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ָנה         ב,א    ִמׁשְ

ים ֵרה ָנׁשִ    ,ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
   ,ּפֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן

   ,ְוָצרֹות ָצרֹוֵתיֶהן
ּבּום    ,ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהּיִ

   .ַעד סֹוף ָהעֹוָלם
  

  ְוֵאּלּו ֵהן: 
ּתוֹ     ,ּבִ

ּתוֹ  ת ּבִ    ,ּבַ
נֹו,  ת ּבְ   ּבַ

ּתוֹ  ת ִאׁשְ   ,ּבַ
ָנּה,  ת ּבְ   ּבַ
ּה  תָּ ת ּבִ    ,ּבַ
  ֲחמֹותֹו, 

  ֵאם ֲחמֹותֹו, 
  ֵאם ָחִמיו, 

   ,ֲאחֹותֹו ֵמִאּמוֹ 
  ֲאחֹות ִאּמֹו, 

ּתֹו,    ֲאחֹות ִאׁשְ
ת ָאִחיו ֵמִאּמֹו,   ֵאׁשֶ

עֹוָלמֹו,    ב,ב ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ   ְוֵאׁשֶ
תוֹ וְ  ּלָ   . ּכַ

   ,ּפֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן, ְוָצרֹות ָצרֹוֵתיֶהןֲהֵרי ֵאּלּו 
יּבּום   ַעד סֹוף ָהעֹוָלם.  ,ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהּיִ

  

ן,    ְוכּוּלָ
  ִאם ֵמתּו, 

  אֹו ֵמיֲאנּו, 
ְרׁשּו,    אֹו ִנְתּגָ

ְמְצאּו ַאְילֹוִנית  ּנִ    –אֹו ׁשֶ
רֹות.    ָצרֹוֵתיֶהן מּותָּ

  

ה ָיכֹול לֹוַמרוְ  ֲחמֹותוֹ  :ִאי ַאתָּ    ,ּבַ
   ,ֵאם ֲחמֹותוֹ ּוְב       

   ,ּוְבֵאם ָחִמיו      
ְמְצאּו ַאְילֹוִנית       ּנִ יֲאנוּ  ,ׁשֶ ּמֵ    .אֹו ׁשֶ

  

יַצד ּפֹוְטרוֹ     ?ת ָצרֹוֵתיֶהןּכֵ
ל ָהֲעָריֹות ָהֵאּלּו, ְנׂשּואֹות ְלָאִחיו,  ּתֹו, אֹו ַאַחת ִמּכָ   ָהְיָתה ּבִ

ה ֲאֶחֶרת,  ָ   ְולֹו ִאׁשּ
  ּוֵמת, 

ְך ָצָר  טּוָרה ּכָ ּתֹו ּפְ ּבִ ם ׁשֶ ׁשֵ טּוָרה. ּכְ   ָתּה ּפְ
ה ֲאֶחֶרת, ּוֵמת,  ָ ִני, ְולֹו ִאׁשּ ֵ את ְלָאִחיו ַהׁשּ ֵ ּתֹו ְוִנׂשּ   ָהְלָכה ָצַרת ּבִ

טּוָרה.  ְך ָצַרת ָצָרָתּה ּפְ טּוָרה ּכָ ּתֹו ּפְ ַרת ּבִ ּצָ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ
  ֲאִפיּלּו ֵהן ֵמָאה. 

  

רֹות יַצד ִאם ֵמתּו ָצרֹוֵתיֶהן מּותָּ   ?ּכֵ
ּתֹו, אֹו  ל ָהֲעָריֹות ָהֵאּלּו, ְנׂשּואֹות ְלָאִחיו, ָהְיָתה ּבִ   ַאַחת ִמּכָ

ה ַאֶחֶרת ָ    ,ְולֹו ִאׁשּ
ה,  ְרׁשָ ּתֹו אֹו ִנְתּגָ   ֵמָתה ּבִ

ֶרת.  ְך ֵמת ָאִחיו ָצָרָתּה מּותֶּ   ְוַאַחר ּכָ
  

ל ַהְיכֹוָלה ְלָמֵאן     –לֹא ֵמיֲאָנה וְ ְוּכָ
ֶמת    .ָצָרָתּה חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ

  

 רש"י

  מתני' 
. כדתני [סיפא] שאם חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן

היתה אחת מהן נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומת בלא 
   גמרא:בנים שתיהן פטורות וטעמא יליף ב

   . במתני' מפרש:וצרות צרותיהן עד סוף העולם
   . שמת בעלה ונשאה אחיו ומת בלא בנים:חמותו

. שתיהן אסורות לו משום ערוה ואם חמותו ואם חמיו
כדכתיב (ויקרא יח) ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה 
ואת בת בתה ויש בכלל זה חמותו ואם חמותו ואם חמיו 

ן הנשרפין (סנהדרין ד' עה.) ובתו כדמפרש (ואזיל) באלו ה
(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 

   פקא כדמפרש בגמרא:שהוא אישות ומקרא אחרינא נ
. שנשאת לאחיו מאביו ומת וכן אחות אמו אחותו מאמו

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:
ביו שהיתה נכרית . שמת ונשאה אחיו מאואשת אחיו מאמו

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:
בלא בנים . כגון ראובן שמת ואשת אחיו שלא היה בעולמו

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 

ונכרתו דכתיב בכולהו כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה 
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 

ן שהיה בעולמו אסורה לו בשביל ראובן וכשם שהיא שמעו
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:
מת בנו ונשא אחיו כלתו אסורה לו לעולם ואפילו . שוכלתו

   לאחר מיתת בנו:
. שמתה בתו קודם לאחיו או מיאנה והיכי וכולן שמתו

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 

בעודה קטנה ויצאה במיאון ובפ' ב''ש (לקמן קט.) קרי  לאחיו
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:
. שכבר ילדו מאחר קודם שנישאו ואי אתה יכול לומר כו'

הלכך לאו אילונית היא ומיאון נמי ליכא שהרי גדולות לאחיו 
  הן ואין ממאנת אלא יתומה קטנה כדמפרש לקמן בפ' ב''ש:

. שהרי אסורה לו ואין שם אח אלא הוא כשם שבתו פטורה
   כך צרתה פטורה כדיליף בגמרא:

. דהיכא דיש אח אחר הלכה צרת בתו ונשאת לאחיו השני
הרי יש כאן מצות יבום ששתיהן מותרות לו אינן פטורות ש

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:
. שנאסרה עליו משעת נפילת אחיו כשם שצרת בתו פטורה

תו הימנו והרי היא הראשון שנפלה עם בתו לפניו ופטרתה ב
   עליו כאשת אח שיש לו בנים ואסורה לו עולמית:

. אשת אחיו השני האחרת פטורה שזו פוטרתה כך צרת צרתה
וטעמא יליף בגמרא מלצרור (ויקרא יח) שצרת ערוה פוטרת 

. אחים והלכה צרת צרתה של בתו ואפי' הם ק' צרתה:
 ונתייבמה לאחיו השלישי ולו אשה אחרת ומת בלא בנים

. להתייבם צרתה מותרת שתיהן נאסרות על זה וכן לעולם:
   לו שהרי בשעת זיקת ייבום אינה צרתה:

. כגון שהערוה קטנה ויכולה למאן ולא וכל היכולה למאן
מיאנה ומת אחיו הואיל וקידושיה אינה אלא מדרבנן וזיקת 
נפילתה מדרבנן אינה פוטרת צרתה מן החליצה ולהתייבם 

   בגמרא שנראית צרת ערוה:אסורה כדמפרש טעמא 
  

   



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

4

ָמָרא             ּגְ

ה ָיְלִפיַנןִמ  ָ הּו ִמֲאחֹות ִאׁשּ ִדי ּכּוּלְ    ,ּכְ
ה"ִליְתֵני  ָ א "ֲאחֹות ִאׁשּ ֵריׁשָ    !ּבְ

  
א חּוְמֵרי ּנָ יָמא: ּתַ יוְ , חּוְמֵרי ָנַקט- ְוִכי ּתֵ ְמעֹון ִהיא,  ַרּבִ   ׁשִ

ֵריָפה ֲחמּוָרה ָאַמרּדְ     ׂשְ
א, ,ִאי ָהִכי ֵריׁשָ ֵריָפה ּבַ ּדְ  ִליְתֵני ֲחמֹותֹו ּבְ ר ׂשְ ִתיָבאִעיּקַ   ! 1ֲחמֹותֹו ּכְ

ֵריָפה ְסִקיָלה ֲחמּוָרה ,ְועֹוד ָבַתר ׂשְ תֹו, ּדְ ּלָ ַתר ֲחמֹותֹו ִליְתֵני ּכַ   ! ּבָ
  

א א ֲחִביָבא ֵליּה , ֶאלָּ ָרׁשָ ָאְתָיא ִמּדְ יָון ּדְ ּתֹו, ּכֵ   .  ּבִ
  

א ָאתוּ    ג,א ָרׁשָ הּו ַנִמי ִמּדְ   ! ּכּולְּ
  

ָר  אְנִהי ְלִעְנַין ִייּבּום ָאְתָיין ִמּדְ הּו, ,ׁשָ ִתיב ּבְ ֶהְדָיא ּכְ ר ִאיּסּוַרְייהּו ּבְ    ִעיּקַ
ּתוֹ  א, ּבִ ָרׁשָ ר ִאיּסּוָרא ִמּדְ   . ִעיּקַ

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
יִמיָאַמר ִלי  ר ַאְבּדִ   : ַרב ִיְצָחק ּבַ

ה"ָאְתָיא  2"ֵהּנָ
ה" (ויקרא יח, י)    , (ויקרא יח, יז) 3"ֵהּנָ

ה"ָאְתָיא  5ה""ִזּמָ  )ז(ויקרא יח, י4 "ִזּמָ
  . יד)כ, ויקרא( 

  
א ֲחִביָבא ֵליּה  ָרׁשָ ָאְתָיא ִמּדְ ָתא ּדְ ל ִמלְּ ָאְמַרּתְ ּכָ א ּדְ ּתָ   , ָהׁשְ

ה ְלַבּסֹוף ָ   ! ִליְתֵני ֲאחֹות ִאׁשּ
  

ִאיּסּור ַאְחָווָתא ַאְייִרי ּבְ יֵדי ּדְ   , ַאּיְ
ָנא ּתוֹ " :ּתָ    ."ֲאחֹות ִאׁשְ

  
ָבא ְלַבּסֹוף יא ְלַהאי ּבָ   ! ְוִליְתִנּיָ

  
א,ֶא  א קּוְרֵבי לָּ ּנָ   קּוְרֵבי ָנַקט, - ּתַ

ָנא נוֹ " :ּתָ ּתֹו ּוַבת ּבְ ּתֹו ּוַבת ּבִ   ְקרֹוֵבי ַעְצמֹו, ּדִ  -  "ּבִ
יֵדיּה  ה ּדִ ה ּדֹורֹות ְלַמּטָ לֹׁשָ ָתָנא ׁשְ יֵדי ּדְ   , ְוַאּיְ

ָנא ַנִמי יָדּה  :ּתָ ה ּדִ ה ּדֹורֹות ְלַמּטָ לֹׁשָ   . ׁשְ
ָתָנא יֵדי ּדְ ה דּ  :ְוַאּיְ לֹׁשָ יָדּה ׁשְ ה ּדִ    ,ֹורֹות ְלַמּטָ

ה ּדֹורֹות ְלַמֲעָלה לֹׁשָ ָנא ׁשְ יָדּה  ּתָ   . ּדִ
ָנא   . ְקרֹוֵבי ַעְצמוֹ ּדִ  - ,ֲאחֹותֹו ַוֲאחֹות ִאּמוֹ " ְוּתָ

ִאיּסּור ַאֲחָוה,  ַאְייִרי ּבְ יֵדי ּדְ   ְוַאּיְ
ָנא  ּתוֹ "ּתָ   . "ֲאחֹות ִאׁשְ

ָמּה  ִליַקּדְ ּמֵ כַ לְ ּוְבִדין הּוא ּדְ תֹו ִמּקַ עֹוָלמֹו, ּלָ ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ   י ֵאׁשֶ
ֲאִסיָראּדְ  ּום קּוְרָבא הּוא ּדַ   , לֹא ִמׁשּ

ִאיּסּור ַאֲחָוה ַאְייִרי ּבְ יֵדי ּדְ א ַאּיְ    ,ֶאלָּ
ָנא  עֹוָלמוֹ "ּתָ ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ   , "ֵאׁשֶ

ָנא  תוֹ "ַוֲהַדר ּתָ ּלָ    ."ּכַ
  
  
  
  

                                                             
1
  (ויקרא כ, יד) אתהןמה זמה היא באש ישרפו אותו וואיש אשר יקח את אשה ואת א  

2
    

3
    

4
    

5
    

  רש"י
  גמ'

. עריות מה שפטורות מן מכדי כולהו
   הייבום:

   . לקמן בשמעתין:מאחות אשה ילפינן
. דאמר בפ' ד' מיתות (סנהדרין ור''ש היא

מט:) שריפה חמורה ולהכי תנא רישא 
בתו ובת בתו כולהו עד אם חמיו 

   בשריפה:
. ואיש אשר יקח את אשה בחמותו כתיב

היא באש ישרפו (ויקרא ואת אמה זמה 
   כ):

. בפ' ד' מיתות (שם דף נג.) כלתו בסקילה
וכל שאר עריות דמתני' אינן במיתת בית 

   דין אלא בכרת:
. ליאסר עליו חביבא כיון דאתיא מדרשא

ליה לתנא ואקדמה ברישא ולקמן מפרשי 
  לה: 

. לענין פטור ייבום מדרשא כולהו נמי
אשה. עיקר איסורייהו.  אתיין מאחות

שאסורים משום ערוה בכל מקום בהדיא 
כתיב בהו אבל בתו מאנוסתו דאיירי בה 

  במתני' עיקר איסורה מדרשא אתיא:
. לאיסורא אתיא זמה אתיא הנה הנה

זמה לשריפה דבתו מאשתו וכן בת בתו 
ובת בנו ילפא מערות אשה ובתה לא 
תגלה והרי בתו מאשתו בכלל בת אשתו 

מאנוסתו לא משתמעא דכתיב  אבל בתו
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 

הנה מה  בקרא אחרינא דאישות שארה
התם בתו כבת בתו אף כאן בתו כבת 

   בתו:
. לשריפה כתיב הכא בבתו אתיא זמה זמה

מאשתו זמה היא וכתיב בשריפה זמה 
היא באש ישרפו מה להלן שריפה אף כאן 
שריפה ובתו מאנוסתו הא ילפינן מהנה 

   הנה מבת אשתו:
. דכולהו מינה ליתני אחות אשה לבסוף

   :ילפי' לענין פטור ייבום לקמן
. כל איסור [אחוותא] ליתני להאי בבא

לבסוף ויקדים כלתו לאחותו כי היכי 
   דתיהוי אחות אשה לבסוף:

. הנך דקריב ליה טפי נקט קורבי קורבי
   ברישא:

   . ואין בכולן קרובות כאלו:דקרובי עצמו
. דאשתו ואע''ג דהנך לאו למטה דידה

   משום קורבה דידיה אסירן ליה:
למעלה דידיה לא . חמותו ולמעלה דידה

מצי למיתני מידי דהא אמו לא אתיא ליה 
לייבום שהרי אסורה לאחיו מאביו משום 

   אשת אביו:
. טפי תני אחותו ואחות אמו דקרובי עצמו

מכלתו דכלתו לאו קרובתו היא אלא מכח 
   קדושי בנו נאסרה עליו:

. מקמי אשת ובדין הוא דליקדמה לכלתו
   אחיו שלא היה בעולמו:

. כלומר ם קורבא הוא דאסורדלאו משו
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 

ון דלא מנייהו והוה ליה למנקט חומרי כי
   מצי למינקט קורבי:



    """""ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים    ––––מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' 
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   ,רֹוֵתיֶהן, ְוָצרֹות ָצרֹוֵתיֶהןֲהֵרי ֵאּלּו ּפֹוְטרֹות ָצ "[

יּבּום   ]."ַעד סֹוף ָהעֹוָלם ,ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהּיִ
  

ָתָנא    ! 'אֹוְסרֹות'ִליְתֵני  ""ּפֹוְטרֹותּוַמאי ִאיְרָיא ּדְ
  

ָנא     ,'אֹוְסרֹות'ִאי ּתָ
ם, ֲאָבל ִמיֲחַלץ ָחְלָצה :ֲהָוה ָאִמיָנא    ,ָאסּור ְלַייּבֵ

ַמע ָלן   . ָקא ַמׁשְ
  

   !ֲאסּוָרה ַלֲחלֹוץ :ְוִליְתֵני
  

   ַמאי ָקָעֵביד?
  

ה לֹא ּמָ    ?!ַאּלָ
ה אֹוֵמר "חֹוֶלֶצת"  ֶמתִאם ַאּתָ   ! ִמְתַייּבֶ

  
יָון ֲאִסיָרה ִב ּדְ  ּכֵ   , ָצָרהְמקֹום ִמְצָוה הּוא ּדַ

ְמקֹום ִמְצָוה  ּלא ּבִ ְרָיא -ְוׁשֶ   , ׁשָ
ֵני ּום ָהִכי ּתָ   . "ּפֹוְטרֹות" :ִמׁשּ

  
  

ָתֵניּוַמאי ִא  יּבּום" :יְרָיא ּדְ   ? "ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהּיִ
   ְלחּוֵדיּה! יּבּוםִמן ַהיִּ  :ִליְתֵני

  
ָנא יּבּום" :ִאי ּתָ    ,"ִמן ַהּיִ

ָמה :ֲהָוה ָאִמיָנא יּבְ    ,ִמיֲחַלץ ָחְלָצה, ַיּבּוֵמי ָלא ִמּיַ
ַמע ָלן   : ָקא ַמׁשְ

ל ָהעֹוָלה ְלִייּבּום   עֹוָלה ַלֲחִליָצה,  -ּכָ
ֵאינֹו עֹוָלה ְלִייּבּוםוְ    .ֵאינֹו עֹוָלה ַלֲחִליָצה -  ָכל ׁשֶ
  

יּבּום ּוִמ  :ְוִליְתֵני    !ן ַהֲחִליָצהִמן ַהּיִ
  

   !ְלחּוָדּה  'ִמן ַהֲחִליָצה' ,ִאי ַנִמי
  

אּול ִהיא,  א ׁשָ   ַאּבָ
  .ִמְצַות ֲחִליָצה קֹוֶדֶמת ְלִמְצַות ִייּבּום :ָאַמרּדְ 
  
  

 רש"י

. מאי איריא דקתני פוטרות
דמשמע פטורות הן ואי בעי 

   מייבם:
. דהא ודאי ליתני אסורות

אסורות הן מאחר שאינן 
זקוקות לייבום וקיימי באיסור 

   אשת אח:
. לייבום וחליצה ה''א אוסרות

לא משתמעא מהכא שאין 
איסור בחליצה והוה אמינא 

חו שאין מיחלץ חלצי על כר
אשת אח מאב בלא בנים נפטרת 

   בלא חליצה:
. והלכך לא שייך מאי קעביד

לשון איסור בחליצה אלא לשון 
   פטור:

. שייך [לשון] איסור אלמה לא
הא ודאי שייך שאם אתה אומר 

   חולצת אתי למימר מתייבמת:
כיון דבמקום מצות יבום הוא 

. צרת הבת וכדמפרש דאסירה
במתני' דמשפטרה הכתוב 

זיקת ייבום קיימא ליה באשת מ
   אח שיש לו בנים:

. כגון שלא במקום מצוה שריא
נכרי שנעשה חתנו ולו אשה 
אחרת ומת מותרת אשתו לחמיו 
כדתנן לקמן (דף יג.) גבי שש 

   עריות חמורות מאלו במתני':
. דאי משום הכי תנא פוטרות

תנא אוסרות משמע שהבת 
אוסרתה עליו ליקח [וק''ו] שלא 

וה אבל פוטרות לא במקום מצ
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:
. דהא וליתני מן הייבום לחודיה

עיקר מצוה היא וחליצה ממילא 
   משתמע:

. שלא ה''א מיחלץ חלצה
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 

   הוא: מתייבמת משום ספקא
. דהוא וניתני ייבום ברישא

עיקר דהא כתיב אם לא יחפוץ 
האיש לקחת וחלצה (דברים כה) 
הא אם חפץ לייבם מייבם 

   אלמא מצות ייבום ברישא:
. בפ' החולץ אבא שאול היא

(לקמן לט:) אבא שאול אומר 
הכונס יבמתו לשום נוי ולשום 
אישות כאילו פוגע בערוה וקרוב 

   ר:בעיני להיות הולד ממז
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ֵרה "[ יםֲחֵמׁש ֶעׂשְ    ,ָנׁשִ

...   
  ]...." ֲהֵרי ֵאּלּו ּפֹוְטרֹות

  
א ְלַמעּוֵטי ַמאי ֵריׁשָ    ?ִמְנָיָנא ּדְ

  
ֵסיָפא ְלַמעּוֵטי ַמאיוּ     ?ִמְנָיָנא ּדְ
 

  .ַרב ַאִסיַרב וּ ּדְ ְלַמעּוֵטי    ג,ב
  

   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי -ְלַרב ּוְלַרב ַאִסי 
  

ֲהָדֵדי    :ִאי ְסִביָרא ְלהּו ּדַ
   ָצַרת ְמָמֶאֶנת, ְלַמעּוֵטי -ֲחָדא 

תוֹ  - ַוֲחָדא  רּוׁשָ   . ְלַמעּוֵטי ָצַרת ַמֲחִזיר ּגְ
ֲהָדֵדי    :ְוִאי ָלא ְסִביָרא ְלהּו ּדַ

ַחְבֵריּה  -ֲחָדא    , ְלַמעּוֵטי ּדְ
תֹו. - ַוֲחָדא  רּוׁשָ    ְלַמעּוֵטי אֹו ָצַרת ְמָמֶאֶנת, אֹו ָצַרת ַמֲחִזיר ּגְ

  
  ! ְלַרב ּוְלַרב ַאִסי, ִליְתִניְנהוּ 

  
ָצַרת ָצָרה. ֵאיָנּה ּבְ    ְלִפי ׁשֶ

  
  

 רש"י

. דמשמע ט''ו ותו מנינא דרישא
   לא:

. הרי אלו פוטרות מנינא דסיפא
  דמשמע אלו ותו לא: 

. דאמר רב צרת דרב ודרב אסי
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 

ת בלא בנים שתיהן פטורות ומ
   ותרוייהו בפירקין (דף יא.):

. הרי שהיה לאחיו צרת ממאנת
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
. אחיו שגירש מחזיר גרושתו

אחת משתי נשיו ונשאת לאחר 
ועבר והחזירה לאחר מיתת 
בעלה ומת בלא בנים שתיהן 
אסורות להתייבם ואשמועינן 

   מיעוטא דמתני' דחליצה בעיא:
. לסוטה ואילונית ליתנינהו

בהדי הנך דמתני' הואיל 
   ופוטרות צרותיהן:

. דכל הנך לפי שאינן בצרת צרה
א למיתני הלכה דמתני' איכ

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 

היא אסורה  על כל האחין
ושהאיסור בא לה מכח קדושי 

   בעלה הראשון וכולן שוין בהן:



    """""ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים    ––––מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' 
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ים"[  ֵרה ָנׁשִ    ,ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ּבּום ַעד סֹוף ָהעֹוָלם ,ּפֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ְוָצרֹות ָצרֹוֵתיֶהן   ]."ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהּיִ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ח ִלְצרֹ "" ה ֶאל ֲאחֹוָתּה לֹא ִתּקָ ָ יָה" רִאׁשּ ַחּיֶ   , (ויקרא יח, יח) ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר?  -  "ָעֶליָה"   ַמה תַּ
ֱאַמר ּנֶ    – (דברים כה, ה) א ָעֶליָה""ְיָבָמּה ָיבֹ  :ְלִפי ׁשֶ

ר,  ,ׁשֹוֵמַע ֲאִני תּוב ְמַדּבֵ ּתֹוָרה ַהּכָ ל ֲעָריֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ ַאַחת ִמּכָ   ֲאִפיּלּו ּבְ
אןֶנֱאַמ  ן ָעֶליָה"" :ר ּכָ    – "ָעֶליָה" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ

ְמקֹום ִמְצָוה,  אן ּבִ ְמקֹום ִמְצָוה, ַאף ּכָ ן ּבִ ַהּלָ   ַמה ּלְ
ח" :ְוָאַמר ַרֲחָמָנא   . "לֹא ִתּקָ

  

א ִהיא ִין?  - ְוֵאין ִלי ֶאּלָ   ָצָרָתּה ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר   . ר""ִלְצרֹ  :תַּ

  

א ָצָרָתּה  ִיין? ָצ  -  ְוֵאין ִלי ֶאּלָ   ַרת ָצָרָתּה ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר   '.ָלצֹור'ְולֹא  -  ר""ִלְצרֹ  :תַּ

  

הוְ  ָ א ֲאחֹות ִאׁשּ ִיין?  - ֵאין ִלי ֶאּלָ ָאר ֲעָריֹות ִמּנַ   ׁשְ
ִהיא ה ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ ָ : ָמה ֲאחֹות ִאׁשּ    ,ֶעְרָוה :ָאַמְרתָּ

ֵרת, וְ            יִבין ַעל ְזדֹוָנּה ּכָ   ַחּיָ
ְגָגָתּה ְוַע            אתל ׁשִ    ,ַחטָּ
ָבם, וַ              ֲאסּוָרה ַלּיָ

את  ְגָגָתּה ַחטָּ ֵרת ְוַעל ׁשִ יִבין ַעל ְזדֹוָנּה ּכָ ִהיא ֶעְרָוה ְוַחּיָ ל ׁשֶ ָבם.  -ַאף ּכָ   ֲאסּוָרה ַלּיָ
  

א ֵהן ִיין - ְוֵאין ִלי ֶאּלָ    ?ָצרֹוֵתיֶהן ִמּנַ
ה ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ  ָ : ָמה ֲאחֹות ִאׁשּ    ,ֶעְרָוה :ִהיאָאַמְרתָּ

יִביוְ            ֵרת ןַחּיָ    ,ַעל ְזדֹוָנּה ּכָ
את           ְגָגָתּה ַחטָּ    ,ְוַעל ׁשִ
ָבם,              ַוֲאסּוָרה ַלּיָ
  ְוָצָרָתּה ֲאסּוָרה,           

ֵרת יִבין ַעל ְזדֹוָנּה ּכָ ִהיא ֶעְרָוה, ְוַחּיָ ל ׁשֶ את ,ַאף ּכָ ְגָגָתּה ַחטָּ ָבם ַוֲא  ,ְוַעל ׁשִ   ָצָרָתּה ֲאסּוָרה.  -סּוָרה ַלּיָ
  

אן ָאְמרּו ֲחָכִמים:    ִמּכָ
ים ֵרה ָנׁשִ יּבּום ,ִמן ַהֲחִליָצה ,ְוָצרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ,ּפֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ,ֲחֵמׁש ֶעׂשְ   ַעד סֹוף ָהעֹוָלם.  ,ּוִמן ַהּיִ

  
ׁש ֲעָריֹות ֲחמּורֹות ֵמֵאּלוּ  ה ַאף ׁשֵ ֲאִני ְמַרּבֶ הּו ָצרֹוֵתיֶהם ֲאסּורֹות?  ,ָיכֹול ׁשֶ ּיְ   ׁשֶ

ִהיא ּתֹו ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ : ָמה ֲאחֹות ִאׁשְ   ֶעְרָוה,  :ָאַמְרתָּ
ֵרת            יִבין ַעל ְזדֹוָנּה ּכָ    ,ְוַחּיָ
את,             ְגָגָתּה ַחטָּ   ְוַעל ׁשִ
א ְלַאִחים,             ׂשֵ ר ִליּנָ   ְוֶאְפׁשָ
ָב                ,םְוֲאסּוָרה ַלּיָ
  ְוָצָרָתּה ֲאסּוָרה,            

ִהיא ל ׁשֶ ֵרת ,ֶעְרָוה :ַאף ּכָ יִבין ַעל ְזדֹוָנּה ּכָ את,  ,ְוַחּיָ ְגָגָתּה ַחטָּ   ְוַעל ׁשִ
ָבם  א ָלַאִחים, ַוֲאסּוָרה ַלּיָ ׂשֵ ר ִליּנָ   ָצָרָתּה ֲאסּוָרה.  - ְוֶאְפׁשָ

ׁש ֲעָריֹות ֲחמּורֹות ֵמֵאּלּו,    ָיְצאּו ׁשֵ
א ָלַאִחיםּדְ הֹוִאיל  ׂשֵ ר ִליּנָ רֹות.  -ָצרֹוֵתיֶהן  ,ִאי ֶאְפׁשָ   מּותָּ

א ֵמָאח.  ֵאין ָצָרה ֶאּלָ   ׁשֶ
  

ַמְענוּ  - ַאְזָהָרה  ׁשָ
6

 ,  
ִיין – עֹוֶנׁש     ?ִמּנַ

  

ה ִמּכֹ  :ָאַמר ְקָרא ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ 7"תל ַהּתֹוֵעבֹ "ּכִ
  . "(ויקרא יח, כט) 
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  לא תקח לצרור  

7
ה ִמּכֹ    ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ה ִמּכֹ ּכִ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ה ִמּכֹ ּכִ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ה ִמּכֹ ּכִ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ   האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם תתתתל ַהּתֹוֵעבֹ ל ַהּתֹוֵעבֹ ל ַהּתֹוֵעבֹ ל ַהּתֹוֵעבֹ ּכִ

 רש"י

. דערוה וצרתה וצרת מנה''מ
   צרתה לעולם פטורות:

. לכתוב עליה מה תלמוד לומר
לגלות ערותה בחייה ותשמע נמי 
שבחיי אשתו נאסרת עליו 

   אחותה ולאחר מיתה מותרת:
. אפי' נפלה לפניו שומע אני

העריות  לייבום אחת מן
   תתייבם:

. צרות הרבה משמע לצרור
   מדלא כתיב לצור:

. בפרשת עריות זדונה כרת
(ויקרא יח) כתיב בתר כולהו 
ונכרתו הנפשות העושות וכל 
שזדונו כרת שגגתו חטאת 

   כדיליף בפירקין (דף ט.):
. תו ליכא עריות ט''ו נשים

בכרת חוץ משש עריות של 
משנתינו שאין בהם צד ייבום 

   לעולם:
. שנשואות יכול שאני מרבה כו'

לאחרים שיהו צרותיהן אסורות 
   לינשא לזה:

. הואיל שאין צרה אלא מאח
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:
. אם ייבם ערוה או עונש מניין

   צרתה:
   

  
  
  
  
 

  
  



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

8

  
ָכַתב ַרֲחָמָנא  -ַטֲעָמא    , ""ָעֶליהָ ּדְ

  ָהא ָלאו ָהִכי, 
ֶמת, :ֲהָוה ָאִמיָנא יּבֶ ה ִמּיַ ָ    ֲאחֹות ִאׁשּ
  ?ַמאי ַטֲעָמא

  

ָאְמִריַנן ה" :ּדְ ה ְוָדֵחי לֹא ַתֲעׂשֶ    ".ָאֵתי ֲעׂשֵ
  

ָאְמִריַנן ה" :ֵאיַמר ּדְ ה ְוָדֵחי לֹא ַתֲעׂשֶ ֵריָדא -  "ָאֵתי ֲעׂשֵ ה ּגְ    .לֹא ַתֲעׂשֶ
ׁש ּבוֹ  ּיֵ ה ׁשֶ ֵרת  לֹא ַתֲעׂשֶ ֵחי -ּכָ   8 ?!ִמי ּדָ
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  הסוגיה מאוד ארוכה וממשיכה עד סוף סוגייה מספר ___ לתועלת הלומד והלימוד חילקתי את הסוגיה למקטעים אלו  

 רש"י

. ה''א אחות אשה מייבמת
   מייבם:

. והלא בכרת קאי מאי טעמא
   עלה:

   . דייבום:דאתי עשה
. דמקרא ודחי את לא תעשה

ילפינן דאתי עשה ודחי ל''ת 
  כדמפרש ואזיל:

  
  
  
 



    """""ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים    ––––מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' 

      
9

        ה, בה, בה, בה, ב    ––––    ג, בג, בג, בג, ב .5
ה"[ ה ְוָדֵחי לֹא ַתֲעׂשֶ   ]."ָאֵתי ֲעׂשֵ
  

ֵריָדא : ְותוּ  ה ּגְ ָדֵחי -לֹא ַתֲעׂשֶ    ?ְמָנַלן ּדְ
 

ְכִתיב   ד,א ַעְטֵנז  :ּדִ ׁש ׁשַ ךְ ... "לֹא ִתְלּבַ ה ּלָ ֲעׂשֶ ִדיִלים ּתַ 9"ּגְ
  . יב) -(דברים כב, יא 

  
יְוָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ִין ְסמּוִכים   ?ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ר"ׁשֶ ֱאֶמת ְוָיׁשָ   . (תהלים קיא, ח) "ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים ּבֶ

  
תְוָאַמר  ׁשֶ יָאַמר  ַרב ׁשֵ ּום ֶאְלָעָזר ַרּבִ י ִמׁשּ ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ   : ֶאְלָעָזר ּבֶ

ִחין ׁשֶ  ה ׁשְ ְפָלה ִלְפֵני מּוּכֵ ּנָ ִין ִליָבָמה ׁשֶ    ?ין חֹוְסִמין אֹוָתּה ֵא ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ִדיׁשֹו"ׁשֶ    ,(דברים כה, ד) "לֹא ַתְחסֹם ׁשֹור ּבְ

ו" :ּוְסִמיְך ֵליּה  בּו ַאִחים ַיְחּדָ י ֵיׁשְ   . )ה(דברים כה,  "ּכִ
  

  : ַרב יֹוֵסףְוָאַמר 
ָעְלָמא ֵריׁש ְסמּוִכים ּבְ ָלא ּדָ    ,ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ

נֵ ּבְ  ֵריׁש  ּתֹוָרה הִמׁשְ    .ּדָ
ָהא  יּדְ ֵריׁש  ַרּבִ ָעְלָמא ָלא ּדָ נֵ ּוְב  ,ְיהּוָדה ּבְ ֵריׁש  הִמׁשְ    .ּתֹוָרה ּדָ

  
ֵריׁש  -ּוְבָעְלָמא  ָלא ּדָ    ?ְמָנַלן ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

אי" ן ַעּזַ   אֹוֵמר,  ּבֶ
ה" ֶנֱאַמר: ָפה לֹא ְתַחּיֶ ֵ   , (שמות כב, יז) "ְמַכׁשּ

ל ׁשֹ  ְוֶנֱאַמר: ֵהָמה מֹות יוּ "ּכָ   , )ח(שמות כב, י ָמת"ֵכב ִעם ּבְ
ְסִקיָלה - לוֹ ָסְמכּו ִעְנָין  ֵהָמה ּבִ ֹוֵכב ִעם ּבְ ְסִקיָלה. כ, טז)ויקרא ( ַמה ׁשּ ָפה ּבִ ֵ   , ַאף ְמַכׁשּ

יָאַמר לֹו    : ְיהּוָדה ַרּבִ
ְמכּו ִעְנָין לֹו נֹוִציא ֶזה ִלְסִקיָלה?  סָּ ֵני ׁשֶ   ְוִכי ִמּפְ

א,    ֶאּלָ
ְכַלל ְמ  ה ָיְצאּו? אֹוב ְוִיְדעֹוִני ּבִ ִפים ָהיּו, ְוָלּמָ ְ   ַכׁשּ

יׁש ָלֶהם ְולֹוַמר ְלָך: ָמה אֹוב ְוִיְדעֹוִני  ְסִקיָלהְלַהּקִ ּבִ
10
   ,(ויקרא כ, כז) 

ָפה ֵ ְסִקיָלה (שמות כב, יז) ַאף ְמַכׁשּ    ."ּבִ
  

נֵ ּוְב  ָדֵריׁש  - ּתֹוָרה  הִמׁשְ   ? ְמָנַלן ּדְ
  

ְתַנן    :ּדִ
א ָאָדם ֲאנּוַסת ָאִביו ּוְמפ" ת ָאִביו. נֹוׂשֵ   ּותַּ

נֹו.  ת ּבְ נֹו ּוְמפּותַּ   ֲאנּוַסת ּבְ
י    :ְיהּוָדה ַרּבִ

ת ָאִביו ֲאנּוַסת ָאִביו ּוְמפּותַּ   . (יבמות צז.) "אֹוֵסר ּבַ
לְוָאַמר  יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ

יַמאי ַטֲעָמא ּדְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
ְכִתיב ת ָאִביו ְולֹא ְיַגלֶּ  :ּדִ ח ִאיׁש ֶאת ֵאׁשֶ ַנף ָאִביו""לֹא ִיּקַ   , (דברים כג, א) ה ּכְ

ָרָאה ָאִביו  ָנף ׁשֶ ה - ּכָ   . לֹא ְיַגּלֶ
  

אי  ִתיבַב ּדְ ּוִמּמַ    ?ֲאנּוָסה ּכְ
ְקָרא ֵויּה ּדִ   , ֵמִעיּלָ

ְכִתיב ֹ  :ּדִ ֲעָר "ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהׁשּ ּה ַלֲאִבי ַהּנַ ֶסף" הֵכב ִעּמָ ים ּכָ ִ    כב, כט)דברים ( ֲחִמׁשּ
ח ִאיׁש  "לֹא: ּוְסִמיְך ֵליּה  ַנף ָאִביו"[ ִיּקַ ה ּכְ ת ָאִביו ְולֹא ְיַגּלֶ   . כג, א)דברים ( ]ֶאת ֵאׁשֶ

  
ַנן    ?ְוַרּבָ
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ׁש  יאיאיאיא   ו.לֹא ִתְלּבַ ים ַיְחּדָ ּתִ ַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפׁשְ ה יביביביב  ׁשַ ֲעׂשֶ ִדִלים ּתַ ְך ַעל- ּגְ ה-ּלָ ַכּסֶ ר ּתְ סּוְתָך ֲאׁשֶ ְנפֹות ּכְ ע ּכַ ּה -ַאְרּבַ   ּבָ

10
  ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני מות יומתו באבן ירגמו אותם דמיהם בם  

 רש"י

. וסמיך ליה לא תלבש שעטנז
גדילים תעשה לך ודרשינן 
סמוכין ושרינן כלאים בציצית 

א אתי עשה ודחי לא אלמ
   תעשה:

. אין [סותמין] שאין חוסמין
טענותיה לכופה להתייבם לו 
אלא כופין אותו וחולץ חוסמין 
לישנא דקרא קא נקט דיליף לה 

   מלא תחסום:
. אלמא דרשינן וסמיך ליה כו'

סמוכין וגבי כלאים בציצית נמי 
   דרשינן:

. והאי במשנה תורה דריש
סמוכים דכלאים בציצית 

   תורה הוא ודרשינן: במשנה
. ענין הפרשה סמכו ענין לו

סמוכה פרשת מכשף אצל שוכב 
   עם בהמה דגבי הדדי כתיבי:

. בספר ואלה מכשפה לא תחיה
   שמות:

. מה שוכב עם בהמה בסקילה
דכתיב באשה הנרבעת לבהמה 
דמיהם בם וכל דמיהם בם 
בסקילה היא דגמרינן (סנהדרין 
דף כג.) מאוב וידעוני דכתיב 

ירגמו אותם דמיהם בם  בהו
   (ויקרא כ):

   . מכשף:נוציא זה
. שהיא מיתה חמורה לסקילה

   מכולן:
. שנאמר לא בכלל מכשפה היו

   תחיה:
. שזו מדה בתורה להקיש אליהן

כל דבר שהיה בכלל ויצא מן 
הכלל ללמד לא ללמד על עצמו 
יצא אלא ללמד על הכלל כולו 

   יצא:
. שלא נושא אדם אנוסת אביו

ליו עולמית אלא אשת נאסרה ע
אביו כדכתיב (ויקרא יח) ערות 
אשת אביך ואשת משמע ע''י 

   אישות דקדושין:
. לאו כלתו היא דאין אנוסת בנו

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 

   נתים:את אשת אביו ב
  
  
  
  
 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

10

  
ְדָקָאְמַרּתְ  –ִאי ֲהָוה ְסִמיְך ֵליּה     .ּכִ

ָלא ְסִמיְך ֵליּה, א ּדְ ּתָ    ָהׁשְ
ְכִתיב ת ָאִביו" :ּדִ ח ִאיׁש ֶאת ֵאׁשֶ יְנַתִים, "לֹא ִיּקַ    ּבֵ

ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם רַה  ּבְ תּוב ְמַדּבֵ   ,ּכָ
ֵני ָלאִוין.וְ  ׁשְ    ַלֲעבֹור ָעָליו ּבִ
  
  
ָנהְב וּ  ָדֵריׁש  - ּתֹוָרה  ִמׁשְ    ?ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ּום     .מּוָכחּדְ ִמׁשּ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
מּוְפֵני ּום ּדְ   . ִמׁשּ

  
ֵעית ֵאיָמא" ּום  :ִאיּבָ ן,ּדְ  -  "מּוָכחּדְ ִמׁשּ י ֲעָריֹותִלְכּתְ  ִאם ּכֵ ּבֵ   .ֵביּה ַרֲחָמָנא ּגַ
  
ֵעית ֵאיָמא" מּוְפֵני :ְוִאיּבָ ּום ּדְ ן,ּדְ  -  "ִמׁשּ ת ָאִביו"ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ִאם ּכֵ ח ִאיׁש ֶאת ֵאׁשֶ   , "לֹא ִיּקַ

ַנף ָאִביו" ה ּכְ ה ִלי?   "לֹא ְיַגּלֶ   ָלּמָ
  

ּה    ד,ב ַמע ִמיּנָ   . ְלַאְפנּוֵיי :ׁשְ
  

י ִציִצית נַ     ,ִמיְוַגּבֵ
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ּום     .מּוָכחּדְ ִמׁשּ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ּום    .מּוְפֶנהּדְ ִמׁשּ

  
ֵעית ֵאיָמא" ּום  :ִאיּבָ ןּדְ  -  "מּוָכחּדְ ִמׁשּ ת ִציִצית ִאם ּכֵ ָרׁשַ י ּפָ ּבֵ ֵביּה ַרֲחָמָנא ּגַ   , ִלְכּתְ

ָתֵביּה ָהָכא   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא ּכְ
  
ֵעית ֵאיָמא" ּום  - :ְוִאיּבָ ַתב:  - " מּוְפֶנהּדְ ִמׁשּ ִדי ּכָ ַעְטֵנז לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליָך"ִמּכְ ְלַאִים ׁשַ   , (ויקרא יט, יט) "ּוֶבֶגד ּכִ

ַעְטֵנז" ׁש ׁשַ ה ִלי? (דברים כב, יא) "לֹא ִתְלּבַ    ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ְלַאְפנּוֵיי :ׁשְ

  
   !ָהֵני ִמְצַרְך ְצִריִכי

ַתב ַרֲחָמָנא ִאי ּכָ   , ַיֲעֶלה ָעֶליָך""לֹא  :ּדְ
ֶרְך ַהֲעָלָאה :ֲהָוה ָאִמיָנא ל ּדֶ   , ַוֲאִפיּלּו מֹוְכֵרי ְכסּות ָאַסר ַרֲחָמָנא, ּכָ

ַתב ַרֲחָמָנא ַעְטֵנז" :ּכָ ׁש ׁשַ יּה ֲהָנָאהּדִ ּדּוְמָיא  - "לֹא ִתְלּבַ ִאית ּבֵ ה ּדְ   . ְלִביׁשָ
ַתב ַרֲחָמָנא ׁש" :ְוִאי ּכָ    ,"לֹא ִתְלּבַ

ָנֵפיׁש ֲהָנָייָתּה  :ֲהָוה ָאִמיָנא ה, ּדְ ְוָקא ְלִביׁשָ    ,ֲאָבל ַהֲעָלָאה לֹא, ּדַ
ַתב ַרֲחָמָנא    !"לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליָך" :ּכָ

  
ן ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ַעְטֵנז" :ִאם ּכֵ ׁש ׁשַ    ,"לֹא ִתְלּבַ

ים" ּתִ ה ִלי - "ֶצֶמר ּוִפׁשְ   ? ָלּמָ
ַתב ִדי ּכָ ַעְטֵנז לֹ  :ִמּכְ ְלַאִים ׁשַ    ,א ַיֲעֶלה ָעֶליָך""ּוֶבֶגד ּכִ
ֵבי  יְוָתָנא ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

ָגִדיםהֹוִאי" ּתֹוָרה ְסָתם ּבְ   , ל ְוֶנֶאְמרּו ּבַ
ֶאָחד ֵמֶהן תּוב ּבְ ים" ּוָפַרט ְלָך ַהּכָ ּתִ ל -  (ויקרא יג, מז) "ֶצֶמר ּוִפׁשְ ים ַאף ּכָ תִּ   . "ֶצֶמר ּוִפׁשְ

ים" ּתִ ָכַתב ַרֲחָמָנא  "ֶצֶמר ּוִפׁשְ   ה ִלי? ָלּמָ  - ּדְ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ְלַאְפנּוֵיי :ׁשְ

  
י ִאיְצְטִריךְ  ּתִ    ,ְוַאּכַ

 רש"י

. מוכח למדרשינהו דמוכח
אהדדי סמכינהו. לכתביה 
רחמנא. לההיא לא יגלה כנף 
אביו לגבי עריות אי לטפויי לאוי 

  גבי אשת אב קאתי: 
. לאנוסתו של אביו לאפנויי

   דיליף מסמוכים דלעיל:
. שמע לא תלבש שעטנז למה לי

   מינה לאפנויי ולמדרש סמוכים:
שאין . ואפי' מוכרי כסות

   מתכוונים להנאת חימום:
. אי צמר ופשתים למה לי

לאשמועינן דכלאים צמר 
ופשתים הוא דקאסר לא צריך 
דמכדי בכלאים כתיב בגד ותנא 

   דבי ר' ישמעאל כו':
. גבי נגעים בבגד באחד מהם

צמר או בבגד פשתים (ויקרא 
   יג):

. למכתב צמר ואכתי איצטריך
ופשתים הכא גבי לבישה ואע''ג 

ב בגד בהעלא' דמשמע דכתי
   צמר ופשתים דס''ד כו':



    """""ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים    ––––מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' 
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ֲעָתְך ָאִמיָנא   , לֹא ָנֵפיׁש ֲהָנָאָתּה ּדְ ִהיא  ַהֲעָלָאה :ָסְלָקא ּדַ
ֵרי ִמיֵני  ל ּתְ ָנֵפיׁש ֲהָנָייָתּה ּכָ ה ּדְ    .ָאַסר ַרֲחָמָנא -ֲאָבל ְלִביׁשָ

ַתב ַרֲחָמָנא ים" :ּכָ ּתִ    !"ֶצֶמר ּוִפׁשְ
  

יּה  ּתֹוק ְקָרא ִמיּנֵ ן ִלׁשְ   , ִאם ּכֵ
ַעְטֵנז"ְוֵתיֵתי  ַעְטֵנז" "ׁשַ   . ֵמַהֲעָלָאה "ׁשַ

  
ֵבי  א ּדְ ּנָ יְוּתַ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

ָכַתב ַרֲחָמָנא  ים"ַטֲעָמא ּדְ ּתִ   , "ֶצֶמר ּוִפׁשְ
ָאַסר ַרֲחָמָנא? ,ָהא ָלאו ָהִכי ִציִצית ֲהָוה ָאִמיָנא ּדְ ְלַאִים ּבְ    ּכִ

ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם" :ָהְכִתיבוְ     .(במדבר טו, לח) "ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ּכַ
ֵבי  יְוָתָנא ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

ים ֵהם" תִּ ָגִדים ֶצֶמר ּוִפׁשְ ל ּבְ    ,"ּכָ
ֵכֶלת, וּ  ֵכֶלת ַעְמָרא הּואְוָאַמר ַרֲחָמָנא ֲעֵביד ֵליּה תְּ   . ּתְ

  
אי    ֵכֶלת ַעְמָרא הּוא? ְת ּדִ ּוִמּמַ

  
ׁש"ְד ִמ  ָנא – "ׁשֵ יּתָ    ,ּכִ

ֵכֶלת    ַעְמָרא הּוא.  -ּתְ
  

   .ִאיְצְטִריךְ 
ֲעָתְך ָאִמיָנא   .ָרָבאְד כִּ  :ָסְלָקא ּדַ

  
   :ָרֵמי ָרָבאּדְ 

ִתיב ָנף" :ּכְ 11"ַהּכָ
ָנף, - (במדבר טו,לח)     ִמין ּכָ

ים" :ּוְכִתיב ּתִ   ! "ֶצֶמר ּוִפׁשְ
יַצד   ? ָהא ּכֵ

  
ים ּפֹוְטִרין ּתִ ין - ֶצֶמר ּוִפׁשְ ִמיָנן ּבֵ ִמיָנן, ּבְ ּלא ּבְ ין ׁשֶ   . ּבֵ

ָאר ִמיִנין ִמיָנן : ׁשְ    ּפֹוְטִרין, - ּבְ
ִמיָנן     ּלא ּבְ    ֵאין ּפֹוְטִרין. - ׁשֶ

  
ֵבי  א ּדְ ּנָ יְוָהא ּתַ ָמֵעאל ֵלית ֵליּה  ַרּבִ    !ָרָבאּדְ ִיׁשְ

  
  , ִאיְצְטִריךְ 

ֲעָתְך ָאִמיָנא ּיּוָקא  :ָסְלָקא ּדַ י ּדִ    ,ָרָבאּדְ ּכִ
ָנף" ָנף,  -  "ַהּכָ   ִמין ּכָ

ים. , ֲעֵביד ֵליּה ֶצֶמר ְלֶצֶמר :ְוָהִכי ָקָאַמר ַרֲחָמָנא ּתִ ים ְלִפׁשְ ּתִ ׁשְ   ְוּפִ
  , ְוִכי ֲעִביַדת ֶצֶמר ְלֶצֶמר ְצָבֵעיּה 

ים ְלֶצֶמר  תִּ ים, ּוִפׁשְ ּתִ ׁשְ    .לֹא –ֲאָבל ֶצֶמר ְלּפִ
ַתב ַרֲחָמָנא ים" :ּכָ ּתִ יםֲא ּדַ , "ֶצֶמר ּוִפׁשְ ּתִ ׁשְ ים ְלֶצֶמר ,ִפיּלּו ֶצֶמר ְלּפִ ּתִ   .  ּוִפׁשְ

  
  

ֵבי    ה,א א ּדְ ּנָ יַנח ְלּתַ יּתֵ ָמֵעאל,  ַרּבִ   ִיׁשְ
ַנן    ? ְמָנא ְלהוּ  -ְלַרּבָ

  
  . אׁשֹו""רֹ ָנְפָקא ְלהּו ֵמ 

  
ַתְנָיא    :ּדְ

12אׁשֹו""רֹ "
ְלמּוד לֹוַמר -  (ויקרא יד, ט)    ?ַמה תַּ

ֱאַמר ּנֶ פ :ְלִפי ׁשֶ ַאת רֹ "לֹא ַתּקִ ֶכם"ּו ּפְ ן,  -  יט, כז) ויקרא( אׁשְ   ׁשֹוֵמַע ֲאִני ַאף ְמצֹוָרע ּכֵ

ְלמּוד לֹוַמר   . "אׁשֹו""רֹ  :תַּ
א ּנָ ל ָהרֹ  :ְוָקא ָסַבר ַהאי ּתַ ַפת ּכָ ָפהַהּקָ ָמּה ַהּקָ   !אׁש ׁשְ
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  ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת  
12

  יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ואת כל שערו יגלחוהיה ביום השביעי   

 רש"י

. דילפינן ותנא דבי רבי ישמעאל
אליביה כלאים בציצית מדאייתר 
צמר ופשתים למיסמכיה לגדילים 

   תעשה לך:
טעמא דכתב רחמנא כו' כל בגדים 

. והאי בגדיהם צמר ופשתים הם
דציצית משמע בין של צמר בין של 
 פשתים ואמר רחמנא עביד ותכלת

   נמי לפשתים:
. מדשש כיתנא דכתי' ותכלת עמרא

(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 

(מד) ביוה''כ דכתיב בספר יחזקאל 
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:
. אי לא כתב רחמנא סד''א כדרבא

צמר ופשתים הוה דרשי' הכנף מין 
כנף כרבא למימר דלבגד פשתים 

ולצמר עשה צמר  עשה פשתן
וצבעי' תכלת אבל כלאים לא 
קמ''ל דרשא דסמוכין דאפילו 
כלאים והכי הוי מסקנא דמילתא 
אלא דקא מפרש ואזיל מילתי' 

   דרבא:
. עשה ציצית ממין כתיב הכנף

הכנף ואם טלית של משי עשה 
ציצית של משי וכתיב צמר 
ופשתים גדילים תעשה לך דמשמע 

   עשה ציצית מצמר ופשתים:
תנא דבי ר' ישמעאל לית ליה  והא

. דדריש הכנף מין כנף דהא דרבא
לתנא דבי רבי ישמעאל טלית של 
שאר מינין אינה חייבת בציצית 
דהא בגד כתיב ותנא דבי רבי 
ישמעאל קאמר כל בגד צמר 

   ופשתים:
. צמר ופשתים אע''ג דלא איצטריך

דריש תנא דבי ר' ישמעאל מין כנף 
   לשאר מינין:

טלית של צמר . לגבי סד''א
ופשתים דריש כי דיוקא דרבא 

   דדריש ציצית מין כנף:
. קמ''ל והכי אמר רחמנא כו'

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:
. במצורע כתיב ראשו מה ת''ל

יגלח את כל שערו הרי ראשו בכלל 
   למה לי דכתיב ראשו:

. דאיצטריך ליה וקסבר האי תנא
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 

תעשה ומהכא נפקא ודחי לא 
הלכך איצטריך עליה למיסר ערוה 
לייבום דלא תימא אתי עשה 

   דייבום ודחי לאו דאחות אשה:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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א ְלִמיְפַרךְ     :ִאיּכָ

ָלאו  ָפהּדְ ַמה ּלְ   , ַהּקָ
ּכֹ  ֶוה ּבַ ֵאין ׁשָ ן ָלאו ׁשֶ ּכֵ   !לׁשֶ

  
א   . (ויקרא יד, ט) "ְזָקנֹו"ָאְתָיא ִמ  ,ֶאלָּ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְלמּוד לֹוַמר?  -  "ְזָקנֹו""   ַמה תַּ

ֱאַמר ּנֶ חּו" :ְלִפי ׁשֶ   , כא, ה)ויקרא ( "ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגּלֵ
ן, ׁשֹוֵמַע ֲאִני ַאף ּכֹ   ֵהן ְמצֹוָרע ּכֵ

ְלמּוד לֹוַמר   . "ְזָקנֹו" :תַּ
ּכְֹוִאם ֵאינֹו ִעְנָין  ֶוה ּבַ ֵאין ׁשָ   ל, ְלָלאו ׁשֶ

ּכֹ ֶוה ּבַ ָ ֵנהּו ִעְנָין ְלָלאו ַהׁשּ   . "לתְּ
   

י ִאיְצְטִריךְ  ּתִ   , ְוַאּכַ
ֲעָתְך ָאִמיָנא אֵני ּכֹ  :ָסְלָקא ּדַ תּוב ִמְצֹות ְיֵתירֹותׁשָ ֶהן ַהּכָ ה ּבָ   , ֲהִנים, הֹוִאיל ְוִריּבָ

ּכֹ  ֶוה ּבַ ֵאין ׁשָ ֵחיֲאִפיּלּו ָלאו ׁשֶ    ,ל לֹא ּדָ
ַמע ָלן ָדֵחי :ָקא ַמׁשְ   ! ּדְ

  
א ָנא אׁשֹו""רֹ ָאְתָיא ְמ  ,ֶאלָּ ַהְך ּתַ   . ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְלמּוד לֹוַמר?  -  "ראׁשֹו""   ַמה תַּ

ֱאַמר ּנֶ ַער לֹא ַיֲעבֹ  :ְלִפי ׁשֶ    ,(במדבר ו, ה) ר ַעל ראׁשֹו""ּתַ
ן,    ׁשֹוֵמַע ֲאִני ַאף ְמצֹוָרע ְוָנִזיר ּכֵ

ְלמּוד לֹוַמר:    ."אׁשֹו"רֹ "תַּ
  

א ְלִמיְפַרךְ    : ִאיּכָ
ֵאָלה ׁשְ נֹו ּבִ ן ֶיׁשְ ּכֵ ָנִזיר ְמצֹוָרע ׁשֶ   !ַמה ּלְ

  
יָמא ָהִכי, ִאי לֹא ּתֵ    ּדְ

ַקְייָמא ָלן  הּדְ ָהא ּדְ ה ַוֲעׂשֵ ה ּדֹוֶחה לֹא ַתֲעׂשֶ   , ֵאין ֲעׂשֵ
ִזיר   ! ִליְגַמר ִמּנָ

ְמִריַנן ִזיר ַמאי ַטֲעָמא ָלא ּגָ א, ִמּנָ    ?ֶאלָּ
ִא  א ְלִמיְפַרךְ ּדְ ֵאָלה :יּכָ ׁשְ נֹו ּבִ ן ֶיׁשְ ּכֵ    ,ׁשֶ

ֵאָלה., ָהִכי ַנִמי ׁשְ נֹו ּבִ ן ֶיׁשְ ּכֵ א ְלִמיְפַרְך ׁשֶ    ִאיּכָ
  

א    ,ֶאלָּ
א^ ְלעֹוָלם   ה,ב ָרא ַקּמָ    ,ִמּקְ

ן, ֵליָמא ְקָרא ה ְלךָ ' :ִאם ּכֵ ֲעׂשֶ ִדיִלים",'ִציִצית ּתַ ה ִלי?  "ּגְ   ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנָ   .נּוֵייְלַאְפ  :ׁשְ

  
ֲאָתא יעּוָרא הּוא ּדַ    !ַהאי ְלׁשִ

ִדיל ַנִים, -ּגְ    ׁשְ
ִדיִלים" ָעה – "ּגְ   .ַאְרּבָ

ִדיל ּופֹוְתֵלהּו ִמּתֹוכוֹ  ה ּגְ   ! ֲעׂשֵ
  

ן, ַעְטֵנזֵליָמא ְקָרא  ִאם ּכֵ ׁש ׁשַ ים "לֹא ִתְלּבַ ּתִ ו"" - "ֶצֶמר ּוִפׁשְ ה ִלי?  ַיְחּדָ   ָלּמָ
ּה ְלַאְפנּוֵיי ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ֵעי ֵליּה  י ִמיּבָ ּתִ י ְתִכיפֹותלְ ְוַאּכַ ּתֵ   ! ֵאינֹו ִחיּבּור - ִכיָפה ַאַחתְת וּ  ִחיּבּור, - תֹוֵכף ׁשְ

  
ן, ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ו'ִאם ּכֵ ים ַיְחּדָ ּתִ ׁש ֶצֶמר ּוִפׁשְ ַעְטֵנז" - ' לֹא ִתְלּבַ ה ִלי?  "ׁשַ   ָלּמָ

ּה ְלַאְפנּוֵיי  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

 רש"י

. דנשים אינן שאין שוה בכל
בלאו דהקפה בפ''ק דקידושין 
(דף לה:) תאמר בלאו דאחות 
אשה שכשם שהוא מוזהר עליה 
כך היא מוזהרת עליו דכתיב 
הנפשות העושות (ויקרא יח) 

   יהם במשמע:שנ
   . בכהנים כתיב:ופאת זקנם

. לרבות זקן תלמוד לומר זקנו
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 צטריךואכתי אי

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:
. בראשו דמצורע ראשו מה ת''ל

   נמי קאי:
. אלמא אתי עשה ת''ל ראשו

דלאו שאינו  ודחי ל''ת ואע''ג
שוה בכל הוא אם אינו ענין 
ללאו שאין שוה בכל דהא נפקא 
לן מזקנו דאידך תנא תנהו ענין 

   ללאו השוה בכל:
. בנזיר עשה ולא תעשה מנזיר

איכא תער לא יעבור על ראשו 
   קדוש יהיה גדל פרע:

. לשאול שכן ישנו בשאלה
לחכם ויתיר לו הלכך אתי עשה 

  ודחי ליה:
בציצית  . דכלאיםמקרא קמא

ודקאמרת לרבנן דלא אייתר 
להו צמר ופשתים מנא להו 
דכלאים בציצית שרי דליתי 

   עשה ודחי לא תעשה:
. דלאו לאפנויי לכתוב א''כ

   ציצית כו':
 . למנין חוטין:לשיעורא אתא

. אי אפשר לעשות גדיל שנים
   גדיל בפחות משני חוטין:

. חוטין דמיעוט גדילין ארבע
מדבר טו) גדילין שנים וכתיב (ב

ונתנו על ציצית הכנף פתיל 
אמרה תורה עשה מהנך ארבע 
חוטין גדיל אחד דהוו להו ח' 

   חוטין כשתוחבן בכנף הבגד:
. שיהיו תלויין ופותלהו מתוכו

פתילין שלא יעשה כולו גדיל 
   אלא קצת גדיל וקצת ענף:

. פויינ''ט {פוינ"ט: תך, תכיפה
ֶתֶפר} שתוחב תחיבה אחת 

ם בגד צמר במחט וחיבר כלאי
ובגד פשתים יחד אינו חיבור 
בפחות משתי תכיפות להכי 
כתיב יחדיו עד שיחברם יחד 

  יפה:

  
  
  
  
  
 



    """""ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים    ––––מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' 
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י ּתִ ֵעי ֵליּה ִמי ,ְוַאּכַ    ,ּבָ

ֵהא ׁשֹוַע  ּיְ   ! ְונֹוז ָטוּוי ַעד ׁשֶ
  

א ּה ֵמ  ,ֶאלָּ ַעְטֵנז"ּכּוּלָ    .ָנְפָקא "ׁשַ
  
  
  
  
  
  
  

 רש"י

. מן התורה אינו שוע טווי ונוז
חייב עד שיהי' הצמר והפשתן 

   מתוקן יחד היטב במסרק:
. לשון חלק שמתרגמינן שוע

   שעיע (בראשית כז):
   . ארוג:נוז

 . דאיכולה משעטנז נפקא
לאפנויי לחוד נכתוב לא תלבש 
כלאים צמר ופשתים ומדאפיק 
רחמנא בלשון שעטנז דרוש ביה 

   נמי הא:
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        ז, אז, אז, אז, א    ––––    ה, בה, בה, בה, ב .6
ַחן ּדְ  ּכַ ֵריָדא'ַאׁשְ ה ּגְ ה ְוָדֵחי לֹא ַתֲעׂשֶ   , 'ָאֵתי ֲעׂשֵ

ֵרת' ׁש ּבֹו ּכָ ּיֵ ה ׁשֶ ָדֵחי -' לֹא ַתֲעׂשֶ ַחן ּדְ ּכַ ִאיְצְט  ?ֵהיָכא ַאׁשְ    ְלֵמיְסָרּה? "ָעֶליָה"ִריְך ּדְ
  

יָמא ֵניַלף ִמ  ִמיָלה - ִמיָלהְוִכי ּתֵ ִריתֹות ַמה ּלְ ֵרה ּבְ לֹׁש ֶעׂשְ ן ִנְכְרתּו ָעֶליָה ׁשְ ּכֵ   !ׁשֶ
  

ַסח   ! ִמּפֶ
  

ֵרת ן ּכָ ּכֵ ֶפַסח, ׁשֶ   ! ַמה ּלְ
  

ִמיד   ! ִמּתָ
  

ִדיר, ן ּתָ ּכֵ ָתִמיד ׁשֶ    ַמה ּלְ
  

   ,ֵמֲחָדא ָלא ָאְתָיא
יֵתי ִמּתַ  יּתֵ   . ְרּתֵ

  
יֵתי?    ֵמֵהי ּתֵ

יָלה ּוֶפַסח ן -  ִמּמִ ּכֵ ֵרת! ׁשֶ    ּכָ
ַסח ְוָתִמיד בֹוהַּ  -  ִמּפֶ ן צֹוֶרְך ּגָ ּכֵ    !ׁשֶ
יָלה ְוָתִמיד ּבּור -   ִמּמִ ָנן ִלְפֵני ַהּדִ    !ֶיׁשְ

ָאַמר             ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ר עוֹ  :ְוַאּלִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִהְקִריבּו ִיׂשְ ִמיד ֲהָוה.עֹוָלה ׁשֶ    ַלת ּתָ
הּו ַנִמי  ּבּור - ּוִמּכּוּלְ ָנן ִלְפֵני ַהּדִ ן ֶיׁשְ ּכֵ   .ׁשֶ

  
א   . ִאיְצְטִריךְ  ,ֶאלָּ

ֲעָתְך ָאִמיָנא ּבּוד ָאב ְוֵאם. :ָסְלָקא ּדַ יֵתי ִמּכִ    ּתֵ
ַתְנָיא   :ּדְ

ת" ּבָ ּבּוד ָאב ְוֵאם ּדֹוֶחה ׁשַ    ?ָיכֹול ְיֵהא ּכִ
ְלמּוד לֹוַמר:  מֹ  "ִאיׁש ִאּמוֹ תַּ ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ יָראּו ְוֶאת ׁשַ 13"רוּ ְוָאִביו ּתִ

  , (ויקרא יט, ג) 
ֶכם ְכבֹוִדי - ּכּוּלְ יִבין ּבִ   . "ַחּיָ

ל ִלי: ָאַמר ֵליּה ּדְ ַמאי ָלאו  ֵ ׁשּ חֹוט ִלי, ּבַ ָכַתב ַרֲחָמָנא  ,ׁשְ מרּו"ְוַטֲעָמא ּדְ ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ   , "ֶאת ׁשַ
ֵחי - ָהא ָלאו ָהִכי    . ּדָ

  
רּדִ  ָלאו^ ,לֹא   ו,א    .ְמַחּמֵ

  
ֵחיוַ    ?!ֲאִפיּלּו ָהִכי ָלא ּדָ

א ה, ֶאלָּ ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי לֹא תַּ ָאֵתי ֲעׂשֵ ַקְייָמא ָלן ּדְ    ּדְ
   לֹא ִליְדִחי!ּדְ ִליְגַמר ֵמָהָכא 

  
יָמא אֵני ָלאֵוי  :ְוִכי ּתֵ ֲחִמיִריּדְ ׁשָ ת ּדַ ּבָ   , ׁשַ

ָעְלָמא ָקֵאי ְוָלא ָקָפִריךְ  א ּבְ ּנָ    !ְוָהא ּתַ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֵמא: ָיכֹול ָאַמר לֹו ָאִביו"   , ִהיטָּ

ָאַמר לוֹ  ֲחִזיר: אֹו ׁשֶ   , ַאל תַּ
ַמע לוֹ    ? ָיכֹול ִיׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר: מרוּ  תַּ ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ יָראּו ְוֶאת ׁשַ   , (ויקרא יט, ג) ]"לֵֹהיֶכם-ֲאִני ה' ֱא [ "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ

ְכב יִבין ּבִ ֶכם ַחּיָ    ."ֹוִדיּכּוּלְ
  

א, א ְלִמיְפַרךְ  ֶאלָּ ִאיּכָ ּום ּדְ ָהָנךְ : ִמׁשּ ן ,ַמה ּלְ ּכֵ ר ִמְצָוה ׁשֶ   . ֶהְכׁשֵ
  

א ֲעָתְך ָאִמיָנא ,ֶאלָּ ׁש.  :ָסְלָקא ּדַ ְקּדָ ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ יֵתי ִמּבִ   ּתֵ
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יָראּו ְוֶאת   מֹרוּ -ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ   לֵֹהיֶכם-ֲאִני ה' ֱא    ׁשַ

 רש"י

. שדוחה עשה שלה לא ממילה
 תעש' דשבת שיש בה כרת:

. אמורים שלש עשר' בריתות
   בפרשת מילה:

. שדוחה שחיטתו את מפסח
   השבת:

. למזבח תאמר שכן צורך גבוה
 ום דליכא כל הני:בעש' דייב

מילה ותמיד שכן ישנן לפני 
   . לפני מתן תורה:הדבור

. במס' חגיגה (ד' ואליבא דמ''ד
   ו.):

. עולה שהקריבו ישראל במדבר
דכתיב (שמות כד) ויעלו עולות 

   עולת תמיד הוה:
. אי לא כתיב עליה סד''א

לדרשא תיתי עשה ודחי לא 
תעש' שיש בו כרת מכיבוד אב 

   ואם:
תה ואביך ואמך . אכולכם

חייבים בכבודי מאני ה' דריש 
   ליה:

. דהוי אב מלאכה שחוט לי
  שחייבין עליה כרת:

. אחר בהמה שהוא לאו דמחמר
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
   . בתמיה:ואפ''ה לא דחי
. דלא דחי אפילו וליגמר מהכא

   לאו גרידא:
וכי תימא שאני לאוי דשבת 

. דקי''ל (עירובין דף דחמירי
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 
אר לאוי כגון לאו דלא יטמא ש

דכהן ולאו דלא תוכל להתעלם 
מלאו דשבת לחומרא ולא 
פרכינן שאני לאוי דשבת 

   דחמירי:
   . לכהן:אמר לו אביו

. בבית הקברות להשיב היטמא
אבידה או שהיתה עומדת בחוץ 
ואמר לו אל תחזיר יכול ישמע 
לו ת''ל איש אמו ואביו וילפינן 
לאו דטומאה ולאו דהשבת 

   דה מלאוי דשבת:אב
. לעולם דאמר ליה שחוט אלא

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 

דחי אבל ייבום תשמורו ה''א לי
לא זה בלבד הכשר קיום העשה 
שהרי יכול לחלוץ ולא יעקור 
לאו של ערוה ולא איצטריך 

   עליה:
 



    """""ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים    ––––מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' 
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ַתְנָיא    :ּדְ
ת" ּבָ ׁש ּדֹוֶחה ׁשַ ְקּדָ ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ    ?ָיכֹול ְיֵהא ּבִ

ְלמּוד לוֹ  מֹ ַמר: תַּ ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ יָראוּ "ֶאת ׁשַ י ּתִ ׁשִ   , יט, ל)ויקרא ( ]"ֲאִני ה'[ רּו ּוִמְקּדָ
ְכבֹוִדי יִבין ּבִ ֶכם ַחּיָ    ."ּכּוּלְ

בֹוֶנה ְוסֹוֵתר    ,ַמאי ָלאו ּבְ
ָכַתב ַרֲחָמָנא  מֹ ְוַטֲעָמא ּדְ ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ ֵחירּו""ֶאת ׁשַ   ! , ָהא ָלאו ָהִכי, ּדָ

  
ֵחי.ְמַח ּדִ ָלאו  לֹא, ר, ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ָלא ּדָ    ּמֵ

  
ה,  ה ְוָדֵחי לֹא ַתֲעׂשֶ ָאֵתי ֲעׂשֵ ַקְייָמא ָלן ּדְ א ּדְ   ְוֶאּלָ

ֵחי ָלא ּדָ   ! ִליְגַמר ֵמָהָכא ּדְ
  

יָמא אֵני ָלאֵוי  :ְוִכי ּתֵ ֲחִמיִריּדְ ׁשָ ת ּדַ ּבָ    ,ׁשַ
ֵריךְ  ָעְלָמא ָקֵאי ְולֹא ָקא ּפָ א ּבְ ּנָ    !ְוָהא ּתַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵמא'ָיכֹול ָאַמר לֹו ָאִביו " ָאַמר לֹו 'ִהיטָּ ֲחִזיר', אֹו ׁשֶ ַמע לוֹ  -  'ַאל תַּ    ?ָיכֹול ִיׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר: יָראוּ  תַּ מֹ ֶא וְ [ "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ   , יט, ג)ויקרא ( ]"ֲאִני ה'רּו ת ׁשַ

ְכבֹוִדי יִבים ּבִ ֶכם ַחּיָ    ."ּכּוּלְ
  

א, א ְלִמיְפַרךְ ִמׁשּ  ֶאלָּ ִאיּכָ ן: ּום ּדְ ּכֵ ָהָנְך ׁשֶ ר ִמְצָוה ַמה ּלְ    !ֶהְכׁשֵ
  

יּפֹוק ִלי ֵמָהָתם ר ִמְצָוה ּתֵ    !ֶהְכׁשֵ
  

  . ִאין ָהִכי ַנִמי
מֹ  ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ יָראּו""ְוֶאת ׁשַ י ּתִ ׁשִ ה ִלי? ל)ויקרא יט, ( רּו ּוִמְקּדָ    ָלּמָ

ֵעי ֵליּה    , ִמיּבָ
   :ְלִכְדַתְנָיא

ׁש  ָיכֹול" ְקּדָ    ?ִיְתָייֵרא ָאָדם ִמּמִ
ְלמּוד לֹוַמר: מֹ  תַּ ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ יָראּו""ֶאת ׁשַ י ּתִ ׁשִ    ,רּו ְוֶאת ִמְקּדָ

ִמיָרה'ֶנֶאְמָרה  ת ְוֶנֶאְמָרה  'ׁשְ ּבָ ׁשַ ׁש,  'מֹוָרא'ּבְ ְקּדָ ּמִ   ּבַ
ת     ו,ב ּבָ ַ ׁשּ ִמיָרה ָהֲאמּוָרה ּבַ ְ ה ִמְתיָ ^ - ַמה ׁשּ ת ַאתָּ ּבָ ַ ת, לֹא ִמׁשּ ּבָ ַ ִהְזִהיר ַעל ַהׁשּ י ׁשֶ א ִמּמִ   יֵרא, ֶאּלָ

ׁש.  ְקּדָ ִהְזִהיר ַעל ַהּמִ י ׁשֶ א ִמּמִ ה ִמְתָייֵרא ֶאּלָ ׁש ַאתָּ ְקּדָ ׁש, לֹא ִמּמִ ְקּדָ ּמִ   ַאף מֹוָרא ָהֲאמּוָרה ּבַ
ׁש?    ְוֵאי זֹו ִהיא מֹוָרא ִמְקּדָ

ַמְקלוֹ  ִית ּבְ ַהר ַהּבַ ֵנס ָאָדם ּבְ ִמְנָע  ,לֹא ִיּכָ י ַרְגָליו, ּבְ ּבֵ ַעל ּגַ תֹו, ּוְבָאָבק ׁשֶ פּוְנּדָ   לֹו, ּבְ
ְרָיא.  ְנּדַ ּנּו ַקּפֶ   ְולֹא ַיֲעׂשֶ
ל ָוחֹוֶמר.    ּוְרִקיָקה ִמּקַ

ים,  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ   ְוֵאין ִלי ֶאּלָ
ִיין ים ִמּנַ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ְזַמן ׁשֶ    ?ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר: מֹ " תַּ ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ יָראּו"ֶאת ׁשַ י ּתִ ׁשִ   , (ויקרא יט, ל) רּו ּוִמְקּדָ
ת ְלעֹוָלם,  ּבָ ַ ׁשּ ִמיָרה ָהֲאמּוָרה ּבַ ְ   ַמה ׁשּ

ׁש ְלעֹוָלם ְקּדָ ּמִ   . "ַאף מֹוָרא ָהֲאמּוָרה ּבַ
  

ֲעָתְך ָאִמיָנא א, ָסְלָקא ּדַ יֵתי ִמַהְבָעָרה :ֶאלָּ    ,ּתֵ
ֵבי  ָתָנא ּדְ יּדְ ָמֵע  ַרּבִ   :אלִיׁשְ

כֹ " בֹ ל מֹ "לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ ְלמּוד לֹוַמר? -  (שמות לה, ג) "ֵתיֶכםׁשְ    ַמה תַּ
ְלמּוד לֹוַמר?!    ַמה תַּ

יִאי לְ     .ְלָלאו – יֹוֵסי ַרּבִ
יִאי לְ  ק -  ָנָתן ַרּבִ   . ְלַחּלֵ

ַתְנָיא    :ּדְ
  ַהְבָעָרה ְלָלאו ָיְצָתה, "

ְבֵרי  יּדִ   . יֹוֵסי ַרּבִ
י קאֹוֵמ  ָנָתן ַרּבִ   ."ר: ְלַחּלֵ

   :ָרָבאְוָאַמר 
א  ּנָ בֹות"ּתַ ָיא ֵליּה  "מֹוׁשָ    .ָקא ַקׁשְ

בֹות" ְלמּוד לֹוַמר -" "מֹוׁשָ   ?"ַמה תַּ

 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:
. לאוי והא תנא בעלמא גמר

דטומאה והעלם אבדה מלאוי 
   דשבת ולא פריך:

. מאיש אמו תיפוק לי מהתם
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:
שבת ומורא נאמר שמירה ב

. והקישן הכתוב בפסוק במקדש
  אחד:

. דלא לא משבת אתה מתיירא
   כתיב ביה מורא:

. ארנקי שאוזר בו פונדתו
   מתניו:

. לקצר הילוכו שלא קפנדריא
להקיף ויכנס בפתח זה ויצא 
בשכנגדו ולא לשם עבודה אלא 

   לעשות צרכיו:
. מפרש בברכות בפ' מק''ו

הרואה (דף סב:) מכי אין לבא 
ער המלך בלבוש שק שאינו אל ש

מאוס ק''ו לרוק שהוא מאוס 
   לפני הקב''ה:

. והלא כבר נאמר לא מה ת''ל
   תעשה כל מלאכה:

. לומר שאין חייבין ללאו יצאתה
עליה כרת וסקילה אלא לאו 

   בעלמא:
. שלא תאמר אינו חייב לחלק

סקילה עד שיחלל שבת בכל 
מלאכות לכך יצתה הבערה מן 

מיוחדת  הכלל לחלק מה הבערה
שהיא אב מלאכה וחייב עליה 
כרת וסקילה בפני עצמה אף כל 
שהוא אב מלאכה כו': ה''ג 

 ואמר רבא כו':



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ת חֹוַבת ַהּגּוף ִהיא ּבָ ִדי ׁשַ    ,ִמּכְ
חּוץ ָלָאֶרץ,וְ  ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ   חֹוַבת ַהּגּוף נֹוֶהֶגת ּבֵ

בֹות" ּבָ  "מֹוׁשָ ׁשַ ָכַתב ַרֲחָמָנא ּבְ ה ִלי? ּדְ   ת ָלּמָ
  

ּום  יִמׁשּ ָמֵעאל ַרּבִ ְלִמיד ֶאָחד ִיׁשְ    :ָאַמר תַּ
ֱאַמר:  ּנֶ   ְלִפי ׁשֶ

ט ָמֶות ְוהּוָמת" ּפַ   , (דברים כא, כב) "ְוִכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמׁשְ
ת.  ּבָ ַ ׁשּ ין ּבַ חֹול ּבֵ ין ּבַ   ׁשֹוֵמַע ֲאִני ּבֵ

ים     ?(שמות לא, יד) ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת""ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ
ין.  ית ּדִ יַתת ּבֵ ָאר ְמָלאכֹות, חּוץ ִמּמִ ׁשְ   ּבִ

ין ית ּדִ א ֲאִפיּלּו ִמיַתת ּבֵ   ?אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
ים    ?"ְוהּוָמת"ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ

ת ּבָ ַ ׁשּ חֹול ְולֹא ּבַ    ,ּבַ
ת ּבָ ׁשַ א ֲאִפיּלּו ּבְ    ?אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר בֹ כל מֹ "לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש בְּ  :תַּ    .לה, ג) מות(ש "ֵתיֶכםׁשְ
ן הּוא אֹוֵמר ט ְלדֹ  :ּוְלַהּלָ ּפָ ת ִמׁשְ ה ָלֶכם ְלֻחּקַ    ,ֵתיֶכםרֹ "ְוָהיּו ֵאּלֶ

כֹ  בֹ ל מֹ ּבְ    ,(במדבר לה, כט) ֵתיֶכם"ׁשְ
בֹות"ַמה  ן  "ּמֹוׁשָ ין - ָהֲאמּוִרים ְלַהּלָ ֵבית ּדִ    ,ּבְ
בֹות"ַאף  אן  "מֹוׁשָ ֵבית ּדִ  - ָהֲאמּוִרים ּכָ   ין, ּבְ

   .""לֹא ְתַבֲערּו" :ְוָאַמר ַרֲחָמָנא
יַמאי ָלאו  ק ָיְצָתה, ָאַמרּדְ  ָנָתן, ַרּבִ    ְלַחּלֵ

ָכַתב ַרֲחָמָנא  ֵחי"לֹא ְתַבֲערּו"ְוַטֲעָמא ּדְ    ., ָהא ָלאו ָהִכי, ּדָ
  

ילֹא,     .יֹוֵסי ַרּבִ
  

יְוֶתיֱהֵוי ַנִמי     !יֹוֵסי ַרּבִ
יָאַמר ּדְ ֵאיַמר  ֵריָדָתא -  ָעָרה ְלָלאו ָיְצָתהַהְב  יֹוֵסי ַרּבִ    ,ַהְבָעָרה ּגְ

יןֵב ּדְ  ַהְבָעָרה ִתיָלה הּוא, ית ּדִ ּול ּפְ יׁשּ    ּבִ
תְוָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ִתיָלה ּול ּפְ יׁשּ י ּבִ ִנין, ַמה ּלִ ּול ַסּמָ יׁשּ י ּבִ    .ּוַמה לִּ
  

יָאַמר  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ
ָאֵתי ֲע  ּום ּדְ א לֹא ִמׁשּ ּנָ הַהאי ּתַ ה ְוָדֵחי לֹא ַתֲעׂשֶ   , ׂשֵ

ל ָוחֹוֶמר. ַמְייֵתי ִמּקַ ּום ּדְ א ִמׁשּ    ֶאלָּ
   :ְוָהִכי ָקָאַמר

ים    ?"ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת" :ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ
ין.  ית ּדִ יַתת ּבֵ ָאר ְמָלאכֹות, חּוץ ִמּמִ ׁשְ   ּבִ

ין  ֲאָבל ית ּדִ ְחָיא  - ִמיַתת ּבֵ ל ָוחֹוֶמרּדָ ת ִמּקַ ּבָ   :ׁשַ
ִהיא ֲחמּוָרה ּוָמה ֲעבֹוָדה,   אז, ת,וְ  ׁשֶ ּבָ    ְרִציָחה ּדֹוָחה אֹוָתּה, דֹוָחה ׁשַ

ֱאַמר ּנֶ ֶחּנּו ָלמּות": ׁשֶ ּקָ ִחי ּתִ   , (שמות כא, יד) "ֵמִעם ִמְזּבְ
ין ֵני ֲעבֹוָדה, ֵאינֹו ּדִ ְדֵחת ִמּפְ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ ֵהא ְרִציָחה ּדֹוָחה אֹוָתּה? ׁשַ ּתְ    !ׁשֶ

  
ָקָאַמר ֹו""אֹו ֵאינּוַמאי     ?ּדְ

  
   ,ּתֹוִכיַח  ְקבּוַרת ֵמת ִמְצָוה, :ָהִכי ָקָאַמר

ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדה, וְ  ת. ׁשֶ ּבָ ַ   ֵאין ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
  

ת ֵמַקל ָוחֹוֶמר:  ּבָ ְדֶחה ׁשַ   ֲהַדר ָאַמר ְקבּוַרת ֵמת ִמְצָוה ּתִ
ת ּבָ ִהיא ּדֹוָחה ׁשַ    ,ּוָמה ֲעבֹוָדה ׁשֶ

   במדבר ו, ז)( 14ַלֲאחֹותֹו""וּ ֵמ  ֹוָחה אֹוָתּה,ְקבּוַרת ֵמת ִמְצָוה דּ 
ֵני ֲעבֹוָדה ְדָחה ִמּפְ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ    ,ׁשַ

ֵהא ְקבּוַרת ֵמת ִמְצָוה ּדֹוָחה אֹוָתּה? ּתְ ין ׁשֶ    ֵאינֹו ּדִ
ְלמּוד לֹוַמר:    . (שמות לה, ג) ""לֹא ְתַבֲערוּ ּתַ
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  לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא להם במותם  

 רש"י

   . בכל מקום שאתם יושבים אפילו בחוצה לארץ:מושבותיכם
. ואינה תלויה בקרקע ככלאים וערלה ותרומות חובת הגוף היא

   ומעשרות:
   . לקמן מפרש:או אינו כו'

. גבי מיתת ב''ד כתיב בפרשת רוצחים: ה''ג מה והיו אלה לכם
   מושבות האמורים להלן במיתת ב''ד הכתוב מדבר אף כאן כו':

. דאמר הבערה אב מלאכה היא ובכרת ואפ''ה אי מאי לאו ר' נתן היא
   לאו דאשמועינן ה''א אתי עשה דוהומת ודחי ליה:

האי . של אבר מתיך וזורקה לתוך פיו ויורדת לתוך מעיו ופתילה
בישול גמור הוא ואב מלאכה הוא דממשכן ילפינן ובישול סמנין היה 

   במלאכת המשכן לצבע תכלת ותולעת שני:
. דאיצטריך דנסיב לה קרא למיסר מיתת בית אמר רב שימי האי תנא

דין בשבת לאו משום דאי לא דאשמועינן ה''א דחיא משום טעמא 
דדחי שבת:. דעשה דחי אלא משום דהוה מייתי ליה בקל וחומר 

   ארנקי שאוזר בו מתניו:
. לקצר הילוכו שלא להקיף ויכנס בפתח זה ויצא בשכנגדו קפנדריא

   ולא לשם עבודה אלא לעשות צרכיו:
. מפרש בברכות בפ' הרואה (דף סב:) מכי אין לבא אל שער מק''ו

   המלך בלבוש שק שאינו מאוס ק''ו לרוק שהוא מאוס לפני הקב''ה:
   ר נאמר לא תעשה כל מלאכה:. והלא כבמה ת''ל

. לומר שאין חייבין עליה כרת וסקילה אלא לאו ללאו יצאתה
. שלא תאמר אינו חייב סקילה עד שיחלל שבת בכל לחלק בעלמא:

מלאכות לכך יצתה הבערה מן הכלל לחלק מה הבערה מיוחדת שהיא 
אב מלאכה וחייב עליה כרת וסקילה בפני עצמה אף כל שהוא אב 

   ה''ג ואמר רבא כו':מלאכה כו': 
   . בכל מקום שאתם יושבים אפילו בחוצה לארץ:מושבותיכם

. ואינה תלויה בקרקע ככלאים וערלה ותרומות חובת הגוף היא
   ומעשרות:
   . לקמן מפרש:או אינו כו'

. גבי מיתת ב''ד כתיב בפרשת רוצחים: ה''ג מה והיו אלה לכם
   אף כאן כו': מושבות האמורים להלן במיתת ב''ד הכתוב מדבר

. דאמר הבערה אב מלאכה היא ובכרת ואפ''ה אי מאי לאו ר' נתן היא
   לאו דאשמועינן ה''א אתי עשה דוהומת ודחי ליה:

. של אבר מתיך וזורקה לתוך פיו ויורדת לתוך מעיו והאי פתילה
בישול גמור הוא ואב מלאכה הוא דממשכן ילפינן ובישול סמנין היה 

   לת ותולעת שני:במלאכת המשכן לצבע תכ
. דאיצטריך דנסיב לה קרא למיסר מיתת בית אמר רב שימי האי תנא

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:
   . ארנקי שאוזר בו מתניו:פונדתו

הקיף ויכנס בפתח זה ויצא בשכנגדו . לקצר הילוכו שלא לקפנדריא
   ולא לשם עבודה אלא לעשות צרכיו:

. מפרש בברכות בפ' הרואה (דף סב:) מכי אין לבא אל שער מק''ו
   המלך בלבוש שק שאינו מאוס ק''ו לרוק שהוא מאוס לפני הקב''ה:

   . והלא כבר נאמר לא תעשה כל מלאכה:מה ת''ל
כרת וסקילה אלא לאו . לומר שאין חייבין עליה ללאו יצאתה

. שלא תאמר אינו חייב סקילה עד שיחלל שבת בכל לחלק בעלמא:
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':
   וצה לארץ:. בכל מקום שאתם יושבים אפילו בחמושבותיכם

. ואינה תלויה בקרקע ככלאים וערלה ותרומות חובת הגוף היא
   ומעשרות:
   . לקמן מפרש:או אינו כו'

. גבי מיתת ב''ד כתיב בפרשת רוצחים: ה''ג מה והיו אלה לכם
   מושבות האמורים להלן במיתת ב''ד הכתוב מדבר אף כאן כו':

כרת ואפ''ה אי . דאמר הבערה אב מלאכה היא ובמאי לאו ר' נתן היא
   לאו דאשמועינן ה''א אתי עשה דוהומת ודחי ליה:

. של אבר מתיך וזורקה לתוך פיו ויורדת לתוך מעיו והאי פתילה
בישול גמור הוא ואב מלאכה הוא דממשכן ילפינן ובישול סמנין היה 

   במלאכת המשכן לצבע תכלת ותולעת שני:
מיסר מיתת בית . דאיצטריך דנסיב לה קרא לאמר רב שימי האי תנא

דין בשבת לאו משום דאי לא דאשמועינן ה''א דחיא משום טעמא 
  דעשה דחי אלא משום דהוה מייתי ליה בקל וחומר דדחי שבת:

. שאם היה רוצח כהן ורוצה לעבוד עבודה ב''ד רציחה דוחה אותה
שולחים ומביאין אותו למות אלא א''כ היה על גגו של מזבח ועבודה 

   בידו:
   . ולא מעל מזבחי:מזבחי תקחנו למותשנאמר מעם 

. הואיל ומקל וחומר אתיא דדחיא היכי מצינו ומאי או אינו דקאמר
   למימר או אינו אלא אפי' מיתת ב''ד לא דחיא:

. מולאחותו בפ''ק דמגילה (דף ג:) ואינו קבורת מת מצוה דחיא עבודה
דוחה את השבת אף אני אביא רציחה דאף על פי שדוחה עבודה לא 

חה שבת והאי דהדר אמר או אינו אלא אפילו בשבת הכי הדר תד
   ואמר קבורת מת מצוה גופה תדחה שבת כו':

  



    """""ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים    ––––מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' 
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ָאֵתי ֲעׂשֵ  ָרא ּדְ ֲעֵתיּה ֵמִעיּקָ ָסֵליק ַאּדַ ה, ַמאי ּוְלַמאי ּדְ ָקָאַמר "אֹו ֵאינֹו"ה ְוָדֵחי לֹא ַתֲעׂשֶ   ? ּדְ
  

ים  :ָהִכי ָקָאַמר    ?לא, יד) מות(ש "ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת"ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ
ין.  ית ּדִ יַתת ּבֵ ָאר ְמָלאכֹות, חּוץ ִמּמִ ׁשְ   ּבִ

ה ְוָדֵחי לֹא ַתֲע  ָאֵתי ֲעׂשֵ ת, ּדְ ּבָ ֵחי ׁשַ ין ּדָ ית ּדִ ה. ֲאָבל ִמיַתת ּבֵ   ׂשֶ
ֵריָדא: ֲהַדר ָאַמר ה ּגְ ה, לֹא ַתֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי לֹא ַתֲעׂשֶ ָאֵתי ֲעׂשֵ ָאְמִריַנן ּדְ    ,ֵאיַמר ּדְ

ֵרת  ׁש ּבֹו ּכָ ּיֵ ה ׁשֶ ָדֵחי -לֹא ַתֲעׂשֶ ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ    ?ִמי ׁשָ
ה ָחמּור ִמי: ֲהַדר ָאַמר ה", ָלאו לֹא ַתֲעׂשֶ ה ּדֹוֶחה ֶאת לֹא ַתֲעׂשֶ יּה ַאּטּו "ֲעׂשֵ   ? ּנֵ

ה ְוָדֵחי ֵליּה     ,ָקָאֵתי ֲעׂשֵ
י חּוְמָרא זּוָטא ה ,ַמה ּלִ י חּוְמָרא ַרּבָ   !ּוַמה ּלִ

ְלמּוד לֹוַמר    ."לֹא ְתַבֲערּו" :ּתַ
  

 רש"י

ולמאי דסליק אדעתיה למימר 
. דהאי דאיצטריך ליה מעיקרא

קרא משום דאי לא כתביה ה''א 
   אתי עשה ודחי לא תעשה:

. היכי מצי למימר מאי או אינו
או אינו דלא דחי במאי תיתי לן 

   דלא תדחה:
. היינו דהדר אימור דאמרינן כו'

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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        ח, אח, אח, אח, א    ––––ז, א ז, א ז, א ז, א  .7
ח ִלְצרֹ ""[15  ה ֶאל ֲאחֹוָתּה לֹא ִתּקָ ָ יָה"ִאׁשּ ַחּיֶ   , (ויקרא יח, יח) ר ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר?  -  ""ָעֶליהָ    ַמה תַּ
ֱאַמר ּנֶ    – (דברים כה, ה) א ָעֶליָה""ְיָבָמּה ָיבֹ  :ְלִפי ׁשֶ

ר,  ,ׁשֹוֵמַע ֲאִני תּוב ְמַדּבֵ ּתֹוָרה ַהּכָ ל ֲעָריֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ ַאַחת ִמּכָ   ֲאִפיּלּו ּבְ
אן ן ָעֶליָה"" :ֶנֱאַמר ּכָ ן ּבִ  -  "ָעֶליָה" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ַהּלָ ְמקֹום ִמְצָוה, ַמה ּלְ אן ּבִ   ְמקֹום ִמְצָוה, ַאף ּכָ

ח" :ְוָאַמר ַרֲחָמָנא   ."לֹא ִתּקָ
  

ָכַתב ַרֲחָמָנא  -ַטֲעָמא    , "ָעֶליָה"ּדְ
  ָהא ָלאו ָהִכי, 

ֶמת, :ֲהָוה ָאִמיָנא יּבֶ ה ִמּיַ ָ    ֲאחֹות ִאׁשּ
  ?ַמאי ַטֲעָמא

  

ָאְמִריַנן ה" :ּדְ ה ְוָדֵחי לֹא ַתֲעׂשֶ    ".ָאֵתי ֲעׂשֵ
  

ָאְמִריַנןֵא  ה" :יַמר ּדְ ה ְוָדֵחי לֹא ַתֲעׂשֶ ֵריָדא -  "ָאֵתי ֲעׂשֵ ה ּגְ    .לֹא ַתֲעׂשֶ
ׁש ּבוֹ  ּיֵ ה ׁשֶ ֵרת  לֹא ַתֲעׂשֶ ֵחי -ּכָ   ].?!ִמי ּדָ

  
א ִאְצְטִריךְ    , ֶאלָּ

ֲעָתְך ָאִמיָנא ת ָאח :ָסְלָקא ּדַ יֱהֵוי ַהאי ֵאׁשֶ לָ , ּתֶ ָלל ְוָיָצא ִמן ַהּכְ ּכְ ָהָיה ּבַ ָבר ׁשֶ ד,ּדָ    ל ְלַלּמֵ
ד ַעל ַעְצמוֹ  ָלל ּכּוּלֹו ָיָצא. ,ָיָצא לֹא ְלַלּמֵ ד ַעל ַהּכְ א ְלַלּמֵ    ֶאּלָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָלל" ָלל ְוָיָצא ִמן ַהּכְ ּכְ ָהָיה ּבַ ָבר ׁשֶ   . וכו' ּדָ

יַצד?    ּכֵ
ָלִמים  ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמּזֶ ׂשָ ר ּתאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ   . רא ז, כ)(ויק 16"ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו... "ְוַהּנֶ

ְכַלל  ָלִמים ּבִ ל ַה ַוֲהלֹא ׁשְ ה ָיְצאוּ ּכָ ים ָהיּו, ְוָלּמָ    ?ָקָדׁשִ
ַח  י ִמְזּבֵ ל ָקְדׁשֵ ַח ַאף ּכָ י ִמְזּבֵ ָלִמים ְמיּוָחִדים ָקְדׁשֵ ְ יׁש ֲאֵליֶהן, ְולֹוַמר ְלָך: ַמה ׁשּ    .ְלַהּקִ

ִית י ֶבֶדק ַהּבַ   . "ָיְצאּו ָקְדׁשֵ
ת ָאח ּבִ : ָהָכא ַנִמי ה ָיְצָתהָהא ֵאׁשֶ ל ָהֲעָריֹות ָהְיָתה, ְוָלּמָ    ?ְכַלל ּכָ

ְרָיא ת ָאח ׁשָ יׁש ֵאֶליָה, ְולֹוַמר ְלָך: ָמה ֵאׁשֶ ל ֲעָריֹות, ְלַהּקִ ְרָיין. ַאף ּכָ    ַנִמי ׁשָ
  

ֵמי    !?ִמי ּדָ
ָללָהָתם  ִאיּסּור ּכְ ָרטוּ , ּבְ ִאיּסּור, ּפְ    ּבְ
ָלל ָהָכא ִאיּסּור ּכְ ָרטוּ , ּבְ ֶהיּתֵ  ּפְ   ר. ּבְ

ֵמי    !ָהא ָלא ּדָ
א ָדָבר ֶהָחָדׁש,: ֶאלָּ ָלל ְוָיָצא ִליּדֹון ּבְ ּכְ ָהָיה ּבַ    ְלָדָבר ׁשֶ

ה ָיכֹול ְלַהֲחִזירֹו ִלְכָללוֹ  ִאי ַאּתָ ֵפירּוׁש , ׁשֶ תּוב ּבְ ֲחִזיֶרּנּו ְלָך ַהּכָ ּיַ   !ַעד ׁשֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָדָבר ֶה " ָלל ְוָיָצא ִליּדֹון ּבְ ּכְ ָהָיה ּבַ ָבר ׁשֶ אי ְלַהֲחִזירֹו ִלְכָללֹו, ּדָ ַ ה ַרׁשּ   ָחָדׁש ִאי ַאתָּ

ֵפירּוׁש.  תּוב ּבְ ֲחִזיֶרּנּו ְלָך ַהּכָ ּיַ   ַעד ׁשֶ
יַצד?    ּכֵ

את ְוֶאת ָהעֹ  ַחט ֶאת ַהַחּטָ ר ִיׁשְ ְמקֹום ֲאׁשֶ ֶבׁש ּבִ ַחט ֶאת ַהּכֶ ְמקֹום ַהּקֹ "ְוׁשָ    ,ֶדׁש ָלה ּבִ
ם הּוא ַלּכֹ  את ָהָאׁשָ ַחּטָ י ּכַ   , יד, יג) יקראו( ֵהן"ּכִ

ְלמּוד לֹוַמר ֵאין תַּ ם" :ׁשֶ את ָהָאׁשָ ַחּטָ   , "ּכַ
ְלמּוד לֹוַמר ם" :ּוַמה תַּ את ָהָאׁשָ ַחּטָ   ? "ּכַ

ָדָבר ֶהָחָדׁש,  ם ְמצֹוָרע ִליּדֹון ּבְ ָצא ֲאׁשַ ּיָ ָמִניתֶהן ָיד ּובֹּבֹּבְ ְלִפי ׁשֶ   .ֶהן ֶרֶגל ַהּיְ
ִמים וְ  ן ּדָ ַח ֵא ָיכֹול לֹא ְיֵהא ָטעּון ַמתַּ י ִמְזּבֵ  ?ימּוִרים ְלַגּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר:   בז, ם הּוא" תַּ את ָהָאׁשָ ַחּטָ י ּכַ   , (ויקרא יד, יג) "ּכִ
ַח  י ִמְזּבֵ ִמים ְוֵאימּוִרים ְלַגּבֵ ן ּדָ את ְטעּוָנה ַמתַּ    ,ַמה ַחטָּ

ם  ַח  - ַאף ָאׁשָ י ִמְזּבֵ ִמים ְוֵאימּוִרים ְלַגּבֵ ן ּדָ   . "ָטעּון ַמתַּ
ָנַפק ָנַפק, ְוִאי לֹא ֲאַה    ְדֵריּה ְקָרא ֲהָוה ָאִמיָנא: ְלַמאי ּדְ

ָלא ָנַפק    .לֹא ָנַפק -ּוְלַמאי ּדְ
ַראי, :ֲהָוה ָאִמיָנא ,ָהָכא ַנִמי ּתְ ָרא ִאיׁשְ ּתְ ִאיׁשְ ת ָאח ּדְ    ֵאׁשֶ
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ר   ֶפׁש ֲאׁשֶ יָה ּתֹ-ְוַהּנֶ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ר ַלה' ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמּזֶ ׂשָ   אַכל ּבָ

 רש"י

עיל קאי . לאלא סלקא דעתך
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':
. כי כל אשר יעשה שהיה בכלל

מכל התועבות האלה ונכרתו 
   כלל בכל העריות כרת:

. שאם אין ויצא מן הכלל ללמד
   לה בנים תתייבם:

. שכבר בכלל כל הקדשים היו
כלל כרת בכולן כל איש אשר 
יקרב מכל זרעכם אל הקדשים 

   אשר יקדישו וגו':
   . בפסוק זה שני:ולמה יצאו

. שאם יצאו קדשי בדק הבית
   אכלן בטומאת הגוף פטור:

   . יבמה יבא עליה:למה יצתה
. מי דמי התם כלל באיסור וכו'

   איכא למיתני למה יצתה:
. תר וכלל באיסורהכא פרט בהי

ולאו להך דרשא דמי דהא בדבר 
   החדש יצא לידון:

. להך דרשא דבר שהיה אלא
 בכלל ויצא לידון בדבר החדש:
. אי אתה יכול להחזירו

ולהשוותו לכללו ולא להשוות 
   כללו לו:

. הילכך עד שיחזירנו לך הכתוב
בלאו עליה נמי לא אתי לן שאר 

   עריות לייבום:
מצורע  . באשםושחט את הכבש

   כתי':
. כדין כי כחטאת האשם הוא
   החטאת כך דין אשם זה:

. דהא אשם שאין ת''ל כחטאת
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:

. מכלל לפי שיצא אשם מצורע
   ר אשמות:שא

. שאינו לידון בדבר החדש
בשאר אשמות בבהן יד ובבהן 
רגל והואיל ויצא מכללו יכול לא 
יהא טעון מתן דמים ואימורים 

  לגבי מזבח ת''ל כו':



    """""ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים    ––––מות פרק א' מות פרק א' מות פרק א' מות פרק א' מסכת יבמסכת יבמסכת יבמסכת יב
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ָאר ֲעָריֹות לֹא   . ׁשְ
  

א ֲעָתְך ָאִמיָנא ,ֶאלָּ יֵתי ּבְ : ָסְלָקא ּדַ ִצינוּ 'ּתֵ ת  'ַמה ּמָ    ָאח.ֵמֵאׁשֶ
ָמה יּבְ ת ָאח ִמּיַ    ,ָמה ֵאׁשֶ

ם ְתַייּבֵ ה ּתִ ָ   . ַאף ֲאחֹות ִאׁשּ
  

ֵמי    !?ִמי ּדָ
   ,ַחד ִאיּסּוָרא - ָהָתם 
ֵרי ִאיּסּוֵרי -ָהָכא     .ּתְ

  
ֵתיָמא ֵרי :ַמהּו ּדְ ּתְ ֵרי ִאיׁשְ ּתְ   .הֹוִאיל ְוִאיׁשְ

  
ָאְמִריַנן יְמָרא ּדְ ֵרי ִאיׁשְ " :ּוְמָנא ּתֵ ּתְ ֵריהֹוִאיל ְוִאיׁשְ    "?ּתְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ּיֹום, ְוָטַבל, " ַסח, ְוָרָאה ְקִרי ּבֹו ּבַ ֶעֶרב ּפֶ ּלֹו, ּבְ ִמיִני ׁשֶ ָחל ׁשְ   ְמצֹוָרע ׁשֶ
  : ֲחָכִמיםָאְמרּו 

ֵאין ְטבּול יֹום ַאֵחר ִנְכָנס ֶזה ִנְכָנס.  י ׁשֶ  ַאף ַעל ּפִ
ֵרת, ְוִיְדֶחה ֲעׂשֵ  ׁש ּבֹו ּכָ ּיֵ ה ׁשֶ בא ֲעׂשֵ ּיָ ֵרתמּוָטב ׁשֶ ֵאין ּבֹו ּכָ   . "ה ׁשֶ

יְוָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ַבר ּתֹוָרה ֲאִפיּלוּ  יּה  ּדְ ה ֵלית ּבֵ   , ֲעׂשֵ

ֱאַמר:  ּנֶ ֲעמֹ ׁשֶ ְקַהל ְיהּוָדה "ַוּיַ ָפט ּבִ ה"... ד ְיהֹוׁשָ   . ב' כ, ב) י"ה(דב ִלְפֵני ֶהָחֵצר ַהֲחָדׁשָ
ה"ַמאי    ? "ָחֵצר ַהֲחָדׁשָ

יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ָבִרים, ְוָאְמרוּ  ּה ּדְ ׁשּו ּבָ ִחּדְ ה: ׁשֶ ֵנס ְלַמֲחֵנה ְלִוּיָ   .ְטבּול יֹום לֹא ִיּכָ

  
אָאַמר וְ    : עּוּלָ

ַעם    ?ַמה ּטַ
ר ְלָצַרְעּתוֹ  ר - הֹוִאיל ְוהּוּתַ   . ִלְקרּויוֹ  הּוּתַ

  
ֵמי לִ  אְד ִמי ּדָ     ?!עּולָּ

יַנח ֵהיָכא    ח,א אּדְ ּתֵ ְך ָנׂשָ א ֵמת ְוַאַחר ּכָ   ַחי,  ָנׂשָ
ת ָאח ֵרי ִאיּסּור ֵאׁשֶ ּתְ ִאיׁשְ ִמּגֹו ּדְ ה.  ,ּדְ ָ ֵרי ַנִמי ִאיּסּור ֲאחֹות ִאׁשּ ּתְ   ִאיׁשְ

א, א ֶאלָּ א, ַחי ָנׂשָ ְך ָנׂשָ ה ָקֵדים ֵמת ְוַאַחר ּכָ ָ    !ִאיּסּור ֲאחֹות ִאׁשּ
  
א ֵמת  ֲאִפיּלוּ וַ    ,ַנִמיָנׂשָ

יַנח ֵהיָכא  אּדְ ּתֵ ךְ  ֵמת ָנׂשָ א ַחי ּוֵמת, ְוַאַחר ּכָ ֵביֵני ֵביֵני ָנׂשָ   . ַחְזָיא ֵליּה ּדְ
א א ֶאלָּ ךְ , ְולֹא ֵמת, ֵמת ָנׂשָ א ְוַאַחר ּכָ ָלללֹא ִאיַחְזָיא ֵליּה  ַחיָה  ָנׂשָ    !ּכְ

  
ִמיִני, ֵליל ׁשְ ִאם ָרָאה ֶקִרי ּבְ א ׁשֶ ֵאין ַמְכִניס ָיָדיו ִלְבהֹונֹות, ִמי לֹא מֹוֵדי עּולָּ    ׁשֶ

ּלא ָיָצא ָעה  ׁשֶ ׁשָ ִהיא ְר ּבְ ןׁשֶ ּה ָקְרּבָ   . אּוָיה ְלָהִביא ּבָ
  

א    ,ֶאלָּ
י ִאיְצְטִריְך  אּדְ ֵהיָכא  - "ָעֶליָה"ּכִ   ֵמת, ֵמת, וָ  ָנׂשָ

א ְך ָנׂשָ   .ַחי ְוַאַחר ּכָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
א  יׁשָ ֶהיּקֵ יִמּדְ ָאְתָיא ּבְ   יֹוָנה.  ַרּבִ

יָאַמר ּדְ  ַע ּדְ  ֵריּה ַרב הּוָנא ּבְ ְוִאיֵתיָמא  יֹוָנה ַרּבִ    :ַרב ְיהֹוׁשֻ
ה ִמּכל ַהּתֹוֵעבֹ  ָאַמר ְקָרא: ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י כָּ ה ְוִנְכְרתּו""ּכִ   , (ויקרא יח, כט) ת ָהֵאּלֶ

ׁשוּ  ת ָאח, הּוּקְ ן ְלֵאׁשֶ ל ָהֲעָריֹות ּכּולָּ    ּכָ
ְרָיא ת ָאח ׁשַ   , ָמה ֵאׁשֶ

ְרָיין,  ל ֲעָריֹות ַנִמי ׁשַ   ַאף ּכָ
ַתב ַרֲחָמָנא    .ֶליָה""ָע  :ּכָ

  
יָאַמר ֵליּה  ְפתִּ   :ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ

 רש"י

   . אשת אח ואחות אשה:תרי איסורי
. איסור אשת אח שהיה עליה הואיל ואישתרי

כשמת אחיו בלא בנים אישתרי נמי איסור אחות 
   אשה:

. שהוא יום הבאת קרבנותיו וצריך לבא שמיני שלו
בהר הבית ולעמוד בשער נקנור ולהכניס ידיו לעזרה 

   ליתן מן הדם לבהונות:
. להכי נקט קרי ולא טומאת שרץ ונבלה וראה קרי

דטמא שרץ ואפי' טמא מת נכנסין להר הבית 
כדמפרש באלו דברים (פסחים דף סז.) שנאמר 

עמו ושערי נקנור לא ויקח משה את עצמות יוסף 
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:
   . לקרויו:וטבל

. דטבול יום אחר דקרי אינו נכנס להר הבית אע''פ
טבול יום הרי הוא בטומאה עדיין לתרומה דכל 

   ולקדשים ולמקדש:
. יבא להר הבית ויכניס ידיו לבהונות ויטהר זה

   לאכול פסחו לערב:
. דאם לא יכניס שיבא עשה דפסח שיש בו כרת

   ידיו לבהונות לא יטהר לאכול פסחו לערב:
. דוישלחו מן המחנה שאין בו כרת וידחה עשה

את עזרה וזה לא יכנס שאין ענוש כרת אלא על בי
לעזרה אלא לשערי ניקנור שלא נתקדשו ויכניס ידיו 
לבהונות ויטהר מצרעתו וישלח פסחו לעזרה 

   לשחוט ולערב יערב שמשו ויטהר מקרויו:
. אותו היום נטהרו ישראל ויעמוד יהושפט

   מטומאה שבידיהם בדברי הימים:
   . להר הבית:למחנה לויה
לב:) דאמר עולא  . במסכת זבחים (דףואמר 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 

מחוסר כפורים במנחות בהקומץ רבה (דף כז:) 
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 

ך דהוה ואישתראי חד איסורא אישתראי נמי איד
  גביה:

. את אשה זו תחילה ונעשית תינח היכא דנשא המת
   אשת האח על זה:

. את אחותה וניתוספת איסור אחות ואח''כ נשא חי
אשה על יבמתו וכשמת אחיו בלא בנים ואישתראי 
איסור אשת אח המוקדם אישתראי נמי אחות 
אשה המאוחר כדעולא דאמר הואיל והותר לצרעתו 

   ריו שהיא אחרונה:שהיא ראשונה הותר לק
. אשתו תחילה ועמדה עליו באיסור אלא נשא החי

אחות אשה ואח''כ נשאה אחיו המת וניתוסף 
איסור אשת אח איסור אחות אשה קדים ואף על 

   גב דהותר איסור אחרון עומד ראשון במקומו:
. ברישא דקדים ליה איסור ואפי' נשא מת נמי

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:
. עד שנשא חי את אחותה הא אלא נשא מת ולא מת

לא איתחזאי כלל ומי לא מודה עולא בכהאי גוונא 
מיני שאין מכניס ידיו שאם ראה קרי בליל יום ש

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:
. איצטריך עליה דאי לא כתביה הוה ואיבעית אימא

ה להתיר בהיקישא אמינא תיתי ייבום אחות אש
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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ת ָאח יְנהּו ְלֵאׁשֶ א ְלַאּקּוׁשִ ל ֲעָריֹות ִאיּכָ ִדי ּכָ    ,ִמּכְ
יְנהּו  א ְלַאּקּוׁשִ ה - ְוִאיּכָ ָ   , ַלֲאחֹות ִאׁשּ

ת ָאח!  יְנהּו ְלֵאׁשֶ ׁשִ ה? ַאּקְ ָ ּתְ ַלֲאחֹות ִאׁשּ ׁשְ ַאּקַ   ַמאי ֲחֵזית ּדְ
  

ֵעית    :ֵאיָמא ִאיּבָ
א  יַנן -חּוְמָרא וְ ְלקּולָּ    .ְלחּוְמָרא ַמְקׁשִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ֵרי ִאיּסּוֵרי   , ָהָכא ּתְ
ֵרי ִאיּסּוֵרי    .ְוָהָכא ּתְ
ֵרי ָיְלֵפיַנן    ,ּוְתֵרי ִמּתְ

   .ּוְתֵרי ֵמֲחָדא ָלא ָיְלֵפיַנן, ֲאָבל ָהָכא ֲחָדא ִאיּסּוָרא
  

 רש"י

   .דמתני':מכדי כל העריות
. איכא לאקושינהו לאשת אח

   להתיר ייבום:
ואיכא לאקושינהו לאחות 

. דאסירי לייבום דפרט בה אשה
   קרא עליה:

מאי חזית דאקשת להו לאחות 
. כדקתני בריש פרקין מה אשה

  אחות אשה מיוחדת כו':
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        בבבב- - - - ח, אח, אח, אח, א .8
   ָאַמר: ָרָבא

   ,ָלא ְצִריָכא ְקָרא ֶעְרָוה
ה ּדֹוָחה ֵאין ֲעׂשֵ ֵרת. ׁשֶ ׁש ּבֹו ּכָ ּיֵ ה ׁשֶ    לֹא ַתֲעׂשֶ

י ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלֵמיַסר ָצָרה   .ּכִ
  

   ?ְוֶעְרָוה ָלא ְצִריָכא ְקָרא
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

א ִהיאֵאין ִלי ֶא "   ! "ּלָ
  

ּום ָצָרָתּה    .ִמׁשּ
  

א ֵהן" :ְוָהא ָקָתֵני   ! "ֵאין ִלי ֶאּלָ
  

ּום ָצרֹוֵתיֶהן.    ִמׁשּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י"   אֹוֵמר  ַרּבִ
  !(דברים כה, ה) 17"ּוְלָקָחּה" - 'ְוָלַקח'
ם' ָמּה" -  'ְוִיּבֵ    !"ְוִיּבְ

  ! "ֶלֱאסֹור ָצרֹות ַוֲעָריֹות
  

ל ֲעָריֹות: ֵאיָמא   . ֶלֱאסֹור ָצרֹות ׁשֶ
  

ֵרי ְקָרֵאי ָקָנֵסיב ֵליּה     ,ְוָהא ּתְ
   :ַמאי ָלאו

   ,ְרָוהְלֶע  –ַחד 
   !ָצָרהלְ  –ְוַחד 

  
  : לֹא, ִאיִדי ְוִאיִדי ְלָצָרה

ְמקֹום ִמְצָוהְלֵמיַסר  - ַחד    . ָצָרה ּבִ
ְמקֹום ִמְצָוה. -ְוַחד  ּלא ּבִ ֵרי ָצָרה ׁשֶ    ְלִמיׁשְ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ם' ָמּה" -  'ְוִיּבֵ ֲאִסיָרא ָצָרה,  - "ְוִיּבְ ְמקֹום ִייּבּום הּוא ּדַ   ּבִ

ְמקוֹ  ּלא ּבִ ְרָיא ָצָרה.  -ם ִייּבּום ׁשֶ   ׁשַ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ְיָקא    ,ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ

ָקָתֵני ים ּפֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן" :ּדְ ֵרה ָנׁשִ   . "ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
טּורֹות ּופֹוְטרֹות' :ְוִאיּלוּ     .לֹא ָקָתֵני 'ּפְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ָלא ְצִריָכא ְקָרא ָנא ֶעְרָוה ּדְ ה ּדֹוֶחהּדְ  ּוַמאי ׁשְ ֵרת, ֵאין ֲעׂשֵ ׁש ּבֹו ּכָ ּיֵ ה ׁשֶ    לֹא ַתֲעׂשֶ

ּום ,ָצָרה ַנִמי ֵעי ְקָרא ִמׁשּ יּבָ ה ּדֹוֶחהּדְ  לֹא ּתִ ֵרת ֵאין ֲעׂשֵ ׁש ּבֹו ּכָ ּיֵ ה ׁשֶ   ! לֹא ַתֲעׂשֶ
  

יָבי ָמרָאַמר ֵליּה  ר ּבֵ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ּבַ
ֵמיּה  ְ   . ָצָרה ַנִמי לֹא ִאיְצְטִריְך ְקָראָרָבא: ּדְ ָהִכי ָקָאְמִריַנן ִמׁשּ

י ִאיְצְטִריְך ְקָרא   ּכִ
ְמקֹום ִמְצָוה.    ח,ב ּלא ּבִ ֵרי ָצָרה ׁשֶ   ְלִמיׁשְ

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא
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י   ו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין-ּכִ בּו ַאִחים ַיְחּדָ ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר-תִתְהֶיה ֵאׁשֶ -לֹו לֹא-ֵיׁשְ ָמּה  ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לוֹ  ַהּמֵ ה ְוִיּבְ ָ   ְלִאׁשּ

 רש"י

. משום דבעי משום צרתה
   למיתני צרתה מנין:

. המ''ל ה לו לאשה ויבמהולקח
ולקח אשה וייבם וכתיב ולקחה 

   משמע מיעוט זו ולא אחרת:
וחד למישרי צרת ערוה שלא 

. מרבויא דקרא במקום מצוה
יתירא דויבמה דרשינן הכי 
במקום ויבמה הוא דאמינא לך 
מיעוטא ולקחה דמיעט צרה 
אבל שלא במקום יבום כגון 

   צרת בתו מנכרי שריא:
כרבא דערוה  .מתני' נמי דיקא

   פשיטא לן:
. עליה קרא צרה נמי לא תיבעי

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 

. דאי לא כתיב עליה הוה מצוה
ילפינן מלצרור דצרת אחות 

  אשה אסורה בכל מקום:
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ְמקֹום  -  "ָעֶליָה" :ָאַמר ְקָרא ֲאִסיָרא - 18"ָעֶליָה"ּבִ   , הּוא ּדַ

ְמקֹום  ּלא ּבִ ְרָיא – "ָעֶליָה"ׁשֶ    .ׁשַ
  

   :ָרָבאלְ  ר ָחָמאָרִמי ּבַ ָאַמר ֵליּה 
ֵרייֵאיָמא ֶעְרָוה ּגּוֵפ  ּתְ יׁשְ ְמקֹום ִמְצָוה ּתִ ּלא ּבִ   ! ּה ׁשֶ

  
   ְוָלאו ַקל ָוחֹוֶמר הּוא?
ְמקֹום ִמְצָוה ֲאִסיָרא    ,ּבִ

ְרָיא ְמקֹום ִמְצָוה ׁשַ ּלא ּבִ    ?!ׁשֶ
  

   ָאַמר ֵליּה:
   ּתֹוִכיַח, ָצָרה

ְמקֹום ִמְצָוה    ,ֲאִסיָרא –ּבִ
ְמ  ּלא ּבִ ְרָיא -קֹום ִמְצָוה ְוׁשֶ   ! ׁשַ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

יָה"" :ָאַמר ְקָרא ָעֶליךָ  ַחּיֶ 19ּבְ
יָה  - (ויקרא יח, יח)  ַחּיֶ ּבְ ל ׁשֶ   . ּכָ

  
יָה"ַהאי  ַחּיֶ ֵעי ֵליּה ְלַמעּוֵטי ְלַאַחר ִמיָתה - "ּבְ   ! ִמיּבָ

  
ה ֶאל ֲאחָֹתהּ ִמ  ,ַהִהיא ָ    .ָנְפָקא (ויקרא יח, יח) ""ְוִאׁשּ

  
ה ֶאל ֲאחָֹתּה""ְוִא ִאי ִמ  ָ ְרָיא, ׁשּ ה ׁשַ ְרׁשָ    ֲהָוה ָאִמיָנא ִנְתּגָ

ְלמּוד לֹוַמר:  יָה"ּתַ ַחּיֶ ב  - "ּבְ ַאף ַעל ּגַ יָה, ּדְ ַחּיֶ ּבְ ל ׁשֶ הּדְ ּכָ ְרׁשָ   ! לֹא – ִנְתּגָ
  

א ֲחִליָפאָאַמר  ֶאלָּ ר ּתַ ֵמיּה  ַרב הּוָנא ּבַ ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ִתיִבי ֵרי ְקָרֵאי ּכְ    ,ּתְ

ִתיב ח ִלְצרֹ  :ּכְ ה ֶאל ֲאחָֹתּה לֹא ִתּקָ ָ   .(ויקרא יח, יח) ר""ִאׁשּ
ַמע -  "ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה" ּוְכִתיב: ֲחָדא ַמׁשְ   . ּדַ

יַצד   ? ָהא ּכֵ
ְמקֹום ִמְצָוה יֶהן ֲאסּורֹות -  ּבִ ּתֵ    ,ׁשְ

ְמקֹום ִמְצָוה  ּלא ּבִ ֶרת. - ׁשֶ    ִהיא ֲאסּוָרה ְוָצָרָתּה מּוּתֶ
  

   !ֵאיּפּוְך ֲאָנא
ֶרת,  - ְמקֹום ִמְצָוה ּבִ    ִהיא ֲאסּוָרה ְוָצָרָתּה מּוּתֶ

ְמקֹום ִמְצָוה  ּלא ּבִ יֶהן ֲאסּורֹות.  -ְוׁשֶ ּתֵ   ׁשְ
  

ן לֹא יֹ   . "ָעֶליָה" אַמרִאם ּכֵ
  

יָאַמר ֵליּה  ֲהָנאלְ  ַרב ַאׁשִ   : ַרב ּכָ
ַהאי  אי ּדְ   , ְלִאיּסּוָרא "ָעֶליָה"ִמּמַ

יָרא ְלָמא ְלֶהתֵּ   , ּדִ
ח ִלְצרֹ  :ַמר ַרֲחָמָנאְוָהִכי ָקָא  ה ֶאל ֲאחָֹתּה לֹא ִתּקָ ָ ְמקֹום "ָעֶליָה", לֹא ִהיא ְולֹא ָצָרָתּה, - ר""ִאׁשּ ּלא ּבִ    ׁשֶ

ְמקֹום  רֹות -"ָעֶליָה"ֲאָבל ּבִ יֶהן מּוּתָ ּתֵ    !ׁשְ
  

ן  20"ְלַגּלֹות ֶעְרָוה"ִאם ּכֵ
ַחת ָלּה  (ויקרא יח, יח)  ּכַ ֲחָדא ֵהיִכי ַמׁשְ    ?ּדַ

ְמק רֹות - ֹום ִמְצָוה ִאי ּבִ יֶהן מּוּתָ תֵּ    !ׁשְ
ְמקֹום ִמְצָוה  ּלא ּבִ יֶהן ֲאסּורֹות - ִאי ׁשֶ ּתֵ   ! ׁשְ
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  יבמה יבוא עליה  
19

ה ֶאל   ָ ח-ְוִאׁשּ יָה   ֲאחָֹתּה לֹא ִתּקָ ַחּיֶ   ִלְצרֹר ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה ּבְ
20

ה ֶאל. בפסוק כתוב לגלות ערותה   ָ ח:-ְוִאׁשּ יָה -- ִלְצרֹר, ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה   ֲאחָֹתּה, לֹא ִתּקָ ַחּיֶ   ּבְ

 רש"י
. כלומר היכי מידרשא מאי טעמא

   היתר מהכא:
. דכתיב לצרור במקום עליה הוא

   למיסר צרה ולא במקום אחר:
אימא ערוה גופה שלא במקום 

. מדכתיב עליה מצוה תשתרי
   דקאי נמי אאחות אשה:

. אשתך לא תשא את כל שבחייה
   אחותה:

. מעיקרא כתיב תרי קראי כתיבי
לצרור דמשמע לא היא ולא צרתה 

הדר כתיב לגלות ערותה דמשמע ו
   חדא הוא דאסירא:

. במקום מצוה שתיהן אסורין
כדכתיב עליה דמשמע במקום 

   עליה:
ואיפוך אנא במקום מצוה היא 

. דהא עליה אסורה וצרתה מותרת
אלגלות ערותה סמיך דמשמע 
חדא למדרש הכי במקו' עליה 
הוא דלא אסיר לן אלא חדא 
וקרא דלצרור אשלא במקום 

   מצוה:
. דבלא עליה א''כ לא יאמר 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 

ע ואשה אל מצוה אתא והכי משמ
אחותה לא תקח לצרור לא היא 
ולא צרה ואם עליה דמקום מצוה 
היא אפי' בחייה יתקיים (כמו) 

  יבמה יבא עליה דייבום:



    """""ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים    ––––מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' 
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        ח, בח, בח, בח, ב .9
   :גּוָפא

י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  , "ּוְלָקָחּה" -  ְוָלַקח
ם ָמּה" - ְוִיּבֵ   ,"ְוִיּבְ

   ."ָצרֹות ַוֲעָריֹות -ֶלֱאסֹור 
  

ִתיָבא ָהָכא "ָצרֹות"ִמיֵדי    ?ּכְ
  

  ! ָנְפָקא "ִלְצרֹור"ֵמ  "תָצרוֹ " ְועֹוד:
  

י - "ִלְצרֹור" יק ֵליּה ַרּבִ יְד כִ לְ , ַמּפֵ ְמעֹון. ַרּבִ    ׁשִ
  

ִתיב?    ָצָרה ָהָכא ּכְ
  

ן :ָהִכי ָקָאַמר   ?"ּוְלָקָחּה", ַמאי 'ְוָלַקח' :ֵליָמא ְקָרא ִאם ּכֵ
ֵרי  א ּתְ ִאיּכָ ֵעי ָנֵסיב ַהאי ,'ִלּקּוִחין'ָכל ֵהיָכא ּדְ ִאי ּבָ ֵעי ָנֵסיב ַהאיְוִאי  ,ּדְ ְרָיא -  ּבָ   . ׁשַ

ְרַוְייהּו ֲאִסיִרין -  ְוִאי לֹא    .ּתַ
ָמּה" ֲאִסיָרא ָצָרה,  - "ְוִיּבְ ְמקֹום ִייּבּום הּוא ּדַ   ּבִ

ְמקֹום ִייּבּום  ּלא ּבִ ְרָיא ָצָרה.  -ׁשֶ   ׁשַ
  

ַנן   ?ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה  "ּוְלָקָחּה"ַהאי  ,ְוַרּבָ
  

ֵעי ְלהּו לְ  יְד כִ ִמיּבָ ר ֲחִניָנא.  ַרּבִ   יֹוֵסי ּבַ
יָאַמר ּדְ  ר ֲחִניָנא ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ

ֵגט -  "ּוְלָקָחּה" ּה ּבְ ָגְרׁשָ ּמְ ד ׁשֶ    .ְוַמֲחִזיָרּה , ְמַלּמֵ
ָמּה" ְרָחּה. - "ְוִיּבְ    ַעל ּכָ

  
י   ? ְוַרּבִ

  
יּדְ  ר ֲחִניָנא ַרּבִ ה"ִמ  -  יֹוֵסי ּבַ ָ    .ָנְפָקא "ְלִאׁשּ

ְרָחּה     .ָנְפָקא א ָעֶליָה"ָיבֹ "ְיָבָמּה ִמ  - ַעל ּכָ
  

י, ַהאי     ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  "ָעֶליָה"ְוַרּבִ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ִמיּבָ
ין ית ּדִ יִבין ּבֵ א ַעל, ֵאין ַחּיָ ָבר  ֶאּלָ ְגָגתוֹ  ְזדֹונוֹ ׁשֶ ּדָ ֵרת, ְוׁשִ יַח  ּכָ ׁשִ את. ְוֵכן ַהּמָ    .ַחּטָ

א ַעל ּדָ  ְולֹא   ט,א ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶאּלָ את ָברּבַ ְגָגתֹו ַחּטָ ֵרת ְוׁשִ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ּכָ ַחּיָ    .ׁשֶ
  

   :ּוְתַנן ַנִמי
ּתֹוָרה, " ּבַ ל ִמְצָוה ׁשֶ   ּכָ

את,  ְגָגתֹו ַחטָּ ֵרת ְוַעל ׁשִ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ּכָ ַחּיָ   ׁשֶ
ִעיָרה,  -ָיִחיד  ה אֹו ׂשְ ּבָ ׂשְ   ֵמִביא ּכִ

יא  ִעיר,  -ָנׂשִ   ֵמִביא ׂשָ
יַח  ין  ּוֵבית ,ָמׁשִ ר.  - ּדִ   ְמִביִאין ּפַ

ֲעבֹוָדה ָזָרה,    ְוּבַ
יַח  ,ָיִחיד יא ּוָמׁשִ ִעיָרה,  -ָנׂשִ   ְמִביִאין ׂשְ

ּבּור  ִעיר,  - ּצִ ר ְוׂשָ   ְמִביִאים ּפַ
ר     ,ְלעֹוָלה –ּפַ

ִעיר  את –ְוׂשָ    .(הוריות ט.) ְלַחטָּ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ר ָחְטאּו ָעֶליָה""ְונֹוְדָעה ַהַחּטָ "   , (ויקרא ד, יד) את ֲאׁשֶ

 רש"י

. בפרק ד' אחים לכדר' שמעון
(לקמן דף כח:) ג' אחין שנים 
מהם נשואין שתי אחיות או 
אשה ובתה ומתו ונפלו לפני 
השלישי הרי אלו חולצות ולא 

' לפי ששתיהן זקוקות מתייבמו
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 

רור בשעה ויליף טעמא מלצ
שנעשו צרות זו לזו כגון הכא 
דנעשו האחיות צרות זו לזו 
בזיקה לא יהא לך ליקוחין 

   אפילו באחת מהן:
. דהאי ולקחה לגופיה הוא א''כ

דאתא נימא קרא ולקח מאי 
ולקחה דמשמע דשתים נפלו לו 
מאחיו ואמר רחמנא ולקחה 
לאחת ולא לשתיהן אי קרינא 
ולקחה בכל חדא מינייהו שריין 

ל חדא מינייהו ואי לא קרינן כ
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 

בה בזו שנאסרה עליו קרינא 
ולקחה הלכך תרוייהו אסורים 

   וכן לעולם:
. מלמד שמגרשה בגט ומחזירה

לאחר שנשאה נעשית כאשתו 
ואם רצה לגרשה מגרשה בגט 

   ואינה צריכה חליצה:
. אם רצה להחזיר ולא ומחזירה

אמרינן מצוה רמא רחמנא עליה 
ועבדה ומהשתא תיקום עליה 
באיסור אשת אח להכי כתיב 

לו לאשה דכיון שלקחה  ולקחה
   נעשית כאשתו לכל דבר:

. שאם בא עליה יבם בעל כרחה
אפילו בעל כרחה קנאה ויורשה 
ומטמא לה ולכל דבר היא אשתו 

   בהך ביאה:
. להביא פר אין חייבין בית דין

  על העלם דבר:
. אין חייבין ולא בעבודת כוכבים

צבור להביא פר לעולה ושעיר 
   לחטאת:

ין על זדונו אלא על דבר שחייב
. כגון כרת ועל שגגתו חטאת

זיבוח וקיטור ונסוך 
והשתחוואה אבל מחבק ומנשק 
לא והך דרשא מעליה נפקא 

  כדמפרש ואזיל:
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י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
אן   , "ָעֶליָה" :ֶנֱאַמר ּכָ

ן    ,"ָעֶליָה" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ
ן ַהּלָ את,  ַמה ּלְ ְגָגתֹו ַחטָּ ֵרת ְוַעל ׁשִ יִבים ַעל ְזדֹונֹו ּכָ ַחּיָ ָבר ׁשֶ   ּדָ

אן ֵרת ְוַעל  -  ַאף ּכָ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ּכָ ַחּיָ ָבר ׁשֶ אתּדָ ְגָגתֹו ַחטָּ   . "ׁשִ
  

ַחן ִצּבּור ּכַ    ,ַאׁשְ
יַח    ? ְמָנַלן -ָמׁשִ

  
ְכִתיב יַח  ּדִ ָמׁשִ ַמת ָהָעם"" :ּבְ 21ְלַאׁשְ

יַח  ֲהֵרי -  ג) ויקרא ד,(  ִצּבּור.  ָמׁשִ   ּכְ
  

יא    ?ָיִחיד ְוָנׂשִ
  

  . )כב ויקרא ד,( 23"ִמְצֹות" ג)י ויקרא ד,( 22"ִמְצֹות"ָאְתָיא 
  
ֲעבֹוָדה ָזָר " אתְולֹא ּבַ ְגָגתֹו ַחטָּ ֵרת ְוַעל ׁשִ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ּכָ ַחּיָ ָבר ׁשֶ א ַעל ּדָ   . "ה ֶאּלָ
  

ֲעבֹוָדה ָזָרה ָיֵליף    , (במדבר טו, כד) "ֵמֵעיֵני" ג)י ויקרא ד,( "ֵמֵעיֵני"ִצּבּור ּבַ
  
  

יַח  יא ּוָמׁשִ    – )כז ויקרא ד,(""ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחתִמ  ָיִחיד, ָנׂשִ
ָמע. ֶאָחד ָיִחיד, ְוֶאָח  ַמׁשְ יַח ּבְ יא, ְוֶאָחד ָמׁשִ   ד ָנׂשִ

ְחּתֹון, מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון - ָוי"ו   . ִמן ָהֶעְליֹון ְוִיְלַמד ּתַ
  

ַנן    ַהאי ְסָבָרא ְמָנא ְלהּו? ְוַרּבָ
  

ַמְקִרי ֵליּה , ָנְפָקא ְלהוּ  יִמּדְ ַע  ַרּבִ   : ִלְבֵריּה  ְיהֹוׁשֻ
ָגָגה"ׂשֶ ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹ " ׁשְ    )כט ויקרא ד,( 24ה ּבִ

ָיד ָרָמה ה ּבְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֶפׁש ֲאׁשֶ   , )ל ויקרא ד,( 25""ְוַהּנֶ
ּה  ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ה ּכָ ׁשָ   ַלֲעבֹוָדה ָזָרה,  הּוּקְ

את -  ָמה ֲעבֹוָדה ָזָרה ְגָגתֹו ַחּטָ ֵרת ְוַעל ׁשִ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ּכָ ַחּיָ ָבר ׁשֶ    ,ּדָ
ָבר ׁשֶ  ל ּדָ את.ַאף ּכָ ְגָגתֹו ַחּטָ ֵרת ְוַעל ׁשִ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ּכָ    ַחּיָ

  
יַח,  יא ּוָמׁשִ ַחן ָיִחיד ְוָנׂשִ ּכַ   ַאׁשְ

ָאר ִמְצֹות.  ׁשְ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוֵבין ּבִ ין ּבַ   ּבֵ
  

ִיין ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמּנַ   ? ִצּבּור ּבַ
  

  , )כז ויקרא ד,( 26""ְוִאם ֶנֶפׁש  :ָאַמר ְקָרא
ְחּתֹון ְוִיְלַמד ֶעְליֹון   . ִמּתַ

  
ָאר ִמְצֹות ְמָנַלן ׁשְ א, ִצּבּור ּבִ    ?ֶאּלָ

  
  ."ֵמֵעיֵני" "ֵמֵעיֵני"ָיֵליף 

  
י, ַהאי    ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  - "ּתֹוָרה ַאַחת"ְוַרּבִ

  
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ִמיּבָ

ים" ין ְיִחיִדים ִלְמרּוּבִ תּוב ּבֵ ק ַהּכָ ִחּלֵ ִצינּו ׁשֶ ּמָ   . ְלִפי ׁשֶ
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 רש"י

. בחייה שהוא ונאמר להלן עליה
   מופנה לדרשא:
. כלומר אשמתו לאשמת העם
   כאשמת צבור:

. קרבן [ולא בעבודת כוכבים]
שלח לך עבודת כוכבים בפרשת 

   וכי תשגו:
 . מפר העלם דבר:מעיני מעיני

. התם כתיב ואם נפש אחת
   בפרשת שלח לך:

. מצבור והתם ילפינן להו מעליון
   מפר העלם:
. לענין קרבן כתיב תורה אחת

בפר עבודת כוכבים תורה כל 
התורה במשמע הוקשה כל 
התורה לענין קרבן לעבודת 

   כוכבים:
מה עבודת כוכבים על דבר 

. ו כרת ושגגתו חטאתשזדונ
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:
. גבי יחיד ונשיא קרא אמר

   ומשיח:
. וי''ו מוסיף על ענין ואם נפש

   ראשון:
. צבור וילמד עליון מתחתון

   מיחידים:
. שאר מצות יליף מעיני מעיני

   מעבודת כוכבים:
  . עיר הנדחת:מרובים



    """""ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים    ––––מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' 
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ֵלט -  םְיִחיִדי ְסִקיָלה, ְלִפיָכְך ָממֹוָנן ּפָ    .ּבִ
ין ַסִייף – ְמרּוּבִ    .ְלִפיָכְך ָממֹוָנן ָאֵבד ,ּבְ

נֹוֵתיֶהן ָיכֹול ַנֲחלֹוק ָקְרּבְ    ?ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:   . )כט ויקרא ד,("ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם" תַּ

  
הַמְתִקיף ָלּה    : ֵמַהְגרֹוְנָיא ַרב ִחְלִקּיָ

כָ    , "ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם"ַתב ַרֲחָמָנא ַטֲעָמא ּדְ
  .קלֵּ ַח נְ  :ָהא ָלאו ָהִכי, ֲהָוה ָאִמיָנא

   ?ַמאי ַלְייתוּ 
ר ַמְייתוּ  - ַלְייתּו ּפַ ָאר ִמְצֹות הּוא ּדְ ׁשְ    !ִצּבּור ּבִ

ה  ּבָ ׂשְ ַמְייִתי - ּכִ ָאר ִמְצֹות הּוא ּדְ ׁשְ    !ָיִחיד ּבִ
ִעיר  ָאר ִמְצוֹ  -ׂשָ ׁשְ יא ּבִ ַמְייִתיָנׂשִ    !ת הּוא ּדְ

את ִעיר ְלַחּטָ ר ְלעֹוָלה ְוׂשָ ַמְייתּו, ִצּבּור - ּפַ ֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא ּדְ    ּבַ
ִעיָרה א ַמאי ׂשְ נוֹ  ?ְוֶאּלָ   !ָיִחיד ַנִמי ַהְיינּו ָקְרּבָ

  
  ִאיְצְטִריְך, 

ֲעָתְך ָאִמיָנא הֹוָרָאה :ָסְלָקא ּדַ ר ְלעֹולָ  הֹוִאיל ְוִצּבּור ּבְ את, ַמְייתּו ּפַ ִעיר ְלַחּטָ   ה ְוׂשָ
ָכא   . ִאיְנהּו ַנִמי ַנְיתּו ִאיּפְ

  
ָנה, ָצִריךְ  ,ִאי ַנִמי ּקָ    ְוֵאין לֹו ּתַ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  
  
  

 רש"י

. אם יכול נחלק בקרבנותיהם
עבדו בני עיר אחת עבודת 
כוכבים בשוגג יהו חלוקים 

א כל אחד בקרבנם שלא יבי
   קרבנו שעיר כיחיד:

. אין חלוקים מתורת ת''ל כו'
יחיד אלא רוב ישראל או כולן 
כדכתיב ואם מעיני העדה 
(במדבר טו) אבל בני עיר אחת 

   יחידים הם:
. היינו העלם דבר בהוראה

שהורו ב''ד שהעבודת כוכבים 
 מותרת ועשו צבור על פיהם:

. אפי' לא משכחת לה קרבן א''נ
ריכים הני מרובים לחלק נימא צ

חילוק בין יחיד וליכא הלכך אין 
  להם כפרה קמ''ל:
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 רש"י

. שנשאה אחיו מאביו אחרי כן ומת בלא בנים ונפלה לפני בנה אמו אנוסת אביו
   לייבום:

. כדאמרי' לעיל (דף ד.) ורבי יהודה אוסר באנוסת בפלוגתא דר' יהודה ורבנן
אביו ולר' יהודה לא משכחת לה אם נופלת לפני בנה ליבום אלא לרבנן ובאנוסה 

   לא קא מיירי:ולהכי לא תנא לה דבפלוגתא 
. לקמן בפרק כיצד (דף כ.) כל שאיסורו איסור והרי איסור מצוה ואיסור קדושה

ערוה לא חולצת ולא מתייבמת. איסור מצוה כגון שניות מד''ס כדמפרש לקמן 
בפ''ב (כא.) או איסור קדושה כגון שנפלה לפניו ממזרת או נתינה שהיא בלאו 

ור לאו בלא כרת לאפקועי ייבום חולצת ולא מתייבמת חולצת דלא אלים איס
לגמרי ולא מתייבמת דהא אסורה לי' ופליג ר''ע דאמר בפ' החולץ (לקמן דף מט.) 
חייבי לאוין כחייבי כריתות דקתני איזהו ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא 

   דיש ממזר מחייבי לאוין ולר''ע אלים לאו למיפטרה בולא כלום כערוה גמור':
   מתייבמת: . צרת ערוהאת הצרות

רבי שמעון פליג באשת אחיו שלא היה בעולם בפ' שני (לקמן דף יח:) ומצריך 
ליה חליצה ואפ''ה קתני לה במתני' דפטורה: ומשני בנולד ולבסוף ייבם לא 

. היכא דמת ראובן בלא בנים ועד שלא יבמה שמעון נולד לוי אחיהם פליג ר''ש
משום אשת אחיו שלא היה  ועודה זקוקה ליבם והיתה לו אסורה בנפילה זו

בעולמו ויבמה שמעון ומת בלא בנים מודה ר''ש שאסורה ללוי הואיל ונאסרה 
עליו שעה אחת בנפילה ראשונה וכי פליג ר''ש בייבם שמעון את אשת ראובן 
ואח''כ נולד לוי ומת שמעון דהתם שרי ליה ר''ש לייבומי דלא נפלה לפניו מכח 

עליו כלום שכשנפלה לפניו מכח שמעון שהיה ראובן אחיו שמת כבר ולא נאסרה 
   בעולמו נפלה:

   . בפ' שני (לקמן יח:):והאמר ר' אושעיא
   . בנולד ולבסוף ייבם:חלוק היה ר''ש אף בראשונה

. בפרק ד' אחין דתנן ד' אחין שנים נשאו שתי אחיות והאמר רב יהודה אמר רב
לפי ששתיהן  ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות

זקוקות לזה ושתיהן זקוקות לזה ואי נסיב האי קא פגע באחות זקוקתו ודמיא 
לאחות אשה בחייה וקתני התם היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערוה 
כגון שהיתה חמותו או כלתו אסור בה ומותר באחותה דלאו אחות זקוקתו היא 

יניה מדרשת עליה עליה משום דהך ערוה היא ולא זקוקה ליה דרחמנא פטרה מ
והשני אסור בשתיהן היתה השניה אסורה על השני איסור ערוה כגון שהיתה 
חמותו האסורה לזה מותרת לזה כגון רחל ולאה שתי אחיות ונפלו לפני לוי 
ויהודה רחל חמותו של לוי ולאה חמותו של יהודה רחל אסורה ללוי ומותרת 

וקה ליה דהא חמותו היא ולאה ליהודה דלאו אחות זקוקתו היא דלאה לא זק
אסורה ליהודה ומותרת ללוי ואינה אחות זקוקתו דרחל לא זקוקה ליה דהא 
חמותו היא וקתני התם זו היא שאמרו אחותה כשהיא יבמתה או חולצת או 
מתייבמת שתי אחיות שהן יבמות זו לזו שנשאו לשני אחין ונפלו לפני שני אחים 

חליצה או לייבום וכגון שהיתה כל אחת או חולצות או מתייבמות ראויות ל
אסורה על האחד איסור ערוה כדפרישית וקאמר רב יהודה בכולן ט''ו עריות אני 
קורא בהם משנה זו האסורה לזה מותרת לזה כו' כלומר אפשר להתקיים 
ומשכחת בכולן שיהו ב' אחיות נופלות לפני ב' אחים וזו אסורה לזה משום בתו 

תו וכן בת בתו וכן כולן ותהא האסורה לזה מותרת לזה וזו אסורה לזה משום ב
והאסורה לזה מותרת לזה ויתייבמו שתיהן אע''פ שהן שתי אחיות ולא אמרינן 
אחות זקוקתו היא בתו לא משכחת לה אלא בתו מאנוסתו שאי אפשר לבתו של 
ראובן ובתו של שמעון להיות אחיות מן האם שהרי אשת ראובן שילדה לו בת 

א נישאת שוב לשמעון שגרושת אחיו היא אלא הכי משכחת לה ראובן וגירשה ל
אנס אשה וילדה לו בת וחזר שמעון ואנס את אנוסת אחיו שמותרת לו דלא 
אסרה תורה אלא אשת אח על ידי קידושין וחזרה וילדה לו בת לשמעון הרי בת 

לו ראובן ובת שמעון אחיות מן האם ונישאו ללוי ויהודה אחי אביהן ומתו ונפ
לפני ראובן ושמעון בת שמעון מתייבמת לראובן דלאו אחות זקוקתו היא ובת 
ראובן לשמעון וכן בת בתו של ראובן ובת בתו של שמעון שהיו אחיות מן האב 
ונישאו ללוי ויהודה וכן בת בנו של ראובן [וכן בת בנו של] שמעון שהיו אחיות מן 

שהיו אחיות מן האב כגון האם וכן בת אשתו של ראובן ובת אשתו של שמעון 
נחשון שנשא ב' נשים וילדו לו ב' בנות ומת נחשון ונישאו ב' נשיו לראובן ושמעון 
וב' בנותיו ללוי ויהודה ומתה לוי ויהודה בת אשת שמעון תתייבם לראובן 
ואחותה לשמעון וכן בת בתה של אשת ראובן ובת בתה של אשת שמעון שהיו 

שת זה ושל אשת זה שהיו אחיות מן האם וכן אחיות מן האב וכן בת בנה של א
חמותו של ראובן וחמותו של שמעון שהיו אחיות וכן אם חמותו וכן אם חמיו וכן 
אחותו של ראובן מאמו ואחות שמעון מאמו היו אחיות מן האב ונפלו לפניהם 
מלוי ויהודה כגון ראובן ולוי בני יעקב מרחל היו ולה בת מנחשון וכן שמעון 

י יעקב מבלהה וגם לה היה בת מנחשון ונשא לוי בת בלהה מנחשון ויהודה בנ
ויהודה נשא בת רחל מנחשון והן שתי אחיות ומתו לוי ויהודה ונפלו לפני ראובן 
ושמעון בת בלהה אשת לוי אחות שמעון מאמו ואסורה לו מתייבמת לראובן ובת 

אחות אמו  רחל אשת יהודה אחות ראובן מאמו [אסורה לו] ומותרת לשמעון וכן
של ראובן ואחות אמו של שמעון היו אחיות מן האב כגון כלב שנשא שתי נשים 
חלאה ונערה (דה''א ד) וילדו לו שתי בנות ומת ונשא יחצאל לאחר מיתתו את 
שתי נשיו וילדו לו שתי בנות ונשא יעקב את שתי בנות יחצאל זו לאחר מיתת 

נערה מיחצאל את שמעון  אחותה וילדה לו בת חלאה מיחצאל את ראובן ובת
ולוי בן יעקב מאשה אחרת נשא את בת כלב מחלאה שהיא אחות אמו של ראובן 
מן האם ויהודה נשא את בת כלב מנערה שהיא אחות אמו של שמעון מן האם 
ומתו לוי ויהודה אשת לוי אחות אם ראובן מותרת לשמעון שהיא בת כלב 

יהודה אחות אם שמעון מחלאה ואם שמעון היתה בת יחצאל מנערה ואשת 
מותרת לראובן וכן אשת אחיו מאמו כגון יעקב שנשא בלהה ולה נפתלי מאיש 
אחר והוליד ממנה ראובן ולוי ועוד נשא זלפה ולה יששכר מאיש אחר וילדה 
ליעקב שמעון ויהודה ונשאו נפתלי ויששכר שתי אחיות ומתו ועמד לוי ונשא 

ודה נשא אשת נפתלי בן בלהה שהרי אשת יששכר בן זלפה שלא היה קרוב לו ויה
נכרית אצלו ומתו בלא בנים ונפלו לפני ראובן ושמעון אשת לוי אסורה לשמעון 
מפני יששכר בעלה שהיה אחיו מאמו ומותרת לראובן ואשת יהודה אסורה 
לראובן מפני נפתלי בעלה הראשון שהיה אחיו מאמו ומותרת לשמעון וכן אחות 

שתי נשים עדה וצלה וילדה לו עדה את דינה וצלה  אשתו [כגון] נפתלי שהיו לו
ילדה את נעמה ומת ונישאו נשיו לאחר וילדו שתי בנות ונשאו ראובן ושמעון את 
הבנות האחרונות ראובן נשא את בת עדה ושמעון בת צלה ולוי ויהודה נשאו את 
שתי בנות נפתלי לוי דינה בת עדה ויהודה נעמה בת צלה ומתו בלא בנים ונפלו 

חיות הללו לפני ראובן ושמעון ונמצאת אשת לוי אחות אשתו של ראובן א
   מותרת לשמעון ואשת יהודה אחות אשתו של שמעון מותרת לראובן:

  המשך בעמוד הבא
  

        י, בי, בי, בי, ב    ––––    ט, אט, אט, אט, א .10
ילְ  ֵלִויָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ

ָתֵני ַמאי ִא  ֵרה"יְרָיא ּדְ   ? "ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
ֵרה ׁש ֶעׂשְ   !ִליְתֵני ׁשֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָקְדָקדוֹ  ֵאין לֹו מֹוַח ּבְ ה ִלי ׁשֶ ְמדּוּמֶ    .ּכִ
ֲעְתָך    ?!ִאּמֹו ֲאנּוַסת ָאִביוַמאי ּדַ

א  לּוְגּתָ יִאּמֹו ֲאנּוַסת ָאִביו ּפְ ַנן,  ַרּבִ   ְיהּוָדה ְוַרּבָ
א ָלא ָקא    ַמְייִרי. ּוִבְפלּוְגּתָ

  
   !ְולֹא?
   ,'ִאיּסּור ִמְצָוה'ַוֲהֵרי 

ה'וְ  ָ   , 'ִאיּסּור ְקדּוׁשּ
ְפִליגֵ  יי ּדִ ַנן ַרּבִ    !ָקָתֵניוְ  ֲעִקיָבא ְוַרּבָ

  
ִפְרִקין ָקא ָאְמִריַנן.    ּבְ

  
   :ְוָהא

אי" ּמַ ית ׁשַ רֹות ָלַאִחין,  ּבֵ יִרין ֶאת ַהּצָ   ַמתִּ
לוּ    !"אֹוְסִרין ֵבית ִהּלֵ
  

ּמַ  ית ׁשַ ָנה. ּבֵ ל ֵאיָנּה ִמׁשְ ית ִהּלֵ ָמקֹום ּבֵ   אי, ּבְ
  

עֹוָלמוֹ "ַוֲהֵרי  ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ   ,  "ֵאׁשֶ
ְפִליֵגי   ט,ב י ּדִ ַנן, ְוָקָתֵני!  ַרּבִ ְמעֹון ְוַרּבָ   ׁשִ

  
נֹוָלד  ם  ּוְלַבּסֹוףּבְ ֵליג  - ִייּבֵ ילֹא ּפָ ְמעֹון ַרּבִ   .ׁשִ

  
יְוָהָאַמר  ֲעָיא ַרּבִ   : אֹוׁשַ

יּוק ָהָיה ָחל ִראׁשֹוָנה!  ַרּבִ ְמעֹון ַאף ּבָ   ׁשִ
  

יָהא ִאיּתֹוַתב  ֲעָיא ַרּבִ   .אֹוׁשַ
  

  , ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 
ֵני  יְוֵכן ּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ

ֶרת ָלֶזה,  ֶהן ָהֲאסּוָרה ָלֶזה מּוּתֶ ן, ֲאִני קֹוֵרא ּבָ כּוּלָ   ּבְ
ֶרת ָלֶזה,    ְוָהֲאסּוָרה ָלֶזה מּוּתֶ

ֶמת. ֲא וַ  ּה חֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַייּבֶ ִהיא ְיִבְמּתָ   חֹוָתּה ׁשֶ
  

ם, ֵמ    .ְוֵאיָלךְ  'ֲחמֹותוֹ 'ְוַרב ְיהּוָדה ְמַתְרּגֵ
א  ֵריׁשָ ֵבי ּדְ א ּבָ יּתָ    .לֹא –ֲאָבל ׁשִ

  
  ?ַמאי ַטֲעָמא

  
' יָון ּדְ ּתוֹ ּכֵ ַחת,  'ּבִ ּכַ אֹוָנִסין ַמׁשְ   ּבְ

נִ  ַחת ָלּה ּבְ ּכַ ּוִאין ָלא ַמׁשְ ִנׂשּ ּוִאין ָקַמְייֵרי, ּבְ   ׂשּ
אֹוָנִסין     .ָלא ָקא ַמְייֵרי - ּבְ

  
ֵייוְ  ּתֹו ֵמֲאנּוָסתֹו,  ַאּבַ ם ַאף ּבִ   ְמַתְרּגֵ

ַחת ָלּה  ּכַ ּכּוֵחי ַמׁשְ ַאׁשְ יָון ּדְ    ,ּכֵ
ֱהֵוי,  ֲעָיא ִמן ָהאֹוָנִסין ּתֶ   ִאי ּבָ

ֱהֵוי.  ׂשּוִאין ּתֶ ֲעָיא ִמן ַהּנְ   ְוִאי ּבָ
ת ָאִחיו ׁשֶ  עֹוָלמֹו ֲאָבל ֵאׁשֶ   לֹא.  - ּלא ָהָיה ּבְ
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   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

יָון  ילְ ּדִ ּכֵ ַחת ָלּה  ַרּבִ ּכַ ַמׁשְ ְמעֹון הּוא ּדְ    ,ׁשִ
ַחת ָלּה  ּכַ ַנן ָלא ַמׁשְ    ,ְלַרּבָ

א ָלא ָקא ַמְייֵרי ְפלּוְגּתָ    .ּבִ
  
ם ַרב ָסְפָראוְ     :ְמַתְרּגֵ

עֹוָלמֹו,  ּלא ָהָיה ּבְ ת ָאִחיו ׁשֶ   ַאף ֵאׁשֶ
כַּ  א ַאִחיםּוַמׁשְ יּתָ ׁשִ א  ,ַחת ָלּה ּבְ יּבָ יּדְ ְוַאּלִ ְמעֹון ַרּבִ     .ׁשִ

ם נֹוַלד ,ֵמת :ְוִסיָמֵניךְ    י,א ם. ֵמת, נֹוַלד ְוִיּבֵ    !ְוִיּבֵ
  

ָלֵלי ֵלית ֵליּה  27 י ָהֵני ּכְ    .ְלַרּבִ
  

א ַקְרִחיָנא יּה  ַרב ַאּדָ ֲהָנאּדְ ַקּמֵ ֵמיּה  ַרב ּכָ ְ   : ָרָבאּדְ ָאַמר ִמׁשּ
ָלֵלי. ְלעֹוָלם  י ָהֵני ּכְ   ִאית ֵליּה ַרּבִ

  ִאּמֹו ֲאנּוַסת ָאִביו,  :ְוָהִכי ָקָאַמר ֵליּה 
ֲחָדא  ַחּתְ ָלּה  - ּבַ ּכְ    ,ַמׁשְ

י  ַתְרּתֵ ַחּתְ ָלּה  - ּבְ ּכְ    .ָלא ָקַמׁשְ
י ֲאָחיֹות ָאַנס ִאי ַיֲעקֹ  ּתֵ ַחּתְ ָלּה  -ב, ׁשְ ּכְ ּה ַמׁשְ ִהיא ְיִבְמּתָ    .ֲאחֹוָתּה ׁשֶ

ֶרת ָלֶזה"  "ָהֲאסּוָרה ַחּתְ  -ָלֶזה מּוּתֶ ּכְ   .ָלא ַמׁשְ
י ָנְכִרּיֹות ָאַנס,  ּתֵ   ְוִאי ׁשְ

ֶרת ָלֶזה"  ַחּתְ ָלּה.  -"ָהֲאסּוָרה ָלֶזה מּוּתֶ ּכְ   ַמׁשְ
ּה"  ִהיא ְיִבְמּתָ ַחּתְ ָלּה.  - "ֲאחֹוָתּה ׁשֶ ּכְ   ָלא ַמׁשְ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

לָ  י ָהֵני ּכְ    ,ֵליְלעֹוָלם ֵלית ֵליּה ְלַרּבִ
א ָקַמְייֵרי   ,ּוִבְפלּוְגּתָ

ָקָאַמר ֵליּה  ָקְדָקדֹו" ּדְ ֵאין לֹו מֹוַח ּבְ ְמדּוֶמה ֲאִני ׁשֶ    ?ּוַמאי "ּכִ
ְייַקּתְ ַמְתִניִתין?  :ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה    ַמאי ַטֲעָמא ָלא ּדָ

ַמְתִניִתין  יּדְ ֲאנּוַסת ָאִביוּדְ ְיהּוָדה ִהיא,  ַרּבִ    !ָאַסר ּבַ
  

ָקָתֵני   :ּדְ
ׁש ֲעָריֹות ֲחמּורֹות ֵמֵאּלּו, "   ׁשֵ

רֹות:  ֵהן ְנׂשּואֹות ַלֲאֵחִרים ָצרֹוֵתיֶהן מּותָּ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  ִאּמֹו, 

ת ָאִביו,    ְוֵאׁשֶ
  . (יבמות יג.) "ַוֲאחֹות ָאִביו

  ? "ִאּמוֹ "ַמאי 
ת ָאִביו!  -ִאיֵליָמא ְנׂשּוַאת ָאִביו    ַהְיינּו ֵאׁשֶ

א ָלאו   . ֲאנּוַסת ָאִביו :ֶאּלָ
ֵהן ְנׂשּואֹות ַלֲאֵחִרים"ְוָקָתֵני:  ֵני ׁשֶ   , "ִמּפְ

  ִאין,  - "ַלֲאֵחִרים"
  .לֹא –ְלַאִחין 

  

ִאית ֵליּה ַהאי ְסָבָרא ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ    ?ַמאן ׁשָ
י ֲאנּוַסת ָאִביוּדְ ְיהּוָדה,  ַרּבִ   !ָאַסר ּבַ

ֵני ֵליּה.  ּום ָהִכי לֹא ּתָ   ִמׁשּ
  

יַרב ַא לְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ׁשִ
ילְ  ַחּתְ ָלּה  ַרּבִ ּכְ    ,ְיהּוָדה ַנִמי ַמׁשְ

ִאי ָעַבר ְוָנֵסיב    !ּדְ
  

ִאי" לֹא ָקָתֵני    ."ּדְ
  

יָאַמר ֵליּה  ֲהָנאלְ  ַרב ַאׁשִ   : ַרב ּכָ
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א, גירסת הדפוס:   א,ֶאּלָ א,ֶאּלָ א,ֶאּלָ        והגהו"ת הב"ח ורש"י לא גורסים. ֶאּלָ

 רש"י

. לא משכחת אשת אחיו שלא היה בעולם
לה אלא אליבא דר''ש דשרי בייבם ולבסוף 
נולד וסימניך מת נולד וייבם מת נולד וייבם 
כגון ראובן ושמעון ולוי ויהודה בני יעקב 
ונשאו ראובן ושמעון שתי אחיות ומת ראובן 

נים ונולד יששכר ליעקב ומצאה בלא ב
ליבמתו זקוקה לייבום אסורה לו משום 
אשת אחיו שלא היה בעולמו ויבמה לוי ומת 
שמעון אחרי כן ונולד זבולון ומצאה עליו 
באיסור ויבמה יהודה ומתו לוי ויהודה ונפלו 
אחיות הללו לפני יששכר וזבולון אשת לוי 
אסורה ליששכר מפני שבא ומצא באיסור 

ראובן שלא היה בעולמו ומותרת  נפילת
לזבולון שבא ומצאה בהיתר דכשנולד זבולון 
כבר נתייבמה זו ללוי ובייבם ולבסוף נולד 
שרי רבי שמעון ואשת יהודה אסורה 
לזבולון מפני שבא ומצאה באיסור נפילת 
נישואי שמעון אחיו שלא היה בעולם 
ומותרת ליששכר שראה שמעון ויהודה 

ובן שמעון נשאו שתי  כלתו כגון בן ראובן
אחיות ומתו ונשאו לוי ויהודה אחי ראובן 
ושמעון ומתו בלא בנים כלתו של זה מותרת 
לזה ושל זה מותרת לזה ונמצאו שתי אחיות 

   מתייבמות:
. להא דרב מחמותו ורב יהודה מתרגם

ואילך אבל שש עריות דבבא דרישא לא תני 
בו אני קורא בהן ואף על גב דבכולהו 

   :משכחת לה
. לא מיתוקמה אלא בבת אנוסה כיון דבתו

וכדפרשינן באונסין לא קא מיירי מתניתין 
ואיידי דלא תני בתו לא תני להו לכולהו 

  עריות משום צד בתו:
. כדפי' אלמא וסמניך מת נולד ויבם כו'

מדתני רבי חייא בכולן אני קורא בהן 
ואפילו באשת אחיו שלא היה בעולם אלמא 

וגתא דהא רבי חייא תנא דמתני' תני פל
   אמתני' קאי:

. דר' חייא הלכך לא לרבי לית ליה הני כללי
מוקמי מתני' בפלוגתא אלא בנולד ולבסוף 

   ייבם לדברי הכל:
. להכי אמו אנוסת אביו בחדא משכחת לה

לא נקט לה במתני' שאי אתה קורא בה 
האסורה לזה מותרת לזה ואחותה כשהיא 

ופלות יבמתה מתייבמת שיהו ב' אחיות נ
להתייבם ותהא זו אסורה לזה משום אמו 
וכן זו על זה ומותרת לשני אלא חדא 
משכחת לה או האסורה לזה מותרת לזה או 

   אחותה כשהיא יבמתה:
. וילדה לו האחת אי יעקב שתי אחיות אנס

לוי והאחת יהודה ונשא ראובן אנוסת אביו 
אמו של לוי ושמעון נשא אנוסת אביו אמו 

   של יהודה:
. נופלת לייבום לפני תה כשהיא יבמתהאחו

   לוי ויהודה בניה משכחת לה:
. האסורה לזה מותרת לזה לא משכחת לה

לפי ששתיהן אסורות על שניהם אמו של לוי 
אסורה לו משום אמו ואחותה משום אחות 
האם וכן ליהודה ושתיהן פטורות מן 

   החליצה ומן הייבום:
 . וילדו לו ב' בניםואי שתי נכריות אנס

ונשאום ב' בנים מאשה אחרת ונפלו לפני 
בניהם האסורה לזה מותרת לזה משכחת 
לה אבל לאו אחיות נינהו ועיקר מילתיה 
דרבי חייא משום ייבום שתי אחיות נקט: 
ה''ג רב אשי אמר לעולם לית ליה לר' הני 
כללי ובפלוגתא קא מיירי. כלומר לא תימא 
דהא דלא תני אמו אנוסת אביו משום דלא 

כחת הני כללי דלרבי ל''ל הני כללי ולא מש
תימא להכי שבקיה דלא מיירי בפלוגתא 
דבפלוגתא ודאי קמיירי ומאי אין לו מוח 

   דקאמר ליה ה''ק ליה כו':
. ולא משכחת לה דאסר באנוסת אביו

   שתפול אם לפני בנה לייבום מאחיו ומאביו:
. את אנוסת אביו ונפלה דאי עבר ונסיב

  ליתני:לייבום לפני בנה ו
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ַחּתְ ָלּה  ּכְ ִאי" ַנִמי ַמׁשְ לֹא "ּדְ    ,ּבְ
ן,  בַיֲעקֹ  ּה ּבֵ ּנָ תֹו ְוהֹוִליד ִמּמֶ ּלָ   ָאַנס ּכַ

לֹ  ִנים. ּוֵמת ְראּוֵבן ּבְ   א ּבָ
ִאיִהי ֲאִסיָרה ָצָרָתּה ַנִמי ֲאִסיָרה.  ָרּה, ּוִמיּגֹו ּדְ י ּבְ   ָנְפָלה ָלּה ַקּמֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יָרא ָקַמְייֵרי, ֶהּתֵ ַאְחְוָתה ּדְ   ּבְ
ִאיּסּוָרא  ַאְחְוָתה ּדְ    .ָלא ָקַמְייִרי - ּבְ

  
  
  

ן,  י ּכֵ   ְוַאף ַעל ּפִ
ַמְתִניֵתיּה. ְד ּבַ    ָקּה ֵלִוי ּבְ
  : ֵלִויָתֵני ּדְ 
ָעִמים ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה ּוְפָעִמים ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה. "   ִאּמֹו, ּפְ

יַצד?    ּכֵ
את ְלָאִחיו ֵמָאִביו, ּוֵמת  ֵ ֵאין ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה זֹו ִהיא ִא  -ָהְיָתה ִאּמֹו ְנׂשּוַאת ָאִביו ְוִנׂשּ   .  ּמֹו ׁשֶ

את ְלָאִחיו ֵמָאִביו ָהְיָתה ִאּמֹו ֲאנּוַסת ָאִביו,   י,ב ֵ ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה.  -ּוֵמת  ,ְוִנׂשּ   זֹו ִהיא ִאּמֹו ׁשֶ
גֹון זוֹ  ֵרה ּכְ ׁש ֶעׂשְ ֵרה", ֵיׁש ָלנּו ְלהֹוִסיף ׁשֵ ָנֵתנּו "ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ִמׁשְ נּו ֲחָכִמים ּבְ ָ ׁשּ י ׁשֶ   . "ְוַאף ַעל ּפִ

  
  

 רש"י

. שלא בלא דאי נמי משכחת
אנס  עבר זה המת בנישואיה:

 . ועבר על דת:כלתו

. דמהדר ליה רבי ללוי ואע''פ
כמדומה אני שאין לו מוח 

. בדקה לוי במתני' בקדקדו:
הגיהה והוסיפה לאמו אנוסת 

היתה אמו  אביו במשנתו:
נשואת אביו ונשאת לאחיו 

. לא תפסי קדושין ומתמאביו 
בה שהרי אשת אב בכרת 
ואמרינן לקמן אין קדושין 
תופסין בחייבי כריתות דברי 
הכל הלכך כשמת רשע זה לא 
נפלה זו לייבום לפני בנה דלאו 
אשת אח הואי ואינה פוטרת 

  צרתה:
היתה אמו אנוסת אביו ונשאת 

. קידושין תופסין לאחיו מאביו
בה ואפילו לר' יהודה הקידושין 
תופסין בחייבי לאוין וכשמת 
נמצא' צרתה צרת ערוה 

  ופטורה:
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        י, בי, בי, בי, ב .11
ילְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ֵליּה    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ִאי" ַנִמי ָקָתֵניּדְ ֵלִוי לְ  ִנים,  :ִלְתֵני ,ָאַמר "ּדְ לֹא ּבָ ּה, ּוֵמת ּבְ ׁשָ   ַהחֹוֵלץ ִליִבְמּתֹו ְוָחַזר ְוִקּדְ
ִאיִהי ֲאסּוָרה, ָצָרָתּה ַנִמי ֲאִסיָרא!  ִמיּגֹו ּדְ   ּדְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ָצַרת ָצָרה.  ֵאיָנּה ּבְ   ְלִפי ׁשֶ
  

יֵבי ָלאִוין  :ְוֵליָמא ֵליּה    , יאִה ַחּיָ
יֵבי ָלאִוין  ֵני ֲחִליָצה ְוִיּבּום ִניְנהּו.  - ְוַחּיָ   ּבְ

  
  ִלְדָבָריו ָקָאַמר ֵליּה: 

יֵבי ָלאִוין ֵהם, וְ  ֵני ֲחִליָצה ְוִיּבּום ִניְנהוּ ְלִדיִדי ַחּיָ יֵבי ָלאִוין ּבְ    .ַחּיָ
יֵבי ָכֵריתֹות ִניְנהוּ  א ְלִדיָדְך ַחּיָ ָצַרת ָצ  ,ֶאּלָ ֵאיָנן ּבְ   ָרה. ְלִפי ׁשֶ

  
  
  
  

 רש"י

. דהא ללוי דאמר דאי נמי קתני
מתני' רבי יהודה ובדיק לה לוי 

   אמו אנוסת אביו:
. וקידושין תופסין וחזר וקדשה

לו בה דאינה עליו אלא בלאו 
שר לא יבנה את בית דכתיב א

אחיו כיון שלא בנה שוב לא 
   יבנה:

. ולו אשה ומת בלא בנים
   אחרת:

. דמיגו דהיא אסורה לאחים
דקיימא עלייהו בכרת לר''ל 
דאמר לקמן בשמעתין האחין 
של חולץ חייבין על החלוצה 

   כרת צרתה נמי אסורה:
. דליכא לפי שאינה בצרת צרה

למיתני בה הלכה צרתה ונשאת 
ן האחין דהא לכולהו לאחד מ

אסירא דכל עריות דמתני' על 
האחד מהם ערוה ועל שאר 
אחין מותרות ומצי למיתני בה 
הלכה צרתה ונשאת לאחיו 
השני אבל הכא כולהו אחין 

   אסירי בתרוייהו:
. רבי יוחנן לר''ל ולימא ליה

חייבי לאוין נינהו האחין על 
חלוצה זו שחזרה ונפלה לפניהם 

בכרת דהא ולא קיימא עלייהו 
איהו פליג עליה דר''ש בן לקיש 
לקמן ואמר בין שאר האחים 
בין החולץ אין חייבין על 
החלוצה כרת ולא על הצרה 

   כרת:
וחייבי לאוין בני חליצה ויבום 

. כלומר זקוקה היא נינהו
להתייבם ואין איסור לאו 
פוטרת מן החליצה דהא מאחות 
אשה ילפינן שהיא ערוה וחייבין 

ת והלכך לא מצי על זדונה כר
   למיתנייה במתני':



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

30

        יא, איא, איא, איא, א    ––––    י, בי, בי, בי, ב .12
ַמר:    ִאיּתְ
ּה ַהחֹוֵלץ לִ  ׁשָ   :יִבְמּתֹו ְוָחַזר ְוִקּדְ

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ֵרת יב ַעל ַהֲחלּוָצה ּכָ ֵרת ,הּוא, ֵאין ַחּיָ יִבין ַעל ַהֲחלּוָצה ּכָ   .ְוָהַאִחין ַחּיָ

ָרה  ָרה  -ַעל ַהּצָ יִבין ַעל ַהּצָ ין הּוא ּוֵבין ָהַאִחים ַחּיָ ֵרתּבֵ    .ּכָ
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ין הּוא ּוֵבין ָהַאִחין  ֵרת.  -ּבֵ ָרה ּכָ ֵרת, ְולֹא ַעל ַהּצָ יִבין לֹא ַעל ַהֲחלּוָצה ּכָ   ֵאיָנן ַחּיָ
  

  ֵריׁש ָלִקיׁש? ּדְ ַמאי ַטֲעָמא 
  

   :ָאַמר ְקָרא
ר לֹא ִיְבֶנה 28""ֲאׁשֶ

  , (דברים כה, ט) 
ָנה  ּלא ּבָ יָון ׁשֶ   ִיְבֶנה.  ׁשּוב לֹא -ּכֵ

ָקֵאי ּבְ    . "לֹא ִיְבֶנה"ִאיהּו הּוא ּדְ
ְדָקְייֵמי ָקְייֵמי.    ֲאָבל ֶאָחיו ּכִ

ָקֵאי ּבְ וַ  יָדּה הּוא ּדְ   , "לֹא ִיְבֶנה"ֲעָלּה ּדִ
ְדָקְייֵמי ָקְייֵמי.  - ָהא ָצָרה    ּכִ

  
יוְ     ?יֹוָחָנן ַרּבִ
  

ֵעי ַהאי ָחֵליץ, ָרא ִאי ּבָ ֵמִעיּקָ א ִמיֵדי ּדְ ֵעי ַהאי ִמי ִאיּכָ   ָחֵליץ,  ְוִאי ּבָ
ֵעי ְלַהאי ָחֵליץ,  ֵעי ְלַהאי ָחֵליץ, ְוִאי ּבָ   ְוִאי ּבָ

ָכֵרת? א ָקֵאי ֲעָלּה ּבְ ּתָ    !ְוָהׁשְ
ַאִחים ָקָעֵביד ִליחּוָתא ּדְ א, ִאיהּו ׁשְ    ,ֶאלָּ

ִליחּוָתא    ָצָרה ָקָעְבָדה. ּדְ ִאיִהי ׁשְ
  

יֵאיִתיֵביּה    : ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  יֹוָחָנן ַרּבִ
ּה  ,ַהחֹוֵלץ ִליִבְמּתוֹ " ׁשָ   . "ְצִריָכה ֲחִליָצה ִמן ָהַאִחין -ּוֵמת  ,ְוָחַזר ְוִקּדְ

יֵבי ָלאִוין ִניְנהוּ  ָאִמיָנא ַחּיָ ָלָמא ְלִדיִדי ּדְ ׁשְ   ְצִריָכה ֲחִליָצה ִמן ָהַאִחין, ּדִ ַהְיינּו  ,ּבִ
אי ְצִריָכה ֲחִליָצה?  א ְלִדיָדְך, ַאּמַ   ֶאלָּ

  
  , ֵאיָמא ֵסיָפא: ּוְלַטֲעִמיךְ 

ּה ָעַמד " ׁשָ לּום -  ֶאָחד ִמן ָהַאִחין ְוִקּדְ   . "ֵאין ָלּה ָעָליו ּכְ
יֵבי ָלאִוין ִניְנהּו  אי  -ְוִאי ַחּיָ לּום"ַאּמַ   ? "ֵאין ָלּה ָעָליו ּכְ

  
תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

יֵסיָפא ֲאַתאן לְ     ,ֲעִקיָבא ַרּבִ
ין ּתֹוְפִסין ּבְ ּדְ  יֵבי ָלאִוין. ָאַמר: ֵאין ִקיּדּוׁשִ   ַחּיָ
  

יְלִדְבֵרי  :ְוִליְתֵני לּום ַרּבִ   !ֲעִקיָבא ֵאין לֹו ָעָליו ּכְ
  

ָיא   יא,א    .ַקׁשְ
  

י ֵריׁש ָלִקיׁש, ּוְמָתֵרץ ָלּה כְּ  ַרב ַאׁשִ יָסַבר ָלּה ּכְ ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ
יָסַבר ָלּה כְּ  ָרִביָנא ַנןיֹוָחָנן, ּוְמָתֵרץ כְּ  ַרּבִ    .ַרּבָ

  
י" ֵריׁש ָלִקיׁש  ַרב ַאׁשִ יּוְמָתֵרץ ָלּה כְּ  ,ָסַבר ָלּה ּכְ ְמעֹון ַרּבִ    ".ׁשִ

ּה  ׁשָ   .ְצִריָכה ֲחִליָצה ִמן ָהַאִחין - ַהחֹוֵלץ ִליִבְמּתֹו ְוָחַזר ְוִקּדְ
   ?ַמאן ַאִחין

לּוִדים.    ַאִחין ַהּיְ
ַמאן    ?ּכְ

יכְּ  ְמעֹון ַרּבִ    .ׁשִ
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 רש"י

. אם היתה לה צרה על הצרה
ונפטרה בחליצתה של זו דכתיב 
בית חלוץ הנעל בית אחד הוא 
חולץ ואין חולץ שני בתים 
ואותה צרה חמורה לעמוד על 
כולן באיסור אשת אח בכרת 

   שנפטרה מהן כדמפרש טעמא:
. באיסור אשת כדקיימי קיימי

   ח:א
. אמר לך מי איכא ור' יוחנן

מידי דמעיקרא אי בעי האי אח 
חליץ ואי בעי האי אח חליץ 
שהרשות ביד כולן ולענין צרתה 
נמי מעיקרא אי בעי להאי חליץ 
ואי בעי להאי חליץ והשתא 
משום דחליץ חד לחדא קאי על 
צרה בכרת וכן אחיו על כולהו 

   בכרת:
. האי שליחותא דידהו עבד

הרשות ביד כולן  דמעיקרא היה
וכן היא שליחותא דצרה עבדה 
וכי היכי דהוא עלה בלא יבנה כן 
על צרתה בלא יבנה וכן האחים 

   על שתיהם:
. נהי נמי אמאי צריכה חליצה

דקידושין תפסי בה דאיהו לא 
קאי עלה בכרת מיהו כשמת 
תיפטר ותצא מן האחים משום 
   ערוה הואיל ובכרת היא עלייהו:

. וקדשה עמד אחד מן האחין
שלא קדשה החולץ אלא אחד 

   מן האחין:
. דאין אין לה עליו כלום

קידושין תופסין לו בה ואינה 
צריכה הימנו גט דאין קידושין 

   תופסין בחייבי כריתות:
. סיפא אתאן לרבי עקיבא

ורישא רבנן ומיהו חייבי לאוין 
   הוא דברי הכל:

   . לרב ששת דשנייה הכי:קשיא
. קישרב אשי סבר לה כריש ל
   דאמר בכרת וסיפא ניחא:

. לרישא דברייתא ומתרץ לה
דקתני צריך חליצה באחים 
שנולדו לאחר חליצה וקדושין 
של שני וכר' שמעון דאמר ייבם 
ולבסוף נולד לא מהניא נפילתה 
מן הראשון למהוי עלה אשת 
אחיו שלא היה בעולמו הלכך 
זיקת ההיא נפילה לא אסרה לה 

כבר  עליה דהאי הואיל וכשנולד
   קדשה זה:

. רבינא סבר לה כרבי יוחנן
דאמר חייבי לאוין נינהו ורישא 
ניחא ומתרץ לסיפא דקתני אין 
לה עליו כלום באחין שנולדו 
לאחר מכאן וכרבנן דאמרי 
אשת אחיו שלא היה בעולמו 

   היא ולא תקשי רישא לסיפא:
. שנולדו אחר קדושין הילודים

של זה ולא איתסרא עלייהו 
א זיקה קמייתא בחליצתו דה

לא רמאי קמייהו לייבומי 
ומשום אשת אחיו שלא היה 
בעולמו לא מיתסרא כר''ש 
  דאמר ייבם ולבסוף נולד שריא:
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ּה  ׁשָ לּום,  -ָעַמד ֶאָחד ִמן ַהּנֹוָלִדים ְוִקּדְ   ֵאין ָלּה ָעָליו ּכְ
ַמאן    ?ּכְ

ֵריׁש ָלִקיׁש.    ּכְ
  
יָסַבר ָלּה כְּ  ָרִביָנא" ַנן ַרּבִ ַרּבָ א ּדְ יּבָ   ".יֹוָחָנן, ּוְמָתֵרץ ָלּה ַאּלִ

ּה  ׁשָ    .ְצִריָכה ֲחִליָצה ִמן ָהַאִחין - ַהחֹוֵלץ ִליִבְמּתֹו ְוָחַזר ְוִקּדְ
   ?ַמאן ַאִחין

   .ַאִחין ַהּנֹוָלִדים
ַמ     ?אןּכְ

יכְּ    יֹוָחָנן.  ַרּבִ
ּה  ׁשָ לּוִדים ְוִקּדְ לּום,  - ָעַמד ֶאָחד ִמן ַהּיְ   ֵאין ָלּה ָעָליו ּכְ

ַמאן    ?ּכְ
ַנן ַרּבָ   .ּכְ

  
  

 רש"י

. שהיו םעמד אחד מן הנולדי
   בשעת חליצה ראשונה:

. כר''ל דאמר אין לה עליו כלום
   האחין חייבין על החלוצה כרת:

. אחר עמד אחד מן הילודים
חליצה או אפילו אחר קדושין 
וכשמת זה החולץ קדשה אותו 
ילוד אין לה עליו כלום ולאו 
משום חליצה אלא משום דהויא 
אשת אחיו שלא היה בעולמו 

   מנפילה ראשונה:
. דאמרי אפילו ייבם אן כרבנןכמ

   ולבסוף נולד אסירא:
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        יא, איא, איא, איא, א .13
ַמר    :ִאיּתְ

א ַעל ְיָבָמה    ,ַהּבָ
   .ֶאָחד ִמן ָהַאִחין ַעל ָצָרָתּה ּוָבא 

ִליֵגי ּה  ּפְ    :ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחאּבָ
  ָכֵרת. ַחד ָאַמר: ּבְ 

ה.  ֲעׂשֵ   ְוַחד ָאַמר: ּבְ
  

ָכֵרת"ָאַמר ּדְ ַמאן  ֵריׁש ָלִקיׁש.  -  "ּבְ   ּכְ
הּדְ ּוַמאן  ֲעׂשֵ יכְּ  - ָאַמר ּבַ   יֹוָחָנן.  ַרּבִ

  
  

 רש"י

. בית אחד הוא בונה ואין בעשה
כלל בונה ב' בתים ולאו הבא מ

   עשה עשה:
. דאמר מ''ד בעשה כרבי יוחנן

איהו שליחותא דאחין קעביד 
וכי היכי דלדידיה הויא צרה 

   בעשה לאחים נמי הויא בעשה:
. דאמר לאו ומ''ד בכרת כר''ל

שליחות דאחים קעביד הלכך 
הוא ניהו דקאי עלה בעשה אבל 
אחים כדקיימי קיימי באיסור 

   אשת אח:
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        בבבב- - - - יא, איא, איא, איא, א .14
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

  ָצַרת סֹוָטה ֲאסּוָרה. 
  

ּה  במדבר ה, יג)( 29טּוְמָאה ִתיב ּבָ    .ֲעָריֹותכַּ  , ּכְ
  

איב ְמִת     :ַרב ִחְסּדָ
י" ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ל ִראׁשֹון ּפֹוֶטֶרת ָצָרָת  יָאָתּה אֹו ֲחִליָצָתּה ֵמָאִחיו ׁשֶ    !(יבמות פז:) "ּה ּבִ
  

   :ָאַמר ָלְך ַרב
אֹוַרְייָתא,  :ָאִמיָנא ָלְך ֲאָנא   סֹוָטה ּדְ

ַנן?!  ַרּבָ   ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ִלי סֹוָטה ּדְ
  

   ?אי ָקָאֵרי ָלּה ּוְדָקָאֵרי ָלּה ַמ 
  

ל  :ָקָסַבר אֹוַרְייָתא תַּ ַת ּדְ ּכָ ֵעין ּדְ ַנן ּכְ   קּון. קּון ַרּבָ
  

יְמִתיב     :ַרב ַאׁשִ
ֵדי טּוְמָאה " ֲהָתה ִעּמֹו ּכְ    ,ֲאסּוָרה ְלֵביָתּה  - ִנְכְנָסה ִעּמֹו ְלֵסֶתר, ְוׁשָ
ְתרּוָמהוַ    . ֲאסּוָרה ֶלֱאכֹול ּבִ

ֶמת ְולֹא^ ְוִאם ֵמת חֹוֶלֶצת  יא,ב   ! א, ב)(סוטה  "ִמְתַייּבֶ
  

  ָאַמר ָלְך ַרב: 
אי,  :ָאִמיָנא ָלְך ֲאָנא   סֹוָטה ַוּדַ
ֵפק!  :ְוָאְמַרּתְ ִלי ַאּתְ    סֹוָטה ּסָ

  
אי ָנא סֹוָטה ַוּדַ    ?ּוַמאי ׁשְ

ּה  ְכִתיב ּבָ ּום ּדִ   , "טּוְמָאה" :ִמׁשּ
ּה!  "טּוְמָאה"סֹוָטה ָסֵפק ַנִמי  ִתיָבא ּבָ   ּכְ

ַתְנָיא    :ּדְ
י" יַפר ַרּבִ ן ּכֵ ּום  יֹוֵסי ּבֶ יאֹוֵמר ִמׁשּ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

תֹו  רּוׁשָ ֲחִזיר ּגְ ּוִאיןַהּמַ יׂשּ    ,ֲאסּוָרה – ִמן ַהּנִ
ֶרת,  - ִמן ָהֵאירּוִסין    מּותֶּ

ֱאַמר: ּנֶ ּום ׁשֶ ָאה"" ִמׁשּ ּמָ ר ֻהּטַ   . (דברים כד, ד) 30ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

  ֲאסּוָרה.  - ַאַחת זוֹ ַאַחת זֹו וְ 
ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ָאה" ֶאּלָ ּמָ    ?"ַאֲחֵרי ֻהּטַ

ָרה ְסתְּ ּנִ   ! "ְלַרּבֹות סֹוָטה ׁשֶ
  

ָרה"ּוַמאי     ?"ִנְסתְּ
  ִנְבֲעָלה. 

אי ָקֵרי ֵליּה  ָרה"ְוַאּמַ    ?"ִנְסתְּ
ָנא ַמַעְלָיא ָנַקט. ָ   ִליׁשּ

  
ִתיב  "טּוְמָאה" ?!ִנְבֲעָלה ֶהְדָיא ּכְ ּה ּבְ ָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה" :ּבָ    !(במדבר ה, יג) "ְוִנְסּתְ

  
ָלאו.    ְלֵמיַקם ֲעָלּה ּבְ

  
  
יוְ  יַפר ַרּבִ ן ּכֵ    ?יֹוֵסי ּבֶ
  

סֹוָטה ֵלית ֵליּה,    ָלאו ּבְ
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  ונסתרה והיא נטמאה  
30

   

 רש"י

. היה נשוי ב' צרת סוטה אסורה
נשים וזינתה האחת תחתיו ויש 
עדים ומת בלא בנים היא 
וצרתה פטורות אף מן החליצה 
מאי טעמא טומאה כתיב בה 
ונסתרה והיא נטמאה (במדבר 

   ה):
. דכתיב אל תטמאו בכל כעריות

   אלה (ויקרא יח):
. האשה תה או חליצתה וכו'ביא

שהלך בעלה למדינת הים ובאו 
ואמרו לה מת בעליך ונשאת 
ואח''כ בא בעלה תצא מזה 
ומזה מתו אחיו של זה ואחיו 
של זה חולצין ולא מייבמין רבי 
שמעון אומר ביאתה או 
חליצתה מאחיו של ראשון 
פוטרת היא לכתחלה את צרתה 
שהרי היא כשאר נשים לגבי 

רבנן מיבם  יבם דלא קנסוה
דודאי שריא ליה שאנוסה היתה 
ששמעה שמת אלמא נבעלה 
תחת בעלה שריא צרתה לייבם 
ואפי' רבנן לא פליגי אר''ש אלא 

   בדידה אבל בצרתה מודו:
. שזינתה סוטה דאורייתא
  והתורה אסרה בה:

. ואת אמרת לי סוטה דרבנן
דהא מדאורייתא שריא שניסת 
ע''פ ב''ד בעד אחד ואנוסה היא 

מנא שריא דכתיב (במדבר ורח
ה) ועד אין בה תרי אלא אחד 
והיא לא נתפסה אסורה הא 
נתפסה מותרת ורבנן הוא דגזרו 
בה כי היכי דתידוק שפיר שמת 

   בעלה עד שלא תנשא:
. הא ודקארי לה מאי קארי לה

לא אמר רב אלא בסוטה 
   דאורייתא דכתיב בה טומאה:

. האי דפריך כל דתקון קסבר
ייתא תקון ואי רבנן כעין דאור

סוטה דאורייתא היא וצרתה 
אסורה הכי נמי הוו אסרי רבנן 
צרה מייבום ומצרכי לה 

   חליצה:
. המקנא לאשתו נכנסה עמו

ואמר לה אל תסתרי עם איש 
   פלוני:
. לבעלה שמא זינתה לביתה

שרגלים לדבר שהרי קינא לה 
ונסתרה ואם כהנת היא אסורה 
בתרומה כדיליף במסכת סוטה 

נטמאה נטמאה (דף כח.) 
ונטמאה ג' פעמים אחד לבעל 

   :ואחד לבועל ואחד לתרומה
. טעמא מפרש ולא מתייבמת

בפ''ק דסוטה [קתני מיהא] 
   חולצת קשיא לרב:

. משניסת לאחר מן הנשואין
   ומת או גירשה:

   . לראשון:אסורה לחזור
. שנתארסה לאחר מן האירוסין

   ומת מותרת לחזור לראשון:
   . ונבעלה:הוטמאה
. דכתיב ואחת זו אסורהאחת זו 

והיתה לאיש אחר והויה היינו 
קידושין וכתיב לא יוכל בעלה 

   הראשון אשר שלחה וגו':
. דמוקי כולה קרא ורבי יוסי

   במחזיר גרושתו:
. המזנה תחת בעלה לאו בסוטה

לית ליה ואפילו פשיטא לן 
   דזנאי:
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  ַוֲאִפיּלּו ְזַנאי, ַנִמי. 
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  
ּות'וְ   31'ֲהָוָיה' ִתיב   32'ִאיׁשּ ּה ּכְ    .ּבָ

  

                                                             
31

  (דברים כד, ב) והיתה לאיש אחר  
32

  ג) דברים כד,( איש האחרון אשר לקחה לו לאשהכי ימות ה  

 רש"י

. מ''ט הויה ואישות כתיב בה
באותה הנאסרה לבעלה יש בה 
הויה דכתיב והיתה לאיש אחר 
אישות דכתיב או כי ימות האיש 
האחרון לא יוכל בעלה הראשון 
משניסת לאחר על ידי קידושין 

ון ואישות וכגון דגירשה הראש
הוא דקאי קמא בלא יוכל אבל 

  :מזנה תחתיו לא
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        יב, איב, איב, איב, א    ––––    יא, ביא, ביא, ביא, ב .15
ָעא ִמי יּה ּבְ תֵמ  ַרב ְיהּוָדהּנֵ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ת ּוֵמת יּסֵ ּנִ ֶ תֹו ִמׁשּ רּוׁשָ ֲחִזיר ּגְ   ַמהּו?  ָצָרָתּה  - ַהּמַ
  

א  יּבָ יּדְ ַאּלִ יַפר  ַרּבִ ן ּכֵ ֵעי לָ  -יֹוֵסי ּבֶ יּבָ   , ךְ לֹא ּתִ
יָון  יָאַמר ּדְ ּכֵ יַפר  ַרּבִ ן ּכֵ תֹו הּוא ּדִ  - "טּוְמָאה"יֹוֵסי ּבֶ רּוׁשָ ַמֲחִזיר ּגְ מֹוָתּה.  ,ְכִתיָבאּבְ   ָצָרָתּה ּכְ

ְכִתיב ּום ּדִ ּה  :ְוִאי ִמׁשּ    כד, ד) דברים( "תֹוֵעָבה ִהיא"ּבָ
   ,ּתֹוֵעָבה – "ִהיא"

ֶניָה ּתֹוֲעִבין   . ְוֵאין ּבָ
  ּתֹוֵעָבה.  -ָהא ָצָרָתּה 

  

ַנן,  ַרּבָ א ּדְ יּבָ ֵעי ָלְך ַאּלִ יּבָ י ּתִ   ּכִ
ַנן  ֲאמּור ַרּבָ ב ּדַ ְכִתיב ְמָאה""טוּ ַאף ַעל ּגַ סֹוָטה הּוא ּדִ    ,ּבְ

ׁשּוטֹו,  י ּפְ   ֵאין ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיּדֵ
ְלָמא ִאיֲעַקר ִאיֲעַקר :אֹו ּדִ יָון ּדְ    ?ּכֵ

  
ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיּכָ

ֵעי לָ  יּבָ ַנן לֹא ּתִ ַרּבָ א ּדְ יּבָ ִאיְתֲעַקר ִאיֲעַקרךְ ַאלִּ יָון ּדְ    ., ּכֵ
ֵעי ָלְך  יּבָ י ּתִ א ּכִ יּבָ יַר ּדְ ַאּלִ יַפר,  ּבִ ן ּכֵ   יֹוֵסי ּבֶ

  ַמאי? 
ב  יָאַמר ּדְ ַאף ַעל ּגַ יַפר  ַרּבִ ן ּכֵ ְכִתיָבא,  "טּוְמָאה"יֹוֵסי ּבֶ תֹו הּוא ּדִ רּוׁשָ ַמֲחִזיר ּגְ   ּבְ

  ִמיֵעט ַרֲחָמָנא ִהיא ּתֹוֵעָבה ְוֵאין ָצָרָתּה ּתֹוֵעָבה, 
ְלָמא ֶניָה ּתֹוֲעִבין, :אֹו ּדִ   ִהיא ּתֹוֵעָבה ְוֵאין ּבָ

  ּתֹוֵעָבה?  - א ָצָרָתּה ָה 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵניתּוָה     :ּתְ

סּוָלה, " ָרה ְוַאַחת ּפְ ׁשֵ   ָהְיָתה ַאַחת ּכְ
סּוָלה,  - ִאם ָהָיה חֹוֵלץ    חֹוֵלץ ַלּפְ

ם  ָרה - ְוִאם ָהָיה ְמַייּבֵ ׁשֵ ם ַלּכְ   . (יבמות מג:) "ְמַייּבֵ
ָרה"ַמאי  ׁשֵ    ?"ּכְ

סּוָלה"ּוַמאי     ?"ּפְ
ׁשֵ  :ִאיֵליָמא ָרה ְלָעְלָמא,  -  ָרה""ּכְ ׁשֵ   ּכְ

סּוָלה" סּוָלה ְלָעְלָמא,  - "ּפְ   ּפְ
ְלִדיֵדיּה ַחְזָיא  יָון ּדִ ּה  - ּכֵ    ?!ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמיּנָ

א ָלאו:  ָרה"ֶאלָּ ׁשֵ ָרה ֵליּה  -  "ּכְ ׁשֵ    ,ּכְ
סּוָלה" סּוָלה ֵליּה,  - "ּפְ   ּפְ
תֹו,  ?ּוַמאי ִניהוּ  רּוׁשָ   ַמֲחִזיר ּגְ

ם " ְוָקָתֵני: ָרה - ְוִאם ָהָיה ְמַייּבֵ ׁשֵ ם ַלּכְ   ! "ְמַייּבֵ
  

ָרה"לֹא, ְלעֹוָלם  ׁשֵ ָרה ְלָעְלָמא - "ּכְ ׁשֵ    ,ּכְ
סּוָלה" סּוָלה ְלָעְלָמא - "ּפְ    ,ּפְ

ּה  ְלִדיֵדיּה ַחְזָיא, ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמיּנָ יָון ּדִ    ?ּוְדָקָאְמַרתְּ ּכֵ
ּום    ַרב יֹוֵסף. ּדְ ִמׁשּ

  : ֵסףַרב יוֹ ָאַמר ּדְ 
ּפֹוְך ָאָדם ֵמי בֹורֹו ַוֲאֵחִרים ְצִריִכים ָלֶהם.  י: לֹא ִיׁשְ ָנה ַרּבִ אן ׁשָ   ּכָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

את " ֵ ׂשּ ּנִ תֹו ִמׁשֶ רּוׁשָ ֲחִזיר ּגְ   . "ִהיא ְוָצָרָתּה חֹוֶלֶצת - ַהּמַ
ֲעָתְך? "ִהיא ְוָצָרָתּה "    !ָסְלָקא ּדַ

א ֵאיָמא:    ! אֹו ִהיא אֹו ָצָרָתּה ֶאּלָ
  
רּוֵצי ָקְמָתְרַצּתְ ָלּה?! וְ    ָלאו ּתַ

ֵריץ ָהִכי:    ּתְ
  חֹוֶלֶצת,  - ִהיא 

ֶמת.  - ָצָרָתּה    אֹו חֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַייּבֶ

 רש"י

. להתייבם צרתה צרתה מהו
   כמותה וגמיר טומאה מעריות:

ואי משום דכתיב בה תועבה 
. דמשמע מיעוטא היא ולא היא

צרתה איכא למידרש מיעוטא 
אבניה דאין בתה הימנו פסולה 

   לכהונה:
. מי שנפלו היתה אחת כשרה

יבמות מאח אחד  לפניו שתי
ביאתה או חליצתה של אחת 
מהן פוטרת צרתה היתה אחת 

   כשרה ואחת פסולה וכו':
. מיוחסת וכשרה כשרה לעלמא

   לכהונה:
. כגון שהיתה פסולה לעלמא

גרושה או חלוצה מבעל אחר 
   ופסולה לכהונה:

. דהוא כיון דלדידיה חזיא
   ישראל:

. הי דליבעי מאי נפקא ליה מינה
יבם הי דליבעי לחלוץ ואי בעי לי

   לייבם:
. וכשרה פסולה פסולה ליה

לעלמא לכל העולם ומאי ניהו 
כגון שהחזיר אחיו גרושתו ולו 
אשה אחרת ומת דהוי הגרושה 
פסולה לזה שאינה ראויה לאחיו 
ואשמועינן דאע''ג דכתיב בה 
טומאה צרתה כשרה דכתיב 
היא תועבה דאי שאר חייבי 
לאוין כגון אלמנה לכ''ג וגרושה 

ן הדיוט מאי אתא לכה
   לאשמעינן:

   . לכהונה:פסולה לעלמא
. במשנה זו דקתני כאן שנה רבי

חולץ לפסולה למדנו רבי לא 
ישפוך אדם מי בורו אע''פ שאין 
צריך להם ואחרים צריכים להם 
כגון הכא מכיון דיכול לחלוץ 
לפסולה ותפטר הכשרה לא 
יחלוץ לכשרה ויפסלנה לכהונה 

לקמן והא דרב יוסף בפ' החולץ (
   מד.) עלה דהא משנה:
. חליצה היא וצרתה ס''ד

  לתרוייהו למה לי:
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יָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   , ִחּיָ
י ֵעי:  יֹוָחָנן ַרּבִ   ּבָ

ת יּסֵ ּנִ ֶ תֹו ִמׁשּ רּוׁשָ ֲחִזיר ּגְ    ?ָצָרָתּה ַמהוּ  - ַהּמַ
  

יָאַמר ֵליּה    : ַאִמי ַרּבִ
ֵעי ָלְך ִהיא ּגּוָפּה!    ְוִתיּבָ

  
ֲעָיא ִלי,    ִהיא ּגּוָפּה לֹא ָקִמיּבָ

ָאְמֵרי ר ָלּה, ֲאסּוָרה, ּדְ ּמּוּתָ   ַנן ַקל ָוחֹוֶמר: ּבַ
ָאסּור ָלּה  ן?!  - ּבָ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ

  
ֲעָיא ִלי י ָקא ִמיּבָ   ָצָרָתּה,  -  ּכִ

  ַמאי? 
ים ַקל ָוחֹוֶמר ְלִמיְדֵחי   ָצָרה אֹו לֹא?  ִמי ַאּלִ

  
ר ִיְצָחק   ַמְתֵני ָהִכי:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

יָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   , ִחּיָ
ֵעי  יּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ת  יּסֵ ּנִ ֶ תֹו ִמׁשּ רּוׁשָ ֲחִזיר ּגְ   ַמהּו?  -ַהּמַ
  

יָאַמר ֵליּה    : ַאִמי ַרּבִ
ֵעי ָלְך    ָצָרָתּה?  - ְוִתיּבָ

  
ֲעָיא לִ  ים ַקל ָוחֹוֶמר ְלִמיְדֵחי ָצָרה ,יָצָרָתּה לֹא ָקִמיּבָ ָלא ַאּלִ    ,ּדְ

ֲעָיא ִלי, ִהיא ּגּוָפּה ַמאי י ָקִמיּבָ א ּכִ    ?ֶאּלָ
ְמקֹום ִמְצָוה, אֹו לֹא?   ים ַקל ָוחֹוֶמר ּבִ   ִמי ַאּלִ

  
  ָאַמר ֵליּה:    יב,א

ֵניתּוָה     :ּתְ
סּוָלה, " ָרה ְוַאַחת ּפְ ׁשֵ   ָהְיָתה ַאַחת ּכְ

סּוָלה,  - ִאם ָהָיה חֹוֵלץ    חֹוֵלץ ַלּפְ
ם  ָרה - ְוִאם ָהָיה ְמַייּבֵ ׁשֵ ם ַלּכְ   .  (יבמות מד.) "ְמַייּבֵ

ָרה"ַמאי  ׁשֵ    ?"ּכְ
סּוָלה"ּוַמאי    ? "ּפְ

ָרה" :ִאיֵליָמא ׁשֵ ָרה ְלָעְלָמא -  "ּכְ ׁשֵ    ,ּכְ
סּוָלה" סּוָלה ְלָעְלָמא - "ּפְ    ,ּפְ

ְלִדיֵדיּה ַחְזָיא  יָון ּדִ ּה  ַמאי ָנְפָקא ֵליּה  - ּכֵ    ?!ִמיּנָ
א ָלאו  ָרה"ֶאלָּ ׁשֵ ָרה ֵליּה,  - "ּכְ ׁשֵ   ּכְ
סּוָלה" סּוָלה ֵליּה.  - "ּפְ   ּפְ
תֹו.  ?ּוַמאי ִניהוּ  רּוׁשָ   ַמֲחִזיר ּגְ

ם ַל ִאם ָה "ְוָקָתֵני:  ם ְמַייּבֵ ָרהָיה ְמַייּבֵ ׁשֵ    ."ּכְ
  

ָרה ְלָעְלָמא,  ׁשֵ   לֹא, ּכְ
סּוָלה ְלָעְלָמא.   ּפְ

י :ּוְדָקָאְמַרתְּ  ְלִדיֵדיּה ַחְזָיא, ּכֵ   ָון ּדִ
ּה     ?ַמאי ָנְפָקא ֵליּה ִמיּנָ

ּום    ַרב יֹוֵסף, ּדְ ִמׁשּ
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר ּדְ 

ּפֹוְך ָאָדם ֵמי בֹורֹו ַוֲאֵחִרים ְצִריִכים ָלֶהם.  י: לֹא ִיׁשְ ָנה ַרּבִ אן ׁשָ   ּכָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ת " יסֵּ ּנִ ֶ תֹו ִמׁשּ רּוׁשָ ֲחִזיר ּגְ   . "ָתּה חֹוֶלֶצתִהיא ְוָצָר  -ַהּמַ
ֲעָתךְ  "ִהיא ְוָצָרָתּה "    ?!ָסְלָקא ּדַ

 רש"י

   . לייבום:צרתה מהו
. בעלה זה שמת במותר לה

נאסרה תחלה כשנשאת לשני 
וחזר הראשון והחזירה באיסור 

   ולמחר מת:
   מה לא כ''ש:. כגון יבבאסור לה

. האי ק''ו דאמרן מי אלים ק''ו
 במותר לה נאסרה:

. אתרווייהו לישני א''ל תניתוה
מהדר דקתני אחת כשרה ואחת 
פסולה אלמא היא אסורה 

   וצרתה מותרת:

 



    """""ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים    ––––מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' מסכת יבמות פרק א' 
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א ֵאיָמא   אֹו ִהיא אֹו ָצָרָתּה!  :ֶאלָּ
  

רּוֵצי ָקא ְמָתְרַצּתְ ָלּה?    ְוָלאו ּתֵ
ֵריץ ָהִכי    :ּתְ

  חֹוֶלֶצת,  - ִהיא 
ֶמת.  - ָצָרָתּה    אֹו חֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַייּבֶ

  

 רש"י

  
  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

38

        יב, איב, איב, איב, א .16
ר ֶמֶמלָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַמר עּוְקָבאר ָאַמ  ַרב ִליִלי ּבַ   : ׁשְ

  ֲאסּוָרה.  -ָצַרת ְמָמֶאֶנת 
  

  ְלַמאן? 
ְרָיא - ַאִחים לָ ִאיֵליָמא  א ִהיא ּגּוָפּה ׁשַ ּתָ    !ָהׁשְ

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ֲעָיא? ֶזה, ָצָרָתּה ִמיּבָ ֶרת ּבָ ֶזה מּוּתֶ    !ֵמיֲאָנה ּבְ

א ְלִדיֵדיּה     .ֶאלָּ
ָנא ְמָמֶאֶנת ּדְ  ְרָיא ָלַאִחין ּוַמאי ׁשְ ה, ּדְ ׁשַ הּו ַמֲעׂשֶ   לֹא ָעְבָדא ּבְ

ה!  הּו ַמֲעׂשֶ   ָצָרה ַנִמי לֹא ָעְבָדא ּבְ
  

ּתֹו ְמָמֶאֶנת.  ּום ָצַרת ּבִ ֵזָרה ִמׁשּ   ּגְ
  
ּתֹו ְמָמֶאֶנת ִמי ֲאִסיָרא?וְ     !ָצַרת ּבִ

   :ְוָהְתַנן
רֹות" ן, ִאם ֵמתּו אֹו ֵמיֲאנּו ָצרֹוֵתיֶהן מּותָּ   ! "ְוכּוּלָ
ַמאןּדְ     ?ֵמיֲאָנה ּבְ

ַבַעל :ִאיֵליָמא ה - ֵמיֲאָנה ּבְ רּוׁשָ   !ַהְיינּו ּגְ
ָיָבם.  א ָלאו ּבְ   ֶאּלָ

  
ַבַעל,    לֹא, ְלעֹוָלם ּבְ
ין ירּוׁשִ    .ּוְתֵרי ַגְווֵני ּגֵ

  
ָעְקִריְנהּו  ַבַעל ּדְ י ֵמיֲאָנה ּבְ ָנא ּכִ ּוִאין, לְ ּוַמאי ׁשְ   ִנׂשּ

ָיָבם ַנִמי י ֵמיֲאָנה ּבְ ֵאי ָקא ָעְקָרא! ִנׂשּ  ,ּכִ   ּוִאין ַקּמָ
  

ר ְיֶחְזֵקאל.  ָתֵני ָרִמי ּבַ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ָתֵני ר ְיֶחְזֵקאל ּדְ   : ָרִמי ּבַ

ֶרת ְלָאִביו, " ַעל מּותֶּ ּבַ   ֵמיֲאָנה ּבַ
ָבם  ּיָ   . "ֲאסּוָרה ְלָאִביו - ּבַ
תֹו.  :ַאְלָמא ַכּלָ ַעת ְנִפיָלה, ִנְרֵאית ּכְ ְ   ִמׁשּ

ַעת  ,ָהָכא ַנִמי ְ ּתוֹ ִמׁשּ ָצַרת ּבִ   .ְנִפיָלה ִנְרֵאית ּכְ
  

 רש"י

. נפלו לפניו ב' צרת ממאנת
קטנה יבמות מאח אחד גדולה ו

ומיאנה בו הקטנה צרתה 
   אסורה:

. אילימא אף למאן אסורה
לשאר אחין השתא היא גופה 

   מותרת לזה:
. ליבם שמיאנה בו אלא לדידיה

אסורה דמיאון עקר ליה לזיקה 
וקאי עליה באשת אח וא''ת 
מיאון נישואין קמאי עקר והרי 
היא נכרית אצלו ומותרת לו 
גזירה דרבנן היא הואיל ולא 

שון ומכח נישואין מיאנה ברא
נפלה להתייבם נראית כאשת 
אחיו והכי אמרי' לקמן משעת 
נפילה נראית ככלתו כו' והא 
דשמואל בפ' ב''ש (לקמן דף 

   קז:):
. דאתי משום צרת בתו ממאנת

למישרי צרת בתו קטנה שנפלה 
לו לייבום ומיאנה בו דאמרינן 
נישואין קמאי קא עקרא ואין זו 

ו צרת ערוה וה''ד מיאון בבת
הואיל והוא קיים דאין מיאון 
אלא ביתומה שלא קיבל אביה 
קידושיה משכחת לה ביתומה 
בחיי האב כדתנן בפרק ב''ש 
קטנה שהשיאה אביה ונתגרשה 
הרי היא יתומה בחיי האב 
דפקע לה זכותיה מינה משיצתה 
מרשותו ואם הלכה ונשאת 
לאחי אביה יכולה למאן ביבם 

   בחיי אביה:
ומה . קטנה יתמיאנה בבעל

נכרית שמיאנה בבעל מותרת 
לחמיה לפי שעקרתה לקדושין 
והרי היא כמפותה ולא כלתו 

   היא:
. דכיון ביבם אסורה לאביו

דאהנו נישואין קמאי לזקקה 
ליבם נראית כאשתו גמורה 

   ונראית ככלתו של זה:
   . בבתו ממאנת:ה''נ

. שנפלה בתו לפניו משעת נפילה
לייבום והוצרכה למאן בו 

חיו ונראית נראית כאשת א
   צרתה צרת הבת:
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        בבבב- - - - יב, איב, איב, איב, א .17
  : ַרב ַאִסיָאַמר 

  ֲאסּוָרה.  -ָצַרת ַאְילֹוִנית 
ֱאַמר:  ּנֶ ֵלד"ׁשֶ ר ּתֵ כֹור ֲאׁשֶ ֵאיָנּה יֹוֶלֶדת.  -  (דברים כה, ו) "ְוָהָיה ַהּבְ ָרט ָלַאְילֹוִנית ׁשֶ   ּפְ

  
תְמִתיב  ׁשֶ   :ַרב ׁשֵ

לֹ " ה ַאִחין ְנׂשּוִאין ׁשָ לֹׁשָ ים ָנְכִריֹותׁשְ    ,ׁש ָנׁשִ
  ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהם, 

ִני ַמֲאָמר, ּוֵמת ֵ ּה ׁשּ ה ּבָ    .ְוָעׂשָ
מֹות,  - ֲהֵרי ֵאּלוּ    חֹוְלצֹות ְולֹא ִמְתַייּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ   , ה) דברים כה,( א ָעֶליָה""ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ְיָבָמּה ָיבֹ ׁשֶ
ת ׁשְ  ת ָיָבם ֶאָחד, ְולֹא ִזיּקַ ָעֶליָה ִזיּקַ   . (יבמות לא:) "ֵני ְיָבִמיןִמי ׁשֶ

   :ְוָקָתֵני ֲעָלּה 
  : יַרב יֹוֵס ָאַמר "

ַרם ָלּה.  ִאיּסּור ְנִפיָלה ּגָ ת ָאח ֵמָאב, ׁשֶ   זֹו ִהיא ָצַרת ֵאׁשֶ
גֹון זֹ ּה ּכְ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּלא ָמִצינּו ּבְ    ."אתׁשֶ

   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי -  "זֹו ִהיא"
ְרָיאָלאו ְלַמעּוֵטי ָצַרת ַאְילוֹ  ׁשַ    .ִנית ּדְ

  
ֲאִסיָרא    .לֹא, ְלַמעּוֵטי ָצַרת ַאְילֹוִנית ּדַ

   ?"זֹו ִהיא"ּוַמאי 
ַרם ָלּה ּדְ זֹו ִהיא  ּגָ ֲעָיא ֲחִליָצה - ִאיּסּור ְנִפיָלה ׁשֶ    ,ָצָרָתּה ּבָ

ֲעָיא.  - ַאְילֹוִנית   ֲאִפיּלּו ֲחִליָצה ָלא ּבָ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

אֹוַרְייָתא –ָהא     ,ּדְ
ַנן –ָהא  ַרּבָ    .ּדְ

  
ַנן:    ּתְ

ְמְצאּו ַאיְ " ּנִ ְרׁשּו, אֹו ׁשֶ ן, ִאם ֵמתּו אֹו ֵמיֲאנּו, אֹו ִנְתּגָ רֹות -לֹוִנית ְוכּוּלָ   ! "ָצרֹוֵתיֶהן מּותָּ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן ּה.  - ּכָ יר ּבָ ִהּכִ   ׁשֶ
ּה  -ָכאן  יר ּבָ ּלא ִהּכִ    .ׁשֶ

  
ְיָקא ַנִמי    ,ּדַ

ָקָתֵני ְמְצאוּ  :ּדְ ּנִ   , ""ׁשֶ
ָהיוּ  :ְולֹא ָקָתֵני   .ׁשֶ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ

  
  :  ָרָבאָאַמר 

  ִהְלְכָתא:    יב,ב
ּתֹו ַאְילֹוִנית -ָצַרת ַאְילֹוִנית  ּה. ַוֲאִפיּלּו ָצַרת ּבִ יר ּבָ ֶרת, ַוֲאִפיּלּו ִהּכִ   .מּוּתֶ

  
ָקָתֵני א ָהא ּדְ ְמְצאוּ  :ְוֶאּלָ ּנִ    !""ׁשֶ

  
ֵני ָהיוּ  :ּתְ    .ׁשֶ

  
י ֲאָתא  יָאַמר  ִביןָר ּכִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

  ַאַחת ָצַרת ְמָמֶאֶנת, 
  ְוַאַחת ָצַרת ַאְילֹוִנית, 

תוֹ  רּוׁשָ    ,ְוַאַחת ָצַרת ַמֲחִזיר ּגְ
ן  רֹות –ּכּולָּ    .מּותָּ

 רש"י

. הרי שהיה נשוי ב' צרת אילונית
נשים והא' אילונית אילונית 
דוכרניתא דלא ילדה לשון איל 

   זכר מן הצאן:
. שתיהן אסורות ומת בלא בנים

  להתייבם ופטורות מן החליצה:
שנאמר והיה הבכור אשר תלד 

. בראויה לילד פרט לאילונית
וכיון דפטורה קיימא עליה 

ח וצרתה צרת ערוה באשת א
ואע''ג דהאי והיה הבכור אשר 
תלד מיתוקם במכילתין לקמן 
(דף כד.) בגדול האחים ומהכא 
נפקא לן מצוה בגדול לייבם 
מ''מ דרשינן הך פרט לאילונית 
מאשר תלד דקרא יתירא הוא 
כיון דהבכור ביבם גופיה 

   משתעי:
   . קדושי יבמה:מאמר

   . שתי נשים:הרי אלו
סה הוה פקעה . דאילו כנחולצות

זיקה קמייתא ולא הוה עלה 
אלא זיקת נשואי האחרון אבל 
מאמר לא מפקע זיקה והויא 
עלה קצת זיקת ראשון וקצת 

   זיקת האחרון:
. ולא זו דכתיב ומת אחד מהם

שמתו ב' בעליה וזיקת שניהם 
עליה ושתיהן אסורות מדרבנן 
וקרא אסמכתא בעלמא 
כדמפרש בפ' ד' אחין ובחליצה 

פטרא אידך דלאו דחדא לא מי
מבית אחד קאתו הואיל ולא 
כנסה ואי לא עבד בה מאמר לא 
הואי עלה אלא זיקת ראשון 
והוו להו שתי יבמות הבאות 

   מב' בתים ושתיהן מתייבמות:
. שנפלה שאיסור נפילה גרם לה
   ב' פעמים מזיקה אחת:

. שלא מצינו בכל התורה
שתאסר אלא מדרבנן הוא 
דמיתסרא שאין כאן איסור 

   ה ואסורה צרתה:ערו
. תלד למעוטי הא דאורייתא

צרת אילונית דאסירא ואפילו 
   חליצה לא בעיא:

. כדמפרש טעמא בפ' והא דרבנן
ד' אחין וקאסרי לה על 

   השלישי:
. דרב אסי כאן שהכיר בה

בשהכיר בה כשנשאה שהיא 
אילונית ואין כאן מקח טעות 
והרי היא אשתו וצרתה הויא 
צרת אילונית ורחמנא פטרה 

אשר תלד ומתני' בשלא הכיר מ
בה כשנשאה שתהא אילונית 
ומקחו מקח טעות ולאו אשתו 
היא לפיכך צרתה מותרת דלאו 

   צרת אילונית היא:
  . לאחר נישואין:שנמצאו

. הלכתא צרת אילונית מותרת
ואע''ג דהכיר בה אחיו וקיימא 
והויא אשתו לא מיתסרא צרתה 
משום צרת הבת דכי אסר 
רחמנא צרת ערוה במקום מצוה 
הוא דאסרה והא כיון דאילונית 
היא דבלאו ערוה נמי לא חזיא 
לייבום הוי צרתה צרת ערוה 
שלא במקום מצוה וכך מפורש 

   גדולות:בהלכות 
   . ביבם:צרת ממאנת

  . משנישאת:מחזיר גרושתו
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            - - - -     יב, ביב, ביב, ביב, ב .18
ֵני  יָביּתָ יּה  ַרב ּבֵ   : ַרב ַנְחָמןּדְ ַקּמֵ

מֹוְך: " ׁשֹות ּבְ ּמְ ים ְמׁשַ לֹׁש ָנׁשִ   ׁשָ
ה,    ְקַטּנָ

ֶרת, ְמעוּ    ּבֶ
  ּוֵמִניָקה. 

ה" מּות.  -  "ְקַטּנָ א תָּ ּמָ ר ְוׁשֶ ְתַעּבֵ א תִּ ּמָ   ׁשֶ
ֶרת" ל.  - "ְמעּוּבֶ ָרּה ַסְנּדָ ה עּוּבָ א ַתֲעׂשֶ ּמָ   ׁשֶ
ָנּה ְוָימּות.  -  "ֵמִניָקה" א ִתְגמֹול ּבְ ּמָ   ׁשֶ

ה    ?ְוֵאיזֹו ִהיא ְקַטּנָ
תֵּ  ָנה ְויֹום ֶאָחד ַעד ׁשְ ֵרה ׁשָ ת ַאַחת ֶעׂשְ ָנה ְויֹום ֶאָחדִמּבַ ֵרה ׁשָ   .ים ֶעׂשְ

אן חֹות ִמּכָ ן  ,ּפָ ּה ְוהֹוֶלֶכת -ְוָיֵתר ַעל ּכֵ ַדְרּכָ ת ּכְ ׁשֶ ּמֶ    ,ְמׁשַ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ּה ְוהֹוֶלֶכת,  -ַאַחת זֹו ְוַאַחת זֹו  ַדְרּכָ ת ּכְ ׁשֶ ּמֶ   ְמׁשַ

ַמִים ְיַרֲחמוּ  ָ    .ּוִמן ַהׁשּ
וּ  ֱאַמר: ִמׁשּ ּנֶ ָתאִים ה'"ם ׁשֶ   . "(תהלים קטז, ב) "ׁשֵמר ּפְ

ָקָאַמר  מּות"ִמּדְ א תָּ ּמָ ר ְוׁשֶ ְתַעּבֵ א תִּ ּמָ    ,"ׁשֶ
ָרא ְולֹא ֵמָתה ִמיַעּבְ ה ּדְ א ְקַטּנָ ִאיּכָ ָלל ּדְ    .ִמּכְ

ן   ָמִצינּו ֲחמֹותֹו ְמָמֶאֶנת.  ִאם ּכֵ
   :ּוְתַנן

ֲחמֹותֹו וְ " ה ָיכֹול לֹוַמר ּבַ ְמְצאִאי ַאּתָ ּנִ יֲאנוּ ֵאם ֲחמֹותֹו ְוֵאם ָחִמיו ׁשֶ ּמֵ   ! ּו ַאְילֹוִנית אֹו ׁשֶ
  

ר ְוָתמּות.  :ֵאיָמא ְתַעּבֵ א ּתִ ּמָ   ׁשֶ
  
ר ִליָואיָאַמר ּדְ  ה ּבַ   : ַרּבָ

בּול ֵיׁש ָלּה,    ּגְ
ה  ַמן ַהּזֶ ר,  - קֹוֶדם ַהּזְ ל ִעיּקָ ֶרת ּכָ   ֵאיָנּה ִמְתַעּבֶ

ה  ַמן ַהּזֶ ָרּה ֵמת, ִהיא ֵמ  - ּתֹוְך ַהּזְ   ָתה ְועּוּבָ
ה  ַמן ַהּזֶ ָרּה ַחי.  -ְלַאַחר ַהּזְ ה ְועּוּבָ   ִהיא ַחּיָ

  
  ִאיִני? 

ֵני  מּוֵאלְוָהא ּתָ ר ׁשְ ה ּבַ   : ַרּבָ
ה ָיכֹול לֹוַמר"    :ִאי ַאתָּ

ֲחמֹותוֹ     ,ּבַ
   ,ְוֵאם ֲחמֹותוֹ 

   ,ְוֵאם ָחִמיו
ְמְצאּו ַאְילֹוִנית ּנִ יֲאנּו  אוֹ  ,ׁשֶ ּמֵ ָב  -ׁשֶ ּכְ   ! "ר ָיְלדוּ ׁשֶ

  
א ְלעֹוָלם:    ֶאלָּ

מּות" א תָּ ּמָ ר ְוׁשֶ ְתַעּבֵ א תִּ ּמָ   . "ׁשֶ
ָיא ָהְך!  א ַקׁשְ   ְוֶאּלָ

  
  : ַרב ָסְפָראָאַמר 

ִסיָמִנים.  ִנים ֲהֵרי ֵהם ּכְ   ּבָ
  

ָאְמֵריְוִאית     :ּדְ
יָמִנים.  ִנים ֲעִדיֵפי ִמּסִ   ּבָ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
יֲאִפיּלּו לְ ּדַ  חֹור" :ָאַמרּדְ ְיהּוָדה  ַרּבִ ָ ה ַהׁשּ ְרּבֶ ּיִ ָבִנים מֹוֶדה"ַעד ׁשֶ  ., ּבְ
  

   :ָאַמר ַרב ְזִבידוְ    יג,א
לֹא ִסיָמִנים.  ִנים ּבְ   ֵאין ּבָ

 רש"י

. מותרות לתת משמשות במוך
מוך במקום תשמיש כשהן 

   משמשות כדי שלא יתעברו:
. ולד שאין לו צורת פנים סנדל

וקיימא לן במסכת נדה (דף 
כה:) אין סנדל שאין עמו ולד 
משל לאדם שסטר את חבירו 
והחזיר צורתו לאחוריו דכשהיא 

זרת ומתעברת מעוברת וחו
דוחק האחד את חבירו ופוחת 

   צורתו:
. אם שמא תגמול את בנה

תתעבר תהא צריכה לגמול את 
בנה מלהניק כמו ויגמל 

   (בראשית כא) לשון הבדלה:
. הראויה להתעבר ואיזו היא

   ולמות:
. פחות מי''א מבת י''א שנה כו'

ודאי לא תתעבר ויותר מי''ב אם 
   תתעבר לא תמות:

כדרכן . בלא מוך משמשות
   והולכות:

. ולא ומדקאמר שמא תמות
קאמר ותמות דאז הוי משמע 

   שאם תתעבר תמות ודאי:
. כגון מצינו חמותו ממאנת

שילדה בקטנו' בתוך זמן האמור 
למעלה בשנת י''ב שנתעברה ולא 
מתה וקדש אדם את בתה 
ונמצאת זאת חמותו קטנה 

   וראויה למאן עד י''ב שנה:
. האמור למעלה קודם הזמן הזה

   קודם י''א:
   . אחר י''ב:אחר הזמן הזה

. ומדתלי טעמא שכבר ילדו
בולד מכלל דקטנה היא דאי 
לאו קטנה היא ליתני שכבר 

   גדלו:
. הלכך אין לך הרי הן כסימנים

   יולדת ממאנת אפי' היא קטנה:
. במסכת נדה ואפי' לר''י דאמר

אף משהביאה שתי שערות 
ממאנת עד שירבה השחור 

   :שיהיו שם שערות הרבה
. והיולדת אין בנים בלא סימנים

בקטנות חזקה הביאה סימנים 
ומשהביאה סימנים בתוך י''ב 
לא תמאן דהני סימנים גמורים 

לרב זביד תוך זמן  נינהו דס''ל
כלאחר זמן לענין סימן ולא 

  אמרינן שומא נינהו:
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  ְוִנְבּדֹוק! 

  
רּו.  א ָנׁשְ ּמָ יַנן ׁשֶ   ָחְייׁשִ

  
ין" :ָאַמרּדְ ָהִניָחא ְלַמאן  ׁשִ   . "חֹוׁשְ

א ְלַמאן  ׁשִ " :ָאַמרדּ ֶאלָּ א ְלֵמיַמר?  -  "יןֵאין חֹוׁשְ   ַמאי ִאיּכָ
  

ין" :ָאַמרּדְ ֲאִפיּלּו ְלַמאן  ׁשִ יַנן.  ",ֵאין חֹוׁשְ ּום ַצַער ֵליָדה ָחְייׁשִ   ִמׁשּ
  
  
  
  

 רש"י

. פלוגתא בפ' הניחא למ''ד כו'
  יוצא דופן (נדה דף מו.):
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        יג, איג, איג, איג, א .19
יַצד ּפֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן"    ?ּכֵ
ל ָהֲעָריֹות ָהֵאּלּו, ְנׂשּואֹות ְלָאִחיו, [ ּתֹו, אֹו ַאַחת ִמּכָ   ָהְיָתה ּבִ

ה ֲא  ָ   ֶחֶרת, ְולֹו ִאׁשּ
  ּוֵמת, 

טּוָרה.  ְך ָצָרָתּה ּפְ טּוָרה ּכָ ּתֹו ּפְ ּבִ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ
ה ֲאֶחֶרת, ּוֵמת,  ָ ִני, ְולֹו ִאׁשּ ֵ את ְלָאִחיו ַהׁשּ ֵ ּתֹו ְוִנׂשּ   ָהְלָכה ָצַרת ּבִ

טּוָרה.  ְך ָצַרת ָצָרָתּה ּפְ טּוָרה ּכָ ּתֹו ּפְ ַרת ּבִ ּצָ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ
  ]."ֲאִפיּלּו ֵהן ֵמָאה

  
יְמָנָה     ?ֵני ִמיּלֵ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ה.  -  (ויקרא יח, יח)  33ר"ִלְצרֹ " :ָאַמר ְקָראּדְ  ָתה ָצרֹות ַהְרּבֵ   ַהּתֹוָרה ִריּבְ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
   ,ְסָבָרא ִהיא

   ?ָצָרה ַמאי ַטֲעָמא ֲאִסיָרא
   .ְמקֹום ֶעְרָוה ַקְייָמאִב ּדְ 

ְמקֹום ֶעְרָוה ַקְיי   .ָמאָצַרת ָצָרה ַנִמי ּבִ
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 רש"י

. דצרת צרתה מנא הני מילי
  פטורה:
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        יג, איג, איג, איג, א .20
יַצד"   ?ּכֵ

רֹות[ ִאם ֵמתּו ֵהן   ?ָצרֹוֵתיֶהן מּותָּ
ל ָהֲעָריֹות ָהֵאּלּו, ְנׂשּואֹות ְלָאִחיו,  ּתֹו, אֹו ַאַחת ִמּכָ   ָהְיָתה ּבִ

ה ַאֶחֶרת ָ    ,ְולֹו ִאׁשּ
ה,  ְרׁשָ ּתֹו אֹו ִנְתּגָ   ֵמָתה ּבִ

ֶרת ְך ֵמת ָאִחיו ָצָרָתּה מּותֶּ   ]."ְוַאַחר ּכָ
  

יֵרׁש. ַוֲאִפילּ  ַנס, ּוְלַבּסֹוף ּגֵ   ּו ּכָ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ה ַאִחים, " לֹׁשָ   ׁשְ

י ֲאָחיֹות,  תֵּ ַנִים ֵמֶהן ְנׂשּוִאים ׁשְ   ׁשְ
  ְוֶאָחד ָנׂשּוי ָנְכִרית, 

ָנָסּה ַהְמָגֵרׁש, ְוֵמת ׂשּוי ָנְכִרית ְוּכְ ּתֹו, ּוֵמת ַהּנָ ֲעֵלי ֲאָחיֹות ִאׁשְ יֵרׁש ֶאָחד ִמּבַ    .ּגֵ
רֹותזֹו ִהיא ׁשֶ  ְרׁשּו" ָצרֹוֵתיֶהן מּותָּ ִאם ֵמתּו אֹו ִנְתּגָ   . "ָאְמרּו: "ׁשֶ

ַנס, ּדְ ַטֲעָמא  ְך ּכָ יֵרׁש, ְוַאַחר ּכָ   ּגֵ
יֵרׁש  ְך ּגֵ ַנס ְוַאַחר ּכָ   לֹא!  -ֲאָבל ּכָ

  
יָאַמר    : ִיְרְמָיה ַרּבִ

ָנה זוֹ  ָ ׁשּ ְבָרא, ִמי ׁשֶ ָנה זֹו,  ,ּתַ   לֹא ׁשָ
א ָסַבר ּנָ ֶלת, ִמיָת  :ַהאי ּתַ   ה ַמּפֶ

א ָסַבר ּנָ יִלים :ְוַהאי ּתַ ּוִאין ָהִראׁשֹוִנים ַמּפִ   .ִנׂשּ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
א הּוא,  ּנָ   ְלעֹוָלם ַחד ּתַ

  ."זֹו ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר זֹו" ָקָתֵני
  
  
  

 רש"י

. ואפי' נתגרשו צרותיהן מותרות
כנס אחיו את הנכרית ולבסוף 
גירש את בת אחיו דהוו להו 
צרות זו לזו קודם גירושין 

קשרינן ליה לייבומי אפ''ה 
כדקתני ומתה בתו או נתגרשה 
הואיל ובשעת נפילה לא הוו 

   צרות זו לזו:
. ונפלה וכנסה המגרש ומת

נכרית לפני שלישי שנשוי אחות 
אשתו של זו הראשונה דהויא 
להו צרת אחות אשה 

   משנתגרשה:
. הואיל ולא צרותיהן מותרות

היתה אחות אשתו של זה צרה 
אים של לנכרית זו שקודם נשו

   זו נתגרשה:
   . קשיין אהדדי:תברא

. דמתני' סבר מיתת האי תנא
הבעל מפלת נשיו לייבום הלכך 
אפי' כנס ולבסוף גירש כיון 
דבשעת מיתה לאו צרת הבת 

   היא שריא:
. דברייתא סבר נישואין ותנא

הראשונים שהאשה נשאת 
לבעלה מפילים אותה לייבום 
הלכך משנעשית צרת ערוה שעה 

   ולמית:אחת אסורה ע
. דמתני' דהכא דכנס ולבסוף זו

גירש מותרת כדקתני ומתה בתו 
או נתגרשה ואין צ''ל זו דג' 

  אחים דגירש ולבסוף כנס:
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        יג, איג, איג, איג, א .21
כֹוָלה ְלָמֵאן" ּיְ    –לֹא ֵמיֲאָנה וְ [ ְוָכל ׁשֶ

ֶמת   . ]"ָצָרָתּה חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ
  

א ּתָ ם!  ,ּוְתָמֵאן ָהׁשְ   ְוִתְתַייּבֵ
יָעא ֵליּה לְ  יֵליָמא ְמַסּיְ ֲעָיא.  ַרּבִ   אֹוׁשַ

יָאַמר ּדְ  ֲעָיא ַרּבִ   : אֹוׁשַ
תוֹ    ?ְמָמֶאֶנת ְלַמֲאָמרֹו, ְוֵאיָנּה ְמָמֶאֶנת ְלִזיּקָ

  
אֵני    ,לֹא, ָצַרת ֶעְרָוה ׁשָ

ָתֵני  ר ְיֶחְזֵקאלּדְ   : ָרֵמי ּבַ
ַעל " ּבַ ֶרת ְלָאִביו.  - ֵמיֲאָנה ּבְ   מּותֶּ

ָבם ֲאסּוָרה ְלָאִביו ּיָ   . "ֵמיֲאָנה ּבַ
ַעת ְנִפיָלה  ְ תֹו.  - ַאְלָמא, ִמׁשּ ַכּלָ   ִנְרֵאית ּכְ

ַעת ְנִפיָלה  ,ָהָכא ַנִמי ְ ּתוֹ  - ִמׁשּ ָצַרת ּבִ   .ִנְרֵאית ּכְ
  
  
  

 רש"י

. הערוה השתא ותאמר ותמאן
אי איפשי בקדושין שקדשוני 
אמי ואחי לבעלי המת ותעקור 
קידושין הראשונים ותתייבם 

   צרתה:
. הא דתנא ממאנת למאמרו

''ה אומרים לקמן בפ' ב''ש וב
   בבעל וביבם:

. הוא דממאנת שאם למאמרו
עשה היבם מאמר ביבמה קטנה 
ומיאנה בו מפקיע מיאון את 
המאמר וחזרה לזיקה לבדה 
וחולצת ואע''ג דגדולה שעשה 
בה מאמר ולא רצה לכנוס קי''ל 
בפ' ר''ג (לקמן דף נ:) צריכה גט 
למאמרו וחליצה לזיקתו הכא 
מיאון עקר למאמרו ולא בעיא 

   יטא:ג
. לעקור ואין ממאנת לזיקתו

נשואים ראשונים ולהפקיע 
זיקת ייבום ולצאת בלא חליצה 
ה''נ גבי ערוה לא עקר ליה 
מיאון דהשתא לנשואין קמאי 

   למישרי צרתה:
. רבנן גזרו שלא צרת ערוה שאני

תמאן ליבומי צרתה דלא 
לזלזולי בצרת ערוה דלמא אתי 

   למישרי:
. כלתו בבעלה מותרת מיאנה

ה דעקרתה לנישואיה לחמי
והויא כמפותת בנו ומותרת לו 
אבל מת בנו בעלה הראשון 
ומיאנה בזיקת יבם אע''ג 
דנשואין קמאי עקרה אסורה 
לאביו אלמא משעת נפילה כלתו 
היא משעה שנפלה להתייבם 
ונזקקה ליבם מחמת נישואין 
הראשונים נראים אותם 
נישואין גמורים למיהוי אשת 

   המת וכלתו של זה:
. בצרת ערוה משעת נפילה נה''

שנזקקה הבת ליבם למאן בו 
מחמת קידושי ראשון נראים 
נישואים גמורים למיהוי אשת 
המת וצרתה צרת הבת ואי 
שרית ליה אתי למישרי צרת 

  הבת בעלמא:
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        בבבב- - - - יג, איג, איג, איג, א .22
ָנה             ִמׁשְ

ׂשּואוֹ  ּנְ ֵני ׁשֶ ׁש ֲעָריֹות ֲחמּורֹות ֵמֵאּלּו, ִמּפְ רֹות.  - ת ַלֲאֵחִרים ׁשֵ   ָצרֹוֵתיֶהן מּותָּ
  ִאּמֹו, 

ת ָאִביו,    ְוֵאׁשֶ
  ַוֲאחֹות ָאִביו, 

  ֲאחֹותֹו ֵמָאִביו, 
ת ֲאִחי ָאִביו,    ְוֵאׁשֶ

ת ָאִחיו ֵמָאִביו.    ְוֵאׁשֶ
  

אי ּמַ ית ׁשַ    :ּבֵ
רֹות ָלַאִחים.  יִרין ַהּצָ   ַמתִּ

לוּ     :ֵבית ִהּלֵ
  אֹוְסִרים.  

  
   :ָחְלצוּ    יג,ב

איּבֵ  ּמַ    :ית ׁשַ
ה הּוּנָ   .ּפֹוְסִלין ִמן ַהּכְ

לוּ     :ֵבית ִהּלֵ
יִרין   .ַמְכׁשִ

  
מוּ     :ִנְתַייּבְ

אי ּמַ ית ׁשַ יִרין.  :ּבֵ   ַמְכׁשִ
לוּ    .ּפֹוְסִלין :ֵבית ִהּלֵ

יִרין,  ֵאּלּו אֹוְסִרים ְוֵאּלּו ַמתִּ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
יִרין    ,ֵאּלּו ּפֹוְסִלין ְוֵאּלּו ַמְכׁשִ

ל, לֹא ִנְמְנע ית ִהּלֵ ים ִמּבֵ א ָנׁשִ ָ יׂשּ אי ִמּלִ ּמַ ית ׁשַ   ּו ּבֵ
אי ּמַ ית ׁשַ ל ִמּבֵ ית ִהּלֵ   .ְולֹא ּבֵ

  

ְמאֹות,  ָהרֹות ְוַהטֻּ ל ַהטְּ   ּכָ
ָהיּו ֵאּלּו ְמַטֲהִרין ִאין ,ׁשֶ    ,ְוֵאּלּו ְמַטּמְ

י ֵאּלוּ  ,לֹא ִנְמְנעוּ  ּבֵ ין ְטָהרֹות ֵאּלּו ַעל ּגַ   . עֹוׂשִ
  

ָמָרא             ּגְ

יַר ָאַמר  ִזי ּבִ ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
איֵב ּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ּמַ    ?ית ׁשַ

ְכִתיב ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר" :ּדִ ת ַהּמֵ 34"לֹא ִתְהֶיה ֵאׁשֶ
  , (דברים כה, ה) 

ִניִמית,  - "חּוָצה" א ּפְ ִאיּכָ ָלל ּדְ   ִמּכְ
ת[ "לֹא ִתְהֶיה :ְוָאַמר ַרֲחָמָנא ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר -ֵאׁשֶ   . ]"ָעֶליהָ  ָיבֹא ּה ְיָבָמ ַהּמֵ

  
ל ית ִהּלֵ    ?ְוּבֵ

  
ֵעי ְלהּו לְ    ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב. ְד כִ ִמיּבָ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 
יָבָמה ין ּתֹוְפִסין ּבִ ֵאין ִקיּדּוׁשִ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר"ׁשֶ ת ַהּמֵ   , "לֹא ִתְהֶיה ֵאׁשֶ
ּה  ְהֶיה ּבָ   ֲהָוָיה ְלָזר.  לֹא ּתִ

  
אי ּמַ    ?ּוֵבית ׁשַ

  
ִתיב  ִתיב "חּוָצה" !?'ַלחּוץ'ִמי ּכְ    !ּכְ

  
ל    ?ּוֵבית ִהּלֵ
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י   ו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין-ּכִ בּו ַאִחים ַיְחּדָ ת-לֹו לֹא-ֵיׁשְ ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר-ִתְהֶיה ֵאׁשֶ ה ְוִיּבְ   ַהּמֵ ָ   ָמּה ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאׁשּ

 רש"י

  מתני' 
. יש שחמורות מאלו שש עריות

ומהו חומר שלהן שנשואות 
לאחרים ואינן יכולין להנשא 

בעליהן לאחיו מאביו ואם מתו 
שהן נכריות אצל זה צרותיהן 

   מותרות להנשא לזה:
. אינה יכולה להנשא לאחיו אמו

של זה מאביו שהרי היא לו 
אשת האב וכן אשת האב ואחות 
אביו ואשת אחיו מאביו שהיו 
לו בנים ואשת אחי אביו כולן 
אסורות לאחיו מאביו כשם 
שאסורות עליו ואין בהן צד 

ו ייבום על זה לעולם ואם נישא
לאחרים ולהם נשים אחרות 
ומתו מותרות לינשא לזה שאין 
צרת ערוה אסורה אלא כשנפלה 
לייבום עם הערוה פעם אחת 
שכיון שפטרה לצרת ערוה 
עמדה עולמית באיסור אשת אח 

   שיש לה בנים:
. צרת ערוה ב''ש מתירים

להתייבם לאחיו דלית להו הך 
   דרשה דלצרור:

   . הצרות מן האחין:חלצו
. ב''ש פוסלין מן הכהונה

   שחליצתה חליצה:
. לפי שחליצתן וב''ה מכשירין

שלא לצורך והרי כחולצת מן 
   הנכרי:

   . לאחים:נתייבמו
אותן  .בית שמאי מכשירין

   לכהנים אם נתאלמנו מיבמיהן:
. שנבעלו ובית הלל פוסלין

לאסור להן והנבעלה לפסול לה 
עשאה זונה והזונה אסורה 

   לכהונה:
. אע''פ שבני הצרה לא נמנעו כו'

שנתייבמו כב''ש ממזרים [הם 
לב''ה] שהרי באיסור אשת אח 
היא עליהם ואשת אח בכרת 
ובני עריות שהן חייבי כריתות 

ם כדאמרינן בפירקין ממזרים ה
אפ''ה לא נמנעו ב''ה מלישא 
נשים מב''ש לפי שהיו מודיעים 
להם אותן הבאות מן הצרות 

   ופורשים:
. אלו משאילים אלו על גבי אלו

   כליהם לאלו:
  

  גמ' 
. לא תהיה אשת המת החוצה

החיצונה שהיא נכרית ליבם לא 
   תהיה לזר:

. בהדה מכלל דאיכא פנימית
   קרובה ליבם:
. ין תופסין ביבמהשאין קידוש

יבמה שלא חלצה מנין אם 
נתקדשה לשוק שאין קדושין 
תופסין אע''ג דחייבי לאוין 

   בעלמא תפסי בהו קידושין:
. אינן ת''ל כו' לא תהא בה הויה

   תופסין:
   . דמשמע חיצונה:חוצה כתיב
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ְכִתיב  יָון ּדִ ְכִתיב - "חּוָצה"ּכֵ ַמאן ּדִ ֵמי 'ַלחּוץ' :ּכְ   .ּדָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ָתּה, ִה  ְתִחּלָ ִריָכה ָלֶמ"ד ּבִ ּצְ יָבה ׁשֶ ל תֵּ תּוב ּכָ יל ָלּה ַהּכָ סֹוָפּה טִּ   . "ֵה"א ּבְ
  

ֵבי  א ּדְ יְוַתּנָ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
גֹון ""    ,טו, כז)שמות ( "ֵאיִלָמה" - (שמות טז, א) ֵאִלים"ּכְ

   ,(שמואל ב' יז, כד) "ַמֲחָנְיָמה" -  (מלכים א' ב, ח) "ַמֲחָנִים"
  , (בראשית יב, י) "ִמְצַרְיָמה" - "ִמְצַרִים"

ְבָלָת    , (במדבר לג, מו) ְיָמה""ּדִ
ַלְיָמה"   ,(יחזקאל ח, ג) "ְירּוׁשָ

ָרה"   . "(יהושע יח, יב) "ִמְדּבַ
  

אי ּמַ   ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ְמָנא ְלהּו? ּדְ  ,ּוֵבית ׁשַ
  
   .ָנְפָקא "ְלִאיׁש ָזר"ִמ 
  

יּפֹוק ְלהּו ִמ  ל ַנִמי ּתֵ    !"ְלִאיׁש ָזר"ּוֵבית ִהּלֵ
  

   .ִאין ָהִכי ַנִמי
  

ה ִלי ה""חּוצָ     ?ָלּמָ
  

  ְלַרּבֹות ָהֲארּוָסה. 
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  
  . "ַהחּוָצה" - 'חּוָצה'ִמ 
  

   ?ְוִאיָדךְ 
ַמע ְלהוּ  ,"ַהחּוָצה" -  'חּוָצה'    .ָלא ַמׁשְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

אי: ּדְ ַטֲעַמְייהּו  ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ
  .ֵאין ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּורּדְ 
  

יַנח ֵהיָכא  א ֵמת, ְוַא ּדְ ּתֵ א ַחי ָנׂשָ ְך ָנׂשָ ה ְוָחֵייל  - ַחר ּכָ ָ ת ָאח. ַא לֹא ָאֵתי ִאיּסּור ֲאחֹות ִאׁשּ   ִאיּסּור ֵאׁשֶ
ה ָקֵדים! ָ א ֵמת, ֲאחֹות ִאׁשּ ְך ָנׂשָ א ַחי ְוַאַחר ּכָ א ָנׂשָ   ֶאלָּ

  
יָון  ת ָאח ְוָחֵייל ּדְ ּכֵ ה, ַא לֹא ָאֵתי ִאיּסּור ֵאׁשֶ ָ   ִאיּסּור ֲאחֹות ִאׁשּ

ְרָיאָהְוָיא ָלּה, ָצַרת  ְמקֹום ִמְצָוה, ְוׁשַ ּלא ּבִ    .ֶעְרָוה ׁשֶ
  
  
  

 רש"י

. שאם נתארמלה לרבות ארוסה
מן האירוסין צריכה ליבם 
כנשואה וחוצה משמע חיצונה 

   רבה עדיין לביאה:שלא נתק
. אשת אח חל על בתו אין איסור

של זה אצל אביה הלכך לא 
רמיא קמיה לייבומי והוה כמאן 
דליתא וכן באחות אשה ובכולן 
והכי מפרשא מילתיה דרבא 
במסקנא דמילתא ומיהו הא 
דפריך תינח היכא דנשא כו' לא 
ידע מילתיה דרבא וסבר דרבא 
אאחות אשה וכיוצא בה 

שקורבתו ע''י לחודייהו קאי 
   קדושין:

דלא אתי איסור אחות אשה 
. והויא וחייל אאיסור אשת אח

  כנכרית:
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .23
   :ָחְלצוּ "

אי ּמַ ית ׁשַ   ."ּפֹוְסִלים :ּבֵ
לוּ [ יִרין :ֵבית ִהּלֵ   ]."ַמְכׁשִ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

יּדְ ְלַאּפּוֵקי  ן נּוִרי,  ַרּבִ   יֹוָחָנן ּבֶ
הּו חֹוְלצֹות "ָאַמר: ּדְ  ּיְ רֹות ׁשֶ ן ָלֶהם ַלּצָ מֹותּבֹואּו ּוְנַתּקֵ   . "ְולֹא ִמְתַייּבְ

ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ
יִריםֵב ּדְ  ל ַמְכׁשִ    .ית ִהלֵּ
  

  
   :ָחְלצוּ  [  

אי ּמַ ית ׁשַ ה :ּבֵ הּוּנָ   .ּפֹוְסִלין ִמן ַהּכְ
לוּ  יִרין :ֵבית ִהּלֵ   ].ַמְכׁשִ

מוּ     :ִנְתַייּבְ
אי[ ּמַ ית ׁשַ יִרין.  :ּבֵ   ַמְכׁשִ
ל]וּ    . "ּפֹוְסִלין :ֵבית ִהּלֵ
  

  ה ִלי! ָהא ּתּו ָלּמָ 
  

ָתָנא    , "ָחְלצוּ "ַאְייֵדי ּדְ
ָנא ַנִמי מוּ " :ּתָ    ."ִנְתַייּבְ

  

 רש"י

. כיון דלב''ש זקוקות פשיטא
ליבם פשיטא אם חלצו פסולות 
ולב''ה כיון דפטרי להו מזיקת 
יבום אם חלצו כשרות לכהונה 

  דלאו חליצה היא:
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב    ––––יג, ב יג, ב יג, ב יג, ב  .24
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ה ִנְקֵראת"    :ְמִגיּלָ
ר ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ר, ּבַ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ר, ּבְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ׁשְ ר, ּבִ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ר, ּבִ ַאַחד ָעׂשָ    ,ּבְ

חֹות ְולֹא יֹוֵתר   . לה ב.)(מגי "לֹא ּפָ
  

ילְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ֵליּה    : יֹוָחָנן ַרּבִ
אן   !לֹא ַתֲעׂשּו ֲאגּוּדֹות ֲאגּוּדֹות - (דברים יד, א) 35ֲדדּו""לֹא ִתְתּגֹ  :ִאיְקֵרי ּכָ

  
ֵעי ֵליּה ְלגּוֵפיּה,  ֲדדּו""לֹא ִתְתּגֹ ַהאי    ִמיּבָ

ָאַמר ַרֲחָמָנא לֹא ַתֲעׂשּו ַחּבּוָרה ַעל ֵמת!    ּדְ
  

ֹג "לֹאן, ֵליָמא ְקָרא ִאם כֵּ     ?ֲדדּו""לֹא ִתְתּגֹ ַמאי  -  "ֲדדוּ ּתְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ֲאָתא.  :ׁשְ   ְלָהִכי הּוא ּדַ

  
ֲאָתא!  יה ְלָהִכי הּוא ּדַ   ְוֵאיָמא ּכּוּלֵ

  
ן, ֵליָמא ְקָרא  גֹודוּ  "לֹאִאם ּכֵ    ?ֲדדּו""לֹא ִתְתּגֹ ַמאי  - "ּתָ

ּה  ַמע ִמיּנָ י :ׁשְ ְרּתֵ    !ּתַ
  

ִניָת ָאַמר ֵליּה  אן לֹא ׁשָ    :: ַעד ּכָ
ַעְרֵבי ְפָסִחים ַעד ֲחצֹות " ֲהגּו ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ּבְ ּנָ ין,  - ָמקֹום ׁשֶ   עֹוׂשִ

ּלא ַלֲעׂשֹות  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ין -ָמקֹום ׁשֶ   . (פסחים נ.) "ֵאין עֹוׂשִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
   ,ָאִמיָנא ָלְך ֲאָנא ִאיּסּוָרא

אָאַמר ּדְ  ר ַאּבָ ֶמן ּבַ יָאַמר  ַרב ׁשֶ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
ִרים הָ  ם ֶאת ְיֵמי ַהּפֻ יֶהם"לֶּ ֵא "ְלַקּיֵ ְזַמּנֵ נּו ָלֶהם ֲחָכִמים - (אסתר ט, לא) ה ּבִ יּקְ ה ּתִ ים ַהְרּבֵ   .ְזַמּנִ
  ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ִלי ִמְנָהָגא?! 

  
   ?!ְוָהָתם ָלאו ִאיּסּוָרא ָהְוָיא

   :ְוָהְתַנן
ְיָלה" ּלַ    :ּבַ

אי ּמַ ית ׁשַ   ְסִרין, אוֹ  ּבֵ
לוּ  יִרין ֵבית ִהּלֵ    !(פסחים נה.) "ַמתִּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ֵלית ֵליּה     .ָהָתם ָהרֹוֶאה אֹוֵמר: ְמָלאָכה הּוא ּדְ

  
אי" :ְוָהא ּמַ ית ׁשַ רֹות ָל  :ּבֵ יִרין ַהּצָ    ,ַאִחיםַמתִּ

לוּ     !"אֹוְסִרים :ֵבית ִהּלֵ
  

ִדְבֵרי   יד,א אי ּכְ ּמַ ית ׁשַ    ?!ֶהםִמי ָסְבַרּתְ ָעׂשּו ּבֵ
ִדְבֵריֶהם.  אי ּכְ ּמַ ית ׁשַ   לֹא ָעׂשּו ּבֵ

  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

  ָעׂשּו ְוָעׂשּו. 
  
א ִב וּ  מּוֵאלּדְ ְפלּוְגּתָ   :ַרב ּוׁשְ

ִדְבֵריֶהם,  ַרבּדְ  אי ּכְ ּמַ ית ׁשַ   אֹוֵמר: לֹא ָעׂשּו ּבֵ
מּוֵאלוּ    ָאַמר: ָעׂשּו ְוָעׂשּו.  ׁשְ
  

  ֵאיַמת? 
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ם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם   ִנים ַאּתֶ ין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת-לֹא ִתְתּגְֹדדּו ְולֹא  ּבָ ימּו ָקְרָחה ּבֵ   ָתׂשִ

 רש"י

. לקמן (דף יד:) דר' יוחנן
   בברייתא:

יות . הערבואו ונתקן לצרות
שיהו חולצות וכיון דבעו חליצה 
חליצתה פוסלת אפי' לב''ה 
קמ''ל דב''ה אפי' תקנתא דרבנן 

   לית להו בצרות דליחלצו:
. דזונה היא וב''ה פוסלין

ופסולה לכהונה אבל מתרומה 
דבי נשא לא מיפסלה בבעילת 
כרת אלא בבעילת חלל ונתין 
וממזר ועובד כוכבים ועבד 

   ח:):בפרק אלמנה לכ''ג (לקמן ס
. לא תעשו אגודות אגודות

דנראה כנוהגין ב' תורות 
כשקורין כפרים את המגילה 
ביום כניסה ועיירות גדולות 

   בי''ד ומוקפין חומה בט''ו:
. א''כ לכתוב קרא לא תגודדו

   דמשמע לשון גדידה וחבורה:
. ואימא כוליה להכי הוא דאתא

   שלא תעשו אגודות:
. מדלא א''כ לכתוב לא תגודו

   דו לשון אגודה:כתיב תגו
. לא שנית ע''כ מקום שנהגו כו'

   היה לך להשיב תשובה זו:
. דאסרי אמינא לך אנא איסורא

להו רבנן לבני ארביסר דאי בעו 
למיקרא בחמיסר לא מצו וכן 
בני ט''ו בי''ד ודמיא לשתי 

   תורות:
. דהתם ואת אמרת לי מנהגא

לכ''ע שרי ומיהו באתרא 
דאחמור לא ישנה את דרכו 

   מחלוקת:מפני ה
. ופרכינן והתם איסורא ליכא

   בתמיה:
. בליל והא קתני התם בלילה

בדיקת חמץ ב''ש אוסרים וב''ה 
מתירים לעשות מלאכה ואיכא 
דעבדי כב''ה ואיכא דעבדי כבית 

   שמאי והרי כאן אגודות:
. לא דמי לשתי תורות א''ל התם

דהרואה את זה שאין עושה 
מלאכה אומר דאין לו מה 

  לעשות:
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ָאַמר - ת קֹול קֹוֶדם ּבַ  :ִאיֵליָמא ַמאן ּדְ   ? "לֹא ָעׂשוּ " :ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
ת קֹול  א ְלַאַחר ּבַ ָאַמר -ְוֶאּלָ ַמאן ּדְ   ָעׂשּו?  :ַמאי ַטֲעָמא ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא ת קֹול,  :ִאי ּבָ   קֹוֶדם ּבַ

ֵעית ֵאיָמא ת קֹול.  :ְוִאי ּבָ   ְלַאַחר ּבַ
  
ֵעית ֵאיָמא" ת קֹול :ִאי ּבָ    ".קֹוֶדם ּבַ

א, ֵב ּדְ  ,ןּוְכגוֹ  ל רּוּבָ   ית ִהּלֵ
ָאַמר א.  - "לֹא ָעׂשוּ " :ְלַמאן ּדְ ל רּוּבָ ית ִהּלֵ ָהא ּבֵ   ּדְ
ָאַמר ִכי ֲהָדֵדי ִניְנהּו,  -  "ָעׂשוּ " :ּוַמאן ּדְ א ֵהיָכא ּדְ ַתר רּוּבָ י ָאְזִליַנן ּבָ   ּכִ

ֵדי ְטֵפי.  אי ְמַחּדְ ּמַ ית ׁשַ   ָהָכא, ּבֵ
  
ֵעית ֵאיָמא"   ".ת קֹולְלַאַחר ּבַ  :ְוִאי ּבָ

ָאַמר ָהא ָנְפָקא  -  "לֹא ָעׂשוּ " :ַמאן ּדְ ת קֹולּדְ    .ּבַ
ָאַמר י -  "ָעׂשוּ " :ּוַמאן ּדְ ַע ִהיא,  ַרּבִ ַבת קֹולּדְ ְיהֹוׁשֻ יִחין ּבְ ּגִ    .ָאַמר: ֵאין ַמׁשְ

  
ָאַמר  אן "ָעׂשוּ "ּוַמאן ּדְ   ! לֹא ַתֲעׂשּו ֲאגּודֹות ֲאגּודֹות ְדדּו""לֹא ִתְתּגֹ , ָקֵריַנן ּכָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

י ָאְמִריַנן ִעיר ַאַחת,  -  "לֹא ִתְתּגְדדּו" :ּכִ י ִדיִנין ּבְ י ָבּתֵ ּתֵ גֹון ׁשְ   ּכְ
אי,  ּמַ ִדְבֵרי ֵבית ׁשַ לּו מֹוִרים ּכְ   ַהּלָ

ל,  ִדְבֵרי ֵבית ִהּלֵ לּו מֹוִרים ּכְ   ְוַהּלָ
י ֲעָיירֹות  ּתֵ ׁשְ י ִדיִנים ּבִ י ָבּתֵ ּתֵ   ּה. ֵלית ָלן ּבָ  -ֲאָבל ׁשְ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ֵמי!  ִעיר ַאַחת ּדָ י ִדיִנים ּבְ י ָבּתֵ ּתֵ ׁשְ ל ּכִ אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ   ְוָהא ּבֵ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
י ָאְמִריַנן  ִעיר ַאַחת,  ְדדּו""לֹא ִתְתּגֹ ּכִ ין ּבְ ית ּדִ גֹון ּבֵ   ּכְ

אי, לַ ּפְ  ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ   ג מֹוִרין ּכְ
ל. ג מלַ ּוְפ  ִדְבֵרי ֵבית ִהּלֵ   ֹוִרין ּכְ

ִעיר ַאַחת  י ִדיִנין ּבְ י ָבּתֵ ּתֵ ּה  - ֲאָבל ׁשְ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ל " ְמקֹומֹו ׁשֶ יּבִ ְרֶזל.  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ת, ַלֲעׂשֹות ּבַ ּבָ ׁשַ ָחִמים ּבְ   ָהיּו ּכֹוְרִתים ֵעִצים ַלֲעׂשֹות ּפֶ

ל  ְמקֹומֹו ׁשֶ יּבִ ָחָלבָהיּו  ִליִלייֹוֵסי ַהגְּ  ַרּבִ ר עֹוף ּבְ ׂשַ   . "אֹוְכִלים ּבְ
ל " ְמקֹומֹו ׁשֶ יּבִ    ,ִאין – "ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ל  ְמקֹומֹו ׁשֶ יּבִ   לֹא.  - ֲעִקיָבא  ַרּבִ
ַתְנָיא   :ּדְ

ָלל ָאַמר " יּכְ   : ֲעִקיָבא ַרּבִ
 ַ ת ֵאין ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ֶאְפׁשָ ל ְמָלאָכה ׁשֶ תּכָ    !"ּבָ

  
יּוְבָתא    ?ְוַהאי ַמאי ּתְ

אֵני!    ְמקֹומֹות ְמקֹומֹות ׁשָ
  

   ?ּוְדָקָאֵרי ָלּה ַמאי ָקָאֵרי ָלּה 
  

ֲעָתְך ָאִמיָנא    :ָסְלָקא ּדַ
ּום חּוְמָרא  ֵמיּדְ ִמׁשּ ָמקֹום ֶאָחד ּדָ ת ּכְ ּבָ    ,ׁשַ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יּדְ  הוּ  ַרּבִ י ִאיְקלַ ַאּבָ יּדְ ע ְלַאְתֵריּה , ּכִ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ ַרָגא.  ְיהֹוׁשֻ   ֲהָוה ְמַטְלֵטל ׁשְ
יּדְ ְוִכי ִאיְקַלע ְלַאְתֵריּה  ַרָגאיֹוָחָנן ַרּבִ   !, לֹא ֲהָוה ְמַטְלֵטל ׁשְ

  
ָיא    ?ְוַהאי ַמאי קּוׁשְ

 רש"י

. בעירובין בפ''ק (דף יג.) בת קול
יצאה בת קול ואמרה הלכה 

   כב''ה:
   . בחכמה:דכי הדדי נינהו
   . בפ' הזהב:ר' יהושע היא

היו כורתים עצים בשבת 
. לבו ביום כדי לעשות פחמים

לעשות ברזל איזמל של מילה 
דקסבר ר''א מכשירי מצוה 

   דוחין שבת כמצוה עצמה:
. שהיה דורש בשר עוף בחלב

בחלב אמו מי שיש לו חלב אמו 
יצא בשר עוף שאין לו חלב אם 

   והכי אמרי' בפ' כל הבשר:
. לגבי מילה כלל אמר ר''ע

   באיסור שבת:
. הא כבר שנו מאי קארי לה

לעיל כי אמרינן לא תתגודדו 
   כו':

. נר שהדליקו בו מטלטל שרגא
בשבת וכבה דסבר לה רבי 
יהושע כר''ש דלית ליה מוקצה 
ור' יוחנן סבר לה כר' יהודה 
דאית ליה מוקצה אפי' שלא 

   מחמת איסור:
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אֵני?    ְולֹא ָאְמִריַנן ְמקֹומֹות ׁשָ
  

  ֲאַנן, ָהִכי ָקָאְמִריַנן: 
י הוּ  ַרּבִ    ?ְוֵהיִכי ָעֵביד ָהָכא ָהִכי ,, ֵהיִכי ָעֵביד ָהָכא ָהִכיַאּבָ

  
י הּו כְּ  ַרּבִ יַאּבָ ן ֵלִוי ְסִביָרא ֵליּה.  ַרּבִ ַע ּבֶ   ְיהֹוׁשֻ

יּדְ ְוִכי ִמְקַלע ְלַאְתֵריּה  בֹודֹו  ַרּבִ ּום ּכְ יּדְ יֹוָחָנן לֹא ֲהָוה ְמַטְלֵטל ִמׁשּ   .יֹוָחָנן ַרּבִ
  

ָעא!  ּמָ א ׁשַ   ְוָהִאיּכָ
  

ָעא ּמָ מֹוַדע ֵליּה ְלׁשַ    .ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יִרים" ֵאּלּו אֹוְסִרים ְוֵאּלּו ַמתִּ י ׁשֶ    ,ַאף ַעל ּפִ

אילֹא ִנְמְנעּו  ּמַ ית ׁשַ ים ִמ  ּבֵ א ָנׁשִ ָ יׂשּ לִמּלִ ית ִהּלֵ   , ּבֵ
לְולֹא  ית ִהּלֵ איִמ  ּבֵ ּמַ ית ׁשַ   . "ּבֵ

ָלָמא ׁשְ ּום ָה  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ   . "לֹא ִנְמְנעוּ " :ִכילֹא ָעׂשּו, ִמׁשּ
א ִאי ָאְמַרּתְ  אי  - ָעׂשּו  :ֶאּלָ    ?!"לֹא ִנְמְנעוּ "ַאּמַ

ּמַ  ית ׁשַ ָלָמא ּבֵ ׁשְ ל לֹא ִנְמְנעוּ ּבִ ית ִהּלֵ יֵבי ָלאִוין ִניְנהּו.  -  אי ִמּבֵ ֵני ַחּיָ   ּבְ
ֵר  יֵבי ּכָ ֵני ַחּיָ אי לֹא ִנְמְנעּו? ּבְ אי ַאּמַ ּמַ ית ׁשַ ל ִמּבֵ ית ִהּלֵ א ּבֵ   !ַמְמֵזִרים ִניְנהוּ  ,יתֹותֶאּלָ

  
יָמא ל  :ְוִכי ּתֵ ית ִהּלֵ ֵריתֹותּדְ ָקָסְבִרי ּבֵ יֵבי ּכָ    ,ֵאין ַמְמֵזר ֵמַחּיָ

יְוָהָאַמר    ֶאְלָעָזר:  ַרּבִ
ָצרֹות, " ל ּבְ אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ ְחְלקּו ּבֵ ּנֶ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

ִאיּסּור י ׁשֶ א ִמּמִ ֵאין ַמְמֵזר ֶאּלָ ֵרתמֹוִדים ׁשֶ   ! "ֹו ִאיּסּור ֶעְרָוה ְוָענּוׁש ּכָ
  

ּלא ָעׂשּו!  ּה ׁשֶ ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ   ֶאלָּ
  

  לֹא, ְלעֹוָלם ָעׂשּו, 
מֹוְדֵעי ְלהּו ּוָפְרׁשֵ    י.ּדְ

  
ָרא, וְ  ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ָקָתֵני ֵסיָפא:  ְמאֹות, "ּדְ ָהרֹות ְוָכל ַהטֻּ ל ַהטְּ   ּכָ
ָהיּו ֵאּלּו ְמַטֲהִרין וְ  ִאיןׁשֶ י ֵאּלוּ  ,ֵאּלּו ְמַטּמְ ּבֵ ים ְטָהרֹות ֵאּלּו ַעל ּגַ  ,  "לֹא ִנְמְנעּו עֹוׂשִ

מֹוְדֵעי ְלהּו    יד,ב ָלָמא ּדְ ׁשְ ּום ָהִכי לֹא ִנְמְנעּו,  - ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ   ִמׁשּ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ל לֹא - לֹא מֹוְדֵעי ְלהּו ּדְ  :ֶאּלָ ית ִהּלֵ אי ִמּבֵ ּמַ ית ׁשַ ָלָמא ּבֵ ׁשְ    ,ִנְמְנעוּ  ּבִ

אי ְטָהרֹות ִניְנהּו. ֵב ּדְ ֻטְמאֹות ּדְ           ּמַ ית ׁשַ ל ְלּבֵ   ית ִהּלֵ
ה לֹא ִנְמְנעּו?  אי ָלּמָ ּמַ ית ׁשַ ל ִמּבֵ ית ִהּלֵ א ּבֵ   ֶאלָּ

ל ֻטְמאֹות ִניְנהּו! ֵב ּדְ ְטָהרֹות  ית ִהּלֵ אי ְלּבֵ ּמַ   ית ׁשַ
מֹוְדֵעי ְלהוּ  א ָלאו ּדְ    .ֶאלָּ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

ָהְך ֵמָהְך!    ּוַמאי אּוְלֵמיּה ּדְ
  

ֵתיָמא   ָצָרה ָקָלא ִאית ָלּה,  :ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
  

 רש"י

. דרבי אבהו והא איכא שמעא
דלא מסיק אדעתיה ומטלטל 

ן הואיל וחזי באתריה דר' יוחנ
   לר' אבהו בעלמא דמטלטל:

. הנך בני חייבי לאוין נינהו
דב''ה שהצרות נישאות לשוק 
בלא חליצה אפי' לב''ש דאמרי 
חליצה בעי בלאו בעלמא נינהו 
לא תהיה אשת המת ואין ממזר 
אלא מחייבי כריתות כדאמרי' 

   לקמן בהחולץ (דף מט.):
. כיון דצרת חייבי כריתות נינהו

המייבמה עומד הבת פטורה 
   באיסור אשת אח בכרת:

. אלא אין ממזר מחייבי כריתות
מחייבי מיתות ב''ד כגון אמו 
וחמותו וכלתו וכיוצא בהן וכל 
הנך דאיסור אחוה לית בהו 

   מיתה:
. ב''ש לב''ה דעו דמודעי להו

שהמשפחה זו מצרת ערוה 
   שנתייבמה באה ופרשו:

. משאילין כלים אלו ע''ג אלו
רין בטהרות לאלו וב''ה מחמי

  טפי:
. ומאי אולמיה דהאי מהאי

דקאמר ה''נ מסתברא דמודעי 
   להו מהאי היכי מסתברא טפי:

. ולא צריך קלא אית לה
מהתם לא תילף לאודועי ו

דמודעי: ה''ג פשיטא בני חייבי 
  לאוין כשרים נינהו:
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        טז, אטז, אטז, אטז, א    ––––    יד, ביד, ביד, ביד, ב .25
   :ּגּוָפא

יָאַמר "   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ְחְלקּו  ּנֶ י ׁשֶ איַאף ַעל ּפִ ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ ָצרֹות,  ֵבית ִהּלֵ   ּבְ

י א ִמּמִ ֵאין ַמְמֵזר ֶאּלָ ֵרת מֹוִדים ׁשֶ ִאיּסּורֹו ִאיּסּור ֶעְרָוה ְוָענּוׁש ּכָ   . "ׁשֶ
  

  ? "מֹוִדים"ַמאן 
ל  אי ְלֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ יָטא –ִאיֵליָמא ּבֵ ׁשִ ִרים ִניְנהוּ  !ּפְ ׁשֵ יֵבי ָלאִוין ּכְ ֵני ַחּיָ    !ּבְ

אי  ּמַ ל ְלֵבית ׁשַ ית ִהּלֵ א ּבֵ ֵריתֹות ִהיא!  - ֶאּלָ יֵבי ּכָ   ִהיא ּגּוָפא ַחּיָ
  

לְלעֹולָ  אי ְלֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ    ,ם ּבֵ
יְד ּוְלַאּפּוֵקי ִמ  יֵבי ָלאִוין"ָאַמר: ּדְ ֲעִקיָבא,  ַרּבִ   , (יבמות מט.) "ֵיׁש ַמְמֵזר ֵמַחּיָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְחְלקּו " ּנֶ י ׁשֶ איַאף ַעל ּפִ ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ    :ֵבית ִהּלֵ

ָצרֹות,    ּבְ
   ,ֲאָחיֹותַב וְ 

ֵגט יָ  ןּבְ    ,ׁשָ
ת ִאיׁש, ִב וּ    ְסֵפק ֵאׁשֶ

ק. ּוִב  פּוְנּדָ ּתֹו ְוָלָנה ִעּמֹו ּבְ   ְמָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ
רּוָטה,  ֵוה ּפְ ְפרּוָטה ּוִבׁשְ ֶסף, ּבִ ֵוה ּכֶ ֶכֶסף ּוִבׁשְ   ּבְ

אילֹא ִנְמְנעּו  ּמַ ית ׁשַ ים ִמ  ּבֵ א ָנׁשִ ָ יׂשּ לִמּלִ ית ִהּלֵ   , ּבֵ
לְולֹא  ית ִהּלֵ איִמ  ּבֵ ּמַ ית ׁשַ   . ּבֵ

ֶזה,  ה ְוֵריעּות נֹוֲהִגים ֶזה ּבָ ִחיּבָ ְדָך ׁשֶ   ְלַלּמֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ לֹום ֱאָהבּו"ְלַקּיֵ ָ   . (זכריה ח, יט) "ָהֱאֶמת ְוַהׁשּ

י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
אי,  ּדַ   ִנְמְנעּו ֵהן ִמן ַהּוַ

ֵפק   . "ְולֹא ִנְמְנעּו ִמן ַהסָּ
ָלָמא ׁשְ ּום ָהִכי ִנְמְנעּו.  -  "ָעׂשוּ " :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ   ִמׁשּ

א ִאי ָאְמַרּתְ  אי ִנְמְנעּו?  - "לֹא ָעׂשוּ " :ֶאּלָ   ַאּמַ
  

ָרא?   , "ָעׂשוּ "ְנִהי ַנִמי  !ְוִתְסּבְ
אי  ּמַ ית ׁשַ ל ִנְמְנעּו ִמּבֵ ית ִהּלֵ ָלָמא ּבֵ ׁשְ ל. ּדְ ּבִ ית ִהּלֵ ֵריתֹות ִניְנהּו ּוַמְמֵזִרים ֵהם ְלּבֵ יֵבי ּכָ   ַחּיָ

י א ּבֵ אי ִנְמְנעּו ֶאּלָ אי ַאּמַ ּמַ ִרים ִניְנהּו! ִמ ת ׁשַ יֵבי ָלאִוין ִניְנהּו ּוְכׁשֵ ֵני ַחּיָ ל? ּבְ ית ִהלֵּ   ּבֵ
  
ר ִיְצָחקָאַמר ְד כִּ    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ָרה ַעְצָמּה,  א ַלּצָ   לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ
ָרה ַעְצָמּה  א ַלּצָ   ָהָכא ַנִמי לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

  
ָנא ִמן ַהוַּ  ִאיּסּוָרא הּואּוַמאי ׁשְ אי ּדְ   !ַנִמי ִאיּסּוָרא הּוא ָסֵפק ,ּדַ

  
יָמא ִמן ַהָסֵפק    ,ָלא ּתֵ

א ֵאיָמא  ָתםֶאּלָ    ,ִמן ַהּסְ
י מֹוְדֵעי ְלהּו ּוָפְרׁשֵ    .ּדְ

  
ַמע ָלן    ?ּוַמאי ָקא ַמׁשְ

ֶזה  א - ַאֲהָבה ְוֵריעּות נֹוֲהִגים ֶזה ּבָ    !ַהְיינּו ֵריׁשָ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
ּה כּדְ  יּוּלָ ְמעֹון ִהיא ַרּבִ    .ׁשִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יָאַמר "ּדְ  ן נּוִרי ַרּבִ   : יֹוָחָנן ּבֶ

ָרֵאל?  ִיׂשְ   ֵהיָאְך ֲהָלָכה זֹו רֹוַוַחת ּבְ
אי  ּמַ ִדְבֵרי ֵבית ׁשַ ה ּכְ ל,  - ַנֲעׂשֶ ָלד ַמְמֵזר ְלִדְבֵרי ֵבית ִהּלֵ   ַהּוָ

ש"יר  

. לקמן בפרק החולץ (דף מדר''ע
   מט.):
   . במתני':בצרות

. בפרק ד' אחין (לקמן ובאחיות
   כו.):

. בפרק ב''ש ובספק אשת איש
(לקמן קז.) דתנן בש''א אין 
ממאנים אלא ארוסות וכו' 
והקטנה בת מיאון קרי ספק 

מאנת ונפקא אשת איש דלמא מ
לישנא אחרינא נראה שכיב מרע 
שכתב לאשה זה גיטיך מהיום 
אם מתי מחולי זה כל אותם 
הימים נקראת ספק אשת איש 
כדתנן (גיטין דף עד.) מה היא 
כל אותן הימים ר' יוסי אומר 
בעילתו ספק ר''מ אומר בעילתו 
תלויה ותנן לא תתייחד עמו 
אלא ע''פ עדים אע''פ שלא שנינו 

קת ב''ש וב''ה על כרחך בה מחלו
נחלקו בה אותו מחלוקת 
שנחלקו במגרש את אשתו ולנה 
עמו בפונדק (שם דף פא.) לב''ש 
דאמרי לא אמרי' הן הן עדי 
ייחוד הן הן עדי ביאה אינה 
צריכה הימנו גט שני ולב''ה 
דאמרי הן הן עידי ייחוד הן הן 
עדי ביאה צריכה הימנו גט שני 

(שם ובפ' מי שאחזו קורדייקוס 
עג:) איפליגו בה ר' יוסי בר' 
יהודה ורבנן דקתני ראוה 
שנתייחדה עמו באפלה כו' 
ומוקמינן התם דאליבא דב''ה 
דמגרש אשתו ולנה עמו בפונדקי 
הוא דאיפליגו בה דאמר כמאן 
אזלא הא דא''ר יוחנן מחלוקת 
כשראוה כשנבעלה כו' וההיא 
דר' יוחנן גבי פלוגתא דב''ש 

   וב''ה איתמר:
. המגרש את אשתו ולנה גט ישן

עמו בפונדקי במס' גיטין 
   בהזורק (ד' פא.):

בכסף ושוה כסף בפרוטה ושוה 
. לענין קידושי אשה ב''ש פרוטה

אומרים בדינר ושוה דינר 
ובה''א בפרוטה ושוה פרוטה 
ודינר הוא כסף צורי ופרוטה 
היא של נחושת וה''ק הכא 
בכסף ובשוה כסף לב''ש 

'ה בפרוטה ובשוה פרוטה לב'
ובפ''ק דקדושין (דף יא.) קרי 
לדינר דב''ש כסף דאמר רב אסי 
כל כסף האמור בתורה סתם 
כסף צורי ואותבינן והרי 
קידושי אשה כו' לימא רב אסי 

   דאמר כב''ש:
. קא ס''ד השתא מן הספק

באיסור ספק כגון מגרש ולנה 
עמו בפונדקי דליכא אלא ספק 

   דשמא בא עליה לשם קידושין:
א דקתני נמנעים . הלצרה עצמה

מצרה עצמה ולעולם ב''ש נמי 
נמנעים מב''ה מלישא צרת הבת 

   בלא חליצה:
. כל כמה דלאו מודעי מן הסתם

להו לא היו פרשי מסתמא 
דודאי אי הוי מהנך דלא סבירא 

  להו הוו מודעי להו:
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ל  ִדְבֵרי ֵבית ִהּלֵ ה ּכְ ָלד ּפָ  - ַנֲעׂשֶ איַהּוָ ּמַ   ,גּום ְלִדְבֵרי ֵבית ׁשַ
רֹות,   ן ָלֶהן ַלּצָ   ּבֹואּו ּוְנַתּקֵ

מֹות.    טו,א הּו חֹוְלצֹות ְולֹא ִמְתַייּבְ ּיְ   ׁשֶ
ָבר  יקּו ִלְגמֹור ֶאת ַהּדָ ָעהלֹא ִהְסּפִ ָ ְטְרָפה ַהׁשּ ּנִ    .ַעד ׁשֶ

ְמִליֵאל וֹ ָאַמר ל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ
ה ָלֶהם ַלּצָ  ֲעׂשֶ ה?ַמה ּנַ    ."רֹות ָהִראׁשֹונֹות ֵמַעתָּ

ָלָמא ׁשְ ָקָאַמר "ָעׂשוּ " :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ה" :ַהְיינּו ּדְ ֲעׂשֶ   ?"ַמה ּנַ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ה"ַמאי  -" לֹא ָעׂשוּ " :ֶאּלָ ֲעׂשֶ   ? "ַמה ּנַ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ָרה ַעְצָמּה  א ַלּצָ   .לֹא ִנְצְרָכה, ֶאּלָ
ֲעׂשֶ  לֵב ּדְ ָהָנְך ָצרֹות  :ָהִכי ָקָאַמר -  ה""ּוַמה ּנַ אי ֵהיִכי ַנֲעֵביד ְלהוּ ֵב לְ  ,ית ִהלֵּ ּמַ    ?ית ׁשַ

ְבַרְייהוּ  -ִליָחְלצּו     !ִמיָמֲאֵסי ַאּגַ
יָמא ָרֶכיָה ַדְרֵכי נֹ -ִליָמֲאָסן  :ְוִכי ּתֵ לֹום"ַעם ְוָכל ְנִתיבֹ "ּדְ   . (משלי ג, יז) ֶתיָה ׁשָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יָאַמר "ּדְ    : ַטְרפֹון ַרּבִ
בֹ  ֵאָבִני ָמַתי תָּ התְּ ֶאּנָ ָ ת ְלָיַדי ְוֶאׂשּ   ! "א ָצַרת ַהּבַ

  
ה.  :ֵאיָמא יֶאּנָ   ְוַאׂשִ

  
ֵאָבִני"ְוָהא    ָקָאַמר!  "תְּ

  
יְד ְלַאּפּוֵקי ִמ  ן נוּ  ַרּבִ    .ִרייֹוָחָנן ּבֶ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ל " ִבּתֹו ׁשֶ ה ּבְ ְמִליֵאלַמֲעׂשֶ ן ּגַ ָהְיָתה נְ  ַרּבָ ִנים, ׁשֶ לֹא ּבָ א ָאִחיו, ּוֵמת ּבְ   ׂשּוָאה ְלַאּבָ
ם  ְמִליֵאלְוִייּבֵ ן ּגַ   ! "ֶאת ָצָרָתּה  ַרּבָ

  
אי הּוא? ּמַ ְלִמיֵדי ֵבית ׁשַ ְמִליֵאל ִמּתַ ן ּגַ ָרא ַרּבָ    !ְוִתְסּבְ

  
ְמִליֵאל,  ן ּגַ ל ַרּבָ ּתֹו ׁשֶ אֵני ּבִ א ׁשָ   .ַאְילֹוִנית ֲהַואיּדְ ֶאּלָ

   
ָקָתֵני ֵסי    :ָפאָהא ִמּדְ

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים"
ְמִליֵאל ַאְילֹוִנית ָהְיָתה ן ּגַ ל ַרּבָ ּתֹו ׁשֶ   , "ּבִ

ָלל  א ָסַבר ָלאו ַאְילֹוִנית ָהְיָתה! ּדְ ִמּכְ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ
  

ּה  יר ּבָ יַנְייהּו. וְ ִהּכִ א ּבֵ ּה ִאיּכָ יר ּבָ   לֹא ִהּכִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
יֵרׁש ִאיכָּ  ַנס ּוְלַבּסֹוף ּגֵ יַנְייהוּ ּכָ    .א ּבֵ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

יַנְייהוּ  א ּבֵ ִביָאה ִאיּכָ ַנאי ּבְ    .ֵיׁש ּתְ
  

אְמִתיב  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשַ
ה ּבְ " יַמֲעׂשֶ ָבט,  ֲעִקיָבא ַרּבִ ׁשְ ֶאָחד ּבִ ט ֶאְתרֹוג ּבְ יּקֵ ּלִ   ׁשֶ

ּוִרין.  ֵני ִעׂשּ   ְוָנַהג ּבֹו ׁשְ
אי,  -ֶאָחד  ּמַ ִדְבֵרי ֵבית ׁשַ   ּכְ

ל -ֶאָחד וְ  ִדְבֵרי ֵבית ִהּלֵ    ."ּכְ
ּה  ַמע ִמיּנָ    "!ָעׂשוּ " :ׁשְ

  
י ק ֵליּה  ַרּבִ ּפַ ָמֵריּה ִאְסּתַ     ,ֲעִקיָבא ּגְ

ָבט ָאְמרוּ  ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ָבט ָאמּור, אֹו ּבַ ׁשְ ֶאָחד ּבִ ל ּבְ ית ִהּלֵ    .ְולֹא ָיַדע ִאי ּבֵ

 רש"י

. דאם הולד פגום לדברי ב''ש
היה כהן פסול לכהונה ואע''ג 
דבני חייבי לאוין כשרים לקהל 
חללים הם לענין כהונה דאתא 
בק''ו מאלמנה לכ''ג לקמן 

   בשמעתין:
. וינשאו לשוק שיהו חולצות

   בהכשר לדברי הכל:
. נותמה נעשה לצרות הראשו

שנתייבמו ובניהם ממזרים אם 
   נגמור הלכה שלא יתייבמו:

. ואצרות דב''ה לצרה עצמה
שנישאו לשוק קאי והאי ומאי 
נעשה לאו אבנים קאי דהא אפי' 
לב''ש כשרים לקהל אלא אצרה 

   עצמה:
   . מתלמידי ב''ש היה:רבי טרפון

. מאחי מתי תבא צרת הבת
   לידי:

. אייבם אותה כדברי ואשאנה
   ב''ש:
   . לשוק כדברי ב''ה:יאנהואש

. ואם כב''ה והא תאבני קאמר
   מה חידוש כ''ע הכי נהגו:

. לאפוקי מדר' יוחנן בן נורי
   דאמר תקנתא דחולצות:

. בתמיה מתלמידי ב''ש הוא
   והלא מבני בניו של הלל הוא:

. ותנן או אילונית היתה
שנמצאו אילונית צרותיהן 

   מותרות:
ה''ג הכיר בה ולא הכיר בה 

. ול''ג אלא לת''ק נייהואיכא בי
דוקא דלא הכיר בה הוא דהוי 
מקח טעות אבל הכיר בה צרתה 
אסור' ולאחרים אפי' הכיר בה 
מותר' דקתני היתה ולא קתני 

   נמצאת:
כנס ולבסוף גירש איכא 

. לת''ק על ידי שגירש בינייהו
אחיו את בתו קודם מיתה אע''פ 
שכבר כנס הנכרית והיו צרות זו 

יל וגירש את על זו מותרת הוא
הערוה לבסוף ולאחרים הואיל 
וכנס את הנכרית קודם גירושין 
דערוה אסורה אלא בתו של ר''ג 

   אילונית היתה:
. הכונס אשה יש תנאי בביאה

על תנאי שאין עליה מומין או 
נדרים ונמצא שיש עליה לת''ק 
מהני תנאי והוי מקח טעות 
ותנאי היה לו לאחיו של ר''ג 

לכך לאו בבתו ולא נתקיים הי
אשתו היא וצרתה מותרת 
ואחרים סברי דאין תנאי מועיל 
בביאה דכיון דבעיל אחולי אחיל 
כדאמרינן בכתובות בהמדיר (ד' 
עג.) אין אדם עושה בעילתו 
בעילת זנות אלא משום 

   דאילונית היתה:
. ושנה שניה באחד בשבט

הנכנסת לשלישית היתה ונהג 
בה שני עישורין מעשר שני 

ט''ו בשבט ר''ה כב''ה דאמרי 
לאילנות ואכתי שניה היא 
ומעשר עני כב''ש דאמרי בא' 
בשבט ר''ה לאילנות ושלישית 

   היא:
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  : ָמר זּוְטָראְמִתיב 

ה ְוָיְלָדה " ל ַמֲעׂשֶ תֹו ׁשֶ ּלָ ֵקןּכַ אי ַהּזָ ּמַ    ,ׁשַ
ֲעִזיָבה ִביל ָקָטן, ּוִפיֵחת ֶאת ַהּמַ ׁשְ ה ּבִ י ִמטָּ ּבֵ ְך ַעל ּגַ   . (סוכה כח.) "ְוִסיּכֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ   ! "ָעׂשוּ " :ׁשְ
  

י ֲאִויר ָקָעֵביד :ָהָתם ָהרֹוֶאה אֹוֵמר    .ְלַאּפּוׁשֵ
  

  : ָמר זּוְטָראְמִתיב 
ׁשֹוֶקת ֵיהוּ " ה ּבְ ַלִים, ַמֲעׂשֶ ירּוׁשָ ָהְיָתה ּבִ   א ׁשֶ

ְקֶוה,    ְוָהְיָתה ְנקּוָבה ַלּמִ
ּה.  ּבָ ים ַעל ּגַ ַלִים ַנֲעׂשִ ירּוׁשָ ָהיּו ּבִ   ְוָכל ְטָהרֹות ׁשֶ

ְלחּו  איְוׁשָ ּמַ ית ׁשַ   ְוִהְרִחיבּוָה,  ּבֵ
איׁשֶ  ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ּה  רּוּבָ ֵחת ּבְ יּפָ תִּ   , "ַעד ׁשֶ
   :ּוְתַנן

עֹוְבָייּה ּוַבֲחָלָלּה ֵעירּוב ִמְק " פֹוֶפֶרת ַהּנֹוד ּבְ ׁשְ    ,ָואֹות, ּכְ
עֹות חֹוְזרֹות ִלְמקֹוָמן י ֶאְצּבָ תֵּ ׁשְ   , (מקוואות ו, ז) "ּכִ

ּה  ַמע ִמיּנָ   ! "ָעׂשוּ " :ׁשְ
  

ָקא ָעֵביד^ָהָתם    טו,ב א הּוא ּדְ י ַמּיָ    .ָהרֹוֶאה אֹוֵמר: ְלַאּפּוׁשֵ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יָאַמר "ּדְ  ר ָצדֹוקֶא  ַרּבִ   : ְלָעָזר ּבַ

ָהִייִתי לֹוֵמד ּתֹוָרה ֵאֶצל  ׁשֶ יּכְ   , יֹוָחָנן ַהחֹוָרִני ַרּבִ
ּצֹוֶרת.  ֵני ּבַ ׁשְ ֶמַלח, ּבִ ת ֲחֵריָבה ּבְ ָהָיה אֹוֵכל ּפַ   ָרִאיִתי ׁשֶ

א,  י ֶאת ַאּבָ אִתי ְוהֹוַדְעתִּ   ּבָ
י לֹו.    ָאַמר ִלי: הֹוֵלְך לֹו ֵזיִתים, ְוהֹוַלְכתִּ

ֵהן ַלִחין, ָרָאה אוֹ    ָתן ׁשֶ
  . ִלי: ֵאין ֲאִני אֹוֵכל ֵזיִתים ָאַמר

א.  י ֶאת ַאּבָ אִתי ְוהֹוַדְעתִּ   ּבָ
ָמִרים. ָתמּוָה ׁשְ סְּ א ׁשֶ    ָאַמר ִלי: ֵלְך ֶוֱאמֹור לֹו: ָחִבית ְנקּוָבה ָהְיָתה ֶאּלָ

  ּוְתַנן: 
ִלים, " ל ֵזיִתים ְמגּוְלּגָ   ָחִבית ׁשֶ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ֵקב.    ֵאין ְצִריָכה ִלּנָ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ֵקב.    ְצִריָכּה ִלּנָ

ִהיא ְטהֹוָרה ָמִרים ׁשֶ ָבה ּוְסָתמּוָה ׁשְ ִאם ִניּקְ   . (עדויות ד, ו) "ּומֹוִדים ׁשֶ
ִדְבֵרי  א ּכְ ה ֶאּלָ יו לֹא ָעׂשָ ל ַמֲעׂשָ אי ָהָיה ּכָ ּמַ ְלִמיד ׁשַ תַּ י ׁשֶ לְוַאף ַעל ּפִ   . "ֵבית ִהּלֵ

ָלָמא ׁשְ   ַהְיינּו ְרבּוֵתיּה.  -  "ָעׂשוּ " :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ
א ִאי ָאְמַרּתְ    ַמאי ְרבּוֵתיּה?!  - "לֹא ָעׂשוּ " :ֶאּלָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֲאלּו ֶאת " יׁשָ ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ
ת ַמהּו?    ָצַרת ַהּבַ

איָאַמר ָלֶהם: ַמֲחלֹוֶקת  ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ   . ֵבית ִהּלֵ
ִד    ְבֵרי ִמי? ַוֲהָלָכה ּכְ

דֹוִלים,  ֵני ָהִרים ּגְ ין ׁשְ י ּבֵ ם ַמְכִניִסין ראׁשִ ֵני ָמה ַאתֶּ   ָאַמר ָלֶהם: ִמּפְ
ל,  ית ִהּלֵ אי ּוֵבין ּבֵ ּמַ ית ׁשַ ין ּבֵ דֹולֹות, ּבֵ י ַמֲחלֹוקֹות ּגְ תֵּ ין ׁשְ   ּבֵ

י.  ְלתִּ ְלּגָ א ָירֹוצּו ּגֻ ּמָ   ִמְתָייֵרא ֲאִני ׁשֶ
ַלִים, ֲאָבל ֲאִני ֵמִעיד ָלֶכם ַע  ירּוׁשָ ָהיּו ּבִ דֹולֹות ׁשֶ חֹות ּגְ ּפָ י ִמׁשְ תֵּ   ל ׁשְ

ן ַעְכַמאי,  ית ְצבֹוִעים ִמּבֶ ַחת ּבֵ ּפַ   ִמׁשְ
ׁש,  ן ְמקֹוׁשֵ ית קֹוַפאי ִמּבֶ ַחת ּבֵ ּפַ   ּוִמׁשְ

ֵני ָצרֹות,  ֵהם ּבְ   ׁשֶ
ַח ּוֵמֶהם ּכֹ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ׁשּו ַעל ּגַ ּמְ דֹוִלים, ְוׁשִ   . "ֲהִנים ּגְ

 רש"י

. טיח טיט שעל מעזיבה
   התקרה:

. דסבירא לי' בשביל קטן
לשמאי קטן הצריך לאמו חייב 

   בסוכה:
. אבן חלולה שתחת צנור שוקת

המקלח מים מן ההר והיתה 
  נקראת שוקת יהוא:
מטבילים  .נעשים על גבה

בתוכה ואין בה מ' סאה אבל 
מקוה שלם הוה במים שבצדה 
ומתערבין ממעיין השוקת דרך 

   נקב כשפופרת הנוד:
. הרחיבו הרחיב לו את הנקב

   ופיחתו רובה לערב המקוה יפה:
. מקוה חסר עירוב מקואות

שבצד מקוה שלם ומתערבים 
המים דרך חריץ ונקב ושיעור 
הנקב לצרף המקואות ולהכשיר 

   ר:החס
. קנה שנותנים כשפופרת הנוד

בפי הנוד שיהא שיעור חלל 
החריץ כעוביה וחללה של 

   שפופרת דהיינו כשתי אצבעות:
. מתהפכות החוזרות למקומן

בחלל הנקב בריוח והיינו כבית 
הלל אבל לבית שמאי עד 

   שתפחת רובה:
. ולא דמי הרואה אומר כו'

לשתי תורות אבל היכא דדמי 
לאגודות אגודות לא עשו בית 

   שמאי כדבריהם:
. והוכשרו לקבל שהן לחין

טומאה וכלי חרס טמא על גבי 
עם הארץ ושמא נגע בגב החבית 

   וטמאה מדרבנן וטימאתם:
. משוליה ית היתה נקובהחב

היתה נקובה כדי שיצא משקה 
הזב מן הזיתים לחוץ וכיון דגלי 
דעתיה דלא ניחא ליה ביה לא 

   מכשר:
. ולא אלא שסתמוה שמרים

יצאו מן המשקין לפיכך הן 
   לחים:

. כמו ביצה מגולגלת מגולגלים
(עוקצין פ''ב מ''ו) דחוקין 

   ועומדים בחבית:
 . דמוהל היוצאאין צריכה לנקב

מן הזיתים מי פירות הן ואין 
   מכשירין:

. שמוהל מכשיר צריכה לנקב
כשמן [וצריכה לנקוב] שיצא 
המשקה לחוץ לגלויי דעתיה 

   דלא ניחא ליה ביה:
. כמו ותרץ גלגלתו ירוצו

   דאבימלך (שופטים ט) ל' ריצוץ:
. שנשאו לשוק שהן בני צרות

   כב''ה:
. לקמן ומהן כהנים גדולים וכו'

יה צרות פריך קא בעו מינ
וקפשיט להו בני צרות דאפילו 
לב''ש פשיטא דכשרים דבני 

   חייבי לאוין בעלמא נינהו:
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ָלָמאִאי ָא  ׁשְ ָקָאַמר  -  "ָעׂשוּ " :ְמַרּתְ ּבִ   . "ִמְתָייֵרא ֲאִני"ַהְיינּו ּדְ
א ִאי ָאְמַרּתְ  אי ָקָאַמר  - "ּלא ָעׂשוּ " :ֶאּלָ   ? "ִמְתָייֵרא ֲאִני"ַאּמַ

  
  ? "ִמְתָייֵרא ֲאִני"ַמאי  -  "ָעׂשוּ "ּוְנִהי ַנִמי 

יָהא ָאַמר  ַע:  ַרּבִ א "ְיהֹוׁשֻ יןֵמַחיָּ ֵאין ַמְמֵזר ֶאּלָ ית ּדִ   ! "יֵבי ִמיתֹות ּבֵ
  

  ְנִהי ַנִמי ַמְמֵזר ָלא ָהֵוי, 
גּום ִמיהּו ָהֵוי    .ּפָ

ל ָוחֹוֶמר ֵמַאְלָמָנה:    ִמּקַ
ּכֹ  ֵאין ִאיּסּוָרּה נֹוֵהג ּבַ גּום, ָמה ַאְלָמָנה ׁשֶ ָנּה ּפָ   ל, ּבְ

ּכֹ  ֶוה ּבַ ִאיּסּוָרּה ׁשָ   וכו'. לזֹו, ׁשֶ
  

יּה ָקּבָ  יט ֵלהָצרֹות, ְוָק עּו ִמיּנֵ   ! ֵני ָצרֹותּבְ  וּ ָפׁשֵ
  

יּה:  עּו ִמיּנֵ י ָקא ּבָ ְרּתֵ   ּתַ
  ָצרֹות ַמאי? 

ְמֵצי לֹוַמר ל,  -ָצרֹות  :ְוִאם ּתִ ֵבית ִהּלֵ   ּכְ
ֵני ָצרֹות  אי ַמהוּ ֵב ּדְ ּבְ ּמַ ית ׁשַ ל, ְלּבֵ   ?ית ִהּלֵ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
תֹו ְלֵבית רּוׁשָ ט: ְוַלד ַמֲחִזיר ּגְ ל?  ְלִמיְפׁשַ   ִהּלֵ

  ִמי ָקָאְמִריַנן: ַקל ָוחֹוֶמר, 
ּכֹ ּוָמה ַאְלָמָנה ְלכֹ  ֶוה ּבַ ֵאין ִאיּסּוָרּה ׁשָ דֹול ׁשֶ גּום. ֵהן ּגָ ָנּה ּפָ   ל, ּבְ

ּכֹ  ֶוה ּבַ ִאיּסּוָרּה ׁשָ גּום? זֹו, ׁשֶ ָנּה ּפָ ּבְ ין ׁשֶ   ל, ֵאינֹו ּדִ
ְלָמא ַאְלָמנָ  :אֹו ּדִ א ְלִמיְפַרְך: ַמה ּלְ ִה ִאיּכָ ֶלתה ׁשֶ   . יא ַעְצָמּה ִמְתַחּלֶ

  
  ְוָאַמר ְלהּו: 

  ,  "ִמְתָייֵרא ֲאִני" - ָצרֹות
ֵני ָצרֹות    טז,א    ...." ֲאִני ֵמִעיד ָלֶכם" –ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יֵמי " יּבִ יָנס ַרּבִ ן ָהְרּכִ ת ָלַאִחין ּדֹוָסא ּבֶ ָרה ָצַרת ַהּבַ   . "הּותְּ
ּה  ַמע ִמיּנָ   . "ָעׂשוּ " :ׁשְ

ַמע ִמינָּ    .ּה ׁשְ
  
  
  

 רש"י

. היינו דקאמר מתיירא אני
דמשוי להו ממזרים ולקטליה 

   ליה:
. לקמן בפ' הא א''ר יהושע

החולץ (דף מט.) אין ממזר אלא 
מחייבי מיתות ב''ד ואפי' 
פשיטא ליה דהלכה כב''ה לא 

   משוי להו ממזרים:
מאלמנה מה אלמנה לכה''ג 
שאין איסורה שוה בכל בנה 

. לכהונה דכתיב לא יחלל פגום
   זרעו (ויקרא כא):

. בישראלים זו שאיסורה שוה
   כבכהנים אינו דין שבנה פגום:

. דחייבי לאוין בני צרות דב''ה
נינהו מי הוו פגומין אליבא 

   דב''ש:
. מאחר למאי נפקא מינה

  שהלכה כב''ה:
. גרושתו למיפשט ולד מחזיר

משנשאת לאחר והחזירה וילדה 
לו בת אותה הבת מה היא 
לכהנים לב''ה ומבית שמאי 
בבני צרות נשמע לב''ה בבת 
מחזיר גרושתו דהוי נמי חייבי 

   לאוין:
. שאם מת היא עצמה מתחללת

כהן גדול פסולה זו להדיוט או 
אם היתה בת כהן נפסלת מן 
התרומה דשוייה חללה בביאתו 

יחלל זרעו  דכתי' (שם) לא
בעמיו ועמיו היינו אשתו ומשמע 
דשניהם מתחללים האשה 
והזרע תאמר במחזיר גרושתו 
שאין מתחללת בביאה זו דאי 
לינשא לכהן כבר מיפסלה 
משעת גרושין ואי בתרומה דבי 
נשא לא מיפסלה כדאמרי' בפ' 
אלמנה לכה''ג (לקמן סט.) דאין 
נפסלת בביאת חייבי לאוין אלא 

א לאפוקי בזר אצלה מעיקר
מחזיר גרושתו ויבמה לשוק 
דלאו זר מעיקרא הוא ולעיל גבי 
חייבי כריתות בני צרות דבית 
שמאי דלא פרכינן מה לאלמנה 
לכהן גדול שכן היא עצמה 
מתחללת התם נמי כיון דנבעלה 
לחייבי כריתות עשאה זונה 
ומתרומה דבי נשא מיפסלא 
כדאמרינן בפ' אלמנה לכה''ג 

פסלה ולהנשא לכהן נמי מי
כדתנן במתניתין (דף יג:) 

   נתייבמו ב''ה פוסלים:
. לומר הלכה צרות מתיירא אני

כדברי מי דמשוי להו לצרות 
  דבית שמאי בני חייבי כריתות:

. דב''ה דקא בעיתו אי בני צרות
   הם פגומים:

. שהם כהנים מעיד אני לכם
   גדולים:

. אחיו של בימי ר' דוסא הותרה
ר' דוסא שהי' מתלמידי ב''ש 
התירה כדתני לקמן ועשו על פיו 

   ונהגו כן:
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   :ּגּוָפא

יֵמי " יּבִ יָנס ַרּבִ ן ָהְרּכִ ת ָלַאִחין.  ּדֹוָסא ּבֶ ירּו ָצַרת ַהּבַ   ִהתִּ
ה ַל  ָבר ָקׁשֶ בֲֹחָכִמיםְוָהָיה ַהּדָ דֹול ָהָיה ְוֵעיָניו ָקמּו ִמּלָ ָחָכם ּגָ ֵני ׁשֶ ְדָרׁש. , ִמּפְ   א ְלֵבית ַהּמִ

  ָאְמרּו: ִמי ֵיֵלְך ְויֹוִדיעֹו? 
יֶהן ָאַמר ָל  ַע  ַרּבִ   : ֲאִני ֵאֵלְך. ְיהֹוׁשֻ

יְוַאֲחָריו ִמי?  ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ    .ֶאְלָעָזר ּבֶ
יְוַאֲחָריו ִמי?    . ֲעִקיָבא ַרּבִ

י, ַחְכ  ְפָחתֹו, ָאְמָרה לֹו: ַרּבִ יתֹו. ִנְכְנָסה ׁשִ ַתח ּבֵ ִאין ֶאְצְלךָ ָהְלכּו ְוָעְמדּו ַעל ּפֶ ָרֵאל ּבָ    .ֵמי ִיׂשְ
  ְנסּו, ְוִנְכְנסּו. ָאַמר ָלּה: ִיּכָ 

ָפסֹו ְל  יתְּ ַע  ַרּבִ ל ָזָהב, ְוהוֹ ְיהֹוׁשֻ ה ׁשֶ יָבהּו ַעל ִמטָּ   . ׁשִ
ב.  י, ֱאמֹור ְלַתְלִמיְדָך ַאֵחר ְוֵיׁשֵ   ָאַמר לֹו: ַרּבִ

יָאַמר לֹו: ִמי הּוא?  ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ   . ֶאְלָעָזר ּבֶ
ן ַלֲעַזְרָיה ֲחֵביֵרנּו?    ָאַמר: ְוֵיׁש לֹו ּבֶ

ה: ָקָר  ְקָרא ַהּזֶ ׁש ָלֶחם"א ָעָליו ַהּמִ יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֵ י ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ ם ָזַקְנּתִ   . (תהלים לז, כה) "ַנַער ָהִייִתי ּגַ
ל ָזָהב.  ה ׁשֶ יבֹו ַעל ִמטָּ ָפסֹו ְוהֹוׁשִ   תְּ

ב.  י, ֱאמֹור ְלַתְלִמיְדָך ַאֵחר ְוֵיׁשֵ   ָאַמר לֹו: ַרּבִ
ן יֹוֵסףּוא? ָאַמר לֹו: ּוִמי ה   . ֲעִקיָבא ּבֶ

ה הּוא  ן יֹוֵסףָאַמר לֹו: ַאתָּ ְמָך הֹוֵלְך ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ַעד סֹופֹו?!  ֲעִקיָבא ּבֶ ִ ׁשּ   ׁשֶ
ָרֵאל.  ִיׂשְ מֹוְתָך ִיְרּבּו ּבְ ב, ּכְ ִני, ׁשֵ ב ּבְ   ׁשֵ

ת.  יעּו ְלָצַרת ַהּבַ ִהּגִ ֲהָלכֹות, ַעד ׁשֶ ִבים אֹותֹו ּבַ   ִהְתִחילּו ְמַסּבְ
ת ַמהוּ ָא     ?ְמרּו ֵליּה: ָצַרת ַהּבַ

ל.  אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ   ָאַמר ָלֶהן: ַמֲחלֹוֶקת ּבֵ
ִדְבֵרי ִמי?    ֲהָלָכה ּכְ
ל. ֵב ָאַמר ָלֶהן: ֲהָלָכה ּכְ    ית ִהּלֵ

ְמָך ָאְמרוּ  ִ אי! ֵב ֲהָלָכה ּכְ  :ָאְמרּו ֵליּה: ַוֲהלֹא ִמׁשּ ּמַ   ית ׁשַ
ן ָה , אֹו ּדֹוָסאָאַמר ָלֶהם:  יָנסּבֶ ם? ְרּכִ ַמְעתֶּ   , ׁשְ

ַמְענּו.  י, ְסָתם ׁשָ י ַרּבִ   ָאְמרּו ֵליּה: ַחּיֵ
ָטן הּוא, וְ  כֹור ׂשָ ְלִמיֵדי ׁשַ  יֹוָנָתןָאַמר ָלֶהם: ָאח ָקָטן ֵיׁש ִלי, ּבְ מֹו, ְוהּוא ִמתַּ איׁשְ   . ּמַ

ֲהָלכֹות ַח ֶאְתֶכם ּבַ ּלא ְיַקּפֵ ֲהרּו ׁשֶ    ,ְוִהּזָ
ׁש ִעּמֹו ׁשְ  ּיֵ ֶרת. ְלִפי ׁשֶ ִהיא מּותֶּ ת ׁשֶ ָצַרת ַהּבַ ׁשּובֹות ּבְ   לֹׁש ֵמאֹות תְּ

ַעל ְמדּוָכה זֹו,  ַמִים ָוָאֶרץ, ׁשֶ ִביא, ֲאָבל ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ י ַהּנָ ב ַחּגַ   ָיׁשַ
ָבִרים: וְ  ה ּדְ לֹׁשָ   ָאַמר ׁשְ

ת     .ֲאסּוָרה –ָצַרת ַהּבַ
ר ָעִני ּבִ  - ַעּמֹון ּומֹוָאב ִרין ַמְעׂשַ ְ ִביִעית. ְמַעׂשּ ְ   ׁשּ

ִרים  ִלים ּגֵ ְרמֹוִדים - ּוְמַקּבְ ְרּדּוִיין ּוִמן ַהתַּ    .ִמן ַהּקַ
  

ָנא:    ּתָ
ֶפַתח ֶאָחד, " ְכְנסּו ִנְכְנסּו ּבְ ּנִ ׁשֶ   ּכְ

ָתִחים.  ה ּפְ לֹׁשָ ׁשְ ְצאּו, ָיְצאּו ּבִ ּיָ ׁשֶ   ּכְ
ַגע ּבֹו ּבְ  יּפָ   . ֲעִקיָבא ַרּבִ

י ֵליּה ְואֹוְקֵמיּה,    ַאְקׁשֵ
ְמָך הֹוֵלְך ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו? ָאַמר לוֹ  ִ ׁשּ ה הּוא ֲעִקיָבא ׁשֶ   : ַאתָּ

ם ִכיָת ְלׁשֵ ּזָ ֶריָך ׁשֶ ְעתָּ ְלרֹוֵעי ָבָקר. וְ  ,ַאׁשְ   ֲעַדִיין לֹא ִהּגַ
יָאַמר לֹו    . "אן: ַוֲאִפיּלּו ְלרֹוֵעי צֲֹעִקיָבא ַרּבִ

  
  
  

 רש"י

. וסבורים שחכם גדול היה
   חכמים שהוא התירה:

   . עמדו מלראות:קמו
דוסא . רבי יהושע לר' אמר לו

   אמור לתלמידך אחר וישב:
   . התירו שמעתם אומרים:דוסא

   . בלא דוסא:או בן הרכינס
. בן הרכינס סתם סתם שמענו

   ושמו לא הוזכר:
. חריף ועומד על בכור שטן הוא

שמועה ועושה מעשה ואינו שב 
   משמועתו לעשות כרבים:

. ישראלים הדרים עמון ומואב
בארץ עמון ומואב שכיבש משה 

דשו בקדושת א''י מסיחון ונתק
ועכשיו בבית שני בטלה 
קדושתה וזורעין בשביעית 
ותקנו להן מעשר ראשון ומעשר 
עני בשביעית כדמפרש לקמן 
מפני פרנסת עניים שבא''י שאין 
להם מה לאכול בשביעית לפי 
שבטל לקט שכחה ופיאה 
והולכים שם ונוטלים לקט 

   שכחה ופיאה ומעשר עני:
ומקבלים גרים מן הקרדויין 

. ולא אמרינן ממזרים הן ו'כ
מבנות ישראל שבאו עליהן 
עובדי כוכבים דאיכא רבנן 

   דפסלי:
  . יונתן בר''ע:פגע בו

  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

 

56

        טז, אטז, אטז, אטז, א .27
ר" ִרין ַמְעׂשַ ְ ִביִעית ַעּמֹון ּומֹוָאב ְמַעׂשּ ְ ׁשּ   . "ָעִני ּבַ
  
  ָאַמר ַמר: ּדְ 

ְבׁשּו עֹוֵלי ָבֶבל,  ְבׁשּו עֹוֵלי ִמְצַרִים ְולֹא ּכָ ים ּכָ ַרּכִ ה ּכְ   ַהְרּבֵ
ה ִראׁשֹוָנה  ָ ּה ֶלָעִתיד ָלבֹ  - ּוְקדּוׁשּ ׁשָ ּה ְולֹא ִקּדְ ְעּתָ ּה ְלׁשַ ׁשָ   א, ִקּדְ

יחּום ים ,ְוִהּנִ ְסְמכּו ֲעֵליֶהן ֲעִנּיִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִביִעית.  ּכְ ְ ׁשּ   ּבַ
  
  

 רש"י

. דבימי יהושע וקדושה ראשונה
קדשה לשעתה ולא לעתיד הלכך 
זורעים בהן בשביעית שיסמכו 
עליהן עניים לשכור עצמן 
לחרוש ולקצור ועוד ליטול לקט 

   שכחה ופיאה ומעשר עני:
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ְרמֹוִדים" ְרּדּוִיים ְוַהתַּ ִרים ִמן ַהּקַ ִלים ּגֵ   . "ּוְמַקּבְ
  

   ?!ִאיִני
ֵני  ר ְיֶחְזֵקאלְוָהא ּתָ   : ָרִמי ּבַ

ְרּדּוִיים" ִרים ִמן ַהּקַ ִלים ּגֵ   ! "ֵאין ְמַקּבְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ַמר.    ַקְרּתּוִיים ִאּתְ

  
י: ַקְרּתוּ  ְדָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ סּוִלים. ּכִ   ִיים ּפְ

  
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יְוִאיּכָ
  

ֵני  ר ְיֶחְזֵקאלּתָ   : ָרִמי ּבַ
ְרּתּוִיים" ִרים ִמן ַהּקַ ִלים ּגֵ   . "ֵאין ְמַקּבְ
  

  ַמאי ָלאו ַהְיינּו ַקְרּתּוִיים ַהְיינּו ַקְרּדּוִיים! 
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
  לֹא, 

   ,ַקְרּתּוֵיי ְלחּוד
  .ְוַקְרּדּוֵיי ְלחּוד

  
יִכְדָא     :ְמִרי ֱאיָנׁשֵ

ִסיֵלי    .ַקְרּתּוֵיי ּפְ
  
  

י אוְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ָאְמֵרי ָסַבּיָ ְרַוְייהוּ  ּדְ    :ּתַ
ְרמֹוִדים.  ִרים ִמן ַהּתַ ִלים ּגֵ   ֵאין ְמַקּבְ

  
יּוִמי ָאַמר     ?!יֹוָחָנן ָהִכי ַרּבִ

   :ְוָהְתַנן
ִאים ִמן ָהֶרֶקם " ָתִמים ַהּבָ ל ַהּכְ   ְטהֹוִרים,  - ּכָ
א,  ְיהּוָדה יַרּבִ וְ    ְמַטּמֵ

ִרים ְוטֹוִעים.  ֵהם ּגֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ין ַהּגֹוִים    . (נדה נו:) "ְטהֹוִרים –ִמּבֵ

ּה:    ְוָהֵויַנן ּבָ
ין ַהּגֹוִים"ָקָפֵסיק ְוָתֵני:    טז,ב ְרמֹוד - "ִמּבֵ    !ַוֲאִפיּלּו ִמן ּתַ

יְוָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ִרים  :את אֹוֶמֶרתזֹ  ִלים ּגֵ ְרמֹודְמַקּבְ   .ִמּתַ
  

יָמא    ,ְוָלא ְסִביָרא ֵליּה  - "את"זֹ :ְוִכי ּתֵ
יְוָהא ָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ

ָנה!  ְסַתם ִמׁשְ   ֲהָלָכה ּכִ
  

א  יּבָ יּדְ ָאמֹוָרֵאי ִניְנהּו ְוַאּלִ    .יֹוָחָנן ַרּבִ
  
  

 רש"י

. מפרש לקמן מקבלין גריםאין 
שממזרים הן מישראל שנטמעו 

   שם:
. שנמצאו בבגדים הכתמים

   הבאים מרקם:
. לפי שלא גזרו על טהורים

   כתמי עובדי כוכבים:
   . ודמם מטמא:שהם גרים

. שהמירו דתם וגזרו על וטועים
כתמיהם שאף על פי שחטאו 

   שהמירו ישראלים הם:
. שאין מבין העובדי כוכבים

  שם:ישראל דרים 
. אלמא לאו ואפי' מתרמוד

   בספק ישראל קיימי:
. ולא אמרי' מקבלים גרים

   ישראלים ממזרים הם:
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ְרמֹוד    ַמאי ַטֲעָמא לֹא?  - ִמתַּ

  
ִליֵגי ּה  ּפְ יּבָ אוְ  יֹוָחָנן ַרּבִ    :ָסַבּיָ

לֹמה. ַח  ּום ַעְבֵדי ׁשְ   ד ָאַמר: ִמׁשּ
ַלִים נֹות ְירּוׁשָ ּום ּבְ    .ְוַחד ָאַמר: ִמׁשּ

  
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ לֹמה" :ּבִ ּום ַעְבֵדי ׁשְ    ",ִמׁשּ

ָרֵאל  :ָקָסַבר ת ִיׂשְ א ַעל ּבַ ָלד ַמְמֵזר.  - ּגֹוי ְוֶעֶבד ַהּבָ   ַהּוָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ נֹות יְ " :ֶאלָּ ּום ּבְ ַלִיםִמׁשּ   ַמאי ִהיא?  "רּוׁשָ

  
ִליֵגי ּה  ּפְ ַנןוְ  ַרב יֹוֵסףּבָ ֵמיּה  ַרּבָ ְ ר ָחָנהּדְ ְוַתְרַוְייהּו ִמׁשּ ר ּבַ ה ּבַ    :ַרּבָ

ּתֹוֵיי א ַאְלֵפי ַקׁשְ יּתָ ֵריַסר ַאְלֵפי ַגְבֵרי ְוׁשִ    .ַחד ָאַמר: ּתְ
א ַאלְ  יתָּ ְייהּו ׁשִ ֵריַסר ַאְלֵפי ַגְבֵרי ּוִמּנַ ּתֹוֵייְוַחד ָאַמר: ּתְ    .ֵפי ַקׁשְ

ְכְנסּו ּגֹוִים ַלֵהיָכל,  ּנִ ָעה ׁשֶ    ְּבׁשָ
ֶסף ְוָזָהב, ַהּכֹ    ל ִנְפנּו ַעל ּכֶ

ַלִים נֹות ְירּוׁשָ    ,ְוֵהם ִנְפנּו ַעל ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ָעֵרי ְיהּוָדה"ׁשֶ ֻתלֹת ּבְ ִצּיֹון ִעּנּו ּבְ ים ּבְ   .(איכה ה, יא) "ָנׁשִ

  
יָאַמר  ר ַנֲח  ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ָמִניׁשְ   : יֹוָנָתן ַרּבִ

ר ָהעֹוָלם ֲאָמרֹו.  סּוק ֶזה ׂשַ   ּפָ
י  ם ָזַקְנּתִ ׁש ָלֶחם"["ַנַער ָהִייִתי ּגַ יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֵ   .(תהלים לז, כה) ]ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ

  ?ַמאן ֲאָמֵריּה 
ִריְך הּוא :ִאיֵליָמא א ּבְ יּה  -  קּוְדׁשָ א ִזְקָנה ַקּמֵ    !?ִמי ִאיּכָ

ִוד ֲאָמֵריּה  א ּדָ י ַהאי? -ְוֶאּלָ יׁש ּכּוּלֵ ִ    !ִמי ַקׁשּ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ר ָהעֹוָלם ֲאָמרוֹ  :ֶאלָּ   .ׂשַ

  
  
  

יְוָאַמר  ר ַנֲחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ׁשְ    :יֹוָנָתן ַרּבִ
ְכִתיב יהָ  :ַמאי ּדִ ל ַמֲחַמּדֶ ַרׂש ָצר ַעל ּכָ    ?(איכה א, י) ""ָידֹו ּפָ

  ֹון ּומֹוָאב. ֶזה ַעּמ 
ְכְנסּו ּגֹוִים ַלֵהיָכל, ַהּכֹ  ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶסף ְוָזָהב, ּבְ   ל ִנְפנּו ַעל ּכֶ

  ְוֵהם ִנְפנּו ַעל ִסְפֵרי תֹוָרה. 
תּוב ּבוֹ  ּכָ ְקַהל ה'""לֹא ָיבֹ  :ָאְמרּו: ֶזה ׁשֶ ֵאׁש!  -  (דברים כג, ד) א ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ּבִ ֵרף ּבָ ָ   ִיׂשּ

  
ה ה' ְלַיֲע     .(איכה א, יז) קב ְסִביָביו ָצָריו""ִצּוָ

  : ַרבָאַמר 
גֹון הֹוָמְנָיא ָלּפּום ַנֲהָרא.    ּכְ

  

 רש"י

   . מקבלים:מתרמוד מ''ט לא
. שנשאו בנות עבדי שלמה

ישראל מחמת עושרן ודרין שם 
בחזקת עובדי כוכבים וקסבר 
עובד כוכבים ועבד הבא על בת 

   ישראל הולד ממזר:
. לקמיה משום בנות ירושלים

מפרש לה בנות ירושלים 
בחורבנה כשבאו עובדי כוכבים 
ונשאום: ה''ג אלא למ''ד משום 

   בנות ירושלים מאי היא:
   . מושכי קשת:קשתויי
. איידי דאזכריה הא יתינער הי

   דלעיל נקט ליה הכא:
   . מלאך:שר העולם

. בהומניא הומניא לפום נהרא
יונים הם ומצירין לבני פום 

   נהרא שהם ישראל עניים:
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  : ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ין,  ין ְלִקּדּוׁשִ ׁשִ ה חֹוׁשְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ׁש ּבַ יּדֵ ּקִ   ּגֹוי ׁשֶ
ָבִטים הּוא.  ְ ֶרת ַהׁשּ א ֵמֲעׂשֶ ּמָ   ׁשֶ

  
ָפֵריׁש ֵמרוּ  ל ּדְ ֵריׁש! ְוָהא: ּכָ א ּפָ   ּבָ

  
ְקִביֵעי.  א ּדִ דּוְכּתָ   ּבְ

  
יָאַמר ּדְ  ֲהָנא ַרּבִ ר ּכָ א ּבַ   : ַאּבָ

ְחַלח ּוְבָחבֹור ְנַהר ּגֹוָזן ְוָעֵרי ָמָדי" ְנֵחם ּבַ    (מלכים ב' יח, יא) "ַוּיַ
  ֶזה ַחְלזֹון,  - "ְחַלח"

  זֹו ַחְדַייּב, ^ - "ְוָחבֹור"   יז,א
יְנַזק -  "ְנַהר ּגֹוָזן"   , זֹו ּגִ
  זֹו ַחַמַדן ְוַחְברֹוֶתיָה.  -  "ְוָעֵרי ָמַדי"

  ְוָאְמִרי ָלּה: זֹו ִניַהר ְוַחְברֹוֶתיָה. 
  
  ?ַמאן – "ַחְברֹוֶתיָה "
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ֵכי, ִחיְדֵקי ְודֹוַמְקָיא.  ַרְך, מּוׁשְ   ּכְ

  
יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ן, לִ    סּול. ְפ ְוכּוּלָ
  
  

יּה  י ָאְמִריָתּה ַקּמֵ מּוֵאלּדִ ּכִ   , ׁשְ
ְנָך,  ְרֵאִלית ָקרּוי ּבִ א ִמן ִיׂשְ ְנָך ַהּבָ   ָאַמר ִלי: ּבִ

ָנּה.  א ּבְ ְנָך ֶאּלָ א ִמן ַהּגֹוָיה ָקרּוי ּבִ ְנָך ַהּבָ   ְוֵאין ּבִ
  

נֹות א ּבָ    ,ְוָהִאיּכָ
  : ָרִביָנאְוָאַמר 

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
א ִמן ַהּגֹוי  ָך ַהּבָ ּתְ ן ּבִ ְנָך!  -ּבֶ   ָקרּוי ּבִ

  
ָרא ִאיְצָטרּוֵיי ִאְצָטרּו.  ַההּוא ּדָ ְבָנָתא ּדְ ִמיִרי ּדִ   ּגְ

  
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיּכָ
יּה  י ָאְמִריָתּה ַקּמֵ מּוֵאלּדִ ּכִ   , ׁשְ

ם ָ מּוִרים,  ָאַמר ִלי: לֹא ָזזּו ִמׁשּ אּום גֹוִיים ּגְ ֲעׂשָ   ַעד ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ י ָבִנים ָזִרים ָיָלדּו"ׁשֶ ָגדּו כִּ ה' ּבָ   . ע ה, ז)(הוש "ּבַ

  
  
  

 רש"י

. שנשאו מעשרת שבטים הוא
עובדות כוכבים וקסבר דעובדת 
כוכבים שילדה מישראל הולד 

   ממזר וחוששין לקידושי ממזר:
 . בני עשרתבדוכתא דקביעי

השבטים וכל קבוע כמחצה על 
מחצה דמי והיכא קביעי 

  כדכתיב וינחם בחלח ובחבור:
זו חדייב נהר גוזן וכו' מושכי 

. רובן ולחידקי ודומקיא: לפס
ממזרים שנטמעו עשרת 
השבטים בעובדות כוכבים 
ובניהן הרי הן כישראלים ונוהג 
בהן איסור ממזרות והן לא 
נזהרו ונשאו זה אחותו או בתו 

   והרי הן ממזרים:
. עד כי אמריתה קמיה דשמואל

השתא מילתיה דרב יהודה 
(משמיה דרב אסי קאמר ואחר 
פטירתו של רב אסי בא לפני 

ר כי הדר שמואל) וקאמ
אמריתה להא דרב אסי קמיה 
דשמואל דחוששין לקדושין: 
אמר בנך הבא מישראלית קרוי 
בנך ואין בנך הבא מן העובדת 
כוכבים קרוי בנך אלא בנה. 
דנפקא לן מכי יסיר את בנך 
מאחרי (דברים ז) ולא כתיב כי 
תסיר את בנך אלמא לאו אבתו 
לא תקח לבנך מהדר דא''כ היה 

דת כוכבים לו לומר כי העוב
תסיר ש''מ דאי נמי יולדת בן 
לעבודת כוכבים לא בנך מיקרי 
ולא קרינן ביה כי תסיר את בנך 
הילכך עובדי כוכבים גמורים 

   הם:
. שנשבו ונשאום והאיכא בנות

   עובדי כוכבים והולידו מהם:
. לקמן בפ''ב (דף ואמר רבינא

כג.) בן בתך הבא מן העובד 
כוכבים קרוי בנך דכתיב בתך 

תתן לבנו כי יסיר את בנך לא 
מאחרי מדלא כתב כי תסיר 
ש''מ דאבתך לא תתן לבנו קאי 
וה''ק שמא תלד לו בן ויסירנו 
האב מאחרי וקא קרי ליה בנך 
וליחוש לקידושין: דההוא דרא 
דעשרת השבטים: איצטרויי 
איצטרו נבקע רחמן מלקלוט 

   זרע ונעשו עקרות:
. לשון ביקוע כמו טיליא איצטרו

צרי זיקי (ע''ז ד' ל.) חריפי דמ
וכמו ציריא דחיטי (פסחים דף 

  מ:):
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ֲהָנאּדְ ֲאחֹוֵריּה  ַרב יֹוֵסףְיֵתיב  ֲהָנאִויֵתיב  ַרב ּכָ יּה  ַרב ּכָ    :ִויֵתיב ְוָקָאַמר ַרב ְיהּוָדהּדְ ַקּמֵ

ְרמֹוד.  י ָחְרֵבי ּתַ ָעְבֵדי יֹוָמא ָטָבא ּכִ ָרֵאל ּדְ   ֲעִתיִדין ִיׂשְ
  

  ְוָהא ֲחִריב! 
  

מּוד ֲהַואי.    ַהִהיא ּתַ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
מּודַהיְ  ְרמֹוד ַהְיינּו ּתַ    ,ינּו ּתַ

ל ִמְכּפַ    ,ִאְכפּוֵלי הּוא ּדְ
יָסא  יָסא -ֲחֵריב ֵמַהאי ּגִ    ,אֹוֵתיב ֵמַהאי ּגִ

יָסא  יָסא -ְוִאי ֲחֵריב ֵמַהאי ּגִ    .אֹוֵתיב ֵמַהאי ּגִ
  

יּה  ַרב ַהְמנּוָנאְיֵתיב  ַמֲעָתא,  עּוָלאּדְ ַקּמֵ ׁשְ   ְוָקא ָהֵוי ּבִ
ְבָר  ְבָראָאַמר: ַמה ּגַ ְנָיא ָמאֵתיּה!  ,א ּוַמה ּגַ   ִאי ָלאו ַהְרּפַ

  ִאְכִסיף, 
א, ְלֵהיָכא ָיֲהַבת ְלּתָ ְלּגָ ֶסף ּגֻ    ?ָאַמר ֵליּה: ּכֶ

  
  ָאַמר ֵליּה ָלּפּום ַנֲהָרא. 

  
 . ן, ִמּפּום ַנֲהָרא ַאּתְ   ָאַמר ֵליּה: ִאם ּכֵ

  
ְנָיא"ַמאי    ? "ַהְרּפַ

  
יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ

ַהּכֹ    ּפֹוִנין ּבֹו.  לַהר ׁשֶ
  

ָנא:  ַמְתִניָתא ּתָ   ּבְ
ְבטֹו " ְחּתֹו ְוׁשִ ּפַ יר ִמׁשְ ֵאין ַמּכִ ל ׁשֶ ם -ּכָ   . "ִנְפֶנה ְלׁשָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
אֹול,  ְ ה ִמׁשּ   ְוִהיא, ֲעמּוּקָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶות ֶאְגָאֵלם"ׁשֶ ם ִמּמָ אֹול ֶאְפּדֵ ד ׁשְ   , יג, יד)הושע ( "ִמּיַ
יְדהוּ  סּול ּדִ א.  -  ְוִאיּלּו ּפְ ְנּתָ ּקַ   ֵלית ְלהּו ּתַ

  
סּוֵלי  ְניָ ּדְ ּפְ סּוֵלי  - אַהְרּפַ ּום ּפְ   ֵמיׁשֹון, ּדְ ִמׁשּ

סּוֵלי  -ֵמיׁשֹון ּדְ ּוְפסּוֵלי  ּום ּפְ ְרמֹוד. ּדְ ִמׁשּ   ּתַ
סּוֵלי  לֹמה. ּדְ ּפְ ּום ַעְבֵדי ׁשְ ְרמֹוד ִמׁשּ   ּתַ

  
ָאְמֵריְוַהְיינּו  י ּדְ    :ֱאיָנׁשֵ

א ָרָבא ְוַקּבָ  ר ְוָאֵזיל ,א זּוָטאַקּבָ ְנּדַ אֹול ִמיּגַ    ,ִלׁשְ
אֹול ְלַתְרמֹוד ְ    ,ּוִמׁשּ

ן,  ְרמֹוד ְלֵמיׁשָ   ּוִמּתַ
ְנָיא.  ן ְלַהְרּפַ יׁשָ   ּוִמּמֵ

  
        הדרן עלך חמש עשרה נשיםהדרן עלך חמש עשרה נשיםהדרן עלך חמש עשרה נשיםהדרן עלך חמש עשרה נשים

  

 רש"י

. משום דממזרים הם יומא טבא
ומטמעים בישראל ופוסלים 

   אותן:
. היינו תרמוד היינו תמוד

ודקאמר הא חרוב לא חריב 
   כולה:

. כשחרבה דאיכפולי איכפול
   מכאן נכפלה וניבנית מכאן:

   . מקשה:וקא הוי
. עולא עליה דרב המנונא אמר

ברא ומה גברא כמה הוא מה ג
   גדול:

. אי לאו דהרפניא מאתיה
   שאינם מיוחסים:

. כל פסולין שהכל פונים שם
שאין מוצאין אשה פונין 

   והולכין שם:
. ורעה לדבר זה והיא עמוקה

יותר מגיהנם דאילו ליורדי 
גיהנם איכא תקנתא דכתיב מיד 
שאול אפדם ממות אגאלם 
ואילו פסולי דידהו לית להו 

   תקנתא:
. שקרובה ום פסולי דמישוןמש

לה ומתערבין בהן ואמר בפרק 
עשרה יוחסין (קידושין עא:) 
מישון מתה והתם מפרש 

   פסולייהו:
. איפה קבא רבא וקבא זוטא

גדולה ואיפה קטנה שניהם 
מעוותים כלומר כל הפסולין 
מתגלגלים ויורדים לשאול 
ומשאול לתרמוד כלומר ששאול 
גבוה מתרמוד ומתגלגל משאול 

מוד וטעמא כדלעיל דאילו לתר
ליורדי גיהנם איכא תקנתא 

   ולפסול דידהו אין טהרה:
  . מתגלגל:מגנדר
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