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    """"ָאִחיוָאִחיוָאִחיוָאִחיו    ֵאֶׁשתֵאֶׁשתֵאֶׁשתֵאֶׁשת    ֵּכיַצדֵּכיַצדֵּכיַצדֵּכיַצד""""    ––––' ' ' ' בבבבפרק פרק פרק פרק     יבמותיבמותיבמותיבמותמסכת מסכת מסכת מסכת 
            בבבב- - - - יז, איז, איז, איז, א .1

  ָנהִמשְׁ 

עֹוָלמֹו?  ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ יַצד ֵאׁשֶ   ּכֵ
ֵני ַאִחים,   ׁשְ

  ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהן, 
   ,ְונֹוַלד ָלֶהן ָאח

ִני ֵ ם ַהׁשּ ְך ִייּבֵ ת ָאִחיו, ּוֵמת.  ְוַאַחר ּכָ   ֶאת ֵאׁשֶ
עֹוָלמֹו,  - ָהִראׁשֹוָנה  ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ ּום ֵאׁשֶ   יֹוְצָאה ִמׁשּ

ה ִנּיָ ְ ּום ָצָרָתּה.  - ְוַהׁשּ   ִמׁשּ
  

ּה ַמֲאָמר, ּוֵמת,  ה ּבָ   ָעׂשָ
ה  ִנּיָ ֶמת -ׁשְ   . חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ

  

ָמָרא             ּגְ

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ָתֵני  ׁש,  -  "ִראׁשֹוָנה"ַמאן ּדְ ּבֵ ּתַ   ָלא ִמׁשְ
ָתֵני  ה"ַמאן ּדְ ִנּיָ ׁש  -  "ׁשְ ּבֵ ּתַ   ָלא ִמׁשְ

ָתֵני   יז,ב ׁש  -  ""ִראׁשֹוָנה^ ַמאן ּדְ ּבֵ ּתַ   ִראׁשֹוָנה ִלְנִפיָלה.  ?"ִראׁשֹוָנה"ַמאי  - "ָלא ִמׁשְ
ָתֵני  ה"ּוַמאן ּדְ ִנּיָ ׁש, ַמאי  - "ׁשְ ּבֵ ּתַ ה"ָלא ִמׁשְ ִנּיָ ּוִאין.  ?"ׁשְ ה ְלִנׂשּ ִנּיָ   ׁשְ

ַנס  ְך ּכָ ם, ְוַאַחר ּכָ   ִמי לֹא ָעְסִקיַנן ִיּבֵ
א, ַמאי  ה"ֶאּלָ ִנּיָ    ?"ׁשְ
וּ  ִנׂשּ ה ּבְ ִנּיָ   .ִאיןׁשְ

  
  

  רש"י
  מתני' 

כיצד אשת אחיו שלא היה 
ונולד  . פוטרת צרתה:עולמוב

. ומצאה זקוקה ליבם להם אח
ועליו אסורה משום אשת אחיו 

   שלא היה בעולמו:
ואח''כ ייבם השני את אשת 

 . ולו אשה אחרת ומת:אחיו
. זו היא אשת ראובן הראשונה

   שנפלה לפניו כבר פעם אחת:
. ונפטרת מזה משום יוצאה

אשת אחיו שלא היה בעולמו 
   כו':

שמת מאמר ולא  . זהעשה בה
   הספיק לכונסה עד שמת:

. ולא מיפטרא שניה חולצת
משום צרת ערוה דלאו צרתה 

   ממש היא:
. דמאמר קונה ולא מתייבמת

מקצת והויא צרת ערוה במקצת 
   מדרבנן:

  
  גמ' 

. מאן דקרי מאן דתני ראשונה
לה ראשונה להך שנפלה לפני לוי 
שני פעמים לא משתבש ומאן 

  בש:דקרי לה שניה לא משת
. שנפלה ראשונה לנפילה

ראשונה לייבום קודמת לזו 
   בפעם ראשונה:

. לנישואין של שניה לנישואין
שני שהוא היה נשוי כבר 
 האחרת כשנפלה זאת לפניו:

. כלומר ופרכינן מי לא עסקינן
מי לא מיתוקמא נמי מתני' 
בייבם אשת אחיו תחילה 
ואח''כ כנס את האחרת דלא 

 אין:הויא הך יבמה שניה לנישו
. שניסת אלא שניה בנישואין

שני פעמים אחת לבעל ואחת 
  ליבם:
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        יז, ב יז, ב יז, ב יז, ב  .2
עֹוָלמוֹ " ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ ִתיָבא?  - "ֵאׁשֶ   ֵהיָכא ּכְ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ו" :ָאַמר ְקָרא בּו ַאִחים ַיְחּדָ י ֵיׁשְ עֹוָלם,  - , (דברים כה, ה) "ּכִ יָבה ַאַחת ּבָ ָהְיָתה ָלֶהם ְיׁשִ   ׁשֶ

ּלא ָהָיה ּבְ  ת ָאִחיו ׁשֶ ָרט ְלֵאׁשֶ   עֹוָלמֹו. ּפְ
ו" ַנֲחָלה -  "ַיְחּדָ יּוָחִדים ּבְ ָרט ְלָאִחיו ִמן ָהֵאם.  ,ּמְ   ּפְ

  
ה   ָאַמר:  ַרּבָ

ֵני ַיֲעקֹ  37'ַאֲחָוה' 36'ַאֲחָוה'ַאִחין ִמן ָהָאב ָיֵליף    , (בראשית מב, לב) בִמּבְ
ן  ַהּלָ   ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם,  -ַמה ּלְ

אן    ם. ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵא  - ַאף ּכָ
  

   !(ויקרא יח, טז) ֵמֲעָריֹות 38ְוֵליַלף "ַאֲחָוה" "ַאֲחָוה"
  

ִנין    , "ַאִחים"ֵמ  "ַאִחים"ּדָ
ִנין    . "ָאִחיָך"ִמ  "ַאִחים"ְוֵאין ּדָ

  
ּה     ?ַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

ֵבי  ָנא ּדְ יָהא ּתָ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ב ַהּכֹ "   , מד), ויקרא יד( ֵהן""ּוָבא ַהּכֹ  (ויקרא יד, לט) ֵהן""ְוׁשָ

יָאה זוֹ  יָבה זֹו ִהיא ּבִ   ! "ִהיא ׁשִ
  

ָדֵמי ֵליּה  א ִמיֵדי ּדְ ֵליּכָ י ֵהיָכא ּדְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ָדֵמי ֵליּה  א ִמיֵדי ּדְ ִאיּכָ    ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

ָדֵמי ֵליּה ָיְלֵפיַנן    .ִמּדְ
  

  ִמּלֹוט,  'ַאֲחָוה' 'ַאֲחָוה'ְוֵליַלף 
ְכִתיב:  ים ַאִחים ֲא ּדִ י ֲאָנׁשִ   ! (בראשית יג, ח) ָנְחנּו""ּכִ

  
ֵני ַיֲעקֹ  ָרא ִמּבְ ּבְ   ב ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף, ִמְסּתַ

ֻמְפֵני ּום ּדְ ב  ,ִמׁשּ ֲהָוה ֵליּה ְלִמְכתַּ ר ֲעָבֶדיָך ּבְ 'ִמּדַ ֵנים ָעׂשָ    (בראשית מב, יג) 'ֵני ָאִבינוּ ׁשְ
ּה ְלַאְפנּוֵיי - ""ַאִחים :ּוְכִתיב ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ

  
ב  ְוִאיְצְטִריךְ  ב  "ַאִחים"ְלִמְכּתַ ו"ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ   ."ַיְחּדָ

ַתב ַרֲחָמָנא  ִאי ּכָ   ֵליַלף "ַאֲחָוה" "ַאֲחָוה" ִמּלֹוט,  :ֲהָוה ָאִמיָנא "ַאִחים"ּדְ
יָמא ב  - לֹא ֻמְפֵני  :ְוִכי ּתֵ ֲהָוה ֵליּה ְלִמְכּתַ   , "ֵרִעים"ָלֵאי, ַאְפנּוֵיי ֻמְפֵני ִמּדַ

ּה ְלַאְפנּוֵיי,  ""ַאִחים :ּוְכִתיב ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
ַתב ַרֲחָמָנא ו" :ּכָ ַנֲחָלה.  - "ַיְחּדָ   ַהְמיּוָחִדים ּבְ

ַתב ַרֲחָמָנא ו" :ְוִאי ּכָ א  "ַיְחּדָ א ּוְבִאּמָ ַאּבָ ְמַייֲחִדי ּבְ   ֲהָוה ָאִמיָנא ּדִ
   .ְצִריָכא

  
יֵתי?    ְוָהא ֵמֵהיָכא ּתֵ

ָלא ַרֲחָמָנא,  ַנֲחָלה ּתְ   ִיּבּום ּבְ
  ֲחָלה ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם ִהיא! ְונַ 
  

   ,ִאיְצְטִריךְ 
יּה  ּבֵ ֵרי ֶעְרָוה ּגַ תְּ ָקִמׁשְ ֲעָתְך ָאִמיָנא: הֹוִאיל ְוִחיּדּוׁש הּוא ּדְ    ,ָסְלָקא ּדַ

א :ֵאיָמא א ּוְבִאּמָ ַאּבָ ְמַייֲחִדי ּבְ    ,ַעד ּדִ
   .ְצִריָכא

                                                             
36

  כי יישבו אחים  
37

  ר אנחנו אחים בני אבינושנים עש  

38
  ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך היא  

  רש"י
 . לאיסורא:היכא כתיבא

. הראויין המיוחדים בנחלה
   לירש זה את זה:

. כי ישבו אחים אחוה אחוה
שנים עשר אחים בני אבינו 

   (בראשית מב):
. ערות אשת אחיך מעריות

וקי''ל לקמן בפרק הבא על 
דאפילו אחיך מן  יבמתו (דף נה.)

   האם ולא מן האב:
. דאע''ג דלא זו היא שיבה כו'

דמו קראי להדדי כיון דתרוייהו 
בביאת כהן משתעי דיינינן בהו 
ג''ש מה להלן חולץ וקוצה וטח 

   כו':
. מלוט כי אנשים אחים אנחנו

ותתייבם אשת אחי אביו שהרי 
   בן אחיו היה:

. שחולקין המיוחדים בנחלה
י לוט שאין נחלה אחת לאפוק
   חולקין נחלה אחת:
. דלימא עד והא מהיכא תיתי

דמייחדי באבא ובאמא והא 
ייבום בנחלה תליא דכתיב 
(דברים כה) יקום על שם אחיו 
המת ואוקמינן לקמן (דף כד.) 
על שם אחיו לנחלה שיירש 
המייבם כל נכסי המת ואין 

  אחין חולקין עמו:
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        יח, איח, איח, איח, א    ––––    יז, ביז, ביז, ביז, ב .3
  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
ָתה ׁשֹוֶמ  ּמֵ ּה.  - ֶרת ָיָבם ׁשֶ ִאּמָ ר ּבְ   מּוּתָ

  
ה' :ַאְלָמא ָקָסַבר   . 'ֵאין ִזיּקָ

  
ִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ה' :ְוֵליָמא: ֲהָלָכה ּכְ   ! 'ֵאין ִזיּקָ

  
ְתֵרי :ִאי ֲהָוה ָאַמר ָהִכי, ֲהָוה ָאִמיָנא י ּבִ    ,ָהֵני ִמיּלֵ

ַחד  ה - ֲאָבל ּבְ   .ֵיׁש ִזיּקָ
  

ִדְבֵר  ה' :י ָהאֹוֵמרְוֵליָמא: ֲהָלָכה ּכְ ַחד!  'ֵאין ִזיּקָ   ֲאִפיּלּו ּבְ
  

ים :ִאי ָאַמר ָהִכי, ֲהָוה ָאִמיָנא   ,ֲאִפיּלּו ֵמַחּיִ
ַמע ָלן    :ָקַמׁשְ

   ,ִאין –ְלַאַחר ִמיָתה 
ים    לֹא.  - ֵמַחּיִ
ּום  ל ִמְצַות ְיָבִמין. ּדְ ִמׁשּ   ָאסּור ְלַבּטֵ

  
ַנן    :ּתְ

ֲאחוֹ " ר ּבַ ָתה מּותָּ ּמֵ   . (יבמות מט.) "ָתּה ְיִבְמּתֹו ׁשֶ
ֲאחֹוָתּה "    ,ִאין – "ּבַ

ּה  ִאּמָ   !לֹא –ּבְ
  

ין  ּה, ּדַ הּוא ַהּדִ ִאּמָ   ֲאִפיּלּו ּבְ
א ָתָנא ֵריׁשָ ֲאחֹוָתּה " :ְוַאְייֵדי ּדְ ר ּבַ ָתה מּותָּ ּמֵ ּתֹו ׁשֶ    – "ִאׁשְ

ֲאחֹוָתּה "   ִאין,  - "ּבַ
ּה  ִאּמָ   לֹא,  -ֲאָבל ּבְ

ָהְוָיא ָלּה ִאיּסּוָרא ּדְ     .אֹוַרְייָתאּדְ
ָנא ַנִמי ֵסיָפא ֲאחֹוָתּה " :ּתָ ר ּבַ   . "מּותָּ

  
  
  ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדהוְ 

ָתה  ּמֵ ּה.  - ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ׁשֶ ִאּמָ   ָאסּור ּבְ
  

ה' :ַאְלָמא ָקָסַבר    '.ֵיׁש ִזיּקָ
  

ִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ה' :ְוֵליָמא: ֲהָלָכה ּכְ   ! 'ֵיׁש ִזיּקָ
ַחד,  :ִמיָנאִאי ֲהָוה ָאַמר ָהִכי, ֲהָוה ָא  י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ

ְתֵרי  ה' –ֲאָבל ּבִ   . 'ֵאין ִזיּקָ
  

י  ִליֵגיְוָהא ּכִ ְתֵרי  - ּפְ ִליֵגיּבִ    !ּפְ
  

א, ִאי ָאַמר ָהִכי   ,ֶאּלָ
ים :ֲהָוה ָאִמיָנא   יח,א    ,ֵמַחּיִ

ה,  -ֲאָבל ְלַאַחר ִמיָתה  ְקָעה ָלּה הִזיּקָ   ּפָ
ַמע ָלן ְכִדי, לָ  :ָקא ַמׁשְ ה ּבִ ְקָעה. ִזיּקָ   א ּפָ

  
יע ֵליּה:    ֵליָמא ְמַסּיַ

ֲאחֹוָתּה " ר ּבַ ָתה מּותָּ ּמֵ   . (יבמות מט.) "ְיִבְמּתֹו ׁשֶ
ֲאחֹוָתּה "   ִאין,  - "ּבַ

ּה  ִאּמָ    .לֹא –ּבְ
  

ין  ּה, ּדַ הּוא ַהּדִ ִאּמָ   ֲאִפיּלּו ּבְ
א ָתָנא ֵריׁשָ ֲאחֹוָתּה " :ְוַאְייֵדי ּדְ ר ּבַ ָתה מּותָּ ּמֵ ּתֹו ׁשֶ ּה לֹא, ּדַ  - "ִאׁשְ ִאּמָ ֲאחֹוָתּה, ֲאָבל ּבְ   ְוָקא ּבַ

אֹוַרְייָתא ָהְוָיא ָלּה ִאיּסּוָרא ּדְ    ,ּדְ

  רש"י
. זיקת יבמתו שמתה אין זיקה

ימא למיהוי כארוסה לא אל
 להאסר אמו עליו משום חמותו:

ולימא הלכה כדברי האומר אין 
. דתנן בפ' החולץ (לקמן זיקה

מא.) שומרת יבם שקדש אחיו 
את אחותה של יבמה ותלה 
היבום באחיו משום רבי יהודה 
בן בתירא אמרו אומרים לזה 
שקדש אחות יבמתו המתן 
מלכנוס לפי שאחות זקוקתו 

חר שנזקקה היא הואיל ולא
אחותה לו קדש את זו צריך 
להמתין עד שתתייבם היבמה 
לאחיו דפקעה זיקה ואמר 
שמואל הלכה כרבי יהודה 
ומדקאמר הלכה מכלל דפליגי 
עליה ואמרי אין זיקה לאחין 
חשיבא לאסור עליהן 

   קרובותיה:
. דלא חשיבא זיקה להיות ה''מ

אסורות קרובות בתרי אחין 
גון כשנפלה לפני שני יבמין כ

ההיא פלוגתא דר''י ורבנן דכיון 
דלא ידיע קמי מאן מינייהו 
רמיא לא חשיבא למיסר 

   קרובות:
. שאין שם אלא יבם אבל בחד

אחד דודאי עליה רמיא אימא 
 דמיא ככנוסה ויאסר באמה:

ולימא הלכה כדברי האומר אין 
. ר''ע קא''ל בפ' זיקה אפילו בחד

ד' אחין (לקמן כט:) שומרת יבם 
ה מיפר נדריה לא לאחד אין יבמ

ולא לשנים כלומר בין שנפלה 
לפני יבם אחד בין שנפלה לפני 
 שנים דלא קרינן ביה אישה:

. יבמה מותר ה''א אפי' מחיים
באמה קודם חליצה ותצא 
 היבמה לשוק משום בת אשתו:

. ואי נסיב אמה דאסור לבטל כו'
מחיים מבטל למצוה לגמרי 

   מיבום ומחליצה:
. באחותה יבמתו שמתה מותר

דאפי' אשתו מתה מותר 
באחותה אבל אמו דלגבי אשתו 
אסורה אף לאחר מיתת אשתו 

   ביבמתו נמי אסורה:
. חמות' אסר איסורא דאורייתא

רחמנא ולא פליג בין מחיים בין 
לאחר מיתה כדפליג באחות 

   אשה כדכתיב עליה בחייה:
. זיקת ייבום הויא יש זיקה

ככנוסה ואוסרת אמה על היבם 
   חמותו: משום

. ר''י ורבנן בתרי והא כי פליגי
[הוא] דפליגי כדקתני (לקמן דף 
מא.) המתן עד שיעשה אחיך 

  מעשה: 
. דאפי' כנוסה באחותה אין

  שמתה מותר באחותה:
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ָנא ַנִמי ֵסיָפא ֲאחֹוָתּה " :ּתָ ר ּבַ   . "מּותָּ
  

יאְמִתיב  ר ִחּיָ    :ַרב הּוָנא ּבַ
ּה ַמֲאָמר ּוֵמת " ה ּבָ   ָעׂשָ

ה  ִנּיָ ֶמת -ׁשְ   . "חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ
ֲע  ּה ַמֲאָמר, ַטֲעָמא ּדַ   ַבד ּבָ

ּה ַמֲאָמר  ָמה,  -ָהא לֹא ֲעַבד ּבָ יּבְ ה ַנִמי ַיּבּוֵמי ִמּיַ ִנּיָ   ׁשְ
ה' :ְוִאי ָאְמַרּתְ  לּ 'ֵיׁש ִזיּקָ ת ָאִחיו ׁשֶ ה, ָהְוָיא ָלּה ָצַרת ֵאׁשֶ ִזיּקָ עֹוָלמֹו ּבְ   ! א ָהָיה ּבְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ב  ַאף ַעל ּגַ ין ּדְ    ,ּה ַמֲאָמרלֹא ֲעַבד ּבָ ּדְ הּוא ַהּדִ
ה  ִנּיָ ָמה ,ִמֲחַלץ ָחְלָצה -ׁשְ יּבְ    .ַיּבּוֵמי ָלא ִמּיַ

ָקָתֵני אי ִמ ְלַאּפּוֵקי  -  "ַמֲאָמר" :ְוָהא ּדְ ּמַ ית ׁשַ ָאְמֵריּבֵ מּור :ּדְ    .ַמֲאָמר קֹוֶנה ִקְנָין ּגָ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ

עֹוָלם ֶאָחד, " ֵני ַאִחין ּבְ   ׁשְ
לֹא ָוָלד,  ּוֵמת   ֶאָחד ֵמֶהן ּבְ

יִבְמּתֹו,  ה ַלֲעׂשֹות ַמֲאָמר ּבִ ִני ַהּזֶ ֵ   ְוָעַמד ַהׁשּ
ּנֹוַלד לֹו ָאח, ּוֵמת,  ּה ַמֲאָמר ַעד ׁשֶ יק ַלֲעׂשֹות ּבָ   ְולֹא ִהְסּפִ

עֹוָלמֹו,  - ָהִראׁשֹוָנה  ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ ּום ֵאׁשֶ   יֹוְצָאה ִמׁשּ
ה אֹו חֹוֶלֶצת ִנּיָ ֶמת ּוׁשְ   . "אֹו ִמְתַייּבֶ

ה' :ְוִאי ָאְמַרּתְ  עֹוָלמֹו  -' ֵיׁש ִזיּקָ ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ ה! ּבְ ָהְוָיא ָלּה [ָצַרת ֵאׁשֶ   ִזיּקָ
  

י י ?ָהא ַמּנִ   ֵמִאיר ִהיא,  ַרּבִ
ה'ָאַמר: ּדְ    . 'ֵאין ִזיּקָ
  

ילְ ּוִמי ְסִביָרא ֵליּה  ה'ֵמִאיר  ַרּבִ    !?'ֵאין ִזיּקָ
   :ְוָהְתַנן

ָעה ַאִחים, "   ַאְרּבָ
ׂשּוִאין ָהֲאָחיֹות,  י ֲאָחיֹות, ּוֵמתּו ַהּנְ תֵּ ַנִים ֵמֶהן ְנׂשּוִאים ׁשְ   ׁשְ

מֹות - ֲהֵרי ֵאּלוּ    . (יבמות כו.) "חֹוְלצֹות ְולֹא ִמְתַייּבְ
ֲעָתְך ָסַבר  יְוִאי ָסְלָקא ּדַ ה'ֵמִאיר  ַרּבִ   , 'ֵאין ִזיּקָ
י ָקָאְתָיין, ֵרי ָבּתֵ ם ֲחָדא! ָהֵני ִמּתְ ם ֲחָדא ְוַהאי ְלַייּבֵ   ַהאי ְלַייּבֵ

  
ה'ְלעֹוָלם    . 'ֵאין ִזיּקָ

ָקָסַבר ּום ּדְ ל ִמְצַות ְיָבִמין.  :ִמׁשּ   ָאסּור ְלַבּטֵ
ם ַחד ָמֵיית ִאיָדךְ  ְמַייּבֵ ִדְלָמא ַאּדִ ְטַלתְּ ִמְצַות ְיָבִמין ,ּדְ   ְוָקא ּבָ

  
ֵטל!  יּבָ ה תִּ   ְוִאי ֵאין ִזיּקָ

ן  ָהא ַרּבָ ה, ּדְ ְמִליֵאל ָאַמר: ֵאין ִזיּקָ ל ִמְצַות ְיָבִמין. וּ ּגַ ר ְלַבּטֵ   מּוּתָ
ְתַנן    :ּדִ

ְמִליֵאל" ן ּגַ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
  ֵמֲאָנה,  - ִאם ֵמֲאָנה 

יל,  - ְוִאם לֹא ֵמֲאָנה  ְגּדִ תַּ ין ַעד ׁשֶ ְמתִּ   תַּ
זּו,  ֵצא ַהּלֵ הְותֵּ ָ ּום ֲאחֹות ִאׁשּ   ! יבמות קט.)( "ִמׁשּ

  
ְמִליֵאל ּדְ : ָאַמר ֵליּה  ן ּגַ יַאְד ַרּבָ   ֵמִאיר ָקָרֵמית?!  ַרּבִ

  
   :לֹא, ָהִכי ָקָאְמִריַנן

י    ,ָחֵייׁש ֲאִפיּלּו ִלְסֵפיָקא - ֵמִאיר  ַרּבִ
ְמִליֵאל  ן ּגַ אי ָלא ָחֵייׁש  - ַרּבָ    .ֲאִפיּלּו ְלַוּדַ

  
ָלא ָחֵייׁש  ְלָמא ַמאן ּדְ אי ָלא ָחֵייׁש,  -ּדִ   ֲאִפיּלּו ְלַוּדַ

ָחֵייׁש ֲאִפיּלּו ִלְסֵפיָקא ָחֵייׁש. ּוַמאן    ּדְ

  רש"י
   . מתני' היא:עשה בה מאמר

   . נכרית:מחלץ חלצה
. דהויא צרת ערוה יבומי לא מייבמה

י אחיו קודם בזיקה שכשנפלה לפנ
מותו ונזקקה לו נעשית צרה לאשתו 
בזיקה והויא השתא הך נכרית לגביה 
צרת ערוה בשביל זיקה שהיתה 

   לאחין בה:
. בפ' ד' אחין (לקמן ד' כט.) מדב''ש

ב''ש אומרים אשתו עמו והלזו תצא 
   משום אחות אשה כו':

. ותיהוי צרת ערוה ותיפטר קנין גמור
   אף מן החליצה קמ''ל:

. ולו נולד לו אח ומת אותו שניעד ש
   אשה אחרת ונפלו שתיהן לפני הנולד:

. שנזקקה לשני לפני מותו בזיקה
   ונעשית צרה לאשתו:

. ר''מ קאמר לה להך ר''מ היא
ברייתא בפירקין דאמר תניא כוותיה 
דרב אדא ומייתי לה להך מתניתא 

   וקתני סיפא דברי ר''מ:
. ונפלו ומתו הנשואין שתי האחיות

   הן יחד לפני האחין:שתי
. משום דתרווייהו ולא מתייבמות

זקיקי ליה להאי ותרוייהו זקיקי ליה 
להאי ואי נסיב חד חדא פגע באחות 

   זקוקתו:
   . משני אחין נפלו:מתרי בתי

. והא דקאמר לא לעולם אין זיקה
מתייבמות משום דאסור לבטל מצות 
יבמין ואי אמרת לייבם האי חדא 

ולא מייבם דלמא מיית אידך אח 
לאידך ונפקא מהאי משום אחות 
אשה מחליצה ומייבום הלכך אמרינן 
ליה לקמא חלוץ דאי נמי מיית אידך 
הדר האי חולץ וחליץ לה ומדינא 
לבתר חליצה דקמא מצי אידך 
לייבומי דהשתא מיקיימא מצות 
יבמין בתרווייהו אלא גזירה דלמא 

   אתי לייבומי ברישא:
יסור זיקה . דלית ליה אואי אין זיקה

תיבטל מצות יבמין ולא איכפת לן 
דמאן דלית ליה איסור זיקה לא חייש 

  נמי לבטול מצות יבמין:
. דהא לר''ג דשמעינן ליה אין זיקה

בפ' ר''ג (לקמן דף נא.) שמעינן ליה 
נמי דאמר מותר לבטל מצות יבמין 

   בפרק ב''ש (לקמן קט.):
. שני אחין נשואין דתנן ר''ג אומר כו'

יות אחת גדולה ואחת קטנה שתי אח
ומת בעלה של גדולה ונפלה לפני בעל 
הקטנה מלמדים את הקטנה למאן 
בבעלה ולעקור נשואיה כדי לייבם את 
זו שזיקתה של זו חמורה לאסור 
הקטנה עליו שלא היו נישואיה 
גמורים שמא תמאן ולכך לא תוציא 

   את זו משום אחות אשה:
. ר''ג אומר אם מיאנה מיאנה

ם הגדולה ואם לאו תמתין ותתייב
גדולה עד שתגדיל קטנה ויבעול ויהיו 
קידושין גמורין ותצא גדולה משום 
אחות אשה אלמא אין זיקה מדשרי 
קטנה עליה ומותר לבטל מצות יבמין 
ולר''מ נמי אי סבר אין זיקה לימא 

   נמי מותר לבטל מצות יבמין:
. נהי נמי רבן גמליאל אדר''מ קרמית

ו כי הדדי בביטול דבזיקה סבירא לה
   יבמין פליגי:

. כי ההיא דלעיל אפילו לספיקא
אדמייבם חד מיית אידך ורבן גמליאל 
אפי' היכא דודאי בטלה כגון הכא 

   דתמתין עד שתגדיל לא חייש:
. דאמר לעיל אסור הא דרב יהודה

   באמה דיש זיקה:
. משמיה דשמואל רביה דשמואל היא

  שמיע ליה ולא מרב דהוה נמי רביה: 
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        בבבב- - - - יח, איח, איח, איח, א .4
  ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדהוְ [" 

ָתה  ּמֵ ּה  - ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ׁשֶ ִאּמָ   "].ָאסּור ּבְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
מּוֵאל ִהיא. ּדִ ַרב ְיהּוָדה ּדְ ָהא    ׁשְ

ְתַנן   :ּדִ
ׁש ָאִחי"   יח,ב ּדֵ ּקִ   ו ֶאת ֲאחֹוָתּה, ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם, ׁשֶ

ּום  יִמׁשּ ֵתיָרה ַרּבִ ן ּבְ   ָאְמרּו:  ְיהּוָדה ּבֶ
ה :אֹוְמִרים לוֹ  ה ָאִחיָך ַמֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ּיַ ן, ַעד ׁשֶ   . (יבמות מא.) "ַהְמתֵּ

מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ
יֲהָלָכה כְּ  ֵתיָרה.  ַרּבִ ן ּבְ   ְיהּוָדה ּבֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַרב ַמאי?  ִאי ּדְ   ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָיא     ?!ַרבַאּדְ ַרב ּדְ ַקׁשְ

ְלָמא ֲאמֹוָרֵאי ִניְנהוּ     ,ּדִ
א  יּבָ    .ַרבּדְ ְוַאּלִ

  
ֵמיּה  ְ ַמר ִמׁשּ ִאיּתְ יָון ּדְ ֵמיּה ּדִ ּכֵ ְ ֶהְדָיא, ּוִמׁשּ מּוֵאל ּבְ ָאמֹוָרֵאיּדְ ׁשְ    ,ַרב ּכְ

ֵמיּה  ְ ְבִקיַנן ִמׁשּ ֶהְדָיאּדִ ָלא ׁשָ מּוֵאל ּבְ    ,ׁשְ
ָאמֹוָר  א ּומֹוְקִמיַנן ּכְ יּבָ   ַרב. ּדְ ֵאי ְוַאּלִ

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

יּה  א ַקּמֵ ַמְעּתָ ָעאּדְ ָאְמִריָתּה ִלׁשְ ַהְרּדְ   , ַרב ְזִביד ִמּנְ
  ָאַמר: ַאּתּון, ָהִכי ַמְתִניתּו ָלּה!

ֶהְדָיא ַמְתִניַנן:    ֲאַנן, ּבְ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ָתה ָאסּור ּבְ  ּמֵ ּה. ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ׁשֶ   ִאּמָ
ה' :ַאְלָמא ָקָסַבר   . 'ֵיׁש ִזיּקָ

מּוֵאל ְלַטֲעֵמיּה     ,ְוַאְזָדא ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

יֲהָלָכה כְּ  ֵתיָרה.  ַרּבִ ן ּבְ   ְיהּוָדה ּבֶ
  

   ,יּוְצִריכֵ 
ַמִעיַנן ִאי ַאׁשְ ה' :ּדְ   , 'ֵיׁש ִזיּקָ

ַחד,  :ֲהָוה ָאִמיָנא י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ
ְתֵרי    א, לֹ  -ֲאָבל ּבִ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
ַמִעיַנן יֲהָלָכה כְּ  :ְוִאי ַאׁשְ ֵתיָרה,  ַרּבִ ן ּבְ   ְיהּוָדה ּבֶ

ים,  :ֲהָוה ָאִמיָנא י ֵמַחּיִ   ָהֵני ִמיּלֵ
ה,  -ֲאָבל ְלַאַחר ִמיָתה  ְקָעה ָלּה ִזיּקָ   ּפָ

ַמע ָלן ְקָעה. ּדְ  :ָקא ַמׁשְ ְכִדי לֹא ּפָ ה ּבִ   ִזיּקָ
  

  רש"י
. ממתנת לייבום שומרת יבם

   יבמה:
. של יבם את שקדש אחיו

 אחותה אחר שנפלה זו לפניו:
. למארס המתן אומרים לו

מלכנוס לפי שאחות זקוקתך 
   היא:

. עד עד שיעשה אחיך מעשה
שייבם אחיך את היבמה ותפקע 
זיקתה ממך אלמא זיקה אסרה 

   לאחותה:
. רב יוסף לאביי ואי א''ל
יה דרב אמרה מאי קשיא משמ

   לך:
. דא''ר הונא אמר רב דרב אדרב

   לעיל מותר באמה:
. רב הונא ורב אמוראי נינהו

יהודה תלמידי דרב הוו ופליגי 
   אליביה:

כיון דאיתמר משמיה דשמואל 
. דיש זיקה דשמואל בהדיא

עצמו אמרה ולא תלמידו משמו 
ומצינו למימר דרב יהודה 
תלמידו מכלל אותה שמועה 

   ר לההיא דידיה:אמ
. ומשמיה דרב איתמר כאמוראי

בפלוגתא דהא פליג רב הונא לא 
   שבקינן כו':

. לרב יהודה הכי קמתניתו לה
דלעיל בסתמא שלא הזכיר שם 
רבו וצריכיתו למידק הא דרב 
יהודה דשמואל היא: ה''ג אנן 

   בהדיא מתנינן לה:
. כולה ואזדא שמואל לטעמיה

   רב כהנא אמרה:
כל זמן שיבמתו  .ה''מ מחיים

   קיימת:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב    ––––    יח, ביח, ביח, ביח, ב .5
ָנה             ִמׁשְ

ֵני ַאִחים,    ׁשְ
   ,ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהם

ת ָאִחיו,  ִני ֶאת ֵאׁשֶ ֵ ם ַהׁשּ   ְוִיּבֵ
ְך נֹוַלד ָלֶהן ָאח, ּוֵמת    .ְוַאַחר ּכָ

עֹוָלמֹו,  ,יֹוְצָאה – ָהִראׁשֹוָנה ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ ּום ֵאׁשֶ   ִמׁשּ
ה ִנּיָ ְ ּום ָצָרָתּה.  - ְוַהׁשּ   ִמׁשּ

ּה ַמֲאָמר,  ה ּבָ ֶמת.  -  ּוֵמתָעׂשָ ה חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ ִנּיָ ְ   ַהׁשּ
י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ְרֶצה,  ּיִ ם ְלֵאיזֹו ֵמֶהן ׁשֶ   ְמַייּבֵ
ְרֶצה ּיִ   . אֹו חֹוֵלץ ְלֵאיזֹו ֵמֶהן ׁשֶ

  

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיאָאַמר    : ַרב אֹוׁשַ
יָחלּוק ָהָיה  ִראׁשֹוָנה.  ַרּבִ ְמעֹון ַאף ּבָ   ׁשִ

  
אי    ?ִמּמַ

  
ָקָת  ָנהִמּדְ    .ְיֵתיָרה ֵני ִמׁשְ

א ֵריׁשָ ָבא ּדְ    ?ְלַמאן ָקָתֵני ָלּה  ,ּבָ
ַנן ָחּה ָאְסִרי ַרּבָ ּכַ יָרא ַאׁשְ ֶהּתֵ ָחּה ּבְ ּכַ ִכי ַאׁשְ ם ּוְלַבּסֹוף נֹוַלד, ּדְ א, ִיּבֵ ּתָ ַנן, ָהׁשְ    ,ִאיֵליָמא ְלַרּבָ

ֲעָיא ם, ִמיּבָ ְך ִיּבֵ    ?!נֹוַלד ְוַאַחר ּכָ
א יָלאו לְ  ,ֶאלָּ ְמעֹון ִאיְצְטִריךְ  ַרּבִ א ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ  ,ׁשִ ָנא ֵריׁשָ יּדְ חֹו ְוּתָ ְמעֹון,  ַרּבִ   ׁשִ

ַנן. ְוָתָנא ֵסיָפא ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ  ַרּבָ   ָחן ּדְ
ִנְפלֹוג  יּוְבִדין הּוא, ּדְ ַתְייהּו,  ַרּבִ יֵמי ְלִמיּלְ ְמַסּיְ ַנן ַעד ּדִ א ָנַטר ְלהּו ְלַרּבָ א, ֶאּלָ ֵריׁשָ ְמעֹון ּבְ   ׁשִ
ֵליג ֲעַלְייהּו    ַוֲהַדר ּפָ

  
עֹוָלמֹו לְ  ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ א ֵאׁשֶ יֶאלָּ ַחּתְ ָלּה  ַרּבִ ּכְ ְמעֹון ֵהיִכי ַמׁשְ    ?ׁשִ

  
ַחד ַאָחא ּוִמית   ְונֹוַלד לֹו ָאח.  ,ּבְ

  
   ,ִאי ַנִמי

ם ְתֵרי ְולֹא ִיּבֵ    .ְולֹא ִמית ,ּבִ
  

ְך נֹוַלד,  ם ְוַאַחר ּכָ ָלָמא ִיּבֵ ׁשְ   ּבִ
ָחּה.  ּכַ יָרא ַאׁשְ ֶהּתֵ ָחּה ּבְ ּכַ י ַאׁשְ   ּכִ

ם ַמאי ַטֲעָמא?  ְך ִיּבֵ א נֹוַלד ְוַאַחר ּכָ   ֶאלָּ
  

ה' :ָקָסַבר   , 'ֵיׁש ִזיּקָ
ְמָיא ְכנּוָסה ּדָ ה ּכִ    .ְוִזיּקָ

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

ה  א ִזיּקָ ּתָ   ַמֲאָמר, וּ ָהׁשְ
ָקא ֵליּה לְ  יְמַסּפְ ְמעֹון ִאי כִּ  ַרּבִ ְמָיאׁשִ ְכנּוָסה ּדָ ְמָיא ִאי ָלאו ּכִ    ,ְכנּוָסה ּדָ

ֲעָיא ה ְלחּוָדּה ִמיּבָ    !ִזיּקָ
  

   ?ַמאי ִהיא
  

ְתַנן    :ּדִ
ים ָנְכִרּיֹות, " לֹׁש ָנׁשִ ה ַאִחין ְנׂשּוִאין ׁשָ לֹׁשָ   ׁשְ

ִני ַמֲאָמר, ָוֵמת ֲהֵרי ֵאּלוּ  ֵ ּה ׁשּ ה ּבָ מֹות. חֹוְלצֹות ְולֹא ִמ  - ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהם, ְוָעׂשָ   ְתַייּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ   , (דברים כה, ה) א ָעֶליָה""ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם... ְיָבָמּה ָיבֹ ׁשֶ

ת ָיָבם ֶאָחד ָעֶליָה ִזיּקַ ֵני ְיָבִמין.  ,ִמי ׁשֶ ת ׁשְ ָעֶליָה ִזיּקַ   ְולֹא ׁשֶ
י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ִניָּ  ְ ְרֶצה, ְוחֹוֵלץ ַלׁשּ ּיִ ם ְלֵאיֶזהּו ֵמֶהן ׁשֶ   . (יבמות לא:) "הְמַייּבֵ

  רש"י
  מתני' 

   . המייבם:ומת
. ופטורה מייבם לאיזו שירצה

חברתה ולאו אעשה בה מאמר 
קאי אלא ארישא דקתני 
הראשונה יוצאה כו' דקאמר 
ר''ש דכיון דכשנולד כבר 
נתייבמה ולא היתה על זה 
בזיקת נישואי אחיו הראשון 

   מעולם מותרת לו:
  

  גמ' 
קא שרי נולד . ואף בראשונה
   ואח''כ ייבם:

. לכולה מדקתני משנה יתירה
ההיא בבא דרישא דלמאן קתני 
לה אי לאו דפלוגתא דר''ש עלה 
קיימא ולהכי תנייה לאשמועינן 

   דאפי' בההיא שרי:
. לאשמועינן למאן קתני לה

 מילתיה דמאן איצטריכא:
. לאשמועינן אילימא לרבנן

איסורא לרבנן דהא לא איסור 
לר''ש שמעת מינה ולא היתר 

   ברישא דהא לא איירי בה:
   . המתין להם:ונטר להו

. בכולה והדר פליג עלייהו
   מילתא:

. דודאי מכח זיקת זה בחד אחא
שלא היה בעולמו אסורה לזה 

   להתייבם:
. אחים ומת האחד אי נמי בתרי

   ונולד להם אח השלישי:
 . זה השני את יבמתו:ולא ייבם
 . אסורה לזה שנולדולא מת

לאחר מיתה ליבמה מזיקת אח 
שלא היה בעולמו אבל היכא 
דייבמה השני פקעה זיקת אח 
הראשון ונעשית אשתו של זה 
השני אי נמי לא יבמה האי שני 
הואיל והוזקקה לו הרי היא 
ככנוסה כדלקמן וכשמת מותרת 

   לשלישי:
. שלא נאסרה בהתירא אשכחה

עליו שעה אחת שלא נזקקה לו 
   מכח הראשון כלום:

. כשנפלה לפני השני יש זיקה
קודם לידתו של זה ונזקקה לו 
לשני אלימא ההיא זיקה 
לשוויא ככנוסה והוי ליה כייבם 

   ולבסוף נולד:
. כגון שלא נפלה זיקת יבם אחד

אלא פעם אחת או שכנסה שני 
ופקעה זיקה ראשונה וכשמת 
אין כאן אלא זיקת ייבום של 
שני או לא עשה בה מאמר ומת 

א זיקת ייבום אין כאן אל
ראשון ועכשיו יש כאן זיקת 
ייבום של שני יבמין שיש עליה 
קצת זיקה מן הראשון דכל זמן 
שלא נתייבמה לא פקע זיקתה 
מן השני וצרתה אשת השני 

  אסורה משום דידה:
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ְרַוְייהּו     ,לֹא –ַיּבּוֵמי ּתַ
אֹות      יט,א י ְיָבמֹות ַהּבָ ּתֵ ה, ְוָהוּו, ׁשְ ִדְלָמא ֵיׁש ִזיּקָ ִית ֶאָחד^ּדְ    .ִמּבַ

  לֹא,  - ַיּבּוֵמי ֲחָדא ְוִאיְפטֹור ִאיָדְך 
ְכנּוָסה ה ּכִ ִדְלָמא ֵאין ִזיּקָ אוֹ  ,ּדְ י ְיָבמֹות ַהּבָ ּתֵ ים. ְוָהוּו ְלהּו ׁשְ ֵני ָבּתִ ְ   ת ִמׁשּ

ָקא ֵליּה!    ַאְלָמא ְמַסּפְ
  

ָנן הּוא  ַרּבָ ְטָרא ֲחָדא, ּוִמּדְ ָמא ֲחָדא ּוִמּפַ יּבְ ִמּיַ אֹוַרְייָתא ָהִכי ַנִמי ּדְ יָמא: ִמּדְ   ָאסּור, ּדְ ְוִכי ּתֵ
א יֹ ּמָ ּום ׁשֶ ֵזיָרה ִמׁשּ    :אְמרוּ ּגְ

ים ֵני ָבּתִ ְ אֹות ִמׁשּ י ְיָבמֹות ַהּבָ ּתֵ ָמאֲחָד  ,ׁשְ יּבְ לּום ,א ִמּיַ לֹא ּכְ ְטָרא ּבְ   .ְוִאיָדְך ִמיּפַ
  

יּדְ ְוָהא ַטֲעָמא  ְמעֹון ַרּבִ ּום ַמֲאָמר ְוָלאו ַמֲאָמר הּוא, :ׁשִ   ִמׁשּ
ַתְנָיא    :ּדְ

יָאַמר ָלֶהם " ְמעֹון ַרּבִ   : ֲחָכִמיםַל  ׁשִ
ִני ַמֲאָמרִא  ל ׁשֵ ִני הּוא ּבֹוֵעל - ם ַמֲאָמרֹו ׁשֶ ת ׁשֵ    .ֵאׁשֶ

ִני ֵאינֹו ַמֲאָמרְוִאם  ל ׁשֵ ת ִראׁשֹון הּוא ּבֹוֵעל -  ַמֲאָמרֹו ׁשֶ    !"ֵאׁשֶ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ֵני ְיָבִמים? ת ׁשְ ת ָיָבם ֶאָחד ְלִזיּקַ ין ִזיּקַ ֵני ְלָך ּבֵ    !ְוָלא ׁשָ

י ָאַמר  ְלָמא ּכִ יּדִ ָיָבם ֶאָחד,  ַרּבִ ְמָיא ּבְ ְכנּוָסה ּדָ ה ּכִ ְמעֹון ִזיּקָ   ׁשִ
ֵני ְיָבִמין  ֲאָבל ׁשְ   .לֹא –ּבִ

  
ֵני ֵליּה  ילְ ּוִמי ׁשָ ְמעֹון?  ַרּבִ   ׁשִ

   :ְוָהַתְנָיא
ָלל ָאַמר " יּכְ ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ

ּוִאין  ׂשּ יָדה קֹוֶדֶמת ַלּנִ ַהּלֵ ל ׁשֶ ֶמת.  - ּכָ   לֹא חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ
יָדה  ּוִאין קֹוֶדם ַלּלֵ ׂשּ ֶמת - ּנִ   . "אֹו חֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַייּבֶ

ָיָבם ֶאָחד, ְוָקָתֵני ֶמת" :ַמאי ָלאו ּבְ   ."לֹא חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ
  

ֵני ְיָבִמיםלֹא,  ׁשְ   .ּבִ
  

ָיָבם ֶאָחד ַמאי    ?ֲאָבל ּבְ
ֶמת,  -ָהִכי ַנִמי    אֹו חֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַייּבֶ

ָתֵני יָדה " :ִאי ָהִכי, ַאּדְ ּוִאין קֹוְדִמין ַלּלֵ ֶמתאֹו חֹוֶלֶצת אֹו ִמ  -ִנׂשּ   , "ְתַייּבֶ
ִדיָדּה     !ִליְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ

ָבִרים  ה ּדְ ּמֶ ָיָבם ֶאָחד:ּבַ ֵני ְיָבִמים, ֲאָבל ּבְ ׁשְ ֶמת ֲאמּוִרים ּבִ    !אֹו חֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַייּבֶ
  

ֵני ְיָבִמין ָקַמְייֵרי ׁשְ ּה ּבִ   .ּכּולָּ
  

ָלָלא?  א ַמאי ּכְ   ְוֶאּלָ
  

  ְועֹוד, 
ֲעָיאְמִתיב    : ַרב אֹוׁשַ

י ֲאָחיֹות, " תֵּ ַנִים ֵמֶהן ְנׂשּוִאין ׁשְ ה ַאִחין, ׁשְ לֹׁשָ   ׁשְ
ּה,  ה ּוִבתָּ ָ   אֹו ִאׁשּ

ּה,  תָּ ה ּוַבת ּבִ ָ   אֹו ִאׁשּ
ָנּה  ה ּוַבת ּבְ ָ    ,אֹו ִאׁשּ

מֹות -ֲהֵרי ֵאּלּו    . חֹוְלצֹות ְולֹא ִמְתַייּבְ
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ   . (יבמות כח:) "ּפֹוֵטר ׁשִ
ֲעָתךְ וְ  יָקָסַבר  ִאי ָסְלָקא ּדַ ְמָיא,  ַרּבִ ְכנּוָסה ּדָ ה ּכִ ְמעֹון ִזיּקָ   ׁשִ

ֵטר ִאיָדְך!  יּפָ ְייָתא, ּוּתִ ם ְלַקּמַ   ְלַייּבֵ
  

  : ַרב ַעְמָרםָאַמר 
ה.  ?"ּפֹוֵטר"ַמאי  ִנּיָ ְ ׁשּ   ַנִמי ּפֹוֵטר ּבַ

  
   :ְוָהַתְנָיא

י" ְמעֹון ַרּבִ יֶהן ׁשִ תֵּ ׁשְ   ! "ּפֹוֵטר ּבִ

  רש"י
. דלית ליה מייבם לאיזו שירצה

הך דרשה דזיקת שני יבמים דאי 
ני מאמר קונה הרי היא אשת ש

ואין כאן אלא זיקתו ואם אין 
קונה הרי הוא כמו שאינו ואין 

   כאן אלא זיקת ראשון:
. משום ספיקא וחולץ לשניה

  כדמפרש ואזיל:
. ורחמנא אמר את בית מבית אחד

אחיו (דברים כה) בית אחד הוא 
 בונה ואינו בונה שני בתים:

. דזיקה ככנוסה ולמיפטרה אידך
   דמיא וכ''ש זיקה ומאמר:

שמא יאמרו שתי יבמות  גזירה
. ונפלו בבת הבאות משני בתים

אחת בצמצום דליכא למימר 
שהראשונה הוזקקה לבעל השניה 
ואתי למימר נמי תתייבם חדא 

   ותיפטר אידך:
. ספק משום מאמר ולא מאמר

   מאמר קונה ספק אינו קונה:
. כגון מתני' דהוו שני ביבם אחד

אחין וכי מיית חד זקוקה להאי 
יא עליה הלכך אע''פ לחודיה ורמ

שלא כנסה עד שנולד השלישי 
   הוה ליה כייבם ולבסוף נולד:

. כגון הך אבל בשני יבמים
   דשלשה אחין דפשו להו תרי לא:

. ושרי ליה בנולד ומי שני ליה
   ולבסוף ייבם:

. כל שהלידה של שלישי והתניא
קודמת לנישואין של שני לא 
 חולצת אלמא מודה ר''ש בהא:

. שכשמת ם אחדמאי לאו ביב
ראשון לא נשאר אלא אח אחד 

   ואח''כ נולד זה:
. שהיו שלשה לא בשני יבמין

אחים ומת אחד מהן ונפלה לפני 
השנים ונולד להם אח ההיא ודאי 
אסירא עליו דהאי בתרא אפילו 
לאחר שייבמוה שנים הראשונים 
ומתו דהא ודאי נולד ולבסוף 
ייבם הוא דההיא זיקה דהויא לה 

דם לידתו של זה לא גבי הני קו
אלימא לשוויה ככנוסה למהוי 

   כייבם ולבסוף נולד:
. בשני כולה בשני יבמין קמיירי

יבמין בעי לאשמועינן איסורא 
   והיתרא:

. הואיל וביבם אלא מאי כללא
אחד אפילו לידה קודמת 
לנישואין שרי היכי מצי למיתני 
כל שהלידה קודמת לנשואין לא 

כלל חולצת ולא מתייבמת וקתני 
א''ר שמעון הא זמנין דלא הוי 

   הכי:
. אם מתו הנשואין את חולצות

הקרובות ונפלו לפני השלישי הרי 
   אלו חולצות:

. הואיל ותרווייהו ולא מתייבמות
זקיקן ליה קא פגע בקרובת 

   זקוקתו:
. אף מן החליצה רבי שמעון פוטר

 כדקתני לקמן בשמעתין מלצרור:
. ההיא דנפלה לייבמה לקמייתא

ישא ואפי' לא הספיק לכונסה בר
עד שנפלה אחותה מאי איכפת לן 
דהוי זיקה קמייתא ככנוסה 
ותיפטר בתרייתא משום אחות 
אשה וקמייתא תתייבם דכיבם 
אחד דומה (דהא כי נפלה 
מעיקרא לא נפלה אלא קמי חד 
דלגבי אידך ערוה היא משום 
אחות אשה ולא רמיא קמיה 

   כלל):
   . שנפלה אחרונה:בשניה
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  : ָרָבאָאַמר 
ה ִנּיָ זּוג ֶזה ׁשְ ּבְ    ,ׁשֶ

זּוג ֶזה.  ּבְ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ   ְוַהׁשּ
  

ָעה זּוֵגי ַאְרּבָ    .ָקא ָטִעי ָרָבא ּבְ
   !ָקָתֵני "אֹו" "אֹו"ּדְ  ֲחָדא

  
י"ְועֹוד:  ְמעֹון ַרּבִ ֵעי ֵליּה!  ּפֹוֵטר ׁשִ ן" ִמיּבָ ְעּתָ ַאְרּבַ   ּבְ

  
  ְועֹוד: 
ְנָיא:    ּתַ

י" ְמעֹון ַרּבִ יֶהן ִמן ׁשִ תֵּ ׁשְ יּבּום,  ּפֹוֵטר ּבִ   ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהּיִ
ֱאַמר:  ּנֶ ח ִלְצרֹ ׁשֶ ה ֶאל ֲאחָֹתּה לֹא ִתּקָ ָ   , (ויקרא יח, יח) ר""ְוִאׁשּ

ֲעׂשּו ָצרֹות זֹו ָלזֹו,  ּנַ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
ַאַחת ֵמֶהןלֹא ְיֵהא ְלָך ִליּקּוִחין ֲאִפילּ    ! "ּו ּבְ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ

ֶזה ַאַחרנָ ִאי ּדְ     .ֶזה ָהִכי ַנִמי פּול ּבְ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ַבת ַאַחת, נָ ּדְ    פּול ּבְ
יוְ  ְמעֹון ָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ יׁשִ ִליִלי,  ַרּבִ ר ְלַצְמֵצם. ּדְ יֹוֵסי ַהּגְ   ָאַמר: ֶאְפׁשָ
  
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
ְך נֹוַלד  ם, ְוַאַחר ּכָ ִייּבֵ ֵליג  - ּבְ יּפָ ְמעֹון,  ַרּבִ   ׁשִ

נֹוַלד  ם ּבְ ְך ִייּבֵ ֵליג - ְוַאַחר ּכָ    .לֹא ּפָ
ַנן ִאיְצְטִריְך    ְוַתְרַווְייהּו ְלַרּבָ

   ."לֹא זֹו ַאף זֹו" ָקָתֵניוְ 
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ א, ּדְ ּתַ ּפָ   ַרב ּפַ
א  ֲעָיא יַרּבִ ּדְ ּוְתיּוְבּתָ    :אֹוׁשַ

עֹוָלם ֶאָחד, " ֵני ַאִחים ּבְ   ׁשְ
לֹא ָוָלד,    ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ

יִבְמּתוֹ ְוָע  ה ַלֲעׂשֹות ַמֲאָמר ּבִ ִני ַהּזֶ ֵ    ,ַמד ַהׁשּ
ּנֹוַלד לֹו ָאח, ּוֵמת ּה ַמֲאָמר, ַעד ׁשֶ יק ַלֲעׂשֹות ּבָ    :ְולֹא ִהְסּפִ

עֹוָלמֹו,  - ָהִראׁשֹוָנה  ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ ּום ֵאׁשֶ   יֹוְצָאה ִמׁשּ
ה  ִנּיָ ֶמת.  -ּוׁשְ   אֹו חֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַייּבֶ
ה ּבָ  ְך נֹוַלד ָאח, ָעׂשָ   ּה ַמֲאָמר, ְוַאַחר ּכָ

ּה ַמֲאָמר, ּוֵמת ה ּבָ ְך ָעׂשָ ּנֹוַלד לֹו ָאח ְוַאַחר ּכָ    :אֹו ׁשֶ
עֹוָלמֹו,  - ָהִראׁשֹוָנה  ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ ּום ֵאׁשֶ   יֹוְצָאה ִמׁשּ

ה  ִנּיָ ֶמת -ּוׁשְ   .חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ
י   יט,ב ְמעֹון ַרּבִ   : אֹוֵמר ׁשִ

ל ַאַחת ֵמֶהם ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה  יָאָתּה אֹו ֲחִליָצָתּה ׁשֶ    .ּבִ
  .לֹא ִנְפְטָרה ָצָרה - ָחַלץ ְלַבֲעַלת ַמֲאָמר 

  
ְך נֹוַלד לֹו ָאח,  ָנָסּה, ּוֵמת, ְוַאַחר ּכָ   ּכְ

  

ָנָסּה, ָוֵמת  ְך ּכְ ּנֹוַלד לֹו ָאח ְוַאַחר ּכָ    –אֹו ׁשֶ
טּורֹות ִמן ַהֲחִלי יֶהן ּפְ תֵּ יּבּום. ׁשְ   ָצה ּוִמן ַהּיִ

  

ָנָסּה  ְך ֵמת וְ ּכְ    –נֹוַלד לֹו ָאח, ְוַאַחר ּכָ
יֶהן תֵּ יּבּום,  ׁשְ טּורֹות ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהּיִ   ּפְ

יִדְבֵרי    . ֵמִאיר ַרּבִ
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ר,  ֶהיתֵּ   הֹוִאיל ּוָבא ּוְמָצָאּה ּבְ
ָעה ַאַחת ּבְ    ִאיּסּור, ְולֹא ָעְמָדה ָעָליו ׁשָ

  רש"י
. אם היו שלשה אחין שנים מהן שניה שבזוג זה

נשואין שתי אחיות ואשה ובתה ומתו שניהם 
ונפלו לפני השלישי אחת מן הראשונות 
מתייבמת ושתים האחרונות פטורות דחדא מן 
הראשונות חשובה ככנוסה ומתייבמת והשניות 
פטורות אחת משום ערוה דהי מינייהו מן 

אית לה חדא קרובה הראשונות דחשבת ככנוסה 
בשתים השניות נמצאת האחת יוצאת משום 

   ערוה ושניה משום צרתה:
. דמתני' דס''ד וקטעי רבא בהנך ארבעה זוגי

דרבא דמיירי כשנפלו כולן לפני יבם אחד 
מדמתרץ שניה שבזוג זה ושניה שבזוג זה וטעות 
הוא בידיה חדא דאו או קתני או אשה ובתה כו' 

   יתא עסקינן:אלמא לאו כולהו בחד ב
. א''כ דכולהו בחד ביתא עסקינן שהיו ג' ועוד

אחים שנים מהם נשואין שתי אחיות ואשה 
ובתה ואשה ובת בתה ואשה ובת בנה כל אחד 
נשוי ארבע נשים ומתו ונפלו לפני השלישי 
וקא''ר שמעון דאחת מן הראשונות מתייבמת 
והשניות פטורות ארבעתן מיבעי ליה דהא ד' 

   שניות איכא:
. כגון הכא בשעה שנעשו אחיות צרות זו לזו

   שנפלו לפני יבם אחד:
   . אלמא תרווייהו פטורי:אפי' באחת מהן

. דזיקה ככנוסה דמיא אי דנפול בזו אחר זו ה''נ
וקמייתא דנפלה מתייבמת אפילו לאחר נפילת 

   שניה:
. בבכורות (יז.) רחל שלא כרבי יוסי הגלילי

ני ראשים כאחד בכרה וילדה שני זכרים ויצאו ש
ר' יוסי אומר שניהן לכהן וחכ''א אחד לו ואחד 
לכהן דאי אפשר לצמצם ולצאת שניהם כאחד 
אלא אחד יוצא ראשון ופוטר את הרחם והשני 
חולין ומשום דלא ידיע הי מינייהו הוו תרווייהו 
ספק בכורות ונותן אחד לכהן והשני ירעה עד 
שיסתאב ויאכל במומו לבעל הבית והכא נמי 
סבר ר''ש אפשר לצמצם מיתת שני אחים כאחד 
וליכא חדא דתיהוי ראשונה ושתיהן פטורות 
כדיליף טעם מלצרור דאי לאו כר' יוסי הגלילי 
הויא לה חדא ראשונה ולא ידיע הי מינייהו 

   ותרווייהו ליבעו חליצה:
. לעיל מהדר ופליג אדרבי אושעיא רב פפא

ותרווייהו בבי דמתני' לרבנן איצטריכו 
אשמועי' דרבנן בתרווייהו פטרי ודקא קשיא ל

לך בבא דרישא למה לי פשיטא דבנולד ולבסוף 
   ייבם פטרי:

. כלומר אשמועינן ברישא נולד לא זו אף זו קתני
ולבסוף ייבם והדר תנא ייבם ולבסוף נולד לומר 
לך דלא זו בלבד דנולד ולבסוף ייבם פטורה אלא 

   אף דייבם ולבסוף נולד נמי פטורה:
. דמודי ר''ש בנולד ולבסוף ותיה דרב פפאכו

   ייבם:
. לקמן פריך למה לי למיתני עמד ועמד השני כו'

   ולא הספיק:
   . אשתו של שני:ושניה

. חולצת דלא אלים מאמר עשה בה מאמר כו'
  לשווייה צרת ערוה למיפק בולא כלום:

. מפרש לקמיה דאעשה ר''ש אומר ביאתה כו'
קאי ומשום בה מאמר ואח''כ נולד לו אח 

דקסבר מאמר ספק קונה ספק אינו קונה 
   כדאמר לעיל ומפרש ר''ש ואזיל:

. כלומר הא חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרה
דקאמינא ביאתה או חליצתה של אחת מהן 
פוטרת צרתה כגון שיהא חולץ או מייבם לשניה 
והראשונה פטורה ממ''נ אי מאמר קני הוי ליה 

נה מותרת לר' ייבם ולבסוף נולד ואפי' ראשו
שמעון ובחליצה דאידך מיפטרה דהא מאמר 
ככנוסה והוו להו מבית אחד ואי מאמר לא קני 
הרי שפיר ייבם לשניה דאשת אחיו שהיה 
בעולמו היא ואינ' צרת ערוה וראשונה תצא 
משום אשת אחיו שלא הי' בעולמו אבל חלץ 
לבעלת מאמר שהיא ראשונה לא נפטרה צרה 

מילא פטורה משום דדלמא מאמר לא קני ומ
אשת אחיו שלא היה בעולם וחליצתה אינה 

   חליצה והכי מפרש לקמן:
  . דה''ל נולד ולבסוף ייבם:או שנולד לו אח
  . בהא לא פליג ר''ש וכרב פפא:שתיהן פטורות
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ְרֶצה,  ּיִ ם ְלֵאיזֹו ֵמֶהן ׁשֶ   ְמַייּבֵ
ְרֶצה ּיִ   . "אֹו חֹוֵלץ ְלֵאיזֹו ֵמֶהן ׁשֶ

ֵסיָפא ְלַמאן ָקָתֵני ָלּה  ָבא ּדְ    ?ָהא ּבָ
יִאיֵליָמא לְ     –ֵמִאיר ָקָתֵני ָלּה  ַרּבִ

ֵני ֵליּה לְ  ִדי לֹא ׁשָ יִמּכְ ְך נֹוַלד ַרּבִ ם ְוַאַחר ּכָ ין ִייּבֵ ם,  ,ֵמִאיר ּבֵ ְך ִייּבֵ ין נֹוַלד ְוַאַחר ּכָ   ּבֵ
   !ְלַעְרִביְנהּו ְוִלְתִניְנהוּ 

א ָלאו  יֶאלָּ ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ
ֵליג ְך נֹוַלד ּפָ ם ְוַאַחר ּכָ    ,ּוְבִייּבֵ

ם"ּבְ  ְך ִייּבֵ ֵליג.  - "נֹוַלד ְוַאַחר ּכָ   ָלא ּפָ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  

  רש"י
. ייבם ולבסוף הך בבא דסיפא

   נולד:
. כלומר להודיע למאן קתני לה

עצמה  כחו של מי קתני לה בפני
ולא עירבה עם נולד ולבסוף 

   ייבם:
. לאשמועינן אילימא לר''מ

דבהא נמי אסר ולאו למימר 
 דר''ש אהך לחודה הוא דפליג:

. לבבי וליתני ברישא לערבינהו
הכי כנסה ומת ואח''כ נולד לו 
אח או שנולד לו אח ואח''כ 
כנסה ומת או שכנסה ונולד לו 
אח ואח''כ מת שתיהן פטורות 

ינהו ש''מ משום אלא מדפלג
דאיירי בה ר''ש היא דאשמועינן 
דבהא לחודה פליג משום דבא 
ומצאה בהיתר אבל ברישא 

   מודה:

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

70

        יט, ביט, ביט, ביט, ב .6
   :ָאַמר ָמר

ִני ַלֲע " ֵ יִבְמּתוֹ ָעַמד ַהׁשּ    ,ׂשֹות ַמֲאָמר ּבִ
ּנֹוַלד לֹו ָאח, ּוֵמת יִבְמּתֹו ַעד ׁשֶ יק ַלֲעׂשֹות ַמֲאָמר ּבִ    :ְולֹא ִהְסּפִ

עֹוָלמֹו,  -ִראׁשֹוָנה  ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ ּום ֵאׁשֶ   יֹוְצָאה ִמׁשּ
ה  ִנּיָ ֶמת -ּוׁשְ   . "אֹו חֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַייּבֶ

  
   ?"ָעַמד"ַמאי 

יק""לֹא ּוַמאי    ? ִהְסּפִ
  ֲעַבד,  - ִאי ֲעַבד 

  לֹא ֲעַבד!  -ְוִאי לֹא ֲעַבד 
   

א:    ֶאּלָ
ּה,  -  "ָעַמד" ְעּתָ   ִמּדַ

יק"וְ  ְרָחּה.  -  "לֹא ִהְסּפִ ַעל ּכָ א ּבְ ּה, ֶאּלָ ְעּתָ   ִמּדַ
  
י. ְד וּ  ַרּבִ   לֹא ּכְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ּה, " ְעתָּ ּלא ִמּדַ יִבְמּתֹו ׁשֶ ה ַמֲאָמר ּבִ   ָהעֹוׂשֶ

י    .ֵמר: ָקָנהאוֹ  ַרּבִ
  . "אֹוְמִרים: לֹא ָקָנּה  ֲחָכִמיםוַ 
  

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא     ?ַרּבִ
  

יָאה  ַמר ִמּבִ   ְיָבָמה: ּדִ ּגָ
יָאה  ְרָחּה יְ ּדִ ַמה ּבִ ַעל ּכָ ין  - ָבָמה ּבְ ְרָחּה. יְ ּדִ ַאף ִקּדּוׁשִ ַעל ּכָ   ָבָמה ּבְ

  
ַנן    ?ְוַרּבָ

  
ָעְלָמא:  ין ּדְ ּדּוׁשִ ְמֵרי ִמּקִ   ּגָ

דּ  ּה ַמה ּקִ ְעּתָ ָעְלָמא ִמּדַ ין ּדְ ין  - ּוׁשִ ּה. יְ ּדִ ַאף ִקּדּוׁשִ ְעּתָ   ָבָמה ִמּדַ
  

ַמאי ָקִמיּפְ     ?יְלגֵ ּבְ
  

י  :ָמר ָסַבר י יְ ּדִ ִמיּלֵ יּלֵ    .ָבָמה ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלףיְ ּדִ ָבָמה ִמּמִ
י  :ּוָמר ָסַבר י ּדְ ִמיּלֵ יּלֵ ין ִמּמִ ין ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיּדְ ִקּדּוׁשִ    .ַלףִקּדּוׁשִ

  
  
  

  רש"י
. וקמ''ל דמאמר אלא בעל כרחה

בע''כ ואפילו למקצת לא קני 
   ושניה יבומי נמי מייבמה:

. אמרי' בפ''ק (דף ביאה דיבמה
ח:) ויבמה בעל כרחה דאם בא 

 ה:עליה אפי' באונס קנא
. והלכה והיתה קדושין דעלמא

לאיש אחר (דברים כד) מדעתה 
   משמע:
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            יט, ביט, ביט, ביט, ב .7
ְך נֹוַלד לֹו ָאח, " ּה ַמֲאָמר ְוַאַחר ּכָ ה ּבָ   ָעׂשָ

ּה  ה ּבָ ְך ָעׂשָ נֹוַלד לֹו ָאח ְוַאַחר ּכָ   ַמֲאָמר, ּוֵמת  אֹו ׁשֶ
עֹוָלמֹו,  -ִראׁשֹוָנה  ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ ּום ֵאׁשֶ   יֹוְצָאה ִמׁשּ

ה  ִנּיָ ֶמת.  -ּוׁשְ   חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ
ְמעֹון יַרּבִ    אֹוֵמר:  ׁשִ

ל ַאַחת ֵמֶהן ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה  יָאָתּה אֹו ֲחִליָצָתּה ׁשֶ   . "ּבִ
  

י יא ָקֵאי?  ַרּבִ ְמעֹון ַאַהּיָ   ׁשִ
ּה ַמֲאָמר  :ִאיֵליָמא ה ּבָ ְך ָעׂשָ    –נֹוַלד לֹו ָאח ְוַאַחר ּכָ

ֵליג  נֹוַלד ּוְלַבּסֹוף"ּבְ  :ָהא ָאְמַרּתְ  ם לֹא ּפָ יִייּבֵ   !"ְמעֹוןׁשִ  ַרּבִ
א ְך נֹוַלד לֹו ָאח. ַא  :ֶאלָּ ּה ַמֲאָמר ְוַאַחר ּכָ ה ּבָ   ָעׂשָ

  
  
   ."לֹא ִנְפְטָרה ָצָרה -ָחַלץ ְלַבֲעַלת ַמֲאָמר "
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ֲהַואי  ּום ּדַ אי,  -  ָצָרהִמׁשּ   ַוּדַ
  .ָסֵפק –ּוַבֲעַלת ַמֲאָמר 

אי. וְ    ֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
  
  

  רש"י
. קודם אי נימא אנולד לו אח

מאמר בהא לימא ר''ש ביאת 
השניה כשרה והא דייקת 
מסיפא דבנולד ולבסוף ייבם לא 
פליג והוה ליה אשת אחיו שלא 
היה בעולמו ודלמא מאמר קני 

ה ועוד מאי וה''ל שניה צרת ערו
פוטרת צרתה איכא הא 
מיפטרה וקיימא דאשת אחיו 

   שלא היה בעולמו היא:
אלא אעשה בה מאמר ואח''כ 

. ואשמועינן ברישא נולד אח
דמאמר ספק קונה לגמרי ספק 
לא קונה אפי' מקצת לא מהני 
הלכך מייבם או חולץ לשניה 
ממ''נ אי מאמר המת קנין גמור 
 הוא הוה ליה ייבם ולבסוף נולד
ואפילו קמייתא חזיא לייבומי 
ואי לאו קנין גמור הוא 
בתרייתא שריא דלאו צרת ערוה 
היא דקנין מקצת במאמר לית 
ליה לר''ש ובסיפא אשמועינן 
דייבם ולבסוף נולד הוא דשריא 
אבל נולד ולבסוף ייבם אסורה 
דלא תימא ביאתה או חליצתה 
דקאמר ר''ש ברישא אנולד 
ואח''כ עשה בה מאמר נמי 

   י:קא
. זקוקה לייבם הויא צרה ודאי

דאי מאמר קני תרווייהו חזו 
דהוי ליה ייבם ולבסוף נולד ואי 
מאמר לא קני שניה חזיא דלאו 
צרת ערוה היא ובעלת מאמר 
ספק זקוקה ספק אין זקוקה 
דדלמא לא קני והוי אשת אחיו 
שלא היה בעולמו וחליצתה לאו 

   חליצה לפטור את הודאית:
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        אאאא    כ,כ,כ,כ,    ––––יט, ב יט, ב יט, ב יט, ב  .8
ר ְזִבידְיֵתיב  ה ּבַ ֶ יּה  ַרב ְמַנׁשּ   ִויֵתיב ְוָקָאַמר:  ַרב הּוָנאּדְ ַקּמֵ

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ְמעֹון ַרּבִ    ?ׁשִ
  

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ְמעֹון?!  ַרּבִ   ׁשִ
ַדֲאַמר ַטֲעָמא:    ּכְ

ִאיּסּור" ָעה ַאַחת ּבְ ר, ְולֹא ָעְמָדה ָעָליו ׁשָ ֶהיתֵּ   ! "הֹוִאיל ּוָבא ּוְמָצָאּה ּבְ
  

ַנן? ַרּבָ א: ַמאי ַטֲעָמא ּדְ   ֶאּלָ
  

ָמּה"ָאַמר ְקָרא:  ה ְוִיּבְ ָ   , (דברים כה, ה) "ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאׁשּ
  .ֲעַדִיין ִיּבּוִמים ָהִראׁשֹוִנים ָעֶליָה 

  
ְתַנן א ָהא ּדִ    :ֶאּלָ

ָבר. " ּתֹו ְלָכל ּדָ ִאׁשְ ָנָסּה, ֲהֵרי ִהיא ּכְ   ּכְ
יְוָאַמר  ר ֲחנִ  ַרּבִ   : יָנאיֹוֵסי ּבַ

ד   כ,א ֵגט, ּוַמֲחִזיָרּה ^ ְמַלּמֵ ּה ּבְ ָגְרׁשָ ּמְ   , (יבמות לח.) "ׁשֶ
ָמּה"ָהָתם ַנִמי ֵליָמא  ֵעי ֲחִליָצה!  -  "ְוִיּבְ   ֲעַדִיין ִיּבּוִמין ָהִראׁשֹוִנים ָעֶליָה, ְוִתיּבָ

  
אֵני ָהָתם    :ׁשָ

ה" :ָאַמר ְקָראּדְ  ָ   , (דברים כה, ה) "ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאׁשּ
י ָקָחּה ּכֵ ּלְ ָבר.  -ָון ׁשֶ ּתֹו ְלָכל ּדָ ִאׁשְ ית ּכְ   ַנֲעׂשֵ
  

   ,ִאי ָהִכי
  ָהָכא ַנִמי! 

  
ַתב ַרֲחָמָנא ָמּה" :ָהא ּכָ   . "ְוִיּבְ

  
  ּוָמה ָרִאיָת? 

  
יָרא יָרא ַאֶהיּתֵ ִדי ֶהיּתֵ ָרא, ׁשְ ּבְ    ,ִמְסּתַ

ִדי ִאיּסּוָרא ַאִאיּסּוָרא    .ּוׁשְ
  

יּולְ  ְמעֹון,  ַרּבִ   ׁשִ
ִאיּסּור" :ָאַמרּדְ  ָעה ַאַחת ּבְ ר ְולֹא ָעְמָדה ָעָליו ׁשָ ֶהיתֵּ   , "הֹוִאיל ּוָבא ּוְמָצָאּה ּבְ

ְך נֹוַלד ָאח, ּוֵמת,  ָאּה ָאִחיו ֵמָאִביו ְוַאַחר ּכָ ׂשָ ּנְ ה, ֲאחֹותֹו ֵמִאּמֹו ׁשֶ א ֵמַעּתָ   ֶאלָּ
ר ֶהיתֵּ ם הֹוִאיל ּוָבא ּוְמָצָאּה ּבְ ְתַייּבֵ   !ּתִ

  
  ְלֵהיָכן ֲאַזל?! ִאיּסּור ֲאחֹותֹו 

  
עֹוָלם ְלֵהיָכן ֲאַזל ,ָהָכא ַנִמי ּלא ָהָיה ּבָ    ?ִאיּסּור ָאִחיו ׁשֶ

  
יָרא -ַהאי ִאיּסּוָרא  ֵלית ֵליּה ֶהיּתֵ    ,ּדְ
יָרא -ַהאי ִאיּסּוָרא  ִאית ֵליּה ֶהיּתֵ    .ּדְ

  
  

  רש"י
. דאסרי בייבם ''ט דרבנןמ

ולבסוף נולד הרי לא עמדה על 
זה בזיקת אחיו שלא היה 

   בעולמו מימיו:
. אע''ג ולקחה לו לאשה ויבמה

שכנסה עדיין קרויה יבמה אית 
דגרס אי הכי תיבעי חליצה 
אלמה תנן כנסה הרי היא 
כאשתו כו' כלומר אי הכי 
דאשה שנתייבמה עדיין זיקה 

צה כל ראשונה עליה תיבעי חלי
אשה שנתייבמה ובא שני זה 

  לגרשה לא תסגי לה בגט: 
. ואינה צריכה שמגרשה בגט

חליצה ואם רצה להחזיר 
מחזירה ולא אמרינן מצוה 
רמיא רחמנא עליה ועבדה 
ומהשתא תיקו עליה באיסור 

   אשת אח:
. עדיין יבומין הראשונים לימא

   עליה ותיבעי חליצה:
. למדרש ולקחה שדי היתרא

   חליצה: דלא תיבעי
. היכא דכולה מילתא אהיתרא

 היתר כגון במייבם אשת אח:
. למדרש ויבמה ושדי איסורא

   עדיין יבומין עליה:
. היכא דאיכא צד אאיסורא

איסור כמו באשת אחיו שלא 
   היה בעולמו:

אחותו מאמו שנשאה אחיו 
. קודם לידתו של זה מאביו

וכשנולד זה מצאה נשואה 
ה לאחיו תתייבם לו כשימות ז

 דהא מצאה בהיתר ייבום:
. איסור אחותו לית ליה היתר

אבל איסור אשת אח אית ליה 
היתר כשאין לו בנים הילכך 
כשמת ראשון בלא בנים פקע 
איסורו לגבי שני ונשאה 

   והשלישי מכח שני בא:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .9
ָנה             ִמׁשְ

ְיָבָמה:  ָלל ָאְמרּו ּבַ   ּכְ
ִהיא ִאיּסּור ֶעְרָוה  ל ׁשֶ ֶמת - ּכָ   .לֹא חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ

  

ה  ,ִאיּסּור ִמְצָוה ָ ֶמת - ִאיּסּור ְקדּוׁשּ    .חֹוֶלֶצת, ְולֹא ִמְתַייּבֶ
  

ּה  ִהיא ְיִבְמתָּ ֶמת.  -ֲאחֹוָתּה ׁשֶ   חֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַייּבֶ
  
ְבֵרי סֹוְפִרים -" ִאיּסּור ִמְצָוה" ִנּיֹות ִמּדִ   .ׁשְ
ה" ָ דֹול, ָנה ְלכֹ ַאְלָמ  -  "ִאיּסּור ְקדּוׁשּ   ֵהן ּגָ

ה  רּוׁשָ   ֵהן ֶהְדיֹוט, ֲחלּוָצה ְלכֹוַ ּגְ
ָרֵאל, וּ ַמְמֶזֶרת    ְנִתיָנה ְלִיׂשְ

ָרֵאל ְלָנִתין ּוַמְמֵזר ת ִיׂשְ ּבַ   . ּוְ
  

ָמָרא             ּגְ

ָלל"    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי -  "ּכְ
  

אָאַמר  ּפָ ר ּפַ   : ַרְפָרם ּבַ
  ְלַאּתּוֵיי ָצַרת ַאְילֹוִנית. 

  י. ְוִכְדַרב ַאִס 
  

א  ָאְמֵריְוִאיּכָ    :ּדְ
ִאיּסּוָרּה ִאיּסּור ֶעְרָוה" ל ׁשֶ    ."ּכָ

ֲאִסיָרא ָצָרָתּה,    הּוא ּדַ
   .ָצָרָתּה לֹא ֲאִסיָרא - ָהא לֹא ִאיּסּוָרּה ִאיּסּור ֶעְרָוה 

  
   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי

  
  : ַרְפָרםָאַמר 

  ְלַמעּוֵטי ָצַרת ַאְילֹוִנית, 
ַרב ַאִסי. ְד וּ    לֹא ּכְ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. לא חולצת ולא מתייבמת
   צרתה וכ''ש היא:

. מפרש להו איסור מצוה
   ואזיל:

. של ערוה כשהיא ותהאח
יבמתה כגון שנפלו שתי אחיות 
משני אחין האחת אסורה 
משום ערוה כגון שהיא כלתו 

   או חמותו:
. אחות או חולצת או מתייבמת

הערוה דלא פגע באחות 
זקוקתו משום דערוה לאו 

   זקוקתו היא:
. שניות לעריות שגזרו שניות

סופרים עליהם ובגמ' מפרש 
לה: לשון מצוה וקדושה 

   פרש בגמרא:מ
. שמת אחיו אלמנה לכ''ג

   ההדיוט ונפלה אלמנתו לפניו:
. גרושה וחלוצה לכהן הדיוט

שעבר אחיו המת ונשא חלוצה 
וגרושה וכשמת צריכה חליצה 
שהרי תופסים לו בה קידושין 
דקידושין תופסים בחייבי 
לאוין אבל יבומי לא שהרי 
אסורה לו לזה שהוא כהן 
 ואפטורי בולא כלום לא דלא
אלים לאו למיפטרה דילפי' 

   מאחות אשה בפ''ק (דף ג:):
  

  גמ' 
לאיתויי צרת אילונית כרב 

. בפ''ק (דף יב.) דלא אסי
חולצת ולא מתייבמת דערוה 
קרינן בה באילונית דמיעטה 
קרא מאשר תלד וקיימא עליה 
באיסור אשת אח הילכך 

   צרתה צרת ערוה:
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        אאאא    כ,כ,כ,כ, .10
ּה " ִהיא ְיִבְמתָּ ֶמת -[ ֲאחֹוָתּה ׁשֶ   ]."חֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַייּבֶ
  
ַמאן "ֲאחֹוָתּה "   ?ּדְ

יּה  -  "ִאיּסּור ִמְצָוה"ּדְ ִאיֵליָמא  אֹוַרְייָתא ַרְמָיא ַקּמֵ ִמּדְ יָון ּדְ ֲאחֹות ְזקּוָקתוֹ ּכֵ ַגע ּבַ    !ּפָ
א,     ."ִאיּסּור ֶעְרָוה"ּדְ  "ֲאחֹוָתּה "ֶאּלָ

  
  
  

ִנּיֹות - ִמְצָוה"ִאיּסּור  ְבֵרי סֹוְפִרים[ ׁשְ   . ]"ִמּדִ
  

אי ָקֵרי ֵליּה    ? "ִאיּסּור ִמְצָוה"ַאּמַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְבֵרי ֲחָכִמים.  מֹוַע ּדִ   ִמְצָוה ִלׁשְ

  
  
  

ה ָ דֹול  -  "ִאיּסּור ְקדּוׁשּ    ,ַאְלָמָנה ְלכֵהן ּגָ
ה ַוֲחלּוָצה ְלכֹ רּוׁשָ   . "ֵהן ֶהְדיֹוטּגְ

  
אי ָקֵר  ה"י ְלהּו ְוַאּמַ ָ    ?"ִאיּסּור ְקדּוׁשּ

ְכִתיב ים ִיְהיּו ֵלאלֵֹהיֶהם :ּדִ   . ז)-(ויקרא כא, ו  39""ְקדׁשִ
  

ְנָיא:    ּתַ
י"   ַמֲחִליף:  ְיהּוָדה ַרּבִ

   –"ִאיּסּור ִמְצָוה" 
דֹול, ַאְלָמָנה ְלכֹ   ֵהן ּגָ

ה ֲחלּוָצה ְלכֹ רּוׁשָ   ֵהן ֶהְדיֹוט. ּגְ
  

אי ָקֵרי ֵליּה     ?ִמְצָוה""ִאיּסּור ְוַאּמַ
  

ְכִתיב ְצֹות" :ּדִ ה ַהּמִ 40"ֵאּלֶ
  . כז, לד)ויקרא ( 

  
ה" ָ ְבֵרי סֹוְפִרים -  "ִאיּסּור ְקדּוׁשּ ִנּיֹות ִמּדִ    ."ׁשְ

  
אי ָקֵרי ֵליּה  ה"ְוַאּמַ ָ   ? "ִאיּסּור ְקדּוׁשּ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ְבֵרי ֲחָכִמים ִנְקָרא ָקדֹוׁש.  ים ּדִ ל ַהְמַקּיֵ   ּכָ
  

  : אָרָב ָאַמר ֵליּה 
  
ְבֵרי ֲחָכִמיםכָ וְ  ים ּדִ ֵאינֹו ְמַקּיֵ ָלא ִמיְקִרי ,ל ׁשֶ ע ַנִמי ָלא ִמיְקִרי ,ָקדֹוׁש הּוא ּדְ    ?!ָרׁשָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ׁש ַעְצְמָך ּבַ  ר ְלָך. ַקּדֵ   מּוּתָ

  
  

                                                             
39

ים ִיְהיּו ֵלאלֵֹהיֶהם   ים ִיְהיּו ֵלאלֵֹהיֶהםְקדׁשִ ים ִיְהיּו ֵלאלֵֹהיֶהםְקדׁשִ ים ִיְהיּו ֵלאלֵֹהיֶהםְקדׁשִ ולא יחללו שם אלהיהם כי את אישי ה' לחם אלהיהם הם מקריבים והיו קודש. אשה זונה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה  ְקדׁשִ
  לא יקחו כי קדוש הוא לאלהיו

40
ְצו   ה ַהּמִ ר ֵאּלֶ ה ה ֹת ֲאׁשֶ ה ֶאל-ֶאת 'ִצּוָ ָרֵאל-מֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ ַהר ִסיָני  ּבְ   ּבְ

  רש"י
. בסוף ספר תורת אלה המצות

כהנים ומשמע דאכול' ספרא 
קאי וכל אזהרת כהנים התם 

   כתיבא:
   . לעמוד ולהזהר:קדש עצמך

. להוסיף עליהם אף במותר לך
שניות המותר לך על העריות 
כדי שלא תבא לידי עריות 

   האסורות מן התורה:
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        בבבב- - - - כ, אכ, אכ, אכ, א .11
דֹולַאְלָמָנה ְלכֹ"    ."ֵהן ּגָ
  

ּוִאין :ָקָפֵסיק ְוָתֵני ׂשּ ָנא ִמן ַהּנִ ָנא ִמן ָהֵאירּוִסין.  ,ָלא ׁשְ   ְוָלא ׁשְ
  

ָלָמא  ׁשְ ּוִאין"ּבִ ׂשּ ה"ִמן ַהּנִ הוְ   41, ֲעׂשֵ ה.   42לֹא ַתֲעׂשֶ ה ַוֲעׂשֵ ה ּדֹוֶחה לֹא ַתֲעׂשֶ   ְוֵאין ֲעׂשֵ
א,  ֵריָדא הּוא, ָיבֹ "ִמן ָהֵאירּוִסין"ֶאּלָ ה ּגְ ה! , לֹא ַתֲעׂשֶ ה ְוִיְדֶחה לֹא ַתֲעׂשֶ   א ֲעׂשֵ

  
לָאַמר  יּדֵ    :ַרבַמר ָא  ַרב ּגִ

ְעָרה" :ָאַמר ְקָרא ַ   , (דברים כה, ז)43 "ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהׂשּ
ְלמּוד לֹוַמר ֵאין ּתַ ְלמּוד לֹוַמר "ְיִבְמּתֹו" :ׁשֶ    ?"ְיִבְמּתֹו", ַמה ּתַ

עֹוָלה ַלֲחִליָצה ְוֵאיָנּה עֹוָלה ְלִייּבּום,    ֵיׁש ְלָך ְיָבָמה ַאַחת ׁשֶ
   ?ְוֵאיזוֹ 

יֵבי ָלאוִ    ין. זֹו ַחּיָ
  

ֵריתֹותְוֵאיָמא  יֵבי ּכָ    !ַחּיָ
  

  , (דברים כה, ז) "ץ ָהִאיׁש ָלַקַחת"ְוִאם לֹא ַיְחּפֹ ָאַמר ְקָרא: 
ם.  - ָהא ָחֵפץ    ְמַייּבֵ

ל ָהעֹוֶלה ְלִייּבּום    עֹוֶלה ַלֲחִליָצה,  - ּכָ
ֵאין עֹוֶלה ְלִייּבּום    ֵאינֹו עֹוֶלה ַלֲחִליָצה. -ְוָכל ׁשֶ

  
יֵב    י ָלאִוין ַנִמי! ִאי ָהִכי ַחּיָ

  
י ַרֲחָמָנא   . "ְיִבְמּתֹו" :ָהא ַרּבֵ

  
  ּוָמה ָרִאיָת?  

  
ין,    כ,ב הּו ִקּדּוׁשִ ְפֵסי ּבְ יֵבי ָלאִוין ּתָ ָרא ַחּיָ ּבְ   ִמְסּתַ

ין.  הּו ִקּדּוׁשִ ְפֵסי ּבְ ֵריתֹות ָלא ּתָ יֵבי ּכָ   ַחּיָ
  

   :ָרָבאְמִתיב 
ה, " ָ   ִאיּסּור ִמְצָוה ְוִאיּסּור ְקדּוׁשּ
  . "ִנְפְטָרה ָצָרָתּה  -ָחַלץ ָלּה  א ָעֶליָה אוֹ ּבָ 

ֲעָתךְ  אֹוַרְייָתא ַלֲחִליָצה ַרְמָיא, ְלִייּבּום ָלא ַרְמָיא  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ יֵבי ָלאִוין ִמּדְ    –ַחּיָ
אי ִנְפְטָרה ָצָרָתּה?  א ָעֶליָה ַאּמַ י ּבָ   ּכִ

  
  הּוא מֹוִתיב ָלּה ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה: 

  ָקָתֵני. ִלְצָדִדין 
א ָעֶליָה    ִאיּסּור ִמְצָוה, ַא  - ּבָ
הַא  -ָחַלץ ָלּה  ָ   .ִאיּסּור ְקדּוׁשּ

  
  : ָרָבאְמִתיב 

א, " ּכָ צּוַע ּדַ   ּפְ
ְפָכה,  רּות ׁשָ   ּכְ

  ְסִריס ָאָדם, 
ֵקן, וְ    ַהּזָ

ִמין.    אֹו חֹוְלִצין אֹו ְמַייּבְ
יַצד?    ּכֵ

ים, ְוָעְמדוּ     :ַאִחין ְוָעׂשוּ  ֵמתּו, ְוָלֶהם ַאִחים ְוָלֶהם ָנׁשִ
ְנׁשֹוֵתיֶהן,    ַמֲאָמר ּבִ

ט,    ָנְתנּו ּגֵ

                                                             
41

  כא, יג)ויקרא והוא אשה בבתוליה יקח (  
42

  יד) ויקרא כא,אלמנה וגרושה... לא יקח" (  
43

ְעָרה ֶאל-לֹא ַיְחּפֹץ ָהִאיׁש ָלַקַחת ֶאת-ְוִאם   ַ ֵקִנים ְוָאְמָרה ֵמֵא -ְיִבְמּתֹו ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהׁשּ ִמיַהּזְ ָרֵאל לֹא ָאָבה ַיּבְ ִיׂשְ ם ּבְ   ן ְיָבִמי ְלָהִקים ְלָאִחיו ׁשֵ

  רש"י
. אלמנה לכ''ג לא קפסיק ותני

שנא נפלה לפניו מן הנשואין 
ריעותא חדא דהיינו תרתי לג

דאלמנה היא ואיכא לאו 
דאלמנה לא יקח ועוד דבעולה 
היא ואיכא איסור עשה לגביה 
דכתיב אשה בבתוליה יקח ולא 
בעולה ולאו הבא מכלל עשה 

   עשה:
. נפלה לפניו מן ולא שנא

האירוסין ועודה בתולה דליכא 
   אלא לאו דאלמנה:

 . דיבמה יבא עליה:יבא עשה
. ועלתה השערה מצי למכתב

הא כתיב ברישא דקרא לקחת ד
   את יבמתו מה ת''ל יבמתו:

. דאם כתב ולא יש לך יבמה כו'
יחפוץ האיש לקחת את יבמתו 
ועלתה השערה הוה משמע 
דההיא דקרינא ביה לקחת הוא 
דקא מצרכה רחמנא ועלתה 
השערה לחלוץ אבל חייבי לאוין 
דלא קרינן בהו לקחת לא קרינן 
בה ועלתה להכי הדר כתב 

מימר דיש לך יבמה יבמתו ל
אחרת שעולה השערה לחלוץ 
ואע''ג דלא כתיב בה לקחת 

   שאין עולה לייבום:
. נמי לילף אימא חייבי כריתות

מהכא דליבעי חליצה ואמאי 
   פטרינן לגמרי:

. הילכך תפסי בה קידושין
קרינן ביה לקחת בדיעבד אבל 
חייבי כריתות לא תפסי בהו 
קידושין ואפי' עבר האי יבם 

  לאו קיחה היא:ונסבה 
. בא עליה קאי לצדדין קתני

אאיסור מצוה דהיינו שניות 
מדברי סופרים דמדאורייתא 
חזיא ליה וקמיה רמיא לפיכך 
נפטרה צרתה בביאתה חלץ קאי 
אאיסור קדושה דרמיא לחליצה 
 הילכך חליצתה פוטרת צרתה:

. לקמן פצוע דכא וכרות שפכה
   מפרש להו בפרק הערל:

דם ולא . שסירסו אסריס אדם
מחמת חולי נסתרס מאליו והוי 
בלאו דבכלל פצוע דכא וכרות 
שפכה הוא ואסור לישא 
ישראלית דכתיב לא יבא פצוע 

   דכא:
. לאו לכתחלה או מייבמין

קאמר אלא ייבומן יבום שאם 
   בעלו קנו כדקתני ואזיל:

. שפסק מלידה והאי לאו והזקן
מחייבי לאוין הוא אלא קמ''ל 

ודי הוא דאע''ג דלאו בר אול
ביאתו ביאה לקנות יבמתו 

   ויוצאה ממנו בגט:
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   –ָחְלצּו 
ָעׂשּו  ֶ   ָעׂשּו.  -ַמה ׁשּ
ֲעלּו     .ָקנוּ  –ְוִאם ּבָ

   :ֵמתּו ַאִחים ְוָעְמדּו ֵהם, ְוָעׂשוּ 
ְנׁשֹוֵתיֶהן    ,ַמֲאָמר ּבִ

ט    ,ָנְתנּו ּגֵ
ָחְלצּו     –אֹו ׁשֶ
ָעׂשּו  ֶ   ָעׂשּו.  -ַמה ׁשּ

  ָקנּו,  -ֲעלּו ְוִאם ּבָ 
יָמן,    ְוָאסּור ְלַקּיְ
ֱאַמר: ּנֶ ּום ׁשֶ ה"לֹא ָיבֹ  ִמׁשּ ּכָ 44"א ְפצּוַע ּדַ

   ."(דברים כג, ב) 
ֲעָתךְ  אֹוַרְייָתא ַלֲחִליָצה ַרְמָיא, ְלִייּבּום ָלא ַרְמָיא,  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ יֵבי ָלאִוין ִמּדְ   ַחּיָ

ֲעלוּ " אי  "ִאם ּבָ   ? "ָקנוּ "ַאּמַ
  

א, ָא    : ָרָבאַמר ֶאּלָ
ה הּוא.  ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ   ַאְלָמָנה ִמן ָהֵאירּוִסין ַנִמי ֲעׂשֵ

ְכִתיב ים ִיְהיּו ֵלאלֵֹהיֶהם" :ּדִ    .(ויקרא כא, ו) "ְקדׁשִ
  

א ְלֵמיָמר - ַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה     ?ַמאי ִאיּכָ
  

ִתיב ם :ּכְ ּתֶ ׁשְ 45""ְוִהְתַקּדִ
  . יא, מד)ויקרא ( 

  
ל ַהּתֹוָרה  ,ִאי ָהִכי ה הּוא, ּכָ ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ ּה ַנִמי ֲעׂשֵ   ּכּוּלָ
ְכִתיב ם" :ּדִ ּתֶ ׁשְ   ! "ְוִהְתַקּדִ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ

ׂשּוִאין.  ֵזיָרה ַאְלָמָנה ִמן ָהֵאירּוִסין ַאּטּו ַאְלָמָנה ִמן ַהּנְ   ּגְ
  

א ְלֵמיַמר    ?ַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה ַמאי ִאיּכָ
  

ְמקֹום ִמְצָוה, ַאּטוּ  ֵזיָרה ּבִ ְמקֹום ִמְצָוה.  ּגְ ּלא ּבִ   ׁשֶ
  

ֵזיָרה  ם, ּגְ ְתַייּבֵ ת ָאִחיו ֵמָאִביו לֹא תִּ ה, ֵאׁשֶ א ֵמַעּתָ ת ָאִחיו ֵמִאּמוֹ ֶאּלָ ּום ֵאׁשֶ   ! ִמׁשּ
  

ָלא ַרֲחָמָנא ַנֲחָלה ּתְ    .ֵמיַדע ְיִדיַע  ,ִייּבּום ּבְ
  

ם,  ְתַייּבֵ ִנים, לֹא ּתִ ֵאין ָלּה ּבָ ה ׁשֶ ָ   ִאׁשּ
ּום ֵזיָרה ִמׁשּ ִנים!  ּגְ ׁש ָלּה ּבָ ּיֵ ה ׁשֶ ָ   ִאׁשּ

  
ָלא ַרֲחָמָנא ָבִנים ּתְ   .ֵמיַדע ְיִדיַע  ,ּבְ

  
ם,  ְתַייּבֵ עֹוָלמֹו לֹא ּתִ ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ   ֵאׁשֶ

עֹוָלמֹו!  ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ ּום ֵאׁשֶ ֵזיָרה ִמׁשּ   ּגְ
  

ָלא ַרֲחָמָנא יָבה, ּתְ יׁשִ    .ֵמיַדע ְיִדיַע  ,ּבִ
  

ׁשִ  ל ַהּנָ ּום ַאְילֹוִניתּכָ ֵזיָרה ִמׁשּ ְמָנה, ּגְ ְתַייּבֵ   !ים לֹא ּתִ
  

ִכיָחא.    ָלא ׁשְ
  

ִכיָחא    !ַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה ַנִמי ָלא ׁשְ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ

                                                             
44

ְקַהל ה'-ָיבֹא ְפצּוַע -לֹא   ְפָכה ּבִ א ּוְכרּות ׁשָ ּכָ   ּדַ
45

י ֲאִני    אּו ֶאת 'הּכִ י ָקדֹוׁש ָאִני ְולֹא ְתַטּמְ ים ּכִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹׁשִ ּתֶ ׁשְ ָכל-ֱאלֵֹהיֶכם ְוִהְתַקּדִ ֶרץ ָהרֵֹמׂש ַעלַה - ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּבְ ֶ   ָהָאֶרץ-ׁשּ

  רש"י
. כלומר או נתנו גט או ונתנו גט

חלצו וגט ביבמה מהני למיפסל 
עליו ועל כל האחין דאי בעי 
לייבומי תו לא מצי דקם ליה 

   בשוב לא יבנה:
. ויוצאות בגט ואם בעלו קנו

   בלא חליצה:
. אסיפא קאי מתו ואסור לקיימן

ובעלו הן את יבמתן  אחין
ואפצוע דכא וכיוצא בו ולאו 

   אזקן:
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ה.  ִנּיָ יָאה ׁשְ יָאה ִראׁשֹוָנה ַאּטּו ּבִ ֵזיָרה ּבִ   ּגְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ֲעלּו " ִביָאה ִראׁש  -ִאם ּבָ   ֹוָנה, ָקנּו ּבְ

ה ִנּיָ ִביָאה ׁשְ יָמן ּבְ   . "ְוָאסּור ְלַקּיְ
  

יְוִאיֵתיָמא  ָרָבאֲהַדר ָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֲאָמִרי ָתא ִהיא ּדַ    .ָלאו ִמיּלְ

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ 
ה ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ ה מֹוֵצא ֲעׂשֵ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ    :ּכָ

ֵניֶהם  ים ׁשְ ה ָיכֹול ְלַקּיֵ    מּוָטב, -ִאם ַאּתָ
ה. ָיבֹ  -  ְוִאם ָלאו ה ְוִיְדֶחה ֶאת לֹא ַתֲעׂשֶ   א ֲעׂשֵ

ֲחִליָצה,  ר ּבַ   ָהָכא ַנִמי ֶאְפׁשָ
הִמ ּדְ  ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ ים ֲעׂשֵ    .ַקּיֵ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ֲעלּו "    !"ָקנוּ  –ְוִאם ּבָ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
  
  
  

  רש"י
. חייבי לאוין נמי אלא אמר רבא

לייבום רמיא הלכך אם בעלו 
קנו ודקשיא לך באלמנה ארוסה 
שנפלה לכהן גדול תתייבם ויבא 
עשה וידחה את ל''ת אלמנה מן 

   האירוסין נמי כו':
. דמקיים גזירה ביאה ראשונה

   ומצי למידחי:בה עשה 
. דלא מצי אטו ביאה שניה

 למידחי דהא איקיים בה עשה:
. לאו מילתא היא דאמרי

דבביאה ראשונה הויא שרי 
לכתחילה אי לאו משום גזירת 
ביאה שניה דודאי אפילו ביאה 
ראשונה אסורה ולא אמרי' 
תדחה עשה את לא תעשה דהא 
אפשר להתקיים בחליצה בלא 

   עקירת לא תעשה:
. אלמא נואם בעלו ק

מדאורייתא רמיא קמיה 
   למידחי לא תעשה:

. דרבא ותיובתא דריש תיובתא
לקיש דאמרי לעיל אם אתה 
יכול לקיים את שניהם לא 

   עקרנא ליה ללאו:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––    כ, בכ, בכ, בכ, ב .12
ַמר    :ִאיּתְ
יַאת ּכֹ  ַאְלָמָנה: ּבִ דֹול ּבְ   ֵהן ּגָ

יוְ  יֹוָחָנן יַרּבִ     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
   .ַחד ָאַמר: ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה 

  .ְוַחד ָאַמר: ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה 
  

ּוִאין   כא,א ׂשּ ַאְלָמָנה ִמן ַהּנִ י ָעְלָמא ָלא  -ּבְ ִליֵגיּכּוּלֵ ְטָרה ּפְ ָלא ּפָ ה. ּדְ  ,ּדְ ה ַוֲעׂשֵ ה ּדֹוֶחה לֹא ַתֲעׂשֶ   ֵאין ֲעׂשֵ
י  ִליֵגיּכִ ַאְלָמָנה ִמן ָהֵארּוִסין;   -ּפְ   ּבְ

ָאַמר ה.  -  "ּפֹוֶטֶרת" :ַמאן ּדְ ה ְוָדֵחי ֶאת לֹא ַתֲעׂשֶ   ָאֵתי ֲעׂשֵ
ָאַמר יָון  - "ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרת" :ּוַמאן ּדְ ה, ּכֵ ה ְוָדֵחי ֶאת לֹא ַתֲעׂשֶ ֲחִליָצה. ּדְ ָלא ָאֵתי ֲעׂשֵ ר ּבַ   ֶאְפׁשָ

  
   :ֵמיִתיִבי

ֲעלּו "   !"ָקנוּ  - ְוִאם ּבָ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
  

א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ַנִמי ּתְ   ֵריׁש ָלִקיׁש! ּדְ ֵליָמא ּתֶ
  

  ָאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש: 
י ָאִמיָנא ֲאָנא יֵמי ִמְצָוה,  :ּכִ ְמַקּיְ   ֵהיָכא ּדִ

ְמקֹום ִייּבּום    .ָלאו ִמְצָוה ִהיא - ֲאָבל ָהָכא, ֲחִליָצה ּבִ
  
  
  
  
  
  

  רש"י
   . יבמתו:באלמנה

. אותה ואת צרתה מן פוטרת
  החליצה וסגי לה בגט:
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נִ  -  ִאיּסּור ִמְצָוה"[  ְבֵרי סֹוְפִריםׁשְ   ]."ּיֹות ִמּדִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ִין ִנּיֹות ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ    ?ֶרֶמז ְלׁשְ
ֱאַמר:  ּנֶ ל ַהּתֹוֵעבֹ ׁשֶ י ֶאת ּכָ י ָהָאֶרץ""ּכִ   , (ויקרא יח, כז) ת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנׁשֵ

  , ָקׁשֹות - "ָהֵאל"
א  ִאיּכָ ָלל ּדְ   , 'ַרּכֹות'ִמּכְ

ִנּיוֹ  ?ּוַמאי ִניְנהוּ    ת. ׁשְ
  

ַמע  ה הּוא "ָהֵאל"ּוַמאי ַמׁשְ ָנא ָקׁשֶ ָ    ?ִליׁשּ
  

ְכִתיב   . (יחזקאל יז, יג) "ְוֶאת ֵאיֵלי ָהָאֶרץ ָלָקח" :ּדִ
  

ִליָגא  יּדְ ֵליָמא ּפְ   ֵלִוי,  ַרּבִ
יָאַמר דּ    : ֵלִוי ַרּבִ

ל ֲעָריֹות,  ין ׁשֶ ל ִמּדֹות, יֹוֵתר ֵמעֹוָנׁשִ ין ׁשֶ ה עֹוָנׁשִ   ָקׁשֶ
ה ֶנֱאַמר ּזֶ ֶהן  ׁשֶ ֶהן "ֵאל"ּבָ ה", ְוֶזה ֶנֱאַמר ּבָ   ! 46"ֵאלֶּ

  
ה,  - "ֵאל"   ָקׁשֶ

ה"וְ  ה ֵמ  -  "ֵאּלֶ   . "ֵאל"ָקׁשֶ
  

ִתיב י ֲעָריֹות ַנִמי ָהא ּכְ ּבֵ ה" :ּגַ    47"ֵאּלֶ
  

ֵרת.   ַההּוא, ְלַמעּוֵטי ִמּדֹות ֵמּכָ
  

א, ַמאי חּוְמַרְייהּו?    ֶאלָּ
  

ְתׁשּוָבה,  -ָהֵני  ר ּבִ   ֶאְפׁשָ
ְתׁשּוָבה לֹא -ָהֵני  ר ּבִ   .ֶאְפׁשָ

  
   :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה

ה" :ֵמָהָכא ִלים ַהְרּבֵ ן ְמׁשָ ּקֵ ר ּתִ ן ְוִחּקֵ   , (קהלת יב, ט) 48"ְוִאּזֵ
אְוָאַמר  יָאַמר  עּוּלָ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ֵאין ָלּה ָאְזַנִים,  לֹמה ָהְיָתה ּתֹוָרה ּדֹוָמה ִלְכִפיָפה ׁשֶ א ׁשְ ּבָ   קֹוֶדם ׁשֶ
א ׁשְ  ּבָ ה ָלּה ָאְזַנִיםַעד ׁשֶ    .לֹמה ְוָעׂשָ

  
י ֲעָיא ַרּבִ    :ָאַמר אֹוׁשַ

ֵטה ֵמָעָליו ַוֲעבֹ ֵמָהָכא:  ֲעָבר ּבֹו ׂשְ ָרֵעהּו ַאל ּתַ    .(משלי ד, טו) ר""ּפְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ל  יּדְ ָמׁשָ ֲעָיא ַרּבִ    ,אֹוׁשַ

ָבר ּדֹוֶמה    ?ְלָמה ַהּדָ
ס,  ְרּדֵ ר ּפַ ּמֵ ׁשַ   ְלָאָדם ַהּמְ

ּמְ  חּוץ ְמׁשַ ר.  - רֹו ִמּבַ ּמֵ ּתַ   ּכּוּלֹו ִמׁשְ
ְפִנים  רֹו ִמּבִ ּמְ ר.  -ְמׁשַ ּמֵ ּתַ ַאֲחָריו ֵאינֹו ִמׁשְ ּלְ ר, ׁשֶ ּמֵ ּתַ ָפָניו ִמׁשְ ּלְ   ׁשֶ

  
דּוָתא ִהיא י ּבְ    !ְוָהא ַרב ַאׁשִ

ר,  - ָהָתם  ּמֵ ּתַ ָפָניו ִמיָהא ִמׁשְ ּלְ   ׁשֶ
ֶעְרָוה גּ  ַגע ּבָ ִנּיֹות, ּפָ    !ּוָפּה ָהָכא, ִאי ָלאו ׁשְ

  
ֲהָנא    :ָאַמר ַרב ּכָ
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  דברים כה, טז)( אלוהיך כל עושה אלה כל עושה עולכי תועבת ה'   
47

  )ויקרא יח, כט( עבות האלה ונכרתו הנפשות העושותכי כל אשר יעשה מכל התו  
48

ָהָיה קֶֹהֶלת ָחָכם   ד  ְויֵֹתר ׁשֶ ַעת ֶאת-עֹוד ִלּמַ ן ְמׁשָ -ּדַ ּקֵ ר ּתִ ן ְוִחּקֵ הָהָעם ְוִאּזֵ   ִלים ַהְרּבֵ

  רש"י
. גבי כי את כל התועבות האל

כתיב ומשמע התועבות עריות 
   הקשות:

. וקלות מהן מכלל דיש רכות
   ואסורות:

. במדות כתיב כי תועבת ה' אלה
כל עושה אלה כל עושה עול 
ומדקאמר יותר משל עריות 
 מכלל דהא לאו קשה הוא:

. מכל התועבות הכתיב אלה
   האלה ונכרתו:

. כל זמן עריות אפשר בתקנה
שלא הוליד ממזר יפרוש הימנה 

בל מדות גזל את ויתחרט א
הרבים הוא ואינו יודע למי 
יחזיר ואע''ג דקיימא לן יתקן 
בהם צרכי רבים לאו תשובה 

   מעלייתא הוא:
. לשון אזנים בית אחיזה ואזן

כדאמר בעירובין לימד דעת את 
העם דאגמרה בסימני טעמא 
ואסברה בדדמי גמר מילתא 
ממילתא והזהיר על דברי 
סופרים כדכתיב ויותר מהמה 

הזהר הזהר בדברי סופרים  בני
יותר מדברי תורה וגזר על 

   השניות:
. של קופה לאחוז בהן אזנים

הקופה ומשתמרת שלא תפול 
ה''נ ע''י שניות מתרחקין מן 

   העריות:
. הגילהו לאיסור והוסיף פרעהו

עליו כדי שלא תעבור בו כמו 
   גדל פרע:
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י :ֵמָהָכא ַמְרּתִ ם ֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ 49""ּוׁשְ
  . (ויקרא יח, ל) 

י.  ַמְרּתִ ֶמֶרת ְלִמׁשְ   ֲעׂשּו ִמׁשְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
אֹוַרְייָתא ִהיא    !ָהא ּדְ

  
ַנן אֹוַרְייָתא, ּוֵפיְרׁשּו ַרּבָ    .ּדְ

  
ל ַהּתֹוָרה ַנִמי ּפֵ  ַנן! ּכָ   יְרׁשּו ַרּבָ

  
א ַנן :ֶאלָּ ַרּבָ    ,ִמּדְ

ָעְלָמא א ּבְ    .ּוְקָרא ַאְסַמְכּתָ
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י לבלתי עשות מחוקות התועבות   ַמְרּתִ ם ֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ   ּוׁשְ

  רש"י
. גבי ושמרתם את משמרתי

   עריות כתיב:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .14
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִנּיֹות: "   ָמה ֵהם ׁשְ
  ֵאם ִאּמֹו, 

  ְוֵאם ָאִביו, 
ת ֲאִבי ָאִביו,    ְוֵאׁשֶ
ת ֲאִבי ִאּמֹו,    ְוֵאׁשֶ

ת ֲאִחי ָהָאב ִמן ָהֵאם,    ְוֵאׁשֶ
ת ֲאִחי ָה    ֵאם ִמן ָהָאב, ְוֵאׁשֶ

נֹו,  ת ּבְ   ְוַכּלַ
ּתֹו.  ת ּבִ   ְוַכּלַ

  
ר ָאָדם    :ּומּותָּ

ת ָחִמיו,  ֵאׁשֶ   ּבְ
ת חֹוְרגֹו.    ּוְבֵאׁשֶ

  
ַבת חֹוְרגֹו.    ְוָאסּור ּבְ

ּתֹו ּוִבּתוֹ  ִאׁשְ ר ּבְ   .ְוחֹוְרגֹו  מּותָּ
ת חֹוְרגֹו אֹוֶמֶרת ל י ֲאסּוָרה  :וֹ ְוֵאׁשֶ ֶרת ְלָך, ּוִבתִּ   ."ְלךָ ֲאִני מּותֶּ

  
ת חֹוְרגוֹ " אֹוַרְייָתא ִהיא "ּבַ    !ּדְ

ְכִתיב הּ  :ּדִ ּתָ ת ּבִ ָנּה ְוֶאת ּבַ ת ּבְ 50""ֶאת ּבַ
  ! (ויקרא יח, יז) 

  
ָקָבֵעי ְלִמיְתֵני ֵסיָפא:  ּום ּדְ   ִמׁשּ

י ֲאסּוָרה ְלךָ " ֶרת ְלָך, ּוִבתִּ ת חֹוְרגֹו אֹוֶמֶרת לֹו: ֲאִני מּותֶּ   , "ֵאׁשֶ
ב  י ֲאסּוָרה ְלָך""ּבִ ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ ַנן תִּ יּה ַרּבָ זּור ּבֵ ִדיִדי לֹא ּגְ אֹוַרְייָתא, ּבְ    ,ִמּדְ

א ַנִמי  ָנא ֵריׁשָ ת חֹוְרגוֹ "ּתָ    ."ּבַ
  

יָמא ,ִאי ָהִכי ת ָחִמיו ַנִמי ּתֵ ֶרת ְלךָ ' :ֵאׁשֶ י ֲאסּוָרה ְלךָ  ,ֲאִני מּותֶּ ּתֹו! 'ּוִבּתִ ָהְוָיא ֲאחֹות ִאׁשְ   , ּדְ
  

ִסיָקא ֵליּה    , ָהא ּפְ
ִסיָקא ֵליּה     .ָהא ָלא ּפְ
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ה   ּה לֹא ְתַגּלֵ ה ּוִבּתָ ָ ת-ֶאת  ֶעְרַות ִאׁשּ ָנּה ְוֶאת-ּבַ ת-ּבְ ה ִהוא-ּבַ ה ִזּמָ ֲאָרה ֵהּנָ ח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ׁשַ ּה לֹא ִתּקַ ּתָ   ּבִ

  רש"י
. אמו כתיבה וגזרו רבנן אם אמו

על אם אמו כדי שלא יפגע באמו 
וגזרו נמי באם אביו משום אם 
אמו ואע''ג דגזירה לגזירה הוא 
כדאמר לקמן משום דתרוייהו 

   אימא רבתא קרו להו:
. משום אשת ואשת אבי אביו

   אביו הכתובה:
. ואע''ג דאשת ואשת אבי אמו

שום אבי (אם) אמו גזירה מ
אשת אבי אביו דתרוייהו אבא 
 רבא קרו להו והילכך חדא הוא:

. דמן ואשת אחי האב מן האם
התורה ערות אחי אביך כתיב 
ואמרינן לקמן בהבא על יבמתו 
דבאחי אביו מן האב קמשתעי 
אבל אם היה אחיו של אביו מן 
האם שריא וגזרו רבנן עלה 
 משום אשת אחי אביו מן האב:

. כגון ואשת אחי האם מן האב
נפתלי אחי יוכבד מאביה ונשא 
אשה אסורה לאהרן משום 
שניה דאע''ג דאשת אחי אמו לא 
כתיבא גזרו בה רבנן היכא 
דהוא אחי אמו מן האב גזירה 
משום אחי אביו מן האם דהויא 
נמי שנייה ואיכא צד אב אבל 
אם היה נפתלי אחי יוכבד מן 
האם ולא מן האב מיבעי לקמן 

עלה אי  בגמרא אי גזור רבנן
   לאו:

 . גזור משום כלתו:וכלת בנו
. מפרש טעמא לקמן וכלת בתו

  גזירה משום כלת בנו:
   . בן אשתו:חורגו

. לקמן פריך ואסור בבת חורגו
הא דאורייתא היא את בת בנה 

   ואמאי תני לה בהדי שניות:
. בת חורגו הא פסיקא ליה

לעולם אסורה לו. הא לא 
פסיקא ליה. בת אשת חמיו 

לו משום אחות אשה האסורה 
הואיל ולאחר מיתת אשתו 

   מותרת לו לא פסיקא ליה:
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   :ַרבָאַמר 

ים ֵיׁש ָלֶהן ֶהְפֵסק.  ע ָנׁשִ   ַאְרּבַ
  

ָלת יֵדיּה ּתְ    :ָנֵקיט ַרב ּבִ
ת ֲאִחי ָהֵאם ִמן ָהָאב    ,ֵאׁשֶ

ת ֲאִחי ָהָאב ִמן ָהֵאם,   ְוֵאׁשֶ
תֹו.    ְוַכלָּ

  
   :מֹוִסיף ְזֵעיִריוּ 

ת ֲאִבי ִאּמֹו.    ַאף ֵאׁשֶ
  

ר ִיְצָחקַר ָאַמר    :ב ַנְחָמן ּבַ
ִאי  :ְוִסיָמִניךְ  ִעיּלָ    .ַרבּדְ ּדְ

  
יב ֵליּה     ?ְוַרב, ַמאי ַטֲעָמא ָלא ָחׁשֵ

  
ת ֲאִבי ָאִביוִמיָחְלָפא ֵליּה  ֵאׁשֶ   . ּבְ

  
  ּוְזֵעיִרי? 

  
ִכיַח ְוָאֵזיל    ,ְלָהָתם ׁשְ

ִכיַח ְוָאֵזיל    .ְלָהָכא ָלא ׁשְ
  

תוֹ "  כא,ב ּלָ אֹוַרְייָתא ^ -" ּכַ    !יאִה ּדְ
ְכִתיב ה" :ּדִ ְתָך לֹא ְתַגּלֶ ּלָ    !(ויקרא יח, טו) "ֶעְרַות ּכַ

  
נוֹ ' :ֵאיָמא ת ּבְ ּלַ   . 'ּכַ

  
נֹו ֵיׁש ָלּה ֶהְפֵסק? ת ּבְ    !ְוַכלַּ

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
תֹו " ּלָ   ֶעְרָוה,  - ּכַ

נֹו  ת ּבְ ּלַ ה,  - ּכַ ִנּיָ   ׁשְ
נֹו, ַעד סֹוף  ְבנֹו, ּוֶבן ּבְ ה אֹוֵמר ּבִ ל ַהּדֹורֹותְוֵכן ַאתָּ   ! "ּכָ

  
א ֵאיָמא ּתֹו.  :ֶאלָּ ת ּבִ ּלַ   ּכַ

  
אָאַמר ּדְ    : ַרב ִחְסּדָ

ִמיַע ִלי,  ה ׁשְ ְבָרא ַרּבָ ָתא ִמּגַ   ָהא ִמיּלְ
י ?ּוַמּנוּ    ,ַאִמי ַרּבִ

ה.  ֵני ַכּלָ א ִמּפְ ה ֶאּלָ ּלָ   לֹא ָאְסרּו ּכַ
ֵאי: ַמְלָפָנא ָהֵוית.  ְלּדָ   ְוָאְמרּו ִלי ּכַ

ה ָהֵויָנא ָאִמיָנא: ִאי גַּ  י,  -ְבָרא ַרּבָ ְעּתִ ָרא ִמּדַ   ַאְסּבְ
ֵקי ָהֵויָנא  א.  -ִאי ַמְקֵרי ַדְרּדְ ּתָ ִניׁשְ ָאתּו ְלֵבי ּכְ ַנן ּדְ ייָלּה ֵמַרּבָ   ַאׁשֵ

ּה  א ְסַבְרּתָ ּתָ יָהׁשְ ְעּתִ נֹו. ִמּדַ ת ּבְ ּלַ ּום ּכַ א ִמׁשּ ּתֹו ֶאּלָ ת ּבִ ּלַ   : לֹא ָאְסרּו ּכַ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַאּבַ
ָרּה ָלְך,    ַאְסּבְ

ר ִציַתאי.  ֵבי ּבַ ָתה ּדְ לָּ גֹון ּכַ   ּכְ
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
א.  ר ַאּבָ א ּבַ ּפָ ֵבי ַרב ּפַ ָתה ּדְ לָּ גֹון ּכַ   ּכְ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ר ִאיַסק.  ֵבי ָמִרי ּבַ ָתה ּדְ ּלָ גֹון ּכַ   ּכְ

  רש"י
. ד' נשים שניות יש להן הפסק

שלמעלה מהן ולמטה מהן מותר 
אבל האחרות כגון אם אמו אין להם 
הפסק שלמעלה הימנה עד סוף כל 
הדורות הויא נמי שנייה וכן אשת 
אבי אביו ואם אבי אביו למעלה 

עולם אסור כגון אשת אבי מהן עד ל
   אבי אביו ואם אבי אבי אביו:

. לפרושי תלת ונקיט רב בידיה תלת
מהנך ארבעה אבל רביעית לא הוה 
ידע מה היא אבל גמרא הוה גמיר 

   דארבע נינהו:
. היא לבדה אשת אחי האם מן האב

שנייה אבל אשת אחי אם אמו 
   מותרת:

. לבדה ואשת אחי האב מן האם
אחי אבי אביו מן שנייה אבל אשת 

האם מותרת וטעמא משום דלא 
שייכא בהו ערוה דאורייתא אבל 
אם אמו דשייכא בדורותיה ערוה 
דאורייתא כגון אמו ואשת אבי אביו 
יש בדורותיה אשת אב דאורייתא 
ואם אביו נמי אע''ג דלא שייכא 
בדורה ערוה דאורייתא אין לה 
הפסק ואסורה אף אם אבי אביו 

   מו:דמיחלפא באם אם א
. יש לה הפסק ולקמן פריך וכלתו

היכי חשיב כלתו בהדי שניות הא 
דאורייתא היא ומתרץ אימא כלת 
בתו דחשבינן לה לעיל בשניות 
וקאמר רב דיש לה הפסק הואיל 
ולא שייכא בה איסור כלה 
דאורייתא הילכך כלת בת בתו 
שריא אבל כלת בנו אין לה הפסק 
וכלת בן בנו נמי אסירא הואיל 

א בדורות הללו איסור כלה ושייכ
   דאורייתא:

. יש לה הפסק ושרינן אשת אבי אמו
אשת אבי אבי אמו הואיל ולא 
שייכא בדורות הללו אישות אב 

   דאורייתא:
. הא דאוסיף זעירי דעילאי וסימן

דרב הוא דור אחד למעלה משניות 
דרב דחשיב אשת אחי האם וזו של 

   זעירי דור אחד למעלה:
א באשת אבי אשת אבי אמו מחלפ

. דאי אמרת יש לה הפסק אתי אביו
למימר באשת אבי אביו יש לה 
הפסק והתם איכא באותם דורות 

   אישות דאורייתא:
. למשפחת אביו התם שכיח דאזיל

אדם רגיל לילך ויודע שיש שם 
קורבה יותר מאמו הילכך לא 

  מיחלפי: 
. והיכי חשיב לה רב דאורייתא היא

   בהדי שניות:
. וטעמא בתו אלא אימא כלת

פרישנא לעיל לפי שאין בצדה צד 
   כלות דאורייתא:

   . סתם משמע:לא אסרו כלה
   . החוזים בכוכבים:אמרו לי כלדאי

   . חכם תהיה:מלפנא הוית
. אי האי מלפנא דאמרו לי ואמינא

גברא רבא בתלמוד משמע אסברא 
להא דר' אמי דלא אסרו כלה 
מדעתי ולא אשאלנה בבית המדרש: 

לפנא מקרי דרדקי הוא ואי האי מ
ולאו תלמיד אשיילה מרבנן כלומר 
אהיה צריך לשאול דלא אבינה 

   מדעתי:
. דהא ליתא בבת לא אסרו כלת בתו

צד כלה דאורייתא אלא משום כלת 
בנו דיש בבן צד כלה דאורייתא כגון 

   אשת בנו:
. שהיתה לו כגון כלתה דבר ציתאי

כלת הבן וכלת הבת ואתו לאיחלופי 
   :וכן כולהו
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .16
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ת ֲאִחי ָהֵאם ִמן   ָהֵאם, ַמהּו?  ֵאׁשֶ
  

א ַצד ָאב, הּוא  ִאיּכָ ת ֲאִחי ָהֵאם ִמן ָהָאב, ּדְ ת ֲאִחי ָהָאב ִמן ָהֵאם, ְוֵאׁשֶ ַנן, ּדְ ֵאׁשֶ   ָגְזרּו ַרּבָ
א ַצד ָאב  ֵליּכָ ַנן,  -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ   לֹא ּגָ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָנא?    ָלא ׁשְ

  
  : ַרב ָסְפָראָאַמר 

  ֵזיָרה, ִהיא ּגּוָפּה גְּ 
ֵזיָרה ִלְגֵזיָרה?!    ַוֲאַנן ֵניקּום ְוִנְגזֹור ּגְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֵזיָרה ִלְגֵזיָרה ִניְנהּו? הּו ָלאו ּגְ    !ַאּטּו ּכּוּלְ
   ,ֶעְרָוה –ִאּמֹו 

ה,  -ֵאם ִאּמֹו  ִנּיָ   ׁשְ
ּום ֵאם ִאּמֹו.    ְוָגְזרּו ַעל ֵאם ָאִביו ִמׁשּ

  ְוַטֲעָמא ַמאי? 
ֵב  הּו "ּדְ ִתי" ָקרּו ֵליּה ּכּולְּ א ַרּבָ    .י ִאיּמָ

  

ת ָאִביו    ,ֶעְרָוה –ֵאׁשֶ
ת ֲאִבי ָאִביו  ה,  -ֵאׁשֶ ִנּיָ   ׁשְ

ת ֲאִבי ָאִביו.  ּום ֵאׁשֶ ת ֲאִבי ִאּמֹו ִמׁשּ   ְוָגְזרּו ַעל ֵאׁשֶ
  ְוַטֲעָמא ַמאי? 

ה" ָקרּו ֵליּה.  א ַרּבָ ֵבי ַאּבָ הּו "ּדְ   ּכּולְּ
  

ת ֲאִחי ָהָאב ִמן ָהָאב    ֶעְרָוה,  -ֵאׁשֶ
ת ֲאִחי ָהָאב ִמן ָהֵאם  ה,  -ֵאׁשֶ ִנּיָ   ׁשְ

וּ  ת ֲאִחי ָהֵאם ִמן ָהָאב ִמׁשּ ת ֲאִחי ָהָאב ִמן ָהֵאםְוָגְזרּו ַעל ֵאׁשֶ    .ם ֵאׁשֶ
  ְוַטֲעָמא ַמאי? 

ֵבי ּדֹוֵדי" ָקֵרי ְלהּו.  הּו "ּדְ כּוּלְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

  ַמאי? 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִכי ֲאָתא  יָלאַרב ְיהּוָדה ּדְ ר ׁשֵ   , ָאַמר: ּבַ

ַמַעְרָבא ָזָכר  :ָאְמִרי ּבְ ְנֵקָבה ֶעְרָוה, ּבְ ּבִ ל ׁשֶ ה.  -ּכָ ִנּיָ ּום ׁשְ ּתֹו ִמׁשּ ְזרּו ַעל ִאׁשְ   ּגָ
  : ָרָבאְוָאַמר 

   !ּוְכָלָלא הּוא?
  ,ֶעְרָוה –ֲחמֹותֹו 

ת ָחִמיו  ֶרת.  - ֵאׁשֶ   מּוּתֶ
ת ֲחמֹותֹו     ,ֶעְרָוה –ּבַ

ן ֲחמֹותֹו  ת ּבֶ ֶרת. - ֵאׁשֶ   מּוּתֶ
ת ָחִמיו    ֶעְרָוה,  -ּבַ

ֶרת.  ן ָחִמיו מּוּתֶ ת ּבֶ   ֵאׁשֶ
  ֶעְרָוה,  - חֹוַרְגּתֹו 

ת חֹוְרגֹו  ֶרת.  - ֵאׁשֶ   מּוּתֶ
ת חֹוַרְגּתֹו    ֶעְרָוה,  - ּבַ

ן חֹוְרגֹו  ת ּבֶ ֶרת!  -ֵאׁשֶ   מּוּתֶ
יָלא ְלִאיּתּוֵיי ַמאיּדְ ְוָהא  ר ׁשֵ    ?ַרב ְיהּוָדה ּבַ

ת ֲאִחי ָהֵאם ִמן ָהֵאם, ָלאו ְלִאיּתּויֵ    י ֵאׁשֶ
ָזָכר כָ ּדְ  ְנֵקָבה ֶעְרָוה ּבְ ּבִ ְזרּו ַע  - ל ׁשֶ ה. ּגָ ִנּיָ ּום ׁשְ ּתֹו ִמׁשּ   ל ִאׁשְ
  

ָנא ָהֵני ָנא ָהא ?ַמאי ׁשְ    ?ּוַמאי ׁשְ
  

ַרב ָלּה,  ין ִמּקָ ַחד ִקיּדּוׁשִ   ָהא ּבְ
ַרב לְ  - ָהֵני ין ָלא ִמּקָ ֵרי ִקיּדּוׁשִ א ּתְ ִאיּכָ   .הוּ ַעד ּדְ

  רש"י
. ואיכא למיגזר דאיכא צד אב

משום אשת אחי האב מן האב 
   דאורייתא:

. אשת אחי או דלמא לא שנא
האם מן האם מאשת אחי האם 

   מן האב:
. אשת אחי האם מן היא גופה

   האב:
. הא כולהו לאו אטו כולהו כו'

   דוקא:
. שסמוכה אם אמו שניה

   לערוה:
 . שאיןוגזרו רבנן על אם אביו

 בה צד ערוה משום אם אמו:
. אשת אבי וטעמא מאי וכו'

אביו שנייה שסמוכה לאשת 
   אב:

. וגזרו רבנן על אשת אבי אמו
אע''ג דלא שייך צד אישות אב 
דאורייתא לא למעלה ולא 
למטה משום אשת אבי אביו: 
ה''ג כולהו דבי דודי קרו לה 

   ול''ג רבתי:
. שאם היתה כל שבנקבה ערוה

לזה גזרו  נקבה היתה ערוה
בזכר על אשתו וכולהו מפרש 

   ואזיל להו:
. ה''ג ואמר רבא וכללא הוא

   בתמיה:
. שהיא אחות בת חמותו ערוה

   אשתו:
לאו לאיתויי אשת אחי האם מן 

. דבנקבה ערוה דאחות האם
האם מן האם ערוה דכתיב 
ערות אחות אמך ודרשינן בהבא 
על יבמתו בין מן האב בין מן 

ו על האם הילכך בזכר גזר
   אשתו:

. מאי שנא האי ומאי שנא הנך
דלעיל אשת חמיו ואשת בן חמיו 
ובן חמותו ואשת חורגו ובן 
חורגו ואע''ג דנקבה ערוה בזכר 

   מותר באשתו:
הא אשת אחי האם בחד 

. לגבי דהאי קידושין מיקרבא
בקדושין שקדשה אחי אמו אבל 
כל הנך דלעיל לא איקרבו לגביה 

גון עד דאיכא תרתי קידושין כ
אשת חמיו בקידושין שקדש את 
אשתו נתקרב חמיו אצלו ועדיין 
אשת חמיו רחוקה לזה כל זמן 
שלא קדשה חמיו וכן אשת בן 
חמיו בקדושין שלו באשתו 
נתקרב בן חמיו וקדושין בן 

   חמיו באשתו וכן כולם:
. אשת אחי אבי האב מן האב

דאמרן לעיל אשת אחי האב מן 
האם יש לה הפסק דהיינו 

א לאשת אחי אבי האב היתיר
מן האם דלמטה דידה לאו ערוה 
היא אלא שנייה וכי קמיבעיא 
ליה באשת אחי אבי האב מן 
האב דלמטה דידה ערוה אשת 
אחי האב מן האב וכן אחות אבי 
האב בין מן האב בין מן האם 
דלמטה דידה ערוה כגון אחות 

   האב:
   . נתרחקה קורבה:איתפלג

 . ברייתא דלעיל:מה הן שניות
. לקמן שניות דרבי חייא

  בשמעתין:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א    ––––    כא, בכא, בכא, בכא, ב .17
ַלח ֵליּה  אׁשָ ּיָ ְרׁשִ ילְ  ֵמּתּוְסְנָייא ַרב ְמׁשַ ּפִ   : ַרב ּפַ

ינוּ  ֵדנּו ַרּבֵ ת ֲאִחי ֲאִבי ָהָא  :ְיַלּמְ    ?ב, ַוֲאחֹות ֲאִבי ָהָאב, ַמהוּ ֵאׁשֶ
  

ה ֶעְרָוה ְלַמּטָ יּה  ְלַמְעָלה ,ִמּדִ ְזרּו ּבֵ    ?ַנִמי ּגָ
ְלָמא ָר  :אֹו ּדִ ֵליג ּדָ   ?ָתאָהא ִאְתּפָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִנּיֹות"   , "ַמה ֵהן ׁשְ
ֲהַדְייהוּ  יב ְלהּו ּבַ    !ְולֹא ָקָחׁשֵ

  
יר ּיֵ ָנא ְוׁשִ    .ּתָ

  
יר?  ּיֵ ַהאי ׁשִ יר ּדְ ּיֵ   ַמאי ׁשִ

  
יר ּיֵ ִנּיֹות ׁשִ ֵבי  ׁשְ יּדְ יא ַרּבִ   . ִחּיָ

  
ר ֲאֵמיַמר    :ַאְכׁשַ

ת ֲאִחי ֲאִבי ָאִביו ֵאׁשֶ    ,ּבְ
  ו. ּוַבֲאחֹות ֲאִבי ָאִבי

  
לָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ִהּלֵ   : ַרב ַאׁשִ

ִנּיֹות  ֵריּה ְלִדיִדי ָחְזָיא ִלי ׁשְ ָנאּדְ ָמר ּבְ   , ַרּבָ
ָסֵרי ְלִאיּסּוָרא יּתְ    .ּוְכִתיָבן ׁשִ
ַמְתִניָתא ָמֵני ּדְ   , ַמאי ָלאו ּתְ

ֵבי  ית ּדְ יְוׁשִ יא,  ַרּבִ   ִחּיָ
י ְרּתֵ   , ְוָהָנְך ּתַ

ָסֵרי יּתְ   . ָהא ׁשִ
  

יְבָסֵרי ָהְוָייןּוְלַטֲע    , ִמיְך ׁשִ
ת ֲאִחי ָהֵאם ִמן ָהֵאם,  א ֵאׁשֶ ָהא ִאיּכָ   ּדְ

ִטיַנן ְלִאיּסּוָרא ָפׁשְ   ! ּדְ
  

ָיא      :ָהא ָלא ַקׁשְ
יב ְלהוּ    כב,א ֲחָדא ָחׁשֵ ָדְמָיין ַלֲהָדֵדי ּכַ י ּדְ ְרּתֵ   , ָהָנְך ּתַ

ְסֵרי. יּתְ    ְוָהא ׁשִ
  

ל ָמקֹום ְלִדיִדי ַחְזָיין  ְכִתיָבן ְלִאיּסּוָראְוָהא ִמּכָ   ! ָלן ּדִ
  

   ָאַמר ֵליּה:
יָרא, ִמי ֲהָוות ָסְמַכת ֲעַלְייהוּ , ְוִליַטֲעִמיךְ  ִתיב ְלֶהיּתֵ   !?ִאי ֲהָוה ּכְ

ֵריּה ּדְ  ָנא ִמי ֲחִתים ֲעַלְייהּו?ּדְ ָמר ּבְ    !ַרּבָ
ְכִתיב ְלִאיּסּוָרא  א ַנִמי ּדִ ּתָ ֵריּה  -ָהׁשְ ָנא ֲחִתיםּדְ ָלאו ָמר ּבְ    .ֲעַלְייהוּ  ַרּבָ

  

 רש"י

הא אשת אחי האם בחד קידושין 
. לגבי דהאי בקדושין מיקרבא

שקדשה אחי אמו אבל כל הנך 
ביה עד דלעיל לא איקרבו לג

דאיכא תרתי קידושין כגון אשת 
חמיו בקידושין שקדש את אשתו 
נתקרב חמיו אצלו ועדיין אשת 
חמיו רחוקה לזה כל זמן שלא 
קדשה חמיו וכן אשת בן חמיו 
בקדושין שלו באשתו נתקרב בן 
חמיו וקדושין בן חמיו באשתו וכן 

   כולם:
. אשת אחי אבי האב מן האב

דאמרן לעיל אשת אחי האב מן 
האם יש לה הפסק דהיינו היתירא 
לאשת אחי אבי האב מן האם 
דלמטה דידה לאו ערוה היא אלא 
שנייה וכי קמיבעיא ליה באשת 
אחי אבי האב מן האב דלמטה 
דידה ערוה אשת אחי האב מן 
האב וכן אחות אבי האב בין מן 
האב בין מן האם דלמטה דידה 

   ערוה כגון אחות האב:
   . נתרחקה קורבה:איתפלג

 . ברייתא דלעיל:מה הן שניות
. לקמן שניות דרבי חייא

  בשמעתין:
. אשת הנך תרתי דדמיין להדדי

אחי אבי האב ואחות אבי האב 
שהן צד אחוה דאב ולמטה דידהו 

  ערוה:
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ֵבי  ֵני ּדְ יּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ

ִבּתֹו, " ּבְ ְבנֹו ְוׁשֶ ּבִ י ׁשֶ ִליׁשִ   ׁשְ
ּתֹו  ַבת ִאׁשְ ּבְ ּתֹו ְוׁשֶ ֶבן ִאׁשְ ּבְ ה –ְוׁשֶ ִנּיָ   .ׁשְ

ֲחמֹותֹו  ּבַ ָחִמיו ְוׁשֶ ּבְ ה –ְרִביִעי ׁשֶ ִנּיָ    ."ׁשְ
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ָנא לְ  ּתוֹ ַמאי ׁשְ יב ָלּה ִאׁשְ ָקָחׁשֵ    ,ַמְעָלה ּדְ

ּתוֹ  יב ָלּה ִאׁשְ ָלא ָקָחׁשֵ ה ּדְ ָנא ְלַמּטָ    ?ּוַמאי ׁשְ
  

ִאיּסּוָרא ִמּכֹ  ּתֹו ָקא ָאֵתי ְלַמְעָלה, ּדְ יב ָלּה  - ַח ִאׁשְ    ,ָחׁשֵ
ִאיּסּוָרא ָלאו ִמּכֹ  ה, ּדְ ּתֹו ָקָאֵתי ְלַמּטָ יב ָלּה  - ַח ִאׁשְ    .ָלא ָקָחׁשֵ

  
ן  ּתֹו,ְוָהא ּבֶ ּתֹו ּוַבת ִאׁשְ ּתֹו ָקָאֵתיִאיּסּוָרא ִמּכֹ  ִאׁשְ יב ָלּה! ,ַח ִאׁשְ    ְוָלא ָחׁשֵ

  
ָבּה  יֵדיּה ְולֹא ֲחׁשָ ה ּדִ ה ּדֹורֹות ְלַמּטָ לֹׁשָ ָתָנא ׁשְ   , ַאְייֵדי ּדְ

ָבּה  יָדּה ְולֹא ֲחׁשָ ה ּדִ ה ּדֹורֹות ְלַמּטָ לֹׁשָ ָנא ַנִמי ׁשְ    .ּתָ
  
  

יָאַמר ֵליּה  ֲהָנאלְ  ַרב ַאׁשִ   : ַרב ּכָ
ִנּיֹות ֵבי ׁשְ י ּדְ יא, ַרּבִ    ִחּיָ

   ֵיׁש ָלֶהן ֶהְפֵסק אֹו ֵאין ָלֶהם ֶהְפֵסק?
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
  : ַרבָאַמר ּדְ 

ים ֵיׁש ָלֶהם ֶהְפֵסק,  ע ָנׁשִ   ַאְרּבַ
   .ְותּו ָלא

  
י ָקָאַמר ַרב ְלַהִהיא ַמְתִניָתא ְלָמא ּכִ   . ּדִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י " ִליׁשִ    ."ְרִביִעיוּ ... ׁשְ
י " ִליׁשִ    ִאין, -  "ּוְרִביִעי... ׁשְ

  לֹא!  - ְטֵפי 
  

י ְוֵאיָלְך,  ִליׁשִ ְ ְלָמא ִמׁשּ   ּדִ
  ֵמְרִביִעי ְוֵאיָלְך. 

  
  

 רש"י

. בת בן בנו דהא שלישי שבבנו
   בת בנו ערוה:

. בת בן בתו שהרי בת ושבבתו
בתו ערוה הלכך בת בן בתו 

וכן בת בן בנה של אשתו  שניה
  או בת בן בתה:

. דור רביעי רביעי שבחמיו 
שבחמיו היינו אם אם חמיו 
והוא דור רביעי לאשתו ואשתו 

   בכלל:
 . אם אם חמותו:ושבחמותו

. דאם חמיו ואם חמותו שניה
ערוה שהן בכלל אשה ובת בנה 
אשה ובת בתה הלכך אמו 

   שניה:
. דקרי לאם מאי שנא למעלה

ם אם חמותו רביעי אם חמיו וא
וקא חשיב לאשתו בחושבנא 

   דדרי:
. דקרי לבת בן ומאי שנא למטה

בנו דור שלישי ולא חשיב אשתו 
   דתהוי רביעי:

. אלא לאו מכח אשתו קאתי
מכח דידיה דבבנו מאנוסה 

   עסקינן:
. הא דקתני לההיא מתניתא

לעיל מה הן שניות בההיא איירי 
רב ואמר ארבע יש להן הפסק 

בל בהנך דר' חייא ותו לא א
   איכא:

. דתני בשניות דר' חייא ת''ש
שלישי שבבנו ורביעי שבחמיו 

   ותו לא אלמא יש להם הפסק:
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  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ַעְרָבאֲחִזי ָמר ַהאי ֵמ  ֲאָתא ִמּמַ ַנן ּדַ   ְוָאַמר:  ַרּבָ
ַמַעְרָבא עּו ּבְ    :ּבָ

ְזרּו ׁשְ  ֵגִרים? ּגָ ִנּיֹות ּבְ ְזרּו ׁשְ ֵגִרים אֹו לֹא ּגָ   ִנּיֹות ּבְ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
א ּתָ ּלא יֹ ,ָהׁשְ ָ  אְמרוּ ּוָמה ֶעְרָוה ּגּוָפא ִאי ָלאו ׁשֶ דּוׁשּ ִאין ִמּקְ הּבָ ה ַקּלָ ָ   , ה ֲחמּוָרה ִלְקדּוׁשּ

ַנן הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ    ,לֹא ּגָ
ֲעָיא ִנּיֹות ִמיּבָ    ?!ׁשְ

  
  
  

  : ְחָמןַרב נַ ָאַמר 
ִרים, הֹוִאיל ְוָאתּו ְלָיַדן ָתא, ּגֵ הּו ִמלְּ    :ֵניָמא ּבְ

  , לֹא ָיִעידוּ  -  ַאִחין ִמן ָהֵאם
  ֵעדּוָתן ֵעדּות.  - ְוִאם ֵהִעידּו 

   

ה - ַאִחין ִמן ָהָאב  ִחּלָ    .ְמִעיִדין ְלַכּתְ
  

  ָאַמר:  ַאֵמיָמר
ִחלָּ     ה.ֲאִפיּלּו ַאִחין ִמן ָהֵאם ַנִמי ְמִעיִדין ְלַכּתְ

  
ָנא ֵמֲעָריֹות   ? ּוַמאי ׁשְ

  
   ל ְמסּוָרה,ַלּכֹ  - ֶעְרָוה 
ין ְמסּוָרה, -  ֵעדּות    ְלֵבית ּדִ

יר וְ  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ ֵמי - ּגֵ ּנֹוַלד ּדָ ָקָטן ׁשֶ    .ּכְ
  
  

 רש"י

. גזרו שניות שאם היה גר בגרים
   נשוי אם אמו יוציא:

. שהעובדי מקדושה חמורה
   כוכבים מוזהרין על העריות:

. דכקטן שנולד לא גזרו בהו רבנן
   דמי ואין לו קורבה:

. לכתחלה דקורבת אם לא יעידו
בגרים קורבה היא דהא ודאי 

   אמו היא:
. דכקטן ואם העידו עדותן עדות

   שנולד דמי:
. דרחמנא מעידין לכתחלה

אפקריה לזרע מצרי דכתיב 
זרמת סוסים זרמתם (יחזקאל 
כג) הלכך קורבת אב אינה 

   קורבה:
. עדות מעריות דאמר מאי שנא

גר  לקמן בפרק נושאין (דף צח.)
שהיה נשוי אחותו מן האם 

   יוציא:
. הכל נושאין נשים לכל מסורה

הלכך אי שרית לקיומה אתי נמי 
למישרי ערוה בישראל דכולי 
עלמא לא ידעי דטעמא דגר 

   משום דכקטן שנולד דמי:
. ואי נמי לבית דין מסורה

מכשרת עדות אחים גרים לא 
אתיא לאכשורי אחין ישראל 

יר דבית דין ידעי דגר שנתגי
   כקטן שנולד דמי:
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ָנה             ִמׁשְ

ל ָמקֹום  ׁש לֹו ָאח ִמּכָ ּיֵ ת ָאִחיו ְלִיּבּום,  -ִמי ׁשֶ   זֹוֵקק ֶאת ֵאׁשֶ
ָברָאִחיו הוּ וְ    .א ְלָכל ּדָ

ְפָחה  ִ ׁש לֹו ָאח ִמן ַהׁשּ ּיֵ י ׁשֶ    .ִמן ַהּגֹוָיהוּ חּוץ ִמּמִ
  

ל ָמקֹום  ן ִמּכָ ׁש לֹו ּבֵ ּיֵ ּבּום - ִמי ׁשֶ ת ָאִביו ִמן ַהּיִ    .ּפֹוֵטר ֵאׁשֶ
תֹו ְוַעל ִקְלָלתֹו,  יב ַעל ַמּכָ   ְוַחּיָ

ָברּוְבנֹו     .ְלָכל ּדָ
ן ִמן  ׁש לֹו ּבֵ ּיֵ י ׁשֶ ְפָחה חּוץ ִמּמִ ִ   .ִמן ַהּגֹוָיהוּ ַהׁשּ

  

ָמָרא             ּגְ

ל ָמקֹום"    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי - "ִמּכָ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  . ְלַאּתּוֵיי ַמְמֵזר

  
יָטא ָאִחיו הּוא! ׁשִ    ּפְ

  
ֵתיָמא ֵני ַיֲעקֹ  'ַאֲחָוה' 'ַאֲחָוה'ֵליַלף  :ַמהּו ּדְ    ב,ִמּבְ

ן ַהּלָ סּוִלין,  - ַמה ּלְ ִרין ְולֹא ּפְ ׁשֵ   ּכְ
אן סּוִלים, -  ַאף ּכָ ִרין ְולֹא ּפְ ׁשֵ    ּכְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

   ?ְוֵאיָמא ָהִכי ַנִמי
  

יָון  ַטרּדִ ּכֵ ַטר ִנּפַ     ,  ְלִעְנַין ִיּבּום ִמיּפַ
  . ִמיְזַקק ַנִמי ָזֵקיק  כב,ב

  
  

 רש"י

  מתני' 
 . בגמרא מפרש:אח מכל מקום

 . מפרש בגמ':ואחיו לכל דבר
שפחה ועובדת כוכבים ולדה 

. ובתרה אזיל כדיליף כמוה
   בגמ':

. אם הכה על מכתו ועל קללתו
   או קלל את אביו חייב מיתה:

  
  גמ' 

. את אשת מדלענין יבום מיפטר
ן אם היה אביו מיבום פוטר כגו

לו בן ממזר ונשא אשה ומת ולא 
ילדה לו פטורה מן היבום 
בשביל הממזר בן בעלה כדיליף 

  לקמן בן אין לו עיין עליו: 
. לאשת אחיו מיזקק נמי זקיק

ליבום שאפילו אין כאן אח אלא 
  ממזר זה זקוקה לחליצה:
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ָבר"    ."ְוָאִחיו הּוא ְלָכל ּדָ
  

   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא
  

  , ְליֹוְרׁשוֹ 
א לוְ  ּמֵ   . וֹ ִליּטַ
  

יָטא ׁשִ    ָאִחיו הּוא! ,ּפְ
  

ֲעָתְך ָאִמיָנא    :ָסְלָקא ּדַ
רֹוב ֵאָליו"" הֹוִאיל ּוְכִתיב: ֵארֹו ַהּקָ י ִאם ִלׁשְ 51ּכִ

  , ב)-(ויקרא כא, א 
ֵארֹו" ְוָאַמר ָמר: ּתֹו,  - "ׁשְ   זֹו ִאׁשְ

יו ְלֵהַחּלֹו" :ּוְכִתיב ַעּמָ ַעל ּבְ א ּבַ ּמָ   , )דא, (ויקרא כ"לֹא ִיּטַ
א - ַעל ֵיׁש ּבַ  ּמֵ ּטַ ּמִ   , ׁשֶ

ַעל  א,  -ְוֵיׁש ּבַ ּמֵ ֵאין ִמּטַ   ׁשֶ
יַצד?    ָהא ּכֵ

ָרה ׁשֵ ּתֹו ּכְ א הּוא ְלִאׁשְ ּמֵ    ,ִמּטַ
סּוָלה,  ּתֹו ּפְ א ְלִאׁשְ ּמֵ   ְוֵאין ִמּטַ

ר ,ָהִכי ַנִמי ׁשֵ א הּוא ְלָאח ּכָ ּמֵ סּול ,ִמּטַ א ְלָאח ּפָ ּמֵ    ,ְוֵאין ִמּטַ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
   ?א ָהִכי ַנִמיְוֵאיָמ 

  
  , ְלַאּפּוֵקי ַקְייָמא - ָהָתם 
  .ָאִחיו הּוא -ָהָכא 

  
  
  

                                                             
51

ה ֱאמֹר ֶאל- ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  אאאא   ֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש לֹאַה -מֹׁשֶ יו-ּכֲֹהִנים ּבְ ַעּמָ א ּבְ ּמָ           .ִיּטַ

י ִאם בבבב                             רֹב ֵאָליו-ּכִ ֵארֹו ַהּקָ   .ְלִאּמֹו ּוְלָאִביו ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו ּוְלָאִחיו   ִלׁשְ

 רש"י

. אם כהן הוא ולו אח וליטמא לו
   ממזר מיטמא לו:

 . זו אשתו:לשארוכי אם 
. הלכך לאו לאפוקי קיימא

  אשתו היא:
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ְפָחה ּוִמן ַהּגֹוָיה" ִ ׁש לֹו ָאח ִמן ַהׁשּ ּיֵ י ׁשֶ    ."חּוץ ִממִּ
  

   ַמאי ַטֲעָמא?
  

ְהֶיה ַלאדֹ  :ָאַמר ְקָרא ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ   . (שמות כא, ד) ֶניָה""ָהִאׁשּ
  
  
  
ׁש לֹו ּבֵ " ּיֵ ל ָמקֹום ִמי ׁשֶ   . "ּפֹוֵטר –ן ִמּכָ
  

ל ָמקֹום"    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי - "ִמּכָ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   .ְלַאּתּוֵיי ַמְמֵזר

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ין ָעָליו. -  (דברים כה, ה) "ּוֵבן ֵאין לֹו" :ָאַמר ְקָראּדְ     ַעּיֵ
  
  
  
  
תוֹ " יב ַעל ַמּכָ   . "ַחּיָ
  

אי   ? ַאּמַ
  

אן ָך לֹא ָתאֹור""ְוָנׂשִ  :ְקִרי ּכָ ַעּמְ ךָ  -  (שמות כב, כז) יא ּבְ ה ַעּמְ ה ַמֲעׂשֵ עֹוׂשֶ   ! ּבְ
  

ַדָאַמר  ְנָחסּכְ ֵמיּה  ַרב ּפִ ְ אּדְ ִמׁשּ ּפָ    :ַרב ּפַ
ׁשּוָבה,  ה ּתְ עֹוׂשֶ   ּבְ

ׁשּוָבה ה ּתְ ָעׂשָ ׁשֶ    .ָהָכא ַנִמי ּכְ
  

ׁשּוָבה הּוא ר ּתְ   ? ְוַהאי ּבַ
   :ְוָהְתַנן

ן ְמַנְסיָ " ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  אׁשִ
ת לֹא יּוַכל ִלְתקֹ  ֵאיֶזהוּ      ?(קהלת א, טו) ן""ְמֻעּוָ

ּה ַמְמֵזר ּנָ א ַעל ָהֶעְרָוה ְוהֹוִליד ִמּמֶ   !(חגיגה ט.) "ֶזה ַהּבָ
    

א ִמיָהא ּתָ ָך" הּוא ,ָהׁשְ ה ַעּמְ ה ַמֲעׂשֵ    ."עֹוׂשֶ
  
  
  

 רש"י

 . בשפחה כתיב:האשה וילדיה
. לקמן מפרש עובדת כוכבים

בשמעתין מכי יסיר את בנך 
  מאחרי:

. מצי למכתב ובן או ובן אין לו 
לו כדאמרינן בקדושין (דף ד.) 
אן כסף וכמו מאן יבמי (דברים 
כה) מאן בלעם (במדבר כב) 

אין למידרש עיין ולהכי כתב 
עליו דאם יש לו בן בעולם 

   פוטר:
. והאי אביו בעושה מעשה עמך

לאו עושה מעשה עמך הוא 
שהרי בא על הערוה והוליד 

   ממנה ממזר:
. בפ' חומר כדאמר רב פנחס

   בקדש:
. הואיל ושב עושה השתא מיהת

מעשה עמך הוא ונהי נמי דעונו 
גלוי ונזכר כל זמן שממזר קיים 

ואילך בכלל  מיהו מתשובה
   עושה מעשה עמך הוא:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ת ָא " ת ֵאׁשֶ א ַעל ֲאחֹותֹו, ְוִהיא ּבַ יב –ִביו ַהּבָ    :ַחּיָ
ּום ֲאחֹותֹו,    ִמׁשּ

ת ָאִביו.  ת ֵאׁשֶ ּום ּבַ   ְוִמׁשּ
י ן ְיהּוָדה ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ּבֶ

ְלַבד,  ּום ֲאחֹותֹו ּבִ א ִמׁשּ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
ת ָאִביו ת ֵאׁשֶ ֵני ּבַ    ."ְולֹא ִמּפְ

  
ַנן ַרּבָ    ?ַמאי ַטֲעַמְייהּו ּדְ

  
ִתיב : ָאְמִרי ִדי ּכְ ָך""ִמּכְ   , (ויקרא יח, ט) ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך ַבת ָאִביָך אֹו ַבת ִאּמֶ

ת ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביָך ֲאחֹוְתָך ִהיא" ת ֵאׁשֶ ה ִלי? -  )יא(ויקרא יח,  "ֶעְרַות ּבַ    ָלּמָ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
יבוֹ  ּום ֲאחֹותֹו,  ְלַחּיְ   ִמׁשּ

ת ָאִביו.  ת ֵאׁשֶ ּום ּבַ   ְוִמׁשּ
  
יוְ  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   ?ְיהּוָדה ַרּבִ
   

   ,"ֲאחֹוְתָך ִהיא"ָאַמר ְקָרא: 
יבֹו,  ה ְמַחּיְ ּום ֲאחֹותֹו ַאּתָ   ִמׁשּ

יבוֹ  ה ְמַחּיְ ת ָאִביו.  ְוִאי ַאתָּ ת ֵאׁשֶ ּום ּבַ   ִמׁשּ
  

ַנן    ?ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה  - "ֲאחֹוְתָך ִהיא"ַהאי  ,ְוַרּבָ
  

יבֹו ַעל ֲאחֹותוֹ  ֵעי ְלהּו ְלַחּיְ ת ָאִב  ִמיּבָ ת ִאּמֹו, ּבַ   יו ְוּבַ
ין. ֵאין ַמְזִהיִרין ִמן ַהּדִ    לֹוַמר ׁשֶ

  
יוְ  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ    ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ן, ה ִלי? "ִהיא" ,ֲאחֹוְתָך""ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ִאם ּכֵ    ָלּמָ
יבֹו,  ה ְמַחּיְ ּום ֲאחֹוְתָך ַאּתָ   ִמׁשּ

ת ָאִביו.  ת ֵאׁשֶ ּום ּבַ יבֹו ִמׁשּ ה ְמַחּיְ   ְוִאי ַאתָּ
  

ַנן   ?ְוַרּבָ
  

ְכִתיב ב ּדִ   , "ֲאחֹוְתָך" :ַאף ַעל ּגַ
ב    , "ִהיא"ִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ

ּלא ּתֹ ָעְלָמא ׁשֶ יןאַמר ּבְ   .ַמְזִהיִרין ִמן ַהּדִ
  

יָמא ה ִלי "ֲאחֹוְתָך" :ְוִכי ּתֵ ָכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ    ?ּדְ
  

ַקל ָוחֹוֶמר, ָטַרח ְוָכַתב ָלּה ְק  ָאְתָיא ּבְ ָתא ּדְ    ָרא,ִמיּלְ
ַתב ַרֲחָמָנא    . "ִהיא"ּכָ

  
יוְ  ייֹוֵסי ּבַ  ַרּבִ   ?ְיהּוָדה ַרּבִ
   

ן, ֵביּה ַרֲחָמָנא  ִאם ּכֵ ִאיָדְך ְקָרא 'ֲאחֹוְתָך ִהיא'ִליְכּתְ    .ּבְ
  
  
  

 רש"י

. דעל ידי והיא בת אשת אביו
נשואין נולדה לאביו ולא 

   באנוסין:
מכדי כתיב ערות אחותך בת 

. ובין מן האונסין ובין מן אביך
הנשואין משמע ערות בת אשת 
אביך מולדת אביך למה לי הא 
נמי אחותו בת אביו היא שמעת 

לאוין  מינה לחייבו משום שני
הללו ואם שוגג חייב שתי 

   חטאות:
. בהאי קרא דבת אחותך היא

   אשת אביך כתיב:
. מן האונסין לחייבו על אחותו

בת אביו ובת אמו כגון נולדו 
הוא והיא מן אנוסה דמההוא 
קרא דאונסין לא שמעי' אלא 
בת אביו שלא בת אמו דכתי' בת 
אביך או בת אמך והא דכתיב 

ע בין נמי בת אשת אביך דמשמ
אמו בין שאין אמו באישות הוא 
דכתיב אבל באונסין לא שמעינן 
להכי כתיב אחותו לרבות בת 

  אביו ובת אמו:
. מק''ו אם על בת אביו מן הדין

שלא בת אמו הזהיר על בת אביו 
   ואמו לכ''ש:

שלא תאמר בעלמא מזהירין מן 
. והוי לאו גמור ומהכא לא הדין

ילפינן למימר מדאיצטריך 
למא אין מזהירין מן אחותך א

הדין דאיכא לשנויי מילתא 
דאתיא בק''ו טרח וכתב לה 
קרא להכי כתב היא כלומר 
הכא הוא דאייתר קרא אבל 
אזהרת דין ק''ו לאו אזהרה 

  היא:
. גבי אחותך בת באידך קרא

אביך דלא הוזכר שם אישות 
דנפקי אונסין מיניה דבנשואין 
אשמעינן אף בבת אביו ובבת 

הכא ש''מ אמו מדכתיבא 
למימרא דאע''ג דהיא בת אשת 
אביו לא מחייב אלא משום 

  אחותו:
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ַנן[ נּו ַרּבָ    :ּתָ

ן ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּום ֲאחֹותֹו  א ִמׁשּ יב ֶאּלָ ְלַבד, ֵאינֹו ַחּיָ   ּבִ

ת ָאִביו ת ֵאׁשֶ ֵני ּבַ   ]."ְולֹא ִמּפְ
  
יוְ  ייֹוֵסי ּבַ  ַרּבִ    ,ְיהּוָדה ַרּבִ

ת ָאִביךָ "ַהאי     ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  "ַבת ֵאׁשֶ
  

ֵעי ֵליּה  ּה, -ִמיּבָ ׁש לֹו ִאיׁשּות ְלָאִביָך ּבָ ּיֵ    ִמי ׁשֶ
ֵאין ִאיׁשּות ְלָא  ְפָחה ְוגֹוָיה, ׁשֶ ִ ָרט ַלֲאחֹותֹו ִמׁשּ ּה ּפְ   . ִביָך ּבָ

  
ָרט ַלֲאחֹותֹו ֵמֲאנּוָסה   ? ְוֵאיָמא: ּפְ

  
  ָרָבא, ְד ִמ  ,ַהִהיא ָלא ָמִצית ָאְמַרּתְ 

  : ָרִמי ָרָבאּדְ 
ִתיב ה" :ּכְ ָך לֹא ְתַגּלֶ ּתְ ְנָך אֹו ַבת ּבִ ת ּבִ   , יח, י)ויקרא ( "ֶעְרַות ּבַ

יָדּה  ָנּה ּדִ ת ּבְ יָדּה , ָהא ּבַ ּה ּדִ ּתָ ת ּבִ ֵרי, - אֹו ּבַ    ׁשָ
הּ  :ִתיבכְ וּ  ּתָ ת ּבִ ָנּה ְוֶאת ּבַ ת ּבְ ה ֶאת ּבַ ּה לֹא ְתַגּלֵ ה ּוִבּתָ ָ 52""ֶעְרַות ִאׁשּ

  , יז)ויקרא יח, ( 
יַצד   ? ָהא ּכֵ

  
אן  אֹוָנִסין, -ּכָ    ּבְ
ּוִאין -ָכאן  ִנׂשּ   .  ּבְ

  
יֵבי ָלאִוין   כג,א ָרט ְלַחּיָ   ! ְוֵאיָמא ּפְ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

יֵבי ָלאִוין ּתָ  יןַחּיָ הּו ִקּדּוׁשִ י ּבְ   . ְפׂשִ
  

ְכִתיב נּוָאה" :ּדִ ים ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ׂשְ י ָנׁשִ ּתֵ י ִתְהֶייָן ְלִאיׁש ׁשְ   , (דברים כא, טו) "ּכִ
קֹום נּוָאה ִלְפֵני ַהּמָ קֹום ְוֵיׁש ׂשְ   ? ְוִכי ֵיׁש ֲאהּוָבה ִלְפֵני ַהּמָ

א ּוֶאי - "ֲאהּוָבה": ֶאלָּ ִניׂשּ    ָה,ֲאהּוָבה ּבְ
נּוָאה" ּוֶאיָה,  - "ׂשְ ִניׂשּ נּוָאה ּבְ   ׂשְ

י ִתְהֶייָן"ְוָאַמר ַרֲחָמָנא     ."ּכִ
  

ֵריתֹות יֵבי ּכָ ָרט ְלַחּיָ   !ְוֵאיָמא ּפְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ִית אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ" :ָאַמר ְקָרא ָך מֹוֶלֶדת ּבַ   , (ויקרא יח, ט) "ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך ַבת ָאִביָך אֹו ַבת ִאּמֶ

י אֹוְמִרים לֹו ְלָאִביךָ  ןּבֵ ים" :ׁשֶ אֹוְמִרים לֹו ְלָאִביךָ , "ַקּיֵ ין ׁשֶ    ."הֹוֵצא" :ּבֵ
  . יא) ויקרא יח,( "ֲאחֹוְתָך ִהיא" :ְוָאַמר ַרֲחָמָנא

  
ים" :ֵאיָמא אֹוֵמר לֹו ָאִביָך "ַקּיֵ ין ׁשֶ אֹוֵמר לֹו ָאִביָך "הֹוֵצא",  ,ּבֵ ין ׁשֶ   ּבֵ

ְפָחה ְוגֹוָיה! ,ִהיא""ֲאחֹוְתָך  :ְוָאַמר ַרֲחָמָנא ִ    ְלַרּבֹות ֲאחֹותֹו ִמׁשּ
  

ת ָאִביָך" ָאַמר ְקָרא: ת ֵאׁשֶ   , )ויקרא יח, יא( "ּבַ
ׁש לֹו ִאיׁשּות ּיֵ ּה,  ִמי ׁשֶ   ְלָאִביָך ּבָ

ְפָחה ְוגֹוָיה ִ ָרט ַלֲאחֹותֹו ִמׁשּ    .ּפְ
  

   ?ּוָמה ָרִאיָת 
  

ֵריתֹות ֲהָוה ֵליּה ְלַר  יֵבי ּכָ ָרא ַחּיָ ּבְ   ּבֹות, ִמְסּתַ
ין ְלָעְלָמא ֶהן ִקּדּוׁשִ ְפִסי ּבָ ן ּתָ ּכֵ   . ׁשֶ
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ה ֶעְרַות    ּה לֹא ְתַגּלֵ ה ּוִבּתָ ָ ת-ֶאת ִאׁשּ ָנּה ְוֶאת- ּבַ ת-ּבְ ּתָ -ּבַ ה ִהואּבִ ה ִזּמָ ֲאָרה ֵהּנָ ח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ׁשַ    .ּה לֹא ִתּקַ

 רש"י

. שאין אישות לאביך בה
בשפחה ועובדת כוכבים לא 
תפסי בה קדושין במסכת 
קדושין נפקא לן מקראי בפ' 
האומר לחברו בסופו (דף סח.) 
שפחה עם הדומה לחמור 
ועובדת כוכבים כדכתיב ואחר 

ובעלתה (דברים כן תבא עליה 
   כא) ומעיקרא לא:

. ואימא פרט לאחותו מאנוסתו
 שלא היה אישות לאביך בה:

. ערות בת בנך כאן באונסין
מאנוסתו לא תגלה הא בת בנה 
מאיש אחר גלה דלאו אשתך 
היא ומיהו בנו מן האונסין בנו 
הוא וכן בתו הלכך גבי אחוה 

  נמי אחוה הוא:
. אם נשא פרט לחייבי לאוין

זרת והוליד בת לאו אביו ממ
אחותו היא ואימא דלא תפסי 

   בהו קדושי:
. צורך יש אהובה לפני המקום

היה לו להזכיר שאם זה היה 
אוהב את זו ושונא את זו אין 
הבכורה משתנה בכך פשיטא 
שאם זה שונאה אין המקום 

   שונאה:
   . בעבירה:שנואה בנישואיה

 . דאית בהו הויה:כי תהיינה
אביו  . דהאי בת אשתואימא

פרט לאחותו מחייבי כריתות 
דאין אישות בה לאביך דהא לא 
תפסי בהו קדושין דילפינן 
מאחות אשה שהיא בכרת 
וכתיב בה לא תקח אין לך בה 
לקוחין בפ' האומר לחברו 

   בקדושין (דף סז:):
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ה ַרּבָ ְפָחה ְוגֹוָיה ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבֹות, , ַאּדְ   ׁשִ

ין!  ּה ִקּדּוׁשִ ְפִסי ּבָ יָרה ְלִדיֵדיּה ַנִמי ּתָ ּיְ ִאי ִמּגַ   ּדְ
  

יָרה ּגּוָפא ַאֲחִריָנא ִהיא ּיְ   .ְלִכי ִמּגַ
  
  

ַנן ְפָח  ,ְוַרּבָ ִ    ה ְוגֹוָיה ְמָנא ְלהּו?ְלַמעּוֵטי ׁשּ
  

ְהֶיה ַלאדֹ ָנְפָקא ְלהּו ִמ  ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ   , (שמות כא, ד) ֶניָה""ָהִאׁשּ
  
יוְ  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   ? ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ְפָחה,  - ַחד  ׁשִ   ּבְ
   ּגֹוָיה.ּבְ ְוַחד 

  
  , ּוְצִריִכי

ַמִעיַנן ִאי ַאׁשְ ְפָחה, :ּדְ ּום  ׁשִ    ֵאין ָלּה ַחִייס,ּדְ ִמׁשּ
ִאית ָלּה ַחִייס ֵאיָמא לֹא ָבלֲא    . ּגֹוָיה ּדְ

ַמִעיַנן ִמְצֹות,  ּגֹוָיה, :ְוִאי ַאׁשְ ְייָכא ּבְ ָלא ׁשַ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ִמְצֹות, ְייָכא ּבְ ׁשַ ְפָחה ּדְ   ֵאיָמא לֹא, ֲאָבל ׁשִ

   .ְצִריָכא
  

ְפָחה, ַחן ׁשִ ּכַ ַנן, ַאׁשְ    ?ְמָנא ְלהוּ  - ּגֹוָיה  ְוַרּבָ
  

יָמא ְפָחהֵני :ְוִכי ּתֵ ִ   !ָהְנהּו ִמְצָרְך ְצִריִכי - ָלף ִמׁשּ
  

יָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ן יֹוַחי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ
ְנָך ֵמַאֲחַרי"" :ָאַמר ְקָרא י ָיִסיר ֶאת ּבִ 53ּכִ

  , ד)- (דברים ז, ג 
ְרֵאִלית ָקרּוי  ׂשְ ְנָך ִמּיִ ְנךָ "ּבִ   , "ּבִ

א ִמן ַהּגֹוָיה ָק  ְנָך ַהּבָ ְנךָ "רּוי ְוֵאין ּבִ ָנּה."ּבִ א ּבְ    , ֶאּלָ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ּה  ַמע ִמיּנָ א ִמן ַהּגֹוי ָקרּוי :ׁשְ ָך ַהּבָ ּתְ ן ּבִ ְנךָ " ּבֶ   . "ּבִ

  
   :ֵליָמא ָקָסַבר ָרִביָנא

ר? ׁשֵ ָלד ּכָ ָרֵאל ַהּוָ ת ִיׂשְ א ַעל ּבַ   !ּגֹוי ְוֶעֶבד ַהּבָ
  

   ,ְנִהי ַמְמֵזר ָלא ָהֵוי
ר ַנִמי ָלא ָהוֵ  ׁשֵ   ,יּכָ

סּול ִמיְקִרי ָרֵאל ּפָ    .ִיׂשְ
  

ְבָעה אוּ  ׁשִ ִתיב ּמֹותַהאי ּבְ    !ּכְ
  

י ָיִסיר" ִסיִרים. "ּכִ ל ַהּמְ    ְלַרּבֹות ּכָ
  

יָהִניָחא לְ  ְקָרא ַרּבִ ָדֵריׁש ַטֲעָמא ּדִ ְמעֹון, ּדְ   , ׁשִ
ַנן א ְלַרּבָ   ? ְמָנא ְלהוּ , ֶאלָּ

  
ָפֵליג ֲעֵליּה  א ּדְ ּנָ יּדְ ַמאן ּתַ יי ּבְ יֹוֵס  ַרּבִ    ?ְיהּוָדה ַרּבִ

י ְמעֹון ִהיא ַרּבִ   .  ׁשִ
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ם גגגג   ן ּבָ ָך לֹא  ְולֹא ִתְתַחּתֵ ּתְ ן ִלְבנֹו ּוִבּתֹו לֹא-ּבִ ח ִלְבֶנךָ -ִתּתֵ י דדדד  .ִתּקַ ְנָך ֵמַאֲחַרי ְוָעְבדּו ֱא -ָיִסיר ֶאת-ּכִ ִמיְדָך  'הלִֹהים ֲאֵחִרים ְוָחָרה ַאף -ּבִ ֶכם ְוִהׁשְ   .ַמֵהרּבָ

 רש"י

. אין לה שפחה אין לה חייס
יחס דכתיב עם החמור 
(בראשית כב) ועובדת כוכבים 

תייחסת על שם אביה דכתיב מ
בלאדן בן בלאדן (מ''ב כ) 
 הדרימן בן טברימון (מ''א טו):

. כל מצוה שפחה שייכא במצות
שהאשה חייבת בה עבד חייב בה 
דגמר לה לה מאשה (חגיגה דף 

   ד.):
. מדלא כתיב כי כי יסיר את בנך

תסיר ש''מ הכי קאמר בתך לא 
תתן לבנו כי יסיר בעל בתך את 

בתך מאחרי אבל  בנך שתלד לו
אבתו לא תקח לבנך לא קמהדר 
ולא קרינן ביה כי תסיר בת 
העובד כוכבים את בנך שתלד 
מאחרי אלמא בנך מן העובד 
כוכבים שילדה לו בתך קרוי בנך 
ואין בנך הבא מן העובדת 

   כוכבים קרוי בנך:
. מדכתיב כי יסיר את בנך ש''מ

ומוקמינן ליה בבן שתלד בתך 
בן בתך  לעובד כוכבים אלמא

הבא מן העובד כוכבים קרוי נמי 
   בנך:

לימא קסבר רבינא וכו' הולד 
. ולקמן פליגי בה בהחולץ כשר

(דף מה.) (ול''נ דהולד ממזר 
גרסי' דלא הוי כגר שנתגייר 
אלא צד ישראלית יש בו ושייך 

   ביה ממזרות):
. ושאר בשבעה אומות כתיב

עובדות כוכבים מנלן דולדה 
   כמוה:

דדריש טעמא לרבי שמעון 
. בפרק המקבל בבבא דקרא

מציעא (דף קטו.) אלמנה עניה 
אין ממשכנין אותה אבל עשירה 
ממשכנין שאין אתה חייב 
להחזיר לה ואין אתה משיאה 
שם רע בשכנותיה אלמא דריש 
טעמא דלא תחבול בגד אלמנה 
משום שם רע ומוציא עשירה מן 
הכלל והכא נמי לדידיה ניחא 

טעמא  דאי נמי לא מפרש קרא
הוה דריש טעמא דחיתון משום 
כי יסיר את בנך ולא איצטריך 
קרא לפרושי טעמא ואייתר 
קרא כי יסיר לרבות שאר 

   מסירין:
. איצטריך קרא אלא לרבנן

לפרושי טעמא בז' אומות 
גופייהו ולמעוטי שאר אומות 
דאינן אדוקין בעבודת כוכבים 
כמותן כדקיימא לן (חולין דף 

שבחו''ל לאו יג:) עובדי כוכבי' 
עובדי עבודת כוכבי' הן אלא 
מנהג אבותיהן בידיהן ולא 
אייתר ליה רבויא ושאר אומות 
מנלן ודכוותיה אמרינן 
בסנהדרין (דף כא.) גבי לא ירבה 
לו נשים ולא יסור לבבו דלר''ש 
הוי לא יסור לרבויא דבלאו 
פירושא דקרא הוה דרשינן ביה 
טעמא ולרבנן דלא דרשי טעמא 

א הכא קרא פירש דקרא בעלמ
  טעמא: 
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .25
ָנה   כג,ב             ִמׁשְ

י ֲאָחיֹות ְוֵאין תֵּ ׁש ַאַחת ִמׁשְ יּדֵ ּקִ ׁש  ִמי ׁשֶ    – יֹוֵדַע ֵאי ֶזה ֵמֶהן ִקיּדֵ
ט ָלזֹו, ְוֵגט ָלזֹו.    נֹוֵתן ּגֵ

יֶהן,  -ֵמת, ְולֹו ָאח ֶאָחד  תֵּ   חֹוֵלץ ִלׁשְ
ַנִים  ם. ֶאָח  - ָהיּו לֹו ׁשְ   ד חֹוֵלץ, ְוֶאָחד ְמַייּבֵ
ָדם.  - ָקְדמּו ְוָכְנסּו    ֵאין מֹוִציִאין ִמּיָ

  
י ֲאָחיֹות,  תֵּ ׁשּו ׁשְ ּדְ ּקִ ַנִים ׁשֶ   ׁשְ

ׁש,    ֶזה ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאי זֹו ִקיּדֵ
ׁש     .ְוֶזה ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזֹו ִקיּדֵ

ין,  ֵני ִגיטִּ   ֶזה נֹוֵתן ׁשְ
ין.  ֵני ִגיטִּ   ְוֶזה נֹוֵתן ׁשְ

   ,ָלֶזה ָאח ְוָלֶזה ָאח ,ֵמתוּ 
יֶהן,  תֵּ   ֶזה חֹוֵלץ ִלׁשְ

יֶהן.  תֵּ   ְוֶזה חֹוֵלץ ִלׁשְ
ַנִים     - ָלֶזה ֶאָחד, ְוָלֶזה ׁשְ

ִחיד  יֶהן.  - ַהּיָ תֵּ   חֹוֵלץ ִלׁשְ
ַנִים  ְ ם.  -ְוַהׁשּ   ֶאָחד חֹוֵלץ, ְוֶאָחד ְמַייּבֵ

ָדם.  - ָקְדמּו ְוָכְנסּו    ֵאין מֹוִציִאין ִמּיָ
ַנִים  ָלֶזה ַנִים ְוָלֶזה ׁשְ    –ׁשְ

ל ֶזה חֹוֵלץ ְלַאַחת,  ל ֶזה חֹוֵלץ ְלַאַחת, ְוָאִחיו ׁשֶ   ָאִחיו ׁשֶ
ל ֶזה,  ם ֲחלּוָצתֹו ׁשֶ ל ֶזה ְמַייּבֵ   ָאִחיו ׁשֶ

ל ֶזה.  ם ֲחלּוָצתֹו ׁשֶ ל ֶזה ְמַייּבֵ   ְוָאִחיו ׁשֶ
ַנִים ְוָחְלצּו  ַנִים, ֶאּלָ  - ָקְדמּו ׁשְ ְ מּו ַהׁשּ ם. לֹא ְיַיּבְ   א ֶאָחד חֹוֵלץ ְוֶאָחד ְמַייּבֵ

ָדם - ָקְדמּו ְוָכְנסּו    . ֵאין מֹוִציִאין ִמּיָ
  

ָמָרא             ּגְ

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ֵאין ְמסּוִרין ְלִביָאהִקּדּוׁשִ  יןָהוּו  -  ין ׁשֶ   ! ִקּדּוׁשִ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן רוּ  :ָהָכא ּבְ הּוּכְ ׁשֶ    .ּוְלַבּסֹוף ִנְתָעְרבוּ  ,ּכְ

  
ְיָקא ַנִמ     :יּדַ

ָקָתֵני   '.ְוֵאינֹו ָידּוַע 'ְולֹא ָקָתֵני  ,""ְוֵאינֹו יֹוֵדַע  :ּדְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

ַמע ָלן   ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
  

  : ֵסיָפא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה 
יֶהן,  - ֵמת ְולֹו ָאח ֶאָחד " תֵּ   חֹוֵלץ ִלׁשְ

ַנִים  ם - ָהיּו לֹו ׁשְ    ."ֶאָחד חֹוֵלץ ְוֶאָחד ְמַייּבֵ
ְוָקא ִמיֲח     ָלץ ַוֲהַדר ַיּבּוֵמי,ּדַ

א  ֵריׁשָ   לֹא,  -ֲאָבל ַיּבּוֵמי ּבְ
ֲאחֹות ְזקּוָקתֹו. ַגע ּבְ ָקא ּפָ    ּדְ

  
  
  

 רש"י

  מתני' 
. אסור בשתיהן דכל חדא ואין יודע אי זה מהן קידש

   וחדא איכא למימר זו אחות אשה:
. דלא ידע איזו היא יבמתו ומיחלץ חולץ לשתיהן

חדא וייבומי חדא לא דאחות חלוצתו אסורה לו 
זו  מדרבנן בחייה ויבומי ברישא נמי לא דדלמא לא
   היא יבמתו וקפגע באחות זקוקתו דהויא כאשתו:

. תחלה לאחת והשני אם היו לו שנים אחד חולץ
רצה לייבם לשניה מייבם דאם זו יבמתו שפיר ואם 
אחותה היא לא קפגע באחות זקוקתו דחליצה 

   אפקעה לזיקה:
   . קודם שנמלכו בבית דין:קדמו וכנסו

שפיר . דכל חד וחד אמר אנא אין מוציאין מידם
נסיבי ואי נמי הוה איפכא שהראשון ליבום כנס 
אחות זקוקתו ההיא שעתא ודאי הויא אסירא 
ומשבא אחיו וייבם השניה שהיא יבמתו פקע זיקה 

  מאידך למפרע:
   . והם נכרים:שנים שקדשו ב' אחיות
. דכל חד וחד מינייהו אסור זה חולץ לשתיהן וכו'

   ליבומי דדלמא באחות זקוקתו פגע:
. כדפרישית לעיל שאי אפשר לו חולץ לשתיהן היחיד

לייבם לא קודם חליצה משום אחות זקוקתו ולא 
לאחר חליצה משום אחות חלוצה לפיכך הואיל 
ואסור לייבם יחלוץ תחלה לשניהם כדי להוציא 

   אותה שהיא יבמתו מאיסור יבמה לשוק:
. לאפקועי זיקה מאחיו אם זו והשנים אחד חולץ

חותה לשני ממה נפשך אם היא יבמתו ותשתרי א
יבמתו היא שפיר ואם אחותה היא הא קפקעה זיקת 

   היבמה מיניה בחליצת אחיו:
. ממה נפשך אם אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה

זו יבמתו שפיר נסיב שהרי אחיו לא חלץ לזו אלא 
לאחותה שלא היתה יבמתו ואינה כלום ואי לאו 

קוקתו יבמתו שפיר נסיב נכרית דאי משום אחות ז
ליכא שהרי חלץ אחיו לאחותה שהיא יבמתו ופקע 
זיקה ואי משום יבמה לשוק הרי חלצה זו מן היחיד 

   שהוא אח בעלה:
. אחין של אחד וחלצו לשתיהן משום קדמו שנים

   דלא ידעי אי זו היא יבמתו:
. אחים האחרים זה את זו וזה את לא ייבמו השנים

זקוקתו  זו דקמא דנסיב איכא למימר זו היא אחות
אלא אחד חולץ תחלה לאחת ואחד מייבם לשניה 
ממ''נ אם יבמתו היא שפיר ואי לאו יבמתו היא 
באחות זקוקתו לא פגע שהרי חלץ אחיו ליבמתו 
ויבמה לשוק נמי ליכא שהרי היא חלוצה מאחי 

   בעלה:
. אלו שנים האחרונים וכנסו אחר חליצת ואם קדמו

אין  השנים הראשונים ולא באו לימלך לב''ד
מוציאין מידם כדפרישית שאין כאן אלא ספק 
איסור אחות זקוקה בנשואין הראשונים דאיכא 
למימר קמא דנסיב יבמתו היא ושפיר נסיב ובתרא 
נמי שפיר נסיב נכרית ואי נמי הוה איפכא דקמא פגע 
באחות זקוקתו כיון שבא שני ויבמה פקע זיקתה 

   מאחיו והותרה לו אשתו ואיסורא דעבד עבד:
  

  גמ'
. שאין שמעת מינה קדושין שאין מסורים לביאה

סופן לבא לידי ביאה דקס''ד דמתניתין בשלא הוכרו 
בשעת קדושין לא הוה ידע הי מינייהו כגון דאמר 
הרי אחת מכם מקודשת לי ועשו שתיהן שליח לקבל 
קדושין וקדושין אלו אין סופן לביאה דכל חדא 

תן גט לזו קיימא עליה בספק אחות אשה ומדקתני נו
וגט לזו מכלל דחדא מיהא מקודשת ומשום ספיקא 
דלא ידע הי מינייהו בעי למיתב גט לתרווייהו אלמא 

   קדושין הן ופלוגתא דאביי ורבא היא בקדושין:
. בשעת קדושין ויודע היה את מי מקדש שהוכרו

   הלכך מסורים לביאה נינהו וחלו קדושין:
ידוע משמע . משמע השתא אין יודע אין ואינו יודע

   לא נודע הדבר מעולם:
. מתניתין פשיטא דתרווייהו בעי גיטא ומאי קמ''ל

   דלא ידע הי מינייהו:
. דקתני אחד חולץ ואחד סיפא איצטריכא ליה

מייבם וקא שמעינן דוקא מיחלץ חד והדר יבומי 
   אידך ממה נפשך כדפרישית לעיל:

. חד ברישא והדר מיחלץ שני לאידך לא אבל יבומי
   דייבם דלמא פגע באחות זקוקתו: דקמא

  
  



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

94

        כג, בכג, בכג, בכג, ב .26
י ֲאָחיֹות" תֵּ ׁשּו ׁשְ ּדְ ּקִ ַנִים ׁשֶ    ,ׁשְ
ׁש, [   ֶזה ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאי זֹו ִקיּדֵ

ׁש     .ְוֶזה ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזֹו ִקיּדֵ
ין,  ֵני ִגיטִּ   ֶזה נֹוֵתן ׁשְ
ין ֵני ִגיטִּ   ]."ְוֶזה נֹוֵתן ׁשְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

ֵאין ְמסּוִרין ְלִביָאה  ין ׁשֶ ין! - ִקּדּוׁשִ    ָהוּו ִקּדּוׁשִ
  

רוּ  הּוּכְ ׁשֶ    ּוְלַבּסֹוף ִנְתָעְרבּו. ,ָהָכא ַנִמי ּכְ
  

ָקָתֵני ְיָקא ַנִמי, ּדְ    .'ְוֵאין ָידּוַע ' :ְולֹא ָקָתֵני ,"ְוֵאין יֹוֵדַע" :ּדַ
  

ַמ  ּה ׁשְ    .ע ִמיּנָ
  

ַמע ָלן    ?ּוַמאי ָקא ַמׁשְ
  

  : ֵסיָפא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה 
ַנִים"    ,ֵמתּו, ָלֶזה ֶאָחד ְוָלֶזה ׁשְ

ִחיד  יֶהן,  - ַהּיָ תֵּ   חֹוֵלץ ִלׁשְ
ַנִים  ְ ם -ְוַהׁשּ    ."ֶאָחד חֹוֵלץ ְוֶאָחד ְמַייּבֵ

  
א יָטא ַהְיינּו ֵריׁשָ ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא ֵר  :ַמהּו ּדְ   , י ַאּטּו ַחדִליְגזֹור ּתְ

ַמע ָלן   . ָקא ַמׁשְ
  

   ְוַדְוָקא ִמיֲחָלץ ַוֲהַדר ַיּבּוֵמי,
א  ֵריׁשָ   . לֹא -ֲאָבל ַיּבּוֵמי ּבְ

ּוק. יָבָמה ַלׁשּ ַגע ּבִ ָקא ּפָ    ּדְ
  
  

 רש"י

. דהא אשמעינן היינו רישא
ברישא היו לו שנים אחד חולץ 

   ואחד מייבם:
. הכא לא לייבם מהו דתימא

כיון דחד מינייהו יש לו אח 
יחידי לגזור תרי אחי דלא 
לייבם חד מינייהו אטו ההוא 
אח שאין לו אח שני ואתי 
 למפגע באחות זקוקה קמ''ל:

. האח היחידי וקא מיחלץוד
לשתיהן והדר יבומי חד 
מהשנים אחר חליצת אחיו 

   לשניה:
. קודם אבל יבומי ברישא

חליצת היחיד לשתיהן ואפילו 
חלץ אחיו של מייבם לאחותה 
דליכא השתא איסור אחות 
זקוקה לא [מייבם] משום שמא 
זו היא ארוסת הנכרי וקא פגע 
ביבמה לשוק בלא חליצה 

כרי ולו היבמה דהיחידי הוא הנ
זקוקה והא מילתא לא 

   אשמעינן ברישא:
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ַנִים" ַנִים ְוָלֶזה ׁשְ    – ָלֶזה ׁשְ
ל ֶזה חֹוֵלץ [ ל ֶזה חֹוֵלץ ְלַאַחת, ְוָאִחיו ׁשֶ   ְלַאַחת, ָאִחיו ׁשֶ

ל ֶזה ם ֲחלּוָצתֹו ׁשֶ ל ֶזה ְמַייּבֵ ל ֶזה, ְוָאִחיו ׁשֶ ם ֲחלּוָצתֹו ׁשֶ ל ֶזה ְמַייּבֵ   ].ָאִחיו ׁשֶ
  

ה ִלי   ! ַהְיינּו ַהךְ  ?ָהא ּתּו ָלּמָ
  

ֵתיָמא לֹא ֲחִליָצה :ַמהּו ּדְ ם ּבְ ְלָמא ְמַייּבֵ   , ִליְגזֹור ּדִ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ְתַנן ָנא ֵמָהא ּדִ    :ַמאי ׁשְ

ָעה ַאִחין, "   ַאְרּבָ
ׂשּוִאין ֶאת ָהֲאָחיֹות י ֲאָחיֹות, ּוֵמתּו ַהּנְ תֵּ ַנִים ֵמֶהן ְנׂשּוִאין ׁשְ    ,ׁשְ

מֹותֲהֵרי ֵאּלּו    ? (יבמות כו.) "חֹוְלצֹות ְולֹא ִמְתַייּבְ
  

א?! ּתָ     ָהִכי ָהׁשְ
ָאַמר, ָהָתם  כד,א ה" :ִאי ְלַמאן ּדְ ה ֵיׁש  -  "ֵיׁש ִזיּקָ   . ִזיּקָ

ָאַמרְוִא  ל ִמְצַות ְיָבִמין" :י ְלַמאן ּדְ ל ִמְצַות ְיָבִמין - " ָאסּור ְלַבּטֵ   . ָאסּור ְלַבּטֵ
יֵדיּה ָקא ִמְתַרְמָיא ֵליּה  ,ָהָכא ל ַחד ְוַחד ֵאימּור ּדִ   . ּכָ

  
  
  

 רש"י

אחיו של זה מייבם חלוצתו של 
. היינו הך זה הא תו למה לי

דהא אשמעינן ברישא השנים 
אחד חולץ ואחד מייבם וה''נ 
הכי הוא דהני תרי חד חליץ וחד 
מייבם והני תרי חד חליץ וחד 

   מייבם:
אתי  . ניגזור דלמאמהו דתימא

ליבומי אחד משנים אלו ואחד 
משנים אלו בלא חליצה וקפגע 
כל חד בספק יבמה לשוק 

   ובאחות זקוקה:
. דלא גזרינן והא מרישא קמ''ל

לא שמעינן דהתם לזה אחד 
ולזה שנים דסוף סוף לא מייבם 
אלא חדא וכיון דעוסקין 
בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא 
מייבמי עד שיחלוץ היחיד 

א כיון דלבסוף לשתיהן אבל הכ
תרוייהו מייבמין הך להאי 
ביתא והך להאי ביתא אתי 

   למימר מה לנו ולחליצה:
מאי שנא מהא וכו' ולא 

. וקתני סיפא אם מתייבמות
קדמו וכנסו יוציאו והכא קתני 

   אין מוציאין מידן:
. ולא חולצות ולא מתייבמות

אמרינן ליחלוץ חד מנייהו ודחי 
ם לזיקה דידה מאחיו והאי מייב

חדא כי מתני' דקתני מתייבמות 
שתיהן כל אחת לאחר חליצת 
אחותה כדקאמר אחיו של זה 
מייבם חלוצתו של זה לימא 
כולן חולצות כי התם אמאי 

   מהדרינן לייבם:
. התם זקוקות הכי השתא

שתיהן להן אי למ''ד בפרק ד' 
אחין טעמא דאין מתייבמת 
אפילו אחת מהן משום דיש 

שום זיקה דמרישא מיתסרא מ
דקפגע באחות זקוקה וכי חליץ 
(מייבם) חד לחדא ופקע זיקה 
לא משתריא אחותה לאידך דכל 
יבמה שנאסרה שעה אחת על 
יבמה אפילו לאחר נפילה הרי 
היא כאשת אח שיש לה בנים 

  ואסורה לעולם:
. טעמא משום דאסור ואי למ''ד

לבטל מצות יבמין ואי מייבם 
האי חדא דלמא מיית אידך 

ותצא אחותה  קודם שייבם
משום אחות אשה ונמצא מצות 
יבמין בטלה על ידינו מיבום 
ומחליצה הרי נאסרה משום כך 
וכיון שנאסרה שעה אחת א''נ 
חלץ חד לחדא ואזלא האי 
השניה עומדת היא באיסור 
אשת אח שלא נראית ליבום 
מתחלה אבל הכא זו שנאסרה 
משום אחות זקוקה לאו יבמה 
היתה וכי פקע איסור אחות 
זקוקה בחליצת אחותה הרי זו 
מותרת ועומדת דלאו אשת אח 
הואי הלכך מספיקא לא מפקינן 
לה דאימר כל חד וחד דידיה 

  איתרמיא ליה:
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  . "ֵאין מֹוִציִאין -ָקְדמּו ְוָכְנסּו "
  

ֵני  יָלאּתָ   : ׁשֵ
ֵניֶהם ּכֹ"    ."ֲהִניםַוֲאִפיּלּו ׁשְ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ַנן ִהיא ֲחלּוָצה ַרּבָ   .ּדְ
ַנן - ּוְסֵפק ֲחלּוָצה  הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ    .לֹא ּגָ

  
ַנן ִהיא ַרּבָ    !?ְוֲחלּוָצה ּדְ

   :ְוָהַתְנָיא
ה"" 54"ְגרּוׁשָ

  , (ויקרא כא, יד) 

א  ה"ֵאין ִלי ֶאּלָ רּוׁשָ ִין? "ּגְ   , ֲחלּוָצה ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ה"תַּ ָ   ! ""ְוִאׁשּ
  

ַנן הּוא,  ַרּבָ   ִמּדְ
ָעְלָמא הּוא א ּבְ   .ּוְקָרא ַאְסַמְכּתָ

  
  

                                                             
54

ה וחללה זונה את אלה לא יקח     אלמנה וְגרּוׁשָ

 רש"י

. וחד ואפילו שניהם כהנים
מנייהו ודאי חלוצה נסיב דהא 
ארוסת הנכרי חלוצה היא מאחד 
משני אחיו כדקתני קדמו שנים 

   וחלצו:
   לכהן: . דאסורהחלוצה

. והכא דלכל חד מדרבנן הוא
אינה אלא ספק דשמא זה ייבם 
את יבמתו גמורה לא גזור רבנן 

   לאפוקה מספק:
   . מאישה לא יקחו:גרושה
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        בבבב- - - - כד, אכד, אכד, אכד, א .29
ָנה             ִמׁשְ

ם,  דֹול ְלַייּבֵ ּגָ   ִמְצָוה ּבַ
ָטן    . ָזָכה -ְוִאם ָקַדם ַהּקָ

  

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ   :ּתָ
כֹור"" ן  -  (דברים כה, ו) 55"ְוָהָיה ַהּבְ דֹולִמיּכָ ּגָ ְצָוה ּבַ ּמִ ם.  ׁשֶ   ְלַייּבֵ

ֵלד""ֲא  ר ּתֵ ָרט  - ׁשֶ ֵאיָנה יֹוֶלֶדתְל ּפְ   .ַאְילֹוִנית, ׁשֶ
ם ָאִחיו"   ְלַנֲחָלה.  - "ָיקּום ַעל ׁשֵ

ם א ְלׁשֵ ה אֹוֵמר ְלַנֲחָלה, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ    ,ַאתָּ
  יֹוֵסף,  קֹוִרין אֹותוֹ  -יֹוֵסף 
  קֹוִרין אֹותֹו יֹוָחָנן?  -יֹוָחָנן 

אן ם ָאִחיו :ֶנֱאַמר ּכָ    ,""ָיקּום ַעל ׁשֵ
ן ַנֲחָלָתם" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ְראּו ּבְ ם ֲאֵחיֶהם ִיּקָ   , (בראשית מח, ו) "ַעל ׁשֵ

ם"ַמה  ן "ׁשֵ   ַנֲחָלה,  -  ָהָאמּור ְלַהּלָ
ם"ַאף  אן  "ׁשֵ   ְלַנֲחָלה.  -ָהָאמּור ּכָ

מֹו" ֶחה ׁשְ ָרט  -  (דברים כה, ו) "ְולֹא ִיּמָ מֹו ָמחּויְל ּפְ ְ ׁשּ   . "ָסִריס ׁשֶ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ב  ׁשּוטֹו,ְב ּדִ ַאף ַעל ּגַ ּה ֵאין ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ּפְ    ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ

ֵטיּה  ׁשָ יּה ִמּפְ יְקּתֵ ָוה ַאּפִ ֵזָרה ׁשָ    .ְלַגְמֵריָהָכא ֲאַתאי ּגְ
  

ָוה ֲהָוה ָאִמיָנא  ֵזָרה ׁשָ ם"ְוִאי ָלאו ּגְ ׁש? "ׁשֵ ם ַמּמָ    !ׁשֵ
  ? ְלַמאן ָקַמְזַהר ַרֲחָמָנא

ָב  ם ָאִחיךָ ' - ?!םַלּיָ ֵעי ֵליּה  'ָיקּום ַעל ׁשֵ   !ִמיּבָ
יָנא  ם ֲאִחי ָאִביו' –ִאי ְלֵבי ּדִ ֵעי ֵליּה  'ָיקּום ַעל ׁשֵ    !ִמיּבָ

  
ָבם ,ְוִדְלָמא ין: ִאְמרּו ֵליּה ַלּיָ ם ָאִחיו ָהִכי ָקָאַמר ְלהּו ַרֲחָמָנא ְלֵבית ּדִ   . ָיקּום ַעל ׁשֵ

ָוה ַאּפִ  ֵזָרה ׁשָ א ֲאַתאי ּגְ יּה ְלַגְמֵרי ְלַגְמֵריֶאלָּ   . יְקּתֵ
  

ָאְמַרּתְ ְקָרא  א ּדְ ּתָ ִתיבּבַ ָהׁשְ דֹול ּכְ    ,ּגָ
כֹור  ם - ֵאיָמא ּבְ ׁשּוט, ְלַייּבֵ ם - ּפָ   ! לֹא ְלַייּבֵ

  
ן, ה ִלי? ִאם ּכֵ ִמיֵעט ַרֲחָמָנא ָלּמָ עֹוָלמֹו, ּדְ ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ    ֵאׁשֶ

  
ֵריְך    : ַרב ַאָחאּפָ

אְוֵאיָמא לְ  ִאּמָ   ! ַמעּוֵטי ּבּוְכָרא ּדְ
  

   ,ַההּוא ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ 
ָלה ַרֲחָמָנאּדְ  ַנֲחָלה ּתָ    ,ִיּבּום ּבְ

  . ְוַנֲחָלה ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם
  

ים ִמְצַות ִיּבּום,  ְוֵאיָמא: ְתַקּיֵ כֹור ּתִ א ּבְ י ִאיּכָ   ּכִ
כֹור  א ּבְ י ֵליּכָ ים ִמְצַות ִיבּ  -ּכִ ְתַקּיֵ    ּום!לֹא תִּ

  
   ,"ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם" :ָאַמר ְקָרא

ם ָקָטן.  כֹור, ְוָאַמר ַרֲחָמָנא: ְלַייּבֵ ִמית ּבְ   ִמי ָלא ָעְסִקיַנן ּדְ
  

ם  :ְוֵאיָמא ִמית ָקָטן, ְוָאַמר ַרֲחָמָנא ְלַייּבֵ כֹורּדְ    !ּבְ
  

עֹוָלמוֹ  ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ   . ָהא ִמיֵעט ַרֲחָמָנא ֵאׁשֶ
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  והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת  

 רש"י

. הכי דריש ולקחה לו מכאן שמצוה בגדול
לאשה ויבמה והיה הבכור המייבם יהיה 

   הבכור:
. ואותה יבמה תהא ראויה לילד אשר תלד

   אילונית:פרט ל
. היבם על שם אחיו לנחול נחלתו ולא יקום

   יחלקו אחיו עמו:
. והאי יקום ביבם אתה אומר לנחלה

   משתעי:
. אלא בבן שיולד לו משתעי שאם או אינו

   היה שם המת יוסי קורין לזה יוסי:
. ואע''ג אין מקרא יוצא מידי פשוטו

דדרשינן ליה לדרשא מידי פשוטו מיהו לא 
   נפיק לגמרי:

. שאין צריך לקרות לבנו ואפיקתיה לגמרי
בשם אחיו המת והכי גמר לה מרביה: 
ופרכינן ואי לאו גזרה שוה הוה אמינא שם 

   ממש בתמיה:
. קאמר רחמנא בן הנולד לך יקום על ליבם

   שם אחיך מיבעי ליה:
. מודע רחמנא מצות קריית ואי לבית דין

   שם הבן:
. אלא יקום על שם אחי אביו מיבעי ליה

ודאי ביבם גופיה משתעי קרא ולבית דין 
קאמר רחמנא שיקום היבם על שם אחיו 

   המת לנחלה:
. שיקום בנו על שם אחיו דכל אמרו לו ליבם

מצות יבום קא מודע קרא לב''ד וקאמר להו 
להזהיר יבמה לבא עליה והבן אשר תלד לו 

   יקימנו ע''ש אחיו:
. דוקא קאמר קרא אבל פשוט אימא בכור

לגמרי בין איכא בכור בין ליכא  לא לייבם
   בכור:
. דפשוט לאו בר יבום הוא למה לי אם כן

דמיעט רחמנא אשת אחיו שלא היה בעולמו 
תיפוק לי משום דלאו בכור הוא זה שנולד 

   לאחר מיתת אחיו:
. האי דמיעט אשת אחיו שלא היה ואימא

בעולמו כגון שהיה זה שנולד בכור לאמו 
 ך למעוטי:ואחיו מאביו ולהכי אצטרי

. וממילא בכור הנוטל פי בנחלה תלה רחמנא
שנים הוא דמייבם אבל בכור לאם לא 
ומדמעטיה שמע מיניה בכור דקרא לאו 

   דוקא אלא גדול האחים:
. כלומר דלמא ואימא כי איכא בכור כו'

לעולם בכור דוקא והכי קאמר רחמנא אי 
איכא בכור קמך תתקיים מצות יבום או 

פקא לן מדאימעיט בבכור או בפשוט דנ
אשת אחיו שלא היה בעולמו וכי ליכא בכור 

   לא תתקיים ופטורה לגמרי מן הפשוט:
. משמע שלא היו שם אלא ומת אחד מהם

   שנים ומת אחד מהן:
. כלומר מי לא משתמע נמי מי לא עסקינן

מקרא דמת בכור וקאמר רחמנא לייבם 
   פשוט:
. על כרחך קרא דחיק ומתוקם כגון ואימא
פשוט וקאמר רחמנא לייבם בכור דמית 

   דהא כתיב והיה הבכור:
. דהכא גבי תרי אחים הא מיעט רחמנא וכו'

כתיב מיעוט אשת אחיו שלא היה בעולמו 
אלמא דמית גדול משמע ותו ליכא בכור 

   קטן:
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כֹורכִּ  :ְוֵאיָמא א ּבְ    ,ָזָכה – ָקַדם ָקָטן, י ֵליּכָ
כֹור א ּבְ    ָקַדם ָקָטן לֹא ָזָכה! -ְוִאי ִאיּכָ

  
ו" :ָאַמר ְקָרא בּו ַאִחים ַיְחּדָ י ֵיׁשְ ה -  "ּכִ ׁשָ יַבת ַאִחים ֶזה ָלֶזה הּוּקְ   . ְיׁשִ

  
כֹור  ְוֵאיָמא: א ּבְ י ִאיּכָ דֹולַא ִליֲהַדר  -ּכִ   , ּגָ

כֹור א ּבְ י ֵליּכָ דֹולֵא  - ּכִ   ! ין חֹוְזִרין ֵאֶצל ּגָ
ֵני  ה ּתָ ּמָ אַאּלָ יׁשָ ִ ֵיי ַקׁשּ   : ַאּבַ

דֹול ּגָ ם,  ִמְצָוה ּבַ   ְלַייּבֵ
ָטן - לֹא ָרָצה    , הֹוְלִכים ֵאֶצל ָאִחיו ַהּקָ
דֹול! חֹוְזִרים -  לֹא ָרָצה    ֵאֶצל ּגָ

  
ְרָמה לוֹ  כֹוָרתֹו ּגָ כֹור ּבְ ְבכֹור, ַמה ּבְ   , ּכִ

דּולָּ  דֹול ּגְ ְרָמה לֹו.ַאף ּגָ    תֹו ּגָ
  

ם  :ְוֵאיָמא כֹור ְמַייּבֵ י ּבְ קֹול ַנֲחָלה - ּכִ   , ִליׁשְ
ׁש  ם ּפָ י ְמַייּבֵ קֹול ַנֲחָלה -  ּוטּכִ    !לֹא ִליׁשְ

  
ם ָאִחיו" :ָאַמר ְקָרא   .ַוֲהֵרי ָקם -(שם ו)  "ָיקּום ַעל ׁשֵ

  
א  כֹור"ְוֶאּלָ ָקְרֵייּה ַרֲחָמָנא "ּבְ    ,ּדְ

   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא   כד,ב
  

   :ִלְגִריעּוָתא
כֹור  ְבמּוְחָזק, ֵאינֹו נֹוֵטל -ַמה ּבְ ָראּוי ּכִ    ּבְ

ְבמּוְחָזקֵאינֹו נֹוֵטל  -  ַאף ַהאי ָראּוי ּכִ    .ּבְ
  
  

 רש"י

אימא כי ליכא בכור קדם הקטן 
. דהא לא רבי דלייבם פשוט זכה

 אלא מומת אחד מהם ומיעוט
דאשת אחיו שלא היה בעולמו 
דמשמע דמת בכור ואמר 
רחמנא לייבם פשוט אבל איכא 

   בכור לא לייבם פשוט:
   . שוין לייבם:הוקשה כו'

. אי לא בעו שאר ליהדר אגדול
אחיו נחזור עליו לכופו דמצוה 
עליה רמיא ולא על האחרים 
אבל כי ליכא בכור לא רמיא 

   מצוה אגדול טפי משאר אחיו:
. משמע צל אחיו הקטןהולכין א

קטן הימנו וגדול משאר אחיו 
אלמא מהדרינן אגדול דגדול 
קודם ומדקתני חוזרין אצל 
גדול ליכא לאותובי דאיכא 
למימר מאי גדול בכור דאי לא 
מצי לשנויי הכי אדמותיב 
מדתני אביי לותיב ממתניתין 
דקתני בפרק החולץ נמי לא 

   רצה חוזרין אצל גדול:
דהא בכור . לא לישקול נחלה

  כתיב:
. אלא למאי הלכתא קרייה בכור

   ליכתוב גדול:
. חלק בכורה בכור אינו נוטל

בנחלה הראויה לבא להם אחר 
מיתת אביהן אלא במה 
שמוחזק ביד אביהן ביום מותו 
דכתיב בכל אשר ימצא לו 
(דברים כא) אף יבם הנוטל פי 
שנים בנכסי אביו חלקו וחלק 
אחיו שמת אינו נוטל בראוי 

   וחזק:כבמ
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב .30
ָנה             ִמׁשְ

ְטָען ְחְרָרה,  ַהּנִ תַּ ְפָחה, ְוִנׁשְ ִ   ַעל ַהׁשּ
יָרה ּיְ    ,אֹו ַעל ַהּגֹוָיה ְוִנְתּגַ

  ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיְכנֹוס. 
ַנס ְוִא  דֹו.  -ם ּכָ   ֵאין מֹוִציִאין ִמּיָ

ַחת ָידֹו  ת ִאיׁש ְוהֹוִציאּוָה ִמתַּ ְטָען ַעל ֵאׁשֶ ַנס יֹוִציא -ַהּנִ ּכָ י ׁשֶ   . ַאף ַעל ּפִ
  

ָמָרא             ּגְ

ּיֹוֶרת ִמיָהא ָהְוָיא   . ָהא ּגִ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ה, " ָ יר ְלׁשּום ִאׁשּ ּיֵ ְתּגַ ּנִ   ֶאָחד ִאיׁש ׁשֶ

ה ׁשֶ  ָ יָרה ְלׁשּום ִאיׁש, ְוֶאָחד ִאׁשּ ּיְ ְתּגַ   ּנִ
יר ְלׁשּום ׁשּוְלַחן ְמָלִכים,  ּיֵ ְתּגַ ּנִ   ְוֵכן ִמי ׁשֶ

לֹמה ִרים,  - ְלׁשּום ַעְבֵדי ׁשְ   ֵאיָנן ּגֵ
ְבֵרי  יּדִ   . ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ָהָיה  יׁשֶ   אֹוֵמר:  ְנֶחְמָיה ַרּבִ
יֵרי ֲאָריֹות ֶאָחד ּגֵ

56
 ,  

יֵרי ֲחלֹומֹות,    ְוֶאָחד ּגֵ
ר ְוֶאָחד ַכי ְוֶאְסתֵּ יֵרי ָמְרּדְ ּגֵ

57   -   
ה ַמן ַהּזֶ ּזְ ירּו ּבַ ּיְ ְתּגַ ּיִ ִרים, ַעד ׁשֶ    !"ֵאיָנן ּגֵ

  
ה" ַמן ַהּזֶ ּזְ ֲעָתְך?! "ּבַ    ָסְלָקא ּדַ
  

א ֵאיָמא ה :ֶאלָּ ַמן ַהּזֶ ַבּזְ    .ּכְ
  

   :ָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה 
אָאַמר  ר ַמְרּתָ מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ ֵמיּה  ַרב ִיְצָחק ּבַ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ

ִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ִרים ֵהם.  :ֲהָלָכה ּכְ ם ּגֵ   ּכּוּלָ
  

   ,ִאי ָהִכי
ה ַנִמי ִחּלָ   ! ְלַכּתְ

  
ּום    ַרב ַאִסי. ּדְ ִמׁשּ

ָפַתִים הַ : ַרב ַאִסיָאַמר ּדְ  ה ּוְלזּות ׂשְ ָך ִעְקׁשּות ּפֶ   . (משלי ד, כד) "ךָ ּמְ ק ִמ ֵח ְר "ָהֵסר ִמּמְ
  
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יַח. ֵאין ְמַקּבְ " ׁשִ ִרים ִלימֹות ַהּמָ   ִלין ּגֵ

לֹמֹ יֵמי ׁשְ ִוד ְולֹא ּבִ יֵמי ּדָ ִרים לֹא ּבִ לּו ּגֵ ּיֹוֵצא ּבֹו לֹא ִקּבְ   . "הּכַ
  

יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרא

ְך ָעַלִיָך ִיּפֹול"   , (ישעיהו נד, טו) "ֵהן ּגֹור ָיגּור ֶאֶפס ֵמאֹוִתי ִמי ָגר ִאּתָ
   לֹא. - ֲאָבל ִאיָדְך 
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  מלכים ב' פרק יז  
57

  אסתר ח, יז)( יהדים כי נפל פחד היהודים עליהם"ורבים מעמי הארץ מת  

 רש"י

  מתני'
. חשוד כלומר שטוענים הנטען

   עליו דברי לעז:
. משום לעז שלא לא ישאנה

יאמרו אמת היה הקול 
   הראשון:

. הנטען על אשת איש והוציאוה
בית דין מתחת בעלה בשביל זה 
 שאסרה עליו והלך זה ונשאה:

. דמדאורייתא אסורה נמי יוציא
לבועל דדרשינן ונטמאה 

ר ה) שני פעמים ונטמאה (במדב
אחד לבעל ואחד לבועל במסכת 

   סוטה (דף כז:):
  

  גמ' 
. ואע''ג הא גיורא מיהא הויא

דלא נתגיירה לשם יהדות אלא 
   בשביל שישאנה זה:

 . בעלי שררה היו:עבדי שלמה
. כגון כותים דכתיב גירי אריות

בספר מלכים (ב' יז) וישלח ה' 
בהם את האריות ונתגיירו 

 שומרון: כדכתיב התם בגלות
. בעל חלומות אמר גירי חלומות

   להם להתגייר:
. ורבים מעמי מרדכי ואסתר

 הארץ מתיהדים (אסתר ח):
. כל הני מקמי בזמן הזה ס''ד

הכי לאו גרים נינהו כגון 
   נבוזראדן וכיוצא בו:

. שלא יעשה מחמת כבזה''ז
   שררה:
 . דגיורת מעלייתא היא:אי הכי

. יכנוס ואמאי תני לכתחלה נמי
   לא יכנוס:

. טעמא דמתניתין דאמר רב אסי
משום דכתיב הסר ממך עקשות 
פה ולזות שפתים הרחק ממך 

   דאתו לאחזוקי לקלא קמא:
. הבא להתגייר יגור אפס הן גור

מאותי בעוד שאין אני עמכם 
   יתגייר דהיינו בזמן הזה:
. מי גר מי גר אתך עליך יפול

 אתך בעניותך כאשר אמרת:
'ב יפול ינוח . לעוה'עליך יפול

כמו על פני כל אחיו נפל 
(בראשית כה) יפול מצדך אלף 

  (תהלים צא):
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        כה, אכה, אכה, אכה, א    ––––    כד, בכד, בכד, בכד, ב .31
ת ִאיׁש " ְטָען ַעל ֵאׁשֶ ַחת ָידֹו [ ַהּנִ ַנס יֹוִציא - ְוהֹוִציאּוָה ִמתַּ ּכָ י ׁשֶ   ].ַאף ַעל ּפִ
  

  : ַרבָאַמר 
  . ּוְבֵעִדים

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ֵכיב  י ָנֵיים ְוׁשָ ָתאַרבָאִמיָנא ּכִ ַמְעּתְ    ., ָאַמר ְלַהאי ׁשְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְטָען" ת ִאיׁש ְוהֹוִציאּוָה ַעל ָידוֹ  ַהּנִ ַחת ְיֵדי ַאֵחר,  ,ַעל ֵאׁשֶ ה ִמתַּ ְרׁשָ   ְוִנְתּגָ
ַנס     ."לֹא יֹוִציא - ִאם ּכָ

  
ִמי    ?ֵהיִכי ּדָ

א ֵעִדים  ִאיּכָ י ֲאָתא ַאֵחר ְוַאְפַסֵקיּה ְלָקָלא ַמאי ָהֵוי - ִאי ּדְ    ?ּכִ
א ָלאו  ֲאָתא ַא  - ֶאלָּ א ֵעִדים, ְוַטֲעָמא ּדַ ֵליּכָ ִקיַנן, ֵחר ְוַאְפַסֵקיּה ְלָקָלאּדְ    !ָהא ָלאו ָהִכי, ַמּפְ

  
  ָאַמר ָלְך ַרב: 

ב  ַאף ַעל ּגַ ין ּדְ    לֹא ֲאָתא ַאֵחר ְוַאְפַסֵקיּה ְלָקָלא,ּדְ הּוא ַהּדִ
א ֵעִדים  ִקיַנן –ִאי ִאיּכָ    ,ַמּפְ
א ֵעִדים ִקיַנן - ִאי ֵליּכָ    ,ָלא ַמּפְ

   :ְוָהִכי ָקָאַמר
ב  ַאף ַעל ּגַ ֲאָתא ַאֵחר ְוַאְפַסֵקיּה ְלָקָלא,ּדְ ה לֹא ִיְכנֹוס ּדַ ִחּלָ   . ְלַכּתְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ִנים, " ֵאין ָלּה ּבָ ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים ּכְ ה ּדְ ּמֶ   ּבַ
ִנים  ֵצא.  -ֲאָבל ֵיׁש ָלּה ּבָ   לֹא תֵּ

אּו ֵעֵדי טּוְמָאה  ֵצא ֲאִפיּלּו ֵיׁש  -ְוִאם ּבָ ִנים תֵּ ה ּבָ ּמָ   ! "ָלּה ּכַ
  

ִנים, ְוֵיׁש ָלּה ֵעִדיםַרב מ ֵיׁש ָלּה ּבָ   . ֹוֵקי ָלּה ְלַמְתִניִתין ּבְ
  

ִנים ְוֵיׁש ָלּה ֵעִדים, ּדְ ּוַמאי ּדּוְחֵקיּה  ֵיׁש ָלּה ּבָ   ַרב, ְלאֹוְקֵמי ְלַמְתִניִתין ּבְ
ִקיַנן, א ֵעִדים ַמּפְ ִאיּכָ    ְוַטֲעָמא ּדְ

א ֵעִדים  ִקיַנן, -ְוִאי ֵליּכָ    ָלא ַמּפְ
א ֵעִדים?  - לֹוְקָמּה  ֵליּכָ ב ּדְ ִנים, ַאף ַעל ּגַ ֵאין ָלּה ּבָ ׁשֶ   ּבְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יֵתיּה     :ַמְתִניִתין ְקׁשִ
ָתֵני    ! 'הֹוִציָאּה 'ִליְתֵני ? ""הֹוִציאּוָה ַמאי ִאיְרָיא ּדְ

ל  א, ּכָ ין, "הֹוִציאּוָה"ֶאּלָ ֵבית ּדִ    ּבְ
ִקי ַמּפְ ֵעִדים הּוא ּדְ ין ּבְ   . ּוֵבית ּדִ

  
   :ֵעית ֵאיָמאְוִאי ּבָ 

י ִהיא.    ָהֵני ַמְתְנָייָתא ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ר, " ִסיּנָ ה חֹוֶגֶרת ּבְ ָ   רֹוֵכל יֹוֵצא ְוִאׁשּ
  : יַרּבִ ָאַמר 

ָבר ֵצא.  -  הֹוִאיל ּוְמכֹוָער ַהּדָ   תֵּ
ה יּלָ   ,רֹוק ְלַמְעָלה ִמן ַהּכִ

יָאַמר    : ַרּבִ
ָבר  ֵצא, - הֹוִאיל ּוְמכֹוָער ַהּדָ   תֵּ

ה, ִמנְ  כה,א טָּ ַחת ַהּמִ   ָעִלים ֲהפּוִכים תַּ
יָאַמר    : ַרּבִ

ֵצא ָבר תֵּ     ."הֹוִאיל ּוְמכֹוָער ַהּדָ
  
   !?"ִמְנָעִלים ֲהפּוִכים"

 רש"י

. הא דתנן יוציא זה ובעדים
החשוד שכנסה כגון שבאו עדים 
על קול הראשון שראוה שזינתה 

   עמו:
   . בעדים:להא שמעתתא

כי ניים ושכיב רב אמרה 
   . תיובתא:דתניא

. ונתגרשה מתחת ידי אחר
ראובן נטען על דינה אשת 
שמעון וגירשה שמעון ונשאה 
נחשון וגירשה אם כנסה ראובן 

   מעתה לא יוציא:
. בזנות קמא אי דאיכא עדים

   הרי נאסרה עולמית עליו:
ה''ה דאפילו דלא אפסיק אחר 

. וכנסה ראובן מגירושי לקלא
שמעון לא תצא הואיל וליכא 
עדים והא דנקט מתחת ידי אחר 

יצטריך לאשמועינן היא גופה א
רבותא דלכתחלה לא יכנוס 
כדקתני אם כנס אין לכתחלה 

   לא:
. דאם כנס במה דברים אמורים

הנטען יוציא כשאין לה בנים מן 
   הראשון:

. מן הראשון אבל יש לה בנים
לא תצא דכי מפקי לה קא 
מחזקינן לקלא קמא ועבדינן 

   להו ממזרים:
. אלמא אין לה ואם באו כו'
   ים נמי מפקינן:בנים בלא עד

רב מוקי למתניתין ביש לה 
 . ומש''ה אמר רב ובעדים:בנים

. מבעל וב''ד בעדים הוא דמפקי
ראשון דאין אשה נאסרת 
לבעלה משום קול ואתא רב 
למימר דוקא מתני' משום כך 
יוציא הנטען הואיל ואיכא עדים 
אבל בלא עדים הואיל ויש לה 

   בנים לא:
. בלא בנים לא נפקא ואבע''א

בלא עדים והני מתניתא דאמרי 
נפקא ר' אמרינהו דמפיק אשה 

   מבעלה בקול כל דהו:
. מוכר בשמים לנשים רוכל

   להתקשט בהן:
. מן הבית ומצא זה רוכל יוצא

את אשתו שהיא חוגרת בסינר 
מכוער הדבר שלא התירתו 

   מעליה אלא לזנות:
. הוא כעין מכנסים שהיו סינר

   הנשים חוגרות לצניעות:
. ארוכל מעלה מן הכילהרוק ל

יוצא קאי ומצא בעל רוק 
למעלה בגג הכילה שעל מטתו 
מי זרק הרוק למעלה כ''א 
השוכב ופניו למעלה הלכך 
זינתה זו ורקקה בשעת 

  תשמיש:
. פיהן למטה מנעלים הפוכים

ודאי של נכרי הם והפכו כדי 
  שלא יכיר הרואה:
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ַמאן ִניְנהוּ    ! ֵליֲחִזי ּדְ
  

א:    ֶאּלָ
ה, ְמקֹום " טָּ ַחת ַהּמִ   ִמְנָעִלים ֲהפּוִכים תַּ

יָאַמר    : ַרּבִ
ֵצא ָבר תֵּ   . "הֹוִאיל ּוְמכֹוָער ַהּדָ

  
ָווֵתיּה    ַרב, ּדְ ְוִהְלְכָתא ּכְ
ָווֵתיּה  י. ּדְ ְוִהְלְכָתא ּכְ   ַרּבִ

  
ָיא ִהְלְכָתא ַאִהְלְכָתא    !ַקׁשְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ָפֵסיק - ָהא  ָקָלא ּדְ   , ּבְ
ֵסיק - ָהא  ָלא ּפָ ָקָלא ּדְ    .ּבְ

  
ֵסיק -ָקָלא " ָלא ּפָ    ".ּדְ

א ֵעִדים  י -ְוֵליּכָ ַרּבִ   . ּכְ
  
ָפֵסיק"    ".ָקָלא ּדְ

א ֵעִדים  ַרב –ְוִאיּכָ    .ּכְ
  

ֵסיק  ָלא ּפָ ה - ּוָקָלא ּדְ ּמָ   ? ַעד ּכַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
   :ָאְמָרה ִלי ֵאם

א ָמָתא יֹוָמא ּוַפְלּגָ   . ּדֹוֵמי ּדְ
  

א, ְולֹא ֲאָמַרן יֵני ּוֵביֵניּדְ  :ֶאּלָ ַסק ּבֵ   , לֹא ּפָ
ַסק ֲאָבל יֵני ּוֵביֵני  ּפָ ַסק -ּבֵ   .ָהא ּפָ

  
א ,ַרןְולֹא ֲאָמ  ַסק ֵמֲחַמת ִיְרָאה,דּ  :ֶאּלָ    לֹא ּפָ

ַסק ֵמֲחַמת ִיְרָאה     .ֵמֲחַמת ִיְרָאה הּוא - ֲאָבל ּפָ
  

א ,ְולֹא ֲאָמַרן    :ֶאּלָ
א אֹוְיִבים ֵליּכָ   , ּדְ

א אֹוְיִבים קּו ֵליּה ְלָקָלא - ֲאָבל ִאיּכָ    .אֹוְיִבים הּוא ְדַאּפְ
  
  
  
  

 רש"י

. ניכר מקום מנעלים הפוכים
יכתן בעפר שתחת מקום הפ

המטה לשון מורי לשון אחר 
מקום מנעלים מצא הפוך שבא 
ומצא את מנעליה במקום שהוא 
רגיל לתת שלו ודאי נכרי בא 
לכאן ושם מנעליו במקום שלה 
ושלה במקום בעל וראשון עיקר 

   דא''כ הפוך מיבעי ליה:
. דאמר אין והלכתא כוותיה דרב

 מחזיקין קלא אלא בעדים:
ול אחר לומר . שיצא קדפסיק

   שקר הוא הלעז:
. חשודי העיד ל''א דומי מתא

דומי דלא ידעי ודאי אלא אמרי 
   בדדמי לשון מורי:
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ַנן ָהָתם    :ּתְ

ם ַרע  ַהּמֹוִציא ֶאת" ּום ׁשֵ ּתֹו ִמׁשּ   לֹא ַיֲחִזיר.  -ִאׁשְ
ּום ֶנֶדר     .(גיטין מה:) "לֹא ַיֲחִזיר -ִמׁשּ

  
ַלח ֵליּה  רׁשָ ה ּבַ ר ַרב ַנְחָמןלְ  הּוָנא ַרּבָ ה ּבַ   : ַרּבָ

נּו, ֵדנּו ַרּבֵ ַנס ְיַלּמְ ּיֹוִציא - ּכָ   ? ַמהּו ׁשֶ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
ֵניָנא    :ּתָ

ת ִא " ְטָען ַעל ֵאׁשֶ ַחת ָידֹו ַהּנִ ַנס יֹוִציא -יׁש ְוהֹוִציָאּה ִמתַּ ּכָ י ׁשֶ   . "ַאף ַעל ּפִ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
ֵמי    ?!ִמי ּדָ

  , "הֹוִציאּוָה" - ָהָתם 
  . "הֹוִציָאּה" -ְוָהָכא 

  
ר ַרב ַנְחָמן ה ּבַ ַנן "הֹוִציָאּה"ַמְתִניִתין ַנִמי  ְוַרּבָ    .ּתְ

  
ֵמי? י ִמי ּדָ ּתֵ    !ְוַאּכַ

ַעל -ָהָכא    , ַהּבַ
  ! בֹוֵעל –ְוָהָתם 

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ֵמי ַאֲהָדֵדי יר ּדָ ּפִ   :ׁשַ
ַנן -ָהָכא  ַנס יֹוִציא :ֲאמּור ַרּבָ    .לֹא ִיְכנֹוס, ְוִאם ּכָ

ַנן ַנס יֹוִציא. :ָהִכי ַנִמי ָאְמִרי ַרּבָ    לֹא ַיֲחִזיר, ְוִאם ּכָ
  

   ְולֹא ִהיא,
ֵמיּה ְלָקָלא - ָהָתם     .ַאּלּוֵמי ַאּלְ
ָקָלא ְוֵליֵתיּה ָא  -ָהָכא  יּה ּבְ    .ְמִריַנן ָקם ּבֵ

  
  

 רש"י

. וטעמא משום נדר לא יחזיר
מפרש התם בהשולח גט שאם 
אתה אומר יחזיר שמא תלך זו 
אצל חכם לאחר שניסת ויתיר 
לה נדרה ויאמר המגרש אילו 
הייתי יודע שיש היתר לנדר 

נדרה אם היו נותנים לי מאה ש
מנה לא הייתי מגרשה שהיתה 
חביבה עלי ביותר ונמצא זה 
מבטל גיטו למפרע ועוקרו ובניה 
מן השני ממזרים לפיכך 
אומרים לו מתחלה הוי יודע 
שהמוציא את אשתו משום נדר 
שנדרה לא יחזיר עולמית ואם 
היא חביבה עליך צא ובקש 
היתר לנדרה ואי מגרש לה 

אי שנואה היא עליו מהשתא וד
ותו לא מצי עקר (לה) גיטה 

   בדברי שקר:
. שיצא עליה לא ומשום שם רע

יחזיר כדפרישית טעמא שמא 
תנשא לאחר ויצא קול על הלעז 
הראשון ששקר היה ויתחרט 
המגרש ויאמר אילו הייתי יודע 

   שכן הוא כו':
. אם החזירה כנס מהו שיוציא

   מהו שנכופנו להוציא:
. והתם נמי כו'תנינא הנטען 

מפקיעה מבעלה דכיון דהוציאה 
משום שם רע גילה דעתו שהקול 
אמת ונאסרה לו כי היכי 
דאסרינן לה הכא משום 
 שהחזיק זה הקול כשכנסה:

. ב''ד שבאו עדי התם הוציאוה
 טומאה ואסורה לבועל מה''ת:

. והאי דלא יחזיר הכא הוציאה
   דרבנן הוא:

ורבה בר נחמן מתני' נמי 
. בלא עדים הלכך נןהוציאה ת

לא אסורה לבועל אלא משום 
לזות שפתים מדרבנן ואפ''ה 

   קתני יוציא:
. ואכתי מי דמי הכא בעל

החזירה ואין דבר זה מגונה 
   הוא:

. כונס ודבר מגונה התם בועל
   הוא:

. דהכא א''ל שפיר דמי להדדי
   והכא מדרבנן הוא:

. הוא כשכנס ולא היא התם
בועל אלומי אלמיה לקול 

אשון שאמת היה הלעז אבל הר
הכא כשהחזירה בעל בטולי 
בטליה לקלא דאמרינן 
מדהחזירה קים ליה בקלא חזר 
ובדק בקול ראשון של שם רע 

   ומצא שאינו:
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ָנה             ִמׁשְ

ם,  ִדיַנת ַהּיָ ט ִמּמְ ִביא ּגֵ   ַהּמֵ
ם"  ב ּוְבָפַני ֶנְחתָּ ָפַני ִנְכתַּ ּתוֹ  -ְוָאַמר: "ּבְ א ֶאת ִאׁשְ ָ   .לֹא ִיׂשּ

   
  ֵמת, 

יו   , ֲהַרְגתִּ
    -  ֲהַרְגנּוהוּ 

ּתוֹ  א ֶאת ִאׁשְ ָ    .לֹא ִיׂשּ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

יו"  ּתוֹ  -"ֲהַרְגתִּ א ִאׁשְ ׂשֵ ּנָ    .לֹא תִּ
ּתוֹ  -"ֲהַרְגנּוהּו"  א ִאׁשְ ׂשֵ ּנָ    .תִּ

  

ָמָרא             ּגְ

ם"ּדְ ַטֲעָמא  ִדיַנת ַהּיָ ֲעֵליּה ָקָסְמִכיַנן "ִמּמְ   , ּדַ
ָלאו ֲעֵליּה ָקָסְמִכיַנן  ֲאָבל ָרֵאל, ּדְ ּתוֹ  -ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ א ֶאת ִאׁשְ ָ   .ִיׂשּ

  
  , ָלאו ֲעֵליּה ָקָסְמִכיַנןּדְ  "ֵמת"ְוָהא 

ְייָקא ּוִמיְנְסָבא ָאַמר ָמר:ּדְ  ה ּדָ ָ   , ִאׁשּ
ּתוֹ " ְוָקָתֵני: א ֶאת ִאׁשְ ָ    !"לֹא ִיׂשּ

  
ָתָבא - ָהָתם  א ּכְ    ,ֵליּכָ
ָתָבא - ָהָכא א ּכְ   . ִאיּכָ

  
ְתַנן    :ּדִ

ט ְלִמיָתה" ין ּגֵ    ?ַמה ּבֵ
ָתב מֹוִכיַח  ַהּכְ   . "ׁשֶ

  
  
  

 רש"י

  מתני' 
. צריך המביא גט ממדינת הים

שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם 
וטעמא מפרש בגיטין (דף ב.) 

   לפי שאין בקיאים לשמה:
. הואיל ישא את אשתולא 

   ואדיבוריה סמכינן:
מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא 

. הואיל ועל עדותו היא אשתו
נשאת איכא לזות שפתים שמא 
עיניו נתן בה והעיד שקר אבל 
לאחר תנשא דאשה נשאת בעד 

   אחד:
ר' יהודה אומר הרגתיו לא 

. אפי' לאחר על פיו תנשא אשתו
לפי שהוא משים עצמו רשע 

ה אל תשת רשע והתורה אמר
   עד:

. לאחר הרגנוהו תנשא אשתו
   ובגמרא בעי טעמא:

  
  גמ' 

. המביא גט אבל מארץ ישראל
מארץ ישראל אין צריך לומר 

   בפני נכתב ובפני נחתם:
. והא מת דלא עילויה סמכינן

דכי אמר מת בעל הא דשרו רבנן 
לאינסובי לאחר לא עליה 

   סמכינן:
. בפרק האשה רבה דאמר מר
צג:) היינו טעמא דעד (לקמן דף 

אחד נאמן להשיא אשה משום 
דהיא גופה דייקא עד שיודעת 

   שמת ודאי ואחר כך נשאת:
. בהמביא מה בין גט למיתה

(וכן לקמן דף קיז.) תנן אף 
הנשים שאינן נאמנות לומר מת 
בעלה כגון חמותה ויבמתה 
וצרתה ובת בעלה נאמנות 
להביא גיטה ואף על פי 

כתב ובפני שצריכות לומר בפני נ
נחתם ומה בין גט למיתה אלא 
שהכתב מוכיח ולאו עלה 

  סמכינן כל כך:
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יו"", "ֵמת" ּתוֹ  - "ֲהַרְגנּוהּו" , ֲהַרְגתִּ א ֶאת ִאׁשְ ָ    ."לֹא ִיׂשּ

  
ּתֹו,  א ֶאת ִאׁשְ ָ   הּוא ִניהּו לֹא ִיׂשּ

א –ָהא ְלַאֵחר  ׂשֵ ּנָ    .ּתִ
  

   :ַרב יֹוֵסףְוָהָאַמר 
לֹוִני ְרָבָעִני ְלאֹוְנִסי"    .ְוַאֵחר ִמְצָטְרִפין ְלָהְרגוֹ  הּוא - "ּפְ

ע הּוא, -י" ִלְרצֹונִ  ..." ע ִלְהיֹות ֵעד ָחָמס"ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה:  ָרׁשָ ת ָיְדָך ִעם ָרׁשָ ׁשֶ    !(שמות כג, א) "ַאל ּתָ
  

יָמא ַנן :ְוִכי ּתֵ ּה ַרּבָ ֲאִקילּו ּבָ ה ּדַ ָ אֵני ֵעדּות ִאׁשּ     -  ׁשָ
הְוָהָאַמר  ֶ     : ַרב ְמַנׁשּ

ִדְבֵריֶהם   כה,ב ְזָלן ּדְ ה -  ּגַ ָ ר ְלֵעדּות ִאׁשּ ׁשֵ   , ּכָ
ִדְבֵרי תֹוָרה  ְזָלן ּדְ סּול - ּגַ ה ּפָ ָ    !ְלֵעדּות ִאׁשּ

  
ה  ֶ יָאַמר כְּ ּדְ ֵניָמא ַרב ְמַנׁשּ   ! הְיהּוָד  ַרּבִ

  
ה:  ֶ   ָאַמר ָלְך ַרב ְמַנׁשּ

ַנן ֲאַמִרי ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ    ,ֲאָנא ּדַ
ַנן ָהָכא ַרּבָ   ָרָבא, ְד כִּ  ,ְוַטֲעָמא ּדְ

   :ָרָבאָאַמר ּדְ 
ים, ַעְצמוֹ  ָאָדם ָקרֹוב ֵאֶצל ע. ְוֵאין ָאָדם ֵמׂשִ    ַעְצמֹו ָרׁשָ

  
יָאַמר כְּ ּדְ  ֵליָמא ַרב יֹוֵסף    ְיהּוָדה? ַרּבִ

  
  ָאַמר ָלְך ַרב יֹוֵסף: 

ַנן ַאַמִרי ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ   , ֲאָנא ּדֲ
ַנןוְ  ּה ַרּבָ ֲאִקילּו ּבָ ה ּדַ ָ אֵני ֵעדּות ִאׁשּ   . ׁשָ

ה,  ֶ יָאַמר כְּ ּדְ ְוַרב ְמַנׁשּ   . ָדהְיהוּ  ַרּבִ
  
  
  
  

 רש"י

. פלוני רבעני לאונסי כו' להורגו
  את הרובע: 

. כמו מפריחי גזלן דדבריהם
יונים ומשחק בקוביא דתנן 
(ר''ה דף כב.) כל העדות שאין 
האשה כשרה לה אף הן אינם 

מנשה כשרים ועלה אמר רב 
זאת אומרת גזלן דדבריהם כו': 
רבא פליג עליה דרב יוסף ואמר 
אפי' אמר פלוני רבעני לרצוני 
הוא ואחר מצטרף להורגו 
לרובע דכיון שזה מתכוין לעדות 
נאמן הוא אצל חברו ואין נאמן 
על עצמו ממה שאמר לרצוני 
דאדם קרוב אצל עצמו וקרוב 
פסול לעדות בין לטובה בין 

נעשה רשע  לרעה הלכך אינו
   בעדות עצמו:

. את עדותו ואין אדם משים
עדות אצל עצמו ליעשות רשע 
והא דקי''ל (ב''מ דף ג:) הודאת 
פיו כמאה עדים דמי הנ''מ 
לממונא אבל לקנסא ולעונש 

   מלקות וליפסל לא:
ושאני עדות אשה דאקילו בה 

. הלכך אפילו רשע נאמן רבנן
ואנא לית לי דרב מנשיא דאמר 

  ורה פסול: הא דדברי ת
אלא רב מנשיא דאמר כרבי 

. והכי מיתוקם סוגיא רב יהודה
יוסף מוקים לרב מנשיא כרבי 
יהודה ורב מנשיא מוקי לרב 

  יוסף כרבי יהודה:
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        בבבבכה, כה, כה, כה,  .35
י ְיהּוָדה"[   ] אֹוֵמר: ַרּבִ

יו" ּתוֹ  - [ "ֲהַרְגתִּ א ִאׁשְ ׂשֵ ּנָ   ] .לֹא תִּ
א  -  "ֲהַרְגנּוהּו" ׂשֵ ּנָ ּתוֹ [תִּ   . ]ִאׁשְ

  
ָנא  יו"ַמאי ׁשְ ָנא  "ֲהַרְגתִּ   ? "ֲהַרְגנּוהּו"ּוַמאי ׁשְ

  
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

אֹוֵמר: ֲאִני ָהִייִתי ִעם הֹוְרָגיו   . ּבְ
  

  : ְוָהַתְנָיא
יָאְמרּו לֹו ְל "   , ְיהּוָדה ַרּבִ

ָצא ֵליָהֵרג ּבִ  ּיָ ִליְסִטים ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ְמִגיַזת ַקּפֹוְטִקָיא, ַמֲעׂשֶ
ן ּכֹ :ְוָאַמר ָלֶהם ְמעֹון ּבֶ ת ׁשִ ְכִניָסִתי ְללֹוד", "ְלכּו ְוִאְמרּו ָלּה ְלֵאׁשֶ ְעָלּה ּבִ י ֶאת ּבַ   ֵהן: ֲאִני ָהַרְגתִּ

ְכִניָסתֹו ְללֹוד", : ָלּה  ְוָאְמִרי   "ּבִ
יאּו  ִ ּתוֹ ְוִהׂשּ   ! ֶאת ִאׁשְ

ם ְרָאָיה?!  ָ   ָאַמר ָלֶהם: ִמׁשּ
אֹוֵמר    .ֲאִני ָהִייִתי ִעם הֹוְרָגיו" :ּבְ

  
  ! ָקָתֵני "ִלְסִטים"ְוָהא 

  
ס ַעל ְיֵדי ִלְסִטּיּות. ְתּפַ ּנִ    ׁשֶ

  
  ! ָקָתֵני "ֵליָהֵרג "ָיָצאְוָהא 

  
יָנא  י ּדִ ְייֵקי ְוָקְטֵליּגוֹ ּדְ ּבֵ ָלא ּדָ   . ִים ּדְ

  
  
  

 רש"י

. אבל לא אני הייתי עם הורגיו
   נגעתי בו:

   . לפי שהיה עמהן:ע''י לסטיות
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ָנה             ִמׁשְ

ה ּבְ ׁשֶ ֶהָחָכם  ָ ֲעָלּה ֶנֶדר ָאַסר ֶאת ָהִאׁשּ ה -  ַעל ּבַ ֶאּנָ ָ    .ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיׂשּ
ָפָניוֵמיֲאָנה  ָחְלָצה ּבְ הּוא - אֹו ׁשֶ ֵני ׁשֶ ה, ִמּפְ ֶאּנָ ָ ין ִיׁשּ ית ּדִ   .ּבֵ

  

ָמָרא             ּגְ

יָרּה  ֶאנָּ  -  ָהא ִהּתִ ָ    ה.ִיׂשּ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ
ַחד  יר -ִאיֵליָמא ּבְ    ?!ַחד ִמי ָמֵצי ַמּתִ

יָאַמר  ַרבְוָהָאַמר  ר ָאִבין ַרּבִ יא ּבַ   : ַרב ַעְמָרםָאַמר  ִחּיָ
ָנא ה": ּתָ לֹׁשָ ׁשְ ַרת ְנָדִרים ּבִ   ! "ַהתָּ

א יִדי -ָלָתא ְת ּבִ  ְוֶאּלָ    !?ִמי ֲחׁשִ
   :ְוָהְתַנן

ָחְלָצ " יןֵמיֲאָנה אֹו ׁשֶ ית ּדִ הּוא ּבֵ ֵני ׁשֶ ה, ִמּפְ ֶאּנָ ָ ָפָניו ִיׂשּ    !"ה ּבְ
  

ַחד ְלעֹוָלם   , ּבְ
אּוְכַדֲאַמר  יָאַמר  ַרב ִחְסּדָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ

ָיִחיד מּוְמֶחה    .ּבְ
ָיִחיד מּוְמֶחה   .ָהָכא ַנִמי ּבְ

  
  
  

 רש"י
  מתני' 

ה ולא . שנדרה הנאה מבעלבנדר
הפר לה ובאתה לחכם להתיר 

   לה ולא מצא פתח לחרטה:
   . משום חשד:לא ישאנה

. כלומר מיאון או שהוא ב''ד
חליצה לא עשה חכם זה ביחידי 
דקי''ל חליצה ומיאון בג' 

  ותלתא לא חשידי:
  
  גמ' 

. ואח''כ מת בעלה הא התירה
או גירשה ישאנה שאין כאן 

   חשדא:
. ודקשיא לך לעולם בחד

שאסר מכלל דבר  מדקתני
מישרי הוא אין ביחיד מומחה 
וכדרב חסדא בנדרי' בפרק נערה 

   המאורסה:
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ָחְלָצה" ָפָניו [ ֵמיֲאָנה אֹו ׁשֶ הוּ  - ּבְ ֵני ׁשֶ ה, ִמּפְ ֶאּנָ ָ ין אִיׁשּ ית ּדִ   ]."ּבֵ
  

ין,ֵב ּדְ  ?ַטֲעָמא    ית ּדִ
ְתֵרי     .לֹא –ָהא ּבִ

  
ְתַנן ָנא ֵמָהא ּדִ   : 58ַמאי ׁשְ

ה" ָ ט ִאׁשּ ח, ְוַעל ּגֵ ֵדה ִמּקָ    ,ֵעִדים ַהֲחתּוִמים ַעל ׂשְ
  !(תוספתא יבמות ד, ו) "לֹא ָחׁשּו ֲחָכִמים ְלָדָבר ֶזה

  
ַמע ָלן   , ִהיא ּגּוָפּה ָקַמׁשְ

ָאַמרְלַאּפּוֵקי ִמּמַ  ַנִים,  :אן ּדְ ְפֵני ׁשְ   ֵמיאּון ּבִ
ַמע ָלן ה :ָקַמׁשְ לֹׁשָ ׁשְ    .ֵמיאּון ּבִ

  
  
  

                                                             
58

  ."תנן" ובמיוחד מהתוספתא דם במינוחלברייתא  מסורת הש"ס וחלק מהראשונים גורסים "דתניא". אך מצאנו בגמרא שמתייחסת  

 רש"י

  . ג':ב''ד
. לומר לא חשו חכמים לדבר זה

לא יקחו שוב שדה זו מן הלוקח 
וכן העד של גט לא ישא את 

   האשה:
. כלומר ה''ה דתרי היא גופה

נמי לא חשידי והא דקתני שהוא 
ום לאפוקי מחשדא ב''ד לאו מש

אלא לאשמועי' דאין מיאון 
בפחות מג' ולאפוקי ממאן 
דאמר בפ' [ב''ש] (לקמן קז:) 

   מיאון בשנים:
  
  
  

 

  
  
  
  
  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

108

        כו, אכו, אכו, אכו, א    ––––    בבבבכה, כה, כה, כה,  .38
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

ַנס ּיֹוִציא?  - ּכָ   ַמהּו ׁשֶ
  

ֲהָנא    ָאַמר: ַרב ּכָ
ַנס    .מֹוִציא –ּכָ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ַנס    ֵאינֹו מֹוִציא.  -ּכָ
  

ֵני ְלהּו  ֵבי  ִטיַרב זוּ ּתָ יּדְ ּפִ    :ַרב ּפַ
ִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ַנס  :ּכְ   ֵאינֹו מֹוִציא.  - ּכָ

  
ַנןָאְמרּו ֵליּה  ילְ  ַרּבָ    :ַרב ַאׁשִ

ָמָרא,    ? אֹו ְסָבָראּגְ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
ְטָען: ַמְתִניִתין ִהיא ְחְרָרה ַהּנִ ּתַ ְפָחה ְוִנׁשְ יָרה  ,ׁשִ ּיְ   , ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיְכנֹוס -ּגֹוָיה ְוִנְתּגַ

ַנס    ֵאין מֹוִציא.  -ְוִאם ּכָ
ִקיַנן,^ :ַאְלָמא   כו,א ְרָנָנה ָלא ַמּפְ    ּבִ

ִקיַנן ,ָהָכא ַנִמי ְרָנָנה ָלא ַמּפְ   .ּבִ
  
  

 רש"י

. אחכם כנס מהו שיוציא
   ואמביא גט קאי:
. האי דאמרת גמרא או סברא
  כנס אין מוציא: 

. מפני רינון ולעז בני אדם ברננה
לא אמרינן ליה הוצא ולא דמי 

נטען על אשת איש דהתם ל
הואיל והוציאה בעלה מפני זה 

   והלך זה ונשאה מכוער הדבר:
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ָנה             ִמׁשְ

ים ּוֵמתּו  ָהיּו ָלֶהם ָנׁשִ ם ׁשֶ רֹות  - ְוכּוּלָ א ָלֶהםמּותָּ ׂשֵ   . ִליּנָ
ְר  אּו ַלֲאֵחִרים, ְוִנְתּגָ ְ ן, ִניׂשּ ְתַאְלְמנּו ְוכּוּלָ ּנִ א ָלֶהם.  -ׁשּו אֹו ׁשֶ ׂשֵ רֹות ִליּנָ   מּותָּ

רֹות ִלְבֵניֶהם אֹו ַלֲאֵחיֶהם ן, מּותָּ   . ְוכּוּלָ
  

ָמָרא             ּגְ

   ,ִאין – "ֵמתוּ "
ְרׁשוּ    . לֹא -  ִנְתּגָ

  
לָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ִהּלֵ   : ַרב ַאׁשִ

   :ְוָהַתְנָיא
ְרׁשוּ "   ! "ֲאִפיּלּו ִנְתּגָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ֲהַואי ְקָטָטה - ָהא    , ּדַ
  . לֹא ֲהַואי ְקָטָטהּדְ  - ָהא 

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

  . לֹא ֲהַואי ְקָטָטהּדְ ָהא ְוָהא 
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

יל הּוא - ָהא  ַאְרּגֵ   , ּדְ
יָלה ִהיא ַאְרּגִ   . ָהא ּדְ

  
  

 רש"י

  מתני' 
. החכם והמביא גט וכולם

והמעיד באשה להשיאה דתנן 
   בהן לא יכנוס:

. בשעת מעשה שהיו להם נשים
ומתו לאחר זמן מותרות אלו 
לינשא להם דהשתא ליכא חשד 

ו שהרי בשעה שהעיד בה העד א
שאסרה חכם היתה אשתו 
 קיימת ולא לישא את זו נתכוין:

   . הנשים הללו:וכולן
. לאחרים כשאסרה שנישאו

חכם או כשהעיד עד במיתת 
 בעלה ומתו הבעלים השניים:

. לחכם ולעד מותרות לינשא
   ולמביא גט:

. הנשים האלו מותרות וכולן
לבניהם או לאחיהם של אלו 
המתירים אותן ואין אסורות 

   הן לבדן:אלא ל
  

  גמ' 
. דע''י שנתן את נתגרשו לא

עיניו בזו שהתיר גירש את 
   אשתו:

. דקתני אפי' נתגרשו כגון הא
דהוי להו קטטה מקמי הכי 
דעדיין לא נתן דעתו על זאת: 
ה''ג ואיבעית אימא אידי ואידי 

   דלא הוו להו קטטה:
. דקתני נתגרשו לא בדארגיל הא

הוא קטטה שהוא התחיל 
   שתו:להקניט את א

. דקתני אפי' נתגרשו והא
בדארגילה היא קטטה שהיא 

   הקניטתו תחלה:
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אוּ " ְ יׂשּ ּנִ ן ׁשֶ נִּ [ ְוכּוּלָ ְרׁשּו אֹו ׁשֶ א ָלֶהם -ְתַאְלְמנּו ַלֲאֵחִרים, ְוִנְתּגָ ׂשֵ רֹות ִליּנָ   . ]"מּותָּ
  

ין ְעּתִ    :ָקא ָסְלָקא ּדַ
   ,ִמיָתהַא ִמיָתה 

ין ירּוׁשִ יןַא  ְוּגֵ ירּוׁשִ    .ּגֵ
י, ַרּבִ ָלא ּכְ    ֵניָמא ַמְתִניִתין ּדְ

י ַרּבִ ִאי ּכְ ְתֵרי ִזיְמֵני ָהְוָיא : ָהָאַמר, ּדְ   ! ֲחָזָקהּבִ
  

יןַא לֹא, ִמיָתה  ירּוׁשִ    ,ּגֵ
ין ְוגֵ     .ִמיָתהַא ירּוׁשִ
  
  
  
  
  

 רש"י

. הא קס''ד מיתה אמיתה
דקתני וכולן שנישאו לאחרים 
ומתו קאי נמי ארישא דקתני 
מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את 
אשתו וקתני דאם נישאת לאחר 
על פיו ומת השני הזה מותרת 

תו ב' לינשא לעד זה ואע''פ שמ
בעליה תנשא לשלישי ולא 
אמרינן הוחזקה זו קטלנית 
שהנושאה מת וגירושין דקתני 
נתגרשה קאי אגירושין דלעיל 
המביא גט כו' ואשמעינן דאם 
נשאת לאחר באותו הגט וגירשה 
השני הזה מותרת לינשא למביא 

   גיטה הראשון:
. לקמן בתרי זימני הויא חזקה

בהבא על יבמתו (דף סד:) ניסת 
שון ומת לשני ומת לשלישי לרא

לא תינשא דברי רבי ומתני' דלא 
כרבי דאי רבי נהי דחשד ליכא 
מיהו לכל העולם אסורה 
שהוחזקה להתאלמן או 

   להתגרש:
. דקתני הכא שנישאו מיתה

לאחרים ומתו מותרות לאו 
אכולהו דלעיל קאי אלא 
אגירושין ואמביא גט או חכם 

   שאסר את האשה:
הרגתיו . דהכא אמת וגירושין

הרגנוהו ומש''ה כשנתגרשה 
משני זה מותרת לשלישי שעדיין 
לא הוחזקה בחדא ריעותא תרי 

   זימני:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .41
רֹות ִלְבֵניֶהם אֹו ַלֲאֵחיֶהם" ן, מּותָּ   . "ְוכּוּלָ
  

ְתַנן ָנא ֵמָהא ּדִ    :ַמאי ׁשְ
ִא " ה, ָאסּור ּבְ ָ ְטָען ִמן ָהִאׁשּ ּה ּוַבֲאחֹוָתּה ַהּנִ ּה ּוְבִבתָּ   ! "ּמָ

ָאְזָלן ִכיָחן ּדְ י ׁשְ י ָנׁשֵ י ְלַגּבֵ   . ָנׁשֵ
י גַּ  ְבֵרי ְלַגּבֵ ִכיָחןּגַ   . ְבֵרי ָלא ׁשְ

  
   ,ִאי ַנִמי

ִכיָבָתן ַאֲהָדֵדי  ָלא ָאְסָרן ׁשְ י ּדְ    .ָלא ָקְפֵדי ַאֲהָדֵדי - ָנׁשֵ
ִכיָבָתן ַאֲהָדֵדי  ָאְסָרן ׁשְ ְבֵרי ּדְ   . ָקְפֵדי ַאֲהָדֵדי -ּגַ

  
   !ָאִביו ַנִמי ,ִאי ָהִכי

  
ֲעָיא ָקָאַמר:    לֹא ִמיּבָ

ֲעָיא ָאִביו ְבִזיז ,לֹא ִמּבָ יּה  ּדִ ֵניּה ִמיּנֵ   , ּבְ
נוֹ  יּה ּדְ  ֲאָבל ּבְ ִזיז ָאִביו ִמיּנֵ    ,לֹא ּבְ

  , לֹא :ֵאיָמא
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  

 רש"י

. אסור באמה ובתה ואחותה
כדמפרש טעמא לקמן שמא 
לאחר שישא את אמה או את 
בתה תזנה זו עמו ובזנות קמא 
לא הוה מיתסר באמה 
ובקרובותיה דקי''ל (לקמן דף 

ין על האנוסה ועל צז.) נושא
המפותה דלא נאסרו קרובות 
אשה על האיש אא''כ קדשה 
לראשונה דאישות כתיב בה 
וקיחה כי יקח איש את אשה 
ואת אמה (ויקרא כ) אבל 
משנשא את אמה ואת בתה 
עומדת הנטענת הראשונה עליו 
בכרת דתנן (שם) האונס 
והמפתה על הנשואה חייב וה''נ 
אמאי מותרת לבניהם ליחוש 

עצת זמה היה ביניהם  שמא
לישא את בנו של זה ויהא זה 

   רגיל אצלה:
. שכיבת זנות נשי לא אסרו

הקרובה את אשתו גמורה עליו 
הילכך לא קפדא אשתו ושתקה 
וחיישינן אבל גברי דאסרי 
שכיבתן אהדדי דאשה המזנה 
אסורה לבעלה קפיד בעל ורחיק 

   האי מיניה:
. דבגברי לא חיישינן לזנות א''ה

קרובו עם אשתו לאביו שיזנה 
של מתיר נמי תשתרי ואמאי 
תני לבניהן ולאחיהן ולא תני 

   נמי לאביהן:
. של מתיר לא מיבעיא לאביו

דמותרות ולא חיישינן שמא 
   יזנה מתיר זה עמה:

. בוש הוא מאביו דבזיז מיניה
  ואימתו עליו:

  
  

 

  
  
  
  
  

 


