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מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"
 .1יז ,א-ב
ִמ ְׁשנָה
יצד ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ?
ֵ ּכ ַ
ׁ ְשנֵ י ַא ִחים,
ו ֵּמת ֶא ָחד ֵמ ֶהן,
וְ נוֹ ַלד ָל ֶהן ָאח,
יבם ַה ׁ ּ ֵשנִ י ֶאת ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ,ו ֵּמת.
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך יִ ֵ ּ
אשוֹ נָ ה  -יוֹ ְצ ָאה ִמ ׁ ּשוּם ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ,
ָה ִר ׁ
וְ ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ִ -מ ׁ ּשוּם ָצ ָר ָת ּה.
שה ָ ּב ּה ַמ ֲא ָמר ,ו ֵּמת,
ָע ָ ׂ
יב ֶמת.
ׁ ְשנִ ָ ּיה  -חוֹ ֶל ֶצת וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
אשוֹ נָ ה"  -לָ א ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּב ׁש,
ַמאן דְּ ָתנֵ י " ִר ׁ
ַמאן דְּ ָתנֵ י " ׁ ְשנִ ָ ּיה"  -לָ א ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּב ׁש
אשוֹ נָ ה לִ ְנ ִפילָ ה.
אשוֹ נָ ה"? ִר ׁ
אשוֹ נָ ה"  -לָ א ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּב ׁש" ַ -מאי ִ"ר ׁ
יז,ב ַמאן דְּ ָתנֵ י ^ ִ"ר ׁ
שו ִּאין.
"שנִ ָ ּיה"? ׁ ְשנִ ּיָה לְ ִנ ּ ׂ
"שנִ ָ ּיה"  -לָ א ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּב ׁשַ ,מאי ְׁ
ו ַּמאן דְּ ָת ֵני ׁ ְ
ְ
ִמי לֹא ָע ְס ִקינַן יִ ֵ ּבם ,וְ ַא ַחר ָּכך ָּכנַס
"שנִ ָ ּיה"?
ֶא ָּלאַ ,מאי ׁ ְ
ש ּו ִאין.
ׁ ְשנִ ּיָה ְ ּב ִנ ּ ׂ

רש"י
מתני'
כיצד אשת אחיו שלא היה
בעולמו .פוטרת צרתה :ונולד
להם אח .ומצאה זקוקה ליבם
ועליו אסורה משום אשת אחיו
שלא היה בעולמו:
ואח''כ ייבם השני את אשת
אחיו .ולו אשה אחרת ומת:
הראשונה .זו היא אשת ראובן
שנפלה לפניו כבר פעם אחת:
יוצאה .ונפטרת מזה משום
אשת אחיו שלא היה בעולמו
כו':
עשה בה .זה שמת מאמר ולא
הספיק לכונסה עד שמת:
שניה חולצת .ולא מיפטרא
משום צרת ערוה דלאו צרתה
ממש היא:
ולא מתייבמת .דמאמר קונה
מקצת והויא צרת ערוה במקצת
מדרבנן:
גמ'
מאן דתני ראשונה .מאן דקרי
לה ראשונה להך שנפלה לפני לוי
שני פעמים לא משתבש ומאן
דקרי לה שניה לא משתבש:
שנפלה
לנפילה.
ראשונה
ראשונה לייבום קודמת לזו
בפעם ראשונה:
שניה לנישואין .לנישואין של
שני שהוא היה נשוי כבר
האחרת כשנפלה זאת לפניו:
ופרכינן מי לא עסקינן .כלומר
מי לא מיתוקמא נמי מתני'
בייבם אשת אחיו תחילה
ואח''כ כנס את האחרת דלא
הויא הך יבמה שניה לנישואין:
אלא שניה בנישואין .שניסת
שני פעמים אחת לבעל ואחת
ליבם:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .2יז ,ב
" ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּבעוֹ ָלמוֹ " ֵ -היכָ א ְּכ ִתיבָ א?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ָא ַמר ְק ָראִּ :
"כי יֵ ׁ ְשב ּו ַא ִחים יַ ְחדָּ ו" )דברים כה ,ה(ֶ ׁ - ,ש ָה ְי ָתה לָ ֶהם יְ ׁ ִשיבָ ה ַא ַחת ָ ּבעוֹ לָ ם,
ּ ְפ ָרט לְ ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָה ְ ּבעוֹ לָ מוֹ .
"יַ ְחדָּ ו" ְּ -מיו ָּח ִדים ְ ּב ַנ ֲחלָ הְ ּ ,פ ָרט לְ ָא ִחיו ִמן ָה ֵאם.
ַר ָ ּבה ָא ַמר:
ַא ִחין ִמן ָה ָאב יָ לֵ יף ' ַא ֲחוָ ה'ַ ' 36א ֲחוָ ה'ִ 37מ ְ ּב ֵני ַי ֲעקֹב )בראשית מב ,לב(,
ַמה ְּל ַה ָּלן ִ -מן ָה ָאב וְ לֹא ִמן ָה ֵאם,
ַאף ָּכאן ִ -מן ָה ָאב וְ לֹא ִמן ָה ֵאם.
"א ֲחוָ ה"ֵ 38מ ֲע ָריוֹ ת )ויקרא יח ,טז(!
"א ֲחוָ ה" ַ
וְ לֵ ילַ ף ַ
"א ִחים",
"א ִחים" ֵמ ַ
דָּ נִין ַ
"א ִח ָיך".
"א ִחים" ִמ ָ
וְ ֵאין דָּ ִנין ַ
ַמאי ָנ ְפ ָקא ִמי ּנ ָּה?
ָהא ָּת ָנא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
""וְ ׁ ָשב ַהכּ ֹ ֵהן" )ויקרא יד ,לט( "וּבָ א ַהכּ ֹ ֵהן" )ויקרא יד ,מד(,
יאה"!
יבה זוֹ ִהיא ִ ּב ָ
זוֹ ִהיא ׁ ִש ָ
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ לֵ ָּיכא ִמ ֵידי דְּ ָד ֵמי לֵ ּיה,
ֲאבָ ל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ִמ ֵידי דְּ ָד ֵמי לֵ ּיה,
ִמדְּ ָד ֵמי לֵ ּיה ָילְ ֵפינַן.
וְ לֵ ילַ ף ' ַא ֲחוָ ה' ' ַא ֲחוָ ה' ִמלּ וֹ ט,
דִּ כְ ִתיבִּ :
"כי ֲאנָ ׁ ִשים ַא ִחים ֲאנָ ְחנוּ" )בראשית יג ,ח(!
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ִמ ְ ּב ֵני ַי ֲעקֹב ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֵמילַ ף,

ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֻמפְ נֵ יִ ,מדַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ִמכְ ַּתב ' ׁ ְש ֵנים ָעשָׂ ר ֲעבָ ֶד ָ
יך ְ ּבנֵי ָאבִ ינ ּו' )בראשית מב ,יג(
"א ִחים" ְ ׁ -ש ַמע ִמי ּנ ָּה לְ ַאפְ נוּיֵ י.
וּכְ ִתיבַ :
"א ִחים" וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך לְ ִמכְ ַּתב "יַ ְחדָּ ו".
וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך לְ ִמכְ ַּתב ַ
"א ֲחוָ ה" ִמלּ וֹ ט,
"א ֲחוָ ה" ַ
"א ִחים" ֲהוָ ה ָא ִמי ָנא :לֵ ילַ ף ַ
דְּ ִאי ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָ א ַ
וְ כִ י ֵּת ָימא :לֹא ֻמ ְפ ֵני  -לָ ֵאיַ ,א ְפנ ּויֵי ֻמפְ נֵי ִמדַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ִמכְ ַּתב ֵ"ר ִעים",
"א ִחים" ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה לְ ַאפְ נ ּו ֵיי,
וּכְ ִתיבַ :
ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָא" :יַ ְחדָּ ו" ַ -ה ְמיו ָּח ִדים ְ ּב ַנ ֲחלָ ה.
ַיח ִדי ְ ּב ַא ָ ּבא וּבְ ִא ָּמא
וְ ִאי ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָ א" :יַ ְחדָּ ו" ֲהוָ ה ָא ִמי ָנא דִּ ְמי ֲ
צְ ִריכָ א.
וְ ָהא ֵמ ֵהיכָ א ֵּת ֵיתי?
יִ בּ וּם ְ ּב ַנ ֲחלָ ה ְּתלָ א ַר ֲח ָמנָ א,
וְ ַנ ֲחלָ ה ִמן ָה ָאב וְ לֹא ִמן ָה ֵאם ִהיא!
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָתך ָא ִמי ָנא :הוֹ ִאיל וְ ִחידּ ו ּׁש הוּא דְּ ָק ִמ ׁ ְש ְּת ֵרי ֶע ְרוָ ה ַ ּג ֵ ּב ּיה,
ֵא ָימאַ :עד דִּ ְמיַ ֲיח ִדי ְ ּב ַא ָ ּבא וּבְ ִא ָּמא,
צְ ִריכָ א.

36

כי יישבו אחים
37
שנים עשר אנחנו אחים בני אבינו
38
ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך היא

רש"י
לאיסורא:
כתיבא.
היכא
המיוחדים בנחלה .הראויין
לירש זה את זה:
אחוה אחוה .כי ישבו אחים
שנים עשר אחים בני אבינו
)בראשית מב(:
מעריות .ערות אשת אחיך
וקי''ל לקמן בפרק הבא על
יבמתו )דף נה (.דאפילו אחיך מן
האם ולא מן האב:
זו היא שיבה כו' .דאע''ג דלא
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:
המיוחדים בנחלה .שחולקין
נחלה אחת לאפוקי לוט שאין
חולקין נחלה אחת:
והא מהיכא תיתי .דלימא עד
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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 .3יז ,ב – יח ,א
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
ׁשוֹ ֶמ ֶרת ָיבָ ם ׁ ֶש ֵּמ ָתה  -מו ָּּתר ְ ּב ִא ָּמ ּה.
ַאלְ ָמא ָק ָסבַ רֵ ' :אין זִ ָּיקה'.
וְ לֵ ָימאֲ :הלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵמרֵ ' :אין זִ ָ ּיקה'!
ִאי ֲהוָ ה ָא ַמר ָהכִ יֲ ,הוָ ה ָא ִמינָ אָ :הנֵ י ִמ ֵּילי ִ ּב ְת ֵרי,
ֲאבָ ל ְ ּב ַחד  -י ֵׁש זִ ָ ּיקה.
וְ לֵ ָימאֲ :הלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵמרֵ ' :אין זִ ָ ּיקה' ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ַחד!
ִאי ָא ַמר ָהכִ יֲ ,הוָ ה ָא ִמינָאֲ :א ִפילּ ּו ֵמ ַח ִ ּיים,
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
לְ ַא ַחר ִמ ָיתה – ִאין,
ֵמ ַח ִ ּיים  -לֹא.
ּ
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָאסוּר לְ בַ ֵטל ִמצְ וַ ת ְיבָ ִמין.
ְּתנַן:
"יְ ִב ְמ ּתוֹ ׁ ֶש ֵּמ ָתה מו ָּּתר ַ ּב ֲאחוֹ ָת ּה" )יבמות מט.(.
" ַ ּב ֲאחוֹ ָת ּה" – ִאין,
ְ ּב ִא ָּמ ּה – לֹא!
הוּא ַהדִּ ין דַּ ֲאפִ ילּ ּו ְ ּב ִא ָּמ ּה,
ישאִ " :א ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶש ֵּמ ָתה מו ָּּתר ַ ּב ֲאחוֹ ָת ּה" –
וְ ַא ְי ֵידי דְּ ָתנָא ֵר ׁ ָ
" ַ ּב ֲאחוֹ ָת ּה" ִ -אין,
ֲאבָ ל ְ ּב ִא ָּמ ּה  -לֹא,
דְּ ָהוְ יָ א לָ ּה ִא ּיסו ָּרא דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא.
חוֹת ּה".
ָּת ָנא נ ִַמי ֵס ָיפא" :מו ָּּתר ַ ּב ֲא ָ
וְ ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר:
ׁשוֹ ֶמ ֶרת ָיבָ ם ׁ ֶש ֵּמ ָתה ָ -אסוּר ְ ּב ִא ָּמ ּה.
ַאלְ ָמא ָק ָסבַ ר' :י ֵׁש זִ ָ ּיקה'.
וְ לֵ ָימאֲ :הלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵמר' :י ֵׁש זִ ָּיקה'!
ִאי ֲהוָ ה ָא ַמר ָהכִ יֲ ,הוָ ה ָא ִמינָ אָ :הנֵ י ִמ ֵּילי ְ ּב ַחד,
ֲאבָ ל ִ ּב ְת ֵרי – ' ֵאין זִ ָ ּיקה'.
וְ ָהא ִּכי ּ ְפלִ יגֵ י ּ ִ -ב ְת ֵרי ּ ְפלִ יגֵ י!
ֶא ָּלאִ ,אי ָא ַמר ָהכִ י,
יח,א ֲהוָ ה ָא ִמי ָנאֵ :מ ַח ִ ּיים,
ֲאבָ ל לְ ַא ַחר ִמ ָיתה ָ ּ -פ ְק ָעה לָ ּה הזִ ָ ּיקה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :זִ ָ ּיקה ִ ּבכְ ִדי ,לָ א ּ ָפ ְק ָעה.
לֵ ָימא ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה:
"יְ ִב ְמ ּתוֹ ׁ ֶש ֵּמ ָתה מו ָּּתר ַ ּב ֲאחוֹ ָת ּה" )יבמות מט.(.
" ַ ּב ֲאחוֹ ָת ּה" ִ -אין,
ְ ּב ִא ָּמ ּה – לֹא.
הוּא ַהדִּ ין דַּ ֲאפִ ילּ ּו ְ ּב ִא ָּמ ּה,
ישאִ " :א ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶש ֵּמ ָתה מו ָּּתר ַ ּב ֲאחוֹ ָת ּה"  -דַּ וְ ָקא ַ ּב ֲאחוֹ ָת ּהֲ ,אבָ ל ְ ּב ִא ָּמ ּה לֹא,
וְ ַא ְי ֵידי דְּ ָתנָא ֵר ׁ ָ
דְּ ָהוְ יָ א לָ ּה ִא ּיסו ָּרא דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא,

רש"י
אין זיקה .זיקת יבמתו שמתה
לא אלימא למיהוי כארוסה
להאסר אמו עליו משום חמותו:
ולימא הלכה כדברי האומר אין
זיקה .דתנן בפ' החולץ )לקמן
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
היא הואיל ולאחר שנזקקה
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
עליהן
לאסור
חשיבא
קרובותיה:
ה''מ .דלא חשיבא זיקה להיות
אסורות קרובות בתרי אחין
כשנפלה לפני שני יבמין כגון
ההיא פלוגתא דר''י ורבנן דכיון
דלא ידיע קמי מאן מינייהו
רמיא לא חשיבא למיסר
קרובות:
אבל בחד .שאין שם אלא יבם
אחד דודאי עליה רמיא אימא
דמיא ככנוסה ויאסר באמה:
ולימא הלכה כדברי האומר אין
זיקה אפילו בחד .ר''ע קא''ל בפ'
ד' אחין )לקמן כט (:שומרת יבם
אין יבמה מיפר נדריה לא לאחד
ולא לשנים כלומר בין שנפלה
לפני יבם אחד בין שנפלה לפני
שנים דלא קרינן ביה אישה:
ה''א אפי' מחיים .יבמה מותר
באמה קודם חליצה ותצא
היבמה לשוק משום בת אשתו:
דאסור לבטל כו' .ואי נסיב אמה
מחיים מבטל למצוה לגמרי
מיבום ומחליצה:
יבמתו שמתה מותר באחותה.
דאפי' אשתו מתה מותר
באחותה אבל אמו דלגבי אשתו
אסורה אף לאחר מיתת אשתו
ביבמתו נמי אסורה:
איסורא דאורייתא .חמות' אסר
רחמנא ולא פליג בין מחיים בין
לאחר מיתה כדפליג באחות
אשה כדכתיב עליה בחייה:
יש זיקה .זיקת ייבום הויא
ככנוסה ואוסרת אמה על היבם
משום חמותו:
והא כי פליגי .ר''י ורבנן בתרי
]הוא[ דפליגי כדקתני )לקמן דף
מא (.המתן עד שיעשה אחיך
מעשה:
באחותה אין .דאפי' כנוסה
שמתה מותר באחותה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
חוֹת ּה".
ָּת ָנא נ ִַמי ֵס ָיפא" :מו ָּּתר ַ ּב ֲא ָ
ְמ ִתיב ַרב הוּנָ א ַ ּבר ִח ָ ּייא:
שה ָ ּב ּה ַמ ֲא ָמר ו ֵּמת
" ָע ָ ׂ
יב ֶמת".
ׁ ְשנִ ָ ּיה  -חוֹ ֶל ֶצת וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּ
ַט ֲע ָמא דַּ ֲעבַ ד ָ ּב ּה ַמ ֲא ָמר,
ּ
ּ
יב ָמה,
ָהא לֹא ֲעבַ ד ָ ּב ּה ַמ ֲא ָמר ְ ׁ -ש ִנ ָיה נ ִַמי יַ בּ ו ֵּמי ִמ ַי ְ ּ
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּת' :יֵ ׁש זִ ָ ּיקה'ָ ,הוְ ָיא לָ ּה צָ ַרת ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּבעוֹ לָ מוֹ ְ ּבזִ ָ ּיקה!
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
הוּא ַהדִּ ין דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לֹא ֲעבַ ד ָ ּב ּה ַמ ֲא ָמר,
ׁ ְשנִ ּיָה ִ -מ ֲחלַ ץ ָחלְ צָ הַ ,יבּ ו ֵּמי לָ א ִמ ַ ּי ְ ּיב ָמה.
וְ ָהא דְּ ָק ָת ֵניַ " :מ ֲא ָמר"  -לְ ַא ּפו ֵּקי ִמ ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי דְּ ָא ְמ ֵריַ :מ ֲא ָמר קוֹ נֶה ִק ְניָן ָ ּגמוּר.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
" ׁ ְשנֵ י ַא ִחין ְ ּבעוֹ ָלם ֶא ָחד,
ו ֵּמת ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְ ּבלֹא וָ ָלד,
יב ְמ ּתוֹ ,
וְ ָע ַמד ַה ׁ ּ ֵשנִ י ַה ֶּזה ַל ֲעשׂוֹ ת ַמ ֲא ָמר ִ ּב ִ
וְ לֹא ִה ְס ּ ִפיק ַל ֲעשׂוֹ ת ָ ּב ּה ַמ ֲא ָמר ַעד ׁ ֶשנּוֹ ַלד לוֹ ָאח ,ו ֵּמת,
אשוֹ נָ ה  -יוֹ ְצ ָאה ִמ ׁ ּשוּם ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ,
ָה ִר ׁ
ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה אוֹ חוֹ ֶל ֶצת אוֹ ִמ ְתיַ ֶ ּ
יב ֶמת".
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּת' :יֵ ׁש זִ ָ ּיקה' ָ -הוְ ָיא לָ ּה ]צָ ַרת ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּבעוֹ לָ מוֹ ְ ּבזִ ָ ּיקה!
ָהא ַמ ִ ּני? ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא,
דְּ ָא ַמרֵ ' :אין זִ ָּיקה'.
ו ִּמי ְסבִ ָירא לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ' ֵאין זִ ָ ּיקה'?!
וְ ָה ְתנַן:
" ַא ְר ָ ּב ָעה ַא ִחים,
שו ִּאין ָה ֲא ָחיוֹ ת,
שו ִּאים ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ ת ,ו ֵּמת ּו ַה ְ ּנ ׂ
ׁ ְשנַ יִ ם ֵמ ֶהן נְ ׂ
יבמוֹ ת" )יבמות כו.(.
ֲה ֵרי ֵאלּ ּו  -חוֹ ְלצוֹ ת וְ לֹא ִמ ְתיַ ְ ּ
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָסבַ ר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ' ֵאין זִ ָ ּיקה',
ָהנֵ י ִמ ְּת ֵרי בָ ֵּתי ָק ָא ְת ָייןַ ,האי לְ ַי ֵ ּיבם ֲח ָדא וְ ַהאי לְ יַ ֵ ּיבם ֲח ָדא!
לְ עוֹ לָ ם ' ֵאין זִ ָ ּיקה'.
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָסבַ רָ :אסוּר לְ בַ ּ ֵטל ִמצְ וַ ת ְיבָ ִמין.
דְּ ִדלְ ָמא ַאדִּ ְמ ַי ֵ ּיבם ַחד ָמיֵ ית ִא ָיד ְך ,וְ ָקא ָ ּב ְטלַ ְּת ִמצְ וַ ת ְיבָ ִמין
וְ ִאי ֵאין זִ ָ ּיקה ִּת ָ ּיב ֵטל!
דְּ ָהא ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ָא ַמרֵ :אין זִ ָ ּיקהּ ,ומו ָּּתר לְ בַ ּ ֵטל ִמצְ וַ ת יְ בָ ִמין.
דִּ ְתנַן:
ּ
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ָ ּבן ַג ְמ ִל ֵ
ִאם ֵמ ֲאנָ ה ֵ -מ ֲאנָ ה,
וְ ִאם לֹא ֵמ ֲאנָ ה ַּ -ת ְמ ִּתין ַעד ׁ ֶש ַּתגְ דִּ יל,
וְ ֵּת ֵצא ַה ֵ ּלזוִּ ,מ ׁ ּשוּם ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה" )יבמות קט!(.
ָא ַמר לֵ ּיה :דְּ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ַא ְד ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָק ָר ֵמית?!
לֹאָ ,הכִ י ָק ָא ְמ ִרינַן:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָ -חי ֵׁיש ֲאפִ ילּ ּו לִ ְס ֵפ ָיקא,
ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ֲ -אפִ ילּ ּו לְ וַ דַּ אי לָ א ָחיֵ ׁיש.
דִּ לְ ָמא ַמאן דְּ לָ א ָח ֵי ׁיש ֲ -א ִפילּ ּו לְ וַ דַּ אי לָ א ָח ֵי ׁיש,
ו ַּמאן דְּ ָח ֵי ׁיש ֲא ִפילּ ּו לִ ְס ֵפ ָיקא ָחי ֵׁיש.

רש"י
עשה בה מאמר .מתני' היא:
מחלץ חלצה .נכרית:
יבומי לא מייבמה .דהויא צרת ערוה
בזיקה שכשנפלה לפני אחיו קודם
מותו ונזקקה לו נעשית צרה לאשתו
בזיקה והויא השתא הך נכרית לגביה
צרת ערוה בשביל זיקה שהיתה
לאחין בה:
מדב''ש .בפ' ד' אחין )לקמן ד' כט(.
ב''ש אומרים אשתו עמו והלזו תצא
משום אחות אשה כו':
קנין גמור .ותיהוי צרת ערוה ותיפטר
אף מן החליצה קמ''ל:
עד שנולד לו אח ומת אותו שני .ולו
אשה אחרת ונפלו שתיהן לפני הנולד:
בזיקה .שנזקקה לשני לפני מותו
ונעשית צרה לאשתו:
ר''מ היא .ר''מ קאמר לה להך
ברייתא בפירקין דאמר תניא כוותיה
דרב אדא ומייתי לה להך מתניתא
וקתני סיפא דברי ר''מ:
ומתו הנשואין שתי האחיות .ונפלו
שתיהן יחד לפני האחין:
ולא מתייבמות .משום דתרווייהו
זקיקי ליה להאי ותרוייהו זקיקי ליה
להאי ואי נסיב חד חדא פגע באחות
זקוקתו:
מתרי בתי .משני אחין נפלו:
לעולם אין זיקה .והא דקאמר לא
מתייבמות משום דאסור לבטל מצות
יבמין ואי אמרת לייבם האי חדא
דלמא מיית אידך אח ולא מייבם
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:
ואי אין זיקה .דלית ליה איסור 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:(.
דתנן ר''ג אומר כו' .שני אחין נשואין
שתי אחיות אחת גדולה ואחת קטנה
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.
ותתייבם הגדולה ואם לאו תמתין
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:
רבן גמליאל אדר''מ קרמית .נהי נמי
דבזיקה סבירא להו כי הדדי בביטול
יבמין פליגי:
אפילו לספיקא .כי ההיא דלעיל
אדמייבם חד מיית אידך ורבן גמליאל
אפי' היכא דודאי בטלה כגון הכא
דתמתין עד שתגדיל לא חייש:
הא דרב יהודה .דאמר לעיל אסור
באמה דיש זיקה:
דשמואל היא .משמיה דשמואל רביה
שמיע ליה ולא מרב דהוה נמי רביה:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"
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 .4יח ,א-ב
]"וְ ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר:
ׁשוֹ ֶמ ֶרת ָיבָ ם ׁ ֶש ֵּמ ָתה ָ -אסוּר ְ ּב ִא ָּמ ּה"[.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי לְ ַרב יוֹ ֵסף:
ָהא דְּ ַרב יְ הו ָּדה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל ִהיא.
דִּ ְתנַן:
יח,ב " ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָ ָבםֶ ׁ ,ש ִ ּקדֵּ ׁש ָא ִחיו ֶאת ֲאחוֹ ָת ּה,
ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירה ָא ְמרוּ:
שה ָא ִח ָ
שה" )יבמות מא.(.
יך ַמ ֲע ֶ ׂ
אוֹ ְמ ִרים לוֹ ַ :ה ְמ ֵּתןַ ,עד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶ ׂ
וְ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירה.
ָא ַמר לֵ ּיה:
דְּ ִאי דְּ ַרב ַמאי?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַק ׁ ְשיָא דְּ ַרב ַאדְּ ַרב?!
דִּ לְ ָמא ֲאמוֹ ָר ֵאי נִינְה ּו,
וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַרב.
ֵּכיוָ ן דְּ ִא ְּית ַמר ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל ְ ּב ֶה ְד ָיא ,ו ִּמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ְּכ ָאמוֹ ָר ֵאי,
לָ א ׁ ָשבְ ִקינַן ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל ְ ּב ֶה ְד ָיא,
וּמוֹ ְק ִמינַן ְּכ ָאמוֹ ָר ֵאי וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַרב.
ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ָא ְמ ִר ָית ּה לִ ׁ ְש ַמ ְע ָּתא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ְזבִ יד ִמ ְ ּנ ַה ְרדְּ ָעא,
ָא ַמרַ :א ּתוּןָ ,הכִ י ַמ ְתנִית ּו לָ ּה!
ֲאנַןּ ְ ,ב ֶה ְד ָיא ַמ ְתנִינַן:
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ׁשוֹ ֶמ ֶרת ָיבָ ם ׁ ֶש ֵּמ ָתה ָאסוּר ְ ּב ִא ָּמ ּה.
ַאלְ ָמא ָק ָסבַ ר' :י ֵׁש זִ ָ ּיקה'.
וְ ַאזְ ָדא ׁ ְשמו ֵּאל לְ ַט ֲע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירה.
וּצְ ִריכֵ י,
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן' :י ֵׁש זִ ָ ּיקה',
ֲהוָ ה ָא ִמי ָנאָ :ה ֵני ִמ ֵּילי ְ ּב ַחד,
ֲאבָ ל ִ ּב ְת ֵרי  -לֹא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַןֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירה,
ֲהוָ ה ָא ִמי ָנאָ :ה ֵני ִמ ֵּילי ֵמ ַח ִ ּיים,
ֲאבָ ל לְ ַא ַחר ִמ ָיתה ָ ּ -פ ְק ָעה לָ ּה זִ ָ ּיקה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ זִ ָ ּיקה ִ ּבכְ ִדי לֹא ּ ָפ ְק ָעה.

רש"י
שומרת יבם .ממתנת לייבום
יבמה:
שקדש אחיו .של יבם את
אחותה אחר שנפלה זו לפניו:
אומרים לו .למארס המתן
מלכנוס לפי שאחות זקוקתך
היא:
עד שיעשה אחיך מעשה .עד
שייבם אחיך את היבמה ותפקע
זיקתה ממך אלמא זיקה אסרה
לאחותה:
א''ל .רב יוסף לאביי ואי
משמיה דרב אמרה מאי קשיא
לך:
דרב אדרב .דא''ר הונא אמר רב
לעיל מותר באמה:
אמוראי נינהו .רב הונא ורב
יהודה תלמידי דרב הוו ופליגי
אליביה:
כיון דאיתמר משמיה דשמואל
בהדיא .דיש זיקה דשמואל
עצמו אמרה ולא תלמידו משמו
ומצינו למימר דרב יהודה
תלמידו מכלל אותה שמועה
אמר לההיא דידיה:
ומשמיה דרב איתמר כאמוראי.
בפלוגתא דהא פליג רב הונא לא
שבקינן כו':
הכי קמתניתו לה .לרב יהודה
דלעיל בסתמא שלא הזכיר שם
רבו וצריכיתו למידק הא דרב
יהודה דשמואל היא :ה''ג אנן
בהדיא מתנינן לה:
ואזדא שמואל לטעמיה .כולה
רב כהנא אמרה:
ה''מ מחיים .כל זמן שיבמתו
קיימת:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5יח ,ב – יט ,ב
ִמ ְׁשנָה
ׁ ְשנֵ י ַא ִחים,
ו ֵּמת ֶא ָחד ֵמ ֶהם,
וְ יִ ֵ ּבם ַה ׁ ּ ֵשנִ י ֶאת ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו,
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נוֹ ַלד ָל ֶהן ָאח ,ו ֵּמת.
אשוֹ נָ ה – יוֹ ְצ ָאהִ ,מ ׁ ּשוּם ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ,
ָה ִר ׁ
ּ
וְ ַה ׁ ּ ְשנִ ָיה ִ -מ ׁ ּשוּם ָצ ָר ָת ּה.
יב ֶמת.
שה ָ ּב ּה ַמ ֲא ָמר ,ו ֵּמת ַ -ה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה חוֹ ֶל ֶצת וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּ
ָע ָ ׂ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יבם ְל ֵאיזוֹ ֵמ ֶהן ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה,
ְמיַ ֵ ּ
אוֹ חוֹ ֵלץ ְל ֵאיזוֹ ֵמ ֶהן ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
אשוֹ נָה.
ָחלוּק ָהיָה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַאף ָ ּב ִר ׁ
ִמ ַּמאי?
ִמדְּ ָק ָת ֵני ִמ ׁ ְשנָה ְי ֵת ָירה.
ישא ,לְ ַמאן ָק ָת ֵני לָ ּה?
ָ ּבבָ א דְּ ֵר ׁ ָ
ִאילֵ ָימא לְ ַר ָ ּבנַןָ ,ה ׁ ְש ָּתאִ ,י ֵ ּבם וּלְ בַ ּסוֹ ף נוֹ לַ ד ,דְּ כִ י ַא ׁ ְש ַּכ ָח ּה ְ ּב ֶה ֵּת ָירא ַא ׁ ְש ַּכ ָח ּה ָא ְס ִרי ַר ָ ּבנַן,
נוֹ לַ ד וְ ַא ַחר ָּכ ְך ִי ֵ ּבםִ ,מ ָ ּיב ֲעיָ א?!
ָ
ְ
ישא לְ הוֹ ִד ֲיעך כּ ֹחוֹ דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ֶא ָּלא ,לָ או לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִאיצְ ְט ִריך ,וְ ָּתנָא ֵר ׁ ָ
וְ ָתנָ א ֵס ָיפא לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ֹ ָחן דְּ ַר ָ ּבנַן.
ישאֶ ,א ָּלא נָ ַטר לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנַן ַעד דִּ ְמ ַס ְ ּי ֵימי לְ ִמ ְּיל ַתיְ יהוּ,
וּבְ ִדין הוּא ,דְּ נִפְ לוֹ ג ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ֵר ׁ ָ
וַ ֲה ַדר ּ ָפלֵ יג ֲעלַ יְ יה ּו
ֶא ָּלא ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָה ְ ּבעוֹ לָ מוֹ לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵהיכִ י ַמ ׁ ְש ְּכ ַח ְּת לָ ּה?
ְ ּב ַחד ַא ָחא ו ִּמית ,וְ נוֹ לַ ד לוֹ ָאח.
ִאי נ ִַמי,
ִ ּב ְת ֵרי וְ לֹא ִי ֵ ּבם ,וְ לֹא ִמית.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ִי ֵ ּבם וְ ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ לַ ד,
ִּכי ַא ׁ ְש ַּכ ָח ּה ְ ּב ֶה ֵּת ָירא ַא ׁ ְש ַּכ ָח ּה.
ֶא ָּלא נוֹ לַ ד וְ ַא ַחר ָּכ ְך יִ ֵ ּבם ַמאי ַט ֲע ָמא?
ָק ָסבַ ר' :יֵ ׁש זִ ָ ּיקה',
וְ זִ ָּיקה ִּככְ נו ָּסה דָּ ְמיָ א.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב יוֹ ֵסף:
ָה ׁ ְש ָּתא זִ ָּיקה ּו ַמ ֲא ָמר,
ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִאי ִּככְ נו ָּסה דָּ ְמ ָיא ִאי לָ או ִּככְ נו ָּסה דָּ ְמ ָיא,
יב ֲע ָיא!
זִ ָ ּיקה לְ חו ָּד ּה ִמ ָ ּ
ַמאי ִהיא?
דִּ ְתנַן:
שו ִּאין ׁ ָשל ֹׁש נָ ׁ ִשים נָ ְכ ִר ּיוֹ ת,
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה ַא ִחין נְ ׂ
יבמוֹ ת.
שה ָ ּב ּה ׁ ּ ֵשנִ י ַמ ֲא ָמר ,וָ ֵמת ֲה ֵרי ֵאלּ ּו  -חוֹ ְלצוֹ ת וְ לֹא ִמ ְתיַ ְ ּ
ו ֵּמת ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,וְ ָע ָ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ו ֵּמת ַא ַחד ֵמ ֶהם ...יְ ָב ָמ ּה יָ בֹא ָעלֶ ָיה" )דברים כה ,ה(,
יה זִ ַּ
יה זִ ַ ּ
יקת ׁ ְשנֵ י יְ ָב ִמין.
יקת יָ ָבם ֶא ָחד ,וְ לֹא ׁ ֶש ָע ֶל ָ
ִמי ׁ ֶש ָע ֶל ָ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יבם ְל ֵאיזֶ ה ּו ֵמ ֶהן ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה ,וְ חוֹ ֵלץ ַל ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה" )יבמות לא.(:
ְמיַ ֵ ּ

רש"י
מתני'
ומת .המייבם:
מייבם לאיזו שירצה .ופטורה
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'
אף בראשונה .וקא שרי נולד
ואח''כ ייבם:
מדקתני משנה יתירה .לכולה
ההיא בבא דרישא דלמאן קתני
לה אי לאו דפלוגתא דר''ש עלה
קיימא ולהכי תנייה לאשמועינן
דאפי' בההיא שרי:
למאן קתני לה .לאשמועינן
מילתיה דמאן איצטריכא:
אילימא לרבנן .לאשמועינן
איסורא לרבנן דהא לא איסור
ולא היתר לר''ש שמעת מינה
ברישא דהא לא איירי בה:
ונטר להו .המתין להם:
והדר פליג עלייהו .בכולה
מילתא:
בחד אחא .דודאי מכח זיקת זה
שלא היה בעולמו אסורה לזה
להתייבם:
אי נמי בתרי .אחים ומת האחד
ונולד להם אח השלישי:
ולא ייבם .זה השני את יבמתו:
ולא מת .אסורה לזה שנולד
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:
בהתירא אשכחה .שלא נאסרה
עליו שעה אחת שלא נזקקה לו
מכח הראשון כלום:
יש זיקה .כשנפלה לפני השני
קודם לידתו של זה ונזקקה לו
לשני אלימא ההיא זיקה
לשוויא ככנוסה והוי ליה כייבם
ולבסוף נולד:
זיקת יבם אחד .כגון שלא נפלה
אלא פעם אחת או שכנסה שני
ופקעה זיקה ראשונה וכשמת
אין כאן אלא זיקת ייבום של
שני או לא עשה בה מאמר ומת
אין כאן אלא זיקת ייבום
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:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"

יַ בּ ו ֵּמי ַּת ְרוַ יְ יה ּו – לֹא,
דְּ ִדלְ ָמא י ֵׁש זִ ָ ּיקה ,וְ ָהווְּ ׁ ,ש ֵּתי ְיבָ מוֹ ת ַה ָ ּבאוֹ ת ^ ִמ ַ ּב ִית ֶא ָחד.
יט,א
יַ בּ ו ֵּמי ֲח ָדא וְ ִא ְיפטוֹ ר ִא ָיד ְך  -לֹא,
דְּ ִדלְ ָמא ֵאין זִ ָ ּיקה ִּככְ נו ָּסה ,וְ ָהו ּו לְ ה ּו ׁ ְש ֵּתי ְיבָ מוֹ ת ַה ָ ּבאוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשנֵ י בָ ִּתים.
ַאלְ ָמא ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה!
וְ כִ י ֵּת ָימאִ :מדְּ אוֹ ַר ְי ָיתא ָהכִ י ִנַמי דְּ ִמ ַ ּי ְ ּיב ָמא ֲח ָדא ו ִּמ ּ ַפ ְט ָרא ֲח ָדא ,ו ִּמדְּ ַר ָ ּבנָן הוּא דְּ ָאסוּר,
אמר ּו:
ְ ּגזֵ ָירה ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ָּמא יֹ ְ
ׁ ְש ֵּתי ְיבָ מוֹ ת ַה ָ ּבאוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשנֵ י בָ ִּתיםֲ ,ח ָדא ִמ ַ ּי ְ ּיב ָמא ,וְ ִא ָיד ְך ִמ ּ ַיפ ְט ָרא ְ ּבלֹא ְּכלוּם.
וְ ָהא ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןִ :מ ׁ ּשוּם ַמ ֲא ָמר וְ לָ או ַמ ֲא ָמר הוּא,
דְּ ַתנְ ָיא:
" ָא ַמר ָל ֶהם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַל ֲח ָכ ִמים:
ִאם ַמ ֲא ָמרוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ י ַמ ֲא ָמר ֵ -א ׁ ֶשת ׁ ֵשנִ י הוּא בּ וֹ ֵעל.
וְ ִאם ַמ ֲא ָמרוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ י ֵאינוֹ ַמ ֲא ָמר ֵ -א ׁ ֶשת ִר ׁ
אשוֹ ן הוּא בּ וֹ ֵעל"!
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
וְ לָ א ׁ ָשנֵי לְ ָך ֵ ּבין זִ ַ ּיקת ָיבָ ם ֶא ָחד לְ זִ ַ ּיקת ׁ ְשנֵ י יְ בָ ִמים?!
דִּ לְ ָמא ִּכי ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן זִ ָ ּיקה ִּככְ נו ָּסה דָּ ְמ ָיא ְ ּב ָיבָ ם ֶא ָחד,
ֲאבָ ל ִ ּב ׁ ְשנֵ י יְ בָ ִמין – לֹא.
ו ִּמי ׁ ָש ֵני לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
" ְ ּכ ָלל ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
יב ֶמת.
שו ִּאין  -לֹא חוֹ ֶל ֶצת וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּ
ָ ּכל ׁ ֶש ַה ֵ ּל ָידה קוֹ ֶד ֶמת ַל ִ ּנ ּ ׂ
שו ִּאין קוֹ ֶדם ַל ֵ ּל ָידה  -אוֹ חוֹ ֶל ֶצת אוֹ ִמ ְתיַ ֶ ּ
ִ ּנ ּ ׂ
יב ֶמת".
יב ֶמת".
ַמאי לָ או ְ ּביָ בָ ם ֶא ָחד ,וְ ָק ָתנֵי" :לֹא חוֹ ֶל ֶצת וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּ
לֹאּ ִ ,ב ׁ ְש ֵני ְיבָ ִמים.
ֲאבָ ל ְ ּב ָיבָ ם ֶא ָחד ַמאי?
ַיב ֶמת,
ָהכִ י ִנַמי  -אוֹ חוֹ לֶ צֶ ת אוֹ ִמ ְתי ֶ ּ
יב ֶמת",
שו ִּאין קוֹ ְד ִמין ַל ֵ ּל ָידה  -אוֹ חוֹ ֶל ֶצת אוֹ ִמ ְתיַ ֶ ּ
ִאי ָהכִ יַ ,אדְּ ָתנֵ י" :נִ ּ ׂ
לִ יפְ לוֹ ג וְ לִ ְיתנֵ י ְ ּב ִד ָיד ּה!
ַ ּב ֶּמה דְּ בָ ִרים ֲ :אמו ִּרים ִ ּב ׁ ְשנֵ י יְ בָ ִמיםֲ ,אבָ ל ְ ּב ָיבָ ם ֶא ָחד אוֹ חוֹ לֶ צֶ ת אוֹ ִמ ְת ַי ֶ ּיב ֶמת!
כּ ו ָּּל ּה ִ ּב ׁ ְש ֵני ְיבָ ִמין ָק ַמיְ ֵירי.
וְ ֶא ָּלא ַמאי ְּכלָ לָ א?
וְ עוֹ ד,
ְמ ִתיב ַרב אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
שו ִּאין ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ ת,
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה ַא ִחיןְ ׁ ,שנַ יִ ם ֵמ ֶהן נְ ׂ
אוֹ ִא ׁ ּ ָשה ו ִּב ָּת ּה,
אוֹ ִא ׁ ּ ָשה ו ַּבת ִ ּב ָּת ּה,
אוֹ ִא ׁ ּ ָשה ו ַּבת ְ ּבנָ ּה,
יבמוֹ ת.
ֲה ֵרי ֵאלּ ּו  -חוֹ ְלצוֹ ת וְ לֹא ִמ ְתיַ ְ ּ
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ּפוֹ ֵטר" )יבמות כח.(:
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָק ָסבַ ר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן זִ ָ ּיקה ִּככְ נו ָּסה דָּ ְמ ָיא,
לְ ַי ֵ ּיבם לְ ַק ַּמיְ ָיתא ,ו ִּּת ּ ָיפ ֵטר ִא ָיד ְך!
ָא ַמר ַרב ַע ְמ ָרם:
ּ
ַמאי " ּפוֹ ֵטר"? ִנַמי ּפוֹ טֵ ר ַ ּב ׁ ּ ְש ִניָה.
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
ּ
יהן"!
ת
ש
ׁ
ב
ּ
ר
ט
וֹ
פ
ן
עוֹ
מ
ּ
ֵ ִ ְ ֵ ֶ
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְ
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רש"י
מייבם לאיזו שירצה .דלית ליה
הך דרשה דזיקת שני יבמים דאי
מאמר קונה הרי היא אשת שני
ואין כאן אלא זיקתו ואם אין
קונה הרי הוא כמו שאינו ואין
כאן אלא זיקת ראשון:
וחולץ לשניה .משום ספיקא
כדמפרש ואזיל:
מבית אחד .ורחמנא אמר את בית
אחיו )דברים כה( בית אחד הוא
בונה ואינו בונה שני בתים:
ולמיפטרה אידך .דזיקה ככנוסה
דמיא וכ''ש זיקה ומאמר:
גזירה שמא יאמרו שתי יבמות
הבאות משני בתים .ונפלו בבת
אחת בצמצום דליכא למימר
שהראשונה הוזקקה לבעל השניה
ואתי למימר נמי תתייבם חדא
ותיפטר אידך:
משום מאמר ולא מאמר .ספק
מאמר קונה ספק אינו קונה:
ביבם אחד .כגון מתני' דהוו שני
אחין וכי מיית חד זקוקה להאי
לחודיה ורמיא עליה הלכך אע''פ
שלא כנסה עד שנולד השלישי
הוה ליה כייבם ולבסוף נולד:
אבל בשני יבמים .כגון הך
דשלשה אחין דפשו להו תרי לא:
ומי שני ליה .ושרי ליה בנולד
ולבסוף ייבם:
והתניא .כל שהלידה של שלישי
קודמת לנישואין של שני לא
חולצת אלמא מודה ר''ש בהא:
מאי לאו ביבם אחד .שכשמת
ראשון לא נשאר אלא אח אחד
ואח''כ נולד זה:
לא בשני יבמין .שהיו שלשה
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
גבי הני קודם לידתו של זה לא
אלימא לשוויה ככנוסה למהוי
כייבם ולבסוף נולד:
כולה בשני יבמין קמיירי .בשני
יבמין בעי לאשמועינן איסורא
והיתרא:
אלא מאי כללא .הואיל וביבם
אחד אפילו לידה קודמת
לנישואין שרי היכי מצי למיתני
כל שהלידה קודמת לנשואין לא
חולצת ולא מתייבמת וקתני כלל
א''ר שמעון הא זמנין דלא הוי
הכי:
חולצות .אם מתו הנשואין את
הקרובות ונפלו לפני השלישי הרי
אלו חולצות:
ולא מתייבמות .הואיל ותרווייהו
זקיקן ליה קא פגע בקרובת
זקוקתו:
רבי שמעון פוטר .אף מן החליצה
כדקתני לקמן בשמעתין מלצרור:
לייבמה לקמייתא .ההיא דנפלה
ברישא ואפי' לא הספיק לכונסה
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(:
בשניה .שנפלה אחרונה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

ָא ַמר ָרבָ א:
ׁ ְשנִ ּיָה ׁ ֶש ְ ּבזוּג זֶ ה,
וְ ַה ׁ ּ ְש ִנ ָ ּיה ׁ ֶש ְ ּבזוּג זֶ ה.
ָקא ָט ִעי ָרבָ א ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה זוּגֵ י.
ֲח ָדא דְּ "אוֹ " "אוֹ " ָק ָת ֵני!
יב ֵעי לֵ ּיה!
וְ עוֹ דַ " :ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ּפוֹ ֵטר ְ ּב ַא ְר ַ ּב ְע ָּתן" ִמ ָ ּ
וְ עוֹ ד:
ַּת ְנ ָיא:
יצה ו ִּמן ַה ִ ּייבּ וּם,
יהן ִמן ַה ֲח ִל ָ
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ּפוֹ ֵטר ִ ּב ׁ ְש ֵּת ֶ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִא ּׁ ָשה ֶאל ֲאח ָֹת ּה ל ֹא ִת ָ ּקח לִ צְ רֹר" )ויקרא יח ,יח(,
ש ּו ָצרוֹ ת זוֹ ָלזוֹ ,
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ׂ
לֹא יְ ֵהא ְל ָך ִל ּ
יקו ִּחין ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן"!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ִאי דְּ ָנפוּל ְ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ָהכִ י ִנַמי.
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
דְּ ָנפוּל ְ ּבבַ ת ַא ַחת,
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּגלִ ילִ י ,דְּ ָא ַמרֶ :א ְפ ׁ ָשר לְ צַ ְמצֵ ם.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ְ ּב ִי ֵ ּיבם ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ לַ ד ָ ּ -פלֵ יג ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ִיבם  -לֹא ּ ָפלֵ יג.
ְ ּבנוֹ לַ ד וְ ַא ַחר ָּכ ְך י ֵ ּ
וְ ַת ְרוַ ו ְייה ּו לְ ַר ָ ּבנַן ִאיצְ ְט ִריךְ
וְ "לֹא זוֹ ַאף זוֹ " ָק ָתנֵ י.
ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא,
ו ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָ א:
" ׁ ְשנֵ י ַא ִחים ְ ּבעוֹ ָלם ֶא ָחד,
ו ֵּמת ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְ ּבלֹא וָ ָלד,
יב ְמ ּתוֹ ,
וְ ָע ַמד ַה ׁ ּ ֵשנִ י ַה ֶּזה ַל ֲעשׂוֹ ת ַמ ֲא ָמר ִ ּב ִ
וְ לֹא ִה ְס ּ ִפיק ַל ֲעשׂוֹ ת ָ ּב ּה ַמ ֲא ָמרַ ,עד ׁ ֶשנּוֹ ַלד לוֹ ָאח ,ו ֵּמת:
אשוֹ נָ ה  -יוֹ ְצ ָאה ִמ ׁ ּשוּם ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ,
ָה ִר ׁ
יב ֶמת.
ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה  -אוֹ חוֹ ֶל ֶצת אוֹ ִמ ְתיַ ֶ ּ
שה ָ ּב ּה ַמ ֲא ָמר ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נוֹ ַלד ָאח,
ָע ָ ׂ
ְ
שה ָ ּב ּה ַמ ֲא ָמר ,ו ֵּמת:
אוֹ ׁ ֶש ּנוֹ ַלד לוֹ ָאח וְ ַא ַחר ָ ּכך ָע ָ ׂ
אשוֹ נָ ה  -יוֹ ְצ ָאה ִמ ׁ ּשוּם ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ,
ָה ִר ׁ
יב ֶמת.
ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה  -חוֹ ֶל ֶצת וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּ
יט,ב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יצ ָת ּה ׁ ֶשל ַא ַחת ֵמ ֶהם ּפוֹ ֶט ֶרת ָצ ָר ָת ּה.
יא ָת ּה אוֹ ֲח ִל ָ
ִ ּב ָ
ָח ַלץ ְל ַב ֲע ַלת ַמ ֲא ָמר  -לֹא נִ ְפ ְט ָרה ָצ ָרה.
ְ ּכנָ ָס ּה ,ו ֵּמת ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נוֹ ַלד לוֹ ָאח,
אוֹ ׁ ֶש ּנוֹ ַלד לוֹ ָאח וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ְ ּכנָ ָס ּה ,וָ ֵמת –
יהן ּ ְפטוּרוֹ ת ִמן ַה ֲח ִלי ָצה ו ִּמן ַה ִ ּייבּ וּם.
ׁ ְש ֵּת ֶ
ְ ּכנָ ָס ּה וְ נוֹ ַלד לוֹ ָאח ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵמת –
יצה ו ִּמן ַה ִ ּייבּ וּם,
יהן ּ ְפטוּרוֹ ת ִמן ַה ֲח ִל ָ
ׁ ְש ֵּת ֶ
ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יתר,
הוֹ ִאיל ו ָּבא ו ְּמ ָצ ָא ּה ְ ּב ֶה ֵּ
וְ לֹא ָע ְמ ָדה ָע ָליו ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְ ּב ִא ּ
יסוּר,

שניה שבזוג זה .אם היו שלשה אחין שנים מהן
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
הראשונות דחשבת ככנוסה אית לה חדא קרובה
בשתים השניות נמצאת האחת יוצאת משום
ערוה ושניה משום צרתה:
וקטעי רבא בהנך ארבעה זוגי .דמתני' דס''ד
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'
אלמא לאו כולהו בחד ביתא עסקינן:
ועוד .א''כ דכולהו בחד ביתא עסקינן שהיו ג'
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:
בשעה שנעשו אחיות צרות זו לזו .כגון הכא
שנפלו לפני יבם אחד:
אפי' באחת מהן .אלמא תרווייהו פטורי:
אי דנפול בזו אחר זו ה''נ .דזיקה ככנוסה דמיא
וקמייתא דנפלה מתייבמת אפילו לאחר נפילת
שניה:
כרבי יוסי הגלילי .בבכורות )יז (.רחל שלא
בכרה וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשים כאחד
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:
רב פפא .לעיל מהדר ופליג אדרבי אושעיא
ותרווייהו בבי דמתני' לרבנן איצטריכו
לאשמועי' דרבנן בתרווייהו פטרי ודקא קשיא
לך בבא דרישא למה לי פשיטא דבנולד ולבסוף
ייבם פטרי:
לא זו אף זו קתני .כלומר אשמועינן ברישא נולד
ולבסוף ייבם והדר תנא ייבם ולבסוף נולד לומר
לך דלא זו בלבד דנולד ולבסוף ייבם פטורה אלא
אף דייבם ולבסוף נולד נמי פטורה:
כוותיה דרב פפא .דמודי ר''ש בנולד ולבסוף
ייבם:
ועמד השני כו' .לקמן פריך למה לי למיתני עמד
ולא הספיק:
ושניה .אשתו של שני:
עשה בה מאמר כו' .חולצת דלא אלים מאמר
לשווייה צרת ערוה למיפק בולא כלום:
ר''ש אומר ביאתה כו' .מפרש לקמיה דאעשה
בה מאמר ואח''כ נולד לו אח קאי ומשום
דקסבר מאמר ספק קונה ספק אינו קונה
כדאמר לעיל ומפרש ר''ש ואזיל:
חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרה .כלומר הא
דקאמינא ביאתה או חליצתה של אחת מהן
פוטרת צרתה כגון שיהא חולץ או מייבם לשניה
והראשונה פטורה ממ''נ אי מאמר קני הוי ליה
ייבם ולבסוף נולד ואפי' ראשונה מותרת לר'
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
דדלמא מאמר לא קני וממילא פטורה משום
אשת אחיו שלא היה בעולם וחליצתה אינה
חליצה והכי מפרש לקמן:
או שנולד לו אח .דה''ל נולד ולבסוף ייבם:
שתיהן פטורות .בהא לא פליג ר''ש וכרב פפא:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"

יבם ְל ֵאיזוֹ ֵמ ֶהן ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה,
ְמיַ ֵ ּ
אוֹ חוֹ ֵלץ ְל ֵאיזוֹ ֵמ ֶהן ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה".
ָהא ָ ּבבָ א דְּ ֵסיפָ א לְ ַמאן ָק ָתנֵ י לָ ּה?
ִאילֵ ָימא לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָק ָת ֵני לָ ּה –
ִמ ְּכ ִדי לֹא ׁ ָשנֵ י לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֵ ּבין ִי ֵ ּיבם וְ ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ לַ דּ ֵ ,בין נוֹ לַ ד וְ ַא ַחר ָּכ ְך ִי ֵ ּיבם,
לְ ַע ְרבִ ינְה ּו וְ לִ ְתנִינְה ּו!
ֶא ָּלא לָ או ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ִיבם וְ ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ לַ ד ּ ָפלֵ יג,
וּבְ י ֵ ּ
יִיבם"  -לָ א ּ ָפלֵ יג.
ְ ּב"נוֹ לַ ד וְ ַא ַחר ָּכ ְך ֵ ּ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
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רש"י
הך בבא דסיפא .ייבם ולבסוף
נולד:
למאן קתני לה .כלומר להודיע
כחו של מי קתני לה בפני עצמה
ולא עירבה עם נולד ולבסוף
ייבם:
אילימא לר''מ .לאשמועינן
דבהא נמי אסר ולאו למימר
דר''ש אהך לחודה הוא דפליג:
לערבינהו .לבבי וליתני ברישא
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
אלא מדפלגינהו ש''מ משום
דאיירי בה ר''ש היא דאשמועינן
דבהא לחודה פליג משום דבא
ומצאה בהיתר אבל ברישא
מודה:
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ָא ַמר ָמר:
" ָע ַמד ַה ׁ ּ ֵשנִ י ַל ֲעשׂוֹ ת ַמ ֲא ָמר ִ ּביבִ ְמ ּתוֹ ,
וְ לֹא ִה ְס ּ ִפיק ַל ֲעשׂוֹ ת ַמ ֲא ָמר ִ ּב ִיב ְמ ּתוֹ ַעד ׁ ֶשנּ וֹ ַלד לוֹ ָאח ,ו ֵּמת:
אשוֹ נָ ה  -יוֹ ְצ ָאה ִמ ׁ ּשוּם ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ,
ִר ׁ
יב ֶמת".
ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה  -אוֹ חוֹ ֶל ֶצת אוֹ ִמ ְתיַ ֶ ּ
"ע ַמד"?
ַמאי ָ
ּ
ו ַּמאי "לֹא ִה ְס ִפיק"?
ִאי ֲעבַ ד ֲ -עבַ ד,
וְ ִאי לֹא ֲעבַ ד  -לֹא ֲעבַ ד!
ֶא ָּלא:
"ע ַמד" ִ -מדַּ ְע ָּת ּה,
ָ
ּ
וְ "לֹא ִה ְס ִפיק" ִ -מדַּ ְע ָּת ּהֶ ,א ָּלא ְ ּב ַעל ָּכ ְר ָח ּה.
ּו ְדלֹא ְּכ ַר ִ ּבי.
דְּ ַתנְ ָיא:
שה ַמ ֲא ָמר ִ ּב ִיב ְמ ּתוֹ ׁ ֶשלּ א ִמדַּ ְע ָּת ּה,
" ָהעוֹ ֶ ׂ
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמרָ :קנָ ה.
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים :לֹא ָקנָ ּה".
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי?
ָ ּג ַמר ִמ ִ ּב ָיאה דִּ יְ בָ ָמה:
ַמה ִ ּב ָיאה דִּ ְיבָ ָמה ְ ּב ַעל ָּכ ְר ָח ּה ַ -אף ִקדּ ו ׁ ִּשין דִּ ְיבָ ָמה ְ ּב ַעל ָּכ ְר ָח ּה.
וְ ַר ָ ּבנַן?
ָ ּג ְמ ֵרי ִמ ִּקדּ ו ׁ ִּשין דְּ ָעלְ ָמא:
ַמה ִּקדּ ו ׁ ִּשין דְּ ָעלְ ָמא ִמדַּ ְע ָּת ּה ַ -אף ִקדּ ו ׁ ִּשין דִּ ְיבָ ָמה ִמדַּ ְע ָּת ּה.
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ּ ְיפלְ גֵ י?
ָמר ָסבַ רִ :מ ֵּילי דִּ ְיבָ ָמה ִמ ִּמ ֵּילי דִּ יְ בָ ָמה ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֵמילַ ף.
ו ָּמר ָסבַ רִ :מ ֵּילי דְּ ִקדּ ו ׁ ִּשין ִמ ִּמ ֵּילי דְּ ִקדּ ו ׁ ִּשין ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֵמילַ ף.

רש"י
אלא בעל כרחה .וקמ''ל דמאמר
בע''כ ואפילו למקצת לא קני
ושניה יבומי נמי מייבמה:
ביאה דיבמה .אמרי' בפ''ק )דף
ח (:ויבמה בעל כרחה דאם בא
עליה אפי' באונס קנאה:
קדושין דעלמא .והלכה והיתה
לאיש אחר )דברים כד( מדעתה
משמע:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
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שה ָ ּב ּה ַמ ֲא ָמר וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נוֹ ַלד לוֹ ָאח,
" ָע ָ ׂ
שה ָ ּב ּה ַמ ֲא ָמר ,ו ֵּמת
אוֹ ׁ ֶשנוֹ ַלד לוֹ ָאח וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָע ָ ׂ
אשוֹ נָ ה  -יוֹ ְצ ָאה ִמ ׁ ּשוּם ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ,
ִר ׁ
ּ
יב ֶמת.
ו ׁ ְּשנִ ָיה  -חוֹ ֶל ֶצת וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יצ ָת ּה ׁ ֶשל ַא ַחת ֵמ ֶהן ּפוֹ ֶט ֶרת ָצ ָר ָת ּה".
יא ָת ּה אוֹ ֲח ִל ָ
ִ ּב ָ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַא ַה ָ ּייא ָק ֵאי?
ְ
ִאילֵ ָימא :נוֹ לַ ד לוֹ ָאח וְ ַא ַחר ָּכך ָע ָׂשה ָ ּב ּה ַמ ֲא ָמר –
ָהא ָא ְמ ַר ְּתּ ְ :ב"נוֹ לַ ד וּלְ בַ ּסוֹ ף ִי ֵ ּיבם לֹא ּ ָפלֵ יג ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן"!
ֶא ָּלאַ :א ָע ָׂשה ָ ּב ּה ַמ ֲא ָמר וְ ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ לַ ד לוֹ ָאח.
" ָח ַלץ ְל ַב ֲע ַלת ַמ ֲא ָמר  -לֹא נִ ְפ ְט ָרה ָצ ָרה".
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ִמ ׁ ּשוּם דַּ ֲהוַ אי צָ ָרה  -וַ דַּ אי,
וּבַ ֲעלַ ת ַמ ֲא ָמר – ָספֵ ק.
וְ ֵאין ָספֵ ק מוֹ צִ יא ִמ ֵידי וַ דַּ אי.

רש"י
אי נימא אנולד לו אח .קודם
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
וה''ל שניה צרת ערוה ועוד מאי
פוטרת צרתה איכא הא
מיפטרה וקיימא דאשת אחיו
שלא היה בעולמו היא:
אלא אעשה בה מאמר ואח''כ
נולד אח .ואשמועינן ברישא
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
קאי:
הויא צרה ודאי .זקוקה לייבם
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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יְ ֵתיב ַרב ְמנַ ׁ ּ ֶשה ַ ּבר זְ בִ יד ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב הוּנָ א וִ ֵיתיב וְ ָק ָא ַמר:
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?!
ְּכ ַד ֲא ַמר ַט ֲע ָמא:
יסוּר"!
יתר ,וְ לֹא ָע ְמ ָדה ָע ָליו ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְ ּב ִא ּ
"הוֹ ִאיל וּבָ א ו ְּמ ָצ ָא ּה ְ ּב ֶה ֵּ
ֶא ָּלאַ :מאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ָ ּבנַן?
ָא ַמר ְק ָרא" :וּלְ ָק ָח ּה לוֹ לְ ִא ּׁ ָשה וְ יִ ְ ּב ָמ ּה" )דברים כה ,ה(,
אשוֹ נִ ים ָעלֶ ָיה.
ֲע ַד ִיין יִ בּ ו ִּמים ָה ִר ׁ
ֶא ָּלא ָהא דִּ ְתנַן:
" ְ ּכנָ ָס ּהֲ ,ה ֵרי ִהיא ְ ּכ ִא ׁ ְש ּתוֹ ְלכָ ל דָּ ָבר.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
כ,א ְמ ַל ֵּמד ^ ׁ ֶש ְּמגָ ְר ׁ ָש ּה ְ ּבגֵ ט ,ו ַּמ ֲחזִ ָיר ּה" )יבמות לח,(.
אשוֹ ִנים ָעלֶ ָיה ,וְ ִת ָ ּיב ֵעי ֲחלִ יצָ ה!
ָה ָתם נ ִַמי לֵ ָימא "וְ יִ ְ ּב ָמ ּה" ֲ -ע ַדיִ ין ִיבּ ו ִּמין ָה ִר ׁ
ׁ ָשאנֵ י ָה ָתם:
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וּלְ ָק ָח ּה לוֹ לְ ִא ּׁ ָשה" )דברים כה ,ה(,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְּל ָק ָח ּה ַ -נ ֲעשֵׂ ית ְּכ ִא ׁ ְש ּתוֹ לְ כָ ל דָּ בָ ר.
ִאי ָהכִ י,
ָהכָ א נ ִַמי!
ָהא ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָ א" :וְ יִ ְ ּב ָמ ּה".
ו ָּמה ָר ִא ָית?
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָראְ ׁ ,ש ִדי ֶה ֵּית ָירא ַא ֶה ֵּית ָירא,
ו ׁ ְּש ִדי ִא ּיסו ָּרא ַא ִא ּיסו ָּרא.
וּלְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
יתר וְ לֹא ָע ְמ ָדה ָע ָליו ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְ ּב ִא ּ
יסוּר",
דְּ ָא ַמר" :הוֹ ִאיל ו ָּבא ו ְּמ ָצ ָא ּה ְ ּב ֶה ֵּ
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהֲ ,אחוֹ תוֹ ֵמ ִא ּמוֹ ׁ ֶש ְּנ ָׂש ָא ּה ָא ִחיו ֵמ ָאבִ יו וְ ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ לַ ד ָאח ,ו ֵּמת,
ִּת ְת ַי ֵ ּיבם הוֹ ִאיל וּבָ א ו ְּמצָ ָא ּה ְ ּב ֶה ֵּיתר!
ִא ּיסוּר ֲאחוֹ תוֹ לְ ֵהיכָ ן ֲאזַ ל?!
ָהכָ א נ ִַמיִ ,א ּיסוּר ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ָ ּבעוֹ לָ ם לְ ֵהיכָ ן ֲאזַ ל?
ַהאי ִא ּיסו ָּרא  -דְּ לֵ ית לֵ ּיה ֶה ֵּית ָירא,
ַהאי ִא ּיסו ָּרא  -דְּ ִאית לֵ ּיה ֶה ֵּית ָירא.

רש"י
מ''ט דרבנן .דאסרי בייבם
ולבסוף נולד הרי לא עמדה על
זה בזיקת אחיו שלא היה
בעולמו מימיו:
ולקחה לו לאשה ויבמה .אע''ג
שכנסה עדיין קרויה יבמה אית
דגרס אי הכי תיבעי חליצה
אלמה תנן כנסה הרי היא
כאשתו כו' כלומר אי הכי
דאשה שנתייבמה עדיין זיקה
ראשונה עליה תיבעי חליצה כל
אשה שנתייבמה ובא שני זה
לגרשה לא תסגי לה בגט:
שמגרשה בגט .ואינה צריכה
חליצה ואם רצה להחזיר
מחזירה ולא אמרינן מצוה
רמיא רחמנא עליה ועבדה
ומהשתא תיקו עליה באיסור
אשת אח:
לימא .עדיין יבומין הראשונים
עליה ותיבעי חליצה:
שדי היתרא .למדרש ולקחה
דלא תיבעי חליצה:
אהיתרא .היכא דכולה מילתא
היתר כגון במייבם אשת אח:
ושדי איסורא .למדרש ויבמה
עדיין יבומין עליה:
אאיסורא .היכא דאיכא צד
איסור כמו באשת אחיו שלא
היה בעולמו:
אחותו מאמו שנשאה אחיו
מאביו .קודם לידתו של זה
וכשנולד זה מצאה נשואה
לאחיו תתייבם לו כשימות זה
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:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"

73

 .9כ ,א
ִמ ְׁשנָה
ְ ּכ ָלל ָא ְמר ּו ַ ּביְ ָב ָמה:
ָ ּכל ׁ ֶש ִהיא ִא ּ
יב ֶמת.
יסוּר ֶע ְרוָ ה  -לֹא חוֹ ֶל ֶצת וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּ
יסוּר ִמ ְצוָ הִ ,א ּ
ִא ּ
יב ֶמת.
יסוּר ְקדו ׁ ּ ָּשה  -חוֹ ֶל ֶצת ,וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּ
יב ֶמת.
ֲאחוֹ ָת ּה ׁ ֶש ִהיא יְ ִב ְמ ָּת ּה  -חוֹ ֶל ֶצת אוֹ ִמ ְתיַ ֶ ּ
" ִא ּ
יסוּר ִמ ְצוָ ה" ְ ׁ -שנִ ּיוֹ ת ִמדִּ ְב ֵרי סוֹ ְפ ִרים.
" ִא ּ
יסוּר ְקדו ׁ ּ ָּשה" ַ -א ְל ָמנָ ה ְלכֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל,
ְ ּגרו ׁ ָּשה וַ ֲחלו ָּצה ְלכֹ ֵהן ֶה ְדיוֹ ט,
ש ָר ֵאל,
ַמ ְמזֶ ֶרת ּונְ ִתינָ ה ְליִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְלנָ ִתין ו ַּמ ְמזֵ ר.
ְּו ַ ּבת יִ ְ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
" ְ ּכ ָלל"  -לְ ַא ּת ּו ֵיי ַמאי?
ָא ַמר ַר ְפ ָרם ַ ּבר ּ ַפ ּ ָפא:
לְ ַא ּת ּו ֵיי צָ ַרת ַא ְילוֹ נִ ית.
וְ כִ ְד ַרב ַא ִסי.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
יסו ָּר ּה ִא ּ
" ָ ּכל ׁ ֶש ִא ּ
יסוּר ֶע ְרוָ ה".
הוּא דַּ ֲא ִס ָירא צָ ָר ָת ּה,
ָהא לֹא ִא ּיסו ָּר ּה ִא ּיסוּר ֶע ְרוָ ה  -צָ ָר ָת ּה לֹא ֲא ִס ָירא.
לְ ַמעו ֵּטי ַמאי?
ָא ַמר ַר ְפ ָרם:
לְ ַמעו ֵּטי צָ ַרת ַאיְלוֹ ִנית,
ּו ְדלֹא ְּכ ַרב ַא ִסי.

רש"י
מתני'
לא חולצת ולא מתייבמת.
צרתה וכ''ש היא:
איסור מצוה .מפרש להו
ואזיל:
אחותה .של ערוה כשהיא
יבמתה כגון שנפלו שתי אחיות
משני אחין האחת אסורה
משום ערוה כגון שהיא כלתו
או חמותו:
או חולצת או מתייבמת .אחות
הערוה דלא פגע באחות
זקוקתו משום דערוה לאו
זקוקתו היא:
שניות .שניות לעריות שגזרו
סופרים עליהם ובגמ' מפרש
לה :לשון מצוה וקדושה
מפרש בגמרא:
אלמנה לכ''ג .שמת אחיו
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
אסי .בפ''ק )דף יב (.דלא
חולצת ולא מתייבמת דערוה
קרינן בה באילונית דמיעטה
קרא מאשר תלד וקיימא עליה
באיסור אשת אח הילכך
צרתה צרת ערוה:
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 .10כ ,א
יב ֶמת"[.
" ֲאחוֹ ָת ּה ׁ ֶש ִהיא יְ ִב ְמ ָּת ּה ] -חוֹ ֶל ֶצת אוֹ ִמ ְתיַ ֶ ּ
" ֲאחוֹ ָת ּה" דְּ ַמאן?
ִאילֵ ָימא דְּ " ִא ּ
יסוּר ִמ ְצוָ ה" ֵּ -כיוָ ן דְּ ִמדְּ אוֹ ַר ְי ָיתא ַר ְמיָ א ַק ֵּמ ּיה ּ ָפגַ ע ַ ּב ֲאחוֹ ת זְ קו ָּקתוֹ !
ֶא ָּלאֲ " ,אחוֹ ָת ּה" דְּ " ִא ּ
יסוּר ֶע ְרוָ ה".

רש"י
אלה המצות .בסוף ספר תורת
כהנים ומשמע דאכול' ספרא
קאי וכל אזהרת כהנים התם
כתיבא:
קדש עצמך .לעמוד ולהזהר:
אף במותר לך .להוסיף עליהם
שניות המותר לך על העריות
כדי שלא תבא לידי עריות
האסורות מן התורה:

"א ּ
יסוּר ִמ ְצוָ ה ְ ׁ -שנִ ּיוֹ ת ] ִמדִּ ְב ֵרי סוֹ ְפ ִרים"[.
ִ
"א ּ
יסוּר ִמ ְצוָ ה"?
ַא ַּמאי ָק ֵרי לֵ ּיה ִ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ִמצְ וָ ה לִ ׁ ְשמוֹ ַע דִּ בְ ֵרי ֲחכָ ִמים.

"א ּ
כהן ָ ּגדוֹ ל,
יסוּר ְקדו ׁ ּ ָּשה ַ -א ְל ָמנָ ה ְל ֵ
ִ
ְ ּגרו ׁ ָּשה וַ ֲחלו ָּצה ְלכֹ ֵהן ֶה ְדיוֹ ט".
"א ּ
יסוּר ְקדו ׁ ּ ָּשה"?
וְ ַא ַּמאי ָק ֵרי לְ ה ּו ִ
דשים יִ ְהי ּו לֵ אל ֵֹה ֶיהם") 39ויקרא כא ,ו-ז(.
"ק ׁ ִ
דִּ כְ ִתיבְ :
ַּת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַמ ֲח ִליף:
"א ּ
יסוּר ִמ ְצוָ ה" –
ִ
ּ
ַא ְל ָמנָ ה ְלכֹ ֵהן ָגדוֹ ל,
ְ ּגרו ׁ ָּשה ֲחלו ָּצה ְלכֹ ֵהן ֶה ְדיוֹ ט.
"א ּ
יסוּר ִמ ְצוָ ה"?
וְ ַא ַּמאי ָק ֵרי לֵ ּיה ִ
"א ֶּלה ַה ִּמ ְצוֹ ת") 40ויקרא כז ,לד(.
דִּ כְ ִתיבֵ :
"א ּ
יסוּר ְקדו ׁ ּ ָּשה" ְ ׁ -שנִ ּיוֹ ת ִמדִּ ְב ֵרי סוֹ ְפ ִרים".
ִ
"א ּ
יסוּר ְקדו ׁ ּ ָּשה"?
וְ ַא ַּמאי ָק ֵרי לֵ ּיה ִ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָּכל ַה ְמ ַק ֵ ּיים דִּ בְ ֵרי ֲחכָ ִמים נִ ְק ָרא ָקדוֹ ׁש.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
וְ כָ ל ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּיים דִּ בְ ֵרי ֲחכָ ִמיםָ ,קדוֹ ׁש הוּא דְּ לָ א ִמ ְיק ִריָ ,ר ׁ ָשע נ ִַמי לָ א ִמ ְיק ִרי?!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א:
ַקדֵּ ׁש ַעצְ ְמ ָך ַ ּבמו ָּּתר לְ ָך.

39
דשים ְיִהי ּו לֵ אל ֵֹה ֶיהם ולא יחללו שם אלהיהם כי את אישי ה' לחם אלהיהם הם מקריבים והיו קודש .אשה זונה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה
ְק ׁ ִ
לא יקחו כי קדוש הוא לאלהיו
40
ֵא ֶּלה ַה ִּמצְ וֹת ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה ה' ֶאת-מ ׁ ֶֹשה ֶאלּ ְ -בנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּב ַהר ִסינָ י
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 .11כ ,א-ב
" ַא ְל ָמנָ ה ְלכֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל".
שו ִּאין ,וְ לָ א ׁ ְשנָ א ִמן ָה ֵאירו ִּסין.
ָקפָ ֵסיק וְ ָת ֵני :לָ א ׁ ְש ָנא ִמן ַה ִ ּנ ּ ׂ
שו ִּאין"ֲ ,ע ֵׂשה 41וְ לֹא ַת ֲע ֶׂשה 42וְ ֵאין ֲע ֵׂשה דּ וֹ ֶחה לֹא ַת ֲע ֶׂשה וַ ֲעשֵׂ ה.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ִמן ַה ִּנ ּ ׂ
ֶא ָּלאִ " ,מן ָה ֵאירו ִּסין" ,לֹא ַת ֲע ֶׂשה ְ ּג ֵר ָידא הוּאָ ,יבֹא ֲע ֵׂשה וְ י ְִד ֶחה לֹא ַת ֲעשֶׂ ה!
ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב:
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ָעלְ ָתה יְ בִ ְמ ּתוֹ ַה ּ ַשׂ ְע ָרה" )43דברים כה ,ז(,
ׁ ֶש ֵאין ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :יְ ִב ְמ ּתוֹ "ַ ,מה ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר "יְ ִב ְמ ּתוֹ "?
יֵ ׁש לְ ָך ְיבָ ָמה ַא ַחת ׁ ֶשעוֹ לָ ה לַ ֲחלִ יצָ ה וְ ֵאינ ָּה עוֹ לָ ה לְ ִייבּ וּם,
וְ ֵאיזוֹ ?
זוֹ ַח ָ ּייבֵ י לָ אוִ ין.
וְ ֵא ָימא ַח ָ ּייבֵ י ָּכ ֵריתוֹ ת!
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ִאם ל ֹא יַ ְח ּפֹץ ָה ִא ׁיש לָ ַק ַחת" )דברים כה ,ז(,
ָהא ָח ֵפץ ְ -מ ַי ֵ ּיבם.
ָּכל ָהעוֹ לֶ ה לְ ִייבּ וּם  -עוֹ לֶ ה לַ ֲחלִ יצָ ה,
וְ כָ ל ׁ ֶש ֵאין עוֹ לֶ ה לְ ִייבּ וּם ֵ -אינוֹ עוֹ לֶ ה לַ ֲחלִ יצָ ה.
ִאי ָהכִ י ַח ּיָיבֵ י לָ אוִ ין נ ִַמי!
ָהא ַר ֵ ּבי ַר ֲח ָמנָ א" :יְ בִ ְמ ּתוֹ ".
ו ָּמה ָר ִא ָית?
כ,ב ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ַח ָ ּייבֵ י לָ אוִ ין ָּתפְ ֵסי ְ ּבה ּו ִקדּ ו ׁ ִּשין,
ַח ָ ּייבֵ י ָּכ ֵריתוֹ ת לָ א ָּת ְפ ֵסי ְ ּבה ּו ִקדּ ו ׁ ִּשין.
ְמ ִתיב ָרבָ א:
יסוּר ִמ ְצוָ ה וְ ִא ּ
" ִא ּ
יסוּר ְקדו ׁ ּ ָּשה,
יה אוֹ ָח ַלץ ָל ּה  -נִ ְפ ְט ָרה ָצ ָר ָת ּה".
ל
ע
ָ ּבא ָ ֶ ָ
ְ
ּ
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָתךַ :ח ָייבֵ י לָ אוִ ין ִמדְּ אוֹ ַר ְי ָיתא לַ ֲחלִ יצָ ה ַר ְמ ָיא ,לְ יִ יבּ וּם לָ א ַר ְמיָ א –
ִּכי ָ ּבא ָעלֶ ָיה ַא ַּמאי נִ ְפ ְט ָרה צָ ָר ָת ּה?
הוּא מוֹ ִתיב לָ ּה וְ הוּא ְמ ָפ ֵרק לָ ּה:
לִ צְ ָד ִדין ָק ָתנֵ י.
ָ ּבא ָעלֶ ָיה ַ -א ִא ּיסוּר ִמצְ וָ ה,
ָחלַ ץ לָ ּה ַ -א ִא ּיסוּר ְקדו ׁ ּ ָּשה.
ְמ ִתיב ָרבָ א:
" ּ ְפצו ַּע דַּ ָ ּכא,
ְ ּכרוּת ׁ ָש ְפ ָכה,
ְס ִריס ָא ָדם,
וְ ַה ָּז ֵקן,
יב ִמין.
אוֹ חוֹ ְל ִצין אוֹ ְמיַ ְ ּ
יצד?
ֵ ּכ ַ
ש ּו:
ֵמתוּ ,וְ ָל ֶהם ַא ִחים וְ ָל ֶהם נָ ׁ ִשים ,וְ ָע ְמד ּו ַא ִחין וְ ָע ׂ
יהן,
ַמ ֲא ָמר ִ ּבנְ ׁשוֹ ֵת ֶ
נָ ְתנ ּו ֵ ּגט,
41

רש"י
קפסיק ותני .אלמנה לכ''ג לא
שנא נפלה לפניו מן הנשואין
דהיינו תרתי לגריעותא חדא
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:
ולא שנא .נפלה לפניו מן
האירוסין ועודה בתולה דליכא
אלא לאו דאלמנה:
יבא עשה .דיבמה יבא עליה:
ועלתה השערה מצי למכתב.
דהא כתיב ברישא דקרא לקחת
את יבמתו מה ת''ל יבמתו:
יש לך יבמה כו' .דאם כתב ולא
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
יבמתו למימר דיש לך יבמה
אחרת שעולה השערה לחלוץ
ואע''ג דלא כתיב בה לקחת
שאין עולה לייבום:
אימא חייבי כריתות .נמי לילף
מהכא דליבעי חליצה ואמאי
פטרינן לגמרי:
תפסי בה קידושין .הילכך
קרינן ביה לקחת בדיעבד אבל
חייבי כריתות לא תפסי בהו
קידושין ואפי' עבר האי יבם
ונסבה לאו קיחה היא:
לצדדין קתני .בא עליה קאי
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:
פצוע דכא וכרות שפכה .לקמן
מפרש להו בפרק הערל:
סריס אדם .שסירסו אדם ולא
מחמת חולי נסתרס מאליו והוי
בלאו דבכלל פצוע דכא וכרות
שפכה הוא ואסור לישא
ישראלית דכתיב לא יבא פצוע
דכא:
או מייבמין .לאו לכתחלה
קאמר אלא ייבומן יבום שאם
בעלו קנו כדקתני ואזיל:
והזקן .שפסק מלידה והאי לאו
מחייבי לאוין הוא אלא קמ''ל
דאע''ג דלאו בר אולודי הוא
ביאתו ביאה לקנות יבמתו
ויוצאה ממנו בגט:

והוא אשה בבתוליה יקח )ויקרא כא ,יג(
42
אלמנה וגרושה ...לא יקח" )ויקרא כא ,יד(
43
וְ ִאם-לֹא יַ ְח ּפֹץ ָה ִא ׁיש לָ ַק ַחת ֶאת-יְ בִ ְמ ּתוֹ וְ ָעלְ ָתה יְ בִ ְמ ּתוֹ ַה ׁ ּ ַש ְע ָרה ֶאלַ -ה ְּז ֵקנִ ים וְ ָא ְמ ָרה ֵמ ֵאן יְ בָ ִמי לְ ָה ִקים לְ ָא ִחיו ׁ ֵשם ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל לֹא ָא ָבה יַ ְ ּב ִמי
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָח ְלצ ּו –
שוּ.
ש ּו ָ -ע ׂ
ַמה ׁ ּ ֶש ָע ׂ
וְ ִאם ָ ּב ֲעל ּו – ָקנ ּו.
ש ּו:
ֵמת ּו ַא ִחים וְ ָע ְמד ּו ֵהם ,וְ ָע ׂ
יהן,
ַמ ֲא ָמר ִ ּבנְ ׁשוֹ ֵת ֶ
נָ ְתנ ּו ֵ ּגט,
אוֹ ׁ ֶש ָח ְלצ ּו –
שוּ.
ש ּו ָ -ע ׂ
ַמה ׁ ּ ֶש ָע ׂ
וְ ִאם ָ ּב ֲעל ּו ָ -קנוּ,
ימן,
וְ ָאסוּר ְל ַק ְ ּי ָ
44
ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ל ֹא יָ בֹא ְפצו ַּע דַּ ָּכה" )דברים כג ,ב(".
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְךַ :ח ָ ּייבֵ י לָ אוִ ין ִמדְּ אוֹ ַר ְי ָיתא לַ ֲחלִ יצָ ה ַר ְמ ָיא ,לְ יִ יבּ וּם לָ א ַר ְמיָ א,
" ִאם ָ ּב ֲעל ּו" ַא ַּמאי " ָקנ ּו"?
ֶא ָּלאָ ,א ַמר ָרבָ א:
ַאלְ ָמנָ ה ִמן ָה ֵאירו ִּסין נ ִַמי ֲעשֵׂ ה וְ לֹא ַת ֲע ֶׂשה הוּא.
דשים יִ ְהי ּו לֵ אל ֵֹה ֶיהם" )ויקרא כא ,ו(.
"ק ׁ ִ
דִּ כְ ִתיבְ :
ַמ ְמזֶ ֶרת ּו ְנ ִתי ָנה ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ָימר?
ְּכ ִתיב" :וְ ִה ְת ַקדִּ ׁ ְש ֶּתם") 45ויקרא יא ,מד(.
ִאי ָהכִ יָּ ,כל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה נ ִַמי ֲעשֵׂ ה וְ לֹא ַת ֲע ֶׂשה הוּא,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ִה ְת ַקדִּ ׁ ְש ֶּתם"!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א:
ְ ּגזֵ ָירה ַאלְ ָמנָה ִמן ָה ֵאירו ִּסין ַא ּט ּו ַאלְ ָמנָה ִמן ַה ְ ּנשׂ ו ִּאין.
ַמ ְמזֶ ֶרת ּו ְנ ִתינָ ה ַמאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ְ ּגזֵ ָירה ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ הַ ,א ּט ּו ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהֵ ,א ׁ ֶשת ָא ִחיו ֵמ ָאבִ יו לֹא ִּת ְתי ֵ ּ
ַיבםּ ְ ,גזֵ ָירה ִמ ׁ ּשוּם ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ֵמ ִא ּמוֹ !
יִ יבּ וּם ְ ּבנַ ֲחלָ ה ְּתלָ א ַר ֲח ָמ ָנאֵ ,מ ַידע י ְִד ַיע.
ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֵאין לָ ּה ָ ּב ִנים ,לֹא ִּת ְתיַ ֵ ּיבם,
ְ ּגזֵ ָירה ִמ ׁ ּשוּם ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ּי ֵׁש לָ ּה ָ ּב ִנים!
ְ ּבבָ ִנים ְּתלָ א ַר ֲח ָמנָ אֵ ,מ ַידע יְ ִד ַיע.
ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶש ָהיָה ְ ּבעוֹ לָ מוֹ לֹא ִּת ְתיַ ֵ ּיבם,
ְ ּגזֵ ָירה ִמ ׁ ּשוּם ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָה ְ ּבעוֹ לָ מוֹ !
ישיבָ הְּ ,תלָ א ַר ֲח ָמנָאֵ ,מ ַידע יְ ִד ַיע.
ִ ּב ׁ ִ
ָּכל ַה ּנ ׁ ִָשים לֹא ִּת ְת ַי ֵ ּיב ְמנָהּ ְ ,גזֵ ָירה ִמ ׁ ּשוּם ַאיְ לוֹ ִנית!
לָ א ׁ ְשכִ ָיחא.
ַמ ְמזֶ ֶרת ּו ְנ ִתי ָנה נ ִַמי לָ א ׁ ְשכִ ָיחא!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א:
44
לֹא-יָ בֹא ְפצו ַּע-דַּ ָּכא וּכְ רוּת ׁ ָש ְפכָ ה ִ ּב ְק ַהל ה'
45
ִּכי ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם וְ ִה ְת ַקדִּ ׁ ְש ֶּתם וִ ְהיִ ֶיתם ְקד ׁ ִֹשים ִּכי ָקדוֹ ׁש ָאנִ י וְ לֹא ְת ַט ְּמא ּו ֶאת-נַ ְפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ְ ּבכָ לַ -ה ׁ ּ ֶש ֶרץ ָהר ֵֹמשׂ ַעלָ -ה ָא ֶרץ

רש"י
ונתנו גט .כלומר או נתנו גט או
חלצו וגט ביבמה מהני למיפסל
עליו ועל כל האחין דאי בעי
לייבומי תו לא מצי דקם ליה
בשוב לא יבנה:
ואם בעלו קנו .ויוצאות בגט
בלא חליצה:
ואסור לקיימן .אסיפא קאי מתו
אחין ובעלו הן את יבמתן
ואפצוע דכא וכיוצא בו ולאו
אזקן:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"

אשוֹ נָ ה ַא ּט ּו ִ ּב ָיאה ׁ ְש ִנ ָ ּיה.
ְ ּגזֵ ָירה ִ ּב ָיאה ִר ׁ
ַּת ְנ ָיא ַנ ִמי ָהכִ י:
אשוֹ נָ ה,
יאה ִר ׁ
" ִאם ָ ּב ֲעל ּו ָ -קנ ּו ְ ּבבִ ָ
יאה ׁ ְשנִ ָ ּיה".
ימן ְ ּבבִ ָ
וְ ָאסוּר ְל ַק ְ ּי ָ
ֲה ַדר ָא ַמר ָרבָ א וְ ִא ֵית ָימא ַרב ַא ׁ ִשי:
לָ או ִמ ְּיל ָתא ִהיא דַּ ֲא ָמ ִרי.
דְּ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַא ָּתה מוֹ צֵ א ֲעשֵׂ ה וְ לֹא ַת ֲע ֶׂשה:
ִאם ַא ָּתה ָיכוֹ ל לְ ַק ֵ ּיים ׁ ְש ֵנ ֶיהם  -מו ָּטב,
וְ ִאם לָ או ָ -יבֹא ֲעשֵׂ ה וְ יִ ְד ֶחה ֶאת לֹא ַת ֲע ֶׂשה.
ָהכָ א נ ִַמי ֶא ְפ ׁ ָשר ַ ּב ֲחלִ יצָ ה,
דְּ ִמ ַק ֵ ּיים ֲע ֵׂשה וְ לֹא ַת ֲעשֶׂ ה.
ֵמ ִיתיבֵ י:
"וְ ִאם ָ ּב ֲעל ּו – ָקנ ּו"!
ְּתיוּבְ ָּתא.
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רש"י
אלא אמר רבא .חייבי לאוין נמי
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':
גזירה ביאה ראשונה .דמקיים
בה עשה ומצי למידחי:
אטו ביאה שניה .דלא מצי
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
קנו.
בעלו
אם
קמיה
רמיא
מדאורייתא
למידחי לא תעשה:
תיובתא .דרבא ותיובתא דריש
לקיש דאמרי לעיל אם אתה
יכול לקיים את שניהם לא
עקרנא ליה ללאו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .12כ ,ב – כא ,א
ִא ְּית ַמר:
ִ ּב ַיאת כּ ֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ַאלְ ָמ ָנה:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ַחד ָא ַמרֵ :אינָ ּה ּפוֹ ֶט ֶרת צָ ָר ָת ּה.
וְ ַחד ָא ַמרּ :פוֹ ֶט ֶרת צָ ָר ָת ּה.
כא,א ְ ּב ַאלְ ָמנָה ִמן ַה ִ ּנ ּשׂ ו ִּאין  -כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגֵ י דְּ לָ א ּ ָפ ְט ָרה ,דְּ ֵאין ֲע ֵׂשה דּ וֹ ֶחה לֹא ַת ֲע ֶׂשה וַ ֲעשֵׂ ה.
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ יּ ְ -ב ַאלְ ָמנָה ִמן ָה ֵארו ִּסין;
ַמאן דְּ ָא ַמרּ " :פוֹ ֶט ֶרת" ָ -א ֵתי ֲע ֵׂשה וְ ָד ֵחי ֶאת לֹא ַת ֲעשֶׂ ה.
ו ַּמאן דְּ ָא ַמרֵ " :אינ ָּה ּפוֹ ֶט ֶרת"  -לָ א ָא ֵתי ֲעשֵׂ ה וְ ָד ֵחי ֶאת לֹא ַת ֲע ֶׂשהֵּ ,כיוָ ן דְּ ֶאפְ ׁ ָשר ַ ּב ֲחלִ יצָ ה.
ֵמ ִיתיבִ י:
"וְ ִאם ָ ּב ֲעל ּו ָ -קנ ּו"!
ְּתיוּבְ ָּתא.
לֵ ָימא ֶּת ֱיהוֵ י נ ִַמי ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש!
ָא ַמר לָ ְך ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ִּכי ָא ִמינָ א ֲא ָנאֵ :היכָ א דִּ ְמ ַק ְ ּי ֵימי ִמצְ וָ ה,
ֲאבָ ל ָהכָ אֲ ,חלִ יצָ ה ִ ּב ְמקוֹ ם יִ יבּ וּם  -לָ או ִמצְ וָ ה ִהיא.

רש"י
באלמנה .יבמתו:
פוטרת .אותה ואת צרתה מן
החליצה וסגי לה בגט:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"
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 .13כא ,א
]" ִא ּ
יסוּר ִמ ְצוָ ה ְ ׁ -שנִ ּיוֹ ת ִמדִּ בְ ֵרי סוֹ ְפ ִרים"[.
ָא ַמר ָרבָ א:
ֶר ֶמז לְ ׁ ְש ִנ ּיוֹ ת ִמן ַה ּתוֹ ָרה ִמ ַּניִן?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ :
ש ּו ַאנְ ׁ ֵשי ָה ָא ֶרץ" )ויקרא יח ,כז(,
"כי ֶאת ָּכל ַה ּתוֹ ֵעבֹת ָה ֵאל ָע ׂ
"ה ֵאל" ָ -ק ׁשוֹ ת,
ָ
ִמ ְּכלָ ל דְּ ִא ָּיכא ' ַרכּ וֹ ת',
ו ַּמאי נִינְה ּו? ׁ ְש ִנ ּיוֹ ת.
ישנָ א ָק ׁ ֶשה הוּא?
"ה ֵאל" לִ ׁ ּ ָ
ו ַּמאי ַמ ׁ ְש ַמע ָ
דִּ כְ ִתיב" :וְ ֶאת ֵאילֵ י ָה ָא ֶרץ לָ ָקח" )יחזקאל יז ,יג(.
לֵ ָימא ּ ְפלִ יגָ א דְּ ַר ִ ּבי לֵ וִ י,
דּ ָא ַמר ַר ִ ּבי לֵ וִ י:
ָק ׁ ֶשה עוֹ נ ׁ ִָשין ׁ ֶשל ִמדּ וֹ ת ,יוֹ ֵתר ֵמעוֹ נ ׁ ִָשין ׁ ֶשל ֲע ָריוֹ ת,
"א ֶּלה"!46
"אל" ,וְ זֶ ה נֶ ֱא ַמר ָ ּב ֶהן ֵ
ׁ ֶש ֶּזה ֶנ ֱא ַמר ָ ּב ֶהן ֵ
"אל" ָ -ק ׁ ֶשה,
ֵ
ּ
"אל".
מ
ה
ש
ׁ
ק
ה"
ל
"א
ָ ֶ ֵ ֵ
וְ ֵ ֶ
"א ֶּלה"
ַ ּג ֵ ּבי ֲע ָריוֹ ת ִנַמי ָהא ְּכ ִתיבֵ :

47

ַההוּא ,לְ ַמעו ֵּטי ִמדּ וֹ ת ֵמ ָּכ ֵרת.
ֶא ָּלאַ ,מאי חו ְּמ ַר ְייהוּ?
ָהנֵ י ֶ -א ְפ ׁ ָשר ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה,
ָהנֵ י  -לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה.
ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ א" :וְ ִא ֵּזן וְ ִח ֵ ּקר ִּת ֵ ּקן ְמ ׁ ָשלִ ים ַה ְר ֵ ּבה") 48קהלת יב ,ט(,
וְ ָא ַמר עו ָּּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
קוֹ ֶדם ׁ ֶש ָ ּבא ׁ ְשלֹמה ָהיְ ָתה ּתוֹ ָרה דּ וֹ ָמה לִ כְ ִפ ָיפה ׁ ֶש ֵאין לָ ּה ָאזְ נַ יִם,
ַעד ׁ ֶש ָ ּבא ׁ ְשלֹמה וְ ָעשָׂ ה לָ ּה ָאזְ נַ יִם.
ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא ָא ַמר:
"פ ָר ֵעה ּו ַאל ַּת ֲע ָבר בּ וֹ ְשׂ ֵטה ֵמ ָעלָ יו וַ ֲעבֹר" )משלי ד ,טו(.
ֵמ ָהכָ אְ ּ :
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ָמ ׁ ָשל דְּ ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָ א,
לְ ָמה ַהדָּ בָ ר דּ וֹ ֶמה?
לְ ָא ָדם ַה ְּמ ׁ ַש ֵּמר ּ ַפ ְרדֵּ ס,
ְמ ׁ ַש ְּמרוֹ ִמ ַ ּבחוּץ  -כּ וּלּ וֹ ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמר.
ְמ ׁ ַש ְּמרוֹ ִמ ִ ּבפְ נִים ֶ ׁ -ש ְּלפָ נָיו ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמרֶ ׁ ,ש ְּל ַא ֲח ָריו ֵאינוֹ ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמר.
וְ ָהא ַרב ַא ׁ ִשי ְ ּבדו ָּתא ִהיא!
ָה ָתם ֶ ׁ -ש ְּל ָפ ָניו ִמ ָיהא ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמר,
ָהכָ אִ ,אי לָ או ׁ ְשנִ ּיוֹ תָ ּ ,פגַ ע ָ ּב ֶע ְרוָ ה ּגו ָּפ ּה!
ַרב ָּכ ֲהנָ א ָא ַמר:
46

כי תועבת ה' אלוהיך כל עושה אלה כל עושה עול )דברים כה ,טז(

47

כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות )ויקרא יח ,כט(

48

וְ י ֵֹתר ׁ ֶש ָהיָ ה ק ֶֹהלֶ ת ָחכָ ם עוֹ ד לִ ַּמד-דַּ ַעת ֶאתָ -ה ָעם וְ ִא ֵּזן וְ ִח ֵ ּקר ִּת ֵ ּקן ְמ ׁ ָשלִ ים ַה ְר ֵ ּבה

רש"י
כי את כל התועבות האל .גבי
עריות כתיב ומשמע התועבות
הקשות:
מכלל דיש רכות .וקלות מהן
ואסורות:
אלה .במדות כתיב כי תועבת ה'
כל עושה אלה כל עושה עול
ומדקאמר יותר משל עריות
מכלל דהא לאו קשה הוא:
הכתיב אלה .מכל התועבות
האלה ונכרתו:
עריות אפשר בתקנה .כל זמן
שלא הוליד ממזר יפרוש הימנה
ויתחרט אבל מדות גזל את
הרבים הוא ואינו יודע למי
יחזיר ואע''ג דקיימא לן יתקן
בהם צרכי רבים לאו תשובה
מעלייתא הוא:
ואזן .לשון אזנים בית אחיזה
כדאמר בעירובין לימד דעת את
העם דאגמרה בסימני טעמא
ואסברה בדדמי גמר מילתא
ממילתא והזהיר על דברי
סופרים כדכתיב ויותר מהמה
בני הזהר הזהר בדברי סופרים
יותר מדברי תורה וגזר על
השניות:
אזנים .של קופה לאחוז בהן
הקופה ומשתמרת שלא תפול
ה''נ ע''י שניות מתרחקין מן
העריות:
פרעהו .הגילהו לאיסור והוסיף
עליו כדי שלא תעבור בו כמו
גדל פרע:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֵמ ָהכָ א" :ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי") 49ויקרא יח ,ל(.
ש ּו ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת לְ ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי.
ֲע ׂ
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי לְ ַרב יוֹ ֵסף:
ְיתא ִהיא!
ָהא דְּ אוֹ ַרי ָ
דְּ אוֹ ַריְ ָיתא ,וּפֵ ְיר ׁש ּו ַר ָ ּבנַן.
ָּכל ַה ּתוֹ ָרה נ ִַמי ּ ֵפ ְיר ׁש ּו ַר ָ ּבנַן!
ֶא ָּלאִ :מדְּ ַר ָ ּבנַן,
ו ְּק ָרא ַא ְס ַמכְ ָּתא ְ ּב ָעלְ ָמא.

49

ו ׁ ְּש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי לבלתי עשות מחוקות התועבות

רש"י
ושמרתם את משמרתי .גבי
עריות כתיב:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"
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 .14כא ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ָמה ֵהם ׁ ְשנִ ּיוֹ ת:
ֵאם ִא ּמוֹ ,
וְ ֵאם ָא ִביו,
וְ ֵא ׁ ֶשת ֲאבִ י ָא ִביו,
וְ ֵא ׁ ֶשת ֲאבִ י ִא ּמוֹ ,
וְ ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָה ָאב ִמן ָה ֵאם,
וְ ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָה ֵאם ִמן ָה ָאב,
וְ ַכ ַ ּלת ְ ּבנוֹ ,
וְ ַכ ַ ּלת ִ ּב ּתוֹ .
וּמו ָּּתר ָא ָדם:
ְ ּב ֵא ׁ ֶשת ָח ִמיו,
ו ְּב ֵא ׁ ֶשת חוֹ ְרגוֹ .
וְ ָאסוּר ְ ּב ַבת חוֹ ְרגוֹ .
וְ חוֹ ְרגוֹ מו ָּּתר ְ ּב ִא ׁ ְש ּתוֹ ו ִּב ּתוֹ .
וְ ֵא ׁ ֶשת חוֹ ְרגוֹ אוֹ ֶמ ֶרת לוֹ ֲ :אנִ י מו ֶּּת ֶרת ְל ָך ,ו ִּב ִּתי ֲאסו ָּרה ְל ָך".
ְיתא ִהיא!
" ַ ּבת חוֹ ְרגוֹ " דְּ אוֹ ַרי ָ
"את ַ ּבת ְ ּבנָ ּה וְ ֶאת ַ ּבת ִ ּב ָּת ּה" )ויקרא יח ,יז(!
דִּ כְ ִתיבֶ :
50

ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָקבָ ֵעי לְ ִמ ְית ֵני ֵס ָיפא:
ָ
ָ
" ֵא ׁ ֶשת חוֹ ְרגוֹ אוֹ ֶמ ֶרת לוֹ ֲ :אנִ י מו ֶּּת ֶרת ְלך ,ו ִּב ִּתי ֲאסו ָּרה ְלך",
"ב ִּתי ֲאסו ָּרה ְל ָך" ִמדְּ אוֹ ַריְ ָיתאּ ְ ,ב ִד ִידי לֹא ְ ּגזוּר ֵ ּב ּיה ַר ָ ּבנַן,
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִ ּ
ישא נ ִַמי " ַ ּבת חוֹ ְרגוֹ ".
ָּת ָנא ֵר ׁ ָ
ִאי ָהכִ יֵ ,א ׁ ֶשת ָח ִמיו ִנַמי ֵּת ָימאֲ ' :א ִני מו ֶּּת ֶרת לְ ָך ,וּבִ ִּתי ֲאסו ָּרה לְ ָך' ,דְּ ָהוְ יָ א ֲאחוֹ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ !
ָהא ּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה,
ָהא לָ א ּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה.

50

ֶע ְרוַ ת ִא ׁ ּ ָשה וּבִ ָּת ּה לֹא ְתגַ ֵּלה ֶאתּ ַ -בתּ ְ -בנָ ּה וְ ֶאתּ ַ -בתּ ִ -ב ָּת ּה לֹא ִת ַ ּקח לְ גַ לּ וֹ ת ֶע ְרוָ ָת ּה ׁ ַש ֲא ָרה ֵה ָ ּנה זִ ָּמה ִהוא

רש"י
אם אמו .אמו כתיבה וגזרו רבנן
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:
ואשת אבי אביו .משום אשת
אביו הכתובה:
ואשת אבי אמו .ואע''ג דאשת
אבי )אם( אמו גזירה משום
אשת אבי אביו דתרוייהו אבא
רבא קרו להו והילכך חדא הוא:
ואשת אחי האב מן האם .דמן
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:
ואשת אחי האם מן האב .כגון
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
בגמרא אי גזור רבנן עלה אי
לאו:
וכלת בנו .גזור משום כלתו:
וכלת בתו .מפרש טעמא לקמן
גזירה משום כלת בנו:
חורגו .בן אשתו:
ואסור בבת חורגו .לקמן פריך
הא דאורייתא היא את בת בנה
ואמאי תני לה בהדי שניות:
הא פסיקא ליה .בת חורגו
לעולם אסורה לו .הא לא
פסיקא ליה .בת אשת חמיו
האסורה לו משום אחות אשה
הואיל ולאחר מיתת אשתו
מותרת לו לא פסיקא ליה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15כא ,א-ב
ָא ַמר ַרב:
ַא ְר ַ ּבע נ ׁ ִָשים י ֵׁש לָ ֶהן ֶהפְ ֵסק.
נָ ֵקיט ַרב ִ ּב ֵיד ּיה ְּתלָ ת:
ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָה ֵאם ִמן ָה ָאב,
וְ ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָה ָאב ִמן ָה ֵאם,
וְ כַ ָּלתוֹ .
ּו ְז ֵע ִירי מוֹ ִסיף:
ַאף ֵא ׁ ֶשת ֲאבִ י ִא ּמוֹ .
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
וְ ִס ָימנ ְ
ִיך :דְּ ִע ָּיל ִאי דְּ ַרב.
וְ ַרבַ ,מאי ַט ֲע ָמא לָ א ָח ׁ ֵשיב לֵ ּיה?
ִמ ָיחלְ ָפא לֵ ּיה ְ ּב ֵא ׁ ֶשת ֲאבִ י ָאבִ יו.
וּזְ ֵע ִירי?
לְ ָה ָתם ׁ ְשכִ ַיח וְ ָאזֵ יל,
לְ ָהכָ א לָ א ׁ ְשכִ ַיח וְ ָאזֵ יל.
כא,ב " ַּכ ָּלתוֹ " ^ -דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא ִהיא!
"ע ְרוַ ת ַּכ ָּל ְת ָך ל ֹא ְתגַ ֶּלה" )ויקרא יח ,טו(!
דִּ כְ ִתיבֶ :
ֵא ָימאַּ ' :כ ַּלת ְ ּבנוֹ '.
וְ כַ ַּלת ְ ּבנוֹ י ֵׁש לָ ּה ֶהפְ ֵסק?!
וְ ָהא ַּתנְ ָיא:
" ַ ּכ ָ ּלתוֹ ֶ -ע ְרוָ ה,
ַ ּכ ַ ּלת ְ ּבנוֹ ְ ׁ -שנִ ָ ּיה,
וְ ֵכן ַא ָּתה אוֹ ֵמר ִ ּב ְבנוֹ  ,ו ֶּבן ְ ּבנוֹ ַ ,עד סוֹ ף ָ ּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת"!
ֶא ָּלא ֵא ָימאַּ :כ ַּלת ִ ּב ּתוֹ .
דְּ ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ָהא ִמ ְּיל ָתא ִמ ַ ּגבְ ָרא ַר ָ ּבה ׁ ְש ִמ ַיע לִ י,
ו ַּמ ּנ ּו? ַר ִ ּבי ַא ִמי,
ּ
ּ
לֹא ָא ְסר ּו ַּכ ָּלה ֶא ָלא ִמ ּ ְפ ֵני כַ ָלה.
וְ ָא ְמר ּו לִ י ַּכלְ דָּ ֵאיַ :מלְ פָ ָנא ָהוֵ ית.
ָא ִמינָ אִ :אי ַ ּגבְ ָרא ַר ָ ּבה ָהוֵ ינָא ַ -א ְס ְ ּב ָרא ִמדַּ ְע ִּתי,
נִיש ָּתא.
ִאי ַמ ְק ֵרי ַד ְרדְּ ֵקי ָהוֵ ינָא ַ -א ׁ ֵשיילָ ּה ֵמ ַר ָ ּבנַן דְּ ָאת ּו לְ בֵ י ְּכ ׁ ְ
ָה ׁ ְש ָּתא ְסבַ ְר ָּת ּה ִמדַּ ְע ִּתי :לֹא ָא ְסר ּו ַּכ ַּלת ִ ּב ּתוֹ ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם ַּכ ַּלת ְ ּבנוֹ .
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי לְ ָרבָ א:
ַא ְס ְ ּב ָר ּה לָ ְך,
ְּכגוֹ ן ַּכ ָּל ָתה דְּ בֵ י ַ ּבר צִ ַיתאי.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ְּכגוֹ ן ַּכ ָּל ָתה דְּ בֵ י ַרב ּ ַפ ּ ָפא ַ ּבר ַא ָ ּבא.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ְּכגוֹ ן ַּכ ָּל ָתה דְּ בֵ י ָמ ִרי ַ ּבר ִא ַיסק.

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
מהן עד לעולם אסור כגון אשת אבי
אבי אביו ואם אבי אבי אביו:
ונקיט רב בידיה תלת .לפרושי תלת
מהנך ארבעה אבל רביעית לא הוה
ידע מה היא אבל גמרא הוה גמיר
דארבע נינהו:
אשת אחי האם מן האב .היא לבדה
שנייה אבל אשת אחי אם אמו
מותרת:
ואשת אחי האב מן האם .לבדה
שנייה אבל אשת אחי אבי אביו מן
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
דמיחלפא באם אם אמו:
וכלתו .יש לה הפסק ולקמן פריך
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
ושייכא בדורות הללו איסור כלה
דאורייתא:
אשת אבי אמו .יש לה הפסק ושרינן
אשת אבי אבי אמו הואיל ולא
שייכא בדורות הללו אישות אב
דאורייתא:
וסימן .הא דאוסיף זעירי דעילאי
דרב הוא דור אחד למעלה משניות
דרב דחשיב אשת אחי האם וזו של
זעירי דור אחד למעלה:
אשת אבי אמו מחלפא באשת אבי
אביו .דאי אמרת יש לה הפסק אתי
למימר באשת אבי אביו יש לה
הפסק והתם איכא באותם דורות
אישות דאורייתא:
התם שכיח דאזיל .למשפחת אביו
אדם רגיל לילך ויודע שיש שם
קורבה יותר מאמו הילכך לא
מיחלפי:
דאורייתא היא .והיכי חשיב לה רב
בהדי שניות:
אלא אימא כלת בתו .וטעמא
פרישנא לעיל לפי שאין בצדה צד
כלות דאורייתא:
לא אסרו כלה .סתם משמע:
אמרו לי כלדאי .החוזים בכוכבים:
מלפנא הוית .חכם תהיה:
ואמינא .אי האי מלפנא דאמרו לי
גברא רבא בתלמוד משמע אסברא
להא דר' אמי דלא אסרו כלה
מדעתי ולא אשאלנה בבית המדרש:
ואי האי מלפנא מקרי דרדקי הוא
ולאו תלמיד אשיילה מרבנן כלומר
אהיה צריך לשאול דלא אבינה
מדעתי:
לא אסרו כלת בתו .דהא ליתא בבת
צד כלה דאורייתא אלא משום כלת
בנו דיש בבן צד כלה דאורייתא כגון
אשת בנו:
כגון כלתה דבר ציתאי .שהיתה לו
כלת הבן וכלת הבת ואתו לאיחלופי
וכן כולהו:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"
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 .16כא ,ב
ִא ַ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָה ֵאם ִמן ָה ֵאםַ ,מהוּ?
ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָה ָאב ִמן ָה ֵאם ,וְ ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָה ֵאם ִמן ָה ָאב ,דְּ ִא ָּיכא צַ ד ָאב ,הוּא דְּ גָ זְ ר ּו ַר ָ ּבנַן,
ֲאבָ ל ֵהיכָ א דְּ לֵ ָּיכא צַ ד ָאב  -לֹא ָ ּגזְ ר ּו ְ ּבה ּו ַר ָ ּבנַן,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
לָ א ׁ ְש ָנא?
ָא ַמר ַרב ָס ְפ ָרא:
ִהיא ּגוּפָ ּה ְ ּגזֵ ָירה,
וַ ֲאנַן נֵיקוּם וְ נִ גְ זוֹ ר ְ ּגזֵ ָירה לִ גְ זֵ ָירה?!
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
ַא ּט ּו כּ ו ְּּלה ּו לָ או ְגזֵ ָירה לִ גְ זֵ ָירה נִינְהוּ?!
ִא ּמוֹ – ֶע ְרוָ ה,
ֵאם ִא ּמוֹ ְ ׁ -ש ִנ ָ ּיה,
וְ גָ זְ ר ּו ַעל ֵאם ָאבִ יו ִמ ׁ ּשוּם ֵאם ִא ּמוֹ .
וְ ַט ֲע ָמא ַמאי?
כּ ו ְּּלה ּו "דְּ בֵ י ִא ָּימא ַר ָ ּב ִתי" ָקר ּו לֵ ּיה.
ֵא ׁ ֶשת ָאבִ יו – ֶע ְרוָ ה,
ּ
ֵא ׁ ֶשת ֲאבִ י ָאבִ יו ְ ׁ -שנִ יָה,
וְ גָ זְ ר ּו ַעל ֵא ׁ ֶשת ֲאבִ י ִא ּמוֹ ִמ ׁ ּשוּם ֵא ׁ ֶשת ֲאבִ י ָאבִ יו.
וְ ַט ֲע ָמא ַמאי?
כּ ו ְּּלה ּו "דְּ בֵ י ַא ָ ּבא ַר ָ ּבה" ָקר ּו לֵ ּיה.
ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָה ָאב ִמן ָה ָאב ֶ -ע ְרוָ ה,
ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָה ָאב ִמן ָה ֵאם ְ ׁ -ש ִנ ָ ּיה,
וְ גָ זְ ר ּו ַעל ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָה ֵאם ִמן ָה ָאב ִמ ׁ ּש ּום ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָה ָאב ִמן ָה ֵאם.
וְ ַט ֲע ָמא ַמאי?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ כו ְּּלה ּו "דְּ בֵ י דּ וֹ ֵדי" ָק ֵרי לְ הוּ.
ַמאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ כִ י ֲא ָתא ַרב יְהו ָּדה ַ ּבר ׁ ֵשילָ אָ ,א ַמר:
ָא ְמ ִרי ְ ּב ַמ ַע ְרבָ אָּ :כל ׁ ֶש ִ ּבנ ְֵקבָ ה ֶע ְרוָ הּ ְ ,בזָ כָ ר ּ ָ -גזְ ר ּו ַעל ִא ׁ ְש ּתוֹ ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְש ִנ ָ ּיה.
וְ ָא ַמר ָרבָ א:
וּכְ לָ לָ א הוּא?!
ֲחמוֹ תוֹ – ֶע ְרוָ ה,
ֵא ׁ ֶשת ָח ִמיו  -מו ֶּּת ֶרת.
ַ ּבת ֲחמוֹ תוֹ – ֶע ְרוָ ה,
ֵא ׁ ֶשת ֶ ּבן ֲחמוֹ תוֹ  -מו ֶּּת ֶרת.
ַ ּבת ָח ִמיו ֶ -ע ְרוָ ה,
ֵא ׁ ֶשת ֶ ּבן ָח ִמיו מו ֶּּת ֶרת.
חוֹ ַרגְ ּתוֹ ֶ -ע ְרוָ ה,
ֵא ׁ ֶשת חוֹ ְרגוֹ  -מו ֶּּת ֶרת.
ַ ּבת חוֹ ַרגְ ּתוֹ ֶ -ע ְרוָ ה,
ֵא ׁ ֶשת ֶ ּבן חוֹ ְרגוֹ  -מו ֶּּת ֶרת!
וְ ָהא דְּ ַרב יְהו ָּדה ַ ּבר ׁ ֵשילָ א לְ ִא ּית ּו ֵיי ַמאי?
לָ או לְ ִא ּיתוּיֵ י ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָה ֵאם ִמן ָה ֵאם,
דְּ כָ ל ׁ ֶש ִ ּבנ ְֵקבָ ה ֶע ְרוָ ה ְ ּבזָ כָ ר ּ ָ -גזְ ר ּו ַעל ִא ׁ ְש ּתוֹ ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשנִ ּיָה.
ַמאי ׁ ְשנָ א ָה ֵני? ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ָהא?
ָהא ְ ּב ַחד ִקידּ ו ׁ ִּשין ִמ ָ ּק ַרב לָ ּה,
ָהנֵ י ַ -עד דְּ ִא ָּיכא ְּת ֵרי ִקידּ ו ׁ ִּשין לָ א ִמ ָ ּק ַרב לְ ה ּו.

רש"י
דאיכא צד אב .ואיכא למיגזר
משום אשת אחי האב מן האב
דאורייתא:
או דלמא לא שנא .אשת אחי
האם מן האם מאשת אחי האם
מן האב:
היא גופה .אשת אחי האם מן
האב:
אטו כולהו כו' .הא כולהו לאו
דוקא:
אם אמו שניה .שסמוכה
לערוה:
וגזרו רבנן על אם אביו .שאין
בה צד ערוה משום אם אמו:
וטעמא מאי וכו' .אשת אבי
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:
כל שבנקבה ערוה .שאם היתה
נקבה היתה ערוה לזה גזרו
בזכר על אשתו וכולהו מפרש
ואזיל להו:
ה''ג ואמר רבא וכללא הוא.
בתמיה:
בת חמותו ערוה .שהיא אחות
אשתו:
לאו לאיתויי אשת אחי האם מן
האם .דבנקבה ערוה דאחות
האם מן האם ערוה דכתיב
ערות אחות אמך ודרשינן בהבא
על יבמתו בין מן האב בין מן
האם הילכך בזכר גזרו על
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
קידושין מיקרבא .לגבי דהאי
בקדושין שקדשה אחי אמו אבל
כל הנך דלעיל לא איקרבו לגביה
עד 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:
איתפלג .נתרחקה קורבה:
מה הן שניות .ברייתא דלעיל:
שניות דרבי חייא .לקמן
בשמעתין:
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ׁ ָשלַ ח לֵ ּיה ַרב ְמ ׁ ַש ְר ׁ ִש ּיָא ֵמ ּתו ְּסנְ ָייא לְ ַרב ּ ַפ ּ ִפי:
יְ לַ ְּמ ֵדנ ּו ַר ֵ ּבינ ּוֵ :א ׁ ֶשת ֲא ִחי ֲאבִ י ָה ָאב ,וַ ֲאחוֹ ת ֲאבִ י ָה ָאבַ ,מה ּו?
ִמדִּ לְ ַמ ּ ָטה ֶע ְרוָ ה ,לְ ַמ ְעלָ ה נ ִַמי ָ ּגזְ ר ּו ֵ ּב ּיה?
אוֹ דִּ לְ ָמאָ :הא ִא ְת ּ ָפלֵ יג דָּ ָר ָתא?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"מה ֵהן ׁ ְשנִ ּיוֹ ת",
ַ
וְ לֹא ָק ָח ׁ ֵשיב לְ ה ּו ַ ּב ֲה ַדיְ יה ּו!
ָּת ָנא וְ ׁ ִש ּיֵיר.
ַמאי ׁ ִש ּיֵיר דְּ ַהאי ׁ ִש ֵ ּייר?
ׁ ִש ּיֵיר ׁ ְש ִנ ּיוֹ ת דְּ בֵ י ַר ִ ּבי ִח ּיָיא.
ֲא ֵמ ַימר ַאכְ ׁ ַשר:
ְ ּב ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ֲאבִ י ָאבִ יו,
וּבַ ֲאחוֹ ת ֲאבִ י ָאבִ יו.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ִה ֵּלל לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
לְ ִד ִידי ָחזְ ָיא לִ י ׁ ְש ִנ ּיוֹ ת ָמר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ָ ּבנָ א,
וּכְ ִתיבָ ן ׁ ִש ְּית ָס ֵרי לְ ִא ּיסו ָּרא.
ַמאי לָ או ְּת ָמנֵי דְּ ַמ ְת ִנ ָיתא,
וְ ׁ ִשית דְּ בֵ י ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא,
וְ ָה ָנ ְך ַּת ְר ֵּתי,
ָהא ׁ ִש ְּית ָס ֵרי.
וּלְ ַט ֲע ִמ ְיך ׁ ִשיבְ ָס ֵרי ָהוְ ָיין,
דְּ ָהא ִא ָּיכא ֵא ׁ ֶשת ֲא ִחי ָה ֵאם ִמן ָה ֵאם,
דְּ ָפ ׁ ְש ִטינַן לְ ִא ּיסו ָּרא!
ָהא לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
כב,א ָהנָ ְך ַּת ְר ֵּתי דְּ ָד ְמ ָיין לַ ֲה ָד ֵדי ַּכ ֲח ָדא ָח ׁ ֵשיב לְ ה ּו,
וְ ָהא ׁ ִש ְּית ְס ֵרי.
וְ ָהא ִמ ָּכל ָמקוֹ ם לְ ִד ִידי ַחזְ יָ ין לָ ן דִּ כְ ִתיבָ ן לְ ִא ּיסו ָּרא!

ָא ַמר לֵ ּיה:
וְ לִ ַיט ֲע ִמ ְיךִ ,אי ֲהוָ ה ְּכ ִתיב לְ ֶה ֵּית ָיראִ ,מי ֲהוָ ות ָס ְמכַ ת ֲעלַ יְ יה ּו?!
דְּ ָמר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ָ ּב ָנא ִמי ֲח ִתים ֲעלַ ְייהוּ?!
ָה ׁ ְש ָּתא נ ִַמי דִּ כְ ִתיב לְ ִא ּיסו ָּרא  -לָ או ָמר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ָ ּב ָנא ֲח ִתים ֲעלַ ְייה ּו.

רש"י
הא אשת אחי האם בחד קידושין
מיקרבא .לגבי דהאי בקדושין
שקדשה אחי אמו אבל כל הנך
דלעיל לא איקרבו לגביה עד
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:
איתפלג .נתרחקה קורבה:
מה הן שניות .ברייתא דלעיל:
שניות דרבי חייא .לקמן
בשמעתין:
הנך תרתי דדמיין להדדי .אשת
אחי אבי האב ואחות אבי האב
שהן צד אחוה דאב ולמטה דידהו
ערוה:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"

ָּת ֵני דְּ בֵ י ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ישי ׁ ֶש ִ ּב ְבנוֹ וְ ׁ ֶש ְ ּב ִב ּתוֹ ,
" ׁ ְש ִל ׁ ִ
וְ ׁ ֶש ְ ּב ֶבן ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ׁ ֶש ְ ּב ַבת ִא ׁ ְש ּתוֹ – ׁ ְשנִ ָ ּיה.
ְר ִב ִיעי ׁ ֶש ְ ּב ָח ִמיו וְ ׁ ֶש ַ ּב ֲחמוֹ תוֹ – ׁ ְשנִ ָ ּיה".
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 .18כב ,א

ָא ַמר לֵ ּיה ָרבִ ינָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ַמאי ׁ ְשנָ א לְ ַמ ְעלָ ה דְּ ָק ָח ׁ ֵשיב לָ ּה ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא לְ ַמ ּ ָטה דְּ לָ א ָק ָח ׁ ֵשיב לָ ּה ִא ׁ ְש ּתוֹ ?
לְ ַמ ְעלָ ה ,דְּ ִא ּיסו ָּרא ִמכּ ֹ ַח ִא ׁ ְש ּתוֹ ָקא ָא ֵתי ָ -ח ׁ ֵשיב לָ ּה,
לְ ַמ ּ ָטה ,דְּ ִא ּיסו ָּרא לָ או ִמכּ ֹ ַח ִא ׁ ְש ּתוֹ ָק ָא ֵתי  -לָ א ָק ָח ׁ ֵשיב לָ ּה.
וְ ָהא ֶ ּבן ִא ׁ ְש ּתוֹ וּבַ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ ִ ,א ּיסו ָּרא ִמכּ ֹ ַח ִא ׁ ְש ּתוֹ ָק ָא ֵתי ,וְ לָ א ָח ׁ ֵשיב לָ ּה!
ַאיְ ֵידי דְּ ָת ָנא ׁ ְשל ׁ ָֹשה דּ וֹ רוֹ ת לְ ַמ ּ ָטה דִּ ֵיד ּיה וְ לֹא ֲח ׁ ָשבָ ּה,
ָּת ָנא נ ִַמי ׁ ְשל ׁ ָֹשה דּ וֹ רוֹ ת לְ ַמ ּ ָטה דִּ ָיד ּה וְ לֹא ֲח ׁ ָשבָ ּה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ׁ ִשי לְ ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ׁ ְשנִ ּיוֹ ת דְּ בֵ י ַר ִ ּבי ִח ּיָיא,
יֵ ׁש לָ ֶהן ֶה ְפ ֵסק אוֹ ֵאין לָ ֶהם ֶה ְפ ֵסק?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ַרב:
ַא ְר ַ ּבע נ ׁ ִָשים י ֵׁש לָ ֶהם ֶה ְפ ֵסק,
וְ ת ּו לָ א.
ִיתא.
דִּ לְ ָמא ִּכי ָק ָא ַמר ַרב לְ ַה ִהיא ַמ ְתנ ָ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יעי".
ישי ּ ...ו ְר ִב ִ
" ׁ ְש ִל ׁ ִ
יעי" ִ -אין,
ישי  ...ו ְּר ִב ִ
" ׁ ְש ִל ׁ ִ
ְט ֵפי  -לֹא!
ישי וְ ֵאילָ ְך,
דִּ לְ ָמא ִמ ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ֵמ ְרבִ ִיעי וְ ֵאילָ ְך.

רש"י
שלישי שבבנו .בת בן בנו דהא
בת בנו ערוה:
ושבבתו .בת בן בתו שהרי בת
בתו ערוה הלכך בת בן בתו
שניה וכן בת בן בנה של אשתו
או בת בן בתה:
רביעי שבחמיו .דור רביעי
שבחמיו היינו אם אם חמיו
והוא דור רביעי לאשתו ואשתו
בכלל:
ושבחמותו .אם אם חמותו:
שניה .דאם חמיו ואם חמותו
ערוה שהן בכלל אשה ובת בנה
אשה ובת בתה הלכך אמו
שניה:
מאי שנא למעלה .דקרי לאם
אם חמיו ואם אם חמותו רביעי
וקא חשיב לאשתו בחושבנא
דדרי:
ומאי שנא למטה .דקרי לבת בן
בנו דור שלישי ולא חשיב אשתו
דתהוי רביעי:
לאו מכח אשתו קאתי .אלא
מכח דידיה דבבנו מאנוסה
עסקינן:
לההיא מתניתא .הא דקתני
לעיל מה הן שניות בההיא איירי
רב ואמר ארבע יש להן הפסק
ותו לא אבל בהנך דר' חייא
איכא:
ת''ש .דתני בשניות דר' חייא
שלישי שבבנו ורביעי שבחמיו
ותו לא אלמא יש להם הפסק:
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 .19כב ,א
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א לְ ַרב נַ ְח ָמן:
ֲחזִ י ָמר ַהאי ֵמ ַר ָ ּבנַן דַּ ֲא ָתא ִמ ַּמ ַע ְרבָ א וְ ָא ַמר:
ָ ּבע ּו ְ ּב ַמ ַע ְרבָ א:
ּ
ּ
ָ ּגזְ ר ּו ׁ ְש ִנ ּיוֹ ת ְ ּבגֵ ִרים אוֹ לֹא ָגזְ ר ּו ׁ ְש ִניוֹ ת ְ ּבגֵ ִרים?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ּ
לּ
אמר ּו ָ ּב ִאין ִמ ְּקדו ׁ ּ ָּשה ֲחמו ָּרה לִ ְקדו ׁ ּ ָּשה ַק ָּלה,
ֹ
י
א
ש
ׁ
או
י
א
א
ו
ג
ה
ר
ע
ה
ּמ
ְ
ָה ׁ ְש ָּתא ,ו ָ ֶ ְ וָ ּפָ ִ לָ ֶ
לֹא ָ ּגזְ ר ּו ְ ּבה ּו ַר ָ ּבנַן,
ׁ ְשנִ ּיוֹ ת ִמ ָ ּיב ֲעיָ א?!

ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ֵ ּג ִרים ,הוֹ ִאיל וְ ָאת ּו לְ יָ ַדן ,נֵ ָימא ְ ּבה ּו ִמ ְּל ָתא:
ַא ִחין ִמן ָה ֵאם  -לֹא ָי ִעיד ּו,
וְ ִאם ֵה ִעיד ּו ֵ -עדו ָּתן ֵעדוּת.
ַא ִחין ִמן ָה ָאב ְ -מ ִע ִידין לְ כַ ְּת ִח ָּלה.
ַא ֵמ ָימר ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ַא ִחין ִמן ָה ֵאם ִנַמי ְמ ִע ִידין לְ כַ ְּת ִח ָּלה.
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ֵמ ֲע ָריוֹ ת?
ֶע ְרוָ ה  -לַ כּ ֹל ְמסו ָּרה,
ֵעדוּת  -לְ בֵ ית דִּ ין ְמסו ָּרה,
וְ ֵ ּגר ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֵ ּייר ְּ -כ ָק ָטן ׁ ֶשנּוֹ לַ ד דָּ ֵמי.

רש"י
בגרים .גזרו שניות שאם היה גר
נשוי אם אמו יוציא:
מקדושה חמורה .שהעובדי
כוכבים מוזהרין על העריות:
לא גזרו בהו רבנן .דכקטן שנולד
דמי ואין לו קורבה:
לא יעידו .לכתחלה דקורבת אם
בגרים קורבה היא דהא ודאי
אמו היא:
ואם העידו עדותן עדות .דכקטן
שנולד דמי:
מעידין לכתחלה .דרחמנא
אפקריה לזרע מצרי דכתיב
זרמת סוסים זרמתם )יחזקאל
כג( הלכך קורבת אב אינה
קורבה:
מאי שנא .עדות מעריות דאמר
לקמן בפרק נושאין )דף צח (.גר
שהיה נשוי אחותו מן האם
יוציא:
לכל מסורה .הכל נושאין נשים
הלכך אי שרית לקיומה אתי נמי
למישרי ערוה בישראל דכולי
עלמא לא ידעי דטעמא דגר
משום דכקטן שנולד דמי:
לבית דין מסורה .ואי נמי
מכשרת עדות אחים גרים לא
אתיא לאכשורי אחין ישראל
דבית דין ידעי דגר שנתגייר
כקטן שנולד דמי:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"
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 .20כב ,א-ב
ִמ ְׁשנָה
ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ָאח ִמ ָ ּכל ָמקוֹ ם  -זוֹ ֵקק ֶאת ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ְליִ בּ וּם,
וְ ָא ִחיו ה ּוא ְלכָ ל דָּ ָבר.
ּ
חוּץ ִמ ִּמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ָאח ִמן ַה ׁ ּ ִש ְפ ָחה ּו ִמן ַהגוֹ יָ ה.
ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֵ ּבן ִמ ָ ּכל ָמקוֹ ם ּ -פוֹ ֵטר ֵא ׁ ֶשת ָא ִביו ִמן ַה ִ ּיבּ וּם.
וְ ַח ָ ּייב ַעל ַמ ָ ּכתוֹ וְ ַעל ִק ְל ָלתוֹ ,
ו ְּבנוֹ ְל ָכל דָּ ָבר.
חוּץ ִמ ִּמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֵ ּבן ִמן ַה ׁ ּ ִש ְפ ָחה ּו ִמן ַה ּגוֹ יָ ה.

ְ ּג ָמ ָרא
" ִמ ָ ּכל ָמקוֹ ם"  -לְ ַא ּת ּו ֵיי ַמאי?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
לְ ַא ּת ּו ֵיי ַמ ְמזֵ ר.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא ָא ִחיו הוּא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :לֵ ילַ ף ' ַא ֲחוָ ה' ' ַא ֲחוָ ה' ִמ ְ ּב ֵני יַ ֲעקֹב,
ַמה ְּל ַה ָּלן ְּ -כ ׁ ֵש ִרין וְ לֹא ּ ְפסוּלִ ין,
ַאף ָּכאן ְּ -כ ׁ ֵש ִרין וְ לֹא ּ ְפסוּלִ ים,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ֵא ָימא ָהכִ י נ ִַמי?
ֵּכיוָ ן דִּ לְ ִע ְניַן יִבּ וּם ִמ ּ ַיפ ַטר ִנ ּ ַפ ַטר,
כב,ב ִמיזְ ַקק נ ִַמי זָ ֵקיק.

רש"י
מתני'
אח מכל מקום .בגמרא מפרש:
ואחיו לכל דבר .מפרש בגמ':
שפחה ועובדת כוכבים ולדה
כמוה .ובתרה אזיל כדיליף
בגמ':
על מכתו ועל קללתו .אם הכה
או קלל את אביו חייב מיתה:
גמ'
מדלענין יבום מיפטר .את אשת
אביו מיבום פוטר כגון אם היה
לו בן ממזר ונשא אשה ומת ולא
ילדה לו פטורה מן היבום
בשביל הממזר בן בעלה כדיליף
לקמן בן אין לו עיין עליו:
מיזקק נמי זקיק .לאשת אחיו
ליבום שאפילו אין כאן אח אלא
ממזר זה זקוקה לחליצה:
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 .21כב ,ב
"וְ ָא ִחיו הוּא ְלכָ ל דָּ ָבר".
לְ ַמאי ִהלְ כְ ָתא?
לְ יוֹ ְר ׁשוֹ ,
וְ לִ ּ ַיט ֵּמא לוֹ .
ּ ְפ ׁ ִש ָיטאָ ,א ִחיו הוּא!
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמי ָנא:
הוֹ ִאיל וּכְ ִתיבִּ " :כי ִאם לִ ׁ ְש ֵארוֹ ַה ָּקרוֹ ב ֵאלָ יו" )ויקרא כא ,א-ב(,
"ש ֵארוֹ "  -זוֹ ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
וְ ָא ַמר ָמרְ ׁ :
וּכְ ִתיב" :ל ֹא יִ ּ ַט ּ ָמא ַ ּב ַעל ְ ּב ַע ּ ָמיו לְ ֵה ַח ּלוֹ ")ויקרא כא ,ד(,
יֵ ׁש ַ ּב ַעל ֶ ׁ -ש ִּמ ּ ַט ֵּמא,
וְ י ֵׁש ַ ּב ַעל ֶ ׁ -ש ֵאין ִמ ּ ַט ֵּמא,
ָהא ֵּכיצַ ד?
ִמ ּ ַט ֵּמא הוּא לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ְּכ ׁ ֵש ָרה,
וְ ֵאין ִמ ּ ַט ֵּמא לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ּ ְפסוּלָ ה,
ָהכִ י ִנַמיִ ,מ ּ ַט ֵּמא הוּא לְ ָאח ָּכ ׁ ֵשר ,וְ ֵאין ִמ ּ ַט ֵּמא לְ ָאח ּ ָפסוּל,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
51

וְ ֵא ָימא ָהכִ י נ ִַמי?
ָה ָתם  -לְ ַא ּפו ֵּקי ַק ְי ָימא,
ָהכָ א ָ -א ִחיו הוּא.

51
ֹאמר ה' ֶאל-מ ׁ ֶֹשה ֱאמֹר ֶאלַ -הכּ ֲֹהנִ ים ְ ּבנֵי ַא ֲהרֹן וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם לְ נֶ ֶפ ׁש לֹא-יִ ּ ַט ָּמא ְ ּב ַע ָּמיו .
א וַ ּי ֶ
ב ִּכי ִאם-לִ ׁ ְש ֵארוֹ ַה ָ ּקרֹב ֵאלָ יו לְ ִא ּמוֹ וּלְ ָאבִ יו וְ לִ בְ נוֹ וּלְ בִ ּתוֹ וּלְ ָא ִחיו.

רש"י
וליטמא לו .אם כהן הוא ולו אח
ממזר מיטמא לו:
כי אם לשארו .זו אשתו:
לאפוקי קיימא .הלכך לאו
אשתו היא:
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 .22כב ,ב
"חוּץ ִמ ִּמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ָאח ִמן ַה ׁ ּ ִש ְפ ָחה ו ִּמן ַה ּגוֹ יָ ה".
ַמאי ַט ֲע ָמא?
"ה ִא ּׁ ָשה וִ ילָ ֶד ָיה ִּת ְהיֶ ה לַ אדֹנֶ ָיה" )שמות כא ,ד(.
ָא ַמר ְק ָראָ :

" ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֵ ּבן ִמ ָ ּכל ָמקוֹ ם – ּפוֹ ֵטר".
"מ ָ ּכל ָמקוֹ ם"  -לְ ַא ּת ּו ֵיי ַמאי?
ִ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
לְ ַא ּת ּו ֵיי ַמ ְמזֵ ר.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :ו ֵּבן ֵאין לוֹ " )דברים כה ,ה( ַ -ע ֵ ּיין ָעלָ יו.

" ַח ָ ּייב ַעל ַמ ָ ּכתוֹ ".
ַא ַּמאי?
ְק ִרי ָּכאן" :וְ נָ ִשׂ יא ְ ּב ַע ּ ְמ ָך ל ֹא ָתאוֹ ר" )שמות כב ,כז( ּ ְ -בעוֹ ֶׂשה ַמ ֲע ֵׂשה ַע ְּמ ָך!
ְּכ ַד ָא ַמר ַרב ּ ִפנְ ָחס ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְ ּבעוֹ ֶׂשה ְּת ׁשוּבָ ה,
ָהכָ א נ ִַמי ְּכ ׁ ֶש ָע ָׂשה ְּת ׁשוּבָ ה.
וְ ַהאי ַ ּבר ְּת ׁשוּבָ ה הוּא?
וְ ָה ְתנַן:
" ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ְמנַ ְסיָ א אוֹ ֵמר:
"מ ֻע ָ ּות ל ֹא יוּכַ ל לִ ְתקֹן" )קהלת א ,טו(?
ֵאיזֶ ה ּו ְ
זֶ ה ַה ָ ּבא ַעל ָה ֶע ְרוָ ה וְ הוֹ ִליד ִמ ֶּמ ָ ּנ ּה ַמ ְמזֵ ר" )חגיגה ט!(.
ָה ׁ ְש ָּתא ִמ ָיהא" ,עוֹ ֶׂשה ַמ ֲע ֵׂשה ַע ְּמ ָך" הוּא.

רש"י
האשה וילדיה .בשפחה כתיב:
עובדת כוכבים .לקמן מפרש
בשמעתין מכי יסיר את בנך
מאחרי:
ובן אין לו .מצי למכתב ובן או
לו כדאמרינן בקדושין )דף ד(.
אן כסף וכמו מאן יבמי )דברים
כה( מאן בלעם )במדבר כב(
ולהכי כתב אין למידרש עיין
עליו דאם יש לו בן בעולם
פוטר:
בעושה מעשה עמך .והאי אביו
לאו עושה מעשה עמך הוא
שהרי בא על הערוה והוליד
ממנה ממזר:
כדאמר רב פנחס .בפ' חומר
בקדש:
השתא מיהת .הואיל ושב עושה
מעשה עמך הוא ונהי נמי דעונו
גלוי ונזכר כל זמן שממזר קיים
מיהו מתשובה ואילך בכלל
עושה מעשה עמך הוא:
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 .23כב ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַה ָ ּבא ַעל ֲאחוֹ תוֹ  ,וְ ִהיא ַ ּבת ֵא ׁ ֶשת ָא ִביו – ַח ָ ּייב:
ִמ ׁ ּשוּם ֲאחוֹ תוֹ ,
וְ ִמ ׁ ּשוּם ַ ּבת ֵא ׁ ֶשת ָאבִ יו.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ִמ ׁ ּשוּם ֲאחוֹ תוֹ ִ ּב ְל ַבד,
וְ לֹא ִמ ּ ְפנֵ י ַ ּבת ֵא ׁ ֶשת ָא ִביו".
ַמאי ַט ֲע ַמיְ יה ּו דְּ ַר ָ ּבנַן?
ָא ְמ ִריִ :מ ְּכ ִדי ְּכ ִתיב " ֶע ְרוַ ת ֲאחוֹ ְת ָך ַבת ָאבִ ָיך אוֹ ַבת ִא ֶּמ ָך" )ויקרא יח ,ט(,
"ע ְרוַ ת ַ ּבת ֵא ׁ ֶשת ָאבִ ָיך מוֹ לֶ ֶדת ָא ִב ָיך ֲאחוֹ ְת ָך ִהיא" )ויקרא יח ,יא(  -לָ ָּמה לִ י?
ֶ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
לְ ַח ְ ּייבוֹ ִמ ׁ ּשוּם ֲאחוֹ תוֹ ,
וְ ִמ ׁ ּשוּם ַ ּבת ֵא ׁ ֶשת ָאבִ יו.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
"אחוֹ ְת ָך ִהיא",
ָא ַמר ְק ָראֲ :
ּ
ִמ ׁ ּשוּם ֲאחוֹ תוֹ ַא ָּתה ְמ ַח ְייבוֹ ,
וְ ִאי ַא ָּתה ְמ ַח ְ ּייבוֹ ִמ ׁ ּשוּם ַ ּבת ֵא ׁ ֶשת ָאבִ יו.
"אחוֹ ְת ָך ִהיא" ַ -מאי ָעבְ ֵדי לֵ ּיה?
וְ ַר ָ ּבנַןַ ,האי ֲ
יב ֵעי לְ ה ּו לְ ַח ּיְיבוֹ ַעל ֲאחוֹ תוֹ ַ ּבת ָאבִ יו וְ ַ ּבת ִא ּמוֹ ,
ִמ ָ ּ
לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵאין ַמזְ ִה ִירין ִמן ַהדִּ ין.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
"היא" לָ ָּמה לִ י?
ִאם ֵּכן ,לִ כְ ּתוֹ ב ַר ֲח ָמ ָנא " ֲאחוֹ ְת ָך"ִ ,
ִמ ׁ ּשוּם ֲאחוֹ ְת ָך ַא ָּתה ְמ ַח ְ ּייבוֹ ,
וְ ִאי ַא ָּתה ְמ ַח ְ ּייבוֹ ִמ ׁ ּשוּם ַ ּבת ֵא ׁ ֶשת ָאבִ יו.
וְ ַר ָ ּבנַן?
"אחוֹ ְת ָך",
ַאף ַעל ַ ּגב דִּ כְ ִתיבֲ :
"היא",
ִאיצְ ְט ִר ְיך לְ ִמכְ ַּתב ִ
אמר ְ ּב ָעלְ ָמא ַמזְ ִה ִירין ִמן ַהדִּ ין.
ׁ ֶשלּ א ּ ֹ
ת ַ
"אחוֹ ְת ָך" דְּ כָ ַתב ַר ֲח ָמנָ א לָ ָּמה לִ י?
וְ כִ י ֵּת ָימאֲ :
ִמ ְּיל ָתא דְּ ָא ְת ָיא ְ ּב ַקל וָ חוֹ ֶמרָ ,ט ַרח וְ כָ ַתב לָ ּה ְק ָרא,
"היא".
ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָא ִ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
ִאם ֵּכן ,לִ יכְ ְּתבֵ ּיה ַר ֲח ָמ ָנא ' ֲאחוֹ ְת ָך ִהיא' ְ ּב ִא ָיד ְך ְק ָרא.

רש"י
והיא בת אשת אביו .דעל ידי
נשואין נולדה לאביו ולא
באנוסין:
מכדי כתיב ערות אחותך בת
אביך .ובין מן האונסין ובין מן
הנשואין משמע ערות בת אשת
אביך מולדת אביך למה לי הא
נמי אחותו בת אביו היא שמעת
מינה לחייבו משום שני לאוין
הללו ואם שוגג חייב שתי
חטאות:
אחותך היא .בהאי קרא דבת
אשת אביך כתיב:
לחייבו על אחותו .מן האונסין
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
נמי בת אשת אביך דמשמע בין
אמו בין שאין אמו באישות הוא
דכתיב אבל באונסין לא שמעינן
להכי כתיב אחותו לרבות בת
אביו ובת אמו:
מן הדין .מק''ו אם על בת אביו
שלא בת אמו הזהיר על בת אביו
ואמו לכ''ש:
שלא תאמר בעלמא מזהירין מן
הדין .והוי לאו גמור ומהכא לא
ילפינן למימר מדאיצטריך
אחותך אלמא אין מזהירין מן
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:
באידך קרא .גבי אחותך בת
אביך דלא הוזכר שם אישות
דנפקי אונסין מיניה דבנשואין
אשמעינן אף בבת אביו ובבת
אמו מדכתיבא הכא ש''מ
למימרא דאע''ג דהיא בת אשת
אביו לא מחייב אלא משום
אחותו:
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 .24כב ,ב – כג ,א
] ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ִמ ׁ ּשוּם ֲאחוֹ תוֹ ִ ּב ְל ַבד,
וְ לֹא ִמ ּ ְפנֵ י ַ ּבת ֵא ׁ ֶשת ָא ִביו"[.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ַהאי " ַבת ֵא ׁ ֶשת ָא ִב ָיך" ַמאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
יב ֵעי לֵ ּיה ִ -מי ׁ ֶש ּי ֵׁש לוֹ ִא ׁישוּת לְ ָאבִ ָיך ָ ּב ּה,
ִמ ָ ּ
ּ ְפ ָרט לַ ֲאחוֹ תוֹ ִמ ׁ ּ ִש ְפ ָחה וְ גוֹ יָהֶ ׁ ,ש ֵאין ִא ׁישוּת לְ ָאבִ ָיך ָ ּב ּה.
וְ ֵא ָימאְ ּ :פ ָרט לַ ֲאחוֹ תוֹ ֵמ ֲאנו ָּסה?
ַה ִהיא לָ א ָמצִ ית ָא ְמ ַר ְּתִ ,מ ְד ָרבָ א,
דְּ ָרבָ א ָר ִמי:
"ע ְרוַ ת ַ ּבת ִ ּבנְ ָך אוֹ ַבת ִ ּב ְּת ָך ל ֹא ְתגַ ֶּלה" )ויקרא יח ,י(,
ְּכ ִתיבֶ :
ָהא ַ ּבת ְ ּב ָנ ּה דִּ ָיד ּה ,אוֹ ַ ּבת ִ ּב ָּת ּה דִּ ָיד ּה ָ ׁ -ש ֵרי,
"ע ְרוַ ת ִא ּׁ ָשה ו ִּב ָּת ּה ל ֹא ְתגַ ֵּלה ֶאת ַ ּבת ְ ּבנָ ּה וְ ֶאת ַ ּבת ִ ּב ָּת ּה") 52ויקרא יח ,יז(,
ּוכְ ִתיבֶ :
ָהא ֵּכיצַ ד?
ָּכאן ּ ְ -באוֹ נָ ִסין,
שו ִּאין.
כָ אן ּ ְ -ב ִנ ּ ׂ
כג,א וְ ֵא ָימא ּ ְפ ָרט לְ ַח ָ ּייבֵ י לָ אוִ ין!
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַח ָ ּייבֵ י לָ אוִ ין ָּת ְפשִׂ י ְ ּבה ּו ִקדּ ו ׁ ִּשין.
דִּ כְ ִתיבִּ :
"כי ִת ְהיֶ י ָן לְ ִא ׁיש ׁ ְש ֵּתי נָ ׁ ִשים ָה ַא ַחת ֲאהו ָּבה וְ ָה ַא ַחת ְשׂ נו ָּאה" )דברים כא ,טו(,
וְ כִ י י ֵׁש ֲאהוּבָ ה לִ פְ נֵ י ַה ָּמקוֹ ם וְ י ֵׁש ְׂשנו ָּאה לִ פְ נֵי ַה ָּמקוֹ ם?
שו ֶּאי ָה,
"אהוּבָ ה" ֲ -אהוּבָ ה ְ ּב ִני ּ ׂ
ֶא ָּלאֲ :
שו ֶּא ָיה,
"שׂ נו ָּאה"  -שְׂ נו ָּאה ְ ּב ִני ּ ׂ
ְ
וְ ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא ִּ
"כי ִת ְהיֶ י ָן".
וְ ֵא ָימא ּ ְפ ָרט לְ ַח ָ ּייבֵ י ָּכ ֵריתוֹ ת!
ָא ַמר ָרבָ א:
"ע ְרוַ ת ֲאחוֹ ְת ָך ַבת ָא ִב ָיך אוֹ ַבת ִא ּ ֶמ ָך מוֹ לֶ ֶדת ַ ּביִ ת אוֹ מוֹ לֶ ֶדת חוּץ" )ויקרא יח ,ט(,
ָא ַמר ְק ָראֶ :
ֵ ּבין ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים לוֹ לְ ָאבִ ָיך"ַ :ק ֵ ּיים"ּ ֵ ,בין ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים לוֹ לְ ָאבִ ָיך" :הוֹ צֵ א".
"אחוֹ ְת ָך ִהיא" )ויקרא יח ,יא(.
וְ ָא ַמר ַר ֲח ָמנָ אֲ :
ֵא ָימאּ ֵ :בין ׁ ֶשאוֹ ֵמר לוֹ ָאבִ ָיך ַ"ק ּיֵים"ּ ֵ ,בין ׁ ֶשאוֹ ֵמר לוֹ ָאבִ ָיך "הוֹ צֵ א",
"אחוֹ ְת ָך ִהיא" ,לְ ַרבּ וֹ ת ֲאחוֹ תוֹ ִמ ׁ ּ ִש ְפ ָחה וְ גוֹ יָה!
וְ ָא ַמר ַר ֲח ָמנָ אֲ :
ָא ַמר ְק ָראּ ַ :
"בת ֵא ׁ ֶשת ָא ִב ָיך" )ויקרא יח ,יא(,
ִמי ׁ ֶש ּי ֵׁש לוֹ ִא ׁישוּת לְ ָאבִ ָיך ָ ּב ּה,
ּ ְפ ָרט לַ ֲאחוֹ תוֹ ִמ ׁ ּ ִש ְפ ָחה וְ גוֹ יָה.
ו ָּמה ָר ִא ָית?
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ַח ָ ּייבֵ י ָּכ ֵריתוֹ ת ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ַרבּ וֹ ת,
ׁ ֶש ֵּכן ָּת ְפ ִסי ָ ּב ֶהן ִקדּ ו ׁ ִּשין לְ ָעלְ ָמא.
52

ֶע ְרוַ ת ִא ׁ ּ ָשה וּבִ ָּת ּה לֹא ְתגַ ֵּלה ֶאתּ ַ -בתּ ְ -ב ּנָה וְ ֶאתּ ַ -בתּ ִ -ב ָּת ּה לֹא ִת ַ ּקח לְ גַ לּ וֹ ת ֶע ְרוָ ָת ּה ׁ ַש ֲא ָרה ֵה ָ ּנה זִ ָּמה ִהוא.

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
כן תבא עליה ובעלתה )דברים
כא( ומעיקרא לא:
ואימא פרט לאחותו מאנוסתו.
שלא היה אישות לאביך בה:
כאן באונסין .ערות בת בנך
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:
פרט לחייבי לאוין .אם נשא
אביו ממזרת והוליד בת לאו
אחותו היא ואימא דלא תפסי
בהו קדושי:
יש אהובה לפני המקום .צורך
היה לו להזכיר שאם זה היה
אוהב את זו ושונא את זו אין
הבכורה משתנה בכך פשיטא
שאם זה שונאה אין המקום
שונאה:
שנואה בנישואיה .בעבירה:
כי תהיינה .דאית בהו הויה:
ואימא .דהאי בת אשת אביו
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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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

ַאדְּ ַר ָ ּבהִ ׁ ,ש ְפ ָחה וְ גוֹ ָיה ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ַרבּ וֹ ת,
דְּ ִאי ִמ ַ ּג ְ ּי ָירה לְ ִד ֵיד ּיה ִנַמי ָּת ְפ ִסי ָ ּב ּה ִקדּ ו ׁ ִּשין!
לְ כִ י ִמ ַ ּג ְ ּי ָירה ּגוּפָ א ַא ֲח ִרינָא ִהיא.
וְ ַר ָ ּבנַן ,לְ ַמעו ֵּטי ׁ ּ ִשפְ ָחה וְ גוֹ ָיה ְמנָ א לְ הוּ?
"ה ִא ּׁ ָשה וִ ילָ ֶד ָיה ִּת ְהיֶ ה לַ אדֹנֶ ָיה" )שמות כא ,ד(,
נָ ְפ ָקא לְ ה ּו ִמ ָ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
ַחד ּ ְ -ב ׁ ִשפְ ָחה,
וְ ַחד ְ ּבגּוֹ יָה.
וּצְ ִריכִ י,
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַןִ ׁ :ש ְפ ָחהִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ֵאין לָ ּה ַח ִייס,
ֲאבָ ל ּגוֹ יָה דְּ ִאית לָ ּה ַח ִייס ֵא ָימא לֹא.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַןּ :גוֹ יָהִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ לָ א ׁ ַש ְייכָ א ְ ּב ִמצְ וֹ ת,
ֲאבָ ל ׁ ִש ְפ ָחה דְּ ׁ ַשיְ יכָ א ְ ּב ִמצְ וֹ תֵ ,א ָימא לֹא,
צְ ִריכָ א.
וְ ַר ָ ּבנַןַ ,א ׁ ְש ַּכ ַחן ׁ ִש ְפ ָחהּ ,גוֹ יָ ה ְ -מ ָנא לְ ה ּו?
וְ כִ י ֵּת ָימאֵ :נילָ ף ִמ ׁ ּ ִשפְ ָחה ָ -ה ְנה ּו ִמצְ ָר ְך צְ ִריכִ י!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ָא ַמר ְק ָראִּ " :כי יָ ִסיר ֶאת ִ ּבנְ ָך ֵמ ַא ֲח ַרי") 53דברים ז ,ג-ד(,
ִ ּבנ ְָך ִמ ִ ּישְׂ ְר ֵאלִ ית ָקרוּי " ִ ּבנְ ָך",
ָ
וְ ֵאין ִ ּבנ ְָך ַה ָ ּבא ִמן ַה ּגוֹ יָה ָקרוּי " ִ ּבנְ ך"ֶ ,א ָּלא ְ ּב ּנָה.
ָא ַמר ָרבִ ינָ א:
ָ
ָ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ֶ :בן ִ ּב ְּתך ַה ָ ּבא ִמן ַהגּוֹ י ָקרוּי " ִ ּבנְ ך".
לֵ ָימא ָק ָסבַ ר ָרבִ י ָנא:
גּוֹ י וְ ֶעבֶ ד ַה ָ ּבא ַעל ַ ּבת יִ שְׂ ָר ֵאל ַה ָ ּולָ ד ָּכ ׁ ֵשר?!
נְ ִהי ַמ ְמזֵ ר לָ א ָהוֵ י,
ָּכ ׁ ֵשר נ ִַמי לָ א ָהוֵ י,
יִ שְׂ ָר ֵאל ּ ָפסוּל ִמ ְיק ִרי.
ַהאי ְ ּב ׁ ִשבְ ָעה א ּו ּמוֹ ת ְּכ ִתיב!
ִּ
"כי יָ ִסיר" לְ ַרבּ וֹ ת ָּכל ַה ְּמ ִס ִירים.
ָהנִ ָיחא לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,דְּ ָד ֵר ׁיש ַט ֲע ָמא דִּ ְק ָרא,
ֶא ָּלא לְ ַר ָ ּבנַןְ ,מ ָנא לְ ה ּו?
ַמאן ַּת ָ ּנא דְּ ָפלֵ יג ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה?
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא.

שפחה אין לה חייס .אין לה
יחס דכתיב עם החמור
)בראשית כב( ועובדת כוכבים
מתייחסת על שם אביה דכתיב
בלאדן בן בלאדן )מ''ב כ(
הדרימן בן טברימון )מ''א טו(:
שפחה שייכא במצות .כל מצוה
שהאשה חייבת בה עבד חייב בה
דגמר לה לה מאשה )חגיגה דף
ד:(.
כי יסיר את בנך .מדלא כתיב כי
תסיר ש''מ הכי קאמר בתך לא
תתן לבנו כי יסיר בעל בתך את
בנך שתלד לו בתך מאחרי אבל
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:
ש''מ .מדכתיב כי יסיר את בנך
ומוקמינן ליה בבן שתלד בתך
לעובד כוכבים אלמא בן בתך
הבא מן העובד כוכבים קרוי נמי
בנך:
לימא קסבר רבינא וכו' הולד
כשר .ולקמן פליגי בה בהחולץ
)דף מה) (.ול''נ דהולד ממזר
גרסי' דלא הוי כגר שנתגייר
אלא צד ישראלית יש בו ושייך
ביה ממזרות(:
בשבעה אומות כתיב .ושאר
עובדות כוכבים מנלן דולדה
כמוה:
לרבי שמעון דדריש טעמא
דקרא .בפרק המקבל בבבא
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
דאי נמי לא מפרש קרא טעמא
הוה דריש טעמא דחיתון משום
כי יסיר את בנך ולא איצטריך
קרא לפרושי טעמא ואייתר
קרא כי יסיר לרבות שאר
מסירין:
אלא לרבנן .איצטריך קרא
לפרושי טעמא בז' אומות
גופייהו ולמעוטי שאר אומות
דאינן אדוקין בעבודת כוכבים
כמותן כדקיימא לן )חולין דף
יג (:עובדי כוכבי' שבחו''ל לאו
עובדי עבודת כוכבי' הן אלא
מנהג אבותיהן בידיהן ולא
אייתר ליה רבויא ושאר אומות
אמרינן
ודכוותיה
מנלן
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
דקרא בעלמא הכא קרא פירש
טעמא:

53
ג וְ לֹא ִת ְת ַח ֵּתן ָ ּבם ִ ּב ְּת ָך לֹאִ -ת ֵּתן לִ בְ נוֹ ו ִּב ּתוֹ לֹאִ -ת ַ ּקח לִ בְ נֶ ָך .ד ִּכי-יָ ִסיר ֶאתּ ִ -בנְ ָך ֵמ ַא ֲח ַרי וְ ָעבְ ד ּו ֱא-ל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וְ ָח ָרה ַאף ה' ָ ּבכֶ ם וְ ִה ׁ ְש ִמ ְיד ָך ַמ ֵהר.

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"
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 .25כג ,ב
כג,ב ִמ ְׁשנָה
ִמי ׁ ֶש ִ ּקידֵּ ׁש ַא ַחת ִמ ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ ת וְ ֵאין יוֹ ֵד ַע ֵאי זֶ ה ֵמ ֶהן ִקידֵּ ׁש –
נוֹ ֵתן ֵ ּגט ָלזוֹ  ,וְ גֵ ט ָלזוֹ .
יהן,
ֵמת ,וְ לוֹ ָאח ֶא ָחד  -חוֹ ֵלץ ִל ׁ ְש ֵּת ֶ
יבם.
ָהי ּו לוֹ ׁ ְשנַ יִ ם ֶ -א ָחד חוֹ ֵלץ ,וְ ֶא ָחד ְמיַ ֵ ּ
יאין ִמ ָ ּי ָדם.
ָק ְדמ ּו וְ ָכנְ ס ּו ֵ -אין מוֹ ִצ ִ
ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶש ִ ּקדְּ ׁש ּו ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ ת,
זֶ ה ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵאי זוֹ ִקידֵּ ׁש,
וְ זֶ ה ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵאיזוֹ ִקידֵּ ׁש.
יטין,
זֶ ה נוֹ ֵתן ׁ ְשנֵ י גִ ִּ
יטין.
וְ זֶ ה נוֹ ֵתן ׁ ְשנֵ י גִ ִּ
ֵמת ּוָ ,לזֶ ה ָאח וְ ָלזֶ ה ָאח,
יהן,
זֶ ה חוֹ ֵלץ ִל ׁ ְש ֵּת ֶ
יהן.
וְ זֶ ה חוֹ ֵלץ ִל ׁ ְש ֵּת ֶ
ָלזֶ ה ֶא ָחד ,וְ ָלזֶ ה ׁ ְשנַ יִ ם -
יהן.
ַה ָ ּי ִחיד  -חוֹ ֵלץ ִל ׁ ְש ֵּת ֶ
יבם.
וְ ַה ׁ ּ ְשנַ יִ ם ֶ -א ָחד חוֹ ֵלץ ,וְ ֶא ָחד ְמיַ ֵ ּ
יאין ִמ ָ ּי ָדם.
ָק ְדמ ּו וְ ָכנְ ס ּו ֵ -אין מוֹ ִצ ִ
ָלזֶ ה ׁ ְשנַ יִ ם וְ ָלזֶ ה ׁ ְשנַ יִ ם –
ָא ִחיו ׁ ֶשל זֶ ה חוֹ ֵלץ ְל ַא ַחת ,וְ ָא ִחיו ׁ ֶשל זֶ ה חוֹ ֵלץ ְל ַא ַחת,
יבם ֲחלו ָּצתוֹ ׁ ֶשל זֶ ה,
ָא ִחיו ׁ ֶשל זֶ ה ְמיַ ֵ ּ
יבם ֲחלו ָּצתוֹ ׁ ֶשל זֶ ה.
וְ ָא ִחיו ׁ ֶשל זֶ ה ְמיַ ֵ ּ
יבם.
ָק ְדמ ּו ׁ ְשנַ יִ ם וְ ָח ְלצ ּו  -לֹא יְ יַ ְ ּבמ ּו ַה ׁ ּ ְשנַ יִ םֶ ,א ָ ּלא ֶא ָחד חוֹ ֵלץ וְ ֶא ָחד ְמיַ ֵ ּ
יאין ִמ ָ ּי ָדם.
ָק ְדמ ּו וְ ָכנְ ס ּו ֵ -אין מוֹ ִצ ִ

ְ ּג ָמ ָרא
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
ִקדּ ו ׁ ִּשין ׁ ֶש ֵאין ְמסו ִּרין לְ בִ ָיאה ָ -הו ּו ִקדּ ו ׁ ִּשין!
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַןְּ :כ ׁ ֶשהו ְּּכר ּו ,וּלְ בַ ּסוֹ ף נ ְִת ָע ְרב ּו.
דַּ י ְָקא נ ִַמי:
דְּ ָק ָתנֵ י" :וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע" ,וְ לֹא ָק ָתנֵי 'וְ ֵאינוֹ יָדו ַּע'.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
ֵס ָיפא ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה:
יהן,
" ֵמת וְ לוֹ ָאח ֶא ָחד  -חוֹ ֵלץ ִל ׁ ְש ֵּת ֶ
יבם".
ָהי ּו לוֹ ׁ ְשנַ יִ ם ֶ -א ָחד חוֹ ֵלץ וְ ֶא ָחד ְמיַ ֵ ּ
דַּ וְ ָקא ִמ ֲיחלָ ץ וַ ֲה ַדר יַבּ ו ֵּמי,
ישא  -לֹא,
ֲאבָ ל ַיבּ ו ֵּמי ְ ּב ֵר ׁ ָ
דְּ ָקא ּ ָפגַ ע ְ ּב ֲאחוֹ ת זְ קו ָּקתוֹ .

רש"י
מתני'
ואין יודע אי זה מהן קידש .אסור בשתיהן דכל חדא
וחדא איכא למימר זו אחות אשה:
חולץ לשתיהן .דלא ידע איזו היא יבמתו ומיחלץ
חדא וייבומי חדא לא דאחות חלוצתו אסורה לו
מדרבנן בחייה ויבומי ברישא נמי לא דדלמא לא זו
היא יבמתו וקפגע באחות זקוקתו דהויא כאשתו:
היו לו שנים אחד חולץ .תחלה לאחת והשני אם
רצה לייבם לשניה מייבם דאם זו יבמתו שפיר ואם
אחותה היא לא קפגע באחות זקוקתו דחליצה
אפקעה לזיקה:
קדמו וכנסו .קודם שנמלכו בבית דין:
אין מוציאין מידם .דכל חד וחד אמר אנא שפיר
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:
שנים שקדשו ב' אחיות .והם נכרים:
זה חולץ לשתיהן וכו' .דכל חד וחד מינייהו אסור
ליבומי דדלמא באחות זקוקתו פגע:
היחיד חולץ לשתיהן .כדפרישית לעיל שאי אפשר לו
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:
והשנים אחד חולץ .לאפקועי זיקה מאחיו אם זו
היא יבמתו ותשתרי אחותה לשני ממה נפשך אם
יבמתו היא שפיר ואם אחותה היא הא קפקעה זיקת
היבמה מיניה בחליצת אחיו:
אחיו של זה מייבם חלוצתו של זה .ממה נפשך אם
זו יבמתו שפיר נסיב שהרי אחיו לא חלץ לזו אלא
לאחותה שלא היתה יבמתו ואינה כלום ואי לאו
יבמתו שפיר נסיב נכרית דאי משום אחות זקוקתו
ליכא שהרי חלץ אחיו לאחותה שהיא יבמתו ופקע
זיקה ואי משום יבמה לשוק הרי חלצה זו מן היחיד
שהוא אח בעלה:
קדמו שנים .אחין של אחד וחלצו לשתיהן משום
דלא ידעי אי זו היא יבמתו:
לא ייבמו השנים .אחים האחרים זה את זו וזה את
זו דקמא דנסיב איכא למימר זו היא אחות זקוקתו
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:
ואם קדמו .אלו שנים האחרונים וכנסו אחר חליצת
השנים הראשונים ולא באו לימלך לב''ד אין
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'
שמעת מינה קדושין שאין מסורים לביאה .שאין
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
קיימא עליה בספק אחות אשה ומדקתני נותן גט לזו
וגט לזו מכלל דחדא מיהא מקודשת ומשום ספיקא
דלא ידע הי מינייהו בעי למיתב גט לתרווייהו אלמא
קדושין הן ופלוגתא דאביי ורבא היא בקדושין:
שהוכרו .בשעת קדושין ויודע היה את מי מקדש
הלכך מסורים לביאה נינהו וחלו קדושין:
ואינו יודע .משמע השתא אין יודע אין ידוע משמע
לא נודע הדבר מעולם:
ומאי קמ''ל .מתניתין פשיטא דתרווייהו בעי גיטא
דלא ידע הי מינייהו:
סיפא איצטריכא ליה .דקתני אחד חולץ ואחד
מייבם וקא שמעינן דוקא מיחלץ חד והדר יבומי
אידך ממה נפשך כדפרישית לעיל:
אבל יבומי .חד ברישא והדר מיחלץ שני לאידך לא
דקמא דייבם דלמא פגע באחות זקוקתו:
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 .26כג ,ב
" ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶש ִ ּקדְּ ׁש ּו ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ ת,
]זֶ ה ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵאי זוֹ ִקידֵּ ׁש,
וְ זֶ ה ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵאיזוֹ ִקידֵּ ׁש.
יטין,
זֶ ה נוֹ ֵתן ׁ ְשנֵ י גִ ִּ
יטין"[.
וְ זֶ ה נוֹ ֵתן ׁ ְשנֵ י גִ ִּ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
ִקדּ ו ׁ ִּשין ׁ ֶש ֵאין ְמסו ִּרין לְ בִ ָיאה ָ -הו ּו ִקדּ ו ׁ ִּשין!
ָהכָ א נ ִַמי ְּכ ׁ ֶשהו ְּּכר ּו ,וּלְ בַ ּסוֹ ף ִנ ְת ָע ְרבוּ.
דַּ י ְָקא נ ִַמי ,דְּ ָק ָתנֵ י" :וְ ֵאין יוֹ ֵד ַע" ,וְ לֹא ָק ָתנֵ י' :וְ ֵאין ָידו ַּע'.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ו ַּמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
ֵס ָיפא ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה:
" ֵמתוָּ ,לזֶ ה ֶא ָחד וְ ָלזֶ ה ׁ ְשנַ יִ ם,
יהן,
ַה ָ ּי ִחיד  -חוֹ ֵלץ ִל ׁ ְש ֵּת ֶ
וְ ַה ׁ ּ ְשנַ יִ ם ֶ -א ָחד חוֹ ֵלץ וְ ֶא ָחד ְמיַ ֵ ּ
יבם".
ישא!
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא ַה ְיינ ּו ֵר ׁ ָ
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :לִ יגְ זוֹ ר ְּת ֵרי ַא ּט ּו ַחד,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ַדוְ ָקא ִמ ֲיחלָ ץ וַ ֲה ַדר ַיבּ ו ֵּמי,
ישא  -לֹא.
ֲאבָ ל ַיבּ ו ֵּמי ְ ּב ֵר ׁ ָ
דְּ ָקא ּ ָפגַ ע ִ ּביבָ ָמה לַ ׁ ּשוּק.

רש"י
היינו רישא .דהא אשמעינן
ברישא היו לו שנים אחד חולץ
ואחד מייבם:
מהו דתימא .הכא לא לייבם
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:
ודוקא מיחלץ .האח היחידי
לשתיהן והדר יבומי חד
מהשנים אחר חליצת אחיו
לשניה:
אבל יבומי ברישא .קודם
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
דהיחידי הוא הנכרי ולו היבמה
זקוקה והא מילתא לא
אשמעינן ברישא:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"

95

 .27כג ,ב – כד ,א
" ָלזֶ ה ׁ ְשנַ יִ ם וְ ָלזֶ ה ׁ ְשנַ יִ ם –
] ָא ִחיו ׁ ֶשל זֶ ה חוֹ ֵלץ ְל ַא ַחת ,וְ ָא ִחיו ׁ ֶשל זֶ ה חוֹ ֵלץ ְל ַא ַחת,
יבם ֲחלו ָּצתוֹ ׁ ֶשל זֶ ה[.
יבם ֲחלו ָּצתוֹ ׁ ֶשל זֶ ה ,וְ ָא ִחיו ׁ ֶשל זֶ ה ְמיַ ֵ ּ
ָא ִחיו ׁ ֶשל זֶ ה ְמיַ ֵ ּ
ָהא ּת ּו לָ ָּמה לִ י? ַה ְיינ ּו ַה ְך!
יבם ְ ּבלֹא ֲחלִ יצָ ה,
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :לִ יגְ זוֹ ר דִּ לְ ָמא ְמיַ ֵ ּ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ַמאי ׁ ְשנָ א ֵמ ָהא דִּ ְתנַן:
" ַא ְר ָ ּב ָעה ַא ִחין,
שו ִּאין ֶאת ָה ֲא ָחיוֹ ת,
שו ִּאין ׁ ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ ת ,ו ֵּמת ּו ַה ְ ּנ ׂ
ׁ ְשנַ יִ ם ֵמ ֶהן נְ ׂ
ֲה ֵרי ֵאלּ ּו חוֹ ְלצוֹ ת וְ לֹא ִמ ְתיַ ְ ּ
יבמוֹ ת" )יבמות כו?(.
ָהכִ י ָה ׁ ְש ָּתא?!
כד,א ָה ָתםִ ,אי לְ ַמאן דְּ ָא ַמר" :יֵ ׁש זִ ָ ּיקה"  -יֵ ׁש זִ ָ ּיקה.
וְ ִאי לְ ַמאן דְּ ָא ַמרָ " :אסוּר לְ בַ ּ ֵטל ִמצְ וַ ת ְיבָ ִמין" ָ -אסוּר לְ בַ ּ ֵטל ִמצְ וַ ת יְ בָ ִמין.
ָהכָ אָּ ,כל ַחד וְ ַחד ֵאימוּר דִּ ֵיד ּיה ָקא ִמ ְת ַר ְמ ָיא לֵ ּיה.

רש"י
אחיו של זה מייבם חלוצתו של
זה הא תו למה לי .היינו הך
דהא אשמעינן ברישא השנים
אחד חולץ ואחד מייבם וה''נ
הכי הוא דהני תרי חד חליץ וחד
מייבם והני תרי חד חליץ וחד
מייבם:
מהו דתימא .ניגזור דלמא אתי
ליבומי אחד משנים אלו ואחד
משנים אלו בלא חליצה וקפגע
כל חד בספק יבמה לשוק
ובאחות זקוקה:
קמ''ל .דלא גזרינן והא מרישא
לא שמעינן דהתם לזה אחד
ולזה שנים דסוף סוף לא מייבם
אלא חדא וכיון דעוסקין
בחליצה דחדא מדכרי נמי ולא
מייבמי עד שיחלוץ היחיד
לשתיהן אבל הכא כיון דלבסוף
תרוייהו מייבמין הך להאי
ביתא והך להאי ביתא אתי
למימר מה לנו ולחליצה:
מאי שנא מהא וכו' ולא
מתייבמות .וקתני סיפא אם
קדמו וכנסו יוציאו והכא קתני
אין מוציאין מידן:
חולצות ולא מתייבמות .ולא
אמרינן ליחלוץ חד מנייהו ודחי
לזיקה דידה מאחיו והאי מייבם
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:
הכי השתא .התם זקוקות
שתיהן להן אי למ''ד בפרק ד'
אחין טעמא דאין מתייבמת
אפילו אחת מהן משום דיש
זיקה דמרישא מיתסרא משום
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:
ואי למ''ד .טעמא משום דאסור
לבטל מצות יבמין ואי מייבם
האי חדא דלמא מיית אידך
קודם שייבם ותצא אחותה
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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 .28כד ,א
יאין".
" ָק ְדמ ּו וְ ָכנְ ס ּו ֵ -אין מוֹ ִצ ִ
ָּת ֵני ׁ ֵשילָ א:
יהם כּ ֹ ֲהנִ ים".
"וַ ֲא ִפילּ ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ֲחלוּצָ ה דְּ ַר ָ ּבנַן ִהיא.
ו ְּס ֵפק ֲחלוּצָ ה  -לֹא ָ ּגזְ ר ּו ְ ּבה ּו ַר ָ ּבנַן.
וְ ֲחלוּצָ ה דְּ ַר ָ ּבנַן ִהיא?!
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
54
""גְ רו ׁ ָּשה" )ויקרא כא ,יד(,
ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא " ְ ּגרו ׁ ָּשה"ֲ ,חלו ָּצה ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ִא ּׁ ָשה""!
ִמדְּ ַר ָ ּבנַן הוּא,
ו ְּק ָרא ַא ְס ַמכְ ָּתא ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא.

54

אלמנה וגְ רו ׁ ָּשה וחללה זונה את אלה לא יקח

רש"י
ואפילו שניהם כהנים .וחד
מנייהו ודאי חלוצה נסיב דהא
ארוסת הנכרי חלוצה היא מאחד
משני אחיו כדקתני קדמו שנים
וחלצו:
חלוצה .דאסורה לכהן:
מדרבנן הוא .והכא דלכל חד
אינה אלא ספק דשמא זה ייבם
את יבמתו גמורה לא גזור רבנן
לאפוקה מספק:
גרושה .מאישה לא יקחו:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"
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 .29כד ,א-ב
ִמ ְׁשנָה
יבם,
ִמ ְצוָ ה ַ ּב ָ ּגדוֹ ל ְליַ ֵ ּ
וְ ִאם ָק ַדם ַה ָ ּק ָטן  -זָ ָכה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יבם.
יכן ׁ ֶש ִּמ ְצוָ ה ַ ּב ָ ּגדוֹ ל ְליַ ֵ ּ
""וְ ָהיָ ה ַה ְ ּבכוֹ ר" )דברים כה ,ו( ִ -מ ָ ּ
"א ׁ ֶשר ֵּתלֵ ד" ְ ּ -פ ָרט ְל ַאיְ לוֹ נִ יתֶ ׁ ,ש ֵאינָ ה יוֹ ֶל ֶדת.
ֲ
"יָ קוּם ַעל ׁ ֵשם ָא ִחיו" ְ -לנַ ֲח ָלה.
ַא ָּתה אוֹ ֵמר ְלנַ ֲח ָלה ,אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ְל ׁ ֵשם,
יוֹ ֵסף  -קוֹ ִרין אוֹ תוֹ יוֹ ֵסף,
יוֹחנָ ן  -קוֹ ִרין אוֹ תוֹ יוֹ ָחנָ ן?
ָ
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאן" :יָ קוּם ַעל ׁ ֵשם ָא ִחיו",
"על ׁ ֵשם ֲא ֵח ֶיהם יִ ָ ּק ְרא ּו ְ ּבנַ ֲחלָ ָתם" )בראשית מח ,ו(,
וְ נֶ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלןַ :
"שם" ָה ָאמוּר ְל ַה ָ ּלן  -נַ ֲח ָלה,
ַמה ׁ ֵ
"שם" ָה ָאמוּר ָ ּכאן ְ -לנַ ֲח ָלה.
ַאף ׁ ֵ
"וְ ל ֹא יִ ּ ָמ ֶחה ׁ ְשמוֹ " )דברים כה ,ו( ְ ּ -פ ָרט ְל ָס ִריס ׁ ֶש ׁ ּ ְשמוֹ ָמחוּי".
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ָא ַמר ָרבָ א:
ַאף ַעל ַ ּגב דִּ בְ כָ ל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה ֵאין ִמ ְק ָרא יוֹ צֵ א ִמ ֵידי ּ ְפ ׁשוּטוֹ ,
ָהכָ א ֲא ַתאי ְ ּגזֵ ָרה ׁ ָשוָ ה ַא ּ ִפ ְיק ֵּת ּיה ִמ ּ ְפ ׁ ָש ֵט ּיה לְ גַ ְמ ֵרי.
"שם" ׁ ֵשם ַמ ָּמ ׁש?!
וְ ִאי לָ או ְ ּגזֵ ָרה ׁ ָשוָ ה ֲהוָ ה ָא ִמי ָנא ׁ ֵ
לְ ַמאן ָק ַמזְ ַהר ַר ֲח ָמ ָנא?
ָ
לַ ָ ּיבָ ם?! ' -יָקוּם ַעל ׁ ֵשם ָא ִחיך' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ִאי לְ בֵ י דִּ י ָנא – 'יָקוּם ַעל ׁ ֵשם ֲא ִחי ָאבִ יו' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
וְ ִדלְ ָמאָ ,הכִ י ָק ָא ַמר לְ ה ּו ַר ֲח ָמנָ א לְ בֵ ית דִּ יןִ :א ְמר ּו לֵ ּיה לַ ָ ּיבָ ם יָקוּם ַעל ׁ ֵשם ָא ִחיו.
ֶא ָּלא ֲא ַתאי ְ ּגזֵ ָרה ׁ ָשוָ ה ַא ּ ִפ ְיק ֵּת ּיה לְ גַ ְמ ֵרי לְ גַ ְמ ֵרי.
ָה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ְמ ַר ְּת ְק ָרא ַ ּב ָ ּגדוֹ ל ְּכ ִתיב,
ֵא ָימא ְ ּבכוֹ ר  -לְ ַי ֵ ּיבםָ ּ ,פ ׁשוּט  -לֹא לְ ַי ֵ ּיבם!
ִאם ֵּכןֵ ,א ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּבעוֹ לָ מוֹ  ,דְּ ִמ ֵיעט ַר ֲח ָמנָא לָ ָּמה לִ י?
ּ ָפ ֵר ְיך ַרב ַא ָחא:
וְ ֵא ָימא לְ ַמעוּטֵ י בּ וּכְ ָרא דְּ ִא ָּמא!
ַההוּא לָ א ָמצֵ ית ָא ְמ ַר ְּת,
דְּ ִיבּ וּם ְ ּב ַנ ֲחלָ ה ָּתלָ ה ַר ֲח ָמנָא,
וְ נ ֲַחלָ ה ִמן ָה ָאב וְ לֹא ִמן ָה ֵאם.
וְ ֵא ָימאִּ :כי ִא ָּיכא ְ ּבכוֹ ר ִּת ְת ַק ֵ ּיים ִמצְ וַ ת ִיבּ וּם,
ִּכי לֵ ָּיכא ְ ּבכוֹ ר  -לֹא ִּת ְת ַק ּיֵים ִמצְ וַ ת יִ בּ וּם!
ָא ַמר ְק ָרא" :ו ֵּמת ַא ַחד ֵמ ֶהם",
ִמי לָ א ָע ְס ִקינַן דְּ ִמית ְ ּבכוֹ ר ,וְ ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא :לְ יַ ֵ ּיבם ָק ָטן.
ַיבם ְ ּבכוֹ ר!
וְ ֵא ָימא :דְּ ִמית ָק ָטן ,וְ ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא לְ י ֵ ּ
ָהא ִמ ֵיעט ַר ֲח ָמנָ א ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָה ָיה ְ ּבעוֹ לָ מוֹ .
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והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת

רש"י
מכאן שמצוה בגדול .הכי דריש ולקחה לו
לאשה ויבמה והיה הבכור המייבם יהיה
הבכור:
אשר תלד .ואותה יבמה תהא ראויה לילד
פרט לאילונית:
יקום .היבם על שם אחיו לנחול נחלתו ולא
יחלקו אחיו עמו:
אתה אומר לנחלה .והאי יקום ביבם
משתעי:
או אינו .אלא בבן שיולד לו משתעי שאם
היה שם המת יוסי קורין לזה יוסי:
אין מקרא יוצא מידי פשוטו .ואע''ג
דדרשינן ליה לדרשא מידי פשוטו מיהו לא
נפיק לגמרי:
ואפיקתיה לגמרי .שאין צריך לקרות לבנו
בשם אחיו המת והכי גמר לה מרביה:
ופרכינן ואי לאו גזרה שוה הוה אמינא שם
ממש בתמיה:
ליבם .קאמר רחמנא בן הנולד לך יקום על
שם אחיך מיבעי ליה:
ואי לבית דין .מודע רחמנא מצות קריית
שם הבן:
יקום על שם אחי אביו מיבעי ליה .אלא
ודאי ביבם גופיה משתעי קרא ולבית דין
קאמר רחמנא שיקום היבם על שם אחיו
המת לנחלה:
אמרו לו ליבם .שיקום בנו על שם אחיו דכל
מצות יבום קא מודע קרא לב''ד וקאמר להו
להזהיר יבמה לבא עליה והבן אשר תלד לו
יקימנו ע''ש אחיו:
אימא בכור .דוקא קאמר קרא אבל פשוט
לא לייבם לגמרי בין איכא בכור בין ליכא
בכור:
אם כן .דפשוט לאו בר יבום הוא למה לי
דמיעט רחמנא אשת אחיו שלא היה בעולמו
תיפוק לי משום דלאו בכור הוא זה שנולד
לאחר מיתת אחיו:
ואימא .האי דמיעט אשת אחיו שלא היה
בעולמו כגון שהיה זה שנולד בכור לאמו
ואחיו מאביו ולהכי אצטריך למעוטי:
בנחלה תלה רחמנא .וממילא בכור הנוטל פי
שנים הוא דמייבם אבל בכור לאם לא
ומדמעטיה שמע מיניה בכור דקרא לאו
דוקא אלא גדול האחים:
ואימא כי איכא בכור כו' .כלומר דלמא
לעולם בכור דוקא והכי קאמר רחמנא אי
איכא בכור קמך תתקיים מצות יבום או
בבכור או בפשוט דנפקא לן מדאימעיט
אשת אחיו שלא היה בעולמו וכי ליכא בכור
לא תתקיים ופטורה לגמרי מן הפשוט:
ומת אחד מהם .משמע שלא היו שם אלא
שנים ומת אחד מהן:
מי לא עסקינן .כלומר מי לא משתמע נמי
מקרא דמת בכור וקאמר רחמנא לייבם
פשוט:
ואימא .על כרחך קרא דחיק ומתוקם כגון
דמית פשוט וקאמר רחמנא לייבם בכור
דהא כתיב והיה הבכור:
הא מיעט רחמנא וכו' .דהכא גבי תרי אחים
כתיב מיעוט אשת אחיו שלא היה בעולמו
אלמא דמית גדול משמע ותו ליכא בכור
קטן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ ֵא ָימאִּ :כי לֵ ָּיכא ְ ּבכוֹ רָ ,ק ַדם ָק ָטן – זָ כָ ה,
וְ ִאי ִא ָּיכא ְ ּבכוֹ רָ -ק ַדם ָק ָטן לֹא זָ כָ ה!
ָא ַמר ְק ָראִּ :
"כי יֵ ׁ ְשב ּו ַא ִחים יַ ְחדָּ ו"  -הו ְּּק ׁ ָשה י ׁ ְִשיבַ ת ַא ִחים זֶ ה לָ זֶ ה.
וְ ֵא ָימאִּ :כי ִא ָּיכא ְ ּבכוֹ ר  -לִ ֲיה ַדר ַא ָ ּגדוֹ ל,
ִּכי לֵ ָּיכא ְ ּבכוֹ ר ֵ -אין חוֹ זְ ִרין ֵאצֶ ל ָ ּגדוֹ ל!
ישא:
ַא ָּל ָּמה ָּת ֵני ַא ַ ּביֵי ַק ׁ ּ ִש ׁ ָ
ַיבם,
ִמצְ וָ ה ַ ּב ָ ּגדוֹ ל לְ י ֵ ּ
ּ
לֹא ָרצָ ה  -הוֹ לְ כִ ים ֵאצֶ ל ָא ִחיו ַה ָק ָטן,
לֹא ָרצָ ה  -חוֹ זְ ִרים ֵאצֶ ל ָ ּגדוֹ ל!
ִּכבְ כוֹ רַ ,מה ְ ּבכוֹ ר ְ ּבכוֹ ָרתוֹ ָ ּג ְר ָמה לוֹ ,
ַאף ָ ּגדוֹ ל ְ ּגדו ָּּלתוֹ ָ ּג ְר ָמה לוֹ .
ישקוֹ ל נַ ֲחלָ ה,
וְ ֵא ָימאִּ :כי ְ ּבכוֹ ר ְמי ֵ ּ
ַיבם  -לִ ׁ ְ
ישקוֹ ל נ ֲַחלָ ה!
ִּכי ְמ ַי ֵ ּיבם ּ ָפ ׁשוּט  -לֹא לִ ׁ ְ
ָא ַמר ְק ָרא" :יָ קוּם ַעל ׁ ֵשם ָא ִחיו" )שם ו(  -וַ ֲה ֵרי ָקם.

וְ ֶא ָּלא ְ ּ
"בכוֹ ר" דְּ ָק ְר ֵי ּיה ַר ֲח ָמנָא,
כד,ב לְ ַמאי ִהלְ כְ ָתא?
לִ גְ ִריעו ָּתא:
ַמה ְ ּבכוֹ ר ֵ -אינוֹ נוֹ ֵטל ְ ּב ָראוּי ִּכבְ מו ְּחזָ ק,
ַאף ַהאי ֵ -אינוֹ נוֹ ֵטל ְ ּב ָראוּי ִּכבְ מו ְּחזָ ק.

רש"י
אימא כי ליכא בכור קדם הקטן
זכה .דהא לא רבי דלייבם פשוט
אלא מומת אחד מהם ומיעוט
דאשת אחיו שלא היה בעולמו
דמשמע דמת בכור ואמר
רחמנא לייבם פשוט אבל איכא
בכור לא לייבם פשוט:
הוקשה כו' .שוין לייבם:
ליהדר אגדול .אי לא בעו שאר
אחיו נחזור עליו לכופו דמצוה
עליה רמיא ולא על האחרים
אבל כי ליכא בכור לא רמיא
מצוה אגדול טפי משאר אחיו:
הולכין אצל אחיו הקטן .משמע
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:
לא לישקול נחלה .דהא בכור
כתיב:
אלא למאי הלכתא קרייה בכור.
ליכתוב גדול:
בכור אינו נוטל .חלק בכורה
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
כבמוחזק:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"
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 .30כד ,ב
ִמ ְׁשנָה
ַה ִ ּנ ְט ָען ַעל ַה ׁ ּ ִש ְפ ָחה ,וְ נִ ׁ ְש ַּת ְח ְר ָרה,
אוֹ ַעל ַה ּגוֹ יָ ה וְ נִ ְת ַ ּג ְ ּי ָירה,
ֲה ֵרי זֶ ה לֹא יִ כְ נוֹ ס.
יאין ִמ ָ ּידוֹ .
וְ ִאם ָ ּכנַ ס ֵ -אין מוֹ ִצ ִ
ַה ִ ּנ ְט ָען ַעל ֵא ׁ ֶשת ִא ׁיש וְ הוֹ ִציאו ָּה ִמ ַּת ַחת יָ דוֹ ַ -אף ַעל ִּפי ׁ ֶש ָ ּכנַ ס יוֹ ִציא.

ְ ּג ָמ ָרא
ָהא ִ ּג ּיוֹ ֶרת ִמ ָיהא ָהוְ ָיא.
ו ְּר ִמי ְנ ִהי:
" ֶא ָחד ִא ׁיש ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֵ ּייר ְל ׁשוּם ִא ׁ ּ ָשה,
וְ ֶא ָחד ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ְ ּי ָירה ְל ׁשוּם ִא ׁיש,
וְ ֵכן ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֵ ּייר ְל ׁשוּם ׁשו ְּל ַחן ְמ ָלכִ ים,
ְל ׁשוּם ַע ְב ֵדי ׁ ְשלֹמה ֵ -אינָ ן ֵ ּג ִרים,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה.
ׁ ֶש ָהיָ ה ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמר:
ֶא ָחד ֵ ּג ֵירי ֲא ָריוֹ ת,56
וְ ֶא ָחד ֵ ּג ֵירי ֲחלוֹ מוֹ ת,
57
וְ ֶא ָחד ֵ ּג ֵירי ָמ ְרדְּ ַכי וְ ֶא ְס ֵּתר -
ֵאינָ ן ֵ ּג ִריםַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּג ְ ּייר ּו ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה"!
" ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה" ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך?!
ֶא ָּלא ֵא ָימאְּ :כבַ ְּז ַמן ַה ֶּזה.
ָהא ִא ְית ַמר ֲעלָ ּה:
ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַמ ְר ָּתא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵמר :כּ ו ָּּלם ֵ ּג ִרים ֵהם.
ִאי ָהכִ י,
לְ כַ ְּת ִח ָּלה נ ִַמי!
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַרב ַא ִסי.
ש ָפ ַתיִ ם ַה ְר ֵחק ִמ ּ ְמ ָך" )משלי ד ,כד(.
"ה ֵסר ִמ ּ ְמ ָך ִע ְק ׁשוּת ּ ֶפה וּלְ זוּת ְ ׂ
דְּ ָא ַמר ַרב ַא ִסיָ :

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יח.
" ֵאין ְמ ַק ְ ּב ִלין ֵ ּג ִרים ִלימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ימי ׁ ְשלֹמֹה".
ימי דָּ וִ ד וְ לֹא ִ ּב ֵ
ַ ּכ ּיוֹ ֵצא בּ וֹ לֹא ִק ְ ּבל ּו ֵ ּג ִרים לֹא ִ ּב ֵ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ַמאי ְק ָרא?
"הן ּגוֹ ר יָ גוּר ֶא ֶפס ֵמאוֹ ִתי ִמי גָ ר ִא ָּת ְך ָעלַ יִ ָך יִ ּפוֹ ל" )ישעיהו נד ,טו(,
ֵ
ְ
ֲאבָ ל ִא ָידך  -לֹא.
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מלכים ב' פרק יז
57
ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם" )אסתר ח ,יז(

רש"י
מתני'
הנטען .חשוד כלומר שטוענים
עליו דברי לעז:
לא ישאנה .משום לעז שלא
יאמרו אמת היה הקול
הראשון:
הנטען על אשת איש והוציאוה.
בית דין מתחת בעלה בשביל זה
שאסרה עליו והלך זה ונשאה:
יוציא .דמדאורייתא אסורה נמי
ונטמאה
דדרשינן
לבועל
ונטמאה )במדבר ה( שני פעמים
אחד לבעל ואחד לבועל במסכת
סוטה )דף כז:(:
גמ'
הא גיורא מיהא הויא .ואע''ג
דלא נתגיירה לשם יהדות אלא
בשביל שישאנה זה:
עבדי שלמה .בעלי שררה היו:
גירי אריות .כגון כותים דכתיב
בספר מלכים )ב' יז( וישלח ה'
בהם את האריות ונתגיירו
כדכתיב התם בגלות שומרון:
גירי חלומות .בעל חלומות אמר
להם להתגייר:
מרדכי ואסתר .ורבים מעמי
הארץ מתיהדים )אסתר ח(:
בזמן הזה ס''ד .כל הני מקמי
הכי לאו גרים נינהו כגון
נבוזראדן וכיוצא בו:
כבזה''ז .שלא יעשה מחמת
שררה:
אי הכי .דגיורת מעלייתא היא:
לכתחלה נמי .יכנוס ואמאי תני
לא יכנוס:
דאמר רב אסי .טעמא דמתניתין
משום דכתיב הסר ממך עקשות
פה ולזות שפתים הרחק ממך
דאתו לאחזוקי לקלא קמא:
הן גור .הבא להתגייר יגור אפס
מאותי בעוד שאין אני עמכם
יתגייר דהיינו בזמן הזה:
מי גר אתך עליך יפול .מי גר
אתך בעניותך כאשר אמרת:
עליך יפול .לעוה''ב יפול ינוח
כמו על פני כל אחיו נפל
)בראשית כה( יפול מצדך אלף
)תהלים צא(:

100

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .31כד ,ב – כה ,א
" ַה ִ ּנ ְט ָען ַעל ֵא ׁ ֶשת ִא ׁיש ]וְ הוֹ ִציאו ָּה ִמ ַּת ַחת יָ דוֹ ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָ ּכנַ ס יוֹ ִציא[.
ָא ַמר ַרב:
וּבְ ֵע ִדים.
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ָא ִמינָ א ִּכי ָנ ֵיים וְ ׁ ָשכֵ יב ַרבָ ,א ַמר לְ ַהאי ׁ ְש ַמ ְע ְּת ָתא.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַה ִ ּנ ְט ָען ַעל ֵא ׁ ֶשת ִא ׁיש וְ הוֹ ִציאו ָּה ַעל יָ דוֹ  ,וְ נִ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשה ִמ ַּת ַחת יְ ֵדי ַא ֵחר,
ִאם ָ ּכנַ ס  -לֹא יוֹ ִציא".
ֵהיכִ י דָּ ִמי?
ִאי דְּ ִא ָּיכא ֵע ִדים ִּ -כי ֲא ָתא ַא ֵחר וְ ַא ְפ ַס ֵק ּיה לְ ָקלָ א ַמאי ָהוֵ י?
ֶא ָּלא לָ או  -דְּ לֵ ָּיכא ֵע ִדים ,וְ טַ ֲע ָמא דַּ ֲא ָתא ַא ֵחר וְ ַא ְפ ַס ֵק ּיה לְ ָקלָ אָ ,הא לָ או ָהכִ יַ ,מ ּ ְפ ִקינַן!
ָא ַמר לָ ְך ַרב:
הוּא ַהדִּ ין דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לֹא ֲא ָתא ַא ֵחר וְ ַאפְ ַס ֵק ּיה לְ ָקלָ א,
ִאי ִא ָּיכא ֵע ִדים – ַמ ּ ְפ ִקינַן,
ִאי לֵ ָּיכא ֵע ִדים  -לָ א ַמ ּ ְפ ִקינַן,
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר:
דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דַּ ֲא ָתא ַא ֵחר וְ ַא ְפ ַס ֵק ּיה לְ ָקלָ א ,לְ כַ ְּת ִח ָּלה לֹא יִכְ נוֹ ס.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים ְ ּכ ׁ ֶש ֵאין ָל ּה ָ ּבנִ ים,
ֲא ָבל יֵ ׁש ָל ּה ָ ּבנִ ים  -לֹא ֵּת ֵצא.
וְ ִאם ָ ּבא ּו ֵע ֵדי טו ְּמ ָאה ֲ -א ִפילּ ּו יֵ ׁש ָל ּה ַ ּכ ָּמה ָ ּבנִ ים ֵּת ֵצא"!
ַרב מוֹ ֵקי לָ ּה לְ ַמ ְת ִנ ִיתין ְ ּבי ֵׁש לָ ּה ָ ּב ִנים ,וְ י ֵׁש לָ ּה ֵע ִדים.
ו ַּמאי דּ ו ְּח ֵק ּיה דְּ ַרב ,לְ אוֹ ְק ֵמי לְ ַמ ְתנִ ִיתין ְ ּבי ֵׁש לָ ּה ָ ּבנִים וְ י ֵׁש לָ ּה ֵע ִדים,
וְ ַט ֲע ָמא דְּ ִא ָּיכא ֵע ִדים ַמ ּ ְפ ִקינַן,
וְ ִאי לֵ ָּיכא ֵע ִדים  -לָ א ַמ ּ ְפ ִקינַן,
לוֹ ְק ָמ ּה ּ ְ -ב ׁ ֶש ֵאין לָ ּה ָ ּבנִ יםַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ לֵ ָּיכא ֵע ִדים?
ָא ַמר ָרבָ א:
ַמ ְת ִנ ִיתין ְק ׁ ִש ֵית ּיה:
ַמאי ִא ְיריָ א דְּ ָתנֵ י "הוֹ ִציאו ָּה"? לִ ְית ֵני 'הוֹ צִ ָיא ּה'!
ֶא ָּלאָּ ,כל "הוֹ ִציאו ָּה" ְ ּבבֵ ית דִּ ין,
וּבֵ ית דִּ ין ְ ּב ֵע ִדים הוּא דְּ ַמ ּ ְפ ִקי.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ָיתא ַר ִ ּבי ִהיא.
ָהנֵ י ַמ ְת ְני ָ
דְּ ַתנְ ָיא:
"רוֹ ֵכל יוֹ ֵצא וְ ִא ׁ ּ ָשה חוֹ גֶ ֶרת ְ ּב ִס ָ ּינר,
ָא ַמר ַר ִ ּבי:
הוֹ ִאיל ו ְּמכוֹ ָער ַהדָּ ָבר ֵּ -ת ֵצא.
רוֹ ק ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ִ ּכ ָ ּ
ילה,
ָא ַמר ַר ִ ּבי:
הוֹ ִאיל ו ְּמכוֹ ָער ַהדָּ ָבר ֵּ -ת ֵצא,
כה,א ִמנְ ָע ִלים ֲהפוּכִ ים ַּת ַחת ַה ִּמ ָּטה,
ָא ַמר ַר ִ ּבי:
הוֹ ִאיל ו ְּמכוֹ ָער ַהדָּ ָבר ֵּת ֵצא".
" ִמנְ ָע ִלים ֲהפוּכִ ים"?!

רש"י
ובעדים .הא דתנן יוציא זה
החשוד שכנסה כגון שבאו עדים
על קול הראשון שראוה שזינתה
עמו:
להא שמעתתא .בעדים:
כי ניים ושכיב רב אמרה
דתניא .תיובתא:
ונתגרשה מתחת ידי אחר.
ראובן נטען על דינה אשת
שמעון וגירשה שמעון ונשאה
נחשון וגירשה אם כנסה ראובן
מעתה לא יוציא:
אי דאיכא עדים .בזנות קמא
הרי נאסרה עולמית עליו:
ה''ה דאפילו דלא אפסיק אחר
לקלא .וכנסה ראובן מגירושי
שמעון לא תצא הואיל וליכא
עדים והא דנקט מתחת ידי אחר
היא גופה איצטריך לאשמועינן
רבותא דלכתחלה לא יכנוס
כדקתני אם כנס אין לכתחלה
לא:
במה דברים אמורים .דאם כנס
הנטען יוציא כשאין לה בנים מן
הראשון:
אבל יש לה בנים .מן הראשון
לא תצא דכי מפקי לה קא
מחזקינן לקלא קמא ועבדינן
להו ממזרים:
ואם באו כו' .אלמא אין לה
בנים בלא עדים נמי מפקינן:
רב מוקי למתניתין ביש לה
בנים .ומש''ה אמר רב ובעדים:
וב''ד בעדים הוא דמפקי .מבעל
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:
ואבע''א .בלא בנים לא נפקא
בלא עדים והני מתניתא דאמרי
נפקא ר' אמרינהו דמפיק אשה
מבעלה בקול כל דהו:
רוכל .מוכר בשמים לנשים
להתקשט בהן:
רוכל יוצא .מן הבית ומצא זה
את אשתו שהיא חוגרת בסינר
מכוער הדבר שלא התירתו
מעליה אלא לזנות:
סינר .הוא כעין מכנסים שהיו
הנשים חוגרות לצניעות:
רוק למעלה מן הכילה .ארוכל
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:
מנעלים הפוכים .פיהן למטה
ודאי של נכרי הם והפכו כדי
שלא יכיר הרואה:

מסכת יבמות פרק ב' – "כֵּ ַ
יצד ֵא ֶשׁת ָא ִחיו"

לֵ ֲיחזִ י דְּ ַמאן נִ ינְ ה ּו!
ֶא ָּלא:
" ְמקוֹ ם ִמנְ ָע ִלים ֲהפוּכִ ים ַּת ַחת ַה ִּמ ָּטה,
ָא ַמר ַר ִ ּבי:
הוֹ ִאיל ו ְּמכוֹ ָער ַהדָּ ָבר ֵּת ֵצא".
וְ ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב,
וְ ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי.
ַק ׁ ְשיָא ִהלְ כְ ָתא ַא ִהלְ כְ ָתא!
לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא ּ ְ -ב ָקלָ א דְּ ָפ ֵסיק,
ָהא ּ ְ -ב ָקלָ א דְּ לָ א ּ ָפ ֵסיק.
" ָקלָ א  -דְּ לָ א ּ ָפ ֵסיק".
וְ לֵ ָּיכא ֵע ִדים ְּ -כ ַר ִ ּבי.
" ָקלָ א דְּ ָפ ֵסיק".
וְ ִא ָּיכא ֵע ִדים – ְּכ ַרב.
ו ָּקלָ א דְּ לָ א ּ ָפ ֵסיק ַ -עד ַּכ ָּמה?
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָא ְמ ָרה לִ י ֵאם:
דּ וֹ ֵמי דְּ ָמ ָתא יוֹ ָמא ו ַּפלְ ָ ּגא.
וְ לֹא ֲא ָמ ַרןֶ ,א ָּלא :דְּ לֹא ּ ָפ ַסק ֵ ּבי ֵני וּבֵ ינֵ י,
ֲאבָ ל ּ ָפ ַסק ֵ ּבינֵ י וּבֵ י ֵני ָ -הא ּ ָפ ַסק.
וְ לֹא ֲא ָמ ַרןֶ ,א ָּלא :דּ לֹא ּ ָפ ַסק ֵמ ֲח ַמת יִ ְר ָאה,
ֲאבָ ל ּ ָפ ַסק ֵמ ֲח ַמת ִי ְר ָאה ֵ -מ ֲח ַמת ִי ְר ָאה הוּא.
וְ לֹא ֲא ָמ ַרןֶ ,א ָּלא:
דְּ לֵ ָּיכא אוֹ יְ בִ ים,
ֲאבָ ל ִא ָּיכא אוֹ ְיבִ ים  -אוֹ יְ בִ ים הוּא ְד ַא ּ ְפק ּו לֵ ּיה לְ ָקלָ א.
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רש"י
מקום מנעלים הפוכים .ניכר
מקום הפיכתן בעפר שתחת
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:
והלכתא כוותיה דרב .דאמר אין
מחזיקין קלא אלא בעדים:
דפסיק .שיצא קול אחר לומר
שקר הוא הלעז:
דומי מתא .חשודי העיד ל''א
דומי דלא ידעי ודאי אלא אמרי
בדדמי לשון מורי:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .32כה ,א
ְּתנַן ָה ָתם:
" ַה ּמוֹ ִציא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֵשם ַרע  -לֹא יַ ֲחזִ יר.
ִמ ׁ ּשוּם נֶ ֶדר  -לֹא יַ ֲחזִ יר" )גיטין מה.(:
ׁ ָשלַ ח לֵ ּיה ַר ָ ּבה ַ ּבר הוּנָ א לְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב נַ ְח ָמן:
יְ לַ ְּמ ֵדנ ּו ַר ֵ ּבנוָּּ ,כ ַנס ַ -מה ּו ׁ ֶש ּיוֹ צִ יא?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָּתנֵי ָנא:
יא ּה ִמ ַּת ַחת יָ דוֹ ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָ ּכנַ ס יוֹ ִציא".
צ
הוֹ
יש
ׁ
א
ת
ש
ׁ
א
ל
ע
ן
ע
" ַה ִ ּנ ְט ָ ַ ֵ ֶ ִ וְ ִ ָ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִמי דָּ ֵמי?!
ָה ָתם " -הוֹ ִציאו ָּה",
יא ּה".
וְ ָהכָ א " -הוֹ ִצ ָ
יא ּה" ְּתנַן.
וְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב ַנ ְח ָמן ַמ ְתנִ ִיתין נ ִַמי "הוֹ ִצ ָ
וְ ַא ַּכ ֵּתי ִמי דָּ ֵמי?!
ָהכָ א ַ -ה ַ ּב ַעל,
וְ ָה ָתם – בוֹ ֵעל!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי ַא ֲה ָד ֵדי:
ָהכָ א ֲ -אמוּר ַר ָ ּבנַן :לֹא יִ כְ נוֹ ס ,וְ ִאם ָּכ ַנס יוֹ צִ יא.
ָהכִ י ִנַמי ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן :לֹא ַי ֲחזִ יר ,וְ ִאם ָּכנַס יוֹ צִ יא.
וְ לֹא ִהיא,
ָה ָתם ַ -אלּ ו ֵּמי ַא ְּל ֵמ ּיה לְ ָקלָ א.
ָהכָ א ָ -א ְמ ִרינַן ָקם ֵ ּב ּיה ְ ּב ָקלָ א וְ לֵ ֵית ּיה.

רש"י
משום נדר לא יחזיר .וטעמא
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
שנדרה אם היו נותנים לי מאה
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
מהשתא ודאי שנואה היא עליו
ותו לא מצי עקר )לה( גיטה
בדברי שקר:
ומשום שם רע .שיצא עליה לא
יחזיר כדפרישית טעמא שמא
תנשא לאחר ויצא קול על הלעז
הראשון ששקר היה ויתחרט
המגרש ויאמר אילו הייתי יודע
שכן הוא כו':
כנס מהו שיוציא .אם החזירה
מהו שנכופנו להוציא:
תנינא הנטען כו' .והתם נמי
מפקיעה מבעלה דכיון דהוציאה
משום שם רע גילה דעתו שהקול
אמת ונאסרה לו כי היכי
דאסרינן לה הכא משום
שהחזיק זה הקול כשכנסה:
התם הוציאוה .ב''ד שבאו עדי
טומאה ואסורה לבועל מה''ת:
הכא הוציאה .והאי דלא יחזיר
דרבנן הוא:
ורבה בר נחמן מתני' נמי
הוציאה תנן .בלא עדים הלכך
לא אסורה לבועל אלא משום
לזות שפתים מדרבנן ואפ''ה
קתני יוציא:
ואכתי מי דמי הכא בעל.
החזירה ואין דבר זה מגונה
הוא:
התם בועל .כונס ודבר מגונה
הוא:
א''ל שפיר דמי להדדי .דהכא
והכא מדרבנן הוא:
ולא היא התם .הוא כשכנס
בועל אלומי אלמיה לקול
הראשון שאמת היה הלעז אבל
הכא כשהחזירה בעל בטולי
דאמרינן
לקלא
בטליה
מדהחזירה קים ליה בקלא חזר
ובדק בקול ראשון של שם רע
ומצא שאינו:
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 .33כה ,א
ִמ ְׁשנָה
ַה ֵּמ ִביא ֵ ּגט ִמ ְּמ ִדינַ ת ַה ָ ּים,
שא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ .
"ב ָפנַ י נִ ְכ ַּתב ו ְּב ָפנַ י נֶ ְח ָּתם"  -לֹא יִ ּ ָ ׂ
וְ ָא ַמרּ ְ :
ֵמת,
ֲה ַרגְ ִּתיו,
ֲה ַרגְ נוּה ּו -
שא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ .
לֹא יִ ּ ָ ׂ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
שא ִא ׁ ְש ּתוֹ .
"ה ַרגְ ִּתיו"  -לֹא ִּת ָ ּנ ֵ ׂ
ֲ
שא ִא ׁ ְש ּתוֹ .
"ה ַרגְ נוּהוּ" ִּ -ת ָ ּנ ֵ ׂ
ֲ

ְ ּג ָמ ָרא
ַט ֲע ָמא דְּ " ִמ ְּמ ִדינַ ת ַה ָ ּים" דַּ ֲעלֵ ּיה ָק ָס ְמכִ ינַן,
שא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ .
ֲאבָ ל ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ,דְּ לָ או ֲעלֵ ּיה ָק ָס ְמכִ ינַן  -יִ ּ ָ ׂ
וְ ָהא " ֵמת" דְּ לָ או ֲעלֵ ּיה ָק ָס ְמכִ ינַן,
דְּ ָא ַמר ָמרִ :א ׁ ּ ָשה דָּ יְ ָיקא ו ִּמי ְנ ְסבָ א,
שא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ "!
וְ ָק ָתנֵי" :לֹא יִ ּ ָ ׂ
ָה ָתם  -לֵ ָּיכא ְּכ ָתבָ א,
ָהכָ א ִ -א ָּיכא ְּכ ָתבָ א.
דִּ ְתנַן:
יתה?
" ַמה ֵ ּבין ֵ ּגט ְל ִמ ָ
יח".
ׁ ֶש ַה ְ ּכ ָתב מוֹ ִכ ַ

רש"י
מתני'
המביא גט ממדינת הים .צריך
שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם
וטעמא מפרש בגיטין )דף ב(.
לפי שאין בקיאים לשמה:
לא ישא את אשתו .הואיל
ואדיבוריה סמכינן:
מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא
אשתו .הואיל ועל עדותו היא
נשאת איכא לזות שפתים שמא
עיניו נתן בה והעיד שקר אבל
לאחר תנשא דאשה נשאת בעד
אחד:
ר' יהודה אומר הרגתיו לא
תנשא אשתו .אפי' לאחר על פיו
לפי שהוא משים עצמו רשע
והתורה אמרה אל תשת רשע
עד:
הרגנוהו תנשא אשתו .לאחר
ובגמרא בעי טעמא:
גמ'
אבל מארץ ישראל .המביא גט
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:
דאמר מר .בפרק האשה רבה
)לקמן דף צג (:היינו טעמא דעד
אחד נאמן להשיא אשה משום
דהיא גופה דייקא עד שיודעת
שמת ודאי ואחר כך נשאת:
מה בין גט למיתה .בהמביא
)וכן לקמן דף קיז (.תנן אף
הנשים שאינן נאמנות לומר מת
בעלה כגון חמותה ויבמתה
וצרתה ובת בעלה נאמנות
להביא גיטה ואף על פי
שצריכות לומר בפני נכתב ובפני
נחתם ומה בין גט למיתה אלא
שהכתב מוכיח ולאו עלה
סמכינן כל כך:
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 .34כה ,א-ב
שא ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ".
"ה ַרגְ נוּהוּ"  -לֹא יִ ּ ָ ׂ
"מת"ֲ " ,ה ַרגְ ִּתיו"ֲ ,
ֵ
יִשׂ א ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
הוּא ִניה ּו לֹא ּ ָ
ָהא לְ ַא ֵחר – ִּת ָ ּנ ֵׂשא.
וְ ָה ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
"פלוֹ ִני ְרבָ ָע ִני לְ אוֹ ְנ ִסי"  -הוּא וְ ַא ֵחר ִמצְ ָט ְר ִפין לְ ָה ְרגוֹ .
ְּ
ָ
"אל ָּת ׁ ֶשת יָ ְדך ִעם ָר ׁ ָשע לִ ְהיוֹ ת ֵעד ָח ָמס" )שמות כג ,א(!
" ...לִ ְרצוֹ ִני" ָ -ר ׁ ָשע הוּא ,וְ ַה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרהַ :
וְ כִ י ֵּת ָימאָ ׁ :שא ֵני ֵעדוּת ִא ׁ ּ ָשה דַּ ֲא ִקיל ּו ָ ּב ּה ַר ָ ּבנַן -
וְ ָה ָא ַמר ַרב ְמנַ ׁ ּ ֶשה:
כה,ב ַ ּגזְ לָ ן דְּ ִדבְ ֵר ֶיהם ָּ -כ ׁ ֵשר לְ ֵעדוּת ִא ׁ ּ ָשה,
ַ ּגזְ לָ ן דְּ ִדבְ ֵרי תוֹ ָרה ָ ּ -פסוּל לְ ֵעדוּת ִא ׁ ּ ָשה!
נֵ ָימא ַרב ְמנ ׁ ּ ֶַשה דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה!
ָא ַמר לָ ְך ַרב ְמנַ ׁ ּ ֶשה:
ֲא ָנא דַּ ֲא ַמ ִרי ֲא ִפילּ ּו לְ ַר ָ ּבנַן,
וְ ַט ֲע ָמא דְּ ַר ָ ּבנַן ָהכָ אִּ ,כ ְד ָרבָ א,
דְּ ָא ַמר ָרבָ א:
ָא ָדם ָקרוֹ ב ֵאצֶ ל ַעצְ מוֹ  ,וְ ֵאין ָא ָדם ֵמ ִׂשים ַעצְ מוֹ ָר ׁ ָשע.
לֵ ָימא ַרב יוֹ ֵסף דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
ָא ַמר לָ ְך ַרב יוֹ סֵ ף:
ֲא ָנא דֲּ ַא ַמ ִרי ֲא ִפילּ ּו לְ ַר ָ ּבנַן,
וְ ׁ ָשא ֵני ֵעדוּת ִא ׁ ּ ָשה דַּ ֲא ִקיל ּו ָ ּב ּה ַר ָ ּבנַן.
וְ ַרב ְמנ ׁ ּ ֶַשה ,דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה.

רש"י
פלוני רבעני לאונסי כו' להורגו.
את הרובע:
גזלן דדבריהם .כמו מפריחי
יונים ומשחק בקוביא דתנן
)ר''ה דף כב (.כל העדות שאין
האשה כשרה לה אף הן אינם
כשרים ועלה אמר רב מנשה
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
לרעה הלכך אינו נעשה רשע
בעדות עצמו:
ואין אדם משים .את עדותו
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
רבנן .הלכך אפילו רשע נאמן
ואנא לית לי דרב מנשיא דאמר
הא דדברי תורה פסול:
אלא רב מנשיא דאמר כרבי
יהודה .והכי מיתוקם סוגיא רב
יוסף מוקים לרב מנשיא כרבי
יהודה ורב מנשיא מוקי לרב
יוסף כרבי יהודה:
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 .35כה ,ב
]" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר[:
שא ִא ׁ ְש ּתוֹ [.
"ה ַרגְ ִּתיו" ]  -לֹא ִּת ָ ּנ ֵ ׂ
ֲ
שא ] ִא ׁ ְש ּתוֹ [.
"ה ַרגְ נוּהוּ" ִּ -ת ָ ּנ ֵ ׂ
ֲ

רש"י
אני הייתי עם הורגיו .אבל לא
נגעתי בו:
ע''י לסטיות .לפי שהיה עמהן:

"ה ַרגְ נוּהוּ"?
"ה ַרגְ ִּתיו" ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ֲ
ַמאי ׁ ְשנָ א ֲ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ִיתי ִעם הוֹ ְרגָ יו.
ְ ּבאוֹ ֵמרֲ :אנִ י ָהי ִ
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
" ָא ְמר ּו לוֹ ְל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
יה ֵרג ִ ּב ְמגִ יזַ ת ַק ּפוֹ ְט ִקיָ א,
ַמ ֲע ֶ ׂ
יס ִטים ֶא ָחד ׁ ֶש ָ ּי ָצא ֵל ָ
שה ְ ּב ִל ְ
יס ִתי ְללוֹ ד",
"לכ ּו וְ ִא ְמר ּו ָל ּה ְל ֵא ׁ ֶשת ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן כּ ֹ ֵהןֲ :אנִ י ָה ַרגְ ִּתי ֶאת ַ ּב ְע ָל ּה ִ ּב ְכנִ ָ
וְ ָא ַמר ָל ֶהםְ :
יסתוֹ ְללוֹ ד",
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּהּ ִ :
"בכְ נִ ָ
שיא ּו ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ !
וְ ִה ּ ִ ׂ
ָא ַמר ָל ֶהםִ :מ ׁ ּ ָשם ְר ָאיָ ה?!
יתי ִעם הוֹ ְרגָ יו".
ְ ּבאוֹ ֵמרֲ :אנִ י ָהיִ ִ
"ל ְס ִטים" ָק ָתנֵי!
וְ ָהא ִ
ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ַפס ַעל ְי ֵדי לִ ְס ִט ּיוּת.
יה ֵרג" ָק ָתנֵי!
וְ ָהא "יָ ָצא ֵל ָ
ֵ ּבי דִּ י ָנא דְּ גּוֹ יִם דְּ לָ א דָּ יְ ֵיקי וְ ָק ְטלֵ י.
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 .36כה ,ב
ִמ ְׁשנָה
ש ֶא ָ ּנה.
ֶה ָח ָכם ׁ ֶש ָא ַסר ֶאת ָה ִא ׁ ּ ָשה ְ ּבנֶ ֶדר ַעל ַ ּב ֲע ָל ּה ֲ -ה ֵרי זֶ ה לֹא יִ ּ ָ ׂ
יאנָ ה אוֹ ׁ ֶש ָח ְל ָצה ְ ּב ָפנָ יו  -יִ ׁ ּ ָש ֶא ָ ּנהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ֵ ּבית דִּ ין.
ֵמ ֲ

ְ ּג ָמ ָרא
ש ֶא ָ ּנה.
ָהא ִה ִּת ָיר ּה ִ -י ּ ָ ׂ
ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן?
ִאילֵ ָימא ְ ּב ַחד ַ -חד ִמי ָמצֵ י ַמ ִּתיר?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ָאבִ ין ָא ַמר ַרב ַע ְמ ָרם:
ָּת ָנאַ " :ה ָּת ַרת נְ ָד ִרים ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה"!
וְ ֶא ָּלא ִ ּב ְתלָ ָתא ִ -מי ֲח ׁ ִש ִידי?!
וְ ָה ְתנַן:
ש ֶא ָ ּנהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ֵ ּבית דִּ ין"!
יאנָ ה אוֹ ׁ ֶש ָח ְל ָצה ְ ּב ָפנָ יו יִ ּ ָ ׂ
" ֵמ ֲ
לְ עוֹ לָ ם ְ ּב ַחד,
וּכְ ַד ֲא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ְ ּב ָי ִחיד מו ְּמ ֶחה.
ָהכָ א נ ִַמי ְ ּב ָי ִחיד מו ְּמ ֶחה.

רש"י
מתני'
בנדר .שנדרה הנאה מבעלה ולא
הפר לה ובאתה לחכם להתיר
לה ולא מצא פתח לחרטה:
לא ישאנה .משום חשד:
שהוא ב''ד .כלומר מיאון או
חליצה לא עשה חכם זה ביחידי
דקי''ל חליצה ומיאון בג'
ותלתא לא חשידי:
גמ'
הא התירה .ואח''כ מת בעלה
או גירשה ישאנה שאין כאן
חשדא:
לעולם בחד .ודקשיא לך
מדקתני שאסר מכלל דבר
מישרי הוא אין ביחיד מומחה
וכדרב חסדא בנדרי' בפרק נערה
המאורסה:
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 .37כה ,ב
יאנָ ה אוֹ ׁ ֶש ָח ְל ָצה ] ְ ּב ָפנָ יו  -יִ ׁ ּ ָש ֶא ָ ּנהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשה ּוא ֵ ּבית דִּ ין"[.
" ֵמ ֲ
ַט ֲע ָמא? דְּ בֵ ית דִּ ין,
ָהא ִ ּב ְת ֵרי – לֹא.
ַמאי ׁ ְשנָ א ֵמ ָהא דִּ ְתנַן:58
ש ֵדה ִמ ָ ּקח ,וְ ַעל ֵ ּגט ִא ׁ ּ ָשה,
" ֵע ִדים ַה ֲחתו ִּמים ַעל ְ ׂ
לֹא ָח ׁש ּו ֲח ָכ ִמים ְל ָד ָבר זֶ ה" )תוספתא יבמות ד ,ו(!

רש"י
ב''ד .ג':
לא חשו חכמים לדבר זה .לומר
לא יקחו שוב שדה זו מן הלוקח
וכן העד של גט לא ישא את
האשה:
היא גופה .כלומר ה''ה דתרי
נמי לא חשידי והא דקתני שהוא
ב''ד לאו משום לאפוקי מחשדא
אלא לאשמועי' דאין מיאון
בפחות מג' ולאפוקי ממאן
דאמר בפ' ]ב''ש[ )לקמן קז(:
מיאון בשנים:

ִהיא ּגוּפָ ּה ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן,
לְ ַא ּפו ֵּקי ִמ ַּמאן דְּ ָא ַמרֵ :מיאוּן ִ ּבפְ נֵי ׁ ְשנַ יִם,
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןֵ :מיאוּן ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה.

58

מסורת הש"ס וחלק מהראשונים גורסים "דתניא" .אך מצאנו בגמרא שמתייחסת לברייתא ובמיוחד מהתוספתא דם במינוח "תנן".
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 .38כה ,ב – כו ,א
ִא ָ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
ָּכנַס ַ -מה ּו ׁ ֶש ּיוֹ צִ יא?
ַרב ָּכ ֲהנָ א ָא ַמר:
ָּכנַס – מוֹ צִ יא.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ָּכנַס ֵ -אינוֹ מוֹ צִ יא.
ָּת ֵני לְ ה ּו ַרב ז ּו ִטי דְּ בֵ י ַרב ּ ַפ ּ ִפי:
ְּכ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵמרָּ :כ ַנס ֵ -אינוֹ מוֹ צִ יא.
ָא ְמר ּו לֵ ּיה ַר ָ ּבנַן לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ְ ּג ָמ ָרא ,אוֹ ְסבָ ָרא?
ָא ַמר לְ הוּ:
ּ
ּ
ּ
ַמ ְת ִנ ִיתין ִהיאַ :ה ִ ּנ ְט ָען ׁ ִשפְ ָחה וְ נ ׁ ְִש ַּת ְח ְר ָרה ,גוֹ יָה וְ ִנ ְת ַגי ְָירה ֲ -ה ֵרי זֶ ה לֹא ִיכְ נוֹ ס,
וְ ִאם ָּכנַס ֵ -אין מוֹ צִ יא.
כו,א ַאלְ ָמאּ ִ ^ :ב ְרנָ נָה לָ א ַמ ּ ְפ ִקינַן,
ָהכָ א נ ִַמיּ ִ ,ב ְר ָנ ָנה לָ א ַמ ּ ְפ ִקינַן.

רש"י
כנס מהו שיוציא.
ואמביא גט קאי:
גמרא או סברא .האי דאמרת
כנס אין מוציא:
ברננה .מפני רינון ולעז בני אדם
לא אמרינן ליה הוצא ולא דמי
לנטען על אשת איש דהתם
הואיל והוציאה בעלה מפני זה
והלך זה ונשאה מכוער הדבר:
אחכם
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 .39כו ,א
ִמ ְׁשנָה
שא ָל ֶהם.
וְ כו ָ ּּלם ׁ ֶש ָהי ּו ָל ֶהם נָ ׁ ִשים ו ֵּמת ּו  -מו ָּּתרוֹ ת ִלי ָ ּנ ֵ ׂ
שא ָל ֶהם.
שא ּו ַל ֲא ֵח ִרים ,וְ נִ ְת ָ ּג ְר ׁש ּו אוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַא ְל ְמנ ּו  -מו ָּּתרוֹ ת ִלי ָ ּנ ֵ ׂ
וְ כו ָ ּּלן ,נִ י ּ ְ ׂ
יהם.
יהם אוֹ ַל ֲא ֵח ֶ
וְ כו ָ ּּלן ,מו ָּּתרוֹ ת ִל ְבנֵ ֶ

ְ ּג ָמ ָרא
" ֵמת ּו" – ִאין,
נִ ְת ָ ּג ְר ׁש ּו  -לֹא.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ִה ֵּלל לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
" ֲא ִפילּ ּו נִ ְת ָ ּג ְר ׁש ּו"!
לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא  -דַּ ֲהוַ אי ְק ָט ָטה,
ָהא  -דְּ לֹא ֲהוַ אי ְק ָט ָטה.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא דְּ לֹא ֲהוַ אי ְק ָט ָטה.
וְ לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא  -דְּ ַא ְר ֵ ּגיל הוּא,
ָהא דְּ ַא ְר ִ ּגילָ ה ִהיא.

רש"י
מתני'
וכולם .החכם והמביא גט
והמעיד באשה להשיאה דתנן
בהן לא יכנוס:
שהיו להם נשים .בשעת מעשה
ומתו לאחר זמן מותרות אלו
לינשא להם דהשתא ליכא חשד
שהרי בשעה שהעיד בה העד או
שאסרה חכם היתה אשתו
קיימת ולא לישא את זו נתכוין:
וכולן .הנשים הללו:
שנישאו .לאחרים כשאסרה
חכם או כשהעיד עד במיתת
בעלה ומתו הבעלים השניים:
מותרות לינשא .לחכם ולעד
ולמביא גט:
וכולן .הנשים האלו מותרות
לבניהם או לאחיהם של אלו
המתירים אותן ואין אסורות
אלא להן לבדן:
גמ'
נתגרשו לא .דע''י שנתן את
עיניו בזו שהתיר גירש את
אשתו:
הא .דקתני אפי' נתגרשו כגון
דהוי להו קטטה מקמי הכי
דעדיין לא נתן דעתו על זאת:
ה''ג ואיבעית אימא אידי ואידי
דלא הוו להו קטטה:
הא .דקתני נתגרשו לא בדארגיל
הוא קטטה שהוא התחיל
להקניט את אשתו:
והא .דקתני אפי' נתגרשו
בדארגילה היא קטטה שהיא
הקניטתו תחלה:
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 .40כו ,א
שא ָל ֶהם"[.
שא ּו ] ַל ֲא ֵח ִרים ,וְ נִ ְת ָ ּג ְר ׁש ּו אוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַא ְל ְמנ ּו  -מו ָּּתרוֹ ת ִלי ָ ּנ ֵ ׂ
"וְ כו ָ ּּלן ׁ ֶש ִ ּני ּ ְ ׂ
ָקא ָסלְ ָקא דַּ ְע ִּתין:
ִמ ָיתה ַא ִמ ָיתה,
וְ ֵ ּגירו ׁ ִּשין ַא ֵ ּגירו ׁ ִּשין.
נֵ ָימא ַמ ְתנִ ִיתין דְּ לָ א ְּכ ַר ִ ּבי,
דְּ ִאי ְּכ ַר ִ ּביָ ,ה ָא ַמרּ ִ :ב ְת ֵרי זִ ְימנֵי ָהוְ ָיא ֲחזָ ָקה!
לֹאִ ,מ ָיתה ַא ֵ ּגירו ׁ ִּשין,
וְ גֵ ירו ׁ ִּשין ַא ִמ ָיתה.

רש"י
קס''ד מיתה אמיתה .הא
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
לינשא לעד זה ואע''פ שמתו ב'
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:
בתרי זימני הויא חזקה .לקמן
בהבא על יבמתו )דף סד (:ניסת
לראשון ומת לשני ומת לשלישי
לא תינשא דברי רבי ומתני' דלא
כרבי דאי רבי נהי דחשד ליכא
מיהו לכל העולם אסורה
או
להתאלמן
שהוחזקה
להתגרש:
מיתה .דקתני הכא שנישאו
לאחרים ומתו מותרות לאו
אכולהו דלעיל קאי אלא
אגירושין ואמביא גט או חכם
שאסר את האשה:
וגירושין .דהכא אמת הרגתיו
הרגנוהו ומש''ה כשנתגרשה
משני זה מותרת לשלישי שעדיין
לא הוחזקה בחדא ריעותא תרי
זימני:
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 .41כו ,א
יהם".
יהם אוֹ ַל ֲא ֵח ֶ
"וְ כו ָ ּּלן ,מו ָּּתרוֹ ת ִל ְבנֵ ֶ
ַמאי ׁ ְשנָ א ֵמ ָהא דִּ ְתנַן:
" ַה ִ ּנ ְט ָען ִמן ָה ִא ׁ ּ ָשהָ ,אסוּר ְ ּב ִא ָּמ ּה ו ְּב ִב ָּת ּה ו ַּב ֲאחוֹ ָת ּה"!
נָ ׁ ֵשי לְ גַ ֵ ּבי נ ׁ ֵָשי ׁ ְשכִ ָיחן דְּ ָאזְ לָ ן.
ַ ּגבְ ֵרי לְ גַ ֵ ּבי ַ ּגבְ ֵרי לָ א ׁ ְשכִ ָיחן.
ִאי נ ִַמי,
נָ ׁ ֵשי דְּ לָ א ָא ְס ָרן ׁ ְשכִ יבָ ָתן ַא ֲה ָד ֵדי  -לָ א ָק ְפ ֵדי ַא ֲה ָד ֵדי.
ַ ּגבְ ֵרי דְּ ָא ְס ָרן ׁ ְשכִ יבָ ָתן ַא ֲה ָד ֵדי ָ -ק ְפ ֵדי ַא ֲה ָד ֵדי.
ִאי ָהכִ יָ ,אבִ יו נ ִַמי!
יב ֲעיָ א ָק ָא ַמר:
לֹא ִמ ָ ּ
ֵיה,
לֹא ִמ ָ ּב ֲע ָיא ָאבִ יו ,דִּ בְ זִ יז ְ ּבנֵ ּיה ִמי ּנ ּ
ֵיה,
ֲאבָ ל ְ ּבנוֹ דְּ לֹא ְ ּבזִ יז ָאבִ יו ִמי ּנ ּ
ֵא ָימא :לֹא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

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
צז (.נושאין על האנוסה ועל
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
שמא עצת זמה היה ביניהם
לישא את בנו של זה ויהא זה
רגיל אצלה:
נשי לא אסרו .שכיבת זנות
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:
א''ה .דבגברי לא חיישינן לזנות
שיזנה קרובו עם אשתו לאביו
של מתיר נמי תשתרי ואמאי
תני לבניהן ולאחיהן ולא תני
נמי לאביהן:
לא מיבעיא לאביו .של מתיר
דמותרות ולא חיישינן שמא
יזנה מתיר זה עמה:
דבזיז מיניה .בוש הוא מאביו
ואימתו עליו:

