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מסכת יבמות פרק א' – " ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה נָ ִשׁים"
 .1ב ,א – ג ,א
ב,א ִמ ְׁשנָה
ש ֵרה נָ ׁ ִשים,
ֲח ֵמ ׁש ֶע ְ ׂ
יהן,
ּפוֹ ְטרוֹ ת ָצרוֹ ֵת ֶ
יהן,
וְ ָצרוֹ ת ָצרוֹ ֵת ֶ
יצה ו ִּמן ַה ִ ּיבּ וּם,
ִמן ַה ֲח ִל ָ
ַעד סוֹ ף ָהעוֹ ָלם.
וְ ֵאלּ ּו ֵהן:
ִ ּב ּתוֹ ,
ַ ּבת ִ ּב ּתוֹ ,
ַ ּבת ְ ּבנוֹ ,
ַ ּבת ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
ַ ּבת ְ ּבנָ ּה,
ַ ּבת ִ ּב ָּת ּה,
ֲחמוֹ תוֹ ,
ֵאם ֲחמוֹ תוֹ ,
ֵאם ָח ִמיו,
ֲאחוֹ תוֹ ֵמ ִא ּמוֹ ,
ֲאחוֹ ת ִא ּמוֹ ,
ֲאחוֹ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ֵמ ִא ּמוֹ ,
ב,ב וְ ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ,
וְ ַ ּכ ָ ּלתוֹ .
ּ
יהן,
יהן ,וְ ָצרוֹ ת ָצרוֹ ֵת ֶ
ֲה ֵרי ֵאלּ ּו פוֹ ְטרוֹ ת ָצרוֹ ֵת ֶ
יצה ו ִּמן ַה ִ ּייבּ וּםַ ,עד סוֹ ף ָהעוֹ ָלם.
ִמן ַה ֲח ִל ָ
וְ כו ָ ּּלן,
ִאם ֵמתוּ,
יאנוּ,
אוֹ ֵמ ֲ
אוֹ נִ ְת ָ ּג ְר ׁשוּ,
אוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ְצא ּו ַאיְ לוֹ נִ ית –
יהן מו ָּּתרוֹ ת.
ָצרוֹ ֵת ֶ
וְ ִאי ַא ָּתה יָ כוֹ ל לוֹ ַמרּ ַ :ב ֲחמוֹ תוֹ ,
ו ְּב ֵאם ֲחמוֹ תוֹ ,
ו ְּב ֵאם ָח ִמיו,
יאנ ּו.
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ְצא ּו ַאיְ לוֹ נִ ית ,אוֹ ׁ ֶש ֵּמ ֲ
יצד ּפוֹ ְטרוֹ ת ָצרוֹ ֵת ֶיהן?
ֵ ּכ ַ
שוּאוֹ ת ְל ָא ִחיו,
ָהיְ ָתה ִ ּב ּתוֹ  ,אוֹ ַא ַחת ִמ ָ ּכל ָה ֲע ָריוֹ ת ָה ֵאלּ וּ ,נְ ׂ
וְ לוֹ ִא ׁ ּ ָשה ֲא ֶח ֶרת,
ו ֵּמת,
ְ
ּ
ּ
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִ ּב ּתוֹ ְפטו ָּרה ָ ּכך ָצ ָר ָת ּה ְפטו ָּרה.
שאת ְל ָא ִחיו ַה ׁ ּ ֵשנִ י ,וְ לוֹ ִא ׁ ּ ָשה ֲא ֶח ֶרת ,ו ֵּמת,
ָה ְלכָ ה ָצ ַרת ִ ּב ּתוֹ וְ נִ ּ ֵ ׂ
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָּצ ַרת ִ ּב ּתוֹ ּ ְפטו ָּרה ָ ּכ ְך ָצ ַרת ָצ ָר ָת ּה ּ ְפטו ָּרה.
ֲא ִפילּ ּו ֵהן ֵמ ָאה.
יהן מו ָּּתרוֹ ת?
יצד ִאם ֵמת ּו ָצרוֹ ֵת ֶ
ֵ ּכ ַ
שוּאוֹ ת ְל ָא ִחיו,
ָהיְ ָתה ִ ּב ּתוֹ  ,אוֹ ַא ַחת ִמ ָ ּכל ָה ֲע ָריוֹ ת ָה ֵאלּ וּ ,נְ ׂ
וְ לוֹ ִא ׁ ּ ָשה ַא ֶח ֶרת,
ֵמ ָתה ִ ּב ּתוֹ אוֹ נִ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשה,
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵמת ָא ִחיו ָצ ָר ָת ּה מו ֶּּת ֶרת.
יאנָ ה –
וְ ָ ּכל ַהיְ כוֹ ָלה ְל ָמ ֵאן וְ לֹא ֵמ ֲ
יב ֶמת.
ָצ ָר ָת ּה חוֹ ֶל ֶצת וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּ

רש"י
מתני'
חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן .כדתני ]סיפא[ שאם
היתה אחת מהן נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומת בלא
בנים שתיהן פטורות וטעמא יליף בגמרא:
וצרות צרותיהן עד סוף העולם .במתני' מפרש:
חמותו .שמת בעלה ונשאה אחיו ומת בלא בנים:
ואם חמותו ואם חמיו .שתיהן אסורות לו משום ערוה
כדכתיב )ויקרא יח( ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה
ואת בת בתה ויש בכלל זה חמותו ואם חמותו ואם חמיו
כדמפרש )ואזיל( באלו הן הנשרפין )סנהדרין ד' עה (.ובתו
)ובת בתו ובת בנו( דהכא בבתו מאנוסתו קמיירי וכן בת בתו
ובת בנו דאילו בתו מאשתו היינו בת אשתו דכיון דכתיב
)שם( אשה ובתה לא שנא ממנו ל''ש מאיש אחר אבל בתו
מאנוסתו לא ילפא ליה מהכא דאשה ע''י קדושין משמע
שהוא אישות ומקרא אחרינא נפקא כדמפרש בגמרא:
אחותו מאמו .שנשאת לאחיו מאביו ומת וכן אחות אמו
שנשאה אחיו מאביו שאין חיוב יבום אלא באחיו מן האב
דכתיב )דברים כה( כי ישבו אחים יחדו וילפינן אחוה אחוה
מבני יעקב מה להלן מן האב אע''פ שאין מן האם ה''נ ל''ש:
ואשת אחיו מאמו .שמת ונשאה אחיו מאביו שהיתה נכרית
אצלו ומת בלא בנים ונפלה לפני יבם זה לייבום אסורה לו
לפי שהיתה אשת אחיו מאמו תחלה ואסורה לו עולמית
דכתיב )ויקרא יח( ערות אשת אחיך ודרשינן לה בפ' הבא על
יבמתו )לקמן ד' נה (.אחיך בין מן האב בין מן האם:
ואשת אחיו שלא היה בעולמו .כגון ראובן שמת בלא בנים
ונולד לו אח לאחר מיתה ושמו לוי ועמד שמעון וייבם אשתו
ולו אשה אחרת ומת בלא בנים ונפלו שתיהן לפני לוי שתיהן
פטורות לפי שאשת ראובן שנשאת לשמעון אסורה ללוי וענוש
כרת עליה לפי שאשת אח בכרת כשאר עריות שבפרשה
דכתיב בכולהו כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו
ובמקום מצות יבום כשמת בלא בנים שריה רחמנא ואשת
אחיו שלא היה בעולמו שמת קודם לידתו לא שרא ליה
דכתיב כי ישבו אחים יחדיו שהיתה להם ישיבה אחת בעולם
והלכך משמת ראובן נאסרה על לוי איסור עולם כאשת אח
שיש לה בנים ואפילו עכשיו שנפלה לפניו מכח נשואי אחיו
שמעון שהיה בעולמו אסורה לו בשביל ראובן וכשם שהיא
אסורה לו כך צרתה אשת שמעון האחרת אסורה דילפינן
לקמן על כל העריות העומדות עליו בכרת שנפלו לפניו לייבום
עם צרותיהן ששתיהן פטורות ואם נשאן ענוש כרת שמאחר
שפטרן הכתוב עומדות עליו באיסור אשת אח שיש לו בנים:
וכלתו .שמת בנו ונשא אחיו כלתו אסורה לו לעולם ואפילו
לאחר מיתת בנו:
וכולן שמתו .שמתה בתו קודם לאחיו או מיאנה והיכי
משכחת לה מיאון בבתו והרי הוא קיים ואין מיאון אלא
ביתומה משכחת לה כגון שאביה השיאה לה לאחד ונתגרשה
כשהיא קטנה ושוב אין לאביה רשות בה והלכה ונשאת
לאחיו בעודה קטנה ויצאה במיאון ובפ' ב''ש )לקמן קט (.קרי
לה יתומה בחיי האב ואם נתגרשה מאחיו או מיאנה באחיו
או נמצאת אילונית שמקחו מקח טעות ולא הויא אשת אחיו
וכשמת אחיו הרי היא כמו שאינו אשתו ומתייבמת צרתה:
ואי אתה יכול לומר כו' .שכבר ילדו מאחר קודם שנישאו
לאחיו הלכך לאו אילונית היא ומיאון נמי ליכא שהרי גדולות
הן ואין ממאנת אלא יתומה קטנה כדמפרש לקמן בפ' ב''ש:
כשם שבתו פטורה .שהרי אסורה לו ואין שם אח אלא הוא
כך צרתה פטורה כדיליף בגמרא:
הלכה צרת בתו ונשאת לאחיו השני .דהיכא דיש אח אחר
ששתיהן מותרות לו אינן פטורות שהרי יש כאן מצות יבום
ומתייבמת האחת והשניה פטורה דכתיב את בית אחיו
)דברים כה( בית אחד הוא בונה ולא שתים ואם ייבם האחד
את צרת בתו ולו אשה אחרת ומת בלא בנים וחזרו ונפלו
לפניו:
כשם שצרת בתו פטורה .שנאסרה עליו משעת נפילת אחיו
הראשון שנפלה עם בתו לפניו ופטרתה בתו הימנו והרי היא
עליו כאשת אח שיש לו בנים ואסורה לו עולמית:
כך צרת צרתה .אשת אחיו השני האחרת פטורה שזו פוטרתה
וטעמא יליף בגמרא מלצרור )ויקרא יח( שצרת ערוה פוטרת
צרתה :ואפי' הם ק' .אחים והלכה צרת צרתה של בתו
ונתייבמה לאחיו השלישי ולו אשה אחרת ומת בלא בנים
שתיהן נאסרות על זה וכן לעולם :צרתה מותרת .להתייבם
לו שהרי בשעת זיקת ייבום אינה צרתה:
וכל היכולה למאן .כגון שהערוה קטנה ויכולה למאן ולא
מיאנה ומת אחיו הואיל וקידושיה אינה אלא מדרבנן וזיקת
נפילתה מדרבנן אינה פוטרת צרתה מן החליצה ולהתייבם
אסורה כדמפרש טעמא בגמרא שנראית צרת ערוה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ְ ּג ָמ ָרא
ִמ ְּכ ִדי כּ ו ְּּלה ּו ִמ ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה יָלְ פִ ינַן,
ישא!
לִ ְית ֵני " ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה" ְ ּב ֵר ׁ ָ
וְ כִ י ֵּת ָימאַּ :ת ָּנא חו ְּמ ֵרי-חו ְּמ ֵרי נ ַָקט ,וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ ָא ַמר ְׂש ֵריפָ ה ֲחמו ָּרה
1
ישא ,דְּ ִע ַ ּיקר ְׂש ֵריפָ ה ַ ּב ֲחמוֹ תוֹ ְּכ ִתיבָ א !
ִאי ָהכִ י ,לִ ְיתנֵי ֲחמוֹ תוֹ ְ ּב ֵר ׁ ָ
וְ עוֹ דּ ָ ,ב ַתר ֲחמוֹ תוֹ לִ ְיתנֵ י ַּכ ָּלתוֹ  ,דְּ בָ ַתר ְׂש ֵר ָיפה ְס ִקילָ ה ֲחמו ָּרה!
ֶא ָּלאּ ִ ,ב ּתוֹ ֵּ ,כיוָ ן דְּ ָא ְתיָ א ִמדְּ ָר ׁ ָשא ֲחבִ יבָ א לֵ ּיה.
ג,א כּ ו ְּּלה ּו נ ִַמי ִמדְּ ָר ׁ ָשא ָאת ּו!
נְ ִהי לְ ִע ְניַן יִ יבּ וּם ָא ְת ָיין ִמדְּ ָר ׁ ָשאִ ,ע ַּיקר ִא ּיסו ַּריְיה ּו ְ ּב ֶה ְדיָא ְּכ ִתיב ְ ּבהוּ,
ִ ּב ּתוֹ ִ ,ע ַ ּיקר ִא ּיסו ָּרא ִמדְּ ָר ׁ ָשא.
דְּ ָא ַמר ָרבָ א:
ָא ַמר לִ י ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ַאבְ דִּ ִימי:
2
"ה ָּנה") 3ויקרא יח ,יז(,
"ה ָּנה" )ויקרא יח ,י( ֵ
ָא ְת ָיא ֵ
5
4
ָא ְת ָיא "זִ ּ ָמה" )ויקרא יח ,יז( "זִ ּ ָמה" )ויקרא כ,יד(.
ָה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ְמ ַר ְּת ָּכל ִמ ְּל ָתא דְּ ָא ְת ָיא ִמדְּ ָר ׁ ָשא ֲחבִ יבָ א לֵ ּיה,
לִ ְית ֵני ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה לְ בַ ּסוֹ ף!
יְירי ְ ּב ִא ּיסוּר ַא ְחוָ ָותא,
ַא ְ ּי ֵידי דְּ ַא ִ
ָּת ָנאֲ " :אחוֹ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ ".
וְ לִ ְיתנִ ּיָיא לְ ַהאי ָ ּבבָ א לְ בַ ּסוֹ ף!
ֶא ָּלאַּ ,ת ָ ּנא קו ְּרבֵ י-קו ְּרבֵ י נָ ַקט,
ָּת ָנאּ ִ " :ב ּתוֹ ו ַּבת ִ ּב ּתוֹ ו ַּבת ְ ּבנוֹ "  -דִּ ְקרוֹ בֵ י ַעצְ מוֹ ,
וְ ַא ְ ּי ֵידי דְּ ָתנָא ׁ ְשל ׁ ָֹשה דּ וֹ רוֹ ת לְ ַמ ּ ָטה דִּ ֵיד ּיה,
ָּת ָנא נ ִַמיְ ׁ :של ׁ ָֹשה דּ וֹ רוֹ ת לְ ַמ ּ ָטה דִּ ָיד ּה.
וְ ַא ְ ּי ֵידי דְּ ָתנָאְ ׁ :של ׁ ָֹשה דּ וֹ רוֹ ת לְ ַמ ּ ָטה דִּ ָיד ּה,
ָּת ָנא ׁ ְשל ׁ ָֹשה דּ וֹ רוֹ ת לְ ַמ ֲעלָ ה דִּ ָיד ּה.
וְ ָּתנָ א " ֲאחוֹ תוֹ וַ ֲאחוֹ ת ִא ּמוֹ  - ,דִּ ְקרוֹ בֵ י ַעצְ מוֹ .
וְ ַא ְ ּי ֵידי דְּ ַא ְי ִירי ְ ּב ִא ּיסוּר ַא ֲחוָ ה,
ָּת ָנא " ֲאחוֹ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ ".
וּבְ ִדין הוּא דְּ לִ ַיקדְּ ָמ ּה לְ כַ ָּלתוֹ ִמ ַ ּק ֵּמי ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָה ְ ּבעוֹ לָ מוֹ ,
דְּ לֹא ִמ ׁ ּשוּם קו ְּרבָ א הוּא דַּ ֲא ִס ָירא,
ֶא ָּלא ַא ְ ּי ֵידי דְּ ַאי ְִירי ְ ּב ִא ּיסוּר ַא ֲחוָ ה,
ָּת ָנא " ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיו ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ",
וַ ֲה ַדר ָּת ָנא " ַ ּכ ָ ּלתוֹ ".

1
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ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה היא באש ישרפו אותו ואתהן )ויקרא כ ,יד(

רש"י
גמ'
מכדי כולהו .עריות מה שפטורות מן
הייבום:
מאחות אשה ילפינן .לקמן בשמעתין:
ור''ש היא .דאמר בפ' ד' מיתות )סנהדרין
מט (:שריפה חמורה ולהכי תנא רישא
בתו ובת בתו כולהו עד אם חמיו
בשריפה:
בחמותו כתיב .ואיש אשר יקח את אשה
ואת אמה זמה היא באש ישרפו )ויקרא
כ(:
כלתו בסקילה .בפ' ד' מיתות )שם דף נג(.
וכל שאר עריות דמתני' אינן במיתת בית
דין אלא בכרת:
כיון דאתיא מדרשא .ליאסר עליו חביבא
ליה לתנא ואקדמה ברישא ולקמן מפרשי
לה:
כולהו נמי .לענין פטור ייבום מדרשא
אתיין מאחות אשה .עיקר איסורייהו.
שאסורים משום ערוה בכל מקום בהדיא
כתיב בהו אבל בתו מאנוסתו דאיירי בה
במתני' עיקר איסורה מדרשא אתיא:
אתיא הנה הנה .לאיסורא אתיא זמה
זמה לשריפה דבתו מאשתו וכן בת בתו
ובת בנו ילפא מערות אשה ובתה לא
תגלה והרי בתו מאשתו בכלל בת אשתו
אבל בתו מאנוסתו לא משתמעא דכתיב
ערות אשה ולשון אישות דעל ידי קידושין
משמע וגלי רחמנא בבת בתו ובת בנו
מאנוסתו בהאי קרא ערות בת בנך או בת
בתך והכא לשון אישות לא כתיב ואכתי
בתו לא כתיב הכא וילפינן בג''ש כתיב
הכא בקרא דאנוסה כי ערותך הנה וכתיב
בקרא אחרינא דאישות שארה הנה מה
התם בתו כבת בתו אף כאן בתו כבת
בתו:
אתיא זמה זמה .לשריפה כתיב הכא בבתו
מאשתו זמה היא וכתיב בשריפה זמה
היא באש ישרפו מה להלן שריפה אף כאן
שריפה ובתו מאנוסתו הא ילפינן מהנה
הנה מבת אשתו:
ליתני אחות אשה לבסוף .דכולהו מינה
ילפי' לענין פטור ייבום לקמן:
להאי בבא .כל איסור ]אחוותא[ ליתני
לבסוף ויקדים כלתו לאחותו כי היכי
דתיהוי אחות אשה לבסוף:
קורבי קורבי .הנך דקריב ליה טפי נקט
ברישא:
דקרובי עצמו .ואין בכולן קרובות כאלו:
למטה דידה .דאשתו ואע''ג דהנך לאו
משום קורבה דידיה אסירן ליה:
למעלה דידה .חמותו ולמעלה דידיה לא
מצי למיתני מידי דהא אמו לא אתיא ליה
לייבום שהרי אסורה לאחיו מאביו משום
אשת אביו:
תני אחותו ואחות אמו דקרובי עצמו .טפי
מכלתו דכלתו לאו קרובתו היא אלא מכח
קדושי בנו נאסרה עליו:
ובדין הוא דליקדמה לכלתו .מקמי אשת
אחיו שלא היה בעולמו:
דלאו משום קורבא הוא דאסור .כלומר
וכיון דקרובין נקט ואזיל וכלתו ואשת
אחיו שלא היה בעולמו ואשת אחיו מאמו
לאו משום קורבא דידיה הוא דאסירן
ליה בדין הוא דליתני כלתו מקמי אשת
אחיו שלא היה בעולמו ומקמי אשת אחיו
מאמו נמי משום דכלתו חמירא טפי
מנייהו והוה ליה למנקט חומרי כיון דלא
מצי למינקט קורבי:

"ח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה נָ ִשׁים"
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 .2ג ,א
יהן,
רוֹת ֶ
יהן ,וְ ָצרוֹ ת ָצ ֵ
]" ֲה ֵרי ֵאלּ ּו ּפוֹ ְטרוֹ ת ָצרוֹ ֵת ֶ
יצה ו ִּמן ַה ִ ּייבּ וּםַ ,עד סוֹ ף ָהעוֹ ָלם"[.
ִמן ַה ֲח ִל ָ
ו ַּמאי ִא ְיר ָיא דְּ ָת ָנא ּ
"פוֹ ְטרוֹ ת" לִ ְית ֵני 'אוֹ ְסרוֹ ת'!
ִאי ָּתנָ א 'אוֹ סְ רוֹ ת',
ֲהוָ ה ָא ִמי ָנאָ :אסוּר לְ ַי ֵ ּיבםֲ ,אבָ ל ִמ ֲיחלַ ץ ָחלְ צָ ה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ לִ ְיתנֵיֲ :אסו ָּרה לַ ֲחלוֹ ץ!
ַמאי ָק ָעבֵ יד?
ַא ָּל ָּמה לֹא?!
ִאם ַא ָּתה אוֹ ֵמר "חוֹ לֶ צֶ ת" ִמ ְת ַי ֶ ּיב ֶמת!
ֵּכיוָ ן דְּ בִ ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה הוּא דַּ ֲא ִס ָירה צָ ָרה,
וְ ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה ָ ׁ -ש ְר ָיא,
ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ י ָּת ֵניּ :
"פוֹ ְטרוֹ ת".
יצה ו ִּמן ַה ִ ּייבּ וּם"?
"מן ַה ֲח ִל ָ
ו ַּמאי ִא ְיר ָיא דְּ ָת ֵניִ :
לִ ְית ֵניִ :מן ַה ִ ּייבּ וּם לְ חו ֵּד ּיה!
"מן ַה ִ ּייבּ וּם",
ִאי ָּתנָ אִ :
ֲהוָ ה ָא ִמי ָנאִ :מ ֲיחלַ ץ ָחלְ צָ הַ ,יבּ ו ֵּמי לָ א ִמ ַ ּי ְ ּיב ָמה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ָּכל ָהעוֹ לָ ה לְ ִייבּ וּם -עוֹ לָ ה לַ ֲחלִ יצָ ה,
וְ כָ ל ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ לָ ה לְ יִ יבּ וּם ֵ -אינוֹ עוֹ לָ ה לַ ֲחלִ יצָ ה.
וְ לִ ְיתנֵיִ :מן ַה ִ ּייבּ וּם ו ִּמן ַה ֲחלִ יצָ ה!
ִאי נ ִַמיִ ' ,מן ַה ֲחלִ יצָ ה' לְ חו ָּד ּה!
ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל ִהיא,
דְּ ָא ַמרִ :מצְ וַ ת ֲחלִ יצָ ה קוֹ ֶד ֶמת לְ ִמצְ וַ ת יִיבּ וּם.

רש"י
מאי איריא דקתני פוטרות.
דמשמע פטורות הן ואי בעי
מייבם:
ליתני אסורות .דהא ודאי
אסורות הן מאחר שאינן
זקוקות לייבום וקיימי באיסור
אשת אח:
ה''א אוסרות .לייבום וחליצה
לא משתמעא מהכא שאין
איסור בחליצה והוה אמינא
מיחלץ חלצי על כרחו שאין
אשת אח מאב בלא בנים נפטרת
בלא חליצה:
מאי קעביד .והלכך לא שייך
לשון איסור בחליצה אלא לשון
פטור:
אלמה לא .שייך ]לשון[ איסור
הא ודאי שייך שאם אתה אומר
חולצת אתי למימר מתייבמת:
כיון דבמקום מצות יבום הוא
דאסירה .צרת הבת וכדמפרש
במתני' דמשפטרה הכתוב
מזיקת ייבום קיימא ליה באשת
אח שיש לו בנים:
שלא במקום מצוה שריא .כגון
נכרי שנעשה חתנו ולו אשה
אחרת ומת מותרת אשתו לחמיו
כדתנן לקמן )דף יג (.גבי שש
עריות חמורות מאלו במתני':
משום הכי תנא פוטרות .דאי
תנא אוסרות משמע שהבת
אוסרתה עליו ליקח ]וק''ו[ שלא
במקום מצוה אבל פוטרות לא
משתמע איסורא משום צרתה
של בת אלא הבת פוטרתה
מייבום ואיסורא שכיב עלה
ממילא דהויא באיסור אשת אח
שיש לה בנים ומשום אשת אח
הוא דמיתסר שלא במקום
מצוה דליכא איסור אשת אח
עלה שריא:
וליתני מן הייבום לחודיה .דהא
עיקר מצוה היא וחליצה ממילא
משתמע:
ה''א מיחלץ חלצה .שלא
להפקיע מצות ייבום אבל יבומי
לא משום גזירת הכתוב דלצרור
קמ''ל מתני' הואיל ופטרה הבת
מזיקת יבום פטורה מן החליצה
דכל העולה לזיקת ייבום עולה
לזיקת חליצה וכל שאין עולה
לזיקת ייבום פטורה מן החליצה
וכל היכא דאמרינן חולצת ולא
מתייבמת משום ספקא הוא:
וניתני ייבום ברישא .דהוא
עיקר דהא כתיב אם לא יחפוץ
האיש לקחת וחלצה )דברים כה(
הא אם חפץ לייבם מייבם
אלמא מצות ייבום ברישא:
אבא שאול היא .בפ' החולץ
)לקמן לט (:אבא שאול אומר
הכונס יבמתו לשום נוי ולשום
אישות כאילו פוגע בערוה וקרוב
בעיני להיות הולד ממזר:
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 .3ג ,א-ב
ש ֵרה נָ ׁ ִשים,
]" ֲח ֵמ ׁש ֶע ְ ׂ
...
ֲה ֵרי ֵאלּ ּו ּפוֹ ְטרוֹ ת .["...
ישא לְ ַמעו ֵּטי ַמאי?
ִמ ְנ ָי ָנא דְּ ֵר ׁ ָ
ּו ִמנְ ָינָ א דְּ ֵסיפָ א לְ ַמעו ֵּטי ַמאי?
ג,ב לְ ַמעו ֵּטי דְּ ַרב ּו ַרב ַא ִסי.
לְ ַרב וּלְ ַרב ַא ִסי  -לְ ַמעו ֵּטי ַמאי?
ִאי ְסבִ ָירא לְ ה ּו דַּ ֲה ָד ֵדי:
ֲח ָדא  -לְ ַמעו ֵּטי צָ ַרת ְמ ָמ ֶאנֶ ת,
וַ ֲח ָדא  -לְ ַמעו ֵּטי צָ ַרת ַמ ֲחזִ יר ְ ּגרו ׁ ָּשתוֹ .
וְ ִאי לָ א ְסבִ ָירא לְ ה ּו דַּ ֲה ָד ֵדי:
ֲח ָדא  -לְ ַמעו ֵּטי דְּ ַחבְ ֵר ּיה,
וַ ֲח ָדא  -לְ ַמעו ֵּטי אוֹ צָ ַרת ְמ ָמ ֶא ֶנת ,אוֹ צָ ַרת ַמ ֲחזִ יר ְ ּגרו ׁ ָּשתוֹ .
לְ ַרב וּלְ ַרב ַא ִסי ,לִ ְית ִנינְה ּו!
לְ ִפי ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְ ּבצָ ַרת צָ ָרה.

רש"י
מנינא דרישא .דמשמע ט''ו ותו
לא:
מנינא דסיפא .הרי אלו פוטרות
דמשמע אלו ותו לא:
דרב ודרב אסי .דאמר רב צרת
סוטה אסורה שאם זינתה
אשתו ולו אשה אחרת ומת בלא
בנים שתיהן פטורות ורב אסי
אמר צרת אילונית אסורה שאם
היה נשוי אילונית ואשה אחרת
ומת בלא בנים שתיהן פטורות
ותרוייהו בפירקין )דף יא:(.
צרת ממאנת .הרי שהיה לאחיו
יתומה קטנה ואשה אחרת ומת
ומיאנה הקטנה ביבם זה היא
וצרתה אסורה לו ומתני'
אשמעי' דאף ע''ג דאסירא עליה
לא מיפטרה מחליצה דהך
איסורא מדרבנן היא כדאיתא
בפירקין גזירה משום צרת בתו
ממאנת:
מחזיר גרושתו .אחיו שגירש
אחת משתי נשיו ונשאת לאחר
ועבר והחזירה לאחר מיתת
בעלה ומת בלא בנים שתיהן
אסורות להתייבם ואשמועינן
מיעוטא דמתני' דחליצה בעיא:
ליתנינהו .לסוטה ואילונית
בהדי הנך דמתני' הואיל
ופוטרות צרותיהן:
לפי שאינן בצרת צרה .דכל הנך
דמתני' איכא למיתני הלכה
צרתה ונשאת לאחיו השני כו'
שהרי אינה ערוה אלא לזה אבל
לאחיו השני ראויות הן ואם
ייבם אפי' את הצרה ולו אשה
אחרת ומת ונפלו לפני זה פטורה
אף הנכרית מפני שהיא צרת
צרתה של בתו אבל בסוטה
ואילונית ליכא למיתני הלכה
צרתה ונשאת לאחיו השני דהא
על כל האחין היא אסורה
ושהאיסור בא לה מכח קדושי
בעלה הראשון וכולן שוין בהן:

"ח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה נָ ִשׁים"
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 .4ג ,ב
ש ֵרה נָ ׁ ִשים,
]" ֲח ֵמ ׁש ֶע ְ ׂ
יצה ו ִּמן ַה ִ ּיבּ וּם ַעד סוֹ ף ָהעוֹ ָלם"[.
יהןִ ,מן ַה ֲח ִל ָ
יהן וְ ָצרוֹ ת ָצרוֹ ֵת ֶ
ּפוֹ ְטרוֹ ת ָצרוֹ ֵת ֶ
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?

רש"י
מנה''מ .דערוה וצרתה וצרת
צרתה לעולם פטורות:
עליה מה תלמוד לומר .לכתוב
לגלות ערותה בחייה ותשמע נמי
שבחיי אשתו נאסרת עליו
אחותה ולאחר מיתה מותרת:
שומע אני .אפי' נפלה לפניו
לייבום אחת מן העריות
תתייבם:
לצרור .צרות הרבה משמע
מדלא כתיב לצור:
זדונה כרת .בפרשת עריות
)ויקרא יח( כתיב בתר כולהו
ונכרתו הנפשות העושות וכל
שזדונו כרת שגגתו חטאת
כדיליף בפירקין )דף ט:(.
ט''ו נשים .תו ליכא עריות
בכרת חוץ משש עריות של
משנתינו שאין בהם צד ייבום
לעולם:
יכול שאני מרבה כו' .שנשואות
לאחרים שיהו צרותיהן אסורות
לינשא לזה:
שאין צרה אלא מאח .הואיל
ופטרה הכתוב מזיקתו הרי היא
עליו באיסור אשת אח שיש לה
בנים שהיא בכרת דכתיב ערות
אשת אחיך אבל בעלמא לא
רמי' איסור אשת אח עלה
ושריא ליה:
עונש מניין .אם ייבם ערוה או
צרתה:

דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"" ִא ּׁ ָשה ֶאל ֲאחוֹ ָת ּה ל ֹא ִת ָ ּקח לִ ְצרֹר לְ גַ ּלוֹ ת ֶע ְרוָ ָת ּה ָעלֶ ָיה ְ ּב ַח ֶ ּי ָיה" )ויקרא יח ,יח(,
"עלֶ ָיה" ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
ָ
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :יְ ָב ָמ ּה יָ בֹא ָעלֶ ָיה" )דברים כה ,ה( –
ׁשוֹ ֵמ ַע ֲאנִ יֲ ,א ִפילּ ּו ְ ּב ַא ַחת ִמ ָ ּכל ֲע ָריוֹ ת ָה ֲאמוּרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר,
"עלֶ ָיה" –
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאןָ " :עלֶ ָיה" וְ נֶ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלןָ :
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ִ ּב ְמקוֹ ם ִמ ְצוָ הַ ,אף ָ ּכאן ִ ּב ְמקוֹ ם ִמ ְצוָ ה,
וְ ָא ַמר ַר ֲח ָמנָ א" :ל ֹא ִת ָ ּקח".
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ִהיא ָ -צ ָר ָת ּה ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :לִ ְצרֹר".
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ָצ ָר ָת ּה ָ -צ ַרת ָצ ָר ָת ּה ִמ ַ ּניִ ין?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :לִ ְצרֹר"  -וְ לֹא ' ָלצוֹ ר'.
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה ְ ׁ -ש ָאר ֲע ָריוֹ ת ִמ ַ ּניִ ין?
ָא ַמ ְר ָּתָ :מה ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה ְמיו ֶּח ֶדת ׁ ֶש ִהיאֶ :ע ְרוָ ה,
וְ ַח ָ ּייבִ ין ַעל זְ דוֹ נָ ּה ָ ּכ ֵרת,
וְ ַעל ׁ ִש ְגגָ ָת ּה ַח ָּטאת,
וַ ֲאסו ָּרה ַל ָ ּיבָ ם,
ַאף ָ ּכל ׁ ֶש ִהיא ֶע ְרוָ ה וְ ַח ָ ּייבִ ין ַעל זְ דוֹ נָ ּה ָ ּכ ֵרת וְ ַעל ׁ ִשגְ גָ ָת ּה ַח ָּטאת ֲ -אסו ָּרה ַל ָ ּיבָ ם.
יהן ִמ ַ ּניִ ין?
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ֵהן ָ -צרוֹ ֵת ֶ
ָא ַמ ְר ָּתָ :מה ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה ְמיו ֶּח ֶדת ׁ ֶש ִהיאֶ :ע ְרוָ ה,
וְ ַח ָ ּייבִ ין ַעל זְ דוֹ נָ ּה ָ ּכ ֵרת,
וְ ַעל ׁ ִש ְגגָ ָת ּה ַח ָּטאת,
וַ ֲאסו ָּרה ַל ָ ּיבָ ם,
וְ ָצ ָר ָת ּה ֲאסו ָּרה,
ַאף ָ ּכל ׁ ֶש ִהיא ֶע ְרוָ ה ,וְ ַח ָ ּייבִ ין ַעל זְ דוֹ נָ ּה ָ ּכ ֵרת ,וְ ַעל ׁ ִשגְ גָ ָת ּה ַח ָּטאת ,וַ ֲאסו ָּרה ַל ָ ּי ָבם ָ -צ ָר ָת ּה ֲאסו ָּרה.
ִמ ָ ּכאן ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמים:
ּ
ּ
יצה ,ו ִּמן ַה ִייבּ וּםַ ,עד סוֹ ף ָהעוֹ ָלם.
ֲח ֵמ ׁש ֶע ְ ׂ
יהןִ ,מן ַה ֲח ִל ָ
יהן ,וְ ָצרוֹ ת ָצרוֹ ֵת ֶ
ש ֵרה נָ ׁ ִשים ,פוֹ ְטרוֹ ת ָצרוֹ ֵת ֶ
יהם ֲאסוּרוֹ ת?
יָ כוֹ ל ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ַר ֶ ּבה ַאף ׁ ֵש ׁש ֲע ָריוֹ ת ֲחמוּרוֹ ת ֵמ ֵאלּ ּוֶ ׁ ,ש ְ ּיה ּו ָצרוֹ ֵת ֶ
ָא ַמ ְר ָּתָ :מה ֲאחוֹ ת ִא ׁ ְש ּתוֹ ְמיו ֶּח ֶדת ׁ ֶש ִהיאֶ :ע ְרוָ ה,
וְ ַח ָ ּייבִ ין ַעל זְ דוֹ נָ ּה ָ ּכ ֵרת,
וְ ַעל ׁ ִש ְגגָ ָת ּה ַח ָּטאת,
שא ְל ַא ִחים,
וְ ֶא ְפ ׁ ָשר ִלי ָ ּנ ֵ ׂ
וְ ֲאסו ָּרה ַל ָ ּי ָבם,
וְ ָצ ָר ָת ּה ֲאסו ָּרה,
ַאף ָ ּכל ׁ ֶש ִהיאֶ :ע ְרוָ ה ,וְ ַח ָ ּי ִיבין ַעל זְ דוֹ נָ ּה ָ ּכ ֵרת ,וְ ַעל ׁ ִש ְגגָ ָת ּה ַח ָּטאת,
שא ָל ַא ִחים ,וַ ֲאסו ָּרה ַל ָ ּי ָבם ָ -צ ָר ָת ּה ֲאסו ָּרה.
וְ ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ָ ּינ ֵ ׂ
יָ ְצא ּו ׁ ֵש ׁש ֲע ָריוֹ ת ֲחמוּרוֹ ת ֵמ ֵאלּ וּ,
יהן  -מו ָּּתרוֹ ת.
הוֹ ִאיל דְּ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ָ ּינ ֵ ׂ
שא ָל ַא ִחיםָ ,צרוֹ ֵת ֶ
ׁ ֶש ֵאין ָצ ָרה ֶא ָ ּלא ֵמ ָאח.
ַאזְ ָה ָרה ָ ׁ -ש ַמ ְענ ּו,6
עוֹ נֶ ׁש – ִמ ַ ּניִ ין?
ָא ַמר ְק ָראִּ :
שה ִמכּ ֹל ַה ּתוֹ ֵעבֹת") 7ויקרא יח ,כט(".
"כי ָּכל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ֶ ׂ
6

לא תקח לצרור
7
ִּכי ָּכל ֲא ׁ ֶשר י ֲַע ֶׂשה ִמכּ ֹל ַה ּתוֹ ֵעב ֹת האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

"עלֶ ָיה",
ַט ֲע ָמא  -דְּ כָ ַתב ַר ֲח ָמ ָנא ָ
ָהא לָ או ָהכִ י,
ּ
ֲהוָ ה ָא ִמי ָנאֲ :אחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה ִמ ַי ֶ ּיב ֶמת,
ַמאי ַט ֲע ָמא?
דְּ ָא ְמ ִרינַןָ " :א ֵתי ֲעשֵׂ ה וְ ָד ֵחי לֹא ַת ֲעשֶׂ ה".
ֵא ַימר דְּ ָא ְמ ִרינַןָ " :א ֵתי ֲע ֵׂשה וְ ָד ֵחי לֹא ַת ֲע ֶׂשה"  -לֹא ַת ֲע ֶׂשה ְ ּג ֵר ָידא.
8
לֹא ַת ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ ָּכ ֵרת ִ -מי דָּ ֵחי?!

8

ה''א אחות אשה מייבמת.
מייבם:
מאי טעמא .והלא בכרת קאי
עלה:
דאתי עשה .דייבום:
ודחי את לא תעשה .דמקרא
ילפינן דאתי עשה ודחי ל''ת
כדמפרש ואזיל:

הסוגיה מאוד ארוכה וממשיכה עד סוף סוגייה מספר ___ לתועלת הלומד והלימוד חילקתי את הסוגיה למקטעים אלו

"ח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה נָ ִשׁים"
מסכת יבמות פרק א' – ֲ
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 .5ג ,ב – ה ,ב
]" ָא ֵתי ֲע ֵׂשה וְ ָד ֵחי לֹא ַת ֲעשֶׂ ה"[.
וְ ת ּו :לֹא ַת ֲע ֶׂשה ְ ּג ֵר ָידא ְ -מ ָנלַ ן דְּ ָד ֵחי?
שה ָּל ְך") 9דברים כב ,יא -יב(.
ד,א דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא ִתלְ ַ ּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵ ז ּ ְ ...ג ִדילִ ים ַּת ֲע ֶ ׂ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְסמוּכִ ים ִמן ַה ּתוֹ ָרה ִמ ַ ּניִן?
שוּיִ ם ֶ ּב ֱא ֶמת וְ יָ ׁ ָשר" )תהלים קיא ,ח(.
"סמוּכִ ים לָ ַעד לְ עוֹ לָ ם ֲע ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרְ :
וְ ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה:
ִמ ַ ּניִן לִ יבָ ָמה ׁ ֶש ָ ּנ ְפלָ ה לִ פְ ֵני מו ֵּּכה ׁ ְש ִחין ׁ ֶש ֵאין חוֹ ְס ִמין אוֹ ָת ּה?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ל ֹא ַת ְחסֹם ׁשוֹ ר ְ ּב ִד ׁישוֹ " )דברים כה ,ד(,
ו ְּס ִמ ְיך לֵ ּיהִּ :
"כי יֵ ׁ ְשב ּו ַא ִחים יַ ְחדָּ ו" )דברים כה ,ה(.
וְ ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֲאפִ ילּ ּו לְ ַמאן דְּ לָ א דָּ ֵר ׁיש ְסמוּכִ ים ְ ּב ָעלְ ָמא,
ְ ּב ִמ ׁ ְשנֵ ה ּתוֹ ָרה דָּ ֵר ׁיש.
דְּ ָהא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְ ּב ָעלְ ָמא לָ א דָּ ֵר ׁיש ,וּבְ ִמ ׁ ְש ֵנה ּתוֹ ָרה דָּ ֵר ׁיש.
וּבְ ָעלְ ָמא ְ -מ ָנלַ ן דְּ לָ א דָּ ֵר ׁיש?
דְּ ַתנְ ָיא:
" ֶ ּבן ַע ַּזאי אוֹ ֵמר,
"מכַ ּׁ ֵש ָפה ל ֹא ְת ַח ֶ ּיה" )שמות כב ,יז(,
נֶ ֱא ַמרְ :
וְ נֶ ֱא ַמרָּ :
"כל ׁשֹכֵ ב ִעם ְ ּב ֵה ָמה מוֹ ת י ּו ָמת" )שמות כב ,יח(,
ָס ְמכ ּו ִענְ יָ ן לוֹ ַ -מה ׁ ּשוֹ ֵכב ִעם ְ ּב ֵה ָמה ִ ּב ְס ִק ָילה )ויקרא כ ,טז(ַ ,אף ְמ ַכ ׁ ּ ֵש ָפה ִ ּב ְס ִק ָילה.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
וְ כִ י ִמ ְּפנֵ י ׁ ֶש ָּס ְמכ ּו ִענְ יָ ן לוֹ נוֹ ִציא זֶ ה ִל ְס ִק ָילה?
ֶא ָ ּלא,
אוֹ ב וְ יִ ְדעוֹ נִ י ִ ּב ְכ ַלל ְמ ַכ ׁ ּ ְש ִפים ָהיוּ ,וְ ָל ָּמה יָ ְצאוּ?
ְל ַה ִּק ׁיש ָל ֶהם וְ לוֹ ַמר ְל ָךָ :מה אוֹ ב וְ יִ ְדעוֹ נִ י ִ ּב ְס ִק ָילה) 10ויקרא כ ,כז(,
ַאף ְמ ַכ ׁ ּ ֵש ָפה )שמות כב ,יז( ִ ּב ְס ִק ָילה".
וּבְ ִמ ׁ ְש ֵנה ּתוֹ ָרה ְ -מ ָנלַ ן דְּ ָד ֵר ׁיש?
דִּ ְתנַן:
שא ָא ָדם ֲאנו ַּסת ָא ִביו ו ְּמפו ַּּתת ָאבִ יו.
"נוֹ ֵ ׂ
ֲאנו ַּסת ְ ּבנוֹ ו ְּמפו ַּּתת ְ ּבנוֹ .
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
אוֹ ֵסר ַ ּב ֲאנו ַּסת ָא ִביו ו ְּמפו ַּּתת ָא ִביו" )יבמות צז.(.
וְ ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב:
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה?
דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא יִ ַ ּקח ִא ׁיש ֶאת ֵא ׁ ֶשת ָאבִ יו וְ ל ֹא יְ גַ ֶּלה ְּכנַ ף ָא ִביו" )דברים כג ,א(,
ָּכנָף ׁ ֶש ָר ָאה ָאבִ יו  -לֹא יְגַ ֶּלה.
ו ִּמ ַּמאי דְּ בַ ֲאנו ָּסה ְּכ ִתיב?
ֵמ ִע ָּילוֵ ּיה דִּ ְק ָרא,
דִּ כְ ִתיב" :וְ נָ ַתן ָה ִא ׁיש ַה ׁ ּשֹכֵ ב ִע ּ ָמ ּה לַ ֲא ִבי ַה ַּנ ֲע ָרה ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ָּכ ֶסף" )דברים כב ,כט(
ו ְּס ִמ ְיך לֵ ּיה" :ל ֹא יִ ַּקח ִא ׁיש ] ֶאת ֵא ׁ ֶשת ָאבִ יו וְ ל ֹא יְ גַ ֶּלה ְּכנַ ף ָא ִביו"[ )דברים כג ,א(.
וְ ַר ָ ּבנַן?
9
יא לֹא ִתלְ ַ ּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵ ז צֶ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים יַ ְחדָּ ו .יב ְ ּג ִדלִ ים ַּת ֲעשֶׂ הָּ -ל ְך ַעלַ -א ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ְּכסו ְּת ָך ֲא ׁ ֶשר ְּתכַ ֶּסהּ ָ -ב ּה
10
ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני מות יומתו באבן ירגמו אותם דמיהם בם

רש"י
לא תלבש שעטנז .וסמיך ליה
גדילים תעשה לך ודרשינן
סמוכין ושרינן כלאים בציצית
אלמא אתי עשה ודחי לא
תעשה:
שאין חוסמין .אין ]סותמין[
טענותיה לכופה להתייבם לו
אלא כופין אותו וחולץ חוסמין
לישנא דקרא קא נקט דיליף לה
מלא תחסום:
וסמיך ליה כו' .אלמא דרשינן
סמוכין וגבי כלאים בציצית נמי
דרשינן:
במשנה תורה דריש .והאי
סמוכים דכלאים בציצית
במשנה תורה הוא ודרשינן:
סמכו ענין לו .ענין הפרשה
סמוכה פרשת מכשף אצל שוכב
עם בהמה דגבי הדדי כתיבי:
מכשפה לא תחיה .בספר ואלה
שמות:
מה שוכב עם בהמה בסקילה.
דכתיב באשה הנרבעת לבהמה
דמיהם בם וכל דמיהם בם
בסקילה היא דגמרינן )סנהדרין
דף כג (.מאוב וידעוני דכתיב
בהו ירגמו אותם דמיהם בם
)ויקרא כ(:
נוציא זה .מכשף:
לסקילה .שהיא מיתה חמורה
מכולן:
בכלל מכשפה היו .שנאמר לא
תחיה:
להקיש אליהן .שזו מדה בתורה
כל דבר שהיה בכלל ויצא מן
הכלל ללמד לא ללמד על עצמו
יצא אלא ללמד על הכלל כולו
יצא:
נושא אדם אנוסת אביו .שלא
נאסרה עליו עולמית אלא אשת
אביו כדכתיב )ויקרא יח( ערות
אשת אביך ואשת משמע ע''י
אישות דקדושין:
אנוסת בנו .לאו כלתו היא דאין
כלה אלא מקודשת וראויה
לחופה :ה''ג ורבנן אי הוה סמיך
ליה כדקאמרת השתא דלא
סמיך ליה בשומרת יבם כו' .לא
סמיך ליה דכתיב לא יקח איש
את אשת אביו בנתים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

ִאי ֲהוָ ה ְס ִמ ְיך לֵ ּיה – ִּכ ְד ָק ָא ְמ ַר ְּת.
ָה ׁ ְש ָּתא דְּ לָ א ְס ִמ ְיך לֵ ּיה,
דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא יִ ַ ּקח ִא ׁיש ֶאת ֵא ׁ ֶשת ָאבִ יו" ֵ ּבי ְנ ַתיִם,
ְ ּב ׁשוֹ ֶמ ֶרת ָיבָ ם ַה ָּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר,
וְ לַ ֲעבוֹ ר ָעלָ יו ִ ּב ׁ ְשנֵ י לָ אוִ ין.
ּובְ ִמ ׁ ְשנָה ּתוֹ ָרה ַ -מאי ַט ֲע ָמא דְּ ָד ֵר ׁיש?
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ מוּכָ ח.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ מו ְּפ ֵני.
" ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאִ :מ ׁ ּשוּם דְּ מוּכָ ח"  -דְּ ִאם ֵּכן ,לִ כְ ְּתבֵ ּיה ַר ֲח ָמ ָנא ַ ּג ֵ ּבי ֲע ָריוֹ ת.

דמוכח .מוכח למדרשינהו
אהדדי סמכינהו .לכתביה
רחמנא .לההיא לא יגלה כנף
אביו לגבי עריות אי לטפויי לאוי
גבי אשת אב קאתי:
לאפנויי .לאנוסתו של אביו
דיליף מסמוכים דלעיל:
לא תלבש שעטנז למה לי .שמע
מינה לאפנויי ולמדרש סמוכים:
ואפי' מוכרי כסות .שאין
מתכוונים להנאת חימום:
צמר ופשתים למה לי .אי
צמר
דכלאים
לאשמועינן
ופשתים הוא דקאסר לא צריך
דמכדי בכלאים כתיב בגד ותנא
דבי ר' ישמעאל כו':
באחד מהם .גבי נגעים בבגד
צמר או בבגד פשתים )ויקרא
יג(:
ואכתי איצטריך .למכתב צמר
ופשתים הכא גבי לבישה ואע''ג
דכתיב בגד בהעלא' דמשמע
צמר ופשתים דס''ד כו':

"וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאִ :מ ׁ ּשוּם דְּ מו ְּפנֵי"  -דְּ ִאם ֵּכן ,לִ כְ ּתוֹ ב ַר ֲח ָמ ָנא "ל ֹא יִ ַ ּקח ִא ׁיש ֶאת ֵא ׁ ֶשת ָאבִ יו",
"ל ֹא יְ גַ ֶּלה ְּכנַ ף ָא ִביו" לָ ָּמה לִ י?
ד,ב ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה :לְ ַא ְפנ ּו ֵיי.
וְ גַ ֵ ּבי צִ יצִ ית ַנ ִמי,
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ מוּכָ ח.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ מו ְּפנֶה.
" ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאִ :מ ׁ ּשוּם דְּ מוּכָ ח"  -דְּ ִאם ֵּכן לִ כְ ְּתבֵ ּיה ַר ֲח ָמ ָנא ַ ּג ֵ ּבי ּ ָפ ָר ׁ ַשת צִ יצִ ית,
לְ ַמאי ִהלְ כְ ָתא ְּכ ָתבֵ ּיה ָהכָ א?
"וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאִ - :מ ׁ ּשוּם דְּ מוּפְ נֶה" ִ -מ ְּכ ִדי ָּכ ַתב" :ו ֶּבגֶ ד ִּכלְ ַאיִ ם ׁ ַש ַע ְטנֵ ז ל ֹא יַ ֲעלֶ ה ָעלֶ ָיך" )ויקרא יט ,יט(,
"ל ֹא ִתלְ ַ ּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵ ז" )דברים כב ,יא( לָ ָּמה לִ י?
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה :לְ ַא ְפנ ּו ֵיי.
ָהנֵ י ִמצְ ַר ְך צְ ִריכִ י!
דְּ ִאי ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָ א" :ל ֹא יַ ֲעלֶ ה ָעלֶ ָיך",
ֲהוָ ה ָא ִמי ָנאָּ :כל דֶּ ֶר ְך ַה ֲעלָ ָאה ָא ַסר ַר ֲח ָמנָא ,וַ ֲאפִ ילּ ּו מוֹ כְ ֵרי כְ סוּת,
ישה דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ֲה ָנ ָאה.
ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָא" :ל ֹא ִתלְ ַ ּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵ ז"  -דּ ו ְּמ ָיא דִּ לְ בִ ׁ ָ
וְ ִאי ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָ א" :ל ֹא ִתלְ ַ ּב ׁש",
ישה ,דְּ נ ֵָפ ׁיש ֲה ָניָ ָית ּהֲ ,אבָ ל ַה ֲעלָ ָאה לֹא,
ֲהוָ ה ָא ִמי ָנא :דַּ וְ ָקא לְ בִ ׁ ָ
ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָא" :ל ֹא יַ ֲעלֶ ה ָעלֶ ָיך"!
ִאם ֵּכן לִ כְ ּתוֹ ב ַר ֲח ָמ ָנא" :ל ֹא ִתלְ ַ ּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵ ז",
"צ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים"  -לָ ָּמה לִ י?
ֶ
ִמ ְּכ ִדי ָּכ ַתב" :וּבֶ גֶ ד ִּכלְ ַאיִ ם ׁ ַש ַע ְטנֵ ז ל ֹא יַ ֲעלֶ ה ָעלֶ ָיך",
וְ ָתנָ א דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
"הוֹ ִאיל וְ נֶ ֶא ְמר ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְס ָתם ְ ּבגָ ִדים,
ו ָּפ ַרט ְל ָך ַה ָ ּכתוּב ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהן " ֶצ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים" )ויקרא יג ,מז( ַ -אף ָ ּכל ֶצ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים".
"צ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים" דְּ כָ ַתב ַר ֲח ָמ ָנא  -לָ ָּמה לִ י?
ֶ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה :לְ ַא ְפנ ּו ֵיי.
וְ ַא ַּכ ִּתי ִאיצְ ְט ִר ְיך,

"ח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה נָ ִשׁים"
מסכת יבמות פרק א' – ֲ

ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמי ָנאַ :ה ֲעלָ ָאה ִהיא דְּ לֹא ָנ ֵפ ׁיש ֲהנָ ָא ָת ּה,
ישה דְּ נָ ֵפ ׁיש ֲהנָ ָי ָית ּה ָּכל ְּת ֵרי ִמינֵ י ָ -א ַסר ַר ֲח ָמ ָנא.
ֲאבָ ל לְ בִ ׁ ָ
ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָא" :צֶ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים"!
ִאם ֵּכן לִ ׁ ְש ּתוֹ ק ְק ָרא ִמי ֵ ּנ ּיה,
"ש ַע ְטנֵ ז" ֵמ ַה ֲעלָ ָאה.
"ש ַע ְטנֵ ז" ׁ ַ
וְ ֵת ֵיתי ׁ ַ
וְ ַּת ָ ּנא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ַט ֲע ָמא דְּ כָ ַתב ַר ֲח ָמנָ א "צֶ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים",
ָהא לָ או ָהכִ יִּ ,כלְ ַאיִ ם ְ ּבצִ יצִ ית ֲהוָ ה ָא ִמי ָנא דְּ ָא ַסר ַר ֲח ָמנָ א?
ש ּו לָ ֶהם צִ ִיצת ַעל ַּכנְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶיהם" )במדבר טו ,לח(.
וְ ָהכְ ִתיב" :וְ ָע ׂ
וְ ָתנָ א דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
" ָ ּכל ְ ּבגָ ִדים ֶצ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים ֵהם",
וְ ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא ֲעבֵ יד לֵ ּיה ְּתכֵ לֶ תּ ,ו ְּתכֵ לֶ ת ַע ְמ ָרא הוּא.
ו ִּמ ַּמאי דִּ ְתכֵ לֶ ת ַע ְמ ָרא הוּא?
"ש ׁש" – ִּכ ָּיתנָא,
ִמ ְד ׁ ֵ
ְּתכֵ לֶ ת ַ -ע ְמ ָרא הוּא.
ִאיצְ ְט ִר ְיך.
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָתך ָא ִמי ָנאִּ :כ ְד ָרבָ א.
דְּ ָרבָ א ָר ֵמי:
"ה ָּכנָ ף") 11במדבר טו,לח( ִ -מין ָּכ ָנף,
ְּכ ִתיבַ :
"צ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים"!
וּכְ ִתיבֶ :
ָהא ֵּכיצַ ד?
צֶ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים ּפוֹ טְ ִרין ּ ֵ -בין ְ ּב ִמינָןּ ֵ ,בין ׁ ֶשלּ א ְ ּב ִמינָן.
ׁ ְש ָאר ִמי ִניןּ ְ :ב ִמינָ ן ּ -פוֹ ְט ִרין,
ׁ ֶשלּ א ְ ּב ִמינָן ֵ -אין ּפוֹ ְט ִרין.
וְ ָהא ַּת ָ ּנא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל לֵ ית לֵ ּיה דְּ ָרבָ א!
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמי ָנאִּ :כי דִּ ּיו ָּקא דְּ ָרבָ א,
"ה ָּכנָ ף" ִ -מין ָּכ ָנף,
ַ
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר ַר ֲח ָמנָ אֲ :עבֵ יד לֵ ּיה צֶ ֶמר לְ צֶ ֶמר ,וְ ּ ִפ ׁ ְש ִּתים לְ פִ ׁ ְש ִּתים.
וְ כִ י ֲעבִ ַידת צֶ ֶמר לְ צֶ ֶמר צְ בָ ֵע ּיה,
ֲאבָ ל צֶ ֶמר לְ ּ ִפ ׁ ְש ִּתים ,ו ִּפ ׁ ְש ִּתים לְ צֶ ֶמר – לֹא.
ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָא" :צֶ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים" ,דַּ ֲא ִפילּ ּו צֶ ֶמר לְ ּ ִפ ׁ ְש ִּתים ,ו ִּפ ׁ ְש ִּתים לְ צֶ ֶמר.
ה,א ֵּתי ַנח לְ ַּת ָ ּנא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל,
לְ ַר ָ ּבנַן ְ -מ ָנא לְ ה ּו?
אשוֹ ".
נָ ְפ ָקא לְ ה ּו ֵמ"רֹ ׁ
דְּ ַתנְ ָיא:
אשוֹ " )ויקרא יד ,ט( ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
" "ר ֹ ׁ
אשכֶ ם" )ויקרא יט ,כז( ׁ -שוֹ ֵמ ַע ֲאנִ י ַאף ְמצוֹ ָרע ֵ ּכן,
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ל ֹא ַת ִּקפ ּו ּ ְפ ַאת רֹ ְׁ
אשוֹ "".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :רֹ ׁ
ּ
ּ
אש ׁ ְש ָמ ּה ַה ָקפָ ה!
וְ ָקא ָסבַ ר ַהאי ַּת ָ ּנאַ :ה ָק ַפת ָּכל ָהרֹ ׁ
12
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רש"י
ותנא דבי רבי ישמעאל .דילפינן
אליביה כלאים בציצית מדאייתר
צמר ופשתים למיסמכיה לגדילים
תעשה לך:
טעמא דכתב רחמנא כו' כל בגדים
צמר ופשתים הם .והאי בגדיהם
דציצית משמע בין של צמר בין של
פשתים ואמר רחמנא עביד ותכלת
נמי לפשתים:
ותכלת עמרא .מדשש כיתנא דכתי'
)שמות לט( מכנסי בד שש משזר
ובד היינו פשתים כדמפרש בבא לו
כ''ג במסכת יומא )דף עא (:בד
דבר העולה בד בבד תכלת עמרא
וכן שאר צבעים האמורים בבגדי
כהונה ארגמן ותולעת שני שאין
בגדי כהונה אלא מצמר ופשתים
דכתיב בספר יחזקאל )מד( ביוה''כ
בגדי פשתים ילבשו ולא יעלה
עליהם צמר ש''מ שעבודות
החיצונות יש בהם צמר עם פשתן
ולא מין אחר ומדמפרש קרא שש
באחד מן המינין שמע מינה שאר
המינין צמר היו:
סד''א כדרבא .אי לא כתב רחמנא
צמר ופשתים הוה דרשי' הכנף מין
כנף כרבא למימר דלבגד פשתים
עשה פשתן ולצמר עשה צמר
וצבעי' תכלת אבל כלאים לא
קמ''ל דרשא דסמוכין דאפילו
כלאים והכי הוי מסקנא דמילתא
אלא דקא מפרש ואזיל מילתי'
דרבא:
כתיב הכנף .עשה ציצית ממין
הכנף ואם טלית של משי עשה
ציצית של משי וכתיב צמר
ופשתים גדילים תעשה לך דמשמע
עשה ציצית מצמר ופשתים:
והא תנא דבי ר' ישמעאל לית ליה
דרבא .דדריש הכנף מין כנף דהא
לתנא דבי רבי ישמעאל טלית של
שאר מינין אינה חייבת בציצית
דהא בגד כתיב ותנא דבי רבי
ישמעאל קאמר כל בגד צמר
ופשתים:
איצטריך .צמר ופשתים אע''ג דלא
דריש תנא דבי ר' ישמעאל מין כנף
לשאר מינין:
סד''א .לגבי טלית של צמר
ופשתים דריש כי דיוקא דרבא
דדריש ציצית מין כנף:
והכי אמר רחמנא כו' .קמ''ל
דרשא דסמוכין למישרי כלאים
בציצית:
תינח לתנא דבי רבי ישמעאל.
דאייתור ליה צמר ופשתים אלא
לרבנן דלית להו כל בגדים צמר
ופשתים והא צמר ופשתים לא
מייתר מנא להו דאתי עשה ודוחה
לא תעשה:
ראשו מה ת''ל .במצורע כתיב
יגלח את כל שערו הרי ראשו בכלל
למה לי דכתיב ראשו:
וקסבר האי תנא .דאיצטריך ליה
ראשו לדחות לאו דלא תקיפו
דהקפת כל הראש שמה הקפה ולא
אמרינן פאת כתב רחמנא הלכך אי
לאו דרבי קרא ה''א לא ליקוף
אלמא אשמעינן קרא דאתי עשה
ודחי לא תעשה ומהכא נפקא
הלכך איצטריך עליה למיסר ערוה
לייבום דלא תימא אתי עשה
דייבום ודחי לאו דאחות אשה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

ִא ָּיכא לְ ִמיפְ ַר ְך:
ַמה ְּללָ או דְּ ַה ָ ּקפָ ה,
ׁ ֶש ֵּכן לָ או ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשוֶ ה ַ ּבכּ ֹל!
ֶא ָּלאָ ,א ְת ָיא ִמ"זְ ָקנוֹ " )ויקרא יד ,ט(.
דְּ ַתנְ ָיא:
""זְ ָקנוֹ " ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ו ְּפ ַאת זְ ָקנָ ם ל ֹא יְ גַ ֵּלחוּ" )ויקרא כא ,ה(,
ׁשוֹ ֵמ ַע ֲאנִ י ַאף כּ ֹ ֵהן ְמצוֹ ָרע ֵ ּכן,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זְ ָקנוֹ ".
וְ ִאם ֵאינוֹ ִענְ יָ ן ְל ָלאו ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשוֶ ה ַ ּבכּ ֹל,
ְּתנֵ ה ּו ִענְ יָ ן ְל ָלאו ַה ׁ ּ ָשוֶ ה ַ ּבכּ ֹל".
וְ ַא ַּכ ִּתי ִאיצְ ְט ִר ְיך,
יבה ָ ּב ֶהן ַה ָּכתוּב ִמצְ וֹ ת ְי ֵתירוֹ ת,
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמי ָנאָ ׁ :שא ֵני כּ ֹ ֲהנִים ,הוֹ ִאיל וְ ִר ָ ּ
ֲאפִ ילּ ּו לָ או ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשוֶ ה ַ ּבכּ ֹל לֹא דָּ ֵחי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ָד ֵחי!
אשוֹ " דְּ ַה ְך ַּתנָא.
ֶא ָּלאָ ,א ְת ָיא ְמ"רֹ ׁ
דְּ ַתנְ ָיא:
"ראשוֹ " ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
" ׁ
ראשוֹ " )במדבר ו ,ה(,
"ת ַער ל ֹא יַ ֲעבֹר ַעל ׁ
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַּ :
ׁשוֹ ֵמ ַע ֲאנִ י ַאף ְמצוֹ ָרע וְ נָ זִ יר ֵ ּכן,
אשוֹ "".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :רֹ ׁ
ִא ָּיכא לְ ִמיפְ ַר ְך:
ַמה ְּלנָ זִ יר ְמצוֹ ָרע ׁ ֶש ֵּכן י ׁ ְֶשנוֹ ִ ּב ׁ ְש ֵאלָ ה!
דְּ ִאי לֹא ֵּת ָימא ָהכִ י,
ָהא דְּ ַק ְי ָימא לָ ן דְּ ֵאין ֲע ֵׂשה דּ וֹ ֶחה לֹא ַת ֲעשֶׂ ה וַ ֲע ֵׂשה,
לִ יגְ ַמר ִמ ָ ּנזִ יר!
ֶא ָּלאִ ,מ ָ ּנזִ יר ַמאי ַט ֲע ָמא לָ א ָ ּג ְמ ִרינַן?
דְּ ִא ָּיכא לְ ִמיפְ ַר ְךֶ ׁ :ש ֵּכן י ׁ ְֶשנוֹ ִ ּב ׁ ְש ֵאלָ ה,
ָהכִ י ִנַמיִ ,א ָּיכא לְ ִמ ְיפ ַר ְך ׁ ֶש ֵּכן י ׁ ְֶשנוֹ ִ ּב ׁ ְש ֵאלָ ה.
ֶא ָּלא,
ה,ב לְ עוֹ לָ ם ^ ִמ ְּק ָרא ַק ָּמא,
ִאם ֵּכן ,לֵ ָימא ְק ָרא' :צִ יצִ ית ַּת ֲעשֶׂ ה לְ ָך'ּ ְ ,
"ג ִדילִ ים" לָ ָּמה לִ י?
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה :לְ ַא ְפנ ּו ֵיי.
ַהאי לְ ׁ ִשיעו ָּרא הוּא דַּ ֲא ָתא!
ְ ּג ִדילְ ׁ -ש ַניִם,
ְּ
"ג ִדילִ ים" – ַא ְר ָ ּב ָעה.
ֲע ֵׂשה ְ ּג ִדיל וּפוֹ ְתלֵ ה ּו ִמ ּתוֹ כוֹ !
ִאם ֵּכן ,לֵ ָימא ְק ָרא "ל ֹא ִתלְ ַ ּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵ ז צֶ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים" " -יַ ְחדָּ ו" לָ ָּמה לִ י?
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה לְ ַא ְפנ ּו ֵיי.
וְ ַא ַּכ ִּתי ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ תוֹ כֵ ף ׁ ְש ֵּתי ְתכִ יפוֹ ת ִ -חיבּ וּרּ ,ו ְתכִ ָיפה ַא ַחת ֵ -אינוֹ ִחיבּ וּר!
"ש ַע ְטנֵז" לָ ָּמה לִ י?
ִאם ֵּכן ,לִ כְ ּתוֹ ב ַר ֲח ָמ ָנא 'לֹא ִתלְ ַ ּב ׁש צֶ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים יַ ְחדָּ ו' ַ ׁ -
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה לְ ַא ְפנ ּו ֵיי

שאין שוה בכל .דנשים אינן
בלאו דהקפה בפ''ק דקידושין
)דף לה (:תאמר בלאו דאחות
אשה שכשם שהוא מוזהר עליה
כך היא מוזהרת עליו דכתיב
הנפשות העושות )ויקרא יח(
שניהם במשמע:
ופאת זקנם .בכהנים כתיב:
תלמוד לומר זקנו .לרבות זקן
כהן מצורע דאתי עשה ודחי לא
תעשה )ואע''ג דהאי נמי לאו
שאין שוה בכל ילפינן מיניה דכל
לא תעשה נמי דחי דאם אינו
ענין ללאו שאין שוה בכל דאתי
עשה ודחי ליה דהא נפקא לן
מראשו תנהו ענין כו'(:
לגופיה
איצטריך.
ואכתי
לאשמועינן דלאו דפאת זקן
כהנים מידחי דלא נפקא לן
מראשו ואע''ג דאין שוה בכל
הוא דסד''א שאני לאוי דכהנים
דחמירי שריבה בהן הכתוב
מצות רבות אכתי לאו השוה
בכל מנלן דדחי:
ראשו מה ת''ל .בראשו דמצורע
נמי קאי:
ת''ל ראשו .אלמא אתי עשה
ודחי ל''ת ואע''ג דלאו שאינו
שוה בכל הוא אם אינו ענין
ללאו שאין שוה בכל דהא נפקא
לן מזקנו דאידך תנא תנהו ענין
ללאו השוה בכל:
מנזיר .בנזיר עשה ולא תעשה
איכא תער לא יעבור על ראשו
קדוש יהיה גדל פרע:
שכן ישנו בשאלה .לשאול
לחכם ויתיר לו הלכך אתי עשה
ודחי ליה:
מקרא קמא .דכלאים בציצית
ודקאמרת לרבנן דלא אייתר
להו צמר ופשתים מנא להו
דכלאים בציצית שרי דליתי
עשה ודחי לא תעשה:
א''כ .דלאו לאפנויי לכתוב
ציצית כו':
לשיעורא אתא .למנין חוטין:
גדיל שנים .אי אפשר לעשות
גדיל בפחות משני חוטין:
גדילין ארבע .חוטין דמיעוט
גדילין שנים וכתיב )במדבר טו(
ונתנו על ציצית הכנף פתיל
אמרה תורה עשה מהנך ארבע
חוטין גדיל אחד דהוו להו ח'
חוטין כשתוחבן בכנף הבגד:
ופותלהו מתוכו .שיהיו תלויין
פתילין שלא יעשה כולו גדיל
אלא קצת גדיל וקצת ענף:
תכיפה .פויינ''ט }פוינ"ט :תך,
תֶ פֶ ר{ שתוחב תחיבה אחת
במחט וחיבר כלאים בגד צמר
ובגד פשתים יחד אינו חיבור
בפחות משתי תכיפות להכי
כתיב יחדיו עד שיחברם יחד
יפה:

"ח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה נָ ִשׁים"
מסכת יבמות פרק א' – ֲ
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רש"י

וְ ַא ַּכ ִּתיִ ,מי ָ ּב ֵעי לֵ ּיה,
ַעד ׁ ֶש ּי ְֵהא ׁשוֹ ַע ָטווּי וְ נוֹ ז!
"ש ַע ְטנֵ ז" נ ְָפ ָקא.
ֶא ָּלא ,כּ ו ָּּל ּה ֵמ ׁ ַ

שוע טווי ונוז .מן התורה אינו
חייב עד שיהי' הצמר והפשתן
מתוקן יחד היטב במסרק:
שוע .לשון חלק שמתרגמינן
שעיע )בראשית כז(:
נוז .ארוג:
כולה משעטנז נפקא .דאי
לאפנויי לחוד נכתוב לא תלבש
כלאים צמר ופשתים ומדאפיק
רחמנא בלשון שעטנז דרוש ביה
נמי הא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6ה ,ב – ז ,א
ַא ׁ ְש ַּכ ַחן דְּ ' ָא ֵתי ֲע ֵׂשה וְ ָד ֵחי לֹא ַת ֲע ֶׂשה ְ ּג ֵר ָידא',
יס ָר ּה?
"עלֶ ָיה" לְ ֵמ ְ
'לֹא ַת ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ָּכ ֵרת' ֵ -היכָ א ַא ׁ ְש ַּכ ַחן דְּ ָד ֵחי? דְּ ִאיצְ ְט ִר ְיך ָ
וְ כִ י ֵּת ָימא נֵ ילַ ף ִמ ִמילָ ה ַ -מה ְּל ִמילָ ה ׁ ֶש ֵּכן נִכְ ְרת ּו ָעלֶ ָיה ׁ ְשל ֹׁש ֶעשְׂ ֵרה ְ ּב ִריתוֹ ת!
ִמ ּ ֶפ ַסח!
ַמה ְּלפֶ ַסחֶ ׁ ,ש ֵּכן ָּכ ֵרת!
ִמ ָּת ִמיד!
ַמה ְּל ָת ִמיד ׁ ֶש ֵּכן ָּת ִדיר,
ֵמ ֲח ָדא לָ א ָא ְת ָיא,
ֵּת ֵיתי ִמ ַּת ְר ֵּתי.
ֵמ ֵהי ֵּת ֵיתי?
ִמ ִּמילָ ה ו ֶּפ ַסח ֶ ׁ -ש ֵּכן ָּכ ֵרת!
ִמ ּ ֶפ ַסח וְ ָת ִמיד ֶ ׁ -ש ֵּכן צוֹ ֶר ְך ָ ּגבוֹ ַּה!
ִמ ִּמילָ ה וְ ָת ִמיד  -י ׁ ְֶשנָן לִ פְ ֵני ַהדִּ בּ וּר!
יבא דְּ ַמאן דְּ ָא ַמר :עוֹ לָ ה ׁ ֶש ִה ְק ִריב ּו ִי ְׂש ָר ֵאל ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר עוֹ לַ ת ָּת ִמיד ֲהוָ ה.
וְ ַא ִּל ָ ּ
ו ִּמכּ ו ְּּלה ּו ִנַמי ֶ ׁ -ש ֵּכן י ׁ ְֶשנָן לִ פְ נֵ י ַהדִּ בּ וּר.
ֶא ָּלאִ ,איצְ ְט ִר ְיך.
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמי ָנאֵּ :ת ֵיתי ִמ ִּכבּ וּד ָאב וְ ֵאם.
דְּ ַתנְ ָיא:
"יָ כוֹ ל יְ ֵהא ִ ּכבּ וּד ָאב וְ ֵאם דּ וֹ ֶחה ׁ ַש ָ ּבת?
"א ׁיש ִא ּמוֹ וְ ָא ִביו ִּת ָירא ּו וְ ֶאת ׁ ַש ְ ּבת ַֹתי ִּת ׁ ְשמֹר ּו") 13ויקרא יט ,ג(,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
כּ ו ְ ּּל ֶכםַ -ח ָ ּי ִיבין ִ ּבכְ בוֹ ִדי".
"את ׁ ַש ְ ּבת ַֹתי ִּת ׁ ְשמרוּ",
ַמאי לָ או דְּ ָא ַמר לֵ ּיהְ ׁ :שחוֹ ט לִ יּ ַ ,ב ׁ ּ ֵשל לִ י ,וְ ַט ֲע ָמא דְּ כָ ַתב ַר ֲח ָמ ָנא ֶ
ָהא לָ או ָהכִ י  -דָּ ֵחי.
ו,א לֹא^ ,לָ או דִּ ְמ ַח ֵּמר.
וַ ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י לָ א דָּ ֵחי?!
ֶא ָּלא דְּ ַק ְי ָימא לָ ן דְּ ָא ֵתי ֲעשֵׂ ה וְ ָד ֵחי לֹא ַּת ֲעשֶׂ ה,
לִ יגְ ַמר ֵמ ָהכָ א דְּ לֹא לִ ְיד ִחי!
וְ כִ י ֵּת ָימאָ ׁ :שא ֵני לָ אוֵ י דְּ ׁ ַש ָ ּבת דַּ ֲח ִמ ִירי,
וְ ָהא ַּת ָ ּנא ְ ּב ָעלְ ָמא ָק ֵאי וְ לָ א ָק ָפ ִר ְיך!
דְּ ַתנְ ָיא:
"יָ כוֹ ל ָא ַמר לוֹ ָאבִ יוִ :ה ָּ
יט ֵמא,
אוֹ ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ַ :אל ַּת ֲחזִ יר,
יָ כוֹ ל יִ ׁ ְש ַמע לוֹ ?
"א ׁיש ִא ּמוֹ וְ ָא ִביו ִּת ָירא ּו וְ ֶאת ׁ ַש ְ ּבת ַֹתי ִּת ׁ ְשמר ּו ] ֲאנִי ה' ֱא-ל ֵֹהיכֶ ם"[ )ויקרא יט ,ג(,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
יבין ִ ּבכְ בוֹ ִדי".
כּ ו ְ ּּל ֶכם ַח ָ ּי ִ
ֶא ָּלאִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא לְ ִמיפְ ַר ְךַ :מה ְּל ָהנָ ְךֶ ׁ ,ש ֵּכן ֶהכְ ׁ ֵשר ִמצְ וָ ה.
ֶא ָּלאָ ,סלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמי ָנאֵּ :ת ֵיתי ִמ ִ ּב ְניַן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
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ִא ׁיש ִא ּמוֹ וְ ָאבִ יו ִּת ָירא ּו וְ ֶאתַ ׁ -ש ְ ּבת ַֹתי ִּת ׁ ְשמֹר ּו ֲאנִ י ה' ֱא-ל ֵֹהיכֶ ם

רש"י
ממילה .שדוחה עשה שלה לא
תעש' דשבת שיש בה כרת:
שלש עשר' בריתות .אמורים
בפרשת מילה:
מפסח .שדוחה שחיטתו את
השבת:
שכן צורך גבוה .למזבח תאמר
בעש' דייבום דליכא כל הני:
מילה ותמיד שכן ישנן לפני
הדבור .לפני מתן תורה:
ואליבא דמ''ד .במס' חגיגה )ד'
ו:(.
עולה שהקריבו ישראל במדבר.
דכתיב )שמות כד( ויעלו עולות
עולת תמיד הוה:
סד''א .אי לא כתיב עליה
לדרשא תיתי עשה ודחי לא
תעש' שיש בו כרת מכיבוד אב
ואם:
כולכם .אתה ואביך ואמך
חייבים בכבודי מאני ה' דריש
ליה:
שחוט לי .דהוי אב מלאכה
שחייבין עליה כרת:
לאו דמחמר .אחר בהמה שהוא
בלאו דלא תעשה כל מלאכה
אתה ובהמתך )שמות כ( ובהאי
לאו ליכא כרת דלא עביד מעשה
בגופיה וכמ''ד בפ' מי שהחשיך
)שבת דף קנד (.המחמר אחר
בהמתו בשבת פטור:
ואפ''ה לא דחי .בתמיה:
וליגמר מהכא .דלא דחי אפילו
לאו גרידא:
וכי תימא שאני לאוי דשבת
דחמירי .דקי''ל )עירובין דף
סט (:מחלל שבת כעובד עבודת
כוכבים ומשום הכי אפי' לאו
גרידא לא דחי ומנייהו לא
גמרינן:
והא תנא בעלמא קאי ולא פריך.
והא אשכחן תנא בעלמא דיליף
שאר לאוי כגון לאו דלא יטמא
דכהן ולאו דלא תוכל להתעלם
מלאו דשבת לחומרא ולא
פרכינן שאני לאוי דשבת
דחמירי:
אמר לו אביו .לכהן:
היטמא .בבית הקברות להשיב
אבידה או שהיתה עומדת בחוץ
ואמר לו אל תחזיר יכול ישמע
לו ת''ל איש אמו ואביו וילפינן
לאו דטומאה ולאו דהשבת
אבדה מלאוי דשבת:
אלא .לעולם דאמר ליה שחוט
לי בשל לי ואפ''ה לא איצטריך
עליה דאיכא למיפרך מה להנך
שחוט לי בשל לי שכן הכשר
מצוה בחילול שבת בעקירת לא
תעשה הוא מקיים עשה דכיבוד
וזהו הכשר קיומו ואי אפשר
לקיימו בלא עקירת לאו הלכך
אי לא כתב את שבתותי
תשמורו ה''א לידחי אבל ייבום
לא זה בלבד הכשר קיום העשה
שהרי יכול לחלוץ ולא יעקור
לאו של ערוה ולא איצטריך
עליה:

"ח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה נָ ִשׁים"
מסכת יבמות פרק א' – ֲ

דְּ ַתנְ ָיא:
"יָ כוֹ ל יְ ֵהא ִ ּבנְ יַ ן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש דּ וֹ ֶחה ׁ ַש ָ ּבת?
"את ׁ ַש ְ ּבת ַֹתי ִּת ׁ ְשמֹר ּו ו ִּמ ְקדָּ ׁ ִשי ִּת ָירא ּו ] ֲאנִ י ה'"[ )ויקרא יט ,ל(,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֶ :
יבין ִ ּבכְ בוֹ ִדי".
כּ ו ְ ּּל ֶכם ַח ָ ּי ִ
ַמאי לָ או ְ ּבבוֹ נֶה וְ סוֹ ֵתר,
"את ׁ ַש ְ ּבת ַֹתי ִּת ׁ ְשמֹרוּ"ָ ,הא לָ או ָהכִ י ,דָּ ֵחי!
וְ ַט ֲע ָמא דְּ כָ ַתב ַר ֲח ָמ ָנא ֶ
לֹא ,לָ או דִּ ְמ ַח ֵּמר ,וַ ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י לָ א דָּ ֵחי.
וְ ֶא ָּלא דְּ ַקיְ ָימא לָ ן דְּ ָא ֵתי ֲע ֵׂשה וְ ָד ֵחי לֹא ַת ֲע ֶׂשה,
לִ יגְ ַמר ֵמ ָהכָ א דְּ לָ א דָּ ֵחי!
וְ כִ י ֵּת ָימאָ ׁ :שא ֵני לָ אוֵ י דְּ ׁ ַש ָ ּבת דַּ ֲח ִמ ִירי,
וְ ָהא ַּת ָ ּנא ְ ּב ָעלְ ָמא ָק ֵאי וְ לֹא ָקא ּ ָפ ֵר ְיך!
דְּ ַתנְ ָיא:
יט ֵמא' ,אוֹ ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ' ַאל ַּת ֲחזִ יר'  -יָ כוֹ ל יִ ׁ ְש ַמע לוֹ ?
"יָ כוֹ ל ָא ַמר לוֹ ָאבִ יו ' ִה ָּ
"א ׁיש ִא ּמוֹ וְ ָא ִביו ִּת ָירא ּו ]וְ ֶאת ׁ ַש ְ ּבת ַֹתי ִּת ׁ ְשמֹר ּו ֲאנִ י ה'"[ )ויקרא יט ,ג(,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
יבים ִ ּב ְכבוֹ ִדי".
כּ ו ְ ּּל ֶכם ַח ָ ּי ִ
ֶא ָּלאִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא לְ ִמיפְ ַר ְךַ :מה ְּל ָהנָ ְך ׁ ֶש ֵּכן ֶהכְ ׁ ֵשר ִמצְ וָ ה!
ֶהכְ ׁ ֵשר ִמצְ וָ ה ֵּת ּיפוֹ ק לִ י ֵמ ָה ָתם!
ִאין ָהכִ י ִנַמי.
"וְ ֶאת ׁ ַש ְ ּבת ַֹתי ִּת ׁ ְשמֹר ּו ו ִּמ ְקדָּ ׁ ִשי ִּת ָיראוּ" )ויקרא יט ,ל( לָ ָּמה לִ י?
יב ֵעי לֵ ּיה,
ִמ ָ ּ
לְ כִ ְד ַת ְנ ָיא:
"יָ כוֹ ל יִ ְתיָ ֵירא ָא ָדם ִמ ִּמ ְקדָּ ׁש?
"את ׁ ַש ְ ּבת ַֹתי ִּת ׁ ְשמֹר ּו וְ ֶאת ִמ ְקדָּ ׁ ִשי ִּת ָיראוּ",
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֶ :
נֶ ֶא ְמ ָרה ' ׁ ְש ִמ ָירה' ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וְ נֶ ֶא ְמ ָרה 'מוֹ ָרא' ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש,
ו,ב ַמה ׁ ּ ְש ִמ ָירה ָה ֲאמו ָּרה ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ^ -לֹא ִמ ׁ ּ ַש ָ ּבת ַא ָּתה ִמ ְתיָ ֵיראֶ ,א ָ ּלא ִמ ִּמי ׁ ֶש ִהזְ ִהיר ַעל ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ַאף מוֹ ָרא ָה ֲאמו ָּרה ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש ,לֹא ִמ ִּמ ְקדָּ ׁש ַא ָּתה ִמ ְתיָ ֵירא ֶא ָ ּלא ִמ ִּמי ׁ ֶש ִהזְ ִהיר ַעל ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
וְ ֵאי זוֹ ִהיא מוֹ ָרא ִמ ְקדָּ ׁש?
לֹא יִ ָ ּכנֵ ס ָא ָדם ְ ּב ַהר ַה ַ ּביִ ת ְ ּב ַמ ְקלוֹ ּ ְ ,ב ִמנְ ָעלוֹ ּ ְ ,בפוּנְ דָּ תוֹ  ,ו ְּב ָא ָבק ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַרגְ ָליו,
וְ לֹא יַ ֲע ֶ ׂ
שנּ ּו ַק ּ ֶפנְ דַּ ְריָ א.
ו ְּר ִק ָיקה ִמ ַ ּקל וָ חוֹ ֶמר.
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַק ָ ּיים,
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַק ָ ּיים ִמ ַ ּניִ ין?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֶ " :את ׁ ַש ְ ּבת ַֹתי ִּת ׁ ְשמֹר ּו ו ִּמ ְקדָּ ׁ ִשי ִּת ָיראוּ" )ויקרא יט ,ל(,
ַמה ׁ ּ ְש ִמ ָירה ָה ֲאמו ָּרה ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ְלעוֹ ָלם,
ַאף מוֹ ָרא ָה ֲאמו ָּרה ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש ְלעוֹ ָלם".
ֶא ָּלאָ ,סלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמי ָנאֵּ :ת ֵיתי ִמ ַהבְ ָע ָרה,
דְּ ָתנָ א דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
""ל ֹא ְת ַב ֲער ּו ֵא ׁש ְ ּבכֹל מֹ ׁ ְשבֹ ֵתיכֶ ם" )שמות לה ,ג( ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
ַמה ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר?!
ִאי לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי – לְ לָ או.
ִאי לְ ַר ִ ּבי נָ ָתן  -לְ ַח ֵּלק.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַה ְב ָע ָרה ְל ָלאו יָ ְצ ָתה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמרְ :ל ַח ֵ ּלק".
וְ ָא ַמר ָרבָ א:
ַּת ָ ּנא "מוֹ ׁ ָשבוֹ ת" ָקא ַק ׁ ְש ָיא לֵ ּיה.
"מוֹ ׁ ָשבוֹ ת" "ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?"
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רש"י
מאי לאו בבונה וסותר.
איצטריך למיסר אף על גב דאב
מלאכה הוא ואיכא כרת אי לאו
דאשמועינן ה''א אתי עשה
דועשו לי מקדש ודחי לאו
דשבת:
והא תנא בעלמא גמר .לאוי
דטומאה והעלם אבדה מלאוי
דשבת ולא פריך:
תיפוק לי מהתם .מאיש אמו
ואביו תיראו דהכשר מצוה הוא
ולא דחי למה ליה למיהדר
למכתב הכא את שבתותי
תשמורו אלא לאו דתילף מיניה
דאפילו בלא הכשר מצוה אי לא
כתיב קרא בהדיא דלא דחי
אמרינן דדחי אם כן איצטריך
עליה:
נאמר שמירה בשבת ומורא
במקדש .והקישן הכתוב בפסוק
אחד:
לא משבת אתה מתיירא .דלא
כתיב ביה מורא:
פונדתו .ארנקי שאוזר בו
מתניו:
קפנדריא .לקצר הילוכו שלא
להקיף ויכנס בפתח זה ויצא
בשכנגדו ולא לשם עבודה אלא
לעשות צרכיו:
מק''ו .מפרש בברכות בפ'
הרואה )דף סב (:מכי אין לבא
אל שער המלך בלבוש שק שאינו
מאוס ק''ו לרוק שהוא מאוס
לפני הקב''ה:
מה ת''ל .והלא כבר נאמר לא
תעשה כל מלאכה:
ללאו יצאתה .לומר שאין חייבין
עליה כרת וסקילה אלא לאו
בעלמא:
לחלק .שלא תאמר אינו חייב
סקילה עד שיחלל שבת בכל
מלאכות לכך יצתה הבערה מן
הכלל לחלק מה הבערה מיוחדת
שהיא אב מלאכה וחייב עליה
כרת וסקילה בפני עצמה אף כל
שהוא אב מלאכה כו' :ה''ג
ואמר רבא כו':
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ִמ ְּכ ִדי ׁ ַש ָ ּבת חוֹ בַ ת ַה ּגוּף ִהיא,
וְ חוֹ בַ ת ַה ּגוּף נוֹ ֶהגֶ ת ֵ ּבין ָ ּב ָא ֶרץ ֵ ּבין ְ ּבחוּץ לָ ָא ֶרץ,
"מוֹ ׁ ָשבוֹ ת" דְּ כָ ַתב ַר ֲח ָמנָא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת לָ ָּמה לִ י?
ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָא ַמר ַּת ְל ִמיד ֶא ָחד:
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר:
ּ
"וְ כִ י יִ ְהיֶ ה ְב ִא ׁיש ֵח ְטא ִמ ׁ ְש ַפט ָמוֶ ת וְ הו ָּמת" )דברים כא ,כב(,
ׁשוֹ ֵמ ַע ֲאנִ י ֵ ּבין ַ ּבחוֹ ל ֵ ּבין ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ו ָּמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּיים " ְמ ַחלֲ לֶ ָיה מוֹ ת יו ָּמת" )שמות לא ,יד(?
יתת ֵ ּבית דִּ ין.
ִ ּב ׁ ְש ָאר ְמ ָלאכוֹ ת ,חוּץ ִמ ִּמ ַ
יתת ֵ ּבית דִּ ין?
אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ֲא ִפילּ ּו ִמ ַ
ו ָּמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּיים "וְ הו ָּמת"?
ַ ּבחוֹ ל וְ לֹא ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא ְתבַ ֲער ּו ֵא ׁש ְ ּבכל מֹ ׁ ְשבֹ ֵתיכֶ ם" )שמות לה ,ג(.
ו ְּל ַה ָ ּלן הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ָהי ּו ֵא ֶּלה לָ כֶ ם לְ ֻח ַּקת ִמ ׁ ְש ּ ָפט לְ דֹרֹ ֵתיכֶ ם,
ְ ּבכֹל מֹ ׁ ְשבֹ ֵתיכֶ ם" )במדבר לה ,כט(,
ַמה " ּמוֹ ׁ ָשבוֹ ת" ָה ֲאמו ִּרים ְל ַה ָ ּלן ּ ְ -ב ֵבית דִּ ין,
ַאף "מוֹ ׁ ָשבוֹ ת" ָה ֲאמו ִּרים ָ ּכאן ּ ְ -ב ֵבית דִּ ין,
וְ ָא ַמר ַר ֲח ָמנָ א" :ל ֹא ְת ַב ֲערוּ"".
ַמאי לָ או ַר ִ ּבי נָ ָתן ,דְּ ָא ַמר לְ ַח ֵּלק יָ צְ ָתה,
וְ ַט ֲע ָמא דְּ כָ ַתב ַר ֲח ָמ ָנא "ל ֹא ְת ַב ֲערוּ"ָ ,הא לָ או ָהכִ י ,דָּ ֵחי.
לֹאַ ,ר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
וְ ֶת ֱיהוֵ י נ ִַמי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי!
ֵא ַימר דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַהבְ ָע ָרה לְ לָ או ָיצְ ָתה ַ -הבְ ָע ָרה ְ ּג ֵר ָיד ָתא,
ַהבְ ָע ָרה דְּ בֵ ית דִּ ין ִ ּב ׁ ּישוּל ּ ְפ ִתילָ ה הוּא,
וְ ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ַמה ִּלי ִ ּב ׁ ּישוּל ּ ְפ ִתילָ ה ,ו ַּמה ִּלי ִ ּב ׁ ּישוּל ַס ָּמנִ ין.
ָא ַמר ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ַא ׁ ִשי:
ַהאי ַּת ָ ּנא לֹא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ֵתי ֲע ֵׂשה וְ ָד ֵחי לֹא ַת ֲע ֶׂשה,
ְיתי ִמ ַ ּקל וָ חוֹ ֶמר.
ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַמי ֵ
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר:
"מ ַחלֲ לֶ ָיה מוֹ ת יו ָּמת"?
ָמה ֲא ִני ְמ ַק ּיֵיםְ :
ִ ּב ׁ ְש ָאר ְמלָ אכוֹ ת ,חוּץ ִמ ִּמ ַיתת ֵ ּבית דִּ ין.
ֲאבָ ל ִמ ַיתת ֵ ּבית דִּ ין  -דָּ ְח ָיא ׁ ַש ָ ּבת ִמ ַ ּקל וָ חוֹ ֶמר:
ז,א ו ָּמה ֲעבוֹ ָדהֶ ׁ ,ש ִהיא ֲחמו ָּרה וְ דוֹ ָחה ׁ ַש ָ ּבתְ ,רצִ ָיחה דּ וֹ ָחה אוֹ ָת ּה,
"מ ִעם ִמזְ ְ ּב ִחי ִּת ָ ּק ֶח ּנ ּו לָ מוּת" )שמות כא ,יד(,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֵ :
ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ּנ ְִד ֵחת ִמ ּ ְפנֵ י ֲעבוֹ ָדהֵ ,אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ְּת ֵהא ְרצִ ָיחה דּ וֹ ָחה אוֹ ָת ּה?!
ו ַּמאי "אוֹ ֵאינוֹ " דְּ ָק ָא ַמר?
ָהכִ י ָק ָא ַמרְ :קבו ַּרת ֵמת ִמצְ וָ הּ ,תוֹ כִ ַיח,
ׁ ֶשדּ וֹ ָחה ֶאת ָה ֲעבוֹ ָדה ,וְ ֵאין דּ וֹ ָחה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ֲה ַדר ָא ַמר ְקבו ַּרת ֵמת ִמצְ וָ ה ִּת ְד ֶחה ׁ ַש ָ ּבת ֵמ ַקל וָ חוֹ ֶמר:
ו ָּמה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ִהיא דּ וֹ ָחה ׁ ַש ָ ּבת,
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ְקבו ַּרת ֵמת ִמצְ וָ ה דּ וֹ ָחה אוֹ ָת ּהֵ ,מ" ּולַ ֲאחוֹ תוֹ " )במדבר ו ,ז(
ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ּנ ְִד ָחה ִמ ּ ְפנֵי ֲעבוֹ ָדה,
ֵאינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ְּת ֵהא ְקבו ַּרת ֵמת ִמצְ וָ ה דּ וֹ ָחה אוֹ ָת ּה?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא ְת ַב ֲער ּו" )שמות לה ,ג(.
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לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא להם במותם

רש"י
מושבותיכם .בכל מקום שאתם יושבים אפילו בחוצה לארץ:
חובת הגוף היא .ואינה תלויה בקרקע ככלאים וערלה ותרומות
ומעשרות:
או אינו כו' .לקמן מפרש:
והיו אלה לכם .גבי מיתת ב''ד כתיב בפרשת רוצחים :ה''ג מה
מושבות האמורים להלן במיתת ב''ד הכתוב מדבר אף כאן כו':
מאי לאו ר' נתן היא .דאמר הבערה אב מלאכה היא ובכרת ואפ''ה אי
לאו דאשמועינן ה''א אתי עשה דוהומת ודחי ליה:
פתילה .של אבר מתיך וזורקה לתוך פיו ויורדת לתוך מעיו והאי
בישול גמור הוא ואב מלאכה הוא דממשכן ילפינן ובישול סמנין היה
במלאכת המשכן לצבע תכלת ותולעת שני:
אמר רב שימי האי תנא .דאיצטריך דנסיב לה קרא למיסר מיתת בית
דין בשבת לאו משום דאי לא דאשמועינן ה''א דחיא משום טעמא
דעשה דחי אלא משום דהוה מייתי ליה בקל וחומר דדחי שבת.:
ארנקי שאוזר בו מתניו:
קפנדריא .לקצר הילוכו שלא להקיף ויכנס בפתח זה ויצא בשכנגדו
ולא לשם עבודה אלא לעשות צרכיו:
מק''ו .מפרש בברכות בפ' הרואה )דף סב (:מכי אין לבא אל שער
המלך בלבוש שק שאינו מאוס ק''ו לרוק שהוא מאוס לפני הקב''ה:
מה ת''ל .והלא כבר נאמר לא תעשה כל מלאכה:
ללאו יצאתה .לומר שאין חייבין עליה כרת וסקילה אלא לאו
בעלמא :לחלק .שלא תאמר אינו חייב סקילה עד שיחלל שבת בכל
מלאכות לכך יצתה הבערה מן הכלל לחלק מה הבערה מיוחדת שהיא
אב מלאכה וחייב עליה כרת וסקילה בפני עצמה אף כל שהוא אב
מלאכה כו' :ה''ג ואמר רבא כו':
מושבותיכם .בכל מקום שאתם יושבים אפילו בחוצה לארץ:
חובת הגוף היא .ואינה תלויה בקרקע ככלאים וערלה ותרומות
ומעשרות:
או אינו כו' .לקמן מפרש:
והיו אלה לכם .גבי מיתת ב''ד כתיב בפרשת רוצחים :ה''ג מה
מושבות האמורים להלן במיתת ב''ד הכתוב מדבר אף כאן כו':
מאי לאו ר' נתן היא .דאמר הבערה אב מלאכה היא ובכרת ואפ''ה אי
לאו דאשמועינן ה''א אתי עשה דוהומת ודחי ליה:
פתילה .של אבר מתיך וזורקה לתוך פיו ויורדת לתוך מעיו והאי
בישול גמור הוא ואב מלאכה הוא דממשכן ילפינן ובישול סמנין היה
במלאכת המשכן לצבע תכלת ותולעת שני:
אמר רב שימי האי תנא .דאיצטריך דנסיב לה קרא למיסר מיתת בית
דין בשבת לאו משום דאי לא דאשמועינן ה''א דחיא משום טעמא
דעשה דחי אלא משום דהוה מייתי ליה בקל וחומר דדחי שבת:
כתיב ביה מורא:
פונדתו .ארנקי שאוזר בו מתניו:
קפנדריא .לקצר הילוכו שלא להקיף ויכנס בפתח זה ויצא בשכנגדו
ולא לשם עבודה אלא לעשות צרכיו:
מק''ו .מפרש בברכות בפ' הרואה )דף סב (:מכי אין לבא אל שער
המלך בלבוש שק שאינו מאוס ק''ו לרוק שהוא מאוס לפני הקב''ה:
מה ת''ל .והלא כבר נאמר לא תעשה כל מלאכה:
ללאו יצאתה .לומר שאין חייבין עליה כרת וסקילה אלא לאו
בעלמא :לחלק .שלא תאמר אינו חייב סקילה עד שיחלל שבת בכל
מלאכות לכך יצתה הבערה מן הכלל לחלק מה הבערה מיוחדת שהיא
אב מלאכה וחייב עליה כרת וסקילה בפני עצמה אף כל שהוא אב
מלאכה כו' :ה''ג ואמר רבא כו':
מושבותיכם .בכל מקום שאתם יושבים אפילו בחוצה לארץ:
חובת הגוף היא .ואינה תלויה בקרקע ככלאים וערלה ותרומות
ומעשרות:
או אינו כו' .לקמן מפרש:
והיו אלה לכם .גבי מיתת ב''ד כתיב בפרשת רוצחים :ה''ג מה
מושבות האמורים להלן במיתת ב''ד הכתוב מדבר אף כאן כו':
מאי לאו ר' נתן היא .דאמר הבערה אב מלאכה היא ובכרת ואפ''ה אי
לאו דאשמועינן ה''א אתי עשה דוהומת ודחי ליה:
פתילה .של אבר מתיך וזורקה לתוך פיו ויורדת לתוך מעיו והאי
בישול גמור הוא ואב מלאכה הוא דממשכן ילפינן ובישול סמנין היה
במלאכת המשכן לצבע תכלת ותולעת שני:
אמר רב שימי האי תנא .דאיצטריך דנסיב לה קרא למיסר מיתת בית
דין בשבת לאו משום דאי לא דאשמועינן ה''א דחיא משום טעמא
דעשה דחי אלא משום דהוה מייתי ליה בקל וחומר דדחי שבת:
רציחה דוחה אותה .שאם היה רוצח כהן ורוצה לעבוד עבודה ב''ד
שולחים ומביאין אותו למות אלא א''כ היה על גגו של מזבח ועבודה
בידו:
שנאמר מעם מזבחי תקחנו למות .ולא מעל מזבחי:
ומאי או אינו דקאמר .הואיל ומקל וחומר אתיא דדחיא היכי מצינו
למימר או אינו אלא אפי' מיתת ב''ד לא דחיא:
קבורת מת מצוה דחיא עבודה .מולאחותו בפ''ק דמגילה )דף ג (:ואינו
דוחה את השבת אף אני אביא רציחה דאף על פי שדוחה עבודה לא
תדחה שבת והאי דהדר אמר או אינו אלא אפילו בשבת הכי הדר
ואמר קבורת מת מצוה גופה תדחה שבת כו':

"ח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה נָ ִשׁים"
מסכת יבמות פרק א' – ֲ
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רש"י

וּלְ ַמאי דְּ ָסלֵ יק ַאדַּ ֲע ֵת ּיה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא דְּ ָא ֵתי ֲע ֵׂשה וְ ָד ֵחי לֹא ַת ֲע ֶׂשהַ ,מאי "אוֹ ֵאינוֹ " דְּ ָק ָא ַמר?
"מ ַחלֲ לֶ ָיה מוֹ ת יו ָּמת" )שמות לא ,יד(?
ָהכִ י ָק ָא ַמרָ :מה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּיים ְ
ִ ּב ׁ ְש ָאר ְמלָ אכוֹ ת ,חוּץ ִמ ִּמ ַיתת ֵ ּבית דִּ ין.
ֲאבָ ל ִמ ַיתת ֵ ּבית דִּ ין דָּ ֵחי ׁ ַש ָ ּבת ,דְּ ָא ֵתי ֲע ֵׂשה וְ ָד ֵחי לֹא ַת ֲע ֶׂשה.
ֲה ַדר ָא ַמרֵ :א ַימר דְּ ָא ְמ ִרינַן דְּ ָא ֵתי ֲע ֵׂשה וְ ָד ֵחי לֹא ַת ֲע ֶׂשה ,לֹא ַת ֲע ֶׂשה ְ ּג ֵר ָידא,
לֹא ַת ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ ָּכ ֵרת ִ -מי ׁ ָש ְמ ַע ְּת לֵ ּיה דְּ ָד ֵחי?
"עשֵׂ ה דּ וֹ ֶחה ֶאת לֹא ַת ֲעשֶׂ ה" ,לָ או לֹא ַת ֲע ֶׂשה ָחמוּר ִמי ֵּנ ּיה?
ֲה ַדר ָא ַמרַ :א ּט ּו ֲ
ָק ָא ֵתי ֲע ֵׂשה וְ ָד ֵחי לֵ ּיה,
ַמה ִּלי חו ְּמ ָרא זו ָּטא ,ו ַּמה ִּלי חו ְּמ ָרא ַר ָ ּבה!
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא ְת ַב ֲערוּ".

ולמאי דסליק אדעתיה למימר
מעיקרא .דהאי דאיצטריך ליה
קרא משום דאי לא כתביה ה''א
אתי עשה ודחי לא תעשה:
מאי או אינו .היכי מצי למימר
או אינו דלא דחי במאי תיתי לן
דלא תדחה:
אימור דאמרינן כו' .היינו דהדר
ואמר או אינו אלא אפי' במיתת
ב''ד לא תדחי לאו דשבת שהרי
יש בו כרת:
הדר אמר אטו עשה דדחי וכו'.
היינו דהדר ואמר או אינו אלא
אפילו בשבת:
לאו לא תעשה חמור מיניה.
שהרי לוקין עליו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .7ז ,א – ח ,א

ִ ""]15א ּׁ ָשה ֶאל ֲאחוֹ ָת ּה ל ֹא ִת ָּקח לִ ְצרֹר לְ גַ ּלוֹ ת ֶע ְרוָ ָת ּה ָעלֶ ָיה ְ ּב ַח ֶ ּי ָיה" )ויקרא יח ,יח(,
"עלֶ ָיה" ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
ָ
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :יְ ָב ָמ ּה יָ בֹא ָעלֶ ָיה" )דברים כה ,ה( –
ׁשוֹ ֵמ ַע ֲאנִ יֲ ,א ִפילּ ּו ְ ּב ַא ַחת ִמ ָ ּכל ֲע ָריוֹ ת ָה ֲאמוּרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר,
"עלֶ ָיה" ַ -מה ְ ּל ַה ָ ּלן ִ ּב ְמקוֹ ם ִמ ְצוָ הַ ,אף ָ ּכאן ִ ּב ְמקוֹ ם ִמ ְצוָ ה,
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאןָ " :עלֶ ָיה" וְ נֶ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלןָ :
וְ ָא ַמר ַר ֲח ָמנָ א" :ל ֹא ִת ָ ּקח".
"עלֶ ָיה",
ַט ֲע ָמא  -דְּ כָ ַתב ַר ֲח ָמ ָנא ָ
ָהא לָ או ָהכִ י,
ֲהוָ ה ָא ִמי ָנאֲ :אחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה ִמ ַ ּי ֶ ּיב ֶמת,
ַמאי ַט ֲע ָמא?
דְּ ָא ְמ ִרינַןָ " :א ֵתי ֲעשֵׂ ה וְ ָד ֵחי לֹא ַת ֲעשֶׂ ה".
ֵא ַימר דְּ ָא ְמ ִרינַןָ " :א ֵתי ֲע ֵׂשה וְ ָד ֵחי לֹא ַת ֲע ֶׂשה"  -לֹא ַת ֲע ֶׂשה ְ ּג ֵר ָידא.
לֹא ַת ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ ָּכ ֵרת ִ -מי דָּ ֵחי?![.
ֶא ָּלא ִאצְ ְט ִר ְיך,
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמי ָנאֶּ :ת ֱיהוֵ י ַהאי ֵא ׁ ֶשת ָאח ,דָּ בָ ר ׁ ֶש ָהיָה ַ ּב ְּכלָ ל וְ יָצָ א ִמן ַה ְּכלָ ל לְ לַ ֵּמד,
לֹא לְ לַ ֵּמד ַעל ַעצְ מוֹ יָ צָ אֶ ,א ָּלא לְ לַ ֵּמד ַעל ַה ְּכלָ ל כּ וּלּ וֹ ָיצָ א.
דְּ ַתנְ ָיא:
"דָּ ָבר ׁ ֶש ָהיָ ה ַ ּב ְ ּכ ָלל וְ יָ ָצא ִמן ַה ְ ּכ ָלל וכו'.
יצד?
ֵ ּכ ַ
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ּ
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"וְ ַה ֶנ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ּתאכַ ל ָב ָשׂ ר ִמ ֶּז ַבח ַה ׁ ְשלָ ִמים  ...וְ ֻט ְמ ָאתוֹ ָעלָ יו" )ויקרא ז ,כ(.
וַ ֲהלֹא ׁ ְש ָל ִמים ִ ּב ְכ ַלל ָ ּכל ַה ָק ָד ׁ ִשים ָהיוּ ,וְ ָל ָּמה יָ ְצא ּו?
יהן ,וְ לוֹ ַמר ְל ָךַ :מה ׁ ּ ְש ָל ִמים ְמיו ָּח ִדים ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח ַאף ָ ּכל ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח.
ְל ַה ִּק ׁיש ֲא ֵל ֶ
יָ ְצא ּו ָק ְד ׁ ֵשי ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת".
ָהכָ א נ ִַמיָ :הא ֵא ׁ ֶשת ָאח ִ ּבכְ לַ ל ָּכל ָה ֲע ָריוֹ ת ָה ְי ָתה ,וְ לָ ָּמה ָיצְ ָתה?
לְ ַה ִּק ׁיש ֵאלֶ ָיה ,וְ לוֹ ַמר לְ ָךָ :מה ֵא ׁ ֶשת ָאח ׁ ָש ְר ָיאַ ,אף ָּכל ֲע ָריוֹ ת נ ִַמי ׁ ָש ְריָין.
ִמי דָּ ֵמי?!
ָה ָתם ְּכלָ ל ְ ּב ִא ּיסוּרּ ,ו ּ ְפ ָרט ְ ּב ִא ּיסוּר,
ָהכָ א ְּכלָ ל ְ ּב ִא ּיסוּרּ ,ו ּ ְפ ָרט ְ ּב ֶה ֵּיתר.
ָהא לָ א דָּ ֵמי!
ֶא ָּלא :לְ ָדבָ ר ׁ ֶש ָהיָה ַ ּב ְּכלָ ל וְ ָיצָ א לִ ידּ וֹ ן ְ ּב ָדבָ ר ֶה ָח ָד ׁש,
ׁ ֶש ִאי ַא ָּתה יָ כוֹ ל לְ ַה ֲחזִ ירוֹ לִ כְ לָ לוֹ ַ ,עד ׁ ֶש ַ ּי ֲחזִ ֶיר ּנ ּו לְ ָך ַה ָּכתוּב ְ ּב ֵפירו ּׁש!
דְּ ַתנְ ָיא:
"דָּ ָבר ׁ ֶש ָהיָ ה ַ ּב ְ ּכ ָלל וְ יָ ָצא ִלידּ וֹ ן ְ ּב ָד ָבר ֶה ָח ָד ׁש ִאי ַא ָּתה ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַה ֲחזִ ירוֹ ִלכְ ָללוֹ ,
ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲחזִ ֶירנּ ּו ְל ָך ַה ָ ּכתוּב ְ ּב ֵפירו ּׁש.
יצד?
ֵ ּכ ַ
"וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ַה ֶּכ ֶב ׁש ִ ּב ְמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַחט ֶאת ַה ַח ָּטאת וְ ֶאת ָהעֹלָ ה ִ ּב ְמקוֹ ם ַה ּקֹ ֶד ׁש,
ִּכי ַּכ ַח ּ ָטאת ָה ָא ׁ ָשם הוּא לַ כּ ֹ ֵהן" )ויקרא יד ,יג(,
ׁ ֶש ֵאין ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַּ :
"כ ַח ּ ָטאת ָה ָא ׁ ָשם",
ו ַּמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַּ :
"כ ַח ָּטאת ָה ָא ׁ ָשם"?
ְל ִפי ׁ ֶש ָ ּי ָצא ֲא ׁ ַשם ְמצוֹ ָרע ִלידּ וֹ ן ְ ּב ָד ָבר ֶה ָח ָד ׁשּ ְ ,בבּ ֹ ֶהן יָ ד ּובֹ ֶהן ֶרגֶ ל ַה ְ ּי ָמנִ ית.
יָ כוֹ ל לֹא יְ ֵהא ָטעוּן ַמ ַּתן דָּ ִמים וְ ֵאימו ִּרים ְלגַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח?
ז,ב ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִּ :
"כי ַּכ ַח ּ ָטאת ָה ָא ׁ ָשם הוּא" )ויקרא יד ,יג(,
ַמה ַח ָּטאת ְטעוּנָ ה ַמ ַּתן דָּ ִמים וְ ֵאימו ִּרים ְלגַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח,
ַאף ָא ׁ ָשם ָ -טעוּן ַמ ַּתן דָּ ִמים וְ ֵאימו ִּרים ְלגַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח".
וְ ִאי לֹא ֲא ַה ְד ֵר ּיה ְק ָרא ֲהוָ ה ָא ִמינָ א :לְ ַמאי דְּ ָנפַ ק נָ ַפק,
וּלְ ַמאי דְּ לָ א ָנ ַפק  -לֹא ָנ ַפק.
יש ְּת ַראי,
יש ְּת ָרא ִא ְׁ
ָהכָ א נ ִַמיֲ ,הוָ ה ָא ִמי ָנאֵ :א ׁ ֶשת ָאח דְּ ִא ְׁ
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תאכַ ל ָ ּבשָׂ ר ִמ ֶּזבַ ח ַה ׁ ּ ְשלָ ִמים ֲא ׁ ֶשר לַ ה' וְ ֻט ְמ ָאתוֹ ָעלָ יו וְ נִ כְ ְר ָתה ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ִהוא ֵמ ַע ֶּמ ָיה
וְ ַה ֶ ּנפֶ ׁש ֲא ׁ ֶשרֹ ּ -

רש"י
אלא סלקא דעתך .לעיל קאי
דאוקימנא דהא דאיצטריך לא
תבערו משום דאי לא כתב
רחמנא הוה מייתינן בק''ו ולאו
משום דאתי עשה ודחי ל''ת
דכרת ועליה למה לי אלא סד''א
כו':
שהיה בכלל .כי כל אשר יעשה
מכל התועבות האלה ונכרתו
כלל בכל העריות כרת:
ויצא מן הכלל ללמד .שאם אין
לה בנים תתייבם:
בכלל כל הקדשים היו .שכבר
כלל כרת בכולן כל איש אשר
יקרב מכל זרעכם אל הקדשים
אשר יקדישו וגו':
ולמה יצאו .בפסוק זה שני:
יצאו קדשי בדק הבית .שאם
אכלן בטומאת הגוף פטור:
למה יצתה .יבמה יבא עליה:
מי דמי התם כלל באיסור וכו'.
איכא למיתני למה יצתה:
הכא פרט בהיתר וכלל באיסור.
ולאו להך דרשא דמי דהא בדבר
החדש יצא לידון:
אלא .להך דרשא דבר שהיה
בכלל ויצא לידון בדבר החדש:
אי אתה יכול להחזירו.
ולהשוותו לכללו ולא להשוות
כללו לו:
עד שיחזירנו לך הכתוב .הילכך
בלאו עליה נמי לא אתי לן שאר
עריות לייבום:
ושחט את הכבש .באשם מצורע
כתי':
כי כחטאת האשם הוא .כדין
החטאת כך דין אשם זה:
שאין ת''ל כחטאת .דהא אשם
זה אם לשחיטה בצפון הלא כבר
נאמר בו ושחט את הכבש
במקום אשר ישחט את החטאת
ואם למתן דמים ואכילתו הרי
הוא ככל אשמות בכלל זאת
תורת האשם בצו את אהרן:
לפי שיצא אשם מצורע .מכלל
שאר אשמות:
לידון בדבר החדש .שאינו
בשאר אשמות בבהן יד ובבהן
רגל והואיל ויצא מכללו יכול לא
יהא טעון מתן דמים ואימורים
לגבי מזבח ת''ל כו':

"ח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה נָ ִשׁים"
מסכת יבמות פרק א' – ֲ

ׁ ְש ָאר ֲע ָריוֹ ת לֹא.
ֶא ָּלאָ ,סלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמי ָנאֵּ :ת ֵיתי ְ ּב' ַמה ָּמצִ ינ ּו' ֵמ ֵא ׁ ֶשת ָאח.
ָמה ֵא ׁ ֶשת ָאח ִמ ַ ּי ְ ּיב ָמה,
ַיבם.
ַאף ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה ִּת ְתי ֵ ּ
ִמי דָּ ֵמי?!
ָה ָתם ַ -חד ִא ּיסו ָּרא,
ָהכָ א ְּ -ת ֵרי ִא ּיסו ֵּרי.
יש ְּת ֵרי.
יש ְּת ֵרי ִא ׁ ְ
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :הוֹ ִאיל וְ ִא ׁ ְ
יש ְּת ֵרי"?
יש ְּת ֵרי ִא ׁ ְ
ו ְּמנָ א ֵּת ְימ ָרא דְּ ָא ְמ ִרינַן" :הוֹ ִאיל וְ ִא ׁ ְ
דְּ ַתנְ ָיא:
" ְמצוֹ ָרע ׁ ֶש ָחל ׁ ְש ִמינִ י ׁ ֶשלּ וֹ ּ ְ ,ב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ,וְ ָר ָאה ְק ִרי בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם ,וְ ָט ַבל,
ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמים:
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ְטבוּל יוֹ ם ַא ֵחר נִ ְכנָ ס זֶ ה נִ ְכנָ ס.
שה ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ָ ּכ ֵרת".
שה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ָ ּכ ֵרת ,וְ יִ ְד ֶחה ֲע ֵ ׂ
מו ָּטב ׁ ֶש ָ ּיבא ֲע ֵ ׂ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
דְּ בַ ר ּתוֹ ָרה ֲא ִפילּ ּו ֲע ֵׂשה לֵ ית ֵ ּב ּיה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ַ ּי ֲעמֹד יְ הוֹ ׁ ָש ָפט ִ ּב ְק ַהל יְ הו ָּדה  ...לִ ְפנֵ י ֶה ָח ֵצר ַה ֲח ָד ׁ ָשה" )דבה"י ב' כ ,ב(.
"ח ֵצר ַה ֲח ָד ׁ ָשה"?
ַמאי ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ׁ ֶש ִחדְּ ׁש ּו ָ ּב ּה דְּ בָ ִרים ,וְ ָא ְמר ּוְ :טבוּל יוֹ ם לֹא ִי ָּכ ֵנס לְ ַמ ֲחנֵה לְ וִ ָ ּיה.
וְ ָא ַמר עו ָּּלא:
ַמה ּ ַט ַעם?
הוֹ ִאיל וְ הו ַּּתר לְ צָ ַר ְע ּתוֹ  -הו ַּּתר לִ ְקרוּיוֹ .
ִמי דָּ ֵמי לִ ְדעו ָּּלא?!
ח,א ֵּתי ַנח ֵהיכָ א דְּ ָנ ָׂשא ֵמת וְ ַא ַחר ָּכ ְך ָנ ָׂשא ַחי,
יש ְּת ֵרי ִנַמי ִא ּיסוּר ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה.
יש ְּת ֵרי ִא ּיסוּר ֵא ׁ ֶשת ָאחִ ,א ׁ ְ
דְּ ִמגּוֹ דְּ ִא ׁ ְ
ְ
ֶא ָּלאָ ,נ ָׂשא ַחי ,וְ ַא ַחר ָּכך ָנ ָׂשא ֵמת ִא ּיסוּר ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה ָק ֵדים!
וַ ֲא ִפילּ ּו ָנ ָׂשא ֵמת נ ִַמי,
ְ
ֵּתי ַנח ֵהיכָ א דְּ ָנ ָׂשא ֵמת ו ֵּמת ,וְ ַא ַחר ָּכך נָ שָׂ א ַחי ַחזְ יָ א לֵ ּיה דְּ בֵ ינֵי בֵ ינֵי.
ֶא ָּלא נָ שָׂ א ֵמת ,וְ לֹא ֵמת ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ָנ ָׂשא ָה ַחי לֹא ִא ַיחזְ ָיא לֵ ּיה ְּכלָ ל!
ִמי לֹא מוֹ ֵדי עו ָּּלא ׁ ֶש ִאם ָר ָאה ֶק ִרי ְ ּבלֵ יל ׁ ְש ִמי ִניֶ ׁ ,ש ֵאין ַמכְ ִניס י ָָדיו לִ בְ הוֹ נוֹ ת,
ׁ ֶשלּ א ָיצָ א ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִהיא ְרא ּויָה לְ ָהבִ יא ָ ּב ּה ָק ְר ָ ּבן.
ֶא ָּלא,
ְ
"עלֶ ָיה" ֵ -היכָ א דְּ נָשָׂ א ֵמת ,וָ ֵמת,
ִּכי ִאיצְ ְט ִריך ָ
וְ ַא ַחר ָּכ ְך ָנ ָׂשא ַחי.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ישא ִמדְּ ַר ִ ּבי יוֹ נָה.
ָא ְת ָיא ְ ּב ֶה ֵ ּיק ׁ ָ
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ה וְ ִא ֵית ָימא ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ְיהוֹ ׁ ֻש ַע:
ָא ַמר ְק ָראִּ :
שה ִמכּ ל ַה ּתוֹ ֵעבֹת ָה ֵא ֶּלה וְ ִנכְ ְרתוּ" )ויקרא יח ,כט(,
"כי ָּכל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ֶ ׂ
הו ְּּק ׁש ּו ָּכל ָה ֲע ָריוֹ ת כּ ו ָּּלן לְ ֵא ׁ ֶשת ָאח,
ָמה ֵא ׁ ֶשת ָאח ׁ ַש ְר ָיא,
ַאף ָּכל ֲע ָריוֹ ת ִנַמי ׁ ַש ְריָ ין,
"עלֶ ָיה".
ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָאָ :
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ִמדִּ ְפ ִּתי לְ ָרבִ ינָ א:
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רש"י
תרי איסורי .אשת אח ואחות אשה:
הואיל ואישתרי .איסור אשת אח שהיה עליה
כשמת אחיו בלא בנים אישתרי נמי איסור אחות
אשה:
שמיני שלו .שהוא יום הבאת קרבנותיו וצריך לבא
בהר הבית ולעמוד בשער נקנור ולהכניס ידיו לעזרה
ליתן מן הדם לבהונות:
וראה קרי .להכי נקט קרי ולא טומאת שרץ ונבלה
דטמא שרץ ואפי' טמא מת נכנסין להר הבית
כדמפרש באלו דברים )פסחים דף סז (.שנאמר
ויקח משה את עצמות יוסף עמו ושערי נקנור לא
נתקדשו בקדושת עזרה כדאמרינן בכיצד צולין )שם
דף פה (:והרי הן כהר הבית ויכול טמא מת ליכנס
לשם אבל בעל קרי משתלח חוץ לשני מחנות כזב
כדמפרש באלו דברים זב וכל זב לרבות בעל קרי:
וטבל .לקרויו:
אע''פ .דטבול יום אחר דקרי אינו נכנס להר הבית
דכל טבול יום הרי הוא בטומאה עדיין לתרומה
ולקדשים ולמקדש:
זה .יבא להר הבית ויכניס ידיו לבהונות ויטהר
לאכול פסחו לערב:
שיבא עשה דפסח שיש בו כרת .דאם לא יכניס
ידיו לבהונות לא יטהר לאכול פסחו לערב:
וידחה עשה .דוישלחו מן המחנה שאין בו כרת
שאין ענוש כרת אלא על ביאת עזרה וזה לא יכנס
לעזרה אלא לשערי ניקנור שלא נתקדשו ויכניס ידיו
לבהונות ויטהר מצרעתו וישלח פסחו לעזרה
לשחוט ולערב יערב שמשו ויטהר מקרויו:
ויעמוד יהושפט .אותו היום נטהרו ישראל
מטומאה שבידיהם בדברי הימים:
למחנה לויה .להר הבית:
ואמר עולא .במסכת זבחים )דף לב (:דאמר עולא
ביאה במקצת שמה ביאה ואותיבניה מהא דקתני
זה נכנס ומכניס ידו לבהונות ואי אמרת ביאה
במקצת שמה ביאה נהי נמי דנכנס להר הבית משום
דעשה שאין בו כרת הוא לבהונות היכי מצי מעייל
ידיה אידי ואידי עשה שיש בו כרת הוא דקיימא לן
במנחות בהקומץ רבה )דף כז (:מחוסר כפורים
שנכנס למקדש ענוש כרת ואין צריך לומר טבול יום
ושאר כל הטמאים ושני עולא שאני מצורע הואיל
והותרה לו ביאה במקצת לצרעתו שהרי עדיין
מחוסר כפורים הוא ובכרת והותרה לו מן התורה
ביאה זו במקצת הותר נמי לקרויו אלמא הואיל
ואישתראי חד איסורא אישתראי נמי אידך דהוה
גביה:
תינח היכא דנשא המת .את אשה זו תחילה ונעשית
אשת האח על זה:
ואח''כ נשא חי .את אחותה וניתוספת איסור אחות
אשה על יבמתו וכשמת אחיו בלא בנים ואישתראי
איסור אשת אח המוקדם אישתראי נמי אחות
אשה המאוחר כדעולא דאמר הואיל והותר לצרעתו
שהיא ראשונה הותר לקריו שהיא אחרונה:
אלא נשא החי .אשתו תחילה ועמדה עליו באיסור
אחות אשה ואח''כ נשאה אחיו המת וניתוסף
איסור אשת אח איסור אחות אשה קדים ואף על
גב דהותר איסור אחרון עומד ראשון במקומו:
ואפי' נשא מת נמי .ברישא דקדים ליה איסור
אשת אח לא דמיא לדעולא דהתם הרואה קרי
בשמיני שלו כבר היה מותר מאיסור הראשון קודם
ראיית הקרי משהאיר המזרח והכא נמי תינח היכא
דנשא מת ומת תחילה והותר איסור אשת אח
ואח''כ נשא חי את אחותה:
אלא נשא מת ולא מת .עד שנשא חי את אחותה הא
לא איתחזאי כלל ומי לא מודה עולא בכהאי גוונא
שאם ראה קרי בליל יום שמיני שאין מכניס ידיו
מחר לבהונות משום קרי דמעכב עליה הואיל ולא
יצא מצרעתו לשעה הראויה להבאת קרבנותיו
דקודם שהותר מצרעתו בא עליו קרי :הכי גרסינן
כי איצטריך עליה לנשא מת ומת ואח''כ נשא חי:
ואיבעית אימא .איצטריך עליה דאי לא כתביה הוה
אמינא תיתי ייבום אחות אשה להתיר בהיקישא
דר' יונה דאמר רבי יונה כי כל אשר יעשה מכל
התועבות האלה הוקשו כל העריות זו לזו ולענין
העראה קנסיב ליה ר' יונה בהבא על יבמתו הכי נמי
ה''א הוקשו כולן לאשת אח ואע''ג דהכא חד
איסורא והכא תרי איסורי אין משיבין על ההיקש
להכי איצטריך עליה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ִמ ְּכ ִדי ָּכל ֲע ָריוֹ ת ִא ָּיכא לְ ַא ּקו ׁ ִּשינְה ּו לְ ֵא ׁ ֶשת ָאח,
וְ ִא ָּיכא לְ ַא ּקו ׁ ִּשינְה ּו  -לַ ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה,
ַמאי ֲחזֵ ית דְּ ַא ַ ּק ׁ ְש ְּת לַ ֲאחוֹ ת ִא ׁ ּ ָשה? ַא ְּק ׁ ִשינְה ּו לְ ֵא ׁ ֶשת ָאח!
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
לְ קו ָּּלא וְ חו ְּמ ָרא  -לְ חו ְּמ ָרא ַמ ְק ׁ ִשינַן.
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָהכָ א ְּת ֵרי ִא ּיסו ֵּרי,
וְ ָהכָ א ְּת ֵרי ִא ּיסו ֵּרי.
ו ְּת ֵרי ִמ ְּת ֵרי יָלְ ֵפינַן,
ֲאבָ ל ָהכָ א ֲח ָדא ִא ּיסו ָּרא ,ו ְּת ֵרי ֵמ ֲח ָדא לָ א ָילְ ֵפינַן.

רש"י
מכדי כל העריות.דמתני':
איכא לאקושינהו לאשת אח.
להתיר ייבום:
ואיכא לאקושינהו לאחות
אשה .דאסירי לייבום דפרט בה
קרא עליה:
מאי חזית דאקשת להו לאחות
אשה .כדקתני בריש פרקין מה
אחות אשה מיוחדת כו':

"ח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה נָ ִשׁים"
מסכת יבמות פרק א' – ֲ
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 .8ח ,א-ב
ָרבָ א ָא ַמר:
ֶע ְרוָ ה לָ א צְ ִריכָ א ְק ָרא,
ׁ ֶש ֵאין ֲע ֵׂשה דּ וֹ ָחה לֹא ַת ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ ָּכ ֵרת.
ִּכי ִאיצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא לְ ֵמ ַיסר צָ ָרה.
וְ ֶע ְרוָ ה לָ א צְ ִריכָ א ְק ָרא?
וְ ָהא ַּתנְ ָיא:
" ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ִהיא"!
ִמ ׁ ּשוּם צָ ָר ָת ּה.
וְ ָהא ָק ָתנֵ יֵ " :אין ִלי ֶא ָ ּלא ֵהן"!
ִמ ׁ ּשוּם צָ רוֹ ֵת ֶיהן.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר
'וְ ָל ַקח' " -וּלְ ָק ָח ּה") 17דברים כה ,ה(!
'וְ יִ ֵ ּבם' " -וְ יִ ְ ּב ָמ ּה"!
ֶל ֱאסוֹ ר ָצרוֹ ת וַ ֲע ָריוֹ ת"!

רש"י
משום צרתה .משום
למיתני צרתה מנין:
ולקחה לו לאשה ויבמה .המ''ל
ולקח אשה וייבם וכתיב ולקחה
משמע מיעוט זו ולא אחרת:
וחד למישרי צרת ערוה שלא
במקום מצוה .מרבויא דקרא
יתירא דויבמה דרשינן הכי
במקום ויבמה הוא דאמינא לך
מיעוטא ולקחה דמיעט צרה
אבל שלא במקום יבום כגון
צרת בתו מנכרי שריא:
מתני' נמי דיקא .כרבא דערוה
פשיטא לן:
צרה נמי לא תיבעי .עליה קרא
לדרשא דאין עשה דוחה לא
תעשה שיש בה כרת דכתיב
לצרור דמשמע לא אחות אשה
ולא צרתה וכתיב כרת בסוף
העריות:
למישרי צרה שלא במקום
מצוה .דאי לא כתיב עליה הוה
ילפינן מלצרור דצרת אחות
אשה אסורה בכל מקום:

ֵא ָימא :לֶ ֱאסוֹ ר צָ רוֹ ת ׁ ֶשל ֲע ָריוֹ ת.
וְ ָהא ְּת ֵרי ְק ָר ֵאי ָק ָנ ֵסיב לֵ ּיה,
ַמאי לָ או:
ַחד – לְ ֶע ְרוָ ה,
וְ ַחד – לְ צָ ָרה!
לֹאִ ,א ִידי וְ ִא ִידי לְ צָ ָרה:
יסר צָ ָרה ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה.
ַחד  -לְ ֵמ ַ
יש ֵרי צָ ָרה ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה.
וְ ַחד  -לְ ִמ ׁ ְ
ַמאי ַט ֲע ָמא?
'וְ ִי ֵ ּבם' " -וְ יִ ְ ּב ָמ ּה" ּ ִ -ב ְמקוֹ ם ִייבּ וּם הוּא דַּ ֲא ִס ָירא צָ ָרה,
ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ִייבּ וּם ַ ׁ -ש ְר ָיא צָ ָרה.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ַמ ְת ִנ ִיתין ִנַמי דַּ יְ ָקא,
יהן".
דְּ ָק ָתנֵ יֲ " :ח ֵמ ׁש ֶע ְ ׂ
ש ֵרה נָ ׁ ִשים ּפוֹ ְטרוֹ ת ָצרוֹ ֵת ֶ
וְ ִאילּ ּוְ ּ ' :פטוּרוֹ ת וּפוֹ ְטרוֹ ת' לֹא ָק ָתנֵ י.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ֶע ְרוָ ה דְּ לָ א צְ ִריכָ א ְק ָרא דְּ ֵאין ֲעשֵׂ ה דּ וֹ ֶחה לֹא ַת ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ָּכ ֵרת,
צָ ָרה נ ִַמי ,לֹא ִּת ָ ּיב ֵעי ְק ָרא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֵאין ֲע ֵׂשה דּ וֹ ֶחה לֹא ַת ֲעשֶׂ ה ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ ָּכ ֵרת!
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ַ ּבר ֵ ּביבָ י ָמר לְ ָרבִ ינָ א:
ָהכִ י ָק ָא ְמ ִרינַן ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א :צָ ָרה נ ִַמי לֹא ִאיצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא.
ִּכי ִאיצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא
יש ֵרי צָ ָרה ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה.
ח,ב לְ ִמ ׁ ְ
ַמאי ַט ֲע ָמא?
17

ִּכי-יֵ ׁ ְשב ּו ַא ִחים יַ ְחדָּ ו ו ֵּמת ַא ַחד ֵמ ֶהם וּבֵ ן ֵאין-לוֹ לֹאִ -ת ְהיֶה ֵא ׁ ֶשתַ -ה ֵּמת ַהחוּצָ ה לְ ִא ׁיש זָ ר יְ בָ ָמ ּה יָ בֹא ָעלֶ ָיה וּלְ ָק ָח ּה לוֹ לְ ִא ׁ ּ ָשה וְ יִ ְ ּב ָמ ּה

דבעי
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

"עלֶ ָיה" - 18הוּא דַּ ֲא ִס ָירא,
"עלֶ ָיה" ּ ִ -ב ְמקוֹ ם ָ
ָא ַמר ְק ָראָ :
"עלֶ ָיה" – ׁ ַש ְריָ א.
ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ָ
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא לְ ָרבָ א:
יש ְּת ֵרי!
ֵא ָימא ֶע ְרוָ ה ּגוּפֵ י ּה ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה ִּת ׁ ְ
וְ לָ או ַקל וָ חוֹ ֶמר הוּא?
ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה ֲא ִס ָירא,
ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה ׁ ַש ְר ָיא?!
ָא ַמר לֵ ּיה:
צָ ָרה ּתוֹ כִ ַיח,
ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה – ֲא ִס ָירא,
וְ ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה ַ ׁ -ש ְר ָיא!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָעלֶ ָיך ָא ַמר ְק ָראּ ְ " :ב ַח ֶ ּי ָיה") 19ויקרא יח ,יח( ָּ -כל ׁ ֶש ְ ּב ַח ֶ ּי ָיה.
ַהאי ְ ּ
"ב ַח ֶ ּי ָיה" ִ -מ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ַמעו ֵּטי לְ ַא ַחר ִמ ָיתה!
ַה ִהיאִ ,מ"וְ ִא ּׁ ָשה ֶאל ֲאח ָֹת ּה" )ויקרא יח ,יח( ָנ ְפ ָקא.
ִאי ִמ"וְ ִא ּׁ ָשה ֶאל ֲאח ָֹת ּה" ֲהוָ ה ָא ִמינָ א ִנ ְת ָ ּג ְר ׁ ָשה ׁ ַש ְר ָיא,
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרּ ְ :
"ב ַח ֶ ּי ָיה" ָּ -כל ׁ ֶש ְ ּב ַח ֶ ּי ָיה ,דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ נ ְִת ָ ּג ְר ׁ ָשה – לֹא!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב הוּנָ א ַ ּבר ַּת ֲחלִ יפָ א ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א:
ְּת ֵרי ְק ָר ֵאי ְּכ ִתיבִ י,
"א ּׁ ָשה ֶאל ֲאח ָֹת ּה ל ֹא ִת ָ ּקח לִ צְ רֹר" )ויקרא יח ,יח(.
ְּכ ִתיבִ :
ּ
וּכְ ִתיב" :לְ גַ לוֹ ת ֶע ְרוָ ָת ּה"  -דַּ ֲח ָדא ַמ ׁ ְש ַמע.
ָהא ֵּכיצַ ד?
ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה ְ ׁ -ש ֵּת ֶיהן ֲאסוּרוֹ ת,
ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה ִ -היא ֲאסו ָּרה וְ צָ ָר ָת ּה מו ֶּּת ֶרת.

מאי טעמא .כלומר היכי מידרשא
היתר מהכא:
במקום עליה הוא .דכתיב לצרור
למיסר צרה ולא במקום אחר:
אימא ערוה גופה שלא במקום
מצוה תשתרי .מדכתיב עליה
דקאי נמי אאחות אשה:
כל שבחייה .אשתך לא תשא את
אחותה:
תרי קראי כתיבי .מעיקרא כתיב
לצרור דמשמע לא היא ולא צרתה
והדר כתיב לגלות ערותה דמשמע
חדא הוא דאסירא:
במקום מצוה שתיהן אסורין.
כדכתיב עליה דמשמע במקום
עליה:
ואיפוך אנא במקום מצוה היא
אסורה וצרתה מותרת .דהא עליה
אלגלות ערותה סמיך דמשמע
חדא למדרש הכי במקו' עליה
הוא דלא אסיר לן אלא חדא
וקרא דלצרור אשלא במקום
מצוה:
א''כ לא יאמר עליה .דבלא עליה
נמי כי קשו קראי אהדדי משנינן
להו מסברא הכי היתירא למצוה
ואיסורא שלא במקום מצוה
הלכך עליה לחדושי אתא
למדרשיה אלצרור ולמיסר צרה
במקום מצוה כערוה .ממאי דהאי
עליה לאיסורא .אצרה ולא לערוה
דלמא למישרי תרוייהו במקום
מצוה אתא והכי משמע ואשה אל
אחותה לא תקח לצרור לא היא
ולא צרה ואם עליה דמקום מצוה
היא אפי' בחייה יתקיים )כמו(
יבמה יבא עליה דייבום:

ֵא ּיפו ְּך ֲא ָנא!
ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה ִ -היא ֲאסו ָּרה וְ צָ ָר ָת ּה מו ֶּּת ֶרת,
וְ ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה ְ ׁ -ש ֵּת ֶיהן ֲאסוּרוֹ ת.
"עלֶ ָיה".
אמר ָ
ִאם ֵּכן לֹא יֹ ַ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ׁ ִשי לְ ַרב ָּכ ֲהנָ א:
"עלֶ ָיה" לְ ִא ּיסו ָּרא,
ִמ ַּמאי דְּ ַהאי ָ
דִּ לְ ָמא לְ ֶה ֵּת ָירא,
"עלֶ ָיה",
"א ּׁ ָשה ֶאל ֲאח ָֹת ּה ל ֹא ִת ָ ּקח לִ ְצרֹר"  -לֹא ִהיא וְ לֹא צָ ָר ָת ּהֶ ׁ ,שלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ָ
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר ַר ֲח ָמנָ אִ :
"עלֶ ָיה"ְ ׁ -ש ֵּת ֶיהן מו ָּּתרוֹ ת!
ֲאבָ ל ִ ּב ְמקוֹ ם ָ
ִאם ֵּכן "לְ גַ ּלוֹ ת ֶע ְרוָ ה") 20ויקרא יח ,יח( דַּ ֲח ָדא ֵהיכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה?
ִאי ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה ְ ׁ -ש ֵּת ֶיהן מו ָּּתרוֹ ת!
ִאי ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ִמצְ וָ ה ְ ׁ -ש ֵּת ֶיהן ֲאסוּרוֹ ת!

18

יבמה יבוא עליה
19
וְ ִא ׁ ּ ָשה ֶאלֲ -אח ָֹת ּה לֹא ִת ָ ּקח לִ צְ רֹר לְ גַ לּ וֹ ת ֶע ְרוָ ָת ּה ָעלֶ ָיה ְ ּב ַח ֶ ּי ָיה
20
בפסוק כתוב לגלות ערותה .וְ ִא ׁ ּ ָשה ֶאלֲ -אח ָֹת ּה ,לֹא ִת ָ ּקח :לִ צְ רֹר ,לְ גַ לּ וֹ ת ֶע ְרוָ ָת ּה ָעלֶ ָיהּ ְ --ב ַח ֶ ּי ָיה

"ח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה נָ ִשׁים"
מסכת יבמות פרק א' – ֲ
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 .9ח ,ב
גוּפָ א:
" ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
וְ ָל ַקח " -וּלְ ָק ָח ּה",
וְ יִ ֵ ּבם " -וְ יִ ְ ּב ָמ ּה",
ֶל ֱאסוֹ ר ָ -צרוֹ ת וַ ֲע ָריוֹ ת".
"צרוֹ ת" ְּכ ִתיבָ א ָהכָ א?
ִמ ֵידי ָ
וְ עוֹ דָ " :צרוֹ ת" ֵמ"לִ ְצרוֹ ר" נ ְָפ ָקא!
"לִ ְצרוֹ ר" ַ -מ ּ ֵפיק לֵ ּיה ַר ִ ּבי ,לְ כִ ְד ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
צָ ָרה ָהכָ א ְּכ ִתיב?
ָהכִ י ָק ָא ַמרִ :אם ֵּכן לֵ ָימא ְק ָרא' :וְ לָ ַקח'ַ ,מאי "וּלְ ָק ָח ּה"?
כָ ל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא ְּת ֵרי 'לִ ּקו ִּחין' ,דְּ ִאי ָ ּב ֵעי נָ ֵסיב ַהאי ,וְ ִאי ָ ּב ֵעי נָסֵ יב ַהאי ַ ׁ -ש ְר ָיא.
וְ ִאי לֹא ַּ -ת ְרוַ ְייה ּו ֲא ִס ִירין.
"וְ יִ ְ ּב ָמ ּה" ּ ִ -ב ְמקוֹ ם ִייבּ וּם הוּא דַּ ֲא ִס ָירא צָ ָרה,
ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ִייבּ וּם ַ ׁ -ש ְר ָיא צָ ָרה.
וְ ַר ָ ּבנַןַ ,האי "וּלְ ָק ָח ּה" ַמאי ָעבְ ֵדי לֵ ּיה?
יב ֵעי לְ ה ּו לְ כִ ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִי ָנא.
ִמ ָ ּ
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
"וּלְ ָק ָח ּה" ְ -מלַ ֵּמד ׁ ֶש ְּמגָ ְר ׁ ָש ּה ְ ּבגֵ ט ,וְ ַמ ֲחזִ ָיר ּה.
"וְ יִ ְ ּב ָמ ּה" ַ -על ָּכ ְר ָח ּה.
וְ ַר ִ ּבי?
דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִינָ א ִ -מ"לְ ִא ּׁ ָשה" ָנ ְפ ָקא.
ַעל ָּכ ְר ָח ּה ִ -מ"יְ בָ ָמ ּה יָ בֹא ָעלֶ ָיה" נָ ְפ ָקא.
"עלֶ ָיה" ַמאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
וְ ַר ִ ּביַ ,האי ָ
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַתנְ ָיא:
ֵאין ַח ָ ּייבִ ין ֵ ּבית דִּ יןֶ ,א ָּלא ַעל דָּ בָ ר ׁ ֶשזְ דוֹ נוֹ ָּכ ֵרת ,וְ ׁ ִשגְ גָ תוֹ ַח ּ ָטאת .וְ כֵ ן ַה ָּמ ׁ ִש ַיח.
ט,א וְ לֹא ַ ּב ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהֶ ,א ָּלא ַעל דָּ בָ ר ׁ ֶש ַח ָ ּייבִ ין ַעל זְ דוֹ נוֹ ָּכ ֵרת וְ ׁ ִשגְ גָ תוֹ ַח ּ ָטאת.
ו ְּתנַן ִנַמי:
" ָ ּכל ִמ ְצוָ ה ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ׁ ֶש ַח ָ ּייבִ ין ַעל זְ דוֹ נוֹ ָ ּכ ֵרת וְ ַעל ׁ ִש ְגגָ תוֹ ַח ָּטאת,
ש ִע ָירה,
ש ָ ּבה אוֹ ְ ׂ
יָ ִחיד ֵ -מ ִביא ִ ּכ ְ ׂ
ש ִעיר,
שיא ֵ -מ ִביא ָ ׂ
נָ ִ ׂ
ּ
יאין ַפר.
יח ,ו ֵּבית דִּ ין ְ -מ ִב ִ
ָמ ׁ ִש ַ
וְ ַ ּב ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
ש ִע ָירה,
יאין ְ ׂ
יָ ִחיד ,נָ ִ ׂ
יח ְ -מ ִב ִ
שיא ו ָּמ ׁ ִש ַ
ּ
ש ִעיר,
יאים ַפר וְ ָ ׂ
ִּצבּ וּר ְ -מ ִב ִ
ּ ַפר – ְלעוֹ ָלה,
וְ ָ ׂ
ש ִעיר – ְל ַח ָּטאת )הוריות ט.(.
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
""וְ נוֹ ְד ָעה ַה ַח ּ ָטאת ֲא ׁ ֶשר ָח ְטא ּו ָעלֶ ָיה" )ויקרא ד ,יד(,

רש"י
לכדר' שמעון .בפרק ד' אחים
)לקמן דף כח (:ג' אחין שנים
מהם נשואין שתי אחיות או
אשה ובתה ומתו ונפלו לפני
השלישי הרי אלו חולצות ולא
מתייבמו' לפי ששתיהן זקוקות
לו מקדושי שני אחיו וזיקה הוי
כקצת קדושין ואי מייבם חדא
מנייהו קנסיב אחות זקוקתו
בחייה וזקוקתו הויא כאשתו
אבל חליצה בעיא דלא אלים
למיהוי כאחות אשה ממש
להפטר בלא כלום ותניא
בברייתא רבי שמעון פוטר
בשתיהן מן החליצה ומן הייבום
ויליף טעמא מלצרור בשעה
שנעשו צרות זו לזו כגון הכא
דנעשו האחיות צרות זו לזו
בזיקה לא יהא לך ליקוחין
אפילו באחת מהן:
א''כ .דהאי ולקחה לגופיה הוא
דאתא נימא קרא ולקח מאי
ולקחה דמשמע דשתים נפלו לו
מאחיו ואמר רחמנא ולקחה
לאחת ולא לשתיהן אי קרינא
ולקחה בכל חדא מינייהו שריין
כל חדא מינייהו ואי לא קרינן
ולקחה בכל חדא מנייהו כגון
שהאחת ערוה תרוייהו אסורין
וצרות צרותיהן נמי מהכא
נפקא דמשנפלה לו צרת ערוה
מאחיו הראשון ונדחית הערוה
ממנו נאסרה עליו עולמית
משום אשת אח וכשנתייבמה
לאחיו השני ולו אשה אחרת
ומת וחזרה ונפלה לפני זה לא
קרינא בה בזו שנאסרה עליו
ולקחה הלכך תרוייהו אסורים
וכן לעולם:
מלמד שמגרשה בגט ומחזירה.
לאחר שנשאה נעשית כאשתו
ואם רצה לגרשה מגרשה בגט
ואינה צריכה חליצה:
ומחזירה .אם רצה להחזיר ולא
אמרינן מצוה רמא רחמנא עליה
ועבדה ומהשתא תיקום עליה
באיסור אשת אח להכי כתיב
ולקחה לו לאשה דכיון שלקחה
נעשית כאשתו לכל דבר:
בעל כרחה .שאם בא עליה יבם
אפילו בעל כרחה קנאה ויורשה
ומטמא לה ולכל דבר היא אשתו
בהך ביאה:
אין חייבין בית דין .להביא פר
על העלם דבר:
ולא בעבודת כוכבים .אין חייבין
צבור להביא פר לעולה ושעיר
לחטאת:
אלא על דבר שחייבין על זדונו
כרת ועל שגגתו חטאת .כגון
ונסוך
וקיטור
זיבוח
והשתחוואה אבל מחבק ומנשק
לא והך דרשא מעליה נפקא
כדמפרש ואזיל:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
"עלֶ ָיה",
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאןָ :
"עלֶ ָיה",
וְ נֶ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלןָ :
ּ
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן דָּ ָבר ׁ ֶש ַח ָי ִיבים ַעל זְ דוֹ נוֹ ָ ּכ ֵרת וְ ַעל ׁ ִשגְ גָ תוֹ ַח ָּטאת,
יבין ַעל זְ דוֹ נוֹ ָ ּכ ֵרת וְ ַעל ׁ ִש ְגגָ תוֹ ַח ָּטאת".
ַאף ָ ּכאן  -דָּ ָבר ׁ ֶש ַח ָ ּי ִ
ַא ׁ ְש ַּכ ַחן צִ בּ וּר,
ָמ ׁ ִש ַיח ְ -מ ָנלַ ן?
דִּ כְ ִתיב ְ ּב ָמ ׁ ִש ַיח" :לְ ַא ׁ ְש ַמת ָה ָעם") 21ויקרא ד ,ג( ֲ -ה ֵרי ָמ ׁ ִש ַיח ְּכצִ בּ וּר.
יָ ִחיד וְ ָנ ִׂשיא?
"מצְ וֹ ת") 23ויקרא ד ,כב(.
"מ ְצוֹ ת") 22ויקרא ד ,יג( ִ
ָא ְת ָיא ִ
"וְ לֹא ַ ּב ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ֶא ָ ּלא ַעל דָּ ָבר ׁ ֶש ַח ָ ּייבִ ין ַעל זְ דוֹ נוֹ ָ ּכ ֵרת וְ ַעל ׁ ִש ְגגָ תוֹ ַח ָּטאת".
"מ ֵעינֵי" )במדבר טו ,כד(,
"מ ֵעינֵ י" )ויקרא ד ,יג( ֵ
צִ בּ וּר ַ ּב ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה יָ לֵ יף ֵ
יָ ִחיד ,נָ שִׂ יא ו ָּמ ׁ ִש ַיח ִמ"וְ ִאם נֶ ֶפ ׁש ַא ַחת")ויקרא ד ,כז( –
ֶא ָחד יָ ִחיד ,וְ ֶא ָחד ָנ ִׂשיא ,וְ ֶא ָחד ָמ ׁ ִש ַיח ְ ּב ַמ ׁ ְש ָמע.
אשוֹ ן ,וְ יִלְ ַמד ַּת ְח ּתוֹ ן ִמן ָה ֶעלְ יוֹ ן.
וָ י"ו  -מוֹ ִסיף ַעל ִע ְניָן ִר ׁ
וְ ַר ָ ּבנַן ַהאי ְסבָ ָרא ְמ ָנא לְ הוּ?
נָ ְפ ָקא לְ ה ּוִ ,מדְּ ַמ ְק ִרי לֵ ּיה ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע לִ בְ ֵר ּיה:

שה ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה") 24ויקרא ד ,כט(
" ּתוֹ ָרה ַא ַחת יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם לָ עֹ ֶ ׂ
שה ְ ּביָ ד ָר ָמה") 25ויקרא ד ,ל(,
"וְ ַה ֶּנ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲע ֶ ׂ

הו ְּּק ׁ ָשה ָּכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
ָמה ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה  -דָּ בָ ר ׁ ֶש ַח ּיָיבִ ין ַעל זְ דוֹ נוֹ ָּכ ֵרת וְ ַעל ׁ ִשגְ גָ תוֹ ַח ּ ָטאת,
ַאף ָּכל דָּ בָ ר ׁ ֶש ַח ּיָיבִ ין ַעל זְ דוֹ נוֹ ָּכ ֵרת וְ ַעל ׁ ִשגְ גָ תוֹ ַח ּ ָטאת.
ַא ׁ ְש ַּכ ַחן ָי ִחיד וְ ָנ ִׂשיא ו ָּמ ׁ ִש ַיח,
ֵ ּבין ַ ּב ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה וּבֵ ין ִ ּב ׁ ְש ָאר ִמצְ וֹ ת.
צִ בּ וּר ַ ּב ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ִמ ּנַיִ ין?
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ִאם נֶ ֶפ ׁש") 26ויקרא ד ,כז(,
וְ ִילְ ַמד ֶעלְ יוֹ ן ִמ ַּת ְח ּתוֹ ן.
ֶא ָּלא ,צִ בּ וּר ִ ּב ׁ ְש ָאר ִמצְ וֹ ת ְמנָלַ ן?
"מ ֵעינֵ י".
"מ ֵעינֵ י" ֵ
יָ לֵ יף ֵ
"תוֹ ָרה ַא ַחת" ַ -מאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
וְ ַר ִ ּביַ ,האי ּ
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַתנְ ָיא:
" ְל ִפי ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ׁ ֶש ִח ֵ ּלק ַה ָ ּכתוּב ֵ ּבין יְ ִח ִידים ִל ְמרו ִ ּּבים.
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רש"י
ונאמר להלן עליה .בחייה שהוא
מופנה לדרשא:
לאשמת העם .כלומר אשמתו
כאשמת צבור:
]ולא בעבודת כוכבים[ .קרבן
עבודת כוכבים בפרשת שלח לך
וכי תשגו:
מעיני מעיני .מפר העלם דבר:
ואם נפש אחת .התם כתיב
בפרשת שלח לך:
מעליון .מצבור והתם ילפינן להו
מפר העלם:
תורה אחת .לענין קרבן כתיב
בפר עבודת כוכבים תורה כל
התורה במשמע הוקשה כל
התורה לענין קרבן לעבודת
כוכבים:
מה עבודת כוכבים על דבר
שזדונו כרת ושגגתו חטאת.
כדכתיב התם והנפש אשר
תעשה ביד רמה ונכרתה אלמא
כולה פרשתא בדבר שזדונו כרת
ושגגתו חטאת מישתעי:
אשכחן יחיד ונשיא ומשיח.
בהך היקישא לא משמע אלא
הני דכתיב והנפש ואלו לבדן
במשמע שהן יחידין דהני קראי
כתיבי בפרשת ואם נפש אחת
בעבודת כוכבים:
אמר קרא .גבי יחיד ונשיא
ומשיח:
ואם נפש .וי''ו מוסיף על ענין
ראשון:
וילמד עליון מתחתון .צבור
מיחידים:
יליף מעיני מעיני .שאר מצות
מעבודת כוכבים:
מרובים .עיר הנדחת:

"ח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה נָ ִשׁים"
מסכת יבמות פרק א' – ֲ

יְ ִח ִידים ּ ִ -ב ְס ִק ָילהְ ,ל ִפ ָיכ ְך ָממוֹ נָ ן ָּפ ֵלט.
ְמרו ִ ּּבין – ְ ּב ַסיִ יףְ ,ל ִפיכָ ְך ָממוֹ נָ ן ָא ֵבד.
יהן?
יָ כוֹ ל נַ ֲחלוֹ ק ְ ּב ָק ְר ְ ּבנוֹ ֵת ֶ
"תוֹ ָרה ַא ַחת יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם")ויקרא ד ,כט(.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ :
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ִחלְ ִק ָ ּיה ֵמ ַהגְ רוֹ נְ יָא:
"תוֹ ָרה ַא ַחת יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם",
ַט ֲע ָמא דְּ כָ ַתב ַר ֲח ָמנָ א ּ
ָהא לָ או ָהכִ יֲ ,הוָ ה ָא ִמינָ אְ :נ ַח ֵּלק.
ַמאי לַ ְיית ּו?
לַ ְיית ּו ּ ַפר  -צִ בּ וּר ִ ּב ׁ ְש ָאר ִמצְ וֹ ת הוּא דְּ ַמיְית ּו!
ִּכשְׂ ָ ּבה ָ -י ִחיד ִ ּב ׁ ְש ָאר ִמצְ וֹ ת הוּא דְּ ַמ ְי ִיתי!
ָׂש ִעיר ָ -נ ִׂשיא ִ ּב ׁ ְש ָאר ִמצְ וֹ ת הוּא דְּ ַמ ְי ִיתי!
ּ ַפר לְ עוֹ לָ ה וְ שָׂ ִעיר לְ ַח ּ ָטאת  -צִ בּ וּר ַ ּב ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה הוּא דְּ ַמ ְייתוּ,
וְ ֶא ָּלא ַמאי ְׂש ִע ָירה? ָי ִחיד נ ִַמי ַהיְינ ּו ָק ְר ָ ּבנוֹ !
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָתך ָא ִמי ָנא :הוֹ ִאיל וְ צִ בּ וּר ְ ּבהוֹ ָר ָאה ַמ ְיית ּו ּ ַפר לְ עוֹ לָ ה וְ ָׂש ִעיר לְ ַח ּ ָטאת,
ִאינְה ּו נ ִַמי ַניְת ּו ִא ּ ְיפכָ א.
ִאי נ ִַמי ,צָ ִר ְיך וְ ֵאין לוֹ ַּת ָ ּקנָ ה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
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רש"י
יכול נחלק בקרבנותיהם .אם
עבדו בני עיר אחת עבודת
כוכבים בשוגג יהו חלוקים
בקרבנם שלא יביא כל אחד
קרבנו שעיר כיחיד:
ת''ל כו' .אין חלוקים מתורת
יחיד אלא רוב ישראל או כולן
כדכתיב ואם מעיני העדה
)במדבר טו( אבל בני עיר אחת
יחידים הם:
בהוראה .היינו העלם דבר
שהורו ב''ד שהעבודת כוכבים
מותרת ועשו צבור על פיהם:
א''נ .אפי' לא משכחת לה קרבן
לחלק נימא צריכים הני מרובים
חילוק בין יחיד וליכא הלכך אין
להם כפרה קמ''ל:

