁשִ א ּבְ   . לֹא -לֹא ָקָנה ָלּה ּדְ ֵמִאיר ָהָתם ֶאּלָ

  
   ,יִאי ַנִמ 

אן לֹא ָקָאְמִרי  יַעד ּכָ יֶאְלָעָזר וְ  ַרּבִ ין,  ַרּבִ ִקּדּוׁשִ א ּבְ ְמעֹון ָהָתם ֶאּלָ   ׁשִ
ָלא ְקִריִבי ְלִביָאה,    ּדְ

ָפְסָלה ְקִריָבא ְלִביָאה, ָהִכי ַנִמי ּדְ ה ּדִ   !ֲאָבל חּוּפָ
  

א ְפלּוְגּתָ א ְלֵמיַמר ּבִ א ִאי ִאיּכָ ֵאי,  ,ֶאּלָ ּנָ ָהֵני ּתַ   ּדְ
ַתְניָ    א: ּדְ

אּו זֹו ְוזֹו, " ְ   ִניׂשּ
רֹות ּוְפסּולֹות,  ׁשֵ   ּכְ

ה ְולֹא ִנְבֲעלּו  ְכְנסּו ְלחּוּפָ ּנִ ְתרּוָמה. -אֹו ׁשֶ ּלֹו, ְואֹוְכלֹות ּבִ ֶ    אֹוְכלֹות ִמׁשּ
ָלל ׁשֶ "ִנְכְנסוּ " אּו", ִמּכְ ְ ׁש?!  -  "ִניׂשּ אּו ַמּמָ ְ   ִניׂשּ

ה ְולֹ  ְכְנסּו ְלחּוּפָ ּנִ גֹון ׁשֶ א ָלאו ּכְ   א ִנְבֲעלּו. ֶאלָּ
ְתרּוָמה"ְוָקָתֵני:  ּלֹו ְואֹוְכלֹות ּבִ ֶ    ."אֹוְכלֹות ִמׁשּ

י ל  ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ יִיׁשְ רֹוָקה ַרּבִ ן ּבְ   אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ּבֶ
יָאָתּה ַמֲאִכיָלָתּה  ּבִ ל ׁשֶ ָתּה ַמֲאִכיָלָתּה,  -ּכָ   חּוּפָ

יָאָתּה ַמֲאִכיָלָתּה  ֵאין ּבִ ָתּה ַמֲאִכיָלָתּה ֵאין חוּ  - ְוָכל ׁשֶ   . "ּפָ
  

אי    ?ִמּמַ
ְלָמא  יּדִ ל  ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ יִיׁשְ רֹוָקה כְּ  ַרּבִ ן ּבְ ייֹוָחָנן ּבֶ    ,ֵמִאיר ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ

ין ָלא ָאְכָלהּדְ     !ָאַמר, ִקּדּוׁשִ
  

יָאָתּה ַמֲאִכיָלָתּה ַהאי  ֵאין ּבִ ל ׁשֶ ָתּה ַמֲאִכיָלָתּה" - "ּכָ    ,ֵאין חּוּפָ

  רש"י
. כה''ג יש חופה לפסולות

שהכניס אלמנה בת כהן לחופה 
ולא בא עליה ומעיקרא נמי לא 
קידשה אפילו הכי פסלה 
מתרומה דבי נשא דחופה 

   ככניסת בעילה דמיא:
. משום דקשיש ומודה לי אבא

מיניה קרי ליה אבא כמו לשון 
   נשיאי ורבי:

. אין הואיל ואין לה ביאה
ביאתה פוסלתה מתרומת אביה 

   אין חופתה פוסלתה:
. דאין ביאתה אף אנן נמי תנינא

פוסלתה וכיון דאין ביאתה 
פוסלתה כ''ש דאין חופתה 
פוסלתה דהא חשיבות חופה 
אינה אלא משום שהיא קרובה 
לביאה והיכא דביאה לא 

   כל שכן חופה: חשיבא
. אם נדה ומטמאה את בועלה

היא לטמא בועלה משכב תחתון 
כעליון במסכת נדה מפרש לה 
שיהא תחתון של בועל נדה 
כעליונו של זב שמטמא אוכלין 
ומשקין ואין מטמא אדם וכלים 
כתחתון של נדה עצמה שהוא 

   קרוי מדרס ואב הטומאה:
. כגון חלל נתין מן הפסולין

 ן גדול:וממזר או אלמנה לכה
  . מתרומת בית אביה:פסלה

לרבי מאיר דאמר קידושין 
. חופה בלא קידושין נמי פסלי

   פסלה:
. אינה קונה בלא כסף או חופה

קידושי ביאה כדאיתא שטר או 
   בפ''ק דקדושין (דף ה:):

. לכהן זו וזו ומאי זו וזו נישאו
   כשרות ופסולות:

. בבעילה מכלל דנישאו ממש
בתמיה וכי ביאה בפסולה מי 
איכא למ''ד דלא פסלה 
מתרומה דבי נשא אלא פירושי 
קא מפרש נישאו כיצד כגון 

   שנכנסו לחופה ולא נבעלו:
 . דחופה לאאוכלות משלו כו'

   פסלה:
. אם בת אין חופתה מאכילתה

ישראל היא ואליבא דמשנה 
אחרונה דתנן (כתובות דף נז.) 
ב''ד של אחריהם אמרו אין 
האשה אוכלת בתרומה עד 
שתכנס לחופה ואמר ר' 
ישמעאל חופה פסולה אינה 
מאכלת וה''ה ביאה מדמקיש 
חופה לביאה משמע דאם בת 
כהן היא חופה פוסלתה 

  כביאתה:
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ּה ' ְסּפָ יָאָתּה ַמֲאִכיָלָתּה ֵאין ּכַ ֵאין ּבִ ל ׁשֶ ֵעי ֵליּה!  'ַמֲאִכיָלָתּה ּכָ   ִמיּבָ
  

ְלָמא, ַאְייֵדי  הּדְ ּדִ א חּוּפָ א ַקּמָ ּנָ ה ָאַמר ִאיהּו ַנִמי ,ָאַמר ּתַ   !חּוּפָ
  

  : ַרב ַעְמָרםָאַמר 
ָתא ָאַמר ָלן  תָהא ִמיּלְ ׁשֶ ְתִניִתין, ְוַאְנָהִריְנהּו ְלַעְיינִ ַרב ׁשֵ   .ין ִמּמַ
ה ִלְפסּולֹות.    ֵיׁש חּוּפָ

א ּתּוָנא    :ְוַתּנָ
ִטיִתי ֲארּוָסה, " ּלא ׂשָ  . ):-סוטה יח.( "נּוָסהְכ ְנׂשּוָאה, ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם, וּ וּ ָאֵמן, ׁשֶ

ֵמי    ?ַהאי ֲארּוָסה ֵהיִכי ּדָ
ֶקה ָלּה כְּ  :ִאיֵליָמא ִהיא ֲארּוָסה, ְוָקא ַמׁשְ ׁשֶ ָקֵני ָלּה ּכְ ָיא ִהיא?ּדְ ּתַ ת ִמׁשְ ִהיא ֲארּוָסה ֲארּוָסה ּבַ    !ׁשֶ
ַנן    :ְוָהא ּתְ

  לֹא ׁשֹותֹות,  -  ֲארּוָסה ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם"
ה תּוּבָ   ! (סוטה כג:) "ְולֹא נֹוְטלֹות ּכְ

  
א ָרה,  ,ֶאלָּ ּתְ ִהיא ֲארּוָסה ְוִאיְסתַּ ׁשֶ ָקֵני ָלּה ּכְ   ּדְ

ִהיא ְנׂשּוָאה ׁשֶ ֶקה ָלּה ּכְ א? ִמ  ?!ְוָקַמׁשְ ְדִקי ָלּה ַמּיָ   י ּבָ
   :ְוָהַתְנָיא

ה ָהִאיׁש ֵמָעֹון" 98""ְוִנּקָ
   – (במדבר ה, לא) 

ה ֵמָעֹון  ָהִאיׁש ְמנּוּקֶ ְזַמן ׁשֶ ּתֹו,  - ּבִ ִים ּבֹוְדִקין ֶאת ִאׁשְ   ַהּמַ

ה ֵמָעֹון  ּתוֹ ֵאין ַה  -ֵאין ָהִאיׁש ְמנּוּקֶ ִים ּבֹוְדִקין ֶאת ִאׁשְ   ! "ּמַ
  

ָקֵני לָ  א, ּדְ ָרה ְוִנכְ ֶאּלָ ּתְ ִהיא ֲארּוָסה, ְוִאיְסּתַ ׁשֶ ה ְולֹא ִנְבֲעָלהּה ּכְ   . ְנָסה ְלחּוּפָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ה ִלְפסּולֹות.  :ׁשְ   ֵיׁש חּוּפָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

א ִהיא?  ָהא ְמָתַרְצּתָ ָרא ּדְ   ְוִתְסּבְ
י ֲאָתא  יְוָהא ּכִ רֹוָמא ַרּבִ ר ֲחִניָנא ִמּדָ   , ַאָחא ּבַ
יֵדיּה ֲאָתא ְוַאְייֵתי     :ַמְתִניָתא ּבִ

ְך"" ְלֲעֵדי ִאיׁשֵ 99"ִמּבַ
ַעל ַלּבֹוֵעל,  -  כ) במדבר ה,(  ִכיַבת ּבַ ְדָמה ׁשְ ּקָ   ִמי ׁשֶ

ְד  ּקָ ַעלְולֹא ׁשֶ ִכיַבת ּבֹוֵעל ַלּבַ   !ָמה ׁשְ
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ
ֵבית ָאִביָה  א ָעֶליָה ֲארּוָסּה ּבְ ּבָ גֹון ׁשֶ ַחת ָלּה: ּכְ ּכַ    .ַמׁשְ

  
כְ  י ׁשֹוֶמֶרת ָיָבםּדִ ּבֵ ֵבית ָחִמיָה  ,ָווָתּה ּגַ א ָעֶליָה ָיָבם ּבְ ּבָ  .ׁשֶ

  
ּתֹו ַמַעְלָיא  !ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ָקֵרית ָלּה?   נח,ב    !ִהיאִאׁשְ

ָהא ָאַמר    ל! : ָקָנה ַלּכֹ ַרבּדְ
  
מּוֵאל, כִּ  ה.ּדְ ׁשְ ָרׁשָ ּפָ ָבִרים ָהֲאמּוִרים ּבַ א ַלּדְ   ָאַמר: לֹא ָקָנה ֶאּלָ
  

א ְלַרב, ִמיֵד    י הּוא ַטֲעָמא ֶאּלָ
  ! ל: ָקָנה ַלּכֹ ַרבָהא ָאַמר 

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ּה ַמֲאָמר ֲעַבד ּבָ גֹון ּדַ    ,ּכְ
אי ִהיא,  ּמַ ית ׁשַ ָאְמֵריְוּבֵ מּור.  :ּדְ   ַמֲאָמר קֹוֶנה ִקְנָין ּגָ

  
   ,ִאי ָהִכי

   !ַהְיינּו ֲארּוָסה
  

ָתא ִהיא?! ּוְלַטֲעִמיְך, ְנׂשּוָאה ּוְכנּוָס    ה ָלאו ֲחָדא ִמיּלְ
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ה ָהִאיׁש ֵמָעֹון   ה ָהִאיׁש ֵמָעֹוןְוִנּקָ ה ָהִאיׁש ֵמָעֹוןְוִנּקָ ה ָהִאיׁש ֵמָעֹוןְוִנּקָ   והאשה ההיא תשא את עוונה ְוִנּקָ

99
ךְ ויתן איש בך את שכבתו    ְלֲעֵדי ִאיׁשֵ ךְ ִמּבַ ְלֲעֵדי ִאיׁשֵ ךְ ִמּבַ ְלֲעֵדי ִאיׁשֵ ךְ ִמּבַ ְלֲעֵדי ִאיׁשֵ   ִמּבַ

  רש"י
   סכת סוטה:. דמממתני'

   . אמן תרי זימני לרבות כל הני:אמן
. כלומר ואם היתה שומרת יבם וכנוסה

יבמתו וכנסה היבם משקה אותה 
ומשביעה אף על סתירה שנסתרה בעודה 
שומרת יבם ומים בודקין אותה על 
שתיהן דהא אי זנאי בעודה שומרת יבם 
אסורה עליו וכר' עקיבא מוקמינן לה 

ר אין במסכת סוטה (דף יח:) דאמ
קידושין תופסין בחייבי לאוין דמשוי לה 
יבמה לשוק כאשת איש וכי היכי דאשת 
איש מיתסרא אגברא בזנות שומרת יבם 
נמי מיתסרא איבמה וכיון דמיתסרא 

   עליה בת קינוי היא:
. קינא לה והתרה בה אל תסתרי דקני לה

עם איש פלוני. לא שותות. דבעינן תחת 
   אישך:

קינא לה . אם ולא נוטלות כתובה
ונסתרה שהיא גרמה לאסור את עצמה 

   עליו:
אלא דקני לה כשהיא ארוסה וקא 

. באירוסיה ונשאה ומשקה איסתתרה
   לה:

   . והתניא כו':ומי בדקי לה
. שלא בא עליה לאחר מנוקה מעון

שנסתרה שהתורה אסרה עליו דכתיב 
   (במדבר ה) והיא נטמאה:

. מדמשקה לה יש חופה לפסולות וש''מ
תחת אישך דקני לה חופה  וקרינן ביה

ואף על גב דלא חזיא לביאה דהא אסורה 
   לו משנסתרה:

. ותסברא דהא מתני' מתרצתא אמר רבא
   היא והא כי אתא כו':

. קודם שבא עליה ארוסה בבית אביה
   סתירה ולעולם מתרצתא היא:

ופרכינן דכוותה גבי שומרת יבם שבא 
. לשם זנות בבית חמיה באלמנותה עליה

לה ואיסתתרה והכניסה והדר קינא 
לחופה ולא נבעלה ומשקה לה ומשביעה 

  שלא שטית בסתירה הראשונה:
   . קרית לה:שומרת יבם

   יד:. בביאת שוגג ומזקנה לכל
. הא דמייתינן מידי הוא טעמא אלא לרב

יש חופה לפסולות לסיועה לרב מייתינן 
לה דאמר לעיל יש חופה לפסולות ורב 
האמר לעיל קנה לכל ולדידיה לא 

   מיתרצתא היא:
. ואח''כ בא עליה בזנות כגון דעבד מאמר

   בבית חמיה:
. בפרק ד' אחין (לעיל וב''ש היא דאמרי

גמור ליעשות דף כט:) מאמר קונה קנין 
ארוסה גמורה והפריח את זיקת היבום 
ותו לא מקניא ליה בביאת מזיד אלא 
במסירת חופה כאשה בעלמא כדאמרינן 
בד' אחין (שם) ומשום הכי קרי לה 
שומרת יבם אפילו לאחר ביאה דאי 
לב''ה לא אלים מאמר להפריח זיקת 
יבמין וליחול זיקת אירוסין ונישואין 

   ות לגמרי:והוי קני לה בביאת זנ
. גמורה וארוסה הא אי הכי היינו ארוסה

   תנא לה:
   . אשתו שלא היתה יבמתו:נשואה דידיה

. אחיו דביבמתו שייך לשון דחבריה
כניסה לישנא אחרינא ועיקר דכוותה גבי 
שומרת יבם דקשיא לך נמי בה הא לאו 
בת אשקויי היא מוקמת לה נמי כגון 
שבא עליה דהא כשנכנסה לחופה ליכא 

   ומה דהא חופה ביבמה לא שייכא:לאוק
. אלא לא תוקמה שומרת יבם קרית כו'

לשומרת יבם כשבא עליה אלא כגון 
דעבד בה מאמר ולשקדמה שכיבת בעל 
לא קפדינן דהא קדמה שכיבת בעל 
הראשון שהיא באה מכחו ומאמר קונה 

  קנין גמור וקרינן בה תחת אישך:
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ַחְבֵריּה.  יֵדיּה, ּוְכנּוָסה ּדְ א, ְנׂשּוָאה ּדִ   ֶאּלָ

ַחְבֵריּה.  ,ָהָכא ַנִמי יֵדיּה, ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ּדְ   ֲארּוָסה ּדִ
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
א הּוא,  ּנָ   ַהאי ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
קֹוָתּה " ין ָלּה ַלֲארּוָסה ְלַהׁשְ ִהיא ֲארּוָסה, ֵאין ְמַקּנִ ׁשֶ   ּכְ

ִהיא ְנׂשּוָאה ׁשֶ קֹוָתּה ּכְ ין אֹוָתּה ְלַהׁשְ   . "ֲאָבל ְמַקּנִ
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
  ַעל ְיֵדי ִגְלּגּול. 

  
  

  רש"י
. לעולם לא תדוק רב פפא אמר

כא כגון מינה דיש חופה וה
דקינא לה כשהיא ארוסה 
ונשאה ובא עליה והדר 
איסתתרה ומשקה לה על ידי 
אותו קינוי והאי תנא הוא כו': 
לישנא אחרינא אמר רב פפא 
לעולם דקינא לה כשהיא 
ארוסה ואיסתתרה ומשקה לה 
כשהיא נשואה [הג''ה עד שלא 
נבעלה ודקשיא לך משקדמה 
שכיבת בעל לבועל האי תנא וכו' 

ודקשיא לך אין מנוקה עכ''ה] 
מעון האי תנא הוא דלית ליה 
הך דרשא וזה הוא לשון מורי 
והוא נראה עיקר דללישנא קמא 
איכא למיפרך אם כן מאי לא 
שטיתי ארוסה ואדרבה הא לא 

   כשהיא ארוסה איסתתרה:
. מתניתין בדלא רב נחמן אמר

קינא ולא איסתתרה כשהיא 
ארוסה אלא קינא לה משנשאה 

קה לה ע''י ואיסתתרה ומש
קינוי של עכשיו ומגלגל עליה 
שבועה כל ימים שהיתה תחתיו 
משנתארסה ונבדקה ומכאן 

  לגלגול שבועה מן התורה:
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        נח, בנח, בנח, בנח, ב .20
ַלח  ֵמיּה  ַרב ֲחִניָנאׁשָ ְ יּדְ ִמׁשּ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

יִבְמּתֹו, ְוֵיׁש לֹו ָאח, ֲאִפ  ה ַמֲאָמר ּבִ רּוָמה.  -  ֶהֶנתֵהן, ְוִהיא ּכֹ יּלּו הּוא ּכֹ ָהעֹוׂשֶ ָסָלּה ִמן ַהּתְ   ּפְ
  

  ְלַמאן? 
יִאיֵליָמא לְ  יָאַמר ּדְ ֵאיַמר  - ֵמִאיר  ַרּבִ אֹוַרְייָתא ַרּבִ סּוָלה לֹא ָאְכָלה ִמּדְ ֶרת ְלִביָאה ּפְ ּמֶ ּתַ    ,ֵמִאיר ִמׁשְ

ַנן ִמי ָאַמר?     ַרּבָ    !ּדְ
א לְ  יְוֶאּלָ יֶאְלָעָזר וְ  ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ    ?!ׁשִ

ֲעָיא ַנן ִמיּבָ ַרּבָ אֹוַרְייָתא, ָאְכָלה ּדְ סּוָלה ּדְ ֶרת ְלִביָאה ּפְ ּמֶ ּתַ א ִמׁשְ ּתָ    ?!ָהׁשְ
  

י ֲאָתא  א, ּכִ   ָאַמר:  ָרִביןֶאלָּ
יִבְמּתֹו  ּה ַמֲאָמר ּבִ ה ּבָ ְבֵרי ַהּכֹ  -ָעׂשָ    ,ל ָאְכָלהּדִ

ְבֵרי ַהּכֹ  - ֵיׁש לֹו ָאח ָחָלל   אֹוֶכֶלת,  ל ֵאיָנּה ּדִ
א  ט. ׁשֶ לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ   ָנַתן ָלּה ּגֵ

י   ָאַמר: אֹוֶכֶלת.  יֹוָחָנן ַרּבִ
  ָאַמר: ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת.  ֵריׁש ָלִקיׁש 

  

י"    – "אֹוֶכֶלת :ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ
יֲאִפיּלּו לְ  ֶרת ְלִביָא ּדְ  ,ֵמִאיר ַרּבִ ּמֶ ּתַ י ִמׁשְ אֹוַרְייָתאָאַמר ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת ָהֵני ִמיּלֵ סּוָלה ּדְ    ,ה ּפְ

ַנן  ַרּבָ    .ָאְכָלה –ֲאָבל ּדְ
  

    - " ָאַמר: ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת ֵריׁש ָלִקיׁש וְ "
יֲאִפיּלּו לְ  יֶאְלָעָזר וְ  ַרּבִ ְמעֹון,  ַרּבִ   ׁשִ
ָאְמֵרי י  ,אֹוֶכֶלת :ּדְ ָמקֹום ַאֵחר, ּדְ ָהֵני ִמיּלֵ   ֵיׁש לֹו ְלַהֲאִכיל ּבְ

יָון  ,ֲאָבל ָהָכא ָמקֹום ַאֵחר, לֹא. ּדְ ּכֵ   ֵאין לֹו ְלַהֲאִכיל ּבְ
  

יָמא חֹוֶזֶרת ,ָהָכא ַנִמי :ְוִכי ּתֵ    ,ֵיׁש לֹו ְלַהֲאִכיָלּה ּבְ
א,  -חֹוֶזֶרת  יּה, ּוְקרֹוָבה ְלֵבי ָנׁשָ ְסָקה ִמיּנֵ   ּפָ

יּה  -ֲאָבל ָהא     !ֲאִגיָדא ּבֵ
  
  
  
  
  

  רש"י
   . עד שיכנוס:פסלה מן התרומה

. שיש משתמרת לביאה פסולה
ביד אחיו לבא עליה וביאתו 
ביאה וכי היכי דהיא משתמרת 
לביאתו כך היא משתמרת 
לביאת אחיו שהיא פסולה 

רבנן דיש ביאה אחר מאמר מד
כדתנן (לעיל דף נ:) מאמר לזו 
ובעל לזו כו' וכן בב' יבמין 

   ויבמה אחת:
. ביאה שהיא פסולה דאורייתא

דאורייתא כגון אלמנה לכהן 
   גדול:

. בין לרבי יוחנן בין דברי הכל
לריש לקיש אכלה בתרומה דבי 
נשא דהא אפילו לרבי מאיר לא 
פסיל אלא במשתמרת לביאה 

. לזה יש דאורייתא: פסולה
   היבם אח חלל:

. אפי' היא לדברי הכל לא אכלה
בת כהן ואע''ג דעבד בה מאמר 
כהן כשר אכתי משתמרת 
לביאה פסולה היא לביאת 
החלל דהויא פסולה דאורייתא 
ולא אכלה ואפי' לרבי אלעזר 
ורבי שמעון כי מכשרי באלמנה 
לכ''ג קמכשרי שיש לו להאכיל 
במקום אחר אבל משתמרת 
ליבם חלל דאין לו להאכיל דהא 
כהן חלל זר הוא פסל לה ולא 

   אכלה:
. כהן ליבמתו אלא שנתן לה גט

כהנת ואכתי לביאתו היא 
משתמרת וביאתה פסולה 
מדרבנן היא דגט מהני בה 

   מדרבנן:
אפילו לרבי אלעזר דאמר 

. הני מילי על ידי קידושין אוכלת
דיש לו להאכיל כי האי גוונא 

   במקום אחר:
. דאין לו ל ידי גירושיןאבל ע

להאכיל על ידי גירושין במקום 
   אחר לא:

. הכא נמי יש לו ואם תאמר
להאכיל על ידי גירושין גמורים 
בחוזרת דאם היה מגרשה 
לגמרי היתה חוזרת לבית אביה 

   ואוכלת בתרומה:
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        נט, אנט, אנט, אנט, א    ––––    נח, בנח, בנח, בנח, ב .21
ְרׁשוּ "    :ִנְתַאְרְמלּו אֹו ִנְתּגָ
ּוִאין ִמ [ ׂשּ סּולֹות.  - ן ַהּנִ   ּפְ

רֹות –ִמן ָהֵאירּוִסין  ׁשֵ   . ]"ּכְ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ יּבְ ר יֹוֵסף ַרּבִ יא ּבַ מּוֵאלִמ  ִחּיָ ְ   : ׁשּ
יוּכֹ    נט,א ְחּתָ ה ּוָבְגָרה ּתַ ַטּנָ ׁש ֶאת ַהּקְ ּדֵ ּקִ דֹול ׁשֶ    ?ַמהוּ ^ -  ֵהן ּגָ

  
ּוִאין ָאְזִליַנן,  ַתר ִניׂשּ   ּבָ

ַתר ֵאיר    ?ּוִסין ָאְזִליַנןאֹו ּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵניתּוָה     :ּתְ

ְרׁשוּ "    :ִנְתַאְרְמלּו אֹו ִנְתּגָ
ּוִאין  ׂשּ סּולֹות,  - ִמן ַהּנִ   ּפְ

רֹות - ִמן ָהֵאירּוִסין  ׁשֵ   . (יבמות נו:) "ּכְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֲעָיא ִלי,  וּוָיּה ֲחָלָלה לֹא ָקִמיּבָ   ְלׁשָ

וָיּה ֲח ִב ּדְ  ּוְ ְמׁשַ   .ָלָלהיָאה ִהיא ּדִ
ֲעָיא ִלי י ָקִמיּבָ ח" :ּכִ ְבתּוֶליָה ִיּקָ ה ּבִ ָ   ַמאי?  -  (ויקרא כא, יג) "ְוהּוא ִאׁשּ

ֵעיַנן, ּדְ  'ִקיָחה' ין ּבָ   ִקּדּוׁשִ
ֵעיַנןּדְ אֹו ִקיָחה  ּוִאין ּבָ    ?ִניׂשּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵניתּוָה:    ָהא ַנִמי ּתְ
ה ִלְהיֹות ּכֹ" דֹול ֵאיֵרס ֶאת ָהַאְלָמָנה ְוִנְתַמּנָ   . (יבמות סא.) "ִיְכנֹוס - ֵהן ּגָ
  

אֵני ָהָתם  ְכִתיב –ׁשָ ה" :ּדִ ָ ח ִאׁשּ 100"ִיּקַ
  . יד) ויקרא כא,( 

  
ִתיב ,ָהָכא ַנִמי ה" :ּכְ ָ    !"ִאׁשּ

  
ִים ,ַאַחת ּתַ    .ְולֹא ׁשְ

  
  ּוָמה ָרִאיָת? 

  
י ּגּוָפּה.  - ָהא  ּנֵ ּתַ   ִאיׁשְ

י ּגּוָפּה.  -ְוָהא  ּנֵ ּתַ   לֹא ִאיׁשְ
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ח- - - - ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאתה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאתה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאתה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאתַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ    ה לֹא ִיּקָ חֵאּלֶ ה לֹא ִיּקָ חֵאּלֶ ה לֹא ִיּקָ חֵאּלֶ ה לֹא ִיּקָ י ִאם      ֵאּלֶ י ִאםּכִ י ִאםּכִ י ִאםּכִ ה- - - - ּכִ ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ תּוָלה ֵמַעּמָ הּבְ ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ תּוָלה ֵמַעּמָ הּבְ ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ תּוָלה ֵמַעּמָ הּבְ ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ תּוָלה ֵמַעּמָ   ּבְ

  רש"י
. בימי אירוסין ובגרה תחתיו

וכ''ג אסור בבוגרת כדאמרינן 
במתניתין ומצותו בקטנה או 

   רה:בנע
   . לכונסה משבגרה או לא:מהו

. בתר קיחה דאירוסין אזלינן
ושריא ליה או בתר נישואין 
אזלינן וכיון דבגרה אסירא 

   ליה:
. אלמא ן כשרותמן האירוסי

בפסול כהונה בתר נישואין 
אזלינן מדלא פסיל אלמנה 

   שנתארסה לכ''ג ומת:
. אלמא בתר אירוסין יכנוס

   אזלינן:
. כי אם שאני התם דכתיב אשה

בתולה מעמיו יקח אשה והאי 
אשה קרא יתירא הוא ומיניה 
מרבינן לקמן בפירקין (דף סא.) 
דאם אירס אלמנה ונתמנה 

   נוס:להיות כהן גדול יכ
. תירוצא הוא אחת ולא שתים

   אחת יש לך לרבות ולא שתים:
. בוגרת הא אישתני גופה

נשתנה גופה מן אירוסין 
  לנישואין אלמנה לא נשתנית:
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        , א, א, א, אנטנטנטנט .22
ָנה             ִמׁשְ

דֹולּכֹ    :ֵהן ּגָ
א ַאְלָמָנה ָ    :לֹא ִיׂשּ

ין ַאְלָמָנה ִמן ָהֵאירּוִסין,    ּבֵ
ּוִאין.  ׂשּ ין ַאְלָמָנה ִמן ַהּנִ   ּבֵ

  

א ֶאת ַהּבֹוֶגֶרת ָ   .ְולֹא ִיׂשּ
  

י יוְ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ    :ְמעֹוןׁשִ  ַרּבִ
בֹוֶגֶרת יִרין ּבְ   .ַמְכׁשִ

  

ת ֵעץ א ֶאת מּוּכַ ָ   . ְולֹא ִיׂשּ
  

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ח"" 101"ַאְלָמָנה... לֹא ִיּקָ

  , יד) ויקרא כא,( 
ין ַאְלָמָנה ִמן ָהֵאירּוִסין,    ּבֵ

ּוִאין ׂשּ ין ַאְלָמָנה ִמן ַהּנִ   . "ּבֵ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֵתיָמא 102"ַאְלָמָנה" "ַאְלָמָנה"ֵליַלף  :ַמהּו ּדְ
ָמר,  (בראשית לח, יא)   ִמּתָ

ן ִמן  ַהּלָ ּוִאיןַמה ּלְ ׂשּ ּוִאין,  ,ַהּנִ ׂשּ אן ִמן ַהּנִ   ַאף ּכָ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  ָהִכי ַנִמי? :ְוֵאיָמא

  
ה, ּדִ ּדּוְמָיא    ְגרּוׁשָ

ין ִמן ָהֵאירּוִסין,  ּוִאין ּבֵ יׂשּ ין ִמן ַהּנִ ה ּבֵ רּוׁשָ   ַמה ּגְ
ּוִאין.  יׂשּ ין ִמן ַהּנִ ין ִמן ָהֵאירּוִסין ּבֵ   ַאף ַאְלָמָנה ּבֵ
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ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת   ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאתַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאתַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאתַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ ח- - - - ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ ה לֹא ִיּקָ חֵאּלֶ ה לֹא ִיּקָ חֵאּלֶ ה לֹא ִיּקָ חֵאּלֶ ה לֹא ִיּקָ י ִאם      ֵאּלֶ י ִאםּכִ י ִאםּכִ י ִאםּכִ ה- - - - ּכִ ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ תּוָלה ֵמַעּמָ הּבְ ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ תּוָלה ֵמַעּמָ הּבְ ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ תּוָלה ֵמַעּמָ הּבְ ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ תּוָלה ֵמַעּמָ   ּבְ
102

  ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביךויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביךויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביךויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך  

  רש"י
  מתני' 

. ולא ישא את הבוגרת
   פלוגתייהו מפרש בגמ':

  
   גמ 

   . אלמנה סתמא משמע:פשיטא
. שבי אלמנה (בראשית מתמר

   לח):
. ובגרושה דומיא דגרושה

א ליה דסתמא היא דלית פשיט
לך למילף כדילפינן ג''ש 

  באלמנה:
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        בבבב- - - - נט, אנט, אנט, אנט, א .23
א ֶאת ַהּבֹוֶגֶרת" ָ   . "ְולֹא ִיׂשּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ח"" ְבתּוֶליָה ִיּקָ ה ּבִ ָ ָרט ְלבֹוֶגֶרת,  - יג)ויקרא כא, ( "ְוהּוא ִאׁשּ תּוֶליָה ּפְ לּו ָלּה ּבְ ּכָ    ,ׁשֶ

ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
י יוְ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ    :ׁשִ

בֹוֶגֶרת יִרין ּבְ   . "ַמְכׁשִ
  

ַמ     ?יגֵ לְ אי ָקא ִמיּפְ ּבְ
  

י   ֵמִאיר ָסַבר:  ַרּבִ
תּוָלה' ַמע,  - 'ּבְ תּוִלים ַמׁשְ   ֲאִפיּלּו ִמְקָצת ּבְ

תּוֶליָה" תּוִלים.  -  "ּבְ ל ַהּבְ א ּכָ ִאיּכָ   ַעד ּדְ
ְבתּוֶליָה" ּה  – "ּבִ ַדְרּכָ ּה  ,ִאין – ּכְ ַדְרּכָ ּלא ּכְ   לֹא.  -ׁשֶ

  
יוְ  יֶאְלָעָזר וְ  ַרּבִ ְמעֹון  ַרּבִ    :ָסְבִריׁשִ
תּוָלה' ַמע,  - ּבְ ֵליָמה ַמׁשְ תּוָלה ׁשְ   ּבְ

תּוֶליָה" תּוִלים.  -  "ּבְ   ַוֲאִפיּלּו ִמְקָצת ּבְ
ְבתּוֶליָה" ּה.  -  "ּבִ ַדְרּכָ ּלא ּכְ ין ׁשֶ ּה, ּבֵ ְכַדְרּכָ ין ּבִ יִמין, ּבֵ תּוֶליָה ַקּיָ ל ּבְ ְהיּו ּכָ ּיִ   ַעד ׁשֶ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ּה ִנְבֲעלָ  ַדְרּכָ ּלא ּכְ ה -ה ׁשֶ סּוָלה ְלְכהּוּנָ   .ּפְ

  
   :ָרָבאְמִתיב 

ה"" ָ ה ָהְראּוָיה לֹו,  - (דברים כב, יט) "ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ָ ִאׁשּ   ּבְ
ָרט ְלַאְלָמָנה  דֹול, כְֹל  - ּפְ   ֵהן ּגָ

ה  רּוׁשָ   ."ֵהן ֶהְדיֹוטכְֹל  -ֲחלּוָצה וַ ּגְ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ַדְרכָּ  :ִאיֵליָמא ּכְ ּום ּבְ ָהְוָיא ָלּה "ַאְלָמָנה"ּה ַמאי ִאיְרָיא ִמׁשּ ּום ּדְ יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ עּוָלה? ּתֵ    !ּבְ

ּום ַאְלָמָנה  ּה, ּוִמׁשּ ַדְרּכָ ּלא ּכְ א ָלאו ׁשֶ עּוָלה  -ֶאלָּ ּום ּבְ   לֹא!   - ִאין, ִמׁשּ
  

י  נט,ב י ?ָהא ַמּנִ   ֵמִאיר ִהיא,  ַרּבִ
יָאַמר, כְּ ּדְ ְוַרב     .ָזרֶאְלָע  ַרּבִ

  
יִאי כְּ    ֶאְלָעָזר,  ַרּבִ

ָהְוָיא ָלּה זֹונָ  יּפֹוק ֵליּה ּדְ עּוָלה? ּתֵ ּום ּבְ    !הַמאי ִאיְרָיא ִמׁשּ
ָהא ָאַמר  יּדְ ם ִאיׁשּות ֶאְלָעָזר ַרּבִ ּלא ְלׁשֵ נּוָיה ׁשֶ א ַעל ַהּפְ נּוי ַהּבָ ָאּה זֹוָנה - : ּפָ    .ֲעׂשָ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ְבֲעָלה  ּנִ גֹון ׁשֶ   ִלְבֵהָמה, ּכְ
עּוָלה  ּום ּבְ ָהָתם ִמׁשּ א –ּדְ    ,ִאיּכָ

ּום זֹוָנה  א.  -ִמׁשּ   ֵליּכָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ךְ  ְפׁשָ ה ּנַ    ,ִמּמַ

עּוָלה ָהְוָיא     ,זֹוָנה ַנִמי ָהְוָיא -ִאי ּבְ
עּוָלה ַנִמי ָלא ָהְוָיא -ְוִאי זֹוָנה ָלא ָהְוָיא    !ּבְ

  
יָמא ָהוְ  :ְוִכי ּתֵ ּה ַא ָיא ִמיֵדי ּדְ ַדְרּכָ ּלא ּכְ ת ֵעץ ׁשֶ    ,מּוּכַ

ה ָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ ּכְ ה ׁשֶ ָ ן, ֵאין ְלָך ִאׁשּ ת ֵעץ ַעל ְיֵדי ְצרֹור ,ִאם ּכֵ ית מּוּכַ ּלא ַנֲעׂשֵ    !ׁשֶ
  

א, ָאַמר  יֶאלָּ   : ֵזיָרא ַרּבִ
 .ְמָמֶאֶנתּבִ 

  רש"י
. אי הוה כתיב בתולה יקח בתולה

מקצת בתולים משמע והואי 
מישתרי בוגרת השתא דכתיב 
בתוליה מיתסרא בוגרת דמשמע 

   דבעינן כל בתוליה:
. בי''ת יתירא דמשמע בבתוליה

הכי למדרש במקום בתוליה 
דהיינו כדרכה אם נבעלה נפסלה 

אבל בבעילה שלא כדרכה לא לכ''ג 
דלמיסר בעולה שלא כדרכה ליכא 
למימר מהאי קרא ולמידרש עד 
שיהו כל בתוליה קיימין ואפילו 
שלא כדרכה כדדרשינן ליה אליבא 
דרבי אלעזר כיון דבתולה ממעט 
בוגרת כ''ש בעולה שלא כדרכה 
הלכך כי אתא קרא למישרי אתא 

   וכדדרשינן:
אי  .ורבי אלעזר ורבי שמעון סברי

הוה כתיב בתולה שלימה משמע 
ומיתסרא בוגרת השתא דכתיב 
בתוליה אפילו מקצת בתולים 

   משמע לרבות בוגרת:
. ב' יתירא משמע שתהא בבתוליה

בבתוליה שלא אבדה מהם כלום 
על ידי בעילה בין כדרכה בין שלא 
כדרכה וכיון דאיתרבאי בוגרת 
להיתירא איצטריך למיסר בעולה 

   שלא כדרכה:
. לכ''ג שמצווה על כהונהפסולה ל

הבתולה אבל להדיוט אפילו 
כדרכה כשרה ואין זונה אלא 

   הנבעלת לאסור לה:
. במאנס נערה ולו תהיה לאשה

   בתולה כתיב:
. מן האירוסין וזה פרט לאלמנה

המאנס כ''ג הוא או גרושה או 
חלוצה מן האירוסין היא אם כהן 

   הדיוט הוא:
. הך ביאת אונס שבא היכי דמי

   ן גדול זה:עליה כה
. תיפוק ליה דהויא לה בעולה

ותניא לקמן אנוסת עצמו ומפותת 
   עצמו לא ישא:
. דאמר בתולה עד הא מני ר''מ

קיימין פרט שיהו כל בתוליה 
לבוגרת ואייתר ליה בבתוליה 
למעוטי בעולה שלא כדרכה 

   דשריא:
. דאמר פסולה כרבי אלעזר ורב

דאמר לעיל בתוליה מקצת 
בתולים לרבויי בוגרת ואתא 
בבתוליה למעוטי בעולה שלא 

   כדרכה כדלעיל:
. ואפי' לכהן הדיוט דהויא לה זונה

   אסורה:
. לקמן דהא אמר רבי אלעזר כו'

   דף סא:):בפירקין (
. דילפינן לקמן איסור זונה ליכא

   בשמעתין אין זנות לבהמה:
. א''כ לאו ביאה אי זונה לא הויא

   היא ואפי' לכהן גדול תשתרי:
. וכ''ת מידי דהויא אמוכת עץ

דהא רבי אלעזר קאמר במתני' לא 
ישא את מוכת עץ ותיבעי למימר 
דאפי' במוכת עץ שלא כדרכה 

רה פסולה: א''כ אין לך אשה שכש
לכהונה גדולה שלא נעשית מוכת 
עץ על ידי צרור. של קינוח בית 

   הכסא:
. משכחת לה להא אלא א''ר זירא

דרב אליבא דרבי אלעזר דהויא 
בעולה ולא זונה ולא אלמנה ולא 
גרוש' בקטנה יתומה הנישאת 
לבעל ובעלה שלא כדרכה ומיאנה 
בו דאין כאן פסול זנות ואלמנות 

ש כאן וגירושין ואשמעינן רב די
   פסול בעולה לכהן גדול:

  



    """""ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו    ––––מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' 
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        נט, בנט, בנט, בנט, ב .24
יאָאַמר  ר ִחּיָ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ

הְכׁשֵ  -ִנְבֲעָלה ִלְבֵהָמה     .ָרה ִלְכהּוּנָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ֵאינֹו ִאיׁש, "   ִנְבֲעָלה ְלִמי ׁשֶ

י  ְסִקיָלה, ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ   ּבִ
ה ָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ   . "ּכְ

  
י ֲאָתא  יִמיּכִ   ָאַמר:  ַרב ּדִ

ִריָבה ַאַחת ּבְ  ה ּבְ ִית, ַמֲעׂשֶ ֶדת ֶאת ַהּבַ ָהְיָתה ְמַכּבֶ   ִהיְתלּו ׁשֶ
ֶלב    ּכּוְפִרי ֵמַאֲחֶריָה, ּוְרָבָעּה ּכֶ

ה.  י ִלְכהּוּנָ יָרּה ַרּבִ   ְוִהְכׁשִ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
דֹולְלכֹ וּ    .ֵהן ּגָ
  

י ּכֹ  יֵמי ַרּבִ דֹול ִמי ֲהָוהּבִ    ?!ֵהן ּגָ
  

א ְראּוָיה ְלכֹ  דֹול. ֶאּלָ   ֵהן ּגָ
  

ְר  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ילְ  103ַזְקָיאִמּפַ   : ַרב ַאׁשִ
ֲאמּור ָתא ּדַ ַנן ְמָנא ָהא ִמיּלְ ֵאין ְזנּות ִלְבֵהָמה?  :ַרּבָ   ׁשֶ

  
ְכִתיב ֶלב :ּדִ 104""לֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ

  , (דברים כג, יט) 
ֶלב, ְוְמִחיר זֹוָנה  :ּוְתַנן ִרין –ֶאְתַנן ּכֶ   , "מּותָּ

ֱאַמר ּנֶ ֵניֶהם" :ׁשֶ ם ׁשְ ָעה - "ּגַ ַנִים ְולֹא ַאְרּבָ   . (תמורה ל.) "ׁשְ
  

                                                             
103

  והגמרות המקבילות. ע"פ מסורת הש"ס  
104

ֶלב   ֶלבלֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ ֶלבלֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ ֶלבלֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ   בית ה' אלהיך לכל נדר כי תועבת ה' אלהיך גם שניהם לֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ

  רש"י
. אפי' לכהן גדול לכהונה הכשר

דמוכת עץ בעלמא היא ומאן 
   דשרי במוכת עץ שרי בה:

   . בהמה:למי שאינו איש
. אם יש עדים שבסקילה

והתראה היכא דליכא עדים 
   והתראה כשרה לכהונה:

   . שם מקום:בהיתלו
. כלבים גדולים שצדין כופרי

   בהן חיות:
דאי  . שלא כדרכהמאחריה

כדרכה לא גרעה ממוכת עץ: 
רבי לאחר חורבן הבית היה 
כמה דורות שהוא סוף התנאים 
ובימי רבן יוחנן בן זכאי חרב 
הבית דתנן (ר''ה דף כט:) 
משחרב בית המקדש התקין רבן 

   יוחנן בן זכאי וכו':
. שאם אמר אדם אתנן כלב

לזונה הילך טלה זה והבעלי 
לכלבי ומחיר זונה שהחליף זונה 

ה מותרים למזבח ומדשרי בטל
   אתנן כלב אלמא לאו זנות הוא:
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        ס, אס, אס, אס, א    ––––    נט, בנט, בנט, בנט, ב .25
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ת ַעְצמֹו " א -ֲאנּוַסת ַעְצמֹו ּוְמפּותַּ ָ   .לֹא ִיׂשּ
א    ָנׂשּוי.  - ְוִאם ָנׂשָ

ת ֲחֵבירֹו  א,  -ֲאנּוַסת ֲחֵבירֹו ּוְמפּותַּ ָ   לֹא ִיׂשּ
א    :ְוִאם ָנׂשָ

י ן ַרּבִ   אֹוֵמר: ַיֲעקֹב  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ָלד ָחָלל    .ַהּוָ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ָלד ּכָ  רַהּוָ   . "ׁשֵ

  
א    . ָנׂשּוי" - "ִאם ָנׂשָ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 

ֵגט.    ּומֹוִציא ּבְ
  

ָקָתֵני א ָהא ּדְ א ָנׂשּוי" :ְוֶאּלָ   !"ִאם ָנׂשָ
  

ר ַיֲעקֹ ָאַמר    : בַרב ַאָחא ּבַ
ה. ^לֹוַמר    ס,א ְמפּוּתָ ם ְקָנס ּבִ ּלֵ ֵאין ְמׁשַ   ׁשֶ

  
ִתילֲאַזל  י ּכְ ִביָהה ִמּבֵ יּה ֲא  ,ַרב ּגְ א ַקּמֵ ַמְעּתָ יּדְ ָמָרּה ִלׁשְ   . ַרב ַאׁשִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יוְ  ַרבְוָהא  ָאְמֵרי יֹוָחָנן ַרּבִ ְרַוְייהוּ  ּדְ    :ּתַ
ת ֵעץ  א,  - ּבֹוֶגֶרת ּומּוּכַ ָ   לֹא ִיׂשּ

א    ָנׂשּוי.  - ְוִאם ָנׂשָ
יו :ַאְלָמא ְחּתָ ת ֵע  ,סֹוָפּה ִלְהיֹות ּבֹוֶגֶרת תַּ יוסֹוָפּה ִלְהיֹות מּוּכַ ְחּתָ   .ץ ּתַ

יו ָהָכא ַנִמי, ּסֹוָפּה  ְחּתָ עּוָלה ּתַ   . ִלְהיֹות ּבְ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  
  

  רש"י
. כהן גדול דכתיב לא ישא

בתולה יקח (ויקרא כא) בשעת 
  ליקוחין תהיה בתולה:

. משלם קנס במפותה שאין
שאם מפותה היא אהנו ליה 
נשואין למפטריה מקנסא 
שהמפתה אין משלם קנס אלא 
כשאין כונסה דכתיב אם מאן 
ימאן (שמות כב) אבל אם מהור 
ימהרנה לו לאשה לא יתן כלום 
אבל אונס נותן מיד אפילו הוא 
כונסה דכתיב (דברים כב) ונתן 
האיש השוכב עמה ולו תהיה 

   לאשה:
. להא דרב לשמעתאאמרה 

   הונא דאמר ומוציאה בגט:
. סופה להיות מוכת עץ תחתיו

כלומר סופה ליבעל לו ולאבד 
   בתוליה:

. סופה להיות בעולה תחתיו
ואם נשא נשוי דקתני לגמרי 
קאמר דמותר לקיימה הואיל 
ולעצמו נבעלה וסופה להיות 

  בעולה לו:
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        ס, אס, אס, אס, א .26
ת ֲחֵבירֹו " א.  -ֲאנּוַסת ֲחֵבירֹו ּוְמפּותַּ ָ   לֹא ִיׂשּ

א    :ְוִאם ָנׂשָ
י ן ַרּבִ ָלד ָחָללאֹוֵמר: ַיֲעקֹב  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    .ַהּוָ

ר ֲחָכִמיםוַ  ׁשֵ ָלד ּכָ    ."אֹוְמִרים: ַהּוָ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
יֲהָלָכה כְּ  ן ַיֲעקֹ  ַרּבִ   ב. ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

  
לְוֵכן ָאַמר  יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
יֲהָלָכה כְּ  ן ַיֲעקֹ  ַרּבִ   ב. ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

  
  

א  ָאְמֵריִאיּכָ    :ּדְ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
יּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ן ַיֲעקֹ  ַרּבִ    ?בֱאִליֶעֶזר ּבֶ

יָסַבר ָלּה כְּ     .ֶאְלָעָזר ַרּבִ
  

ָוֵתיּה?    ּוִמי ָסַבר ָלּה ּכְ
ַנת  :ְוָהא ַקְייָמא ָלן יִמׁשְ ן ַרּבִ   ַקב ְוָנִקי, ַיֲעקֹב  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ָהא ָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ַעְמָרםְוִאיּלּו ּבְ
יֵאין ֲהָלָכה כְּ    ֶאְלָעָזר.  ַרּבִ

  
ָיא    .ַקׁשְ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ה ֵמ ֵיׁש ָחָלל ּבְ  יֵבי ֲעׂשֵ ְלֵגיַחּיָ   . ָקִמיּפְ
י ן ַרּבִ ה, ַיֲעקֹב  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ יֵבי ֲעׂשֵ   ָסַבר: ֵיׁש ָחָלל ֵמַחּיָ

ַנן ָסְבִרי ה.  :ְוַרּבָ יֵבי ֲעׂשֵ   ֵאין ָחָלל ֵמַחּיָ
  

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ן ַרּבִ    ?ַיֲעקֹב ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
  

ְכִתיב:  ה ּדִ תּוָלהַוֲחָלָלה זֹ "ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ י ִאם ּבְ ח ּכִ ה לֹא ִיּקָ 105"ָנה ֶאת ֵאּלֶ
  , (ויקרא כא, יד) 

יו" :ּוְכִתיב ַעּמָ ל ַזְרעֹו ּבְ הוּ  – טו)ויקרא כא, ( "ְולֹא ְיַחּלֵ    .ַאּכּוּלְ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

ה"   .ִהְפִסיק ָהִעְנָין - "ֵאּלֶ
  
יוְ  ן ַרּבִ    ?ַיֲעקֹב ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
  

ה"ָאַמר:  הלְ  -  "ֵאּלֶ    .ַמעּוֵטי ִנּדָ
  

ַתְנָיא ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ    :ּכְ
ה"ֵמ " ה - "ֵאּלֶ ּדָ ה ָחָלל ִמּנִ ה עֹוׂשֶ ה ָחָלל, ְוִאי ַאתָּ ה עֹוׂשֶ   ."ַאתָּ

ַמאן    ?ּכְ
  
יכְּ  ן ַיֲעקֹ  ַרּבִ   ב. ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
  
יוּ  ן ַרּבִ ֵביּה לְ ַיֲעקֹב  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ה"ִנְכּתְ    !ְלַבּסֹוף "ֵאּלֶ
  

ָיא.    ַקׁשְ
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תּוָלה   י ִאם ּבְ ח ּכִ ה לֹא ִיּקָ ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ֵאּלֶ תּוָלהַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ י ִאם ּבְ ח ּכִ ה לֹא ִיּקָ ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ֵאּלֶ תּוָלהַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ י ִאם ּבְ ח ּכִ ה לֹא ִיּקָ ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ֵאּלֶ תּוָלהַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ י ִאם ּבְ ח ּכִ ה לֹא ִיּקָ ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ֵאּלֶ   מעמיו יקח אשה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ

  רש"י
. דאמר סבר לה כר' אלעזר

(לקמן דף סא:) פנוי הבא על 
הפנויה שלא לשם אישות עשאה 
זונה וקיימה עליה בלאו 
ומחייבי לאוין דכהונה הוי הולד 

   חלל:
. לקמן בפירקין דרב עמרם

   (שם):
. ר' ביש חלל מחייבי עשה

אליעזר ב''י לא כר' אלעזר 
סבירא ליה ולאו זונה היא ולא 
קיימא עליה בלאו אלא בעשה 
דכתיב בתולה יקח ולא בעולה 

   עשה: ולאו הבא מכלל עשה
. ואפי' וכתיב לא יחלל אכולהו

אבתולה יקח ולא בעולה דעשה 
   הוא:

. דכתיב אלה אלה הפסיק הענין
בתר חייבי לאוין לאשמועינן 
אלה שהן חייבי לאוין חלוקין 

   מדין חייבי עשה:
. שאם בא כהן על למעוטי נדה

   אשתו נדה אין הולד חלל:
. הואיל ולאו ולכתביה לבסוף

   לפלוגינהו אתי:
לרב אשי דמוקי  .קשיא

  פלוגתייהו בטעמא דהני קראי:
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        בבבב- - - - ס, אס, אס, אס, א .27
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

  ֲאחֹותֹו ֲארּוָסה, "
י יוְ  ֵמִאיר ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ְיהּוָדה ַרּבִ

א ָלּה  ּמֵ    .ִמטַּ
י יוְ  יֹוֵסי ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ׁשִ

א ָלּה.  ּמֵ   ֵאין ִמטַּ
  

הוּ ֲאנּוָסה     ,ְמפּותָּ
ְבֵרי ַהּכֹ א ָלּה  :לּדִ ּמֵ   .ֵאין ִמטַּ

  
ת ֵעץ    ,ּומּוּכַ

א ָלּה,  ּמֵ   ֵאין ִמטַּ
ְבֵרי  יּדִ ְמעֹון ַרּבִ   . ׁשִ

ָהָיה  יׁשֶ ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
דֹול ְראּוָיה ְלכֹ א ָלּה,  -ֵהן ּגָ ּמֵ   ִמטַּ

ֵאין ְראּוָיה ְלכֹ דֹולׁשֶ א ָלּה.  - ֵהן ּגָ ּמֵ   ֵאין ִמטַּ
  

א ָלּה,  -ּובֹוֶגֶרת  ּמֵ   ִמטַּ
ְבֵרי ָכל ָאָדם   ."ּדִ

  
יַר ּדְ ַמאי ַטֲעָמא  יֵמִאיר וְ  ּבִ    ?ְיהּוָדה ַרּבִ

  
י ָהִכי ָדְרׁשִ    :ּדְ

תּוָלה 106""ְוַלֲאחֹתֹו ַהּבְ
ה.  -  (ויקרא כא, ג)  ָרט ַלֲאנּוָסה ּוְמפּוּתָ   ּפְ

ת ֵעץ ֲאִני מֹוִציא ַאף מּוּכַ    ?ָיכֹול ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר  ר לֹא ָהְיָתה ְלִאיׁש"ּתַ ֲהָוָייָתּה ַעל ְיֵדי ִאיׁש,  -  "ֲאׁשֶ   ִמי ׁשֶ

ֵאין ֲהָוָייָתּה ַעל ְיֵדי ִאיׁש     .ָיְצָאה זֹו ׁשֶ
רֹוָבה"   .ְלַרּבֹות ָהֲארּוָסה - "ַהּקְ

  ְלַרּבֹות ַהּבֹוֶגֶרת. -  "ֵאָליו"
  

ה ִלי ְקָרא?    ָהא ָלּמָ
יְוָהָאַמר  תּוָלה"ֵמִאיר:  ַרּבִ ַמע!  - "ּבְ תּוָלה ַמׁשְ   ֲאִפיּלּו ִמְקָצת ּבְ

  
  ִאיְצְטִריְך, 

ֲעָתךְ  תּוָלה"ֵניָלף  :ָאִמיָנא ָסְלָקא ּדַ תּוָלה" "ּבְ    ,ֵמָהָתם "ּבְ
אן ַנִמי ַנֲעָרה,  ן ַנֲעָרה, ַאף ּכָ ַהּלָ   ַמה ּלְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
יוְ  ייֹוֵסי וְ  ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ    ?ַמאי ַטֲעַמְייהוּ  -  ׁשִ
  

י ָהִכי ְרׁשִ    :ּדָ
תּוָלה" ָרט ַלֲאנ -  "ְוַלֲאחֹתֹו ַהּבְ ה ּפְ ת ֵעץּוָסה ּוְמפּוּתָ    .ּומּוּכַ

ר לֹא ָהְיָתה ָרט ַלֲארּוָסה -  ""ֲאׁשֶ   .ּפְ
רֹוָבה" ה - "ַהּקְ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ   .ְלַרּבֹות ֲארּוָסה ׁשֶ

  ְלַרּבֹות ֶאת ַהּבֹוֶגֶרת.  -  "ֵאָליו"
  
רֹוָבה"" ה - "ַהּקְ ְרׁשָ ְתּגָ ּנִ    ?!"ְלַרּבֹות ֲארּוָסה ׁשֶ
  

יְוָהא ָאַמר    ס,ב ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ
דֹול ְלכֹ ְראּוָיה" א ָלּה,  -ֵהן ּגָ ּמֵ   ִמטַּ

ֵאין ְראּוָיה ְלכֹ דֹול ׁשֶ א ָלּה  -ֵהן ּגָ ּמֵ   ! "ֵאין ִמטַּ
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תּוָלה   תּוָלהְוַלֲאחֹתֹו ַהּבְ תּוָלהְוַלֲאחֹתֹו ַהּבְ תּוָלהְוַלֲאחֹתֹו ַהּבְ   תה לאיש לה יטמאהקרובה אליו אשר לא הי ְוַלֲאחֹתֹו ַהּבְ

  רש"י
. של כהן הדיוט אחותו ארוסה

אבל נשואה פשיטא לן דאין 
מטמא דכתיב ולאחותו 

   הבתולה:
. אחותו אנוסה ומפותה

   שנאנסה או שנתפתתה:
. דברי הכל אין מטמא לה

   וטעמא דכולהו מפרש לקמן:
ומוכת עץ אין מטמא לה דברי 

. ר''ש לטעמיה דאמר ר''ש
ניתין מוכת עץ אסורה לכ''ג במת

   אלמא לאו בכלל בתולה היא:
שאינה ראויה לכ''ג אין מטמא 

   . דהכא והכא בתולה כתיב:לה
. ואפי' לרבי מאיר דברי כל אדם

דפסיל בוגרת לכהן גדול הכא 
   לענין טומאה איתרבי כדלקמן:

. שאינה פרט לאנוסה ומפותה
   בתולה:

. יכול שאני מוציא אף מוכת עץ
   ה:שאינה בתול

. ואיצטריך לרבות את הארוסה
לרבויא דלא תימא אשר לא 
היתה פרט לארוסה שהיתה 
לאיש דהויה לשון קידושין 

   היא:
ה''ג למה לי קרא והא אמר 
ר''מ בתולה מקצת בתולים 

. לעיל אמר הכי משמע
מדאיצטריך למכתב בבתוליה 
לגבי כ''ג להוציא את הבוגרת 
לר''מ מכלל דבתולה בוגרת נמי 

   משמע:
. כי ימצא איש נערה תםמה

  בתולה (דברים כב):
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אֵני ָהָתם י ַרֲחָמָנא  ,ׁשָ ַרּבֵ   . "ְקרֹוָבה"ּדְ
  

ת ֵעץ ַנִמי!  ,ִאי ָהִכי   מּוּכַ
  

י  ִים!  -  "ְקרֹוָבה"ַרּבֵ ּתַ   ַאַחת ְולֹא ׁשְ
  

  ּוָמה ָרִאיָת? 
  

ה. ִאְתֲעִביד  - ָהא  ּה ַמֲעׂשֶ   ּבָ
ּה  - ָהא     .לֹא ִאְתֲעִביד ּבָ

  
יוְ  ְבֵקיּה ְלַבר זּוֵגיּה  ַרּבִ ׁשָ ָלל  ,יֹוֵסי, ִמּדְ ת ֵעץ כְּ ְב ּדִ ִמּכְ ימּוּכַ   ֵמִאיר ְסִביָרא ֵליּה,  ַרּבִ

   ?ְמָנא ֵליּה 
  
  . לֹא ָהְיָתה ְלִאיׁש""ִמ 
  

יּה!  יְקּתֵ   ְוָהא ַאּפִ
  

  , "לֹא ָהְיָתה"ַחד ִמ 
  . יׁש""ְלִא ְוַחד ִמ 

  
  
   ."ְלַרּבֹות ַהּבֹוֶגֶרת -  "ֵאָליו""
  

יְוָהא ָאַמר  ְמעֹון ַרּבִ תּוָלה' :ׁשִ ַמע!  - 'ּבְ ֵליָמה ַמׁשְ תּוָלה ׁשְ   ּבְ
  

יֵדיּה ַנִמי ָהָתם ֵמָהָכא    ,ַטֲעָמא ּדִ
ָדֵריׁש ָהִכי: ִמ    ְלַרּבֹות ַהּבֹוֶגֶרת,  -  "ֵאָליו"ּדְ ּדְ

ָלל  'ִמּכְ תּוָלהּדִ תּולָ  - 'ּבְ ַמעּבְ ֵליָמה ַמׁשְ   .ה ׁשְ
  
  
  

  רש"י
. דגבי מדשבקיה לבר זוגיה

מוכת עץ לא פליג אלא ר' שמעון 
לחודיה ושבקיה ר' יוסי דהוה 

וגיה בארוסה מכלל בר ז
דבמוכת עץ כר' מאיר סבירא 

   ליה לר' יוסי דמטמא לה:
. דדריש ליה לר' מלא היתה

   מאיר מי שהוייתה על ידי איש:
. ר' יוסי להוציא והא אפקיה

   את הארוסה:
. להוציא את חד מלא היתה

   הארוסה:
. למישרי מוכת עץ שאין מלאיש

   מקולקלת על ידי איש:
. לעיל והא אמר ר' שמעון

בתולה שלימה משמע 
מדאיצטריך בתוליה למישרי 

  בוגרת לכ''ג:
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        ס, בס, בס, בס, ב .28
ְנָיא    :ּתַ

י" ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ִנים ְויֹום ֶאָחד  לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ חּוָתה ִמּבַ ּיֹוֶרת ּפְ ה,  - ּגִ יָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ   ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ ב ָזָכר ַהֲחיּו ָלֶכם""ְוכֹ ׁשֶ ּכַ ר לֹא ָיְדעּו ִמׁשְ ים ֲאׁשֶ ׁשִ ּנָ ף ּבַ   ,במדבר לא, יח)( ל ַהּטַ
ְנָחס  ֶהםַוֲהֵרי ּפִ   . "ִעמָּ

  
ַנן    ?ְוַרּבָ

  
ָפחֹות.    ַלֲעָבִדים ְוִלׁשְ

  
ת ׁשָ  ,ִאי ָהִכי ִנים ְויֹום ֶאָחד ַנִמיּבַ   !לֹׁש ׁשָ

  
  ַרב הּוָנא, ְד כִּ 
  ַרב הּוָנא ָרֵמי: ּדְ 

ִתיב ה יֹ "וְ  :ּכְ ָ ב ָזָכר ֲהרֹ ָכל ִאׁשּ ּכַ   , יז) במדבר לא,( גּו"ַדַעת ִאיׁש ְלִמׁשְ
ימּו,  -ָהא ֵאיָנּה יֹוַדַעת    ַקּיְ

ָלל  ין לֹא ָיְדעּו ּדְ ִמּכְ ין ָיְדעּו ּבֵ ף, ּבֵ ימּו.  - ַהּטַ   ַקּיְ
ב ָזָכר ַהֲחיּו ָלֶכם""ְוכֹ  :ּוְכִתיב ּכַ ר לֹא ָיְדעּו ִמׁשְ ים ֲאׁשֶ ׁשִ ּנָ ף ּבַ    ,יח)במדבר לא, ( ל ַהּטַ

  ! ֲהרֹוגוּ  -ָהא ָיְדִעי 
  

ְרא :ֱהֵוי אֹוֵמר רּבִ תּוב ְמַדּבֵ ֵעל ַהּכָ   .ּוָיה ִליּבָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ה יֹ " ָ ר - יז)במדבר לא, ( ַדַעת ִאיׁש""ְוָכל ִאׁשּ תּוב ְמַדּבֵ ֵעל ַהּכָ ְראּוָיה ִליּבָ    .ּבִ

ׁש?  א ִנְבֲעָלה ַמּמָ ֵעל, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ְראּוָיה ִליּבָ ה אֹוֵמר ּבִ   ַאתָּ
הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ב ָזָכר"ל ַהּטַ "ְוכֹ  :ּכְ ּכַ ר לֹא ָיְדעּו ִמׁשְ ים ֲאׁשֶ ׁשִ ּנָ   , יח)במדבר לא, ( ף ּבַ

ר תּוב ְמַדּבֵ ֵעל ַהּכָ ְראּוָיה ִליּבָ   . "ֱהֵוי אֹוֵמר: ּבִ
  

   ?ְמָנא ָיְדִעי
  

יְזָנאָאַמר  ר ּבִ יָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ ְמעֹון ֲחִסיָדא ַרּבִ   : ׁשִ
יץ    ,ֶהֱעִבירּום ִלְפֵני ַהּצִ

ֶניָה  ּפָ ל ׁשֶ ֵעל,  -מֹוִריקֹות  ּכָ ִהיא ְראּוָיה ִליּבָ ָידּוַע ׁשֶ   ּבְ
ֶניָה מֹוִריקֹות  ֵאין ּפָ ל ׁשֶ ֵעל.  - ּכָ ֵאיָנּה ְראּוָיה ִליּבָ ָידּוַע ׁשֶ   ּבְ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

   .ִהְדרֹוָקן –ִסיָמן ַלֲעֵביָרה 
  

ָבר,  ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ   ּכַ
ה אֹוֵמר:  ְמְצאּו ִמּיֹ ַאּתָ ֵבי ָיֵבי"ַוּיִ ְלָעדׁשְ    ,ׁש ּגִ

ב ָזָכר" ּכַ ר לֹא ָיְדָעה ִאיׁש ְלִמׁשְ ע ֵמאֹות ַנֲעָרה ְבתּוָלה ֲאׁשֶ   , (שופטים כא, יב) ַאְרּבַ
   ?ְמָנא ָיְדִעי

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

ל ַיִין,  י ָחִבית ׁשֶ יבּום ַעל ּפִ   הֹוׁשִ
עּוָלה    ֵריָחּה נֹוֵדף,  - ּבְ
תּוָלה    ֵאין ֵריָחּה נֹוֵדף.  - ּבְ

  
יץ? ְונַ    ַעְבִריְנהּו ִלְפֵני ַהּצִ
  

ֵריּה ָאַמר  ֲהָנא ּבְ   : ַרב ָנָתןּדְ ַרב ּכָ
107"ְלָרצֹון ָלֶהם"

  , (שמות כח, לח) 
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  לפני ה'ְלָרצֹון ָלֶהם ְלָרצֹון ָלֶהם ְלָרצֹון ָלֶהם ְלָרצֹון ָלֶהם והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עוון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קדשיהם והיה על מצחו תמיד   

  רש"י
. לא מחזקינן לה כשרה לכהונה

   כזונה:
. נמי אי הכי אפילו בת ג' שנים

ליתכשר לרבי שמעון ובלבד 
שלא תהא נבעלת דהא קרא 
אנבעלה הוא דקא קפיד ליה 
וקאמר כל שאין נבעלת החיו 

   לכם:
. לא מצית אמרת כדרב הונא

   נים לימא קרא החיו:דבת ג' ש
. אשה משמע דרב הונא רמי

גדולה וקאמר קרא יודעת הרוגו 
ושאינה יודעת החיו מכלל דטף 
לא שנא הכי ולא שנא הכי החיו 

   וכתיב וכל הטף וגו':
. מדקשו קראי אהדדי הוי אומר

על כרחך יודעת דקרא ואשר לא 
ידעו לאו ידיעה ממש קאמר 
דאם כן לא מיתרצא דוקיא 

ראויה ליבעל דקרא אלא ב
הכתוב מדבר דכל אשה הראויה 
לידע הרוגו והשתא משמע אשה 
אפילו טף בת ג' דראויה לידע 
ולא תידוק הא טף בין ידעי בין 
לא ידעי החיו דהא בראויה קא 
מישתעי קרא אלא החיו לכם 
דקאמר רחמנא בפחותה מבת 

   שלש קאמר:
. אע''פ שלא בראויה ליבעל

   נבעלה:
ר לא כשהוא אומר וכל הטף אש

. הא אשה אע''פ שלא ידעו החיו
ידעה הרוגו הוי בראויה ליבעל 

   קמשתעי קרא:
   . נס היה:פניה מוריקות

. פניהן של עוברי עבירה הדרוקן
   מוריקין:

. בימי פלגש מאנשי יבש גלעד
בגבעה שנהרגו כל אנשי יבש 
גלעד לפי שלא באו להלחם 
בשבט בנימין כשאר אחים 
והחיו כל שלא נבעלה ונתנום 

  נותרים משבט בנימין לנשים:ל
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ִתיב   .ְולֹא ְלפּוְרָענּות -  "ְלָרצֹון" :ּכְ
  

ִמְדָין ַנִמי ,ִאי ָהִכי    !ּבְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ִתיב,  "ָלֶהם"   ּכְ

  נּות, ְולֹא ְלפּוְרָע  ,ְלָרצֹון – "ָלֶהם"
  ֲאִפיּלּו ְלפּוְרָענּות.  - ּוְלגֹוִים 

  
יָאַמר  ר ִאיִדיַיֲעקֹב  ַרּבִ יָאַמר  ּבַ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

יֲהָלָכה כְּ  ן יֹוַחאי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   .ׁשִ
  

יָאַמר ֵליּה  ילְ  ֵזיָרא ַרּבִ ר ִאיִדיַיֲעקֹב  ַרּבִ   : ּבַ
לָ  ִמיַע ָלְך, אֹו ִמּכְ ֵפירּוׁש ׁשְ ִמיַע ָלךְ ּבְ   ?ָלא ׁשְ

  
ָלָלא   ?ַמאי ּכְ

  
יָאַמר ּדְ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ָרא ָעֶליָה ַעְרָער,  ּקָ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ   ִעיר ַאַחת ָהְיָתה ּבְ
ר  ּגֵ יְוׁשִ יֶאת  ַרּבִ   , ּוְבָדָקּה, רֹוָמנּוס ַרּבִ

ִני לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ חּוָתה ִמּבַ ּיֹוֶרת ּפְ ת ּגִ ּה ּבַ יָרּה ּוָמָצא ּבָ ים ְויֹום ֶאָחד, ְוִהְכׁשִ ה.  ַרּבִ   ִלְכהּוּנָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִמיַע ִלי.  ֵפירּוׁש ׁשְ   ּבְ

  
ָלָלא ַמאי?    ְוִאי ִמּכְ

  
אֵני ָהָתם: הֹוִאיל ְוִאְנִסיב ִאְנִסיב.  ְלָמא ׁשָ   ּדִ

ָהא  יוְ  ַרבּדְ ָאְמֵרי יֹוָחָנן ַרּבִ ְרַוְייהוּ  ּדְ    :ּתַ
ת ֵעץ  א,  - ּבֹוֶגֶרת ּומּוּכַ ָ   לֹא ִיׂשּ

א    ָנׂשּוי.  - ְוִאם ָנׂשָ
  

א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ
ָלָמא ָהָתם  ׁשְ ע - ּבִ יו, סֹוָפּה ִלְהיֹות ּבְ ְחּתָ יוסֹוָפּה ִלְהיֹות ּבֹוֶגֶרת ּתַ ְחּתָ    .ּוָלה ּתַ

יו?!  -ָהָכא  ְחּתָ   סֹוָפּה ִלְהיֹות זֹוָנה ּתַ
  

ָלָלא,    ַרב ָסְפָרא ַמְתֵני ָלּה ִמּכְ
ָיא לֵ     ,יּה ְוַקׁשְ

י ֵליּה ָהִכי.  ּנֵ   ּוְמׁשַ
  

ִנים ְויֹום ֶאָחד.  לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ חּוָתה ִמּבַ ּיֹוֶרת ּפְ ִאְנִסיב ּגִ ֲהָנא ּדְ   ַההּוא ּכָ
ר ִיְצָחקָאַמר ֵליּה    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

  ַמאי ַהאי? 
יָאַמר ּדְ  :ָאַמר ֵליּה  ר ִאיִדיַיֲעקֹב  ַרּבִ יָאַמר  ּבַ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ יֲהָלָכה כְּ : ְיהֹוׁשֻ ן יֹוַחאי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    .ׁשִ

יק יְקָנא ָלְך  ,ָאַמר ֵליּה: ִזיל ַאּפֵ יְוִאי לֹא ַמּפֵ ר ִאיִדי ֵמאּוֵניךְ ַיֲעקֹב  ַרּבִ   .ּבַ
  
  

  רש"י
. מיניה דרבי בפירוש שמיע לך

   יהושע בן לוי:
. דשמעת מיניה או מכללא

מילתא דדייקת מיניה דסבירא 
   ליה כר' שמעון:

. מאיזה כלל היה לו מאי כללא
   לומר:
. לפסול משפחת העיר: ערער

   רומנוס גרסינן:
. הניחה תחת בעלה והכשירה

   כהן:
. ואי מהאי ואי מכללא מאי

ללא שמיע ליה לר' יעקב מאי כ
אית ליה לרבי זירא לאותביה 
דקא בעי מיניה בפירוש שמיע 

   לך או מכללא:
. הכא סופה להיות זונה תחתיו

בתמיה אי סבירא ליה דפסול 
משום זנות סבירא ליה ואם כן 
לא שנא לכתחלה ולא שנא 

   דיעבד אסירא:
. כדאקשי דלמא וקשיא ליה

   התם הואיל ואינסיב אינסיב:
. כדשנינן בשלמא שני הכיומ

התם סופה להיות בעולה תחתיו 
   כו':

. מפיקנא לך ר' יעקב מאונך
כלומר משמתינן לך ותפיק על 

  כרחך:
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        סא, אסא, אסא, אסא, א    ––––    ס, בס, בס, בס, ב .29
ְנָיא    :ּתַ

יְוֵכן ָהָיה " ן יֹוַחאי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:   ׁשִ
ִאי  סא,א אֹ ִקְבֵרי ּגֹוִיים ֵאיָנן ְמַטּמְ   ֶהל, ן ּבְ

ֱאַמר: ּנֶ ן צֹ  ׁשֶ ם"אִני צֹ "ְוַאּתֵ   , (יחזקאל לד, לא) אן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאתֶּ
ם ְקרּוִיין 108"ָאָדם" :ְוֵאין ַהּגֹוִיים ְקרּוִיין ,"ָאָדם" :ַאתֶּ

" .  
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ר ָאֶלף" ה ָעׂשָ ָ ׁשּ   ! לא, מ) במדבר( "ְוֶנֶפׁש ָאָדם ׁשִ

  
ֵהָמה ּום ּבְ   . ִמׁשּ

  
ר ה" "ֲאׁשֶ מאלֹו ּוְבֵהָמה ַרּבָ ין ְיִמינֹו ִלׂשְ ר לֹא ָיַדע ּבֵ ֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאׁשֶ ים ֶעׂשְ ּתֵ ְ ה ִמׁשּ ּה ַהְרּבֵ   ! (יונה ד, יא) ֶיׁש ּבָ

  
ֵהָמה.  ּום ּבְ   ִמׁשּ

  
אּו"ל נֵֹרג ֶנֶפׁש ְוכֹ ל הֹ "ּכֹ  ְתַחּטְ ָחָלל ּתִ   ! (במדבר לא, יט) ֵגַע ּבֶ

  
ׂשְ  ְלָמא ִאיְקִטיל ַחד ִמּיִ   ָרֵאל. ּדִ

  
ַנן    ?ְוַרּבָ

  
ּנּו ִאיׁש"   . מט)במדבר לא, ( "לֹא ִנְפַקד ִמּמֶ

  
יוְ  ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ?ׁשִ
  

ּנּו ִאיׁש"   .ַלֲעֵביָרה – "לֹא ִנְפַקד ִמּמֶ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
אֹ ַמֲעִטיְנהּו ְקָרא ֵמִאְטמּוֵיי ּבְ   ֶהל, ְנִהי ּדְ

ְכִתיב אֹ  :ּדִ י ָימּות ּבְ   , יט, יד)במדבר ( ל"הֶ "ָאָדם ּכִ
א ִמי ַמֲעִטיְנהּו ְקָרא? ָ ע ּוַמׂשּ    !ִמַמּגָ

  
  

                                                             
108

  (במדבר יט, יד) אדם כי ימות באהל  

  רש"י
. את ןאין מטמאי

   המאהיל עליהם:
. אתם קרוים אדם

וגבי טומאת אהל 
כתיב אדם כי ימות 

   באהל (במדבר יט):
. במדין נפש אדם

כתיב: ומשני הא 
דקרי להו אדם משום 
דבעי למכתב בהמה 
גבייהו כדכתיב 
וחמורים ובקר וגבי 
בהמה מיקרו אדם 
אבל אדם סתמא לא 
מיקרו: אנשי נינוה 

   עובדי כוכבים היו:
. במדין פשכל הורג נ

כתיב ומדבעו טומאת 
   שבעה אלמא מיטמו:

ממגע ומשא מי 
. וגבי מגע מעטינהו

אשכחן נוגע בעצם או 
בחלל דלא כתיב אדם 
הלכך אע''ג דלא 
מיקרו אדם מטמא 

   במגע ובמשא:
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        סא, אסא, אסא, אסא, א .30
ָנה             ִמׁשְ

ה ִלְהיֹות ּכֵֹאיַרס ֶאת ָהַאְלָמָנה, וְ  דֹול ִנְתַמּנָ   ִיְכנֹוס.  - ֵהן ּגָ
ה ּבִ  ְמָלאּוַמֲעׂשֶ ן ּגַ ַע ּבֶ ְיּתֹוס,  יהֹוׁשֻ ת ּבַ א ּבַ ׁש ֶאת ַמְרתָּ ּדֵ ּקִ   ׁשֶ
הּו ַהּמֶ  ָנָסּה. ֶלְך ִלְהיֹות ּכֹּוִמּנָ דֹול, ְוּכְ   ֵהן ּגָ

  
ְפָלה ִלְפֵני כֹ ּנָ ה ִלְהיֹות ּכֹׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ׁשֶ דֹול, ֵהן ֶהְדיֹוט, ְוִנְתַמּנָ   ֵהן ּגָ

ּה ַמֲאָמר  ה ּבָ ָעׂשָ י ׁשֶ   . ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיְכנֹוס - ַאף ַעל ּפִ
  

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִאם ֵאיַרס ֶא " ִין ׁשֶ ה ִלְהיֹות ּכִֹמּנַ ְכנֹוסת ָהַאְלָמָנה ְוִנְתַמּנָ ּיִ דֹול ׁשֶ    ?ֵהן ּגָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ה"תַּ ָ ח ִאׁשּ   . "(ויקרא כא, יד) "ִיּקַ
  

  ַנִמי!  - ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם  ,ִאי ָהִכי
  
ה"" ָ   .ְולֹא ְיָבָמה - ִאׁשּ
  
  
  
ַע " יהֹוׁשֻ ה ּבִ ְמָלא[ ַמֲעׂשֶ ן ּגַ ת  ּבֶ א ּבַ ׁש ֶאת ַמְרתָּ ּדֵ ּקִ ְיּתֹוס, ׁשֶ   ּבַ

ָנָסּה  דֹול, ְוּכְ ֶלְך ִלְהיֹות ּכֵֹהן ּגָ הּו ַהּמֶ   ]."ּוִמּנָ
  
הוּ "    ,ִאין – "ִמּנָ

ה    לֹא.  - ִנְתַמּנָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
  ְקִטיר ָקָחֵזיָנא ָהָכא. 

  
יָאַמר ּדְ    : ַרב ַאּסִ

אי  ְיּתֹוס ְלַיּנַ ת ּבַ א ּבַ ִדיָנֵרי ַעְייָלה ֵליּה ַמְרּתָ ְרְקָבא ּדְ אּתַ    ,ַמְלּכָ
מֹוֵקי ֵליּה  ָכֲהֵני ַרְבְרֵבי. לִ ַעד ּדְ ְמָלא ּבְ ן ּגַ ַע ּבֶ   ּיהֹוׁשֻ

  
  

  רש"י
. ת''ל בתולה מעמיו יקח אשה

האי אשה לא איצטריך אלא 
   לדרשא:

. כלומר המלך מינהו מינהו אין
סנהדרין לא אבל אחיו הכהנים ו

   מנוהו:
. נתמנה לא קתני נתמנה לא

   דהוי משמע דראוי היה לכך:
. קשר של קטיר קחזינא הכא

רשעים אני רואה כאן שלא היה 
ראוי לכך אלא שנתן ממון 

  ומינוהו:
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        סא, אסא, אסא, אסא, א .31
ָנה             ִמׁשְ

ת ָאִחיו ּכֹ ּמֵ דֹול ׁשֶ ם -ֵהן ּגָ   . חֹוֵלץ ְולֹא ְמַייּבֵ
  

ָמָרא             ּגְ

ֵסיק ְוָתֵני    ,ָקא ּפָ
ָנא ִמן ָהֵאירּוִסין,    ָלא ׁשְ
ּוִאין.  ׂשּ ָנא ִמן ַהּנִ   ְוָלא ׁשְ

  
ָלָמא  ׁשְ ּוִאין"ּבִ ׂשּ ה - "ִמן ַהּנִ ה109ֲעׂשֵ ה. וְ הּוא,  110, ְולֹא ַתֲעׂשֶ ה ַוֲעׂשֵ ה ּדֹוֶחה לֹא ַתֲעׂשֶ   ֵאין ֲעׂשֵ

א  ה! ָיבֹ  -  ִמן ָהֵאירּוִסיןֶאּלָ ה, ְוִיְדֶחה ֶאת לֹא ַתֲעׂשֶ   א ֲעׂשֵ
  

ה.  ִנּיָ יָאה ׁשְ יָאה ִראׁשֹוָנה, ַאּטּו ּבִ ֵזיָרה ּבִ   ּגְ
  
  

                                                             
109

  בתולה מעמיו יקח  
110

  אלמנה לא יקח  

  רש"י
  מתני' 

   . כהן גדול:חולץ
. דאלמנה היא ולא מייבם

   ואסורה לו:
  

  גמ' 
. אלמנה לא לא תעשה ועשה

 יקח בתולה יקח (ויקרא כא)
   ולא בעולה:
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        בבבב- - - - סא, אסא, אסא, אסא, א .32
            ָנהִמשְׁ 

א ַאְילֹוִנית - ֵהן ֶהְדיֹוט ּכֹ ָ    ,לֹא ִיׂשּ
ה ּוָבִנים.  ָ ן ֵיׁש לֹו ִאׁשּ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
א ַאְילֹוִנית,  ָ ה ּוָבִנים לֹא ִיׂשּ ָ ׁש לֹו ִאׁשּ ּיֵ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

ּתֹוָרה.  ִהיא זֹוָנה ָהֲאמּוָרה ּבַ   ׁשֶ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

אֵאין זוֹ     :ָנה ֶאּלָ
ּיֹוֶרת,    ּגִ

  ְוְמׁשּוְחֶרֶרת, 
ִעיַלת ְזנּות ְבֲעָלה ּבְ ּנִ   . ְוׁשֶ

  

ָמָרא             ּגְ

לּוָתא לְ    : ַרב הּוָנאָאַמר ֵליּה ֵריׁש ּגָ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ה ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ּום ּפְ   .ִמׁשּ
  
ה ּכֹ ַא  ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ִדיּפְ ּקְ ִמּפַ ָרֵאל לֹא ִמּפַ  ,ֲהִנים הּוא ּדְ ִדי?! ְוִיׂשְ   ּקְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵעי ְלִמיְתֵני ֵסיָפא ָקא ּבָ ּום ּדְ    :ִמׁשּ

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ה   סא,ב ָ ׁש לֹו ִאׁשּ ּיֵ י ׁשֶ א ַאְילֹוִנית, ^ַאף ַעל ּפִ ָ ִנים לֹא ִיׂשּ   ְוֵיׁש לֹו ּבָ

ּתֹוָרה ִהיא זֹוָנה ָהֲאמּוָרה ּבַ   . "ׁשֶ
ַא  ִמּפַ ּזֹוָנה ּכֹ ּדְ ִדי, ֲהִנים הּוא ּדְ ּקְ ָרֵאל לֹא ִמּפַ ֵדי ְוִיׂשְ   ּקְ

ּום ָהִכי ָקָתֵני ּכֹ    .ֵהןִמׁשּ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
יּדְ ַמאי ַטֲעָמא     ?ְיהּוָדה ַרּבִ

ְכִתיב עּו ִהְזנּו ְולֹא ִיְפרצּו" :ּדִ ּבָ    – (הושע ד, י) "ָאְכלּו ְולֹא ִיׂשְ
יְרָצה ּה ּפִ ֵאין ּבָ יָאה ׁשֶ ל ּבִ א ּבְ  ,ּכָ   ִעיַלת ְזנּות. ֵאיָנּה ֶאּלָ

  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. משום אלא אם כן יש לו בנים
דמצווה על פריה ורביה וה''ה 
לישראל ובגמרא מפרש אמאי 

   נקט כהן:
. שהיא זונה האמורה בתורה

   ובגמרא מפרש לה:
. אלא הגיורת והמשוחררת

   דביאת עכו''ם ועבד פסלה:
. כגון ושנבעלה בעילת זנות

  ישראלית הנבעלת לפסול לה:
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        סא, בסא, בסא, בסא, ב .33
ְנָיא    :ּתַ

י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
הּכֹ ַטּנָ א ֶאת ַהּקְ ָ   . "ֵהן לֹא ִיׂשּ
  

אָאַמר ֵליּה  הלְ  ַרב ִחְסּדָ   : ַרּבָ
ֵעי ָלּה  ְלאֹוְרָתא ּבָ ּה, ּדִ ין ּבָ ְך.  ַרב הּוָנאּפּוק ַעּיֵ   ִמיּנָ

ּה:  ין ּבָ   ָנַפק ִעּיֵ
י יָלּה כְּ ֱאִליֶעֶזר ָסַבר  ַרּבִ   ֵמִאיר,  ַרּבִ

יְוָסַבר ָלּה כְּ    ְיהּוָדה.  ַרּבִ
  
יָסַבר ָלּה כְּ " ָחֵייׁש ְלִמיעּוָטא.  -  "ֵמִאיר ַרּבִ   ּדְ
יְוָסַבר ָלּה כְּ "   ָאַמר: ַאְילֹוִנית זֹוָנה ָהְוָיא. ּדְ  "ְיהּוָדה ַרּבִ
  

יּוכְ     !ֵמִאיר ִמי ָסַבר ָלּה? ַרּבִ
   :ְוָהַתְנָיא

ִמין, ָקָטן ּוְקַטנָּ "   ה לֹא חֹוְלִצין ְולֹא ְמַיּבְ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

יָאְמרּו לֹו ְל    : ֵמִאיר ַרּבִ
ֵאין חֹוְלִציןיָ  ה,  ט)\(דברים כה, ז "ִאיׁש" -  ֶפה ָאַמְרתָּ ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ִתיב ּבַ   ּכְ

ה ְלִאיׁש  ָ יַנן ִאׁשּ   . "ּוַמְקׁשִ
ִמין?  א ַמאי ַטֲעָמא ֵאין ְמַיּבְ   ֶאלָּ

  

  ם: ָאַמר ָלֶה 
ֵצא ָסִריס,  - ָקָטן  א ִיּמָ ּמָ   ׁשֶ

ה  ֵצא ַאְילֹוִנית,  - ְקַטּנָ ּמָ א ּתִ ּמָ   ׁשֶ
ֶעְרָוה.    ְוִנְמְצאּו ּפֹוְגִעין ּבָ

   :ְוַתְנָיא
ה " ֶמת ְוֵאיָנּה חֹוֶלֶצת,  - ְקַטּנָ   ִמְתַייּבֶ

ְבֵרי  יּדִ    !"ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  

יּוכְ     !ְיהּוָדה ִמי ָסַבר ָלּה? ַרּבִ
   :אְוָהַתְניָ 

ָמּה,  - "זֹוָנה"" ׁשְ   זֹוָנה ּכִ
ְבֵרי  יּדִ   . ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ
  זֹו מּוְפֶקֶרת.  -  "זֹוָנה"

י ן ָחָרׁש  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ָמְתָיא ּבֶ
ָאּה זֹוָנה.  ֶרְך ֲעׂשָ ּדֶ קֹוָתּה, ּוָבא ָעֶליָה ּבַ ֲעָלּה ְלַהׁשְ   ֲאִפיּלּו ָהַלְך ּבַ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
  זֹוָנה זֹו ַאְילֹוִנית. 

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ִעיַלת ְזנּות.  ְבֲעָלה ּבְ ּנִ ּיֹוֶרת, ּוְמׁשּוְחֶרֶרת, ְוׁשֶ א ּגִ   ֵאין זֹוָנה ֶאּלָ

י   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ָאּה זֹוָנה ּות ֲעׂשָ ם ִאיׁשּ ּלא ְלׁשֵ נּוָיה ׁשֶ א ַעל ּפְ נּוי ַהּבָ    !"ּפָ
  

א ָאַמר  ר ַאֲהָבהַר ֶאּלָ א ּבַ   : ב ַאּדָ
כֹ  דֹול ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ    ,ֵהן ּגָ

עּוָלה ִהיא.  ?ְלֵאיַמת ָקֵני ָלּה  ְדָלה ּבְ   ְלִכי ּגָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י ֵלב    !ְמַכּלֵ

ּה ֲאבּוָה  ׁשָ ִקּדְ ָקֵני ָלּה,  -ִאי ּדְ א הּוא ּדְ ְעתָּ   ֵמַהִהיא ׁשַ
ּה  ּה ַנְפׁשָ ׁשָ ִקּדְ יָהא  -ְוִאי ּדְ ַנןֱא  ַרּבִ    !ִליֶעֶזר ִהיא ְולֹא ַרּבָ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

  רש"י
  גמ' 

. אמאי לא ישא את פוק עיין בה
   הקטנה:

. רבי מאיר חייש למיעוטא
כדתניא לקמן קטן שמא ימצא 
כו' ה''נ חייש רבי אליעזר דשמא 

   ת:תמצא קטנה זו אילוני
   . או קטן או קטנה:קטן וקטנה
. בפרשת חליצה ואם איש כתיב

לא יחפוץ האיש לקחת את 
   יבמתו:

. כיון דלאו בני פוגעים בערוה
הקמת שם נינהו פגע באשת אח 
שלא במקום מצוה דרחמנא 
פטריה דכתיב אשר תלד (דברים 

   כה) פרט לאילונית:
. דאינה נפטרת ואינה חולצת

לשוק בחליצתה דאין מעשה 
נה כלום אבל מתייבמת קט

ותגדל אצלו ותתקיים מצות 
   יבום:

. לשון טועה שטועה כשמה
מתחת בעלה לאחרים דלרבי 
אליעזר אין זונה אלא אשת 

   איש:
. ואפי' פנויה מאחר מופקרת

שהפקירה עצמה לכל קרויה 
זונה אבל משום בעילה אחת לא 

   הויא זונה הפנויה:
. לב''ד הגדול הלך בעלה

י המרים והוליכה להשקותה מ
שקינא לה ונסתרה ואסורה לו 
עד שתשתה עשאה זונה הואיל 
ונבעלה לפסול לה ואם מת 

   אסורה לכהן:
. דנבעלה בנכריותה אלא גיורת

לעובדי כוכבים וכן משוחררת 
דעובד כוכבים ועבד הואיל ולאו 

   בני קדושין נינהו פסלי:
. לפסול לה כגון א' ושנבעלה

מכל העריות וכגון בת ישראל 
   וממזר: לנתין

. דקידושי קטנה לאו לכי גדלה
כלום הן והויא ליה כאנוסת 

   עצמו ומפותת עצמו:
[אי  . כמו מבלי לב:מכלי לב

. האב זכאי דקדשה אבוה כו']
לקדש בתו קטנה בפ''ק 
דקידושין (דף ג:) את בתי נתתי 

   לאיש הזה:
. הא רבי אליעזר היא ולא רבנן

בתמיה דקתני לעיל רבי אליעזר 
ישא את הקטנה  אומר כהן לא

ומשמע דפליגי רבנן עליה וכה''ג 
   מי פליגי רבנן:
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כֹ    ֵהן ֶהְדיֹוט, ְלעֹוָלם ּבְ
ה ָעָליו. וְ  ּתֶ ְתּפַ א ּתִ ּמָ יַנן ׁשֶ   ָחְייׁשִ
  

ָרֵאל ַנִמי!  ,ִאי ָהִכי   ִיׂשְ
   

ה  ּתּוֵיבי ְקַטּנָ   אֹוֶנס הּוא.  -ּפִ
ֵרי.  ָרא ׁשָ ָרֵאל ִמיׁשְ ִיׂשְ   ְואֹוֶנס ּבְ

  
א ּפָ   ר: ָאַמ  ַרב ּפַ

כֹ  דֹול, ּבְ   ֵהן ּגָ
ַתְנָיא א הּוא ּדְ ּנָ   :ְוַהאי ּתַ

תּוָלה"" 111"ּבְ
ה -  (ויקרא כא, יד)     ?ָיכֹול ְקַטּנָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ה"תַּ ָ    ."ִאׁשּ
ה"ִאי  ָ    ?ָיכֹול ּבֹוֶגֶרת -  "ִאׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר:  תּוָלה"תַּ    ."ּבְ
יַצד   ?ָהא ּכֵ

ְג  ַלל ַקְטנּות ְוִלְכַלל ּבַ ְצָתה ִמּכְ אָתהּיָ   . "רּות לֹא ּבָ
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ַתְנָיא א הּוא ּדְ ּנָ    :ַהאי ּתַ

תּוָלה"" תּוָלה" ֵאין - "ּבְ א ַנֲעָרה.  "ּבְ   ֶאּלָ

ֲעָר טֹ  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: תּוָלהַבת ַמְרֶאה ְמאֹ "ְוַהּנַ 112"ד ּבְ
  . "(בראשית כד, טז) 

  
  
י"   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

נּוי ַה  א ַעל ַה ּפָ ם ִאיׁשּות ּבָ ּלא ְלׁשֵ נּוָיה ׁשֶ ָאּה זֹוָנה -ּפְ   . "ֲעׂשָ
  

  : ַרב ַעְמָרםָאַמר 
יֵאין ֲהָלָכה כְּ    ֶאְלָעָזר.  ַרּבִ

  
  
  
  

                                                             
111

  בתולה מעמיו יקח אשה  
112

ֲעָר טַבת ַמְר       ֲעָר טַבת ַמְר ְוַהּנַ ֲעָר טַבת ַמְר ְוַהּנַ ֲעָר טַבת ַמְר ְוַהּנַ תּוָלהְוַהּנַ תּוָלהֶאה ְמאד ּבְ תּוָלהֶאה ְמאד ּבְ תּוָלהֶאה ְמאד ּבְ   ואיש לא ידעה ֶאה ְמאד ּבְ

  רש"י
. ותזנה עליו לפי שאין תתפתה

   בה דעת כלום:
רב פפא אמר בכהן גדול והאי 

. דאסר קטנה מגזירת תנא הוא
   הכתוב:
   . מעמיו יקח אשה:בתולה
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        סא, בסא, בסא, בסא, ב .34
ָנה             ִמׁשְ

ה ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ֵטל ָאָדם ִמּפְ ִנים.  ,לֹא ִיּבָ ן ֶיׁש לֹו ּבָ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ֵני     .ְזָכִריםׁשְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

  ָזָכר ּוְנֵקָבה, 
ֱאַמר:  ּנֶ ָרָאם"ׁשֶ   . ה, ב) בראשית( "ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ

  

ָמָרא             ּגְ

ִנים  ֵטיל -ָהא ֵיׁש לֹו ּבָ ה ּבָ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ   .ִמּפְ
ֵטיל.  ה ָלא ּבָ ָ   ֵמִאׁשּ

  
יָעא ֵליּה לְ  מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןְמַסּיְ   . ׁשְ

ה, ָא ּדְ  ָ לֹא ִאׁשּ ִנים ָאסּור ַלֲעמֹוד ּבְ ה ּבָ ּמָ ׁש לֹו ְלָאָדם ּכַ ּיֵ י ׁשֶ   ַמר: ַאף ַעל ּפִ
ֱאַמר:  ּנֶ   . ב, יח) בראשית( "לֹא טֹוב ֱהיֹות הָאָדם ְלַבּדֹו"ׁשֶ

  
א  ָאְמֵריְוִאיּכָ    :ּדְ

  
ָ  - ָהא  ה, ּוָבֵטיל ַנִמי ֵמִאׁשּ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ֵטיל ִמּפְ ִנים ּבָ   ה, ֵיׁש לֹו ּבָ

א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ מּוֵאל! ּדְ ֵניָמא ּתֶ   ַרב ַנְחָמן ָאַמר ׁשְ
  

  לֹא, 
ִנים  ִנים -ֵאין לֹו ּבָ ת ּבָ ה ּבַ ָ א ִאׁשּ    ,נֹוׂשֵ
ִנים  ִנים.  - ֵיׁש לֹו ּבָ ת ּבָ ָלאו ּבַ ה ּדְ ָ א ִאׁשּ   נֹוׂשֵ

  
ִנים.  ִביל ּבָ ׁשְ ּה ִלְמּכֹור ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבִ   ָנְפָקא ִמיּנָ

  
  
  

  רש"י
. מדקתני לא [מאשה לא בטיל]

יבטל אדם מפריה ורביה אלא 
לא א''כ יש לו בנים ולא קתני 

יבטל אדם מאשה אלא אם כן 
יש לו בנים שמע מינה הא יש לו 
בנים מאשה לא בטיל דצריך 
לישא אשה אבל אין צריך לחזר 

   אחר ראויה לבנים:
. כדי לישא בת בנים למכור ס''ת

ואם יש לו בנים לא ימכור אלא 
   ישא עקרה או זקנה:
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        סב, אסב, אסב, אסב, א    ––––    סא, בסא, בסא, בסא, ב .35
אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ֵני ְזָכִרים   . "ׁשְ
  

אי? ֵב ּדְ ַמאי ַטֲעַמְייהּו  ּמַ   ית ׁשַ
  

ה, ָיְלִפיַנן ִמּמֹ    ׁשֶ
ְכִתיב:  ְרׁשֹום ֶוֱאִליֶעֶזר"ּדִ ה ּגֵ ֵני מׁשֶ   . (דברי הימים א' כג, טו) "ּבְ

  
ל    ?ּוֵבית ִהּלֵ

  
ל עֹוָלם.  יתֹו ׁשֶ ִרּיָ   ָיְלִפיַנן ִמּבְ

  
ִריָּ ּוֵבי אי ִליְלֵפי ִמּבְ ּמַ ל עֹוָלםת ׁשַ    !יתֹו ׁשֶ

  
ר    סב,א ִנין ֶאְפׁשָ ר^ֵאין ּדָ ִאי ֶאְפׁשָ ֶ    .ִמׁשּ

  
ה!  ל ַנִמי, ֵליְלפּו ִמּמׁשֶ   ּוֵבית ִהּלֵ

  
ֲעַבד.  ֲעֵתיּה הּוא ּדַ ה ִמּדַ   ָאְמִרי ָלְך: מׁשֶ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְעּתֹו, ְוִה " ה ִמּדַ ה מׁשֶ ָבִרים ָעׂשָ ה ּדְ לֹׁשָ קֹום: ׁשְ ְעּתֹו ְלַדַעת ַהּמָ יָמה ּדַ   ְסּכִ
ה,  ָ יַרׁש ִמן ָהִאׁשּ   ּפֵ

ר ַהּלּוחֹות,  יּבֵ   ְוׁשִ
  . "ְוהֹוִסיף יֹום ֶאָחד

  

  רש"י
. אבל ב''ש אומרים שני זכרים

   לא זכר ונקבה:
ון שהיו לו . שכיילפינן ממשה

   שני בנים פירש מן האשה:
   . אדם וחוה:מברייתו של עולם

. דאי לא איבראי משאי אפשר
חוה לא הוה נקבה אחריתי אבל 

יש לו שני זכרים הכא מי ש
   נקבות הרבה בעולם:

. משום שכינה ואסור מדעתיה
   לשאר כל אדם לעשות כן:

. הקב''ה אמר הוסיף יום אחד
לו וקדשתם היום ומחר והוא 

  אמר היו נכונים לשלשת ימים:
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קֹום: "[  ְעּתֹו ְלַדַעת ַהּמָ יָמה ּדַ ְעּתֹו, ְוִהְסּכִ ה ִמּדַ ה מׁשֶ ָבִרים ָעׂשָ ה ּדְ לֹׁשָ   ׁשְ

ה,  ָ יַרׁש ִמן ָהִאׁשּ   ּפֵ
ר ַהלּ  יּבֵ   ּוחֹות, ְוׁשִ

  ]."ְוהֹוִסיף יֹום ֶאָחד
  
ה" ָ יַרׁש ִמן ָהִאׁשּ    ."ּפֵ
  

ַרׁש?    ַמאי ּדָ
  

ָעה,  א ְלִפי ׁשָ ִכיָנה ֶאּלָ ֶהם ׁשְ ָרה ִעּמָ ּבְ ּלא ּדִ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ   ָאַמר: ּוַמה ּיִ
   ,ְוָקַבע ָלֶהם ְזַמן

ה"ָאְמָרה ּתֹוָרה:  ָ ׁשּו ֶאל ִאׁשּ ּגְ    ,(שמות יט, טו) "ַאל תִּ
הֲאִני, ׁשֶ  ה ְוַכּמָ ּמָ ָעה, ְולֹא ָקַבע ִלי ְזַמן ַעל ַאַחת ּכַ ָעה ְוׁשָ ָכל ׁשָ יּוָחד ְלִדּבּור ּבְ    .ּמְ

קֹום,  ְעּתֹו ְלַדַעת ַהּמָ יָמה ּדַ   ְוִהְסּכִ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ּפֹ "ֵלְך ֱאמֹ ׁשֶ ִדי"ה ֲעמֹ ר ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם. ְוַאּתָ    .כח)-(דברים ה, כז ד ִעּמָ

  
  
יּבֵ "    ."ר ֶאת ַהּלּוחֹותׁשִ
  

ַרׁש?    ַמאי ּדָ
  

ֵרה ִמְצֹות,  לֹׁש ֶעׂשְ ׁש ֵמאֹות ּוׁשְ ֵ הּוא ֶאָחד ִמׁשּ ַסח, ׁשֶ   ָאַמר: ּוַמה ּפֶ
ן ֵנָכר לֹא יֹ  :ָאְמָרה ּתֹוָרה ל ּבֶ   , (שמות יב, מג) אַכל ּבֹו""ּכָ

ִדים  ָרֵאל ְמׁשּוּמָ ּה, ְוִיׂשְ ה ְוכַ  -ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּמָ ה. ַעל ַאַחת ּכַ   ּמָ
  
  
קֹום" ְעּתֹו ְלַדַעת ַהּמָ יָמה ּדַ   ."ְוִהְסּכִ
  

ְכִתיב "" :ּדִ ְרתָּ ּבַ ר ׁשִ 113ֲאׁשֶ
  , לד, א) מות(ש 

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 
ה רּוְך הּוא ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ר ּכֹ  :ָאַמר לֹו ַהּקָ . ִייׁשַ ְרּתָ ּבַ ִ ׁשּ   ֲחָך ׁשֶ

  
  
ְעּתוֹ "    ."הֹוִסיף יֹום ֶאָחד ִמּדַ
  

ַרׁש?    ַמאי ּדָ
  

ְכִתיב ם ַהּיֹום ּוָמָחר" :ּדִ ּתָ ׁשְ ָמָחר,  -  יט, י) מות(ש "ְוִקּדַ   ַהּיֹום ּכְ
ָחר ֵלילֹו ִעּמֹו,    ַמה ּמָ
  ַאף ַהּיֹום ֵלילֹו ִעּמֹו, 

ָנא ָנַפק ֵליּה  ָהִאיּדָ ְיָלה ּדְ    ,ְוּלַ
ּה  ַמע ִמיּנָ ָנא :ׁשְ ֵרי יֹוֵמי ְלַבר ֵמָהִאיּדָ    .ּתְ

ְעּתֹו ְלַד  יָמה ּדַ קֹום ְוִהְסּכִ ָתא. ּדְ ַעת ַהּמָ ּבְ ִכיָנה ַעד ׁשַ ְרָיא ׁשְ   לֹא ׁשָ
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ְרתָּ הלוחות הראשונים    ּבַ ר ׁשִ ְרתָּ ֲאׁשֶ ּבַ ר ׁשִ ְרתָּ ֲאׁשֶ ּבַ ר ׁשִ ְרתָּ ֲאׁשֶ ּבַ ר ׁשִ   ֲאׁשֶ

  רש"י
. אימתי ידבר ולא קבע לי זמן

 עמי שאפרוש יום אחד קודם:
   . לנשיכם:לאהליכם

   . לשון יישר:אשר
' שבת בפרק . במסעד שבתא

ר''ע (דף פו.) גמרינן לה דעבוד 
פרישה בארבע בשבתא ופירשו 
חמישי וששי שלימים ובשבתא 
שריא שכינה והוא שלישי 
לימים השלמים ויום ראשון לא 

  חשיב שלא היה לילו עמו:



    """""ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו    ––––מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' 
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ְנָיא    :ּתַ

י"    :אֹוֵמר ָנָתן ַרּבִ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

י ְנֵקבֹותׁשְ  תֵּ    .ֵני ְזָכִרים ּוׁשְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

  . "ָזָכר ּוְנֵקָבה
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
יּדְ ַמאי ַטֲעָמא  א ָנָת  ַרּבִ יּבָ אי? ֵב ּדְ ן ַאּלִ ּמַ   ית ׁשַ

  
ְכִתיב    .ֶהֶבל ַוֲאחֹותֹו, ַקִין ַוֲאחֹותוֹ  - (בראשית ד, ב) ֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל""ַוּתֹ  :ּדִ
י ֲהָרגֹו ָקִין" :ּוְכִתיב ַחת ֶהֶבל ּכִ ת ִלי ֱאלִֹהים ֶזַרע ַאֵחר ּתַ י ׁשָ   . כה)בראשית ד, ( "ּכִ

  
ַנן    ?ְוַרּבָ

  
ָקא מֹוֵדית. אֹודּויֵ    י הּוא ּדְ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

י"   אֹוֵמר:  ָנָתן ַרּבִ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
   .ָזָכר ּוְנֵקָבה

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
  . "אֹו ָזָכר אֹו ְנֵקָבה

  
  : ָרָבאָאַמר 

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא  א  ַרּבִ יּבָ לֵב ּדְ ָנָתן ַאּלִ    ?ית ִהּלֵ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶבת ְיָצָרּה""לֹא תֹ ׁשֶ   , (ישעיהו מה, יח) הּו ְבָרָאּה ָלׁשֶ

ֶבת"ְוָהא ֲעַבד ָלּה    . "ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
. אתין רבויין את קין את הבל

   לומר נקבות היו עמהן:
. כי שת לי זרע אחר תחת הבל

א סגיא אלמא תשלומין בעי ול
   בלא שני זכרים ושתי נקבות:

   . אליבא דר' נתן:תרי תנאי
. או מ''ט דר' נתן אליבא דב''ה

זכר או נקבה ולא מבריית עולם 
   יליף ולא ממשה:

. לא ברא עולמו לא תהו בראה
לתוהו אלא לשבת להיות 

   עסוקים ביישובו של עולם:
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ַמר    :ִאיּתְ

יר,  גֹויּותֹו ְוִנְתַגּיֵ ִנים ּבְ   ָהיּו לֹו ּבָ
י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ים  הִקּיֵ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ    ּפְ
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

ה ּוְרִביָּ  ִרּיָ ים ּפְ   ה. לֹא ִקּיֵ
  
י" ה יֹוָחָנן ַרּבִ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ים ּפְ ָהא ָהוּו ֵליּה  -  "ָאַמר: ִקּיֵ    .ּדְ
  
ה ֵריׁש ָלִקיׁש וְ " ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ים ּפְ ֵמי - "ָאַמר: לֹא ִקּיֵ ּנֹוַלד ּדָ ָקָטן ׁשֶ ֵייר ּכְ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ    .ּגֵ
  

  ְוָאְזדּו ְלַטֲעַמְייהּו. 
  

ַמר ִאיּתְ    :ּדְ
ִנים  יר, ָהיּו לֹו ּבָ ּיֵ גֹויּותֹו ְוִנְתּגַ   ּבְ

י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
כֹור ְלַנֲחָלה    .ֵאין לֹו ּבְ

ָהא ֲהָוה ֵליּה  ית אנֹו"ּדְ   . (דברים כא, יז) "ֵראׁשִ
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

כֹור ְלַנֲחָלה   .ֵיׁש לֹו ּבְ
ֵמי.  ּנֹוַלד ּדָ ָקָטן ׁשֶ יר ּכְ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ   ּגֵ

  
  ּוְצִריָכא: 

ִא  ְייָתאּדְ ַהִהיא ַקּמָ ַמִעיַנן ּבְ ַהִהיא ָקָאַמר  :י ַאׁשְ יּבְ ה ִניְנהּו,  ַרּבִ ה ּוְרִבּיָ ֵני ְפִרּיָ ָרא ַנִמי ּבְ ֵמִעיּקָ ּום ּדְ   יֹוָחָנן ִמׁשּ
ֵני ַנֲחָלה ִניְנהּו, ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה ְלֵריׁש ָלִקיׁש.  ָלאו ּבְ   ֲאָבל ְלִעְנַין ַנֲחָלה, ּדְ

  

ַמר ּבְ  ַהִהיא, ֵאיָמא מֹוֶדה ֵליּה לְ ְוִאי ִאיּתְ ָהא ָקָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש, ֲאָבל ּבְ יָהא: ּבְ    .יֹוָחָנן ַרּבִ
   .ְצִריָכא

  
יֵאיִתיֵביּה     :ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  יֹוָחָנן ַרּבִ

ֶבל" ְלֲאָדן ֶמֶלְך ּבָ ן ּבַ ְלֲאָדן ּבֶ ראַדְך ּבַ ַלח ּבְ ֵעת ַהִהיא ׁשָ   ! (מלכים ב' כ, יב) "ּבָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
גֹויּוָתן     ,ִאית ְלהּו ָחֵייס - ּבְ
ירּו  ּיְ   .ֵלית ְלהּו ָחֵייס - ִנְתּגַ

  
  
  
  

  רש"י
. בן בכור אין לו בכור לנחלה

שיולד לו משיתגייר אינו נוטל 
   פי שנים:

. בני פריה ורביה נינהו בני נח
דכתיב ויאמר להם פרו ורבו 

   (בראשית ט):
. לאו בני דין נחלה בנכריותן

נינהו דבת כבן ובכור כפשוט 
אבל ירושה נהגא בהו כדאמרינן 
בקדושין (דף יז:) עובד כוכבים 

   יורש אביו דבר תורה:
. אלמא בנים בלאדן בן בלאדן

   מיקרו:
   י אביהם:. מתייחסין אחרחייס

. נתגיירו אין להם חייס
  מראשונים דכקטן שנולד דמי:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    """""ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו    ––––מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' 

      
295

        סב, אסב, אסב, אסב, א .39
  : ַרבָאַמר 

ֵאין לֹו ָחֵייס, ַהּכֹ  ֶעֶבד ׁשֶ   ל מֹוִדין ּבְ
ְכִתיב בּו ָלֶכם ּפֹ  :ּדִ   ַעם ַהּדֹוֶמה ַלֲחמֹור.  -  (בראשית כב, ה) ה ִעם ַהֲחמֹור""ׁשְ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ִרים ֲעָבִדים""ּוְלִציָבא ֲח  ִנים ְוֶעׂשְ ר ּבָ ה ָעׂשָ ָ   ! (שמואל ב' ט, י) ִמׁשּ
  

ר ַיֲעקֹ ָאַמר    : בַרב ַאָחא ּבַ
ָקר" ן ּבָ ר ּבֶ "ּפָ   .ּכְ

  
  ִאי ָהִכי, ָהָכא ַנִמי! 

  
ֲאבּוהֹון ָמא ּדַ ַמְייהּו ּוִבׁשְ ׁשְ ַיֲחִסיְנהּו ּבִ אֵני ָהָתם ּדְ    ,ׁשָ

  ְוָהָכא לֹא ְמָפֵרׁש. 
  

ֵעית ֵא     :יָמאְוִאיּבָ
א ַאֲחִריֵתי דּוְכּתָ ֲאבּוהֹון,  ,ַיֲחִסיְנהּו ּבְ א ּדַ ֲאבּוהֹון ּוְבַאּבָ   ּבַ

ְכִתיב ֶלְך ָאָסא :ּדִ ָלֵחם ַהּמֶ ׁשְ    ,"ַוּיִ
ן ַטְבִרּמֹ  ן ֲהַדד ּבֶ ן ֶחְזיֹון ֶמֶלְך ֲאָרם ַהּיֹ ֶאל ּבֶ ק ֵלאמֹן ּבֶ ׂשֶ ַדּמֶ ב ּבְ   . (מלכים א' טו, יח) ר"ׁשֵ

  
  
  

  רש"י
. אליעזר עבד שבו לכם פה

   אברהם הוה:
. עבד כנעני של מפיבושת ציבא
   הוה:

. שאני הכא דיחסינהו בשמייהו
שהזכיר שמו [ושמו] של אביו 
בלאדן בן בלאדן אלמא בנים 
איקרו אבל הכא לא הוזכרו 

   בשמותן:
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        בבבב- - - - סב, אסב, אסב, אסב, א .40
   :ַמרִאיּתְ 

ִנים, ּוֵמתּו.    ָהיּו לֹו ּבָ
  ָאַמר:  ַרב הּוָנא

ה ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ים ּפְ   .ִקּיֵ
י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ים.    לֹא ִקּיֵ
  
ים ַרב הּוָנא" ּום  - " ָאַמר: ִקּיֵ    ,ַרב ַאִסיּדְ ִמׁשּ
ּבַ ַרב ַאִסיָאַמר ּדְ  מֹות ׁשֶ ל ְנׁשָ ְכלּו ּכָ ּיִ א ַעד ׁשֶ ִוד ּבָ ן ּדָ   ּגּוף, : ֵאין ּבֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ָפַני ַיֲעטֹוףׁשֶ י רּוַח ִמּלְ 114""ּכִ
  . (ישעיהו נז, טז) 

יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
ה,  ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ים ּפְ   לֹא ִקּיֵ

ֶבת ְיָצָרּה" א.  מה, יח) ישעיהו( "ָלׁשֶ ֵעיַנן, ְוָהא ֵליּכָ   ּבָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֵני ָבִנים " סב,ב ָבִנים - ּבְ   ! "ֲהֵרי ֵהם ּכְ

  
ִלים.  ְנָיא ַהִהיא, ְלַהׁשְ י ּתַ   ּכִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ֵני ָבִנים " ָבִנים,  - ּבְ   ֲהֵרי ֵהם ּכְ
ְמָצא ָסִריס  ּנִ ים  -ֵמת ֶאָחד ֵמֶהם אֹו ׁשֶ הלֹא ִקּיֵ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ    !"ּפְ

  
א  יּוְבּתָ   ַרב הּוָנא! ּדְ ּתְ

  
א יּוְבּתָ    .ּתְ
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ָפַני ַיֲעטֹוף   י רּוַח ִמּלְ ָפַני ַיֲעטֹוףּכִ י רּוַח ִמּלְ ָפַני ַיֲעטֹוףּכִ י רּוַח ִמּלְ ָפַני ַיֲעטֹוףּכִ י רּוַח ִמּלְ   ונשמות אני עשיתי ּכִ

  רש"י
א . כלומר טעממשום דרב אסי

דפריה ורביה משום דרב אסי 
והאי כיון דנטלו על ידו מנשמות 
שבאותו אוצר ששמו גוף הרי 

   קיים מצות פריה ורביה:
. קס''ד בניםבני בנים הרי הן כ

שמת הזכר או הנקבה והיה לו 
בן שיצטרף עם אחות אביו או 
עם אחי אמו אין אבי האב חייב 
עוד בפריה ורביה וטעמא שהיה 
לו למת בן הא לאו הכי לא קיים 

   דשבת בעינן וקשיא לרב הונא:
. כגון כי תניא ההיא להשלים

שלא היה לו לזקן אלא בן אחד 
ונשא הבן אשה והוליד בת פטור 
הזקן שהרי השלים זה את 
חובתו אבל אי הוה ליה 
מעיקרא זכר ונקבה ואפילו מתו 

  בלא בנים קיים פריה ורביה:
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        סב, בסב, בסב, בסב, ב .41
ֵני ָבִנים " ָבִנים - ּבְ   . "ֲהֵרי ֵהם ּכְ
  

ֵייָסַבר     :ְלֵמיַמר ַאּבַ
ָרא ִלְבָרא א,  ,ּבְ ָרא ִלְבַרּתָ ן ּבְ ּכֵ א, ְוָכל ׁשֶ א ִלְבַרּתָ   ּוְבַרּתָ

א ִלְבָרא  ַרּתָ   לֹא.  - ֲאָבל ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ֶבת ְיָצָרּה" א "ָלׁשֶ ֲעָיא, ְוָהא ִאיּכָ    .ּבָ

  
ֵרי ֵמַחד  י ָעְלָמא ִמיַהת ּתְ כּוּלֵ   . לֹא - ּדְ

  
   !א?ְולֹ 

ַנןְוָהא ָאְמִרי ֵליּה  תלְ  ַרּבָ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ֵני,  ָתא ְואֹוֵליד ּבְ   ְנֵסיב ִאיּתְ

י  ֵני ְבַרתִּ ַני ִניְנהּו!  -ְוָאַמר ְלהּו: ּבְ   ּבָ
  

חּוֵיי ָקַמְדֵחי ְלהוּ    ,ָהָתם ּדַ
תּדְ  ׁשֶ ְרֵקיּה  ַרב ׁשֵ    .ַרב הּוָנאּדְ ִאיֲעַקר ִמּפִ
  

הָאַמר ֵליּה  רלְ  ַרּבָ   : ָמאִרי ָרָבא ּבַ
ַנן  ַאמּור ַרּבָ ָתא ּדְ ֵני ָבִנים "ְמָנא ָהא ִמיּלְ ָבִנים - ּבְ   ? "ֲהֵרי ֵהן ּכְ

ְכִתיב נֹ :ִאיֵליָמא ִמּדִ נֹות ּבְ ַני""ַהּבָ ִנים ּבָ    – (בראשית לא, מג) ַתי ְוַהּבָ
ה  א ֵמַעּתָ    ?!ָהִכי ַנִמי אִני"אן צֹ "ְוַהּצֹ ֶאּלָ

  
אי,  ָקֵנית ִמיּנַ א, ּדְ   ֶאלָּ

אי.  ָהָכא ָקֵנית ִמיּנַ   ַנִמי ּדְ
  

א, ֵמָהָכא ת ָמִכיר ֲאִבי ִגְלָעד  :ֶאּלָ א ֶחְצרֹון ֶאל ּבַ   ... "ְוַאַחר ּבָ
גּוב"          ֵלד לֹו ֶאת ׂשְ 115ַוּתֵ

  , (דברי הימים א' ב, כא) 
י ָמִכיר ָיְרדּו ְמחְֹקִקים" :ּוְכִתיב    ,(שופטים ה, יד) "ִמּנִ
  . (תהלים ס, ט) "ְיהּוָדה ְמחְֹקִקי" :ּוְכִתיב
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ת ָמִכיר ֲאִבי ִגְלָעד    א ֶחְצרֹון ֶאל ּבַ ת ָמִכיר ֲאִבי ִגְלָעד ְוַאַחר ּבָ א ֶחְצרֹון ֶאל ּבַ ת ָמִכיר ֲאִבי ִגְלָעד ְוַאַחר ּבָ א ֶחְצרֹון ֶאל ּבַ ת ָמִכיר ֲאִבי ִגְלָעד ְוַאַחר ּבָ א ֶחְצרֹון ֶאל ּבַ גּובוהוא לקחה והוא בן שישים שנה ְוַאַחר ּבָ ֵלד לֹו ֶאת ׂשְ גּובַוּתֵ ֵלד לֹו ֶאת ׂשְ גּובַוּתֵ ֵלד לֹו ֶאת ׂשְ גּובַוּתֵ ֵלד לֹו ֶאת ׂשְ   ַוּתֵ

  רש"י
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        סב, בסב, בסב, בסב, ב .42
ָלאו כְּ  יַמְתִניִתין ּדְ ַע.  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ

ַתְנָיא    :ּדְ
י" ַע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

ַיְלדּותֹו  ה ּבְ ָ א ָאָדם ִאׁשּ ִזְקנּותֹו.  -ָנׂשָ ה ּבְ ָ א ִאׁשּ ָ   ִיׂשּ
ַיְלדּותֹו  ִנים ּבְ ִזְקנּותֹו.  -ָהיּו לֹו ּבָ ִנים ּבְ   ִיְהיּו לֹו ּבָ

נֶּ  ּבֹ ֱאַמר: ׁשֶ ח ָיֶדךָ "ּבַ ּנַ    ,ֶקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעָך ְוָלֶעֶרב ַאל ּתַ
ר ֲהֶזה אֹו ֶזה י ֵאיְנָך יֹוֵדַע ֵאי ֶזה ִיְכׁשַ ֶאָחד טֹוִבים" ,ּכִ ֵניֶהם ּכְ    .(קהלת יא, ו) ְוִאם ׁשְ

י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ
ִזְקנּותֹו.  ַיְלדּותֹו ִיְלַמד ּתֹוָרה ּבְ   ָלַמד ּתֹוָרה ּבְ

ִזְקנּותֹו. ָה  ְלִמיִדים ּבְ ַיְלדּותֹו ִיְהיּו לֹו תַּ ְלִמיִדים ּבְ   יּו לֹו תַּ
ֱאַמר:  ּנֶ ּבֹ ׁשֶ ח ָיֶדךָ  ֶקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעךָ "ּבַ ּנַ    ,ְוָלֶעֶרב ַאל ּתַ

ר ֲהֶזה אֹו ֶזה י ֵאיְנָך יֹוֵדַע ֵאי ֶזה ִיְכׁשַ ֶאָחד טֹוִבים" ,ּכִ ֵניֶהם ּכְ   . (קהלת יא, ו) ְוִאם ׁשְ
  

ְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְל ָא  ר ֶאֶלף זּוִגים תַּ ֵנים ָעׂשָ יְמרּו: ׁשְ ָבת ַעד ַאְנִטיְפָרס ַרּבִ   , ֲעִקיָבא ִמּגְ
ֶפֶרק ֶאָחד,  ן ֵמתּו ּבְ   ְוכּוּלָ

בֹוד ֶזה ָלֶזה.  ּלא ָנֲהגּו ּכָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ֵמם,    ְוָהָיה ָהעֹוָלם ׁשָ

א  ּבָ יַעד ׁשֶ ָנָאּה ָלֶהם, ֵאֶצל ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ  ֲעִקיָבא ַרּבִ רֹום ּוׁשְ ּדָ   ּבַ
י   , ֵמִאיר ַרּבִ

יוְ    , ְיהּוָדה ַרּבִ
יוְ    , יֹוֵסי ַרּבִ
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ   , ׁשִ
יוְ  ּמּוַע  ַרּבִ ן ׁשַ   , ֶאְלָעָזר ּבֶ

ָעה   . "ְוֵהם ֵהם ֶהֱעִמידּו ּתֹוָרה אֹוָתּה ׁשָ
  

ָנא    :ּתָ
ַסח ְוַעד ֲעֶצֶרת" ם ֵמתּו ִמּפֶ   . "ּכּוּלָ
  

אַרב ָח ָאַמר  ר ַאּבָ יְוִאיֵתיָמא  ָמא ּבַ ר ָאִבין ַרּבִ יא ּבַ   : ִחּיָ
ם ֵמתּו ִמיָתה ָרָעה.    ּכּולָּ

  
   ?ַמאי ִהיא

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ָרה.    ַאְסּכְ
  
  

ָנאָאַמר    : ַרב ַמּתָ
יֲהָלָכה כְּ  ַע.  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ

  
  
  
  

  רש"י
. בין לאביי בין דכולי עלמא

   לרבא:
. והשני מת בלא בנים תרי מחד

   לא קיים הזקן פריה ורביה:
. איעקר מפרקיה דרב הונא

שהיה מאריך בדרשיו וצריכים 
למי רגלים ומעמידים עצמן 

עקרים כדתניא בבכורות (דף ונ
   מד:):

. אבני בתו מנא הא מילתא כו'
   קאי דבן בנו פשיטא לן:

. ולא מני מכיר ירדו מחוקקים
מצינו למימר מבני בניו אלא 
מבני בתו דהא כתיב קרא 
אחרינא יהודה מחוקקי ולא 
משכחת לה דליתו מתרוייהו 
אלא הכי דנפקו מחוקקים 
מחצרון מבתו של מכיר אלמא 

   ו כבניו:בני בת
. דקתני אא''כ כו' הא מתניתין

   אם יש לו יבטל דלא כר' יהושע:
   . לעת זקנתו:לערב

. איזה זרע יהא אי זה יכשר
   הגון וירא שמים ומתקיים:

. [בין מגבת עד אנטיפרס
   העיירות הללו היו כולם]:

  . שנשתכחה תורה:שמם
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        סג, אסג, אסג, אסג, א    ––––    סב, בסב, בסב, בסב, ב .43
יָאַמר  ְנחּום ַרּבִ יָאַמר  ּתַ   : ֲחִניָלאי ַרּבִ

ה  ָ ֵאין לֹו ִאׁשּ ל ָאָדם ׁשֶ ְמָחה,  -ּכָ לֹא ׂשִ רּוי ּבְ   ׁשָ
ָרָכה,              לֹא ּבְ   ּבְ

לֹא טֹוָבה.      ּבְ
ְמָחה" לֹא ׂשִ ְכִתיב – "ּבְ ה ּוֵביֶתָך" :ּדִ ַמְחּתָ ַאּתָ    .(דברים יד, כו) "ְוׂשָ
ָרָכה" לֹא ּבְ ְכִתיב – "ּבְ יֶתָך" :ּדִ ָרָכה ֶאל ּבֵ   .אל מד, ל)(יחזק "ְלָהִניַח ּבְ
לֹא טֹוָבה" ְכִתיב – "ּבְ    .(בראשית ב, יח) "לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו" :ּדִ
  

ַמַעְרָבא ָאְמִרי    :ּבְ
לֹא ּתֹוָרה,    ּבְ
לֹא חֹוָמה.    ּבְ

לֹא ּתֹוָרה" ְכִתיב – "ּבְ י" :ּדִ ּנִ ָחה ִמּמֶ ה ִנּדְ ּיָ   , (איוב ו, יג) "ַהִאם ֵאין ֶעְזָרִתי ִבי ְוֻתׁשִ
ְכִתיב – "לֹא חֹוָמהּבְ " ֶבר" :ּדִ סֹוֵבב ּגָ    .(ירמיהו לא, כא) "ְנֵקָבה ּתְ
  

א ר עּוּלָ   ָאַמר:  ָרָבא ּבַ
לֹום לֹא ׁשָ ְכִתיב – ּבְ ֱחָטא" :ּדִ לֹום ָאֳהֶלָך ּוָפַקְדּתָ ָנְוָך ְולֹא ּתֱ י ׁשָ    .(איוב ה, כד) "ְוָיַדְעּתָ ּכִ

  
יָאַמר  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ל ַה  ַמִים, ְוֵאינֹו ּפֹוְקָדּה ִנְקָרא חֹוֵטא, ּכָ ִהיא ִיְרַאת ׁשָ ּתֹו ׁשֶ ִאׁשְ   ּיֹוֵדַע ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ לֹום ָאֳהֶלךָ ׁשֶ י ׁשָ ֱחָטא" "ְוָיַדְעּתָ ּכִ    .(איוב ה, כד) ּוָפַקְדּתָ ָנְוָך ְולֹא ּתֱ
  

יְוָאַמר  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ּת  יב ָאָדם ִלְפקֹוד ֶאת ִאׁשְ ֶרְך, ַחּיָ הּוא יֹוֵצא ַלּדֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ֹו ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ לֹום ָאֳהֶלךָ ׁשֶ י ׁשָ    .(איוב ה, כד) "ּוָפַקְדּתָ ָנְוךָ  "ְוָיַדְעּתָ ּכִ
  

   ?!ָהא, ֵמָהָכא ָנְפָקא
ׁשּוָקֵתְך"ֵמָהָתם ָנְפָקא:  ְך ּתְ    – (בראשית ג, טז) "ְוֶאל ִאיׁשֵ

ּתֹוֶקֶקת ַעל  ה ִמׁשְ ָ ָהִאׁשּ ד ׁשֶ ְעָלּה ּבְ ְמַלּמֵ ֶרךְ ּבַ הּוא יֹוֵצא ַלּדֶ ָעה ׁשֶ    !ׁשָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ּה. א ָסמּוְך ְלִווְסּתָ   לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

  
ה?    ְוַכּמָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

  עֹוָנה. 
  

י ִלְדַבר ָהְרׁשּות,    ְוָהֵני ִמיּלֵ
   ֲאָבל ִלְדַבר ִמְצָוה ִמיְטִריִדי.

  
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
גּופוֹ  :ּתוֹ ָהאֹוֵהב ֶאת ִאׁשְ "    ,ּכְ

ָדּה יֹוֵתר ִמּגּופֹו,    ְוַהְמַכּבְ
ָרה,  ֶדֶרְך ְיׁשָ ָניו ּוְבנֹוָתיו ּבְ ְדִריְך ּבָ   ְוַהמַּ

יָאן ָסמּוְך ְלִפיְרָקן ִ ׂשּ    ,ְוַהּמַ
תּוב אֹוֵמר לֹום ָאֳהֶלָך" :ָעָליו ַהּכָ י ׁשָ   .(איוב ה, כד)  "ְוָיַדְעּתָ ּכִ

  
ֵכיָניו,    ָהאֹוֵהב ֶאת ׁשְ

    ,ָקֵרב ֶאת ְקרֹוָביוְוַהְמ 
ת ֲאחֹותֹו,   א ֶאת ּבַ   ְוַהּנֹוׂשֵ

ְחקֹו,   סג,א ַעת ּדָ ׁשְ ְלֶוה ֶסַלע ְלָעִני ּבִ   ְוַהמַּ
תּוב אֹוֵמר: ע ְויֹ  ָעָליו ַהּכָ ּוַ ׁשַ ְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה תְּ ִני""ָאז ּתִ   . "(ישעיהו נח, ט) אַמר ִהּנֵ

  רש"י
   . אשה:ביתך

. אשתי האם אין עזרתי בי
ו דכתיב (בראשית ב) עזר כנגד

מיד תושיה נדחה ממני שצריך 
לעסוק בצרכי ביתו ותלמודו 

   משתכח:
. בזמן וידעת כי שלום אהלך

שיש לך אהל ואין אהלו אלא 
אשתו שנאמר שובו לכם 

   לאהליכם:
. בתשמיש בעת ואין פוקדה

   עונתה:
. שלימה ביראת כי שלום אהלך

   שמים:
. משום בשעה שיוצא לדרך

   שמתאוה לו באותה שעה יותר:
   תאותך: .תשוקתך

ה''ג לא נצרכה אלא סמוך 
. [אע''ג] דאמור רבנן לווסתה

(שבועות דף יח:) חייב אדם 
לפרוש מאשתו וכו' ואפ''ה 

   כשיוצא לדרך יפקדנה:
. אם רגילה לראות ביום עונה

אסורה כל היום ואם רגילה 
לראות בלילה אסורה כל 

   הלילה:
. דחייב לפוקדה כי אזל וה''מ

 לדבר הרשות אבל לדבר מצוה
לא משום דטריד במצוה אי נמי 
מיטריד בתשמיש ויבטל 

   ממצוה:
. דזילותא דאיתתא יותר מגופו

   קשה מדגברא:
. גיעגועי אדם והנושא בת אחותו

רבין על אחותו יותר מן אחיו 
ומתוך כך נמצא מחבב את 

   אשתו:
. לעיל מיניה כתיב כי אז תקרא

תראה ערום וכסיתו היינו דוחק 
העני ומבשרך לא תתעלם היינו 
אוהב את שכניו שהן כקרוביו 
ומקרב את קרוביו ונושא בת 

  אחותו:
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        סג, אסג, אסג, אסג, א .44
"ה ְוַקְרַק"ע ֵעֶז"ר זא ָ ְחֵת"י. ִסיָמן: ִאׁשּ ֵר"י ּפָ ּגָ ָרכֹו"ת תַּ "י ַהּבְ ּתֵ   "ת ׁשְ

  
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ה  ָ ֵאין לֹו ִאׁשּ ל ָאָדם ׁשֶ   ֵאינֹו ָאָדם,  -ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָמם ָאָדם"ׁשֶ ְקָרא ֶאת ׁשְ ָרָאם... ַוּיִ   . (בראשית ה, ב) "ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ

  
יְוָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ֵאין  ל ָאָדם ׁשֶ   ֵאינֹו ָאָדם,  -לֹו ַקְרַקע ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ַמִים ַלה' ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם"ׁשֶ ַמִים ׁשָ ָ   . (תהילים קטו, טז) "ַהׁשּ

  
יְוָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ְכִתיב ֶנְגּדֹו" :ַמאי ּדִ ה ּלֹו ֵעֶזר כְּ   ?(בראשית ב, יח) "ֶאֱעׂשֶ
  עֹוַזְרּתֹו,  -ָזָכה 

ֶנְגדּ  -לֹא ָזָכה    ֹו. ּכְ
  

א  ָאְמֵריְוִאיּכָ    :ּדְ
י   :ָרֵמי ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ִתיב ֶנְגּדֹו" :ּכְ ִניְגּדֹו".  "ּכְ   ְוָקֵריַנן "ּכְ
ֶנְגּדֹו,  -ָזָכה    ּכְ

תֹו.  -לֹא ָזָכה  ּדְ   ְמַנּגַ
  

ֵחיּה  ּכַ יַאׁשְ הּו,  ַרּבִ   יֹוֵסי ֶלֱאִלּיָ
  ָאַמר ֵליּה: 

ִתיב ה לֹו ֵעֶזר" :ּכְ   , "ֶאֱעׂשֶ
 ָ ה ִאׁשּ ּמֶ   ה עֹוַזְרּתֹו ְלָאָדם? ּבַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ין  ין ּכֹוֵסס -ָאָדם ֵמִביא ִחיּטִ    ?ִחיּטִ
ן  ּתָ ׁשְ ן לֹוֵבׁש?  - ּפִ ּתָ ׁשְ   ּפִ

  לֹא ִנְמֵצאת ְמִאיָרה ֵעיָניו ּוַמֲעִמיָדתֹו ַעל ַרְגָליו?! 
  

יְוָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ְכִתיב ַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי וּ "זֹ  :ַמאי ּדִ ִרי"את ַהּפַ ׂשָ ר ִמּבְ    ?ב, כג)בראשית ( ָבׂשָ

ְעּתֹו,  ה, ְולֹא ִנְתָקְרָרה ּדַ ֵהָמה ְוַחּיָ ל ּבְ א ָאָדם ַעל ּכָ ּבָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ה.  א ַעל ַחּוָ ּבָ   ַעד ׁשֶ

  
יְוָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ְכִתיב חֹת ָהֲאָדָמה""ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹ  :ַמאי ּדִ ּפְ    ?יב, ג)בראשית ( ל ִמׁשְ
ּדֹ  :ֵליּה ָאַמר  ָך, ַהּקָ י ְבָרכֹות טֹובֹות ֵיׁש ִלי ְלַהְבִריְך ּבְ ּתֵ רּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם: ׁשְ   ׁש ּבָ

ה,    רּות ַהּמֹוֲאִבּיָ
  ְוַנֲעָמה ָהַעּמֹוִנית. 

חֹות ָהֲאָדָמה""ּכֹ  ּפְ ִב  -  ל ִמׁשְ ׁשְ א ּבִ ְרכֹות ֶאּלָ ֲאָדָמה, ֵאין ִמְתּבָ רֹות ּבָ חֹות ַהּדָ ּפָ ָרֵאל. ֲאִפיּלּו ִמׁשְ   יל ִיׂשְ
ל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ" ָרֵאל.  -  יח, יח) בראשית( "ּכָ ִביל ִיׂשְ ׁשְ א ּבִ ְרכֹות ֶאּלָ ְמָיא ֵאיָנן ִמְתּבָ ְלָיא ְלַאְסּפַ אֹות ִמּגַ   ֲאִפיּלּו ְסִפינֹות ַהּבָ

  
יְוָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ְר  ַעְמדּו ַעל ַהּקַ ּיַ ִנּיֹות ׁשֶ ֲעֵלי אּוּמָ ל ּבַ   ַקע, ֲעִתיִדים ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ִחים ּכֹ ל ּתֹ "ְוָיְרדּו ֵמֳאִנּיֹוֵתיֶהם ּכֹ ׁשֶ י ָמׁשֹוט ַמּלָ ם ֶאל ָהָאֶרץ ַיֲעמֹ ְפׂשֵ   . (יחזקאל כז, כט) דּו"ל חְֹבֵלי ַהּיָ

  
יְוָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ְרַקע,  חּוָתה ִמן ַהּקַ נּות ּפְ   ֵאין ְלָך אּוּמָ
ֱאַמר:  ּנֶ   . "ְוָיְרדּו"ׁשֶ

  
י ָרָבא ְלפּוְתָיא ָעָזרֶאלְ  ַרּבִ יּה ּכְ ִדי ּבֵ ׁשְ    ,ַחְזָיא ְלַהִהיא ַאְרָעא ּדִ

יְך  :ָאַמר ֵליּה  ֵייּה ְלאּוְרּכֵ ּדְ ׁשְ ְך.  - ִאי ּתִ ִעיְסָקא ַטב ִמיּנָ   ַהּפּוֵכי ּבְ

  רש"י
. חלוקה עליו וסותרת כנגדו

   דבריו:
ון . מדלא כתיב יו''ד לשמנגדתו

   נגדא דמלקות:
   . בתמיה:חטים כוסס
. מכלל דפעמים זאת הפעם

   אחרים שמש ולא עלו בדעתו:
. כמו מבריך את שתי ברכות

   הגפן (כלאים פ''ז מ''א):
. רות המואביה ונעמה העמונית

יצאו מהם מלכים ונביאים 
נעמה אמו של רחבעם ויצא 
ממנה חזקיה ואסא ויהושפע 
דהוו צדיקים גמורים וישעיהו 

יא דאמר מר אמוץ ואמציה הנב
   אחים הוו (מגילה דף י:):

. יניחו שיעמדו על הקרקע
אומנותם לעסוק בחריש 
ובקציר: וירדו מאניותיהם כל 

   תופשי משוט אל הארץ יעמדו:
   . לשון ירידת עניות:וירדו

. זרע כרוב דשדי בה כרבא
לישנא אחרינא כרבא חרישה 
כמו כרוב ותני (ב''ב דף יב.) 

א מבי כרבא כמה דמסיק תעל
   (נדה דף סה:):

   . לרוחב הערוגה:לפותיא
. כלומר אי תשדייה לאורכיך

אפילו תחזור ותחרשנה לא 
   יועיל כלום לפי עסקא:
. להרויח דהפוכי בעסקא טוב

  יותר:
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ָקא ָנְייָפן,  ַרב ֵלי, ָחַזְנהּו ּדְ יּבְ   ָעל ְלֵביֵני ׁשִ

ְך. ָאַמר ְלהּו: ִאי ָנְייַפת ִאיְתנּוֵפי, ַה  ִעיְסָקא ַטב ִמיּנָ   ּפּוֵכי ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִעיְסָקא  ָרא ְוַחְמָרא ֵמָאה זּוֵזי -ֵמָאה זּוֵזי ּבְ ׂשְ ל יֹוָמא ּבִ    .ּכָ

ַאְרָעא    ִמיְלָחא ַוֲחפּוָרה.  -ּבְ
ָיא ֵליּה ַאַאְרָעא,  א ְמַגּנְ   ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

יְגֵרי ָיא ֵליּה ּתִ    .ּוְמַרּמְ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ין,  -ְזַרע  ְזּבֵ   ְולֹא ּתִ

ִכי ֲהָדֵדי ִניְנהּו,  ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ
ְרָכן.    ָהֵני ִמּבָ

  
ין  יזּול.  - ַזּבֵ   ְולֹא ּתֵ

  
ְרֵקי,  יְסּתַ י ּבִ   ָהֵני ִמיּלֵ

ִליָמא    לֹא ִמיְתַרְמָיא ֵליּה.  - ֲאָבל ּגְ
  

יץ.  -טֹום  ּפֵ ׁשַ   ְולֹא ּתְ
ּפֹוץ  יְבֵני -ׁשַ    .ְולֹא ּתִ
ל ָה  ּכָ ן. ׁשֶ ִבְנָין ִמְתַמְסּכֵ   עֹוֵסק ּבְ

  
ין ַאְרָעא,  -ְקפֹוץ    ַזּבֵ
ָתא -ְמתּון     .ָנֵסיב ִאיּתְ

א  ְרּגָ ָתא.  -ְנֵחית ּדַ   ְנֵסיב ִאיּתְ
א  ְרּגָ ִביָנא -ַסק ּדַ    .ְבַחר לך ׁשּוׁשְ

  
יָאַמר  ר ָאִביָנא ַרּבִ   : ֶאְלָעָזר ּבַ

ׁשְ  א ּבִ ָאה ָלעֹוָלם ֶאּלָ ָרֵאל, ֵאין ּפּוְרָענּות ּבָ   ִביל ִיׂשְ
ֱאַמר:  ּנֶ י חּוצֹוָתם"ׁשֶ ּנֹוָתם ֶהֱחַרְבּתִ ּמּו ּפִ י גֹוִים ָנׁשַ    ,(צפניה ג, ו) "ִהְכַרתִּ

ְקִחי מּוָסר..." :ּוְכִתיב יְרִאי אֹוִתי ּתִ י ַאְך ּתִ   , ז)צפניה ג, ( "ָאַמְרּתִ
  

  רש"י
. הרוח מנשבת זו דקא נייפן

   בזו:
. כמה שתרצו תנופפו אי תניפנו

אין תועלת בהן לפי פרקמטיא 
פה תניפנו לשון הניפי לי במני

   (ב''מ דף פו.):
. שחת ששכרה מועט חפורה

   ואוכל עשבים וחזיז במלח:
. ירק מן התבואה עד חפורה

   שלא הביאה שליש:
. [משכבת מגניא ליה אארעא

אותו על הארץ] לשמור כל 
   הלילה:

. בשבילה [ומרמיא ליה תיגרי
   מתקוטט עם בני אדם]:

   . תבואה לאכילת ביתך:זרע
. לא תקנה תבואה מן ולא תזבון

   השוק:
. אפילו ואע''ג דכי הדדי נינהו

חיטין בזול וקרקעך אינו חשוב 
ואין לך שכר לפי השעה אפ''ה 
הני מתברכין ברכה מצויה בדבר 
שאין לוקח בדמים ואין כלה 

   מהר:
{פוישו"ן: . פלישו''ן ברכה
   בלע''ז: שפע}

. מכור כלי זבן ולא תיזול
תשמישך והשתמש בדמים 
בפרקמטיא קודם שתבא לידי 

   יות:ענ
. כלי הבית טאפי''ט ביסתרקי

   בלע''ז:{טפי"ד: שטיח 
. שהיא להתכבד אבל גלימא

בלבישתה לא ימכור דלמא כי 
הדר בעי לה לא מתרמיא ליה 

   הגונה כמותה:
. תרגום של סתום כמו טום

ם (בראשית כו) סתמום פלשתי
טומינון פלשתאי טום ולא 
תשפוץ אם יש לך חור קטן 
בכותל רעוע סתום אותו מיד 
ולא תרחיב בנקב לשפץ בו טיט 

. שפוץ ולבנים הרבה ליפותו:
 {פלשטי"ר: לטייח}פלשטי''ר 

בלע''ז. ואם בעל נפש אתה 
להנאות בנייניך הרחב הנקב 
ושפציהו להיות יפה. ולא תיבני. 

 הכותל ותבנהו: לא תפיל את כל
. המתן עד מתון נסיב איתתא

שתבדוק מעשיה שלא תהא רעה 
   וקנטרנית:

. לא נחית דרגא ונסיב איתתא
תקח אשה חשובה ממך שמא 

   לא תתקבל עליה:
. אוהב טוב בחר לך שושבינא

   אדם חשוב להדבק אחריו:
. ליראם כדי בשביל ישראל

  שיחזרו בתשובה:
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        בבבב- - - - סג, אסג, אסג, אסג, א .45
ַטר ֵמ  ַרב יֲהָוה ִמיּפַ יא ַרּבִ   , ִחּיָ

ה ִמּמֹוָתא. ָאַמר ֵליּה: ַרֲח  יֵדי ָקׁשֶ   ָמָנא ִליְצָלְך ִמּמִ
  

א ִמיֵדי  ה ִמּמֹוָתא? ּדְ ּוִמי ִאיּכָ   ָקׁשֶ
  

ח  ּכַ ק ְוַאׁשְ ה"ָנַפק, ּדַ ָ ֶות ֶאת ָהִאׁשּ   . (קהלת ז, כו) "ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמּמָ
  

ֵביְתהּו,  ַרב   ֲהָוה ָקא ְמַצֲעָרא ֵליּה ּדְ
י ָאַמר ָלּה "ֲעִביִדי ִלי ְטלֹוָפֵח     ,ָעְבָדא ֵליּה ִחיְמֵצי - י" ּכִ

   .ָעְבָדא ֵליּה ְטלֹוָפֵחי -  ִחיְמֵצי""
יְך ָלּה.  ֵריּה, ַאּפֵ יא ּבְ ַדל ִחּיָ י ּגָ   ּכִ
ָך!    ָאַמר ֵליּה: ִאיַעְלָיא ְלָך ִאּמְ

יְכָנא ָלּה.  ָקא ַאּפֵ   ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא הּוא ּדְ
י: ּדְ  ָקא ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ְך, ַטֲעָמא ַמְלָפְך. ָאַמר ֵליּה: ַהְיינּו ּדְ   ָנֵפיק ִמיּנָ

ֲעֵביד ָהִכי,    ַאּתְ לֹא תַּ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶקר ַהֲעֵוה נִ ׁשֶ ר ׁשֶ ּבֶ דּו ְלׁשֹוָנם ּדַ    .(ירמיהו ט, ד) "אוּ לְ "ִלּמְ

  
י יא ַרּבִ ֵביְתהּו.  ִחּיָ   ֲהָוה ָקא ְמַצֲעָרא ֵליּה ּדְ

סּוָדֵריּה  ח ִמיֵדי, ָצֵייר ֵליּה ּבְ ּכַ י ֲהָוה ַמׁשְ   ּוַמְייֵתי ִניֲהָלּה.  ּכִ
  : ַרבָאַמר ֵליּה 

  ְוָהא ָקא ְמַצֲעָרא ֵליּה ְלָמר? 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵנינּו,  לֹות ּבָ ַגּדְ ּמְ ינּו ׁשֶ ּיֵ   ּדַ

ילֹות אֹוָתנּו     סג,ב   ִמן ַהֵחְטא. ^ּוַמּצִ
  

ֵריּה לְ  ַרב ְיהּוָדהַמְקֵרי ֵליּה  ֶות  :ַרב ִיְצָחק ּבְ ה""ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמּמָ ָ   . (קהלת ז, כו) ֶאת ָהִאׁשּ
גֹון ַמאן?    ָאַמר ֵליּה: ּכְ

ָך.  גֹון ִאּמְ   ּכְ
  

ֵריּה לְ  ַרב ְיהּוָדהְוָהא ַמְתֵני ֵליּה    : ַרב ִיְצָחק ּבְ
ּתֹו ִראׁשֹוָנה, " א ֵמִאׁשְ   ֵאין ָאָדם מֹוֵצא קֹוַרת רּוַח ֶאּלָ

ֱאַמר: ּנֶ ת נְ  ׁשֶ ַמח ֵמֵאׁשֶ    ."(משלי ה, יח) עּוֶריָך""ְיִהי ְמקֹוְרָך ָברּוְך ּוׂשְ
גֹון ַמאן    ?ְוָאַמר ֵליּה: ּכְ

ָך!  גֹון ִאּמְ   ּכְ
  

ִמָלּה.  ָרא ּבְ ִקיָפא, ְוַעּבּוֵרי ִמיַעּבְ   ַמְתִקיף ּתְ
  
  

ה ָרָעה?  ָ ֵמי ִאׁשּ   ֵהיִכי ּדָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָטא ֵליּה ּפּוָמא.  ְ א ּוְמַקׁשּ ּכָ ָטא ֵליּה ּתַ ְ   ְמַקׁשּ

  
  ָאַמר:  ָרָבא
א. ְמַק  ּבָ א ּוְמַהְדָרא ֵליּה ּגַ ּכָ ָטא ֵליּה ּתַ ְ   ׁשּ

  
  

יָאַמר  ר ֲחִניָנא ַרּבִ   : ָחָמא ּבַ
ה  ָ א ָאָדם ִאׁשּ ׂשָ ּנָ יָון ׁשֶ ְקִקין,  -ּכֵ   ֲעֹונֹוָתיו ִמְתּפַ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶפק ָרצֹון ֵמה'"ׁשֶ ה ָמָצא טֹוב ַוּיָ ָ    .יח, כב)משלי ( "ָמָצא ִאׁשּ
  

י ָנֵסיב ֱא  ַמַעְרָבא ּכִ ָתא, ּבְ   יָנׁש ִאיּתְ
  "ָמָצא אֹו מֹוֵצא"?  :ָאְמִרי ֵליּה ָהִכי

  רש"י
   . מין קטנית:חימצי

מר האב לבנו . היה אואפיך לה
אמור לאמך לעשות עדשים 
והוא אומר לה עשי חימצי והיא 

   עושה עדשים:
. פעמים שהבן טעמא מלפך

מחכים את אביו אני היה לי 
   לעשות כן:
. דבר שקר הוא וכתיב אבל אתה

   למדו לשונם דבר שקר:
. דבר הראוי כי הוה משכח מידי

   לה:
   . הרהור עבירה:מן החטא

. נוחה עבורי מיעברא במלה
   לרצות ומעברת על מדותיה:

. לקלל ולגדף עד זמן פומא
   סעודה כדי לצערו:
. שלא לאכול ומהדרא ליה גבא

   עמו ומצערתו:
שון ויפק . נסתמין למתפקקין

כמו פוקקין הנקבים (שבת דף 
  קכה:):
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ְכִתיב – "ָמָצא" ה ָמָצא טֹוב" :ּדִ ָ   , "ָמָצא ִאׁשּ
ְכִתיב – "מֹוֵצא" ה" :ּדִ ָ ֶות ֶאת ָהִאׁשּ   . (קהלת ז, כו) "ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמּמָ

  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ּה,  ה ָרָעה ִמְצָוה ְלָגְרׁשָ ָ   ִאׁשּ

ְכִתיב ּבֹ " :ּדִ ֵרׁש ֵלץ ְוֵיֵצא ָמדֹון ְוִיׁשְ ין ְוָקלֹון"ּגָ    .(משלי כב, י) ת ּדִ
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
ה,  ָתּה ְמרּוּבָ ה ָרָעה ּוְכתּוּבָ ָ ּה.  - ִאׁשּ ִצּדָ   ָצָרָתּה ּבְ

  
ָאְמֵרי י ּדְ א  :ֱאיָנׁשֵ ֲחֶבְרּתָ א -ּבַ ִסיְלתָּ    .ְולֹא ּבְ

  
  : ָרָבאְוָאַמר 

יֹום ה ָרָעה ּכְ ָ ה ִאׁשּ   ַסְגִריר,  ָקׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָוה"ׁשֶ ּתָ ת ִמְדָיִנים ִנׁשְ יֹום ַסְגִריר ְוֵאׁשֶ ֶלף טֹוֵרד ּבְ   . כז, טו)משלי ( "ּדֶ

  
  :ָרָבאְוָאַמר 

ה טֹוָבה, ּבֹ  ָ ה טֹוָבה ִאׁשּ ּמָ   א ּוְרֵאה ּכַ
ה ָרָעה.  ָ ה ָרָעה ִאׁשּ   ְוַכּמָ

  
ה טֹוָבה" ָ ה טֹוָבה ִאׁשּ ּמָ ְכִתיב –" ּכַ ָ  :ּדִ   , ה ָמָצא טֹוב""ָמָצא ִאׁשּ

ֵעי ְקָרא ּתָ ּה ִמׁשְ ַגּוָ    :ִאי ּבְ
ָחּה.  ּבְ תּוב ְמׁשַ ַהּכָ ה טֹוָבה, ׁשֶ ָ ה טֹוָבה ִאׁשּ ּמָ   ּכַ

ֵעי ְקָרא:  ּתָ ּתֹוָרה ִמׁשְ   ִאי ּבַ
ּה.  ָלה ּבָ ַהּתֹוָרה ִנְמׁשְ ה טֹוָבה, ׁשֶ ָ ה טֹוָבה ִאׁשּ ּמָ   ּכַ

  
ה ָרָעה" ָ ה ָרָעה ִאׁשּ ּמָ ְכִתיב – "ּכַ ה""וּ  :ּדִ ָ ֶות ֶאת ָהִאׁשּ   . מֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמּמָ

ֵעי ְקָרא ּתָ ּה ִמׁשְ ַגּוָ    :ִאי ּבְ
ּה.  תּוב ְמַגּנָ ַהּכָ ה ָרָעה ׁשֶ ָ ה ָרָעה ִאׁשּ ּמָ   ּכַ

ֵעי ְקָרא ּתָ ם ִמׁשְ ֵגיִהּנָ    :ִאי ּבְ
ּה.  ָלה ּבָ ם ִנְמׁשְ יִהּנָ ּגֵ ה ָרָעה, ׁשֶ ָ ה ָרָעה ִאׁשּ ּמָ   ּכַ

  
ה" ]םיהֶ לֵ ֲא [ "ִהְנִני ֵמִביא ּנָ ר לֹא יּוְכלּו ָלֵצאת ִמּמֶ    .(ירמיהו יא, יא) ָרָעה ֲאׁשֶ

  
ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ה.  ָתּה ְמרּוּבָ ה ָרָעה ּוְכתּוּבָ ָ   זֹו ִאׁשּ
  

יֵדי לֹא אּוַכל קּום"    .(איכה א, יד) "ְנָתַנִני ה' ּבִ
  

אָאַמר  ר ִח ָאַמר  ַרב ִחְסּדָ יאַמר עּוְקָבא ּבַ   : ּיָ
ה.  ָתּה ְמרּוּבָ ה ָרָעה ּוְכתּוּבָ ָ   זֹו ִאׁשּ

  
ַמַעְרָבא ָאְמרּו:    ּבְ

ַכְסּפֹו.  לּוִין ּבְ זֹונֹוָתיו ּתְ ּמְ   ֶזה ׁשֶ
  

ֶניָך ּוְבנֹ    .(דברים כח, לב) ֶתיָך ְנֻתִנים ְלַעם ַאֵחר""ּבָ
  

ר ָרָבאָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ָחָנן ּבַ
ת ָהָאב   . זֹו ֵאׁשֶ

  
  

גֹוי נָ    , לב)דברים כח, ( ָבל ַאְכִעיֵסם""ּבְ
  

ר ָרָבאָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ָחָנן ּבַ
ה.  ָתּה ְמרּוּבָ ה ָרָעה ּוְכתּוּבָ ָ   זֹו ִאׁשּ

  רש"י
. ישא אחרת צרתה בצדה

   אצלה:
   . מקבלת תוכחה יותר:בחברתה
   . קוץ:בסילתא

   . יום ברד ורוח:סגריר
דלף טורד וגו' ואשת מדינים 

   . שוין הן:נשתוה
. שאין לו זריעה תלוין בכספו

בקרקע דכל שעה מיצר ודואג 
שמא תייקר התבואה או ינעלו 

   :שערי שבר
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י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

יִנים.    ֵאּלּו ַהּמִ
  

ִלּבֹו ֵאין ֱאלִֹהיםְוֵכן הּוא אֹוֵמר:    . (תהילים יד, א) וגו'" "ָאַמר ָנָבל ּבְ
  

ַמְת  ָנאּבְ    :ִניָתא ּתָ
ּוק. " ׁשּ ים ּבַ ִכין ֲערּוּמִ ַהּלְ ּמְ י ָמְרְטַנאי, ׁשֶ ְרָיא ְוַאְנׁשֵ ְרּבָ י ּבַ   ֵאּלּו ַאְנׁשֵ

ּוק ָערּום ׁשּ ְך ּבַ ַהּלֵ ּמְ י ׁשֶ קֹום יֹוֵתר ִמּמִ ץ ּוְמתֹוָעב ִלְפֵני ַהּמָ ֵאין ְלָך ִמׁשּוּקָ   . "ׁשֶ
  

י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
ִרים.    ֵאּלּו ַחּבָ

  
יְמרּו ֵליּה לְ ָא    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ֵרי ְלָבֶבל,    ָאתּו ַחּבָ
ָגא ָנַפל    .ׁשְ

  
  ָאְמרּו ֵליּה: 

ֵריץ ָיֵתיב ֵלי ׁשּוֲחָדא, ּתָ    .ְמַקּבְ
  

ה לֹׁשָ ְזרּו ַעל ׁשְ    .ּגָ
  

ה.  לֹׁשָ ֵני ׁשְ   ִמּפְ
  

ר  ׂשָ ְזרּו ַעל ַהּבָ נֹות -ּגָ תָּ ֵני ַהּמַ   .ִמּפְ
ְרֲחָצאֹות  ְזרּו ַעל ַהּמֶ ִביָלה.  - ּגָ ֵני ַהּטְ   ִמּפְ

ְכֵבי  ֵטי ׁשָ יֹום ֵאיָדם.  -ָקא ְמַחּטְ ֵמִחים ּבְ ְ ׂשּ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ֱאַמר:  ּנֶ ֶכם ּוַבֲאבֹוֵתיֶכם"ׁשֶ   . (שמואל א' יב, טו) "ְוָהְיָתה ַיד ה' ּבָ
  

מּוֵאלָאַמר  ר ׁשְ ה ּבַ   : ַרּבָ
ְכֵבי.    זֹו ֲחטּוֵטי ׁשָ

ים ֵמִת ּדְ  ֲעֹון ַחּיִ ִטין. ָאַמר ָמר: ּבַ   ים ִמְתַחּטְ
  

ר ָמאִרילְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
ִתיב ֵברּו ְלדֹ  :ּכְ ֵני ָהֲאָדָמה ִיְהיּו""לֹא ֵיָאְספּו ְולֹא ִיּקָ   , (ירמיהו ח, ב) ֶמן ַעל ּפְ

ים" :ּוְכִתיב    !?ג)ירמיהו ח, ( "ְוִנְבַחר ָמֶות ֵמַחּיִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִעים,    ִנְבַחר ָמֶות ָלְרׁשָ

ם. ׁשֶ  יִהּנָ ּגֵ לּו ּבַ ה ְוֶיֶחְטאּו, ְוִיּפְ עֹוָלם ַהזֶּ   ּלא ִיְחיּו ּבָ
  
  

ן ִסיָרא:  ֵסֶפר ּבֶ תּוב ּבְ   ּכָ
ה טֹוָבה  ָ ְעָלּה"  -"ִאׁשּ ָנה טֹוָבה ְלּבַ    .(בן סירא פרק כו)ַמּתָ

ֵתן" :ּוְכִתיב ֵחיק ְיֵרא ֱאלִֹהים ִתּנָ     .(בן סירא פרק כו)"טֹוָבה ּבְ
  

ה ָרָעה  ָ ְעָלּה" -"ִאׁשּ    .(בן סירא פרק כו) ָצַרַעת ְלּבַ
  

יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ
  

ַרְעּתֹו" א ִמּצָ ה ְוִיְתַרּפֵ ּנָ   .(בן סירא פרק כו) "ְיָגְרׁשֶ
  

ה ָיָפה  ָ ְפַלִים" -"ִאׁשּ ר ָיָמיו ּכִ ְעָלּה, ִמְסּפַ ֵרי ּבַ   .(בן סירא פרק כו) ַאׁשְ
  

  רש"י
. מי שאמר אין אין אלהים

   אלהים קרי נבל:
. פרסיים רשעים ומבזין חברי

ואינם מכירים כבודם של 
   ישראל:

. כפף נפל מרוב צער שהיו שגא
   בני הישיבה מסורים בידם:

. לבטל אמרו ליה מקבלי שוחדא
   גזירתא:

   . יתיב ושמח:תריץ
. אמר אמרו ליה על שלשה גזרו

להם מפני שלשה עבירות שהיו 
   ני בבל:ביד ב

. שלא יאכלו בשר גזרו על הבשר
שחוטה: אמר להם מפני עבירה 
שבידם שהיו גוזלים מתנות 

   כהונה זרוע ולחיים וקיבה:
. [ועל המרחצאות מפני הטבילה

   שלא היו זהירין בה:
. מוציאים מחטטי שכבי

   הנקברים מקבריהם]:
. באה ששמחים ביום אידם

   עליהם זו הגזרה להתאבל בה:
. ואבותם כבר בכם ובאבותיכם

מתו ומה מכה יש בהן [אלא] 
   חטוטי שכבי:

. וכתיב ונבחר מות מחיים
בתריה דההוא קרא דהואיל 
ואין ניתנים לקבורה היאך 

   יבחרו החיים למות:
. האי נבחר לא קאמר שיהו א''ל

הן בוחרין מות מחיים אלא 
נביא הוא דקאמר להו מוטב 
להן לרשעים שימותו ממה 

   שיחטאו ויחיו:
. כלומר שמח מיו כפליםמספר י

בחלקו ודומה לו כאילו ימיו 
   כפלים:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



    """""ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו"ַהָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו    ––––מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' מסכת יבמות פרק ו' 
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כֵ  ּלָ ן ּתִ ת ֵחן ּפֶ ְמצּוָדָתּה. "ַהְעֵלם ֵעיֶניָך ֵמֵאׁשֶ   ד ּבִ
ָכר,  ְעָלּה ִלְמסֹוְך ִעּמֹו ַיִין ְוׁשֵ ט ֵאֶצל ּבַ   ַאל ּתֵ

י ּבְ  ל ֲהרּוֶגיָה" ּכִ ָחתּו, ַוֲעצּוִמים ּכָ ים הּוׁשְ ה ָיָפה ַרּבִ ָ    .)ט(בן סירא פרק ּתֹוַאר ִאׁשּ
  

ים ָהיוּ  ְצֵעי רֹוֵכל" "ַרּבִ   . ּפִ
יִלים ִלְדַבר ֶעְרָוה  ְרּגִ ִניצֹוץ -"ַהּמַ ֶחֶלת.  ּכְ   ַמְבִעיר ּגַ

ְכלּוב ָמֵלא עֹוף  יֶהם ְמֵלִאים ִמְרָמה" -ּכִ ּתֵ ן ּבָ    .)יא(בן סירא פרק ּכֵ
  

ַצר ָצַרת ָמָחר,    "ַאל ּתֵ
א ְוֵאיֶנּנוּ  א ָמָחר ּבָ ּמָ ֵלד יֹום ׁשֶ ַדע ַמה ּיֵ י לֹא ּתֵ   , ּכִ

ּלוֹ  ֵאין ׁשֶ    .)ל(בן סירא פרק  "ִנְמָצא ִמְצָטֵער ַעל ָהעֹוָלם ׁשֶ
  
יְתָך, " ים ִמּתֹוְך ּבֵ   ְמַנע ַרּבִ

יֶתְך, ְולֹא ַהּכֹ  ִביא ּבֵ   ל ּתָ
לֹוֶמךָ  י ׁשְ ים ִיְהיּו ּדֹוְרׁשֵ ה סֹוד ְלֶאָחד ֵמֶאֶלף" - ַרּבִ ּלֵ   .)ה(בן סירא פרק  ּגַ

  
  

  רש"י
   . של אחרים:מאשת חן

. המוכר בשמים לנשים רוכל
להתקשט בהן ומצוי בו ניאוף 

   ובא בעלה ופצעו:
. כן כניצוץ אש המבעיר גחלת

   יצרו מבעירו:
   . קן עופות:ככלוב

. ואיננו בעולם ולא מחר מת
יראה אותה דאגה שהוא מיצר 

עליה ונמצא וירא ודואג 
שנצטער אתמול על עולם שאין 

  שלו:

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        סד, אסד, אסד, אסד, א    ––––    סג, בסג, בסג, בסג, ב .46
יָאַמר    : ַאִסי ַרּבִ

גּ  ּבַ מֹות ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ְכלּו ּכָ ּיִ א ַעד ׁשֶ ִוד ּבָ ן ּדָ   ּוף, ֵאין ּבֶ
ֱאַמר:  ּנֶ יִתי"ׁשֶ מֹות ֲאִני ָעׂשִ ָפַני ַיֲעטֹוף ּוְנׁשָ י רּוַח ִמּלְ   . (ישעיה נז, טז) "ּכִ

  
ְנָיא:    ּתַ

י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ה  ה ּוְרִבּיָ ְפִרּיָ ֵאין עֹוֵסק ּבִ ל ִמי ׁשֶ ִמים,  - ּכָ ִאיּלּו ׁשֹוֵפְך ּדָ   ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָאָד ׁשֶ ם ָהָאָדם ּבָ ֵפְך""ׁשֵפְך ּדַ ָ מֹו ִיׁשּ   , (בראשית ט, ו) ם ּדָ
ְתֵריּה  רּו ּוְרבּו" :ּוְכִתיב ּבַ ם ּפְ   . "ְוַאּתֶ

י   אֹוֵמר:  ַיֲעקֹב ַרּבִ
מּות,  ִאיּלּו ְמַמֵעט ַהּדְ   ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ ה ֶאת ָהָאָדם"ׁשֶ ֶצֶלם ֱאלִֹהים ָעׂשָ י ּבְ   , (בראשית ט, ו) "ּכִ
ְתֵריּה  רּו ּוְר  :ּוְכִתיב ּבַ ם ּפְ   .בּו""ְוַאּתֶ

אי ן ַעּזַ   אֹוֵמר:  ּבֶ
מּות,  ִמים ּוְמַמֵעט ַהּדְ ִאיּלּו ׁשֹוֵפְך ּדָ   ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ רּו ּוְרבּו"ׁשֶ ם ּפְ    ."ְוַאּתֶ
איָאְמרּו לֹו ְל    : ֶבן ַעּזַ

ים ים ְוֵאין ָנֶאה ּדֹוֵרׁש,  ,ֵיׁש ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקּיֵ   ָנֶאה ְמַקּיֵ
ה ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוֵאי ים. ְוַאתָּ   ן ָנֶאה ְמַקּיֵ

איָאַמר ָלֶהן  ן ַעּזַ   : ּבֶ
ּתֹוָרה ָקה ּבַ י ָחׁשְ ְפׁשִ ּנַ ה ׁשֶ    ,ּוָמה ֶאֱעׂשֶ

ים ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים ְתַקּיֵ ּיִ ר ָלעֹוָלם ׁשֶ   . "ֶאְפׁשָ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ִאילּ  ה ּכְ ה ּוְרִבּיָ ְפִרּיָ ֵאין עֹוֵסק ּבִ ל ִמי ׁשֶ ִמים, ּכָ   ּו ׁשֹוֵפְך ּדָ
ֱאַמר: ּנֶ ם ָהָאָדם""ׁשֹ  ׁשֶ    ,ֵפְך ּדַ

רּו וּ  :ּוְסִמיְך ֵליּה  ם ּפְ   . "בוּ ְר "ְוַאּתֶ
י ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ּבֶ

מּות.  ִאיּלּו ְמַמֵעט ַהּדְ   ּכְ
אי ן ַעּזַ מּות, אֹוֵמר:  ּבֶ ִמים ּוְמַמֵעט ַהּדְ ִאיּלּו ׁשֹוֵפְך ּדָ   ּכְ

ֱא  ּנֶ רּו ּוְרבּו"ַמר: ׁשֶ ם ּפְ    ."ְוַאּתֶ
איָאְמרּו לֹו ְל    : ֶבן ַעּזַ

ים ים ְוֵאין ָנֶאה ּדֹוֵרׁש,  ,ֵיׁש ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקּיֵ   ָנֶאה ְמַקּיֵ
ים.  ה ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוֵאין ָנֶאה ְמַקּיֵ   ְוַאתָּ

איָאַמר ָלֶהן  ן ַעּזַ   : ּבֶ
ָקה ּבַ  י ָחׁשְ ְפׁשִ ּנַ ה ׁשֶ    ,ּתֹוָרהּוָמה ֶאֱעׂשֶ

ים ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים ְתַקּיֵ ּיִ ר ָלעֹוָלם ׁשֶ   . "ֶאְפׁשָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָרֵאל""ּוְבֻנחֹה יֹ "   .(במדבר י, לו) אַמר ׁשּוָבה ה' ִרֲבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ

ֵני ְרָבבֹות ִמיִּ   סד,א ֵני ֲאָלִפים ּוׁשְ ְ חֹות ִמׁשּ ִכיָנה ׁשֹוָרה ַעל ּפָ ְ ֵאין ַהׁשּ ד ׁשֶ ָרֵאלְמַלּמֵ   .ׂשְ
ֵני ְרָבבֹות ָחֵסר ֶאָחד,  ֵני ֲאָלִפים ּוׁשְ ָרֵאל ׁשְ ָהיּו ִיׂשְ   ֲהֵרי ׁשֶ

ה  ה ּוְרִבּיָ ְפִרּיָ ָרֵאל?!  -ְוֶזה לֹא ָעַסק ּבִ ׂשְ ק ִמּיִ ּלֵ ְסתַּ תִּ ִכיָנה ׁשֶ ְ   לֹא ִנְמָצא ֶזה ּגֹוֵרם ַלׁשּ
א ָחָנן ּום  ַאּבָ יָאַמר ִמׁשּ   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

יב ִמיָת    ה, ַחּיָ
ֱאַמר: ּנֶ 116ּוָבִנים לֹא ָהיּו ָלֶהם"" ׁשֶ

  , (במדבר ג, ד) 
ִנים    לֹא ֵמתּו.  - ָהא ָהיּו ָלֶהם ּבָ

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים
ָרֵאל,  ׂשְ ק ִמּיִ ּלֵ ְסתַּ ִכיָנה ֶשתִּ ְ   ּגֹוֵרם ַלׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ    ,(בראשית יז, ז) "ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך"ׁשֶ
זְ  ִכיָנה ׁשֹוָרה,  - "ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך"ַמן ׁשֶ ּבִ   ׁשְ

  . !"ַעל ִמי ׁשֹוָרה? ַעל ָהֵעִצים ְוַעל ָהֲאָבִנים? -  "ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך"ֵאין 
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  ִנים לֹא ָהיּו ָלֶהםִנים לֹא ָהיּו ָלֶהםִנים לֹא ָהיּו ָלֶהםִנים לֹא ָהיּו ָלֶהםּוָב ּוָב ּוָב ּוָב וימת נדב ואביהוא...   

  "ירש
. פרגוד שחוצץ בין שכינה גוף

למלאכים ושם רוחות ונשמות 
נתונות שנבראו מששת ימי 
בראשית העתידות להנתן 

   בגופים העתידים להבראות:
. שנאמר כי רוח מלפני יעטוף

   הגאולה ונשמות שאני עשיתי:
. לשון עכבה כדכתיב יעטוף

טופים (בראשית ל) והיה הע
ללבן ורישיה משתעי בגאולה כי 

   לא לעולם אריב וגו':
. בתריה ואתם פרו ורבו

דתרוייהו כתיב הלכך כמו 
  שעשה שתיהן הוא:
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        בבבב- - - - סד, אסד, אסד, אסד, א .47
ָנה             ִמׁשְ

ל אי ְלַבטֵּ ַ ִנים ְולֹא ָיְלָדה ֵאינֹו ַרׁשּ ר ׁשָ ּה ֶעׂשֶ ָהה ִעּמָ ה ְוׁשָ ָ א ִאׁשּ   . ָנׂשָ
ּה  יְרׁשָ א ְלַאֵחר. מּותֶּ  - ּגֵ ׂשֵ   ֶרת ִליּנָ

ִנים.  ר ׁשָ ּה ֶעׂשֶ הֹות ִעמָּ ִני ִלׁשְ ֵ אי ַהׁשּ ַ   ְוַרׁשּ
יָלה. ִהּפִ ָעה ׁשֶ ָ יָלה מֹוֶנה ִמׁשּ    ְוִאם ִהּפִ

  

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִנים ְולֹא ָיְלָדה " ר ׁשָ ּה ֶעׂשֶ ָהה ִעּמָ ה ְוׁשָ ָ א ִאׁשּ ה,  -ָנׂשָ תּוּבָ ן ּכְ   יֹוִציא ְוִיתֵּ

ה. ׁשֶ  ּנָ נֹות ִמּמֶ א לֹא ָזָכה ְלִהּבָ   ּמָ
ָבר,  ָבר ֵזֶכר ַלּדָ ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

ָנַען" ֶאֶרץ ּכְ ֶבת ַאְבָרם ּבְ ִנים ְלׁשֶ ר ׁשָ ץ ֶעׂשֶ 117"ִמּקֵ
  .(בראשית טז, ג) 

  
יַבת חּוץ ָל  ֵאין ְיׁשִ ְדָך ׁשֶ ְנָיןְלַלּמֶ   .ָאֶרץ עֹוָלה לֹו ִמן ַהּמִ

  

  ְלִפיָכְך, 
ֵבית ָהֲאסּוִרים ָח  ים ּבְ ֵניֶהם ֲחבּוׁשִ ָחְלָתה ִהיא, אֹו ׁשְ    –ָלה הּוא אֹו ׁשֶ

ְנָין   . "ֵאין עֹוִלין לֹו ִמן ַהּמִ
  

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ְצָחק,    ְוֵליַלף ִמּיִ

ְכִתיב:  ַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה"ּדִ ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ   , ה, כ)כבראשית ( "ַוְיִהי ִיְצָחק ּבֶ
ֶלֶדת אֹ  :ּוְכִתיב ָנה ּבְ ים ׁשָ ִ ׁשּ ן ׁשִ   ! כו)בראשית כה, ( ָתם""ְוִיְצָחק ּבֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  . ָהָיהִיְצָחק ָעקּור 
  

   ,ִאי ָהִכי
  ַאְבָרָהם ַנִמי ָעקּור ָהָיה! 

  
ֵעי ֵליּה לְ  יְד כִ ַההּוא ִמיּבָ א.  ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   ִחּיָ

יָאַמר ּדְ  ר ַא  ַרּבִ יא ּבַ אִחּיָ יָאַמר  ּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָמֵעאל ל ִיׁשְ נֹוָתיו ׁשֶ ה ִנְמנּו ׁשְ    ?ָלּמָ
ל ַיֲעקֹ  נֹוָתיו ׁשֶ ֶהן ׁשְ ֵדי ְלַייֵחס ּבָ   . בּכְ

  
יָאַמר    : ִיְצָחק ַרּבִ

  ִיְצָחק ָאִבינּו ָעקּור ָהָיה, 
ֱאַמר:  ּנֶ ר ִיְצָחק ַלה' ְלנֹׁשֶ ְעּתַ ּתֹו""ַוּיֶ    כא)בראשית כה, ( ַכח ִאׁשְ

ּתוֹ ' א  'ַעל ִאׁשְ ֵניֶהם ֲעקּוִרים ָהיּו.  - ַכח""ְלנֹ לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ ְ ׁשּ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
  

ר לֹו" ,ִאי ָהִכי ְעתַּ ר ָלֶהם' !?"ַוּיֶ ְעּתַ ֵעי ֵליּה  'ַוּיֶ    !ִמיּבָ
  

ע.  ן ָרׁשָ יק ּבֶ ת ַצּדִ יק, ִלְתִפּלַ ן ַצּדִ יק ּבֶ ת ַצּדִ ִפּלַ ֵאינֹו ּדֹוֶמה תְּ   ְלִפי ׁשֶ
  

יַר ָאַמר    : ִיְצָחק ּבִ
ֵני ָמה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו ֲעקּוִרים    ?ִמּפְ

יִקים ל ַצּדִ ָתן ׁשֶ ה ִלְתִפּלָ רּוְך הּוא ִמְתַאּוֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵני ׁשֶ   .ִמּפְ
  

יָאַמר    : ִיְצָחק ַרּבִ
ֶעֶתר יִקים ּכְ ל ַצּדִ ָתן ׁשֶ ִפּלָ ָלה ּתְ ה ִנְמׁשְ    ?ָלּמָ

בּוָאה ִמ  ְך ַהּתְ קֹום ְלָמקֹום, ָמה ֶעֶתר ֶזה ְמַהּפֵ   ּמָ
יִקים ל ַצּדִ ָתן ׁשֶ ִפּלָ ְך ּתְ ת ַרֲחָמנּות.  ,ּכָ ת ַרְגָזנּות ְלִמּדַ ּדַ רּוְך הּוא ִמּמִ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֶכת ִמּדֹוָתיו ׁשֶ   ְמַהּפֶ
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ָנַעןותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה    ֶאֶרץ ּכְ ֶבת ַאְבָרם ּבְ ִנים ְלׁשֶ ר ׁשָ ץ ֶעׂשֶ ָנַעןִמּקֵ ֶאֶרץ ּכְ ֶבת ַאְבָרם ּבְ ִנים ְלׁשֶ ר ׁשָ ץ ֶעׂשֶ ָנַעןִמּקֵ ֶאֶרץ ּכְ ֶבת ַאְבָרם ּבְ ִנים ְלׁשֶ ר ׁשָ ץ ֶעׂשֶ ָנַעןִמּקֵ ֶאֶרץ ּכְ ֶבת ַאְבָרם ּבְ ִנים ְלׁשֶ ר ׁשָ ץ ֶעׂשֶ   ותתן אותה לאברם אישּה לו לאשה ִמּקֵ

  רש"י
  מתני' 

. אלא או ינו רשאי לבטלא
   יגרשנה או ישא אחרת עמה:

. ולא מותרת לינשא לאחר
אמרינן עקרה היא דשמא 

   הראשון לא זכה ליבנות ממנה:
  

  גמ' 
. בא על הגר מקץ עשר שנים

והאי דלא נסיב לה בהנך שני 
קמאי עד שלא בא לארץ כנען 
שהיו שנים מרובות בפדן ארם 
ללמדך שאין ישיבת חוצה לארץ 

דלמא משום עון חוצה עולה לו 
   לארץ הם עקורים:

. הואיל וקא חזינן שאין לפיכך
ישיבת חוצה לארץ מן המנין 
דתלינן בכל דבר המונען מן 
ההריון חלה הוא או חלתה היא 

   כו':
. ששהה עשרים ולילף מיצחק

   שנה ולא נשא אחרת:
. ויודע שמחמת עצמו עקור היה

הוא ולקמן נפקא לן דעקור 
   היה:

. ר היהאברהם נמי עקו
כדאמרינן לקמן והיכי ילפת 

   מיניה:
. כלומר ההוא מיבעי ליה כו'

יצחק עקור היה משום הכי לא 
נסיב אחריתי וקרא דיצחק בן 
ששים שנה לא יתירא הוא 
דתימא להכי כתביה רחמנא 
למיגמר מיניה שהיית עשרים 
שנה דההוא מיבעי ליה כו' אבל 
מקץ עשר שנים דאברהם אע''ג 

ן מיניה דאי דעקור הוה ילפינ
לאו לדרשא למאי הלכתא 
קאשמעינן קרא מקץ עשר 

   שנים:
. לידע שנותיו של לייחס בהן

יעקב בן כמה שנים היה כשהלך 
לבית עבר וכשעמד על הבאר 
ובשלהי גמרא דמגילה (דף יז.) 
מפרש לה והאי קרא דיצחק בן 
ששים שנה מייתי ליה התם 
דילפינן מיניה דגדול תלמוד 

אם שכל תורה מכיבוד אב ו
אותן שנים שהיה יעקב בבית 

   עבר לא נענש עליהם:
. בשלמא ויעתר להם מיבעי ליה

אי אמרת תפלת יצחק על אשתו 
היתה היינו דכתיב ויעתר לו 
כמו שהיה מתפלל עליה ותהר 
רבקה אשתו אלא אי אמרת על 
עצמו היה מתפלל ולנוכח אשתו 
משמע ששניהם היו צועקים זה 

   ליה:מול זה ויעתר להם מיבעי 
. תפלתו שהיה לפי שאינו דומה

צדיק בן צדיק לתפלתה שהיתה 
צדקת בת רשע לפיכך תלה בו 

{פיל"א: . פל''א עתר הכתוב:
פירוש של קלשון,  ,חפירה- את

  בלע''ז:רחת. 
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יָאַמר  י ַרּבִ   : ַאּמִ
ָרה טּוְמְטִמין ָהיּו,    ַאְבָרָהם ְוׂשָ

ֱאַמר:   סד,ב ּנֶ יטּו ֶאל צּורׁשֶ ֶבת ּבֹ ֻחצַּ ^ "ַהּבִ ם ְוֶאל ַמּקֶ ם"ְבּתֶ ְרּתֶ    ,(ישעיהו נא, א) ר ֻנּקַ
חֹוֶלְלֶכם" :ּוְכִתיב ָרה ּתְ יטּו ֶאל ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ְוֶאל ׂשָ   . )ב(ישעיהו נא,  "ַהּבִ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

נּו ַאְילֹוִנית ָהְיָתה,  ָרה ִאּמֵ   ׂשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ִהי ׂשָ ׁשֶ ית ָוָלד ֵאין ָלּה.  - (בראשית יא, ל) ַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה ָוָלד""ַוּתְ   ֲאִפיּלּו ּבֵ

  
  

ֵריּה ָאַמר  יַלתּדְ ַרב ְיהּוָדה ּבְ ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ ֵמיּה  ַרב ׁשְ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים,  א ּבַ נּו ֶאלָּ נֹוֵתיֶהןלֹא ׁשָ ְ ׁשּ   ְמרּוּבֹות,  ׁשֶ

ּדֹורֹות  ִנים ּוֶמֱחָצה, ֲאָבל ּבַ י ׁשָ ּתֵ נֹוֵתיֶהן מּוָעטֹות ׁשְ ְ ׁשּ   ָהַאֲחרֹוִנים, ׁשֶ
ה ִעיּבּוִרים.  לֹׁשָ ֶנֶגד ׁשְ   ּכְ

  
ה   : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרּבָ

ִנים,  לֹׁש ׁשָ   ׁשָ
ִקידֹות.  לֹׁש ּפְ ֶנֶגד ׁשָ   ּכְ

  
  ָאַמר ָמר: ּדְ 

רֹ  הּבְ ָרה ָרֵחל ְוַחּנָ ָנה ִנְפְקדּו ׂשָ ָ   .אׁש ַהׁשּ
  

הַר ָאַמר    : ּבָ
ָלֵלי    !ֵליְתְנהּו ְלָהֵני ּכְ

ין ּקֵ ִדי ַמְתִניִתין ַמאן ּתַ ֵני,  ?ִמּכְ יֵמי ָדִוד ִאיְמעּוט ׁשְ י, ְוָהא ּבִ   ַרּבִ
ְכִתיב:  ָנהּדִ ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ   .(תהלים צ, י) ""ְיֵמי ׁשְ

  
ה"ְוַהאי  נֹות ֵהיֶמּנָ א לֹא ָזָכה ְלִהּבָ ּמָ   , "ׁשֶ

  לֹא ַזְכָיא? ּדְ י ְוִדְלָמא ִאיִה 
  

יָון  ְקָדא ּדְ ִאיִהי ּכֵ הַא לֹא ִמּפַ ה, לֹא ִמיַעְנׁשָ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ    .ּפְ
  
  

  רש"י
   . נעשה לו זכרות:חוצבתם
. נעשה לה נקבות כמו נוקרתם

אני קרתי ושתיתי מים (ישעיה 
   לז):

. קרא יתירא הוא אין לה ולד
   דהא כתיב עקרה:

   שוהה עשר שנים:. דלא שנו
. כ''ז חדשים שלשה עיבורים

לימי הולד וחדש לכל עיבור 
ועיבור לימי טומאה וטהרה 

   דאשה מתעברת סמוך לוסתה:
. שהקב''ה פוקד שלש פקידות

העקרות לשמוע תפלתן בר''ה 
   וגוזר עליהן הריון:

. דקאמר כל דורות להני כללי
של עכשיו שתי שנים ומחצה 

   שהייתן:
. ולא כיאודלמא איהי דלא ז

   תטול כתובה:
כיון דלא מיפקדא אפריה 

. לא איכפת לה ולא ענש ורביה
לה קודשא בריך הוא על 

  עונותיה:
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        סד, בסד, בסד, בסד, ב .48
ל"[  אי ְלַבטֵּ ַ ִנים ְולֹא ָיְלָדה ֵאינֹו ַרׁשּ ר ׁשָ ּה ֶעׂשֶ ָהה ִעּמָ ה ְוׁשָ ָ א ִאׁשּ   ]."ָנׂשָ

  
ַנןְוָהא ָאְמרּו ֵליּה  ?!ִאיִני ילְ  ַרּבָ ר  ַרּבִ א ּבַ אַאּבָ   : ַזְבּדָ

ֵני ָתא ְואֹוֵליד ּבְ    .ְנֵסיב ִאיּתְ
ְייָתא ּמַ    !ְוָאַמר ְלהּו: ִאי ְזַכאי ָהוּו ִלי ִמּקַ

  
חּויֵ  ַנן יָהָתם ּדַ    ,ָקא ַמְדֵחי ְלהּו ְלַרּבָ

יּדְ  ְרֵקיּה  ַרּבִ א ִאיֲעַקר ִמּפִ ר ַזְבּדָ א ּבַ   .ַרב הּוָנאּדְ ַאּבָ
  

ל יּדֵ ְרֵקיּה  ַרב ּגִ   ב הּוָנא. ַר ּדְ ִאיֲעַקר ִמּפִ
  

י ְרֵקיּה  ֶחְלּבוֹ  ַרּבִ   ַרב הּוָנא. ּדְ ִאיֲעַקר ִמּפִ
  

ת ׁשֶ ְרֵקיּה  ַרב ׁשֵ   ַרב הּוָנא. ּדְ ִאיֲעַקר ִמּפִ
  

ר הּוָצא ָיְרָקא ַיֲעקֹב ַרב ַאָחא ּבַ יּה ּכְ ֵבי ַרב ּוְנַפק ִמיּנֵ ַאְרָזא ּדְ ְליּוּה ּבְ יּה סּוְסִכיְנָתא, ּתַ    .ַאַחְדּתֵ
  

ר ַיֲעקֹ ַרב ַאָח ָאַמר    : בא ּבַ
יִתין ָסֵבי ָהֵויָנא ְוכוּ  ְרֵקיּה ׁשִ הּו ִאיֲעקּור ִמּפִ   ַרב הּוָנא ְלַבר ֵמֲאָנא, ּדְ ּלְ

אי ַנְפׁשַ ַקְייִמי ּבְ ה ְבָעֶליָה" :ּדְ ַחּיֶ    .(קהלת ז, יב) "ַהָחְכָמה ּתְ
  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
. אמתני' איני והא אמרו ליה כו'

פריך דקתני ישא אחרת שמא 
לא זכה להבנות ממנה ויזכה 

   להבנות מן השניה:
. חולי מעוצר השתן סוסכינתא

   ואדם נעקר הימנו:
  ככף תמר:. ירוק כהוצא ירקא
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        סה, אסה, אסה, אסה, א    ––––    סד, בסד, בסד, בסד, ב .49
ֶרת" ּה מּותֶּ יְרׁשָ א ְלַאֵחר. [ ּגֵ ׂשֵ   ִליּנָ

אי ַ ִנים ְוַרׁשּ ר ׁשָ ּה ֶעׂשֶ הֹות ִעמָּ ִני ִלׁשְ ֵ   ]."ַהׁשּ
  
ִני"    ,ִאין – "ׁשֵ

י  ִליׁשִ    .לֹא –ׁשְ
  

י    ?ַמְתִניִתין ַמּנִ
  

י ִהיא   .ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
   ,ָמָלה ָהִראׁשֹון ּוֵמת"

ִני ּוֵמת ֵ    ,ׁשּ
י  ִליׁשִ מּול,  -ׁשְ   לֹא תָּ

ְבֵרי  יּדִ   .ַרּבִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ֹוֵמר: א ַרּבָ

י  ִליׁשִ מּול,  -ׁשְ   תָּ
מּול - ְרִביִעי    . "לֹא תָּ

  
ָכא    !ְוָהַתְנָיא ִאיּפְ

  
ְייהּו ַאֲחִריִניָתא?    ֵהי ִמיּנַ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יָאַמר ּדְ  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יָאַמר  ִחּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָלה ִראׁשֹוָנה וּ  ּמָ ִצּפֹוִרי ׁשֶ ע ֲאָחיֹות ּבְ ַאְרּבַ ה ּבְ ית ּוֵמת, ַמֲעׂשֶ ִליׁשִ ה ּוֵמת, ׁשְ ִנּיָ   ֵמת, ׁשְ

את ִלְפֵני  ְמִליֵאלְרִביִעית ּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   . ַרּבָ
מּוִלי.    ָאַמר ָלּה: ַאל ּתָ

  
ית ַנִמי ֲהָוה ָאַמר ָלּה  ִליׁשִ   !ְוִדְלָמא ִאי ָאְתָיא ׁשְ

  
ן, ַמאי ַאְסֲהדּוֵתיּה  יּדְ ִאם ּכֵ א?  ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   ִחּיָ

  
ַמע ָלןוְ  קֹותּדַ  :ִדְלָמא ָהא ָקא ַמׁשְ   .ֲאָחיֹות ְמַחּזְ
   

ָאְמַרּתְ ָרָבאָאַמר  א ּדְ ּתָ קֹות,  :: ָהׁשְ   ֲאָחיֹות ְמַחּזְ
ין ַחת ִנְכּפִ ּפַ ׁשְ ה לֹא ִמּמִ ָ א ָאָדם ִאׁשּ ָ    ,לֹא ִיׂשּ

ַחת ְמצֹוָרִעיםוְ  ּפַ ׁשְ   . לֹא ִמּמִ
  

ָלָתא ִזיְמֵני ְחַזק ּתְ ִאּתַ    .ְוהּוא ּדְ
  

   ?ֲהָוה ֲעָלּה  ַמאי
  

י ֲאָתא  ר יֹוֵסףּכִ   , ַרב ִיְצָחק ּבַ
יּה  יּדְ ָאַמר: עּוְבָדא ֲהָוה ַקּמֵ ָתא  יֹוָחָנן ַרּבִ ִניׁשְ ּכְ ת, ּדְ ּבִ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ּפּוִרים ׁשֶ יֹום ַהּכִ   ָמעֹון ּבְ

ה ּוֵמת,  ,ּוָמָלה ִראׁשֹוָנה ּוֵמת ִנּיָ   ׁשְ
ָאה ְלָפָניו.  ית ּבָ ִליׁשִ   ׁשְ

  ַמר ָלּה: ְלִכי ּומּוִלי. ָא 
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
א ְנּתָ ֵרית ִאיּסּוָרא ְוַסּכַ ָקׁשָ    !ֲחֵזי, ּדְ

  
ֵייָסַמְך ֲעָלּה    , ַאּבַ

א לְ ְוֲאַזל ָנְסָבּה  ַרּתָ ֵריּה ּדְ חּוָמה ּבְ ֵריּה ּדְ ִאיִסי ּבְ   ַרב ְיהּוָדה, ּדְ ַרב ִיְצָחק ּבְ

  רש"י
   . דהוחזקה עקרה:שלישי לא

. איזו הי מינייהו אחרינתא
מהמשניות נשנית אחרונה 
דנסמוך עלה אמלתא דמר ודמר 
דכל חד וחד הדר משיטתיה 
קמייתא ונקט שיטתיה דחבריה 
ובתרייתא עיקר דהדור בהו 

   מקמייתא:
. אלמא אמר לה אל תמולי

מתניתא קמייתא אחרינתא 
דהאי מעשה בסוף ימיו של 

שב''ג הוה מדקא מסהיד עליה ר
ר' יוחנן שהיה אמורא וסוף 
התנאים והוא ראה את 

   המעשה:
. דכי היכי דאחיות מחזקות

דאשה מוחזקת בג' פעמים כך 
   היא מוחזקת בשלש אחיותיה:

   . חולין:נכפין
. שאם חזקה איסורא וסכנתא

בשני פעמים והשלישי ניתן 
לדחות ממנה הויא מילה שלא 

   ת השבת:בזמנה ואינה דוחה א
   . סכנת נפשות:וסכנתא

. על הא דרב סמך עלה אביי
יצחק דאמר משמיה דרבי יוחנן 

  בתלת זימני הוא דהויא חזקה:
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ִדי פּוְמּבְ ָנְסָבּה ַרֲחָבה ּדְ ִכיב - ָתא ּדְ    .ּוׁשְ
ֵריּה  ר ָחָנה ּדְ ַרב ִיְצָחק ּבְ ר ּבַ ה ּבַ ִכיב - ַרּבָ    .ּוׁשְ

ִכיבוּ  – הּואּוְנָסָבּה     .ׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י ַהאי יּה ּכִ ַנְפׁשֵ ָעֵביד עּוְבָדא ּבְ א ּדְ    ,ּוִמי ִאיּכָ

ָסְמָכא –ָאִבין "ָאַמר: ּדְ ְוָהא ִאיהּו     .ּדְ
ָקא     ".ר ָסְמָכאָלאו ּבַ  -ִיְצָחק סּוּמָ

ֲחָזָרה,  -ָאִבין  נֹו ּבַ   ֶיׁשְ
ָקא  ֲחָזָרה -ִיְצָחק סּוּמָ   .ֵאינֹו ּבַ

  
ְפִליֵגיְועֹוד: ֵאיַמר     ,ְלִעְנַין ִמיָלה ּדִ

ּוִאין ִמי  ִניׂשּ ִליֵגיּבְ    ?ּפְ
  

  ִאין, 
  ְוָהַתְנָיא: 

ת ָלִראׁשֹון ּוֵמת, "   ִניסֵּ
ִני ּוֵמת,  ֵ   ַלׁשּ

י  ִליׁשִ ְ נָּ  -ַלׁשּ א, לֹא תִּ   ׂשֵ
ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
י  ִליׁשִ ְ א,  -ַלׁשּ ׂשֵ ּנָ   תִּ
א -ָלְרִביִעי  ׂשֵ ּנָ   . "לֹא תִּ

  
י ִמיָלה:  ּבֵ ָלָמא ּגַ ׁשְ   ּבִ

ָמא ָרֵפי ּדָ ָחה ּדְ ּפָ א ִמׁשְ    ,ִאיּכָ
ָמא,  ָקֵמיט ּדָ ָחה ּדְ ּפָ א ִמׁשְ   ְוִאיּכָ

ּוִאי א ִניׂשּ    ?ַמאי ַטֲעָמא -ן ֶאלָּ
  

ַכיָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָמְרּדְ   : ַרב ַאׁשִ
ֵמיּה  ֲאִביִמי ֵמַהְגרֹוְנָיאָהִכי ָאַמר  ְ   : ַרב הּוָנאּדְ ִמׁשּ

  . ַמְעָין ּגֹוֵרם
  
יוְ    ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ל ּגֹוֵרם    .ַמּזָ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
    .ֵאיְרָסּה ּוִמיתּדְ 
  

   ,ַנִמיִאי 
יְקָלא ּוִמית. ּדְ    ָנַפל ִמּדִ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ָרָבאּדְ  ַרב יֹוֵסף ּבְ
יּה ֵמ  ַעי ִמיּנֵ י? ַרב יֹוֵסףּבְ ַרּבִ   : ֲהָלָכה ּכְ

  ְוָאַמר ִלי: ִאין. 
ְמִליֵאל?  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ֲהָלָכה ּכְ

   .ְוָאַמר ִלי: ִאין
י!    ַאחּוֵכי ַאִחיְך ּבִ

  
  ר ֵליּה: ָאַמ 

יט ָלְך.    לֹא, ְסָתֵמי ִהיא ּוָפׁשֵ
ּוִאין ּוַמְלִקּיֹות  י.  -ִניׂשּ ַרּבִ   ּכְ

ְמִליֵאל - ׁשֹור ַהּמּוָעד ְוָסתֹות וְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   .ּכְ
  

  רש"י
   . בסכנת נפשו:בנפשיה

. מה שאמר אבין אבין דסמכא
משום רבי יוחנן יש לסמוך 

   עליו:
. חוזר על תלמודו ישנו בחזרה

לשון אחר מצוי כל שעה לפני 
בי יוחנן רבי יוחנן ואם חזר בו ר

משום דבר שאמר תחלה שומע 
אבין וחוזר גם הוא בו אבל רב 
יצחק אינו מצוי לפניו ופעמים 
ששמע דבר מרבי יוחנן ולמחר 
חזר בו רבי יוחנן והוא אינו 

   יודע:
   . השלישי ומת:דאירסה
. דנסבה וסלק לדיקלא אי נמי

ונפל ומת למ''ד מעין גורם לא 
הוחזקה זו שהרי מעיינה לא 

מות שהרי לא מת גרם לו שי
מחולי: ה''ג בעי מיניה מרב 
יוסף הלכה כרבי ואמר לי אין 
הלכה כרשב''ג ואמר לי אין 
אחוכי אחיך בי. שאלתי מרב 
יוסף אם הלכה כרבי ואמר לי 
הלכה ופעם אחרת שאלתיו אם 
הלכה כרשב''ג ואמר לי הלכה 

   וכמדומה אני ששחק בי:
ה''ג אמר ליה סתמי הוא 

בך . לא שיחק ופשיט לך
סתומות של משנה הן יש 
שסתמה כרבן שמעון בן גמליאל 
ויש שסתמה כרבי דאיכא 
מילתא דמחזקינן לה בתרי 
זימני ואיכא מילתא דבעינן 
תלתא זימני ומשום הכי פשט 

   לך כמר וכמר כסתומים:
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ּוִאין" ֲאָמַרן -  "ִניׂשּ    .ָהא ּדַ
  

ְתַנן –ַמְלִקּיֹות     :ּדִ
ָנה " ָקה ְוׁשָ ּלָ    –ִמי ׁשֶ

ין כּ  ית ּדִ הּבֵ    ,ֹוְנִסין אֹותֹו ְלִכיּפָ
עֹוִרין ֵריסֹו ִנְבַקַעת ּוַמֲאִכיִלין אֹותֹו ׂשְ ֵהא ּכְ תְּ   .(סנהדרין פא:) "ַעד ׁשֶ

  
ְתַנן – "ְוָסתֹות"    :ּדִ

ה"  סה,א ָ ָעִמים.  - קֹוַבַעת ָלּה ֶוֶסת^ ֵאין ָהִאׁשּ לֹׁש ּפְ ה ׁשָ ֶעּנָ ְקּבְ תִּ   ַעד ׁשֶ
ֶסת  ֶהֶרת ִמן ַהּוֶ ָעִמיםַע  - ְוֵאין ִמטַּ לֹׁש ּפְ ּה ׁשָ ּנָ ָעֵקר ִמּמֶ תֵּ   . (נדה סג:) "ד ׁשֶ

  
ְתַנן – "ְוׁשֹור ַהּמּוָעד"    :ּדִ
ה מּוָעד " ֹור ַנֲעׂשֶ ָעִמים - ֵאין ַהׁשּ ה ּפְ לֹׁשָ ִעידּו ּבֹו ׁשְ ּיָ   . (בבא קמא כג:) "ַעד ׁשֶ
  
  

  רש"י
. דסתם לן נישואין הא דאמרן

תנא דידן כרבי דקתני רשאי 
   השני שני אין שלישי לא:

. אם חזר הכונסין אותו לכיפ
וחטא בשלישית דמחזקינן ליה 

  ברשיעא מתרי זימני שלקה:
. לסמוך עליה קובעת לה וסת

להיות דייה שעתה דתנן (נדה דף 
אשה שיש לה וסת דייה ב.) כל 

שעתה ולא מטמאינן לה למפרע 
מעת לעת ועוד דאם קובעת לה 
וסת והגיע זמן וסתה ולא בדקה 

   טמאה דאורח בזמנו בא:
. אפילו ואינה מטהרת מן הוסת

נעקרה פעמים שבדקה בב' 
וסתות ולא ראתה ושינתה 
ראייתה ליום אחר ב' פעמים 
אפילו הכי מחזקינן וסתה 

דקה טמאה לכשיגיע ואם לא ב
  דאורח בזמנו בא:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ת ָלִראׁשֹון " ִנים - ִניסֵּ   , ְולֹא ָהיּו ָלּה ּבָ
ִני  ֵ ִנים,  -ַלׁשּ   ְולֹא ָהיּו ָלּה ּבָ

י  ִליׁשִ ְ ִנים -ַלׁשּ ׁש לֹו ּבָ ּיֵ א ְלִמי ׁשֶ א ֶאּלָ ׂשֵ ּנָ   .לֹא תִּ
  

ִנים  ֵאין לֹו ּבָ את ְלִמי ׁשֶ ֵ ה - ִניׂשּ תּוּבָ לֹא ּכְ ֵצא ּבְ   . "תֵּ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ִנים  י ְולֹא ָהיּו ָלּה ּבָ ִליׁשִ ְ את ַלׁשּ ֵ ֵאי? ַמהּו ּדְ  -ִניׂשּ עּוָה ָהָנְך ַקּמָ   ִליְתּבְ

 . ָגְרַמּתְ ַאּתְ הּוא ּדְ ָתא ּדְ   ִמי ָמצּו ָאְמִרי ָלּה: ִאיְגַלאי ִמיּלְ
י ָכֲחׁשִ א הּוא ּדְ ּתָ ְלָמא ָמֵצית ָאְמָרה ְלהּו: ָהׁשְ    ?אֹו ּדִ

  
ָרא ָמֵצית ָאְמָרה ְלהוּ  ּבְ י.  :ִמְסּתַ ָכֲחׁשִ א הּוא ּדְ ּתָ   ָהׁשְ

  
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ִנים,  את ָלְרִביִעי, ְוָהיּו ָלּה ּבָ ֵ   ִניׂשּ

י ִליׁשִ ְ ֵעיּה ַלׁשּ ִתיְתּבְ    ?ַמהּו ּדְ
  

יּבּוִריךְ  ִתיקּוִתיְך ָיָפה ִמּדִ    ,ָאְמִריַנן ָלּה: ׁשְ
ָהִכי  ֲעָתא ּדְ ָמֵצי ָאַמר ָלּה: ֲאָנא ַאּדַ יךְ ּדְ ּתִ ַרׁשְ   . לֹא ּגֵ

  
אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ

ְתָק  ְתִקיַנןִאי ִאיִהי ׁשָ    ?!א, ֲאַנן ִמי ׁשָ
ֵטל, ּוָבֶניָה ַמְמֵזִרין!  ט ּבָ   ִנְמָצא ּגֵ

  
א ָאְמִריַנן:    ֶאלָּ

ְבַרָייָתא.  א הּוא ּדְ ּתָ   ָהׁשְ
  
  
  
  

  רש"י
. אילו אדעתא דהכי לא גרשתיך

הייתי יודע שאת בת בנים לא 
   גרשתיך ונמצא גט בטל למפרע:

. ואי מצי מתקיף לה רב פפא
בעלה לבטולי גט בהכי כי שתק 
מאי הוי אנן מי שתקינן הא 
ודאי אדעתא דהכי לא גירשה 
אלא מדשתקינן ודאי לא מצי 

א לבטולי דאמרינן ליה מספיק
קא מגרשת לה ולא איכפת לך 

   בה וגמרת בדעתיך לגרושין:
. אי איכא למפטריה הכי אלא

פטרינן ליה דאמרינן ליה השתא 
היא דאיברית שחזרה להיות 

  בריאה מחולייה:
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ּה  –הּוא ָאַמר     .ִמיּנָ

יּה  – ְוִהיא ָאְמָרה    ?ִמיּנֵ
  

יָאַמר    : ַאִמי ַרּבִ
ינֹו ְלֵביָנּה  ּבֵ ָבִרים ׁשֶ   . ֶנֱאֶמֶנת -ּדְ

  
   ?ְוַטֲעָמא ַמאי

  
יָמא ָלּה ּבְ  - ִהיא  ֵחץ, ַקּיְ   יֹוֶרה ּכְ
ֵחץ.  לֹא ִקים ֵליּה  -הּוא  יֹוֶרה ּכְ   ּבְ

  
  
  

ָתא ְוִאיְב  ָאַמר ִאיהּו: ֵאיִזיל ִאיְנִסיב איִאיּתְ   ?דֹוק ַנְפׁשַ
  

י   : ַאִמי ַרּבִ
ה.  תּוּבָ ן ּכְ זֹו יֹוִציא ְוִיּתֵ   ַאף ּבְ

ל ַהּנוֹ  ֲאִני אֹוֵמר: ּכָ ה. ׁשֶ תּוּבָ ן ּכְ ּתֹו יֹוִציא ְוִיּתֵ ה ַעל ִאׁשְ ָ א ִאׁשּ   ׂשֵ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ּתֹו,  ים ַעל ִאׁשְ ה ָנׁשִ ּמָ א ָאָדם ּכַ   נֹוׂשֵ

ִאית ֵליּה ְלִמיַזְייִניְנִהי   .ְוהּוא ּדְ
   

  
ר  סה,ב גֹו ֶעׂשֶ ַלּתְ ּבְ    .הּוא ָאַמר: ַאּפְ

ִלית.    ְוִהיא ָאְמָרה: לֹא ַאּפְ
  

יָאַמר    : יַאִמ  ַרּבִ
זֹו ִהיא ֶנֱאֶמֶנת.    ַאף ּבְ

  
ַעַקְרָתא ָלא ַמְחְזָקהּדְ ִאם ִאיָתא ּדְ  ּה ּבְ יָלה ַנְפׁשָ    .ִהּפִ
  
  

יָלה, ְוָחְזָרה וְ  יָלה, ְוָחְזָרה ְוִהּפִ יָלה ִהּפִ   . הּוא, הּוְחְזָקה ִלְנָפִלים -ִהּפִ
ֵרי יָלה ּתְ    .ָאַמר: ַאּפִ
ָלת    .ְוִהיא ָאְמָרה: ּתְ

  
יָאַמר  ן ֶאְלָעָזריִ  ַרּבִ   : ְצָחק ּבֶ

א,  י ִמְדָרׁשָ   עּוְבָדא ֲהָוה ּבֵ
  ְוָאְמרּו: ִהיא ְמֵהיְמָנא, 

ָלה ּדְ ִאם ִאיָתא ּדְ  ִניְפֵלי ָלא ַמְחְזָקה - לֹא ַאּפְ ּה ּבְ    .ַנְפׁשָ
  
  

  רש"י
. יודע אני שמחמתה הוא מינה

שאין לי בנים ולא אתן כתובה: 
כל שכבת זרע שאינו יורה כחץ 

  אינה מזרעת:
. הוא אמר אפלת בגו עשר

כשאנו באין לכופו להוציא הוא 
אומר הפילה בתוך עשר ועדיין 
אין זמן להוציא דתנן מונה 

   משעה שהפילה:
. אלא והיא אמרה לא אפלית

   קרה אני:ע
. ויוציא ויתן הוחזקה לנפלים

כתובה שמא לא זכה ליבנות 
   ממנה:

   . ולא אוציא:אפילה תרי
. וכופין אותו ולא היא מהימנא

שהיא תובעת גירושין אלא 
שעלינו לכופו לקיים פריה 

  ורביה:
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ָנה             ִמׁשְ

ה.  ָ ה, ֲאָבל לֹא ָהִאׁשּ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ה ַעל ּפְ   ָהִאיׁש ְמצּוּוֶ
י רֹוָקהיֹוָחנָ  ַרּבִ ן ּבְ   אֹוֵמר:  ן ּבֶ

ֵניֶהם הּוא אֹוֵמר:    ַעל ׁשְ
רּו ּוְרבּו"-לִֹהים ַוּיאֶמר ָלֶהם ֱא -ָתם ֱא "ַוְיָבֵרְך אֹ    . (בראשית א, כח) לִֹהים ּפְ

  

ָמָרא             ּגְ

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

יָאַמר  ּום  ֶאיְלָעא ַרּבִ יִמׁשּ יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ
ָה"" :ָאַמר ְקָרא 118ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבׁשֻ

   – (בראשית א, כח) 
ּה ִלְכּבׁש.  ְרּכָ ה ּדַ ָ ְרּכֹו ִלְכּבׁש ְוֵאין ִאׁשּ   ִאיׁש ּדַ

  
ה  ַרּבָ ָה"ַאּדְ ַמע!  "ְוִכְבׁשֻ י ַמׁשְ ְרּתֵ   ּתַ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ִתיב.  ּה" ּכְ   "ְוִכְבׁשָ
  

   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף
ֵרה ּוְרֵבה""ֲאנִ ֵמָהָכא:  י ּפְ ּדַ   , לה, יא) בראשית( י ֵאל ׁשַ

רּו ּוְרבּו".  :ְולֹא ָקָאַמר   "ּפְ
  
  

יְוָאַמר  ּום  ֶאיְלָעא ַרּבִ יִמׁשּ יֶאְלָעָזר ּבַ  ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ
ָמע,  ׁשְ ָבר ַהּנִ ְצָוה ַעל ָאָדם לֹוַמר ּדָ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ

ּלא לֹוַמר ּדָ  ְך ִמְצָוה ַעל ָאָדם ׁשֶ ָמע. ּכָ ֵאינֹו ִנׁשְ   ָבר ׁשֶ
  

י א ַרּבִ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
  חֹוָבה, 

ֱאַמר:  ּנֶ ָנֶאָּך הֹוַכח ְלָחָכם ְוֶיֱאָהֶבָּך"ׁשֶ ן ִיׂשְ   . (משלי ט, ח) "ַאל ּתֹוַכח ֵלץ ּפֶ
  

יְוָאַמר  ּום  ֶאיְלָעא ַרּבִ יִמׁשּ יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ
ּנֹות ּבִ  ר לֹו ְלָאָדם ְלׁשַ לֹוםמּוּתָ ָ   ,ְדַבר ַהׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ ה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאמֹר. ׁשֶ   "ָאִביָך ִצּוָ
אָתם"-ּכֹה ע ַאֶחיָך ְוַחּטָ ׁשַ א ָנא ּפֶ א ׂשָ 119 תֹאְמרּו ְליֹוֵסף ָאּנָ

  .יז)-(בראשית נ, טז 
  

י   אֹוֵמר:  ָנָתן ַרּבִ
  ִמְצָוה, 

ֱאַמר:  ּנֶ אּולׁשֶ ַמע ׁשָ מּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְוׁשָ    .(שמואל א' טז, ב) ַוֲהָרָגִני" "ַוּיאֶמר ׁשְ
  

ֵבי  יּדְ ָמֵעאל ַרּבִ ָנא ִיׁשְ    :ּתָ
ה ּבֹו, " יּנָ רּוְך הּוא ׁשִ דֹוׁש ּבָ ַאף ַהּקָ לֹום, ׁשֶ ָ דֹול ַהׁשּ   ּגָ

ִתיב ָרא ּכְ ֵמִעיּקָ   , (בראשית יח, יב) ִני ָזֵקן""ַואדֹ  :ּדְ
ִתיב י" :ּוְלַבּסֹוף, ּכְ   . "יג)בראשית יח, ( "ַוֲאִני ָזַקְנתִּ
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ָה פרו ורבו    ָה ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבׁשֻ ָה ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבׁשֻ ָה ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבׁשֻ   ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבׁשֻ
119

ְראּו ֲאֵחי טו   ְראּו ֲאֵחיַוּיִ ְראּו ֲאֵחיַוּיִ ְראּו ֲאֵחיַוּיִ י- - - - ַוּיִ ייֹוֵסף כִּ ייֹוֵסף כִּ ייֹוֵסף כִּ לֵמת ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵמת ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵמת ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵמת ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו - - - - יֹוֵסף כִּ יב ָלנּו ֵאת ּכָ ב ָיׁשִ ְטֵמנּו יֹוֵסף ְוָהׁשֵ ללּו ִיׂשְ יב ָלנּו ֵאת ּכָ ב ָיׁשִ ְטֵמנּו יֹוֵסף ְוָהׁשֵ ללּו ִיׂשְ יב ָלנּו ֵאת ּכָ ב ָיׁשִ ְטֵמנּו יֹוֵסף ְוָהׁשֵ ללּו ִיׂשְ יב ָלנּו ֵאת ּכָ ב ָיׁשִ ְטֵמנּו יֹוֵסף ְוָהׁשֵ ַמְלנּו אֹתוֹ - - - - לּו ִיׂשְ ר ּגָ ַמְלנּו אֹתוֹ ָהָרָעה ֲאׁשֶ ר ּגָ ַמְלנּו אֹתוֹ ָהָרָעה ֲאׁשֶ ר ּגָ ַמְלנּו אֹתוֹ ָהָרָעה ֲאׁשֶ ר ּגָ ה ִלְפֵני מֹותֹו  יֹוֵסף ֵלאמֹריֹוֵסף ֵלאמֹריֹוֵסף ֵלאמֹריֹוֵסף ֵלאמֹר- - - - ַוְיַצּוּו ֶאלַוְיַצּוּו ֶאלַוְיַצּוּו ֶאלַוְיַצּוּו ֶאל טז  .ָהָרָעה ֲאׁשֶ ה ִלְפֵני מֹותֹו ָאִביָך ִצּוָ ה ִלְפֵני מֹותֹו ָאִביָך ִצּוָ ה ִלְפֵני מֹותֹו ָאִביָך ִצּוָ ָאִביָך ִצּוָ
י- - - - ּכֹהּכֹהּכֹהּכֹה יז  .ֵלאמֹרֵלאמֹרֵלאמֹרֵלאמֹר אָתם ּכִ ע ַאֶחיָך ְוַחּטָ ׁשַ א ָנא ּפֶ א ׂשָ יתֹאְמרּו ְליֹוֵסף ָאּנָ אָתם ּכִ ע ַאֶחיָך ְוַחּטָ ׁשַ א ָנא ּפֶ א ׂשָ יתֹאְמרּו ְליֹוֵסף ָאּנָ אָתם ּכִ ע ַאֶחיָך ְוַחּטָ ׁשַ א ָנא ּפֶ א ׂשָ יתֹאְמרּו ְליֹוֵסף ָאּנָ אָתם ּכִ ע ַאֶחיָך ְוַחּטָ ׁשַ א ָנא ּפֶ א ׂשָ ָרם ֵאָליוָרָעה ְגָמלּוָך ְוַע ָרָעה ְגָמלּוָך ְוַע ָרָעה ְגָמלּוָך ְוַע ָרָעה ְגָמלּוָך ְוַע - - - - תֹאְמרּו ְליֹוֵסף ָאּנָ ַדּבְ ְבְּך יֹוֵסף ּבְ ע ַעְבֵדי ֱאלֵֹהי ָאִביָך ַוּיֵ א ָנא ְלֶפׁשַ ה ׂשָ ָרם ֵאָליוּתָ ַדּבְ ְבְּך יֹוֵסף ּבְ ע ַעְבֵדי ֱאלֵֹהי ָאִביָך ַוּיֵ א ָנא ְלֶפׁשַ ה ׂשָ ָרם ֵאָליוּתָ ַדּבְ ְבְּך יֹוֵסף ּבְ ע ַעְבֵדי ֱאלֵֹהי ָאִביָך ַוּיֵ א ָנא ְלֶפׁשַ ה ׂשָ ָרם ֵאָליוּתָ ַדּבְ ְבְּך יֹוֵסף ּבְ ע ַעְבֵדי ֱאלֵֹהי ָאִביָך ַוּיֵ א ָנא ְלֶפׁשַ ה ׂשָ   .ּתָ

  רש"י
  מתני' 

. וטעמא מפרש אבל לא האשה
   בגמרא:

  
  גמ' 

. דכתיב לומר דבר הנשמע
הוכיח (ויקרא יט) הוכח תוכיח ל

   מי שמקבל הימנו:
. יעקב לא צוה אלא אביך צוה

   הם שינו מפני דרכי שלום:
. וכתיב ויאמר ה' עגלת איך אלך

בקר תקח בידך ואמרת לזבוח 
   וגו' הקב''ה צוה לשנות:

. שרה אמרה לשון ואדוני זקן
בזוי וכשגלה הקב''ה הדבר 
לאברהם כתיב למה זה צחקה 
שרה וגו' ואני זקנתי ושינה 

  ני השלום:הדבר מפ
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        סה, בסה, בסה, בסה, ב .53
י" רֹוָקה ַרּבִ ן ּבְ ֵניֶהם הּוא אֹוֵמר: [ אֹוֵמר יֹוָחָנן ּבֶ   ַעל ׁשְ

רּו ּוְרבּו"-לִֹהים ַוּיאֶמר ָלֶהם ֱא -"ַוְיָבֵרְך אָֹתם ֱא    . ]"(בראשית א, כח) לִֹהים ּפְ
  

ַמר    :ִאּתְ
י יוְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ

רֹוָקה יַרּבִ ַחד ָאַמר: ֲהָלָכה כְּ  ן ּבְ    .יֹוָחָנן ּבֶ
יְוַחד ָאַמר: ֵאין ֲהָלָכה כְּ  רֹוָקה.  ַרּבִ ן ּבְ   יֹוָחָנן ּבֶ

   
ים  ּיֵ ְסּתַ יּדְ ּתִ    ,ֵאין ֲהָלָכה :ָאַמרּדְ יֹוָחָנן הּוא  ַרּבִ

ָיֵתיב  יּדְ הוּ  ַרּבִ ֵמיּה  ַאּבָ ְ יּדְ ְוָקָאַמר ִמׁשּ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
יוְ  ַאִמי יַרּבִ ֲהָלָכה, ְוַאַהְדִריְנהּו  ְייהּו.  ַאִסי ַרּבִ   ְלַאּפַ

  
א  ָאְמֵריְוִאיּכָ    :ּדְ

י א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יָאַמר ְוַאַהְדִריְנהּו  ִחּיָ יוְ  ַאִמי ַרּבִ ְייהּו.  ַאִסי ַרּבִ   ְלַאּפַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָאַמר  ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ יּבִ י ֵק  ַרּבִ בֹוד ּבֵ ּום ּכְ הּו ֲאָמָרּה, ִמׁשּ   יָסר לֹא ָאְמרּו ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי. ַאּבָ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ י :ֶאלָּ א ֲאָמָרּה  ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ ילֹא ָאַמר  :ֵליְמרּו ֵליּה  - ִחּיָ    !יֹוָחָנן ָהִכי ַרּבִ
  

   ?ַמאי ֲהָוה ֲעָלּה 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יָאַמר ּדְ  ר ֲחִניָנא ַרּבִ יָאַמר  ַאָחא ּבַ הוּ  ַרּבִ   : ַאִסי יַרּבִ ָאַמר  ַאּבָ

יּה  יּדְ עּוְבָדא ֲהָוה ַקּמֵ א  יֹוָחָנן ַרּבִ ּתָ ְכִניׁשְ   ֵקיָסִרי, ּדְ ּבִ
ה.  תּוּבָ ן ּכְ   ְוָאַמר: יֹוִציא ְוִיּתֵ

ְעָתךְ  ָדה  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ּקְ ה ַמאי ֲעִביְדָתּה?  -ָלא ִמּפַ תּוּבָ   ּכְ
  

ָאה ֵמֲחַמת ַטֲעָנה.  ּבָ ְלָמא ּבְ   ּדִ
ֲאַתאי לְ  י ַהִהיא ּדַ יּה ּכִ יּדְ ַקּמֵ   . ַאִמי ַרּבִ

ה!  תּוּבָ   ָאְמָרה ֵליּה: ַהב ִלי ּכְ
 ! ְקַדּתְ   ָאַמר ָלּה: ִזיל, ָלא ִמיּפַ

ָתא ָהְך ִאּתְ יֱהֵוי ֲעָלּה ּדְ יָלּה ַמאי ּתֶ יבּו ּדִ    ?ָאְמָרה ֵליּה: ִמּסִ
ֵפיַנן.  אי ּכָ י ָהא ַוּדַ   ָאַמר: ּכִ

  
יּה  ֲאַתאי ְלַקּמֵ   . ַרב ַנְחָמןּדְ ַהִהיא ּדַ

 . ְקַדּתְ   ָאַמר ָלּה: ָלא ִמיּפַ
ָתא חּוְטָרא ְלָיָדּה ּוָמָרה ִלְקבּוָרה ֲעָיא ַהְך ִאּתְ   ?!ָאְמָרה ֵליּה: ָלא ּבָ

ֵפיַנן.  אי ּכָ י ָהא ַוּדַ   ָאַמר: ּכִ
  

אֹוִמים ָהיּו,  ה ּתְ   ְיהּוָדה ְוִחְזִקּיָ
ָעה,  ׁשְ   ֶאָחד ִנְגְמָרה צּוָרתֹו ְלסֹוף ּתִ

ְבָעה. ְוֶאָחד ִנְגְמָרה  ת ׁשִ   צּוָרתֹו ִלְתִחּלַ
ֵביְתהּו  יּדְ ְיהּוִדית, ּדְ יא ַרּבִ   , ֲהָוה ָלּה ַצַער ֵליָדה, ִחּיָ

יּה  ַנאי ָמָנא, ְוָאְתָיא ְלַקּמֵ יּדְ ׁשְ יא ַרּבִ   , ִחּיָ
ְקָדא וְ  ָתא ִמּפַ ה? ַא ָאְמָרה: ִאּתְ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ   ּפְ

  ָאַמר ָלּה: לֹא. 
ָיא ַסָמא ּדְ  ּתְ א. ָאְזָלא ִאׁשְ   ַעַקְרּתָ
ָתא.    ְלסֹוף ִאיְגַלאי ִמיּלְ

ֵרָסא ַאֲחִריָתא    ָאַמר ָלּה: ִאיּכּו ָיְלַדּתְ ִלי ֲחָדא ּכְ
  

ִזי ְוָטִוי  :ָאַמר ָמרּדְ    סו,א ה ָאֵחי, ּפָ   ַאְחָווָתא. ^ְיהּוָדה ְוִחְזִקּיָ
  

ְקִדי?    !ְוָלא ִמיּפַ
ר ַרב ְקִטיָנאְוָהָאַמר  יָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ   : ְצָחקיִ  ַרּבִ

  רש"י
. הלכה כר' משמיה דרבי יוחנן

   יוחנן בן ברוקה:
. דלא ואהדרינהו לאפייהו

אמרה רבי יוחנן מעולם וחלקו 
   לו כבוד ולא רצו להכחישו:

רבי אבהו קרוב למלכות הוה 
כדאמר בסנהדרין (דף יד.) 
ובכתובות (דף יז.) דמשרן 
אמהתא דבי קיסר רבא דעמיה 

  מדברנא דאומתיה: 
א תובעתו . והיעובדא הוה

   לגרשה לפי שלא היו לה בנים:
. דאתאי לקמיה דרבי אמי

   ותובעתו לגרשה:
. ואם רוצה את לא מפקדת

   לצאת אין לך כתובה:
. בזקנתה מה תהא מסיבו דילה

   עליה:
. עץ שתשען עליו חוטרא לידה

לעת זקנתה ואם תמות 
   יקברנה:

. ומי איכו ילדת לי חדא כרסא
יתן שלא שתית ותלדי לי עוד 

   אחד שני בנים:כרס 
  . תאומים: אחי

  . תאומות ובנותיו היו:אחוותא
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ת חֹוִרין,  ְפָחה ְוֶחְצָיּה ּבַ ֶחְצָיּה ׁשִ ה ַאַחת ׁשֶ ָ ִאׁשּ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ת חֹוִרין!  ָאּה ּבַ ּה ַוֲעׂשָ   ְוָכפּו ֶאת ַרּבָ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ּה    .ִמְנַהג ֶהְפֵקר ָנֲהגּו ּבָ
  

        הדרן עלך הבא על יבמתוהדרן עלך הבא על יבמתוהדרן עלך הבא על יבמתוהדרן עלך הבא על יבמתו
 
  

  רש"י
. כדי שתהא ועשאה בת חורין

מותרת לינשא ומדכפינן לרבה 
   אלמא מפקדא:

. לפי שלא ג הפקר נהגו בהמנה
היתה יכולה לינשא היתה 
מפקרת עצמה וחוטאים בה 

  לפיכך כפו את רבה לשחררה:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


