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 יבמותמסכת 

 פרק חמישי  רבן גמליאל

 

 'דף נ

 

 גט יבמין אחר גט יבמין

אם הוא מועיל להפקיע , מסתפק בכל גט שיבם נותן ליבמה רבן גמליאל

אין , בשני האופנים הבאים ,ולפיכך, או שאינו כלום, כמו חליצה, ממנה זיקה

לת ואין המקב, כלומר גט שני שנותן אחר גט ראשון אינו כלום, גט אחר גט

 .להיות אסור בקרובותיה, נחשבת אצל הנותן כגרושתו
 

שתי יבמות ]=הוא כשמת אחד בלא בנים והניח שתי נשים ואח אחד אופן אחד 

שאחת מהן תתייבם או , שתי הנשים הללו זקוקות לאותו אח, [לייבם אחד

שכן , ממה נפשך גט שני אינו כלום, וכשנותן גט לזו ואחר כך גט לזו. תחלוץ לו

וגט , בגט ראשון פקעה זיקת שתיהן, ו אם הגט מועיל להפקיע את הזיקהאפיל

וכל שכן , ואינו כלום, הרי הוא כגט שנותן לנוכרית שאינה אשתו, שנותן לשניה

 .שאין בגט של שניה דבר, אם אין הגט מועיל כלום
 

יבמה ]=והניח אשה אחת ושני אחים , כשמת אחד בלא בנים, הואואופן שני 

לחלוץ או להתייבם לאחד , אותה אשה זקוקה לשני האחים, [במיןאחת לשני יי

ממה נפשך גט , ולאחר מכן נתן לה גם השני גט, וכשאחד מהם נתן לה גט. מהם

בגט ראשון כבר , שכן אפילו אם הגט מועיל להפקיע את הזיקה, שני אינו כלום

וכל , וםואינו כל, הרי הוא כגט שנותן לה נוכרי, וגט שנתן השני, פקעה זיקתה

 .שאין בגט של שני דבר, שכן אם אין הגט מועיל כלום
 

שהרי , גט שיבם נותן ליבמה אינו מועיל להפקיע זיקה לגמרי, ולדעת חכמים

, אבל מועיל הוא להוציאה שלא תתייבם, גם אחר הגט היא טעונה חליצה

, יש גט אחר גט, ל"בשני האופנים הנ, ומאחר שאינו מפקיע הזיקה לגמרי

ולכן גט , עדיין נותרה זיקה, שכן גם אחר הגט הראשון, גט שני גט הואכלומר 

להיות אסור , והמקבלת נחשבת אצל הנותן כגרושתו, שני חל גם הוא

 .בקרובותיה

 

 מאמר אחר מאמר

אם הוא מועיל לקנותה , מסתפק בכל מאמר שיבם עושה ביבמה רבן גמליאל

אין מאמר אחר , ים הבאיםבשני האופנ ,ולפיכך, או שאינו כלום, לו כייבום

ואין היבמה , כלומר מאמר שני שעושה אחר מאמר ראשון אינו כלום, מאמר

 .להיות אסור בקרובותיה, נחשבת אצלו כיבמתו
 

שתי יבמות ]=הוא כשמת אחד בלא בנים והניח שתי נשים ואח אחד אופן אחד 

ו שאחת מהן תתייבם א, שתי הנשים הללו זקוקות לאותו אח, [לייבם אחד

ממה נפשך מאמר , וכשעושה מאמר בזו ואחר כך עושה מאמר בזו. תחלוץ לו

מאחר , שכן אפילו אם המאמר מועיל לקנות את היבמה, שני אינו כלום

הרי , ומאמר שעושה בשניה, שנקנית יבמה ראשונה פקעה זיקת יבמה שניה

וכל שכן , אהוא כמאמר שעושה באשת אח שלא הותרה לו שאינו קונה כלום

 .שאין במאמר של שניה דבר, אין המאמר מועיל כלוםאם 
 

יבמה ]=והניח אשה אחת ושני אחים , כשמת אחד בלא בנים, הואואופן שני 

לחלוץ או להתייבם לאחד , אותה אשה זקוקה לשני האחים, [אחת לשני ייבמין

, ולאחר מכן עשה בה גם השני מאמר, וכשאחד מהם עושה בה מאמר. מהם

שכן אפילו אם המאמר מועיל לקנות את , י אינו כלוםממה נפשך מאמר שנ

ומאמר שעושה בה שני אינו כלום , במאמר ראשון כבר נקנית לראשון, היבמה

שאין במאמר , וכל שכן אם אין המאמר מועיל כלום, שהיא כבר קנויה לראשון

 .של שני דבר
 

 שהרי, מאמר שיבם עושה ביבמה אינו מועיל לקנותה לגמרי, ולדעת חכמים

בשני , ומאחר שאינו מועיל לקנותה לגמרי, גם אחר המאמר היא טעונה יבום

שכן גם , כלומר מאמר שני מאמר הוא, יש מאמר אחר מאמר, ל"האופנים הנ

ולכן מאמר שני חל , עדיין אינה קנויה לו וזקוקה היא, אחר המאמר הראשון

 .יהלהיות אסור בקרובות, והמקבלת נחשבת אצל העושה כיבמתו, גם הוא

 -

י "שכן פירש רש, א"עד כאן ביאור מחלוקות אלו כפי דעת רבא בדף נ

וביאר את , שאביי הקשה עליו, י"א יתבאר בעזה"אולם בדף נ. במשנתנו

 .המחלוקות הללו באופן אחר

 

 בעילה אחר בעילה

היא נקנית לו קנין גמור להיות , שכשהייבם בועל את היבמה, הכל מודים

בשני האופנים , ולכן. משאר יבמות ומשאר יבמים ובכך פוקעת זיקה, כאשתו

כלומר בעילה שניה שעושה אחר בעילה , באין בעילה אחר בעילה, הבאים

ואין היבמה נחשבת , אלא כבעילת זנות בעלמא, אינה נחשבת כייבום, ראשון

 .להיות אסור בקרובותיה, אצלו כיבמתו
 

שתי יבמות ]=ח אחד הוא כשמת אחד בלא בנים והניח שתי נשים ואאופן אחד 

שאחת מהן תתייבם או , שתי הנשים הללו זקוקות לאותו אח, [לייבם אחד

בבעילה שבעל את הראשונה , וכשבעל את זו ואחר כך בעל את זו. תחלוץ לו

וכשחזר ובעל את השניה הרי הוא כבועל נוכרית , קנאה ופקעה זיקת שניה

 .בעלמא בעילת זנות ואינו נאסר בקרובותיה
 

יבמה ]=והניח אשה אחת ושני אחים , כשמת אחד בלא בנים, הואשני ואופן 

לחלוץ או להתייבם לאחד , אותה אשה זקוקה לשני האחים, [אחת לשני ייבמין

בבעילה , ולאחר מכן בעל אותה האח השני, וכשאחד מהם בעל אותה. מהם

וכשחזר , ופקעה זיקתה מהאח השני, נקנית לו להיות כאשתו, שבעל הראשון

ואינו נאסר , הרי הוא כבועל את אשת אחיו בעילת זנות, י ובעלהשנ

 .בקרובותיה

 

                                                                                                               
 לואתי אפי, כתבו' אולם תוס. אין גט אחר גט ,י"על פי מה שביאר רש ,כן נראה לכאורה הטעם א

 ,ותפסי קידושין אחר ביאה ,דידהו תופסין בחייבי לאויןדקידושין ל אף על גב ,כרבנן דרבי עקיבא

 ,אבל הכא שהיא זקוקה לו ,פקעה זיקה ,ביאהל ידי דע ,התם הוא משום דהוו קדושין דאורייתא

 [.'תוס... ] ולא תקון רבנן שיהא מאמר אחר מאמר ,אין לו לתפוס אלא מדרבנן

כי  ,יש אחריה ביאה ,אה שאחר הגטכגון בי ,אבל אחר בעילה פסולה ,היינו אחר בעילה כשרה ב

 .['תוס... ]כמו שאפרש  ,היכי דיש אחריה מאמר
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 חליצה אחר חליצה

פוקעת הזיקה ממנה ומכל היבמות , שכשהייבמה חולצת לייבם, הכל מודים

כלומר , אאין חליצה אחר חליצה, בשני האופנים הבאים, ולכן. לכל האחים

וקרובותיה , בת כחליצהאינה נחש, חליצה שניה שעושה אחר חליצה ראשונה

 .אינן נאסרות לנחלץ
 

שתי יבמות ]=הוא כשמת אחד בלא בנים והניח שתי נשים ואח אחד אופן אחד 

שאחת מהן תתייבם או , שתי הנשים הללו זקוקות לאותו אח, [לייבם אחד

בחליצה ראשונה , וחזרה וחלצה השניה, וכשחלצה אחת הייבמות. תחלוץ לו

הרי היא כחולצת לנוכרי שאינו , רה שניה וחלצהוכשחז, פקעה זיקת שתיהן

 .ואינו נאסר בקרובותיה, יבמה
 

יבמה ]=והניח אשה אחת ושני אחים , כשמת אחד בלא בנים, הואואופן שני 

לחלוץ או להתייבם לאחד , אותה אשה זקוקה לשני האחים, [אחת לשני ייבמין

יצה ראשונה בחל, וכשחלצה היבמה לאחד מהאחים וחזרה וחלצה לשני. מהם

הרי היא כחולצת , ולפיכך כשחזרה וחלצה לשני, פקעה זיקתה משניהם

 .ואינו נאסר בקרובותיה, שאינו יבמה, לנוכרי

 

 תקנת גט יבמין

אבל , אם יש גט יבמין אחר גט יבמין, שנחלקו חכמים ורבן גמליאל, נתבאר

ועל  ,שוב לא תתייבם, ומאחר שקבלה גט, שגט ראשון מועיל הוא, הכל מודים

 .כרחו תחלוץ לו
 

וכל שלא חלץ , ויציאתה בחליצה בלבד, ואף שמדין תורה אין גט לשומרת יבם

, מאחר שבשאר נשים הגט מועיל להוציאן מבעליהם, לה מותר להתייבם

שאם . ושוב לא תתייבם, שהגט יועיל להוציאה, גם בשומרת יבם, חכמים גזרו

כך החליצה אינה , שומרת יבם כשם שאין הגט מוציא, בני האדםיאמרו , לא כן

 .מותרת להתייבם גם אחר החליצהו, מוציאה אותה

 

 תקנת מאמר יבמין

אבל הכל , אם יש מאמר אחר מאמר, שנחלקו חכמים ורבן גמליאל, נתבאר

ומאחר שעשה בה מאמר לא ייבם אלא את , שמאמר ראשון מועיל הוא, מודים

 .הבעלת המאמר ואם בא להוציאה צריכה גט עם החליצ
 

, ואינה נקנית אלא בייבום בלבד, ואף שמדין תורה אין מאמר לשומרת יבם

מאחר שבשאר נשים , וכל שלא ייבם את האחת מותר לייבם איזו שירצה

גם בשומרת , חכמים גזרו, הקידושין מועילים לקנות את הנשים לבעליהם

שאם . ושוב לא ייבם אחרת אלא את זו בלבד, שהמאמר יועיל לקנותה, יבם

כך הביאה אינה , כשם שאין המאמר קונה את זו, בני האדםיאמרו , לא כן

 .גם אחר שייבם את זו ,אחרת םמותר לייבו, קונה אותה

 

 [זיקת יבום]=ביאה פסולה יש אחריה כלום 

ואמרו חכמים , שהביאה נחשבת ביאה פסולה, שני אופנים נזכרו בסוגייתנו

 .שלא די בגט כדי להוציאה ממנו אחר הביאה
 

, ומתחילה נתן לאחת מהן גט, כשהיו לפניו שתי יבמות, אופן אחד הוא

                                                                                                               
 [.'תוס. ]היינו אפילו אחר חליצה פסולה א

, לא עשה כןוהוא , ולא לייבם, שמחמת הגט הצריכו אותו חכמים לחלוץ לה

 . הלך ובעל את חברתהאלא 
 

ואם כן היה כאן ייבום גמור , הגט שנתן לראשונה אינו כלום, אף שמדין תורה

, הוציאה עליו להוציאה בגט בלבדואם בא ל, ושניה לבדה אשתו, של שניה

 . צריכה גם חליצהו, לא די לה בגטש, אמרו חכמים
 

, כדין תורה, שאם בועל אחר הגט יוציא בגט בלבד, כי חששו, והסיבה לכך

שכשם שמותר לבעול , ויאמרו, אם כן היתר גמור הוא לייבם אחר הגט, יאמרו

שאחר החליצה , ן כןובאמת אין הדי, כך מותר לבעול אחר החליצה, אחר הגט

 .היא אסורה לו מהתורה
 

, מתחילה עשה באחת מאמרו, היו לפניו שתי יבמותכש, ואופן שני הוא

לא והוא , שמחמת המאמר הצריכו אותו חכמים לייבם דווקא לה ולא לאחרת

 . הלך ובעל את חברתהאלא , עשה כן
 

ייבום  ואם כן היה כאן, מאמר שעשה בראשונה אינו כלום, אף שמדין תורה

ואם בא להוציאה עליו להוציאה בגט , ושניה לבדה אשתו, גמור של שניה

 .נותן שתי גיטין וחליצהאלא , די בגט לזו בלבדשלא , אמרו חכמים, בלבד
 

, שאם בועל את זו אחר המאמר בזו יוציא בגט בלבד, כי חששו, והסיבה לכך

, מאמר בזו אם כן היתר גמור הוא לייבם את זו אחר, יאמרו, כדין תורה

כך מותר לבעול את זו , שכשם שמותר לבעול את זו אחר מאמר בזו, ויאמרו

שאחר שייבם את האחת חברתה , ובאמת אין הדין כן, אחר בעילה של זו

 .אסורה לו

 

, שלא גזרו על ביאה פסולה, שרבי נחמיה חולק ואומר, י"ובסוף הפרק יתבאר בעזה

 .ולפיכך אין אחריה כלום

 

 [זיקת יבום]=אין אחריה כלום חליצה פסולה 

ואף על פי כן , שהחליצה נחשבת חליצה פסולה, שני אופנים נזכרו בסוגייתנו

 .ודי לה בחליצה הפסולה, לא הצריכו חכמים חליצה נוספת
 

ונתן , כגון שהיו שתי יבמות וייבם אחד, אופן אחד הוא חליצה שאחר הגט

או שהיו שני , א חלץ לשניהאל, ולא עשה כן, שדינו לחלוץ לה, לאחת מהן גט

כן , והוא לא עשה, שדינו לחלוץ לה, ואחד מהם נתן לה גט, יבמים ויבמה אחת

שלא נעשית כדין על ידי בעלת , אף שחליצה פסולה היא, אלא השני חלץ לה

או לנותן , לא הצריכו חכמים חליצה נוספת מבעלת הגט, או לנותן הגט, הגט

 .הגט
 

כי אין חשש תקלה כשתהא , חליצה נוספתוהסיבה שלא הצריכו חכמים 

שכשם שעושים , שהרי אפילו אם יטעו ללמוד מכאן, חליצה אחת אחר הגט

כי אין שום , לא אכפת לנו, עושים גם חליצה אחר חליצה, חליצה אחר הגט

 . איסור בחליצה אחר חליצה
 

כגון שתחילה עשה מאמר באחת , ואופן שני הוא חליצה שאחר מאמר

די לו , והוא לא עשה כן אלא חלץ לה או לחברתה, נו לייבמהשדי, היבמות

אף על פי , אבל אינו צריך לחלוץ פעם נוספת, בנתינת גט להפקיע את המאמר

 .שהחליצה היתה פסולה
 

בכך שדי לה , כי אין חשש תקלה, והסיבה שלא הצריכו חכמים חליצה נוספת
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צה מועילה שכשם שחלי, שהרי לא יטעו ללמוד מכאן, בחליצה ראשונה

, כך היא מועילה להפקיע את המתייבמת לגמרי, להפקיע זיקת בעלת מאמר

שהרי אנו מצריכים , שכן גם את בעלת המאמר אין אנו מתירים בחליצה לבד

 . אותה גט

 

שגזרו גם על חליצה , שאבא יוסי בן חנן חולק ואומר, י"ובסוף הפרק יתבאר בעזה

 .ולפיכך יש אחריה כלום, פסולה

 

 א"דף נ

 

 דחיית סברת רבא בביאור דעת רבן גמליאל

ואין מאמר , שלדעת רבן גמליאל אין גט אחר גט, שהסיבה לכך, לעיל נתבאר

, כללאו אינו דוחה כמו חליצה אצלו אם גט דוחה הוא כי ספק , אחר מאמר

ולפיכך ממה נפשך גט שני , כללאו אינו קונה כמו ביאה ואם מאמר קונה 

ואם , אין לשני על מה לחול, שאם ראשון דחה או קנה, ומאמר שני אינו כלום

 .גם שני אינו עושה דבר, ראשון לא עשה דבר
 

, שלדעת רבן גמליאל, כי מבואר בברייתא, ואביי הקשה על דברי רבא הללו

מודה הוא בארבעת הדינים , ולא מאמר אחר מאמר, אף שאין גט אחר גט

 .ובמאמר שלדעתו אין ספק בגט, ומכולם יש ללמוד, הבאים
 

ולאחר מכן נתן , אם עשה מאמר באחת היבמות, כלומר. יש גט אחר מאמר. א

ממה נפשך , ואין אומרים. מועיל הגט שנתן לשניה לפסול את שתיהן, גט לשניה

במאמר ראשון כבר קנה כמו , שכן אם מאמר וגט מועילים לגמרי, לא יועיל הגט

 .אין בגט האחרון כלום, ינם קוניםוכל שכן שאם א, ואין הגט האחרון כלום, בייבום
 

ולאחר מכן עשה , אם נתן גט לאחת מהיבמות, כלומר. יש מאמר אחר הגט. ב

ממה נפשך , ואין אומרים. מועיל המאמר של שניה להצריכה גט, מאמר בשניה

בגט ראשון כבר דחה את , שכן אם גט ומאמר מועילים לגמרי, לא יועיל המאמר

אין במאמר האחרון , וכל שכן שאם אינם קונים, כלוםואין מאמר האחרון , שתיהן

 .כלום
 

עשה באחת , כלומר היו לפניו שלוש יבמות. יש גט אחרי ביאה ומאמר. ג

כבר , אין אומרים, ונתן גט לשלישית, [ביאה פסולה היא]ובעל את השניה , מאמר

, וגט שקבלה שלישית הרי הוא כגט מאיש זר, פקעה זיקה בביאה של שניה

ואין . ונאסר בקרובותיה, אלא נחשבת כמי שקבלה גט מיבמה, יבמה שאינו

, שכן אם מאמר וגט מועילים לגמרי, ממה נפשך לא יועיל הגט האחרון, אומרים

אין , ואם אינם קונים, ואין הגט האחרון כלום, במאמר ראשון כבר קנה כמו בייבום

 .כי כבר נקנית בביאה, בגט האחרון כלום
 

, נתן לאחת גט, כלומר היו לפניו שלוש יבמות. ביאה וגטיש מאמר אחרי . ד

כבר , אין אומרים, ועשה מאמר בשלישית, [ביאה פסולה היא]ובעל את השניה 

אלא נחשבת כמי שעשה בה , ומאמר שעשה בשלישית אינו כלום, פקעה זיקה

ממה נפשך לא , ואין אומרים. ונאסר בקרובותיה, וצריכה ממנו גט, יבמה מאמר

בגט ראשון כבר דחה את , שכן אם גט ומאמר מועילים לגמרי, המאמר האחרוןיועיל 

כי כבר , אין במאמר האחרון כלום, ואם אינם קונים, ואין מאמר האחרון כלום, שתיהן

 .נקנית בביאה

 

 ביאור מחלוקות רבן גמליאל וחכמים כדעת אביי

אבל , ספקולא משמאמר וגט מועילים בוודאי , דעת רבן גמליאל, לדברי אביי

והגט מועיל , במקצתהמאמר מועיל לקנות , אינם מועילים כייבום וחליצה

 .לדחות במקצת
 

אין , מאחר שגט ראשון כבר דחה מה שהגט יכול לדחות, כשנותן גט אחר גט

אבל כשיש בעילה או חליצה או מאמר . ולכן אין גט אחר גט, בגט שני כלום

 .למה שלא עשה הגט, הם מועילים, אחר הגט
 

מאחר שמאמר ראשון כבר קנה מה , וכמו כן כשעושה מאמר אחר מאמר

. ולכן אין מאמר אחר מאמר, אין במאמר שני כלום, שהמאמר יכול לקנות

הם מועילים למה שלא עשה , אבל כשיש בעילה או חליצה או גט אחר המאמר

 .המאמר
 

כי מאחר , ומאמר אחר מאמר, שיש גט אחר גט, ואומריםוחכמים חולקים 

כשנתן הייבם גט , תקנו גט ומאמר לכל הייבמים בכל הייבמותחכמים ש

אבל ביבמה , רק היא נדחית ממנו בגט לכל מה שהגט דוחה, לאחת הייבמות

ואחד , וכן כשהיו שני יבמים, השניה נשתייר מקום לחול בה גט שיתן גם לה

 אבל לייבם שני, רק ממנו היא נדחית בגט לכל מה שהגט דוחה, נתן לה גט

ולכן יש גט אחר , והוא הדין לענין מאמר. נשתייר מקום לחול גט שיתן גם הוא

 .ומאמר אחר מאמר, גט

 

 ביאה פסולה או מאמר מי עדיפה ומי גרועה

מצד אחד היא עדיפה על , [שאחרי גט או מאמר], לדעת רבן גמליאל ביאה פסולה

 .ומצד שני היא גרועה ממאמר, מאמר
 

שכן מאמר שאחר מאמר אינו . פה ממאמרלאחר מאמר ביאה פסולה עדי

וצריך , וביאה פסולה שאחר מאמר מועילה. ואין צריך גט למאמר השני, כלום

 .גט לביאה הפסולה
 

שכן מאמר שאחר הגט מועיל לקנות . ולאחר הגט ביאה פסולה גרועה ממאמר

וביאה פסולה , אין בו כלום, ומעתה אם יעשה מאמר נוסף, כל מה ששייר הגט

ואם יעשה מאמר אחריה , גט אינה מועילה לקנות כל מה ששייר הגטשאחר ה

 .הוא מועיל לקנות

 -

, ואין מאמר אחר מאמר, אין גט אחר גט, האופנים שבהם אמר רבן גמליאל

 .מבוארים בתחילת הפרק

 

 גט אחר גט מי חולצת

נתבאר שנחלקו רבן גמליאל וחכמים בדין יבם שנתן גט ליבמה זו וחזר ונתן גט 

וכן בשני יבמים שתחילה נתן אחד מהם גט ליבמה ולאחר מכן נתן , ה זוליבמ

שגט שני אינו , ודעת רבן גמליאל, האם יש גט אחר גט או לא, לה חבירו גט

 .ומחמת הגט השני אינו אסור בקרובותיה, כלום
 

, באופן הראשון שהיו שתי יבמות, לדעת רבן גמליאלש, אמנם מבואר בברייתא

די לו שתחלוץ לו בעלת , היבמות הללו לשאר בני אדם כדי להתיר את שתי

שהיו שני , ובאופן השני. ובכך שתי היבמות מותרות לשוק, הגט הראשון

ואינה , די לה שתחלוץ לאחד מהייבמים, כדי להתיר את היבמה לשוק, יבמים
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 .צריכה לחלוץ לשניהם
 

חליצה ולכן די ב, שדין זה הוא כדעת האומרים אין זיקה, ומסקנת הגמרא

 .להפקיע את הזיקה הקלה של שתי היבמות משני היבמים, פסולה
 

חליצה , כשהיו שתי יבמות, באופן הראשוןולכן , אבל לדעת שמואל יש זיקה

ולפיכך שתיהן , פסולה אינה מפקיעה את הזיקה אלא מהיבמה החולצת

 .צריכות לחלוץ
 

שהיו שני , השני ולכן באופן, וכמו כן לדעת רבה בר רב הונא אמר רב יש זיקה

ולכן , חליצה פסולה אינה מפקיעה את הזיקה אלא מהיבם שחלצה לו, יבמים

 .צריכה לחלוץ לשתיהן

 

 מאמר אחר מאמר חולצת ולא מתייבמת

כלומר אם עשה מאמר , אין מאמר אחר מאמר, שלדעת רבן גמליאל, נתבאר

ינו וא, מאמר שני אינו כלום, וחזר ועשה מאמר ביבמה שניה, ביבמה אחת

 .נאסר בקרובות שניה
 

שמותר הוא לייבם את , היה מקום לומר, והנה מאחר שמאמר שני אינו כלום

 .שמותר לייבמה, כדין יבמה שעשה בה לבדה מאמר, הראשונה
 

כי , והטעם לכך, אלא חולץ לה, שאינו מייבם אותה, אבל בברייתא מבואר

ו לייבם גם את יטעה לומר שמותר ל, חששו שאם יתירו לייבם את הראשונה

 .השניה

 

 החכמים האומרים מאמר קונה

ובן , בי שמעוןור, ית שמאיוב ,רבן גמליאל, החכמים הללו, אמר רבי יוחנן

כלומר , שמאמר קונה את היבמה קנין גמור, כולם סבורים ,ורבי נחמיה ,עזאי

 .ולהלן יתבאר מנין לנו שכן דעתם של החכמים הללו. אקנין חשוב
 

 .רבן גמליאל. א
 

שכן דווקא , מבואר לעיל, ענין זה שלדעת רבן גמליאל המאמר קונה קנין חשוב

ובדין . מאמר שני שאחר הראשון אינו קונה לדעתו אבל המאמר הראשון קונה

 .זה לא נחלקו עמו בני מחלוקתו
 

 .בית שמאי. ב
 

, ט"מבואר במשנה בדף כ, שלדעת בית שמאי המאמר קונה את היבמה, ענין זה

מת , ואחד מופנה ,שנים מהם נשואין לשתי אחיות ,םשלשה אחי, שם שנינו

ית ב, מת אחיו השני ואחר כך ,ועשה בה מופנה מאמר ,אחד מבעלי אחיות

אחר כך כשנפלה , ואם כן, כי קנאה במאמר ,אשתו עמו ,אומריםשמאי 

דין זה כבר נתבאר ]. ופטורה אף מחליצה, הרי היא אצלו אחות אשה, אחותה

 [. במקומו
 

 .רבי שמעון .ג
 

                                                                                                               
 .דלבית שמאי קונה מדאורייתא ולכולהו תנאי לא קני אלא מדרבנן ,אין התנאים כולן שוין א

יג בין שני יבמין ויבמה ובן עזאי מפל .לא קני אלא בהא דלא מהני מאמר בתריהבן גמליאל ולר

י האי גוונא וכ ,מספקא ליה אי קני אי לא קניבי שמעון ולר .ובין יבם אחד ושתי יבמות ,אחת

 [.'תוס. ]דסוטהרק קמא איכא בפ

מבואר , שלדעת רבי שמעון המאמר קונה את היבמה לייבם, ענין זה

שם נחלקו חכמים ורבי שמעון בדין יבמה שהיו לה שני , ו"מהברייתא בדף צ

מאחר , לדעת חכמים. ובאו עליה זה אחר זה, יבמים בני תשע שנים ויום אחד

, ודעת חכמים, כי ביאת קטן דינה כמאמר, פסלה על הראשון, שבא עליה שני

שהשני אינו פוסל אותה על , ורבי שמעון חולק ואומר. שיש מאמר אחר מאמר

אין , ואם אינה קונה, כבר קנה הראשון, שכן אם הביאה קונה לגמרי, הראשון

, ממה נפשך אין השני פוסל, ואף שלדברי רבי שמעון, השני פוסל בביאתו

, כלומר שהביאה קונה, משמע שבאמת דעת רבי שמעון כמו הסברא הראשונה

ומתוך כך שאמר שהראשון קונה . בושוב אין השני פוסלה, ולכן קנאה הראשון

 .  למדנו שלדעתו מאמר קונה, בביאת בן תשע הנחשבת כמאמר
 

 .בן עזאי. ד
 

מבואר מהברייתא , שלדעת בן עזאי המאמר קונה את היבמה, ענין זה

פעמים יש מאמר אחר , ישלדעת בן עזא, בה נתבאר, ג"המובאת בגמרא בדף נ

 .ופעמים אין מאמר אחר מאמר, מאמר

כלומר , יש מאמר אחר מאמר, כשהיו שני יבמים ויבמה אחת, י"לגרסת מורו של רש

, גם מאמר של שני חל, ואחר כך עשה בה זה מאמר, אם תחילה עשה בה זה מאמר

שתי  אבל כשהיו, שכל אחד תקנו לו חכמים כח לקנות במאמר, ואסור בקרובותיה

 .מאמר שני שעושה בשניה אינו כלום, מאחר שעשה מאמר באחת, יבמות ויבם אחד

, אין מאמר אחר מאמר, כשהיו שני יבמים ויבמה אחת, י"ולגרסה שניה שהביא רש

מאמר של שני אינו , ואחר כך עשה בה זה מאמר, כלומר אם תחילה עשה בה זה מאמר

יש , כשהיו שתי יבמות ויבם אחד אבל, כלום שאין אשה אחת מתקדשת לשני אנשים

מאמר אחר מאמר וכשעשה מאמר בזו ואחר כך בזה חלו שניהם שאיש אחד מקדש 

 .גשתי נשים

מאמר ראשון קונה את , שלדעת בן עזאי, מבואר, לכל הפירושים, ומכל מקום

 .היבמה
 

 .רבי נחמיה. ה
 

שכן  ,מבואר במשנתנו, שלדעת רבי נחמיה המאמר קונה את היבמה, ענין זה

, גם כשהיא בעילה פסולה, כל בעילה קונה לגמרי, שלדעת רבי נחמיה, שנינו בה

ואם אמר רבי נחמיה , והרי בעילה פסולה דינה כמאמר, שהיא אחר מאמר

 .דהוא הדין למאמר, שהיא קונה

                                                                                                               
דאין  ,ובקונטרס פירש .משום דזינתה תחתיו ,לרבי שמעון נמי תיאסר לראשון ,ואם תאמר ב

י "ולא פירשו רש ,שהוא טעות סופר ,י"רומר או .נאסרת על בעלה אלא על ידי קינוי וסתירה

 .אבל בעדי טומאה נאסרת בלא קינוי ,דבעד אחד ודאי אינה נאסרת אלא בקינוי וסתירה ,מעולם

דכל דתיקון רבנן כעין דאורייתא  ,לא חשו לאוסרה ,ואין לומר משום דהני נשואין דרבנן נינהו

 ,י"רומר וא .יבם שזינתה אסורה ליבמהדאמר שומרת  ,ועוד דתיתסר משום דרב המנונא .תיקון

אי נמי בבא  .דפיתוי קטנה אונס הוא ,אי נמי בקטנה .שאינה נאסרת ,דמיירי בבא עליה בשוגג

עשו  ...ומאמר בעל כרחה לא מהני  ,דביאת בן תשע כמאמר אף על גבונאמר  ,עליה בעל כרחה

 .ל כרחהיבמה בין מדעת לבעדלא שני לן בביאה ד ,חכמים ביאת בן תשע בעל כרחה כמאמר מדעת

 [.'תוס]

 ,דשפיר גריס איפכא ,י אומר"ור[. י"רש. ]דלקמן מוכחא מילתא בפירקין ,ולשון ראשון עיקר ג

 [.'תוס... ]ולקמן סמיך אסיפא 

ל וחומר לרבי נחמיה גט ומאמר דאורייתא דילפינן מקל כרחך ר ברוך דע"ר יצחק ב"ואומר ה ד

 ...ולא מישתמיט שום תנא ולימא דגט פוטר ביבמה  ,א לומר כןותימה גדולה הו ...משאר נשים 

והא ביאה כמאמר שויוה רבנן שיהא אחריה כלום משום גזירות דלעיל  כי פירושוי דה"ונראה לר

כיון דביאה וחליצה מידע  ,נחמיה גט ומאמר כלל ביבמה ביאמאי תקינו רבנן לר ,ואם תאמר ...

ויש לומר דהעולם סוברים דגט ומאמר מהנו  ...יצה להוציא דגט להוציא וחל ,ליכא למיגזר ,ידיע
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 ב "דף נ

 

 מאמר ואחר כך ביאה -מצוות יבום 

, חכמים תקנו, אף שמדין תורה היבמה נקנית בביאה בלבד, לדברי רב הונא

 .ורק אחר כך יבעל, שתחילה יעשה בה מאמר
 

, אם תחילה בעל, מאחר שמעיקר הדין הביאה קונה גם בלא מאמר, אמנם

שנהג קלות ראש , אבל לוקה מכת מרדות מדרבנן, קנה, ואחר כך עשה מאמר

 .לבעול בלא מאמר תחילה, בעצמו

 

 עשה מאמר ואחר כך מעשה נוסף -יבם אחד ויבמה אחת 

שוב לא , מאחר שהחל בה בהוצאה, גטלה ונתן וחזר , ביבמתועשה מאמר . א

 .אלוחולצת ולכן היא , ייבם
 

, החליצה הפקיעה את הזיקה, ולאחר מכן חלצה לו, ביבמתועשה מאמר . ב

 .בלהפקיע את המאמרצריכה גט ו
 

 .הרי זו כמצותה, אותהולאחר מכן בעל , ביבמתועשה מאמר . ג
 

שהדין האחרון הנזכר במשנה הוא ראיה לדברי רב הונא  מתחילה רצו לומר -

שעשה , ולכן על האופן הזה, שמצווה לעשות מאמר תחילה ורק אחר כך לבעול

 .אמרו הרי זו כמצוותה, מאמר ובעל
 

כי אפשר שכוונת , שאין מכאן ראיה לדברי רב הונא, ודחו זאת ואמרו -

אבל בלא מאמר ודאי  ,שגם האופן הזה הוא קיום מצוות יבום, המשנה היא

והוצרכה המשנה ללמד שגם אחר , שמתקיימת מצוות יבום והוא העיקר

פרחה , מאחר שכשעשה מאמר, שלא תאמר, המאמר יש בביאה מצוות יבום

ואם כן אין כאן מצוות , הימנו זיקת יבמין וחלה עליו זיקת אירוסין ונישואין

 .יבום

 

 תדברים שרב היה מורה להלקות עליהם מכת מרדו

 .גשדבר פריצות הוא. מקדש אשה בביאה. א
 

 .שמנהג זילות ופריצות הוא, אפילו קידש בכסף או בשטר. מקדש אשה בשוק. ב
 

 . מקדש אשה בלא שידוכין. ג
 

 .דהמבטל גט. ד

                                                                                                               
שיאמרו אחר הגט ומאמר בשביל שתקנה ביאה קנין  ,אבל בהא לא טעו ...מן התורה מקל וחומר 

גמור תקנה כמו כן קנין גמור אחר ביאה וחליצה ויבא לבעול אחריה דהא ודאי ידעי דחליצה 

 [.'תוס]... וביאה עדיפא מגט ומאמר שכתובין בהדיא 

 ארבעה רקדאמר בפ ,שריא אף ליבם ,אבל אם נתן גט למאמרו ,אף לזיקתו ,היינו בנתן גט סתם א

 [.'תוס] .דמאי דעבד שקליה ,היא לודהותרה אפי ,אחין

ולא תני ליה אלא  ,משום דאכתי צריכה גט למאמר שכבר ,הכא לא תני אין אחר חליצה כלום ב

 [.'תוס] .םהיכא דאחר חליצה אין צריך לעשות כלו

 [.'תוס] .דפריצותא הוא שעושה תחלת קנינו בביאה ,דצריך ביאה ,ביבמה לודאפי ומר רבינו תםא ג

, אלא אם כן ביטל בפני השליח, אין לאדם לבטל את הגט אחרי ששלחו לאשתו, מעיקר הדין ד

 יש אומרים שלא בטל, ואם עבר וביטל, ותינשא בו באיסור, שמא לא תדע האשה שהוא מבוטל

י רב היה מכה אף אם היה מבטל את הגט בפני "ולפירוש רש. ויש אומרים שבטל הגט, הגט

' ולפירוש התוס. ולא ידעו שהיא כבר בטל, ויתן את הגט לאשתו, שמא לא ישמע לו השליח, השליח

 

 . ההמוסר מודעא על הגט. ה
 

 .וד"כנגד שליח בילהתריס המחציף ומעיז פניו . ו
 

ויו שלושים יום ולא בא לבקש שיתירו לו ועמד בניד, חכמיםמי שנידו אותו . ז

 .נידויו
 

, לעשות כןוכשהוא חשוד . שיש לחוש שיחטא עם חמותו. חתן הדר בבית חמיו. ח

שכן עשה רב . אף שאינו דר שם, כשעובר לפני שער בית חמיוגם , יש להלקותו

 .זששת
 

שרב לא היה מורה להלקות אלא על הדבר , ואומרים, ונהרדעי חולקים

א שהיה "וי. כלומר על המקדש בביאה ובלא שידוכין, והשלישי יחד הראשון

 .אף כשהיה על ידי שידוכין, מורה להלקות את המקדש בביאה

 

 המאמר בכסף או בשטר

והוא קידושין בכסף או , שחכמים תקנו ליבם מאמר קודם הביאה, נתבאר

לי  התקדשי, ואומר לה, על ידי שנותן לה כסף או שווה כסף, בכסף. חבשטר

אף , טעל הנייר או על החרס], ובשטר על ידי שכותב לה בשטר. במאמר יבמים

 .הרי את מקודשת לי ונותן לה ,[שאינו שווה פרוטה
 

אינם קונים את , אף על פי שהם כדרך שאר קידושי נשים, וקידושין אלו

והתורה לא התירתה , באשת אח תופסיםשהרי אין קידושין , היבמה מהתורה

 .על ידי ביאה ,אלא כסדר המצוה, כאשה נכריתאצלו ליעשות  ,לו

 

 שטר כתובת יבמין

ובלבד  ,לזון ולפרנסה כראוי ,קבילית ית פלונית יבמתי עלי ,אנא פלוני בר פלוני

 . יעל נכסי בעלה הראשון ,שתהא כתובתה
 

ם לא הניח ראשון נכסים להשתעבד לכתובתה תקנו לה חכמים כתובה וא

 .בעיניו להוציאה מהייבם כדי שלא תהא קלה

 

 

                                                                                                               
ותינשא בו , כי לא ידעו שהגט בטל, רב היה מכה רק אם היה מבטל את הגט שלא בפני השליח

 .שהגט בטל ובניה ממזרים, יש חשש שהבעל יוציא לעז, מאן דאמר אין הגט בטלואף ל, באיסור

 [.בקיצור למסכת קידושין]

ואסור לעשות כן , ואינו גט, ולא מרצוני, על כורחי אני נותן, גט שאני עתיד לתת לאשתי, שאומר ה

פילו היה או[. בקיצור למסכת קידושין. ]כי בזה מוציא לעז על בניה שתלד אחריו שהם ממזרים

 ,דאיכא דשמע במודעא ,משום דמוציא לעז על הגט ,היה מלקה אותו מכל מקום ,מבטל כל מודעי

 [.'תוס] .ולא שמע בביטול

ויש ספרים שכתוב בהן מאן דמצער שליחא  .הקונטרס תכך גירס "דמתפקר בשליח דבי דינא" ו

בקונטרס שליחא דרבנן  שרומיהו גם שם פי .דקידושיןרק קמא וכן כתוב בכל הספרים בפ ,דרבנן

 [.'תוס... ]ד "ידלא הוי שליח ב אף על גבונראה דבכל שליחא דרבנן יש ללקות  .ד"ישליח ב

דאמרי בכולהו לא מנגיד רב אלא  ,סמכינן אנהרדעי ,[דמתירים לחתן לדור בבית חמיו] אנןו ז

 [.'תוס] .דבשל סופרים הלך אחר המיקל ,אמאן דמקדש בביאה

' ו סעיף ב"ז סימן קס"אהע' עי. שהמאמר גם בשטר ,מסקנה אין מקור לכךהעירוני שלפי ה ח

 .'ק ה"א ס"בביאור הגרו. א"ע ורמ"בשו

דדבר  ,לא מהני ,עדי חתימה כרתי ,דאמר ,דלרבי מאיר ,אליעזר אתיא ביכר ,ומר רבינו תםא ט

 [.'תוס... ]מאיר עדי חתימה  בידבשטר קידושין נמי בעי ר ,שיכול להזדייף הוא

 [י"רש. ]אשה הקנו לו מן השמים ,כדאמר בהחולץ .. ולא על של יבם י
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 גירש את אשתו שלא תהא מותרת לכל אדם

ואין את מותרת לכל , הרי את מגורשת ממני, ואומר לה, הנותן גט לאשתו

 .ועדיין אסורה לכל כבתחילה, אין זה גט, אדם
 

ואין את מותרת לכל , הרי את מגורשת ממני, ואמר לה, אמנם אם היה כהן

ואסורה לבעלה , קרויה גרושה, י אדםאף על פי שלא הותרה לשאר בנ, אדם

חּו ", שנאמר, הכהן ה ֹזנָּׁה ַוֲחלָּׁלָּׁה ֹלא ִיקָּׁ חּו ִאשָּׁ ּה ֹלא ִיקָּׁ ה ֵמִאישָּׁ ה ְגרּושָּׁ ֹדש הּוא ְוִאשָּׁ ִכי קָּׁ

זהו ריח ו ,לא יקחו, פילו לא נתגרשה אלא מאישהא, לומר ,('ז א"ויקרא כ" )יוקָּׁ ֵלאֹל

  .הגט שפוסל בכהונה

 

 ו שלא תהא מותרת לכל אדםגירש את יבמת

שהגט פוסל אותה , תקנת חכמים היא, שכשהייבם נתן גט ליבמה, נתבאר

 .ועל כרחך תחלוץ, מלהתייבם לו ולכל אחיו
 

ואין , הרי את מגורשת ממני, ואמר לה, מה הדין כשנתן לה גט, ואביי נסתפק

, םלפוסלה עליו ועל כל האחי, האם גם גט זה נחשב גט, את מותרת לכל אדם

אינו מתירה בו לשאר , כשם שכשאיש נותן לאשתו גט כזה], או שאינו מועיל כלום

 [.בני אדם
 

יבואו להתירה , אם לא תפסל בו, אף שמחמת עצמו אינו גט, והשיב רבה

 .להתייבם שגם בגט זה היא נפסלת, ולכן אמרו, להתייבם גם בגט יבמין גמור
 

כגון לפסול בו , ט באיזה מקוםשיש לשכמותו חשיבות ג, אמנם דווקא בדבר זה

שאין לשכמותו , אבל אם נתן לה נייר סתם, היבמה נפסלת בו, אשת כהן

יטעו להתירה גם , לא אמרו שאם לא תפסל על ידו, חשיבות גט בשום מקום

 .ולכן אינה נפסלת בו, בגט יבמין גמור

 

 אין הגט מועיל אלא כשנכתב בזמן שראוי לגרש בו

, אגרשנה בו, ולאחר שאשאנה, כתוב לי גט לארוסתי ,ואמר לסופר, קידש אשה

 .כבר היתה ראויה להתגרש בו, כי בשעה שנכתב הגט, אמגורשת בו, אם עשה כן

 .בו
 

ולאחר שאקדשנה , כתוב לי גט לאשה פלונית שאינה ארוסתי, אבל אמר לסופר

לא , כי בשעה שנכתב הגט, אם עשה כן אינה מגורשת בו, ואשאנה אגרשנה בו

 .בה להתגרש בוהיתה ראוי
 

שיגרש , מה הדין כשהיבם ביקש מהסופר לכתוב לו גט, ורמי בר חמא נסתפק

מאחר שהיא זקוקה , האם קודם הייבום, בו את היבמה אחרי שיכנוס אותה

                                                                                                               
כל שנתייחד עמה אחר  ,ותנן איזהו גט ישן ,בית הלל פוסלין, ימא לןדקי ,ואי משום גט ישן א

תימה דבפרק כל הגט  [.י"רש. ]תנשא לכתחלה ,אם נתגרשה ,הא איתמר בפרק הזורק .כתיבה

דהכא נמי לא קאמר דהוי גט  ,רשובקונטרס פי .ם לבנהשלא יאמרו גטה קוד ,אמרינן דאינו גט

ומר וא .משמע דלא הוי גט כלל ,דהתם דקאמר אין גט ,ואין נראה .שכבר נתגרשה בו ,אלא בדיעבד

שלא  ,דאפילו גט ישן לא הוי ,שהוא זמן נתינה ,דהכא כשכתב בו זמן שאחר נשואין ,רבינו תם

וההיא דכל  ,לגרש בו לכתחלה[ היינו ,דקאמר]ט והרי זה ג, נתייחד עמה אחר זמן הכתוב בגטה

לכך אם  ,דבגט ישן ליכא אלא ייחוד בעלמא ,וגרע טפי מגט ישן ,הגט שכתב זמן דקודם נישואין

 [.'תוס. ]אינו גט כלל ,ואיכא ודאי ביאה ,אבל התם דכנסה ,נתגרשה בו תנשא לכתחלה

 ,י"ונראה לר .ה בשעה שעשאו שליחכיון דאין בידו לגרש ,ואפילו כתוב בו זמן דאחר נשואים ב

הוי  ,אבל למאן דאמר אדם מקנה ,אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אן דאמרדהיינו דוקא למ

וכתב לו לכשאקחך הרי עצמך  ,דמהני לוקח עבד על מנת לשחררו ,כמו בשחרור ,דבידו לגרשה ,גט

 [.'תוס... ]קנוי לך מעכשיו 

וגט שנכתב באותה שעה מועיל לגרש בו כשתהא , הם נחשבים כמאורסים, לו

וגט שכותב , סתואינה כארו, או שכל זמן שלא עשה בה מאמר, אשתו גמורה

 .גאינו מועיל לגרשה לאחר שיכניסנה, לה באותה שעה

 

 גט לזיקה בלבד ולמאמר בלבד

נתבאר שכשיבם נותן גט ליבמה הגט מועיל להתחיל בה את הפקעת זיקתה 

ומעתה היא חולצת ולא מתייבמת וכמו כן אם עשה בה הייבם מאמר ולאחר 

 .פקיע את הזיקהמכן נתן לה גט הגט מפקיע את המאמר ומתחיל לה

 

ועכשיו יש בה גם , אם תחילה עשה בה מאמר, מה הדיןרב חנניא נסתפק ו

כגון למאמר בלבד , ולאחר מכן נתן לה גט לאחד מהם בלבד, זיקה וגם מאמר

 .או לזיקה בלבד
 

, וכשנותן גט לאחד מהדברים הללו, המאמר הוא דבר הנוסף על הזיקההאם 

. ועדיין מותר לייבמה, שאינו כלום, אשההרי הוא כנותן גט לחצי אישות של 

וכשנתן גט לאחד , והזיקה עומדת בפני עצמה, או שהמאמר עומד בפני עצמו

 .ולא פשט רבי חנינא ספיקו. דהגט מועיל לבטל את אותו דבר, מהם

 

, שהמאמר והזיקה כל אחד עומד בפני עצמו, ואמר, ורבא לא נסתפק בדין זה

ולכן כשעשה מאמר ונתן גט למאמר , ילמוע, וגט שנותן לאחד מהם בלבד

כפי שנתבאר , דברי רבא נאמרו לעניין זיקת שני יבמין], הותרה לשאר האחים, בלבד

 [.ב"לעיל בדף ל

 

 נתן גט ואחר כך עשה מעשה נוסף –יבם אחד ויבמה אחת 

למאמרו צריכה גט , עשה בה מאמרחזר וולאחר מכן , גט ליבמתונתן . א

 .לזיקתווחליצה 
 

וחליצה  הלביאתוצריכה גט , בעל אותהחזר וולאחר מכן , גט ליבמתון נת. ב

 .ולזיקתו
 

 .אין אחר חליצה כלום, ולאחר מכן חלצה, גט ליבמתונתן . ג

 

                                                                                                               
דמיבעיא ליה אם גירשה בגט זה לאחר שיבמה יבומין  ,רשאין לפכתבו ' ותוס. י"כן פירש רש ג

דהא בההיא שעתא לא היה בידו  ,דפשיטא דאין ניתרת בגט זה לשוק ,אי הוי גט אי לא ,גמורין

אי  ,ומאי קאמר נמי או דלמא כיון דלא עבד בה מאמר לא ,לגרשה ולהתירה לשוק על ידי גט זה

דמאמר לא הוי אלא  ,י להתגרש אחר שתתייבםעבד בה מאמר נמי לא מהנ ,בלא מאמר לא מהני

 .אי חשיב ריח הגט דפסיל לכהונה אי לא ,דלפוסלה מכהונה מיבעיא ליה ,י"ואמר ר .מדרבנן

מהו שיפקיע  ,ועשה מאמר וגירש בו ,דמיבעיא ליה אי כתבו קודם מאמר ,ם הגיה בפירושיו"וריב

 [.'תוס] .את מאמר

 כשכתבו .וקמה בלא יבנה ,דפקע זיקה ,ה עליו ועל אחיואסור ,לזיקתו ולא למאמרו כשכתב גטו ד

זיקה נותרה בה ו ,שעשה נטלמאמר כי  ,ומותרת לאחיו ,אסורה לו ,למאמרו ולא לזיקתוגט 

ואם כן הכא  ,הותרה אפילו היא [ב"בדף ל] דללישנא דאמר רבא ,י נראה"ולר [.י"רש. ]כמקודם

 ,לאחיו לוהכא נמי אסורה אפי ,בבעלת הגט דמיחלפא ,וללישנא דהיא אסורה ,נמי שריא לדידיה

משום דבאות משני  ,והא דשרי רבא צרתה בנתן גט למאמרו ,דהא בעלת הגט אסורה על כל האחין

 [.'תוס] .ואפילו היה נותן גט גם לזיקתו היתה צרתה מותרת ,בתים הן

 ,תפסי קידושי ביאההכא מודי ד ... אין קידושין תופסין בחייבי לאוין ,עקיבא דאמר ביואפילו לר ה

 [.י"רש. ]הלכך לא עמדה עליו בלאו גמור ,דגט לאו כחליצה דמי לאפקועי כולה זיקה

משום דהוי ביאה  ,שאחר כונס את יבמתו שיכול לפוטרה בגט[ כמו]ובגט לחודיה לא מפטרא  ו

 [.י"רש. ]ולא קניא לגמרי ,משום גט קמא ,פסולה
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 גט ביבמה

. אינו מועיל בה דברוהגט , היבמה זקוקה לייבם לייבום או חליצה, מדין תורה

ושוב , עליו עולמיתנאסרה , אם הייבם נותן ליבמה גטש, אבל חכמים התקינו

 . לא ייבם אותה
 

האמור על הכתוב חכמים תקנה זו הסמיכו , לדברי רבי עקיבא בברייתאו

ר ִׁשְלָחּה ָלׁשּוב ְלַקְחָתּה ", במחזיר גרושתו ִלְהיֹות לֹו ֹלא יּוַכל ַבְעָלּה ָהִראׁשוֹן ֲאׁשֶׁ

ה ִהוא ִלְפנֵ  ָאה ִכי תֹוֵעבָּׁ ר ֻהַטמָּׁ ה ַאֲחֵרי ֲאשֶׁ ר  'הי ְלִאשָּׁ ץ ֲאשֶׁ ָארֶׁ ת הָּׁ יָך ֹנֵתן ְלָך קֶׁ ֱאֹל 'הְוֹלא ַתֲחִטיא אֶׁ

ּה"שנאמר הריבוי , ('ד ד"דברים כ" )ַנֲחלָּׁה ר ִשְלחָּׁ , נוסףשיש לך משלח , ללמד, "ֲאשֶׁ

והוא ייבם המשלח את , אפילו לא נשאה האשה לאחר, שאסור להחזיר

 .שבכך היא נאסרת לו, יבמתו

 

 ואחר כך עשה מעשה נוסףחלץ  –יבם אחד ויבמה אחת 

לדעת רבי עקיבא , ומעתה, בחליצה זו פקעה זיקת יבום, יבם שחלצה לו יבמתו

 .אאינו כלום, כל מעשה נוסף שיעשה בה, שמשנתנו שנויה כדעתו
 

ואין לומר , דין פשוט הוא שאינו מועיל כלום, אם נתן לה אחר החליצה גט

כי כבר נאסר , ת גרושתוכדין קרובו, שהגט מועיל לאסור אותו בקרובותיה

 .כדין קרובות חלוצתו, בכל קרובותיה משעת החליצה
 

המעשה הזה גם , לדעת רבי עקיבא, ואם אחר החליצה עשה בה מאמר או בעל

ר ", נאסרה לו באיסור לא תעשה, כי מאחר שחלצה לו, כן אינו מועיל כלום ֲאשֶׁ

ת ֵבית ָאִחיו אין קידושין תופסים , רבי עקיבאולדעת  ,('ה ט"דברים כ)" ֹלא ִיְבנֶׁה אֶׁ

בין שקידש , כשמקדש אותה אחר החליצה, ואם כן, באיסורי לא תעשה

 .הקידושין אינם תופסים, ובין שקידש בביאה, [בכסף או בשטר]=במאמר 
 

קידושין , שכן לדעתם, אכן בדין האחרון חכמים חולקים על רבי עקיבא

היא , או בעל אחר החליצה כשקידש, לדעתםואם כן , תופסים בחייבי לאוין

 .צריכה ממנו גט
 

האשה , אם נתכוון לקדש קידושין גמוריםש, ואומר, בדין זהורבי מחלק 

אבל אם , וצריכה ממנו גט, כי קידושין תופסים בחייבי לאוין, מקודשת לו

מאחר שבאמת אינה , שתקנו חכמים ליבמהנתכוון לקדש בקידושי מאמר 

, ואין כאן קידושין כלל, קידושי טעות הם, ואין בה קידושי מאמר, יבמה

 .י להלן"וטעמו של רבי יתבאר בעזה. ואינה צריכה ממנו גט

 

 ביאור טעמו של רבי

ולאחר מכן עשה בה מאמר , ייבם שחלצה לו יבמתו, שלדעת רבי, נתבאר

, ושוב לא מועיל בה מאמר יבמין, מאחר שמשעת החליצה פקעה זיקה, יבמין

אף על פי שאופן קנין מאמר יבמין הוא בכסף או , אינה מתקדשת לו בכך

אין אומרים , וקידושין גמורים תופסים בה, בשטר כשאר קידושין גמורים

אלא עשה בה מאמר , קידש אותה קידושין גמורים, שבכסף או בשטר שנתן לה

, והוא נתן את הכסף או השטר לשם מאמר, ומאחר שאינה יבמה, יבמין

 .ונאמרו מספר אופנים לבאר דבריו. ודשת כללואינה מק, קידושי טעות הם

                                                                                                               
אף על  ,דכיון דתנא נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום ,לא הוה צריך למיתני כלל ,ן"אומר ריב א

 .אלא כל העניינים שונה ,אין אחריה כלום ,דאחר חליצה כשירה ל שכןכ ,שהיא חליצה פסולה פי

 [.'תוס]

 

 .עשאוה כעודר בנכסי הגר וכסבור שלו הן. א
 

זכה , וכל הקודם להחזיק בנכסיו, נכסיו הפקר לכל, גר שמת בלא יורשים

כגון כשעודרים , הוא על ידי שעובדים בה, והאופן שבו מחזיקים בקרקע. בהם

, וא יקנה את הנכסים של הגרשבפעולתו ה, כל זה כשכוונת העודר, אמנם. בה

ועודר בה בלא כוונה שבפעולה זו יקנה , אבל אם הוא סבור שהקרקע שלו

 .אינו זוכה בה, אותה
 

, שכן דין העושה מאמר ביבמתו אחרי החליצה, דעת רבי, ולדברי רב יוסף

כשנותן לה את הכסף או השטר לשם קידושי , מאחר שסבור שמאמר מועיל

, ולא קידושין גמורים, קידושי מאמר הם, גמורים ולא לשם קידושין, מאמר

 .בלא נתקדשה לו, ומאחר שמשעה שפקעה הזיקה אין בה קידושי מאמר
 

העודר בנכסי גר , שכן אין הנידון דומה לראיה, על דברי רב יוסףואביי הקשה 

אבל העושה מאמר ביבמתו אחר , אינו מתכוון כלל לשם קנין, וסבור שהן שלו

אפשר שאף שסבור לקנות במאמר ולא , ואם כן, למעשה קנין מתכוון, החליצה

, שנותן לה כסף או שטר, מאחר שעושה מעשה קנין המועיל, בקידושין גמורים

וסבור שהם נכסי , שכן ענין זה דומה לעודר בנכסי גר זה. יקנה, וכוונתו לקנות

ממי ולא אכפת לנו שאינו יודע , כי כוונתו לקנות, שהוא קונה אותם, גר אחר

, ונותן לה כסף או שטר, מאחר שכוונתו לקנות את האשה, וכמו כן זה, קונה

אף על פי שהוא סבור , כלומר בקידושין גמורים, יקנה באופן הראוי לקנות

 . שיש לו לקנות במאמר

 

 .כגון שאמר לה התקדשי לי במאמר יבמין. ב
 

אף , תםואמר לה שתתקדש לו בהם ס, אם נתן לה כסף או שטר, לדברי אביי

, מאחר שכוונתו לקנות, על פי שהיה סבור שהוא קונה אותה בקידושי מאמר

, ומחלוקת חכמים ורבי היא. הכל מודים שהוא קונה בקידושין גמורים

 .שתתקדש לו במאמר יבמין, אמר לה בפירוש, שכשנתן לה כסף או שטר
 

כשם שקידושין קונים , מאמר יבמין קונה מדברי חכמים, לדעת חכמים

תקנו שהוא , כשתקנו חכמים שהמאמר קונה את היבמהכלומר , תורהמה

אף שהיה סבור , ואם כן. ואין הקנין תלוי כלל בזיקת ייבום, לבדו קונה אותה

, מאחר שקנין מאמר יבמין הוא כקנין קידושין גמורים, לקנות במאמר יבמין

, אחר וסבור שהם נכסי גר, כעודר בנכסי גר זה, קנה אותה בקידושין גמורים

 .אף על פי שלא ידע ממי קנה, קנה, שמאחר שנתכוון לקנות
 

שיהא מועיל בפני תקנו לא , מאמר ביבמהחכמים כשתקנו , אבל לדעת רבי

, שהמאמר הוא תוספת וחיזוק על הזיקה, אלא אמרו, עצמו כקידושין גמורים

. ואינו כקידושין גמורים המועילים לבדם לקנות את האשה, והוא תלוי בזיקה

גילה דעתו שאינו מתכוון , אם אמר שכוונתו לקנות במאמר יבמין, ולפיכך

ואינה זקוקה , ומאחר שחלץ, אלא לקנין חיזוק של זיקה, לקנין גמור של אשה

                                                                                                               
ולשם יבמות היינו דגלי אדעתיה  ,דמיירי לרב יוסף כגון דאמר לה התקדשי לי סתם ,י"רומר א ב

דהא  ,לא הוי פריך ליה אביי מי דמי ,ה בהדיא במאמר יבמיןדאי באמר ל ,שבתורת יבמין מקדשה

נ באמר "א .אלא בסתם איירי ,אביי קאמר בסמוך דהיכא דאמר לה במאמר יבמין דלא קני לרבי

דבמאמר יבמין משמע בתורת מאמר  ,ולא משמע בתורת מאמר יבמין ,לה התקדשי לי לשם יבמות

 .אלא שסבור שעדיין היא זקוקתו ,בתורת יבמותאבל לשם יבמות לא משמע  ,ולא בתורת קידושין

 [.'תוס]
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 .ולכן אינה נקנית לו כלל, לא שייך בה כלל קנין חיזוק של זיקה, לו

 .כגון שאמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין. ג
 

הכל מודים שהיא , ה שתתקדש לו במאמר יבמיןאם אמר ל, לדברי רבא

כסברת חכמים לדברי ], מקודשת לו כי מאמר יבמין קונה כקידושין גמורים

 .כשאמר לה שמקדש אותה בזיקת יבמין, ומחלוקת חכמים ורבי, [אביי
 

 ג"דף נ
 

וכשאומר לה שתתקדש לו , אין כח לזיקה, גם קודם החליצה, לדעת חכמים

, ולפיכך גם אחר החליצה, מחמת הזיקה מועיל המאמרלא , מכח זיקת יבמין

, אם אומר לה שתתקדש לו מכח זיקת יבמין, אף על פי שאין זיקה כלל

 . שהרי אינם צריכים לזיקה, הקידושין מועילים
 

וכשאומר לה שתתקדש לו מכח , יש כח לזיקה, קודם החליצה, ולדעת רבי

, כשפקעה הזיקה, החליצהאבל אחר , הדבר מועיל משום הזיקה, זיקת יבמין

אין הקידושין מאחר שאין זיקה , אם אומר לה שתתקדש לו מכח זיקת יבמין

 .מועילים

 

 .כשהיתה החליצה פסולה. ד
 

הכל , אם אחר החליצה אמר לה שמקדש אותה בזיקת יבמין, לדברי רב שרביא

וכסברת רבי לדברי ], כי קודם חליצה יש כח לזיקה, מודים שאינה מקודשת לו

כגון שתחילה נתן לה גט , כשהיתה חליצה פסולה, ומחלוקת חכמים ורבי[. באר

 .ואחר כך חלצה
 

, ועדיין יש מעט זיקה, אותה לגמרי אינה פוטרתחליצה פסולה , לדעת חכמים

 . קונה אותה ,ולכן מאמר שעושה בה בלשון זיקת יבמין
 

ולכן , כלל ושוב אין בה זיקה, אותה לגמרי פוטרתחליצה פסולה , ולדעת רבי

 . אינה קונה אותה ,מאמר שעושה בה בלשון זיקת יבמין

 

 .כשהיה תנאי בחליצה. ה
 

ולפיכך , לדברי הכל אינה פוטרת, אם היתה חליצה פסולה, לדברי רב שרביא

ומחלוקת . נתקדשה וצריכה גט, אם קידש אחריה במאמר בלשון זיקת יבמין

 .ל מנת שתתן לו מאתים זוזכגון ע, חכמים ורבי כשתחילה חלצה לו על תנאי
 

הרי היא כמי , וכל זמן שלא נתקיים התנאי, יש תנאי בחליצה, לדעת חכמים

 .ולכן מועיל בה מאמר בלשון זיקת יבמין, ולא פקעה הזיקה, שלא חלצה
 

הרי היא כמי , ואף על פי  שלא נתקיים התנאי, אין תנאי בחליצה, ולדעת רבי

 .יל בה מאמר בלשון זיקת יבמיןולכן לא מוע, ופקעה הזיקה, שחלצה

 

 .כשהיה תנאי שאינו כפול. ו
 

, וכל זמן שלא נתקיים התנאי, אהכל מודים שיש תנאי בחליצה, לדברי רבינא

                                                                                                               
דהני  ,י"תימא לר[. י"רש. ]הני תנאי לא סבירא להו ,חליצה מוטעת כשירה, ימא לןדקי אף על גב א

דלענין התרה  ,י"רומר וא ... דחליצה מוטעת כשירה ... ימא לןדקי ,אמוראי אתו דלא כהלכתא

 ,אלא לענין דהויא חליצה פסולה ,דאין תנאי בחליצהלן ימא הויא חליצה כדקיולי עלמא לשוק לכ

ושוב  .שלא יועיל אחריה מאמר בלשון זיקת יבמין קאמר דיש תנאי ,דלא מפקע לה זיקה לגמרי

 [.'תוס] .ת"י בשם ר"מצא ר

ומועיל בה מאמר בלשון זיקת , ולא פקעה זיקה, הרי היא כמי שלא חלצה

אם תתני תהא ]=אם התנאי צריך להיות כפול , אלא שנחלקו חכמים ורבי. יבמין

 .כתנאי בני גד ובני ראובן ,[ואם לא תתני לא תהא חליצה ,חליצה
 

הרי , וכל זמן שלא נתקיים התנאי, גם תנאי שאינו כפול מועיל, לדעת חכמים

ולכן מועיל בה מאמר בלשון זיקת , ולא פקעה הזיקה, היא כמי שלא חלצה

 .יבמין
 

הרי , יים התנאיואף על פי  שלא נתק, תנאי שאינו כפול אינו תנאי, ולדעת רבי

 .ולכן לא מועיל בה מאמר בלשון זיקת יבמין, ופקעה הזיקה, היא כמי שחלצה

 

 ייבם ואחר כך עשה מעשה נוסף –יבם אחד ויבמה אחת 

כל מעשה , ומעתה, בייבום זו נעשית כאשתו לכל דבר, יבם שייבם את יבמתו

 .ייבום כלומר אינו מעלה ואינו מוריד בדיני, אינו כלום, נוסף שיעשה בה
 

שהרי , דין פשוט הוא שאינו מועיל כלום, אם לאחר הייבום עשה בה מאמר

משעה שייבם אותה היא כאשתו וכשעשה בה לאחר מכן מאמר הרי הוא 

 .כמקדש את אשתו פעם שניה שאין בכך כלום
 

שהרי משעה שייבמה נעשית , אין בחליצה זו כלום, ואם לאחר הייבום חלצה לו

 .שחלצה לבעלה לא עשתה כלוםואשה , כאשתו גמורה
 

, מאחר שמשעת הייבום היא כאשתו לכל דבר, ואם לאחר הייבום נתן לה גט

ואם רצה , ואינו צריך מעשה נוסף, הוציאה ממנו בגט הזה בלבדכשנתן לה גט 

 .רשאי ,להחזיר

 

 התרת יבמה לשוק עדיפה ליה

מעשה ה, שכשתחילה חלץ ואחר כך עשה מעשה נוסף, ב"נתבאר לעיל בדף נ

שכשתחילה ייבם ואחר כך עשה מעשה , וכמו כן נתבאר לעיל, אחרון אינו כלום

 . המעשה האחרון אינו כלום, נוסף
 

, לא כתבו בפירוש, ומאחר שרצו לקצר, ובמשנתנו נשנו שני הדינים הללו יחד

, אלא תפסו אחד מהם, "ואין אחר הביאה כלום, אין אחר החליצה כלום"

 .שניוממנו נלמד שכן הדין ל
 

אין אחר החליצה ", הוא, והדין שתפס התנא של משנתנו להזכירו בפירוש

 .כי התרת יבמה לשוק חביב לו יותר, והסיבה לכך שתפס דין זה, "כלום
 

ולא , "אין אחר הביאה כלום", אמנם אביי ורבא אמרו לשנות את הדין השני

 .בנתבאר טעמם

 

 ומאמר בזו ומעשה נוסף בז -יבם אחד ושתי יבמות 

, ועשה בה מאמר ומעשה נוסף, שכשיש יבם אחד ויבמה אחת, ב נתבאר"בדף נ

, כשהיו שתי יבמות, ומבואר שכמו כן, ואינו דבר בטל, המעשה הנוסף מועיל

, ואינו דבר בטל, הוא מועיל, ושוב עשה בשניה מעשה נוסף, ועשה באחת מאמר

 .י"כפי שיתבאר בעזה

                                                                                                               
כי הענין הנזכר במשנה אחרון הוא ביאה  ,"אין אחר הביאה כלום"ע אם כוונתם לשנות רק "ויל ב

אין אחר "או שכוונתם לשנות גם ". אין אחר הביאה כלום"כן אחריו ראוי לשנות ול ,ומעשה נוסף

. י משמע כמו האופן הראשון"ומתוך פירוש רש". אין אחר הביאה כלום"וגם " החליצה כלום

 .ע בדבר"ויל
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, כדעת חכמים], שתיהן צריכות גט, ווחזר ועשה מאמר בז, עשה מאמר בזו. א

משום , שכן את שתיהן אסור לייבם, ואינו יכול לייבם, [שיש מאמר אחר מאמר

כי , ואפילו אחת מהן אינו יכול לייבם, שאין מייבמים שתי נשים מאח אחד

ולכן , הרי הוא דומה למייבם שתי נשים מאח אחד, הואיל וחברתה אגודה בו

לפטור את שתיהן מזיקת , ואחת מהן תחלוץ לו, יתן גט לשתיהןעל כרחו 

 .אהייבום
 

, גט שנתן לאחרונה פסל עליו את שתיהן, וחזר ונתן גט לזו, עשה מאמר בזו. ב

ת ֵבית ָאִחיו"הרי הוא בכלל הכתוב , שמאחר שהחל בהוצאה ר ֹלא ִיְבנֶׁה אֶׁ , "ֲאשֶׁ

הן לפטור את שתי, ואחת מהן חולצת, נותן לראשונה גט למאמרוולפיכך 

 .מזיקת ייבום
 

כי מאחר , אסור לקיים את השניה, וחזר ובעל את זו, עשה מאמר בזו. ג

יתן גט ולכן על כרחך , הרי הוא כמכניס שתי נשות אחיו, שהראשונה אגודה בו

, ואחת מהן חולצת לו, ולזו משום שבעל, לזו משום שעשה בה מאמר, לשתיהן

כי ביאה , בעלת הביאה יוצאת ובגט בלבד אין, לפטור את שתיהן מזיקת ייבום

 .פסולה היא
 

בחליצה של שניה פקעה הזיקה , וחזרה שניה וחלצה לו, עשה מאמר בזו. ד

 .להפקיע את המאמרגט גם הראשונה צריכה אבל 
 

שחליצה , שאמר, לדברי שמואל, ומתחילה רצו להביא ראיה מהדין האחרון

כמו כן רצו להקשות ו. ולכן חלץ לחברתה, של בעלת מאמר אינה פוטרת צרתה

אין לו לפסול את השניה , שכשאחת פסולה, שאמר, מדין זה על דברי רב יוסף

, אף שעשה מאמר באחת, שהרי כאן ,[לא ישפוך מי בורו ואחרים צריכים לו]=

אבל דחו את כל הדברים . לא חלץ לה אלא לשניה, וכבר נפסלו לו קרובותיה

וכאן , מרים לו לחלוץ לראשונההיו או, כי אפשר שאם היה בא לשאול, הללו

 .ומעצמו חלץ לשניה, כשלא שאל, אמרו מה הדין

 

 גט לזו ומעשה נוסף בזו -יבם אחד ושתי יבמות 

, ונתן לה גט ומעשה נוסף, שכשיש יבם אחד ויבמה אחת, ב נתבאר"בדף נ

, כשהיו שתי יבמות, ומבואר שכמו כן, ואינו דבר בטל, המעשה הנוסף מועיל

כפי , ואינו דבר בטל, הוא מועיל, ושוב עשה בשניה מעשה נוסף, ונתן לאחת גט

 .י"שיתבאר בעזה
 

שיש , כדעת חכמים], קרובות שתיהן אסורות לו, וחזר ונתן גט לזו, נתן גט לזו. א

 .להפקיע הזיקה צריכות ממנו חליצהו, [גט אחר גט
 

, ולפיכך אמרו להביא מכאן ראיה, ששתיהן צריכות חליצה, ולכאורה משמע

 .שאמר חליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחים, לדברי רבה בר רב הונא
 

ולא אמרו שכל אחת , שאפשר שדי בחליצת אחת מהן, אולם דחו זאת ואמרו

                                                                                                               
חליצה פסולה צריכה אן דאמר למ', וכתבו התוס" צריכות שתי גיטין וחליצה"לשון המשנה הוא  א

עשה מאמר ונתן גט "ובסמוך דקתני  ,אחליצה "צריכות"וקאי נמי  ,חליצות שתיבעו  הכא ,לחזור

 ,איידי דקתני צריכה גט לשון יחיד ,הא דלא קתני וצריכות חליצה לשון רבים ,"צריכה גט וחליצה

 [.'תוס] .נקט נמי גבי חליצה לשון יחיד

 . באלא ששתיהן יחד צריכות חליצה אחת, מהן צריכה חליצה

כי משעה , ואסור לקיימה, שניה צריכה גט, וחזר ובעל את זו, נתן גט לזו. ב

ת ", הרי הוא בכלל הכתוב, והחל להוציאה, לראשונה גט שנתן ר ֹלא ִיְבנֶׁה אֶׁ ֲאשֶׁ

כי הביאה היתה ביאה , ובגט בלבד אינה יוצאת, ונאסר בשתיהן, "ֵבית ָאִחיו

 .מלבד הגט צריכה גם חליצהלכן ו, פסולה
 

, ואסור לקיימה, בעלת מאמר צריכה גט, וחזר ועשה מאמר בזו, נתן גט לזו. ג

ר ֹלא ", הרי הוא בכלל הכתוב, והחל להוציאה, שנתן לראשונה גטכי משעה  ֲאשֶׁ

ת ֵבית ָאִחיו להפקיע , ומלבד הגט צריכה גם חליצה, ונאסר בשתיהן, "ִיְבנֶׁה אֶׁ

 .את הזיקה
 

ולדעת רבי , אין אחר חליצה כלום, וחזרה שניה וחלצה לו, נתן גט לזו. ד

 .דושיןלא תפסו בה קי, אם חזר וקידש אחת מהן, עקיבא
 

שחליצה של בעלת , שאמר, לדברי שמואל, ומתחילה רצו להביא ראיה מהדין האחרון

וכמו כן רצו להקשות מדין זה על דברי רב . ולכן חלץ לחברתה, הגט אינה פוטרת צרתה

לא ישפוך מי בורו ואחרים ]=אין לו לפסול את השניה , שכשאחת פסולה, שאמר, יוסף

לא חלץ לה אלא , וכבר נפסלו לו קרובותיה, תן גט לאחתאף שנ, שהרי כאן ,[צריכים לו

היו אומרים לו , כי אפשר שאם היה בא לשאול, אבל דחו את כל הדברים הללו. לשניה

 .ומעצמו חלץ לשניה, כשלא שאל, וכאן אמרו מה הדין, לחלוץ לראשונה

 

 חליצה לזו ומעשה נוסף בזו -יבם אחד ושתי יבמות 

, אם תחילה חלצה לו היבמה, ם אחד ויבמה אחתשכשיש יב, ב נתבאר"בדף נ

 . אינו כלום, ומעתה כל מעשה נוסף שיעשה אחר החליצה, פקעה זיקת הייבום
 

בחליצת , ותחילה חלצה לו האחת, כשהיו שתי יבמות, ומבואר שכמו כן

וכל מעשה נוסף שיעשה אחר כך בשניה אינו , ראשונה פקעה כל הזיקה

 .כלום
 

ובין אם נתן לשניה , ובין אם עשה בשניה מאמר, לשניהבין אם חלץ , ולפיכך

אם , י"ולהלן יתבאר בעזה]. מותר בקרובות שניה, ובין אם בעל את השניה, גט

 [.תופסים בה קידושין, או שכשעשה מאמר או בעל שניה, דין זה הוא כדברי הכל

 

 בעל את זו ומעשה נוסף בזו -יבם אחד ושתי יבמות 

, אם תחילה בעל את היבמה, יבם אחד ויבמה אחתשכשיש , ב נתבאר"בדף נ

ומעתה כל מעשה נוסף שיעשה , נעשית כאשתו לכל דבר ופקעה זיקת הייבום

 .לענין זיקת יבום, אינו כלום, אחר כן
 

בבעילת , ותחילה בעל את האחת, כשהיו שתי יבמות, ומבואר שכמו כן

שיעשה וכל מעשה נוסף , ופקעה הזיקה מחברתה ,ראשונה נעשית אשתו

 .אחר כך בשניה אינו כלום
 

ובין אם נתן , ובין אם עשה בשניה מאמר, בין אם בעל את השניה, ולפיכך

 .מותר בקרובות שניה, ובין אם חלצה לו השניה, לשניה גט

 

 התרת יבמה לשוק עדיפה ליה

המעשה , שכשתחילה חלץ לאחת ואחר כך עשה מעשה נוסף באחרת, נתבאר לעיל

                                                                                                               
ומשמע  ,"צריכות דעלמא ,י צריכותאמ" ,אולם בגמרא אמרו .י במשנה"כן נראה מפירוש רש ב

 .צריכות חליצה אחת ,שכל שיהיה כן בשתי יבמות ,שהכוונה לכך
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ואחר כך עשה מעשה , שכשתחילה ייבם את האחת, וכמו כן נתבאר, אחרון אינו כלום

 . המעשה האחרון אינו כלום, נוסף באחרת
 

אין אחר ", לא כתבו בפירוש, ומאחר שרצו לקצר, ובמשנתנו נשנו שני הדינים הללו יחד

וממנו נלמד שכן הדין , אלא תפסו אחד מהם, "ואין אחר הביאה כלום, החליצה כלום

 .לשני
 

, "אין אחר החליצה כלום", הוא, שתפס התנא של משנתנו להזכירו בפירושוהדין 

 .כי התרת יבמה לשוק חביב לו יותר, והסיבה לכך שתפס דין זה
 

ולא נתבאר , "אין אחר הביאה כלום", אמנם אביי ורבא אמרו לשנות את הדין השני

 .טעמם

 

 יבם אחת ושתי יבמות או שני יבמין ויבמה אחת

כשתחילה נתן גט או עשה , שהיה יבם אחת ויבמה אחתשכ, לעיל נתבאר

וכשתחילה היתה , המעשה הנוסף מועיל, ואחר כך עשה מעשה נוסף, מאמר

 .אין המעשה האחרון כלום, ואחר כך מעשה נוסף, חליצה או בעילה
 

כשתחילה נתן לאחת גט , שכן הדין כשהיה יבם אחד ושתי יבמות, עוד נתבאר

, המעשה הנוסף מועיל, עשה מעשה נוסף באחרת ואחר כך, או עשה בה מאמר

אין , ואחר כך מעשה נוסף באחרת, וכשתחילה היתה חליצה או בעילה באחת

 .המעשה האחרון כלום
 

כשתחילה נתן , שכן הדין גם כשהיו שני יבמין ויבמה אחת, ומבואר במשנתנו

, ואחר כך עשה חבירו מעשה נוסף באחרת, אחד מהם גט או עשה מאמר

ואחר כך , וכשתחילה היתה חליצה או בעילה של אחד, הנוסף מועיל המעשה

 .אין המעשה האחרון כלום, מעשה נוסף על ידי השני
 

לבין שני , בין יבם אחד ושתי יבמות, שיש חילוק בדבר, ובן עזאי חולק ואומר

מאחר , כשהיו שתי יבמות ויבם אחד, י"לגרסת מורו של רש. יבמין ויבמה אחת

, י"ולגרסה שניה שהביא רש. מאמר שני שעושה בשניה אינו כלום, חתשעשה מאמר בא

 [.א"וענין זה נתבאר לעיל בדף נ. ]אין מאמר אחר מאמר, כשהיו שני יבמים ויבמה אחת

 

 חליצה לזו ומאמר בזו

, לדעת רבי יוחנן. נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בדין צרות החלוצה' בדף י

כשם שחולצת , הזיקה מכל נשות המתופקעה , כשאחת היבמות חלצה לייבם

ת ֵבית ", עצמה אסורה לו מעתה באיסור לא תעשה בלבד ר ֹלא ִיְבנֶׁה אֶׁ ֲאשֶׁ

. באיסור לא תעשה זה בלבד[ ולכל האחים]כך כל נשות המת אסורות לו , "ָאִחיו

אבל , החולצת לבדה אסורה לו באיסור לא תעשה בלבד, ולדעת ריש לקיש

והחולצת וצרותיה ], באיסור אשת אח שיש בו כרת שאר נשות המת אסורות לו

 [.אסורות לכל האחים באיסור כרת
 

או שתחילה חלץ ], ולאחר מכן עשה מאמר בשניה, כשתחילה חלץ לאחת, ואם כן

עשה מאמר באשה , לפי דעת רבי יוחנן ,[ואחר כך עשה בה אחיו מאמר, לה אחד

עשה מאמר באשה , ישולפי דעת ריש לק, האסורה לו באיסור לא תעשה בלבד

 .האסורה לו באיסור כרת
 

ותחילה חלצה לו , שכשהיו שתי יבמות וייבם אחת, והנה במשנתנו מבואר

וכן בשני יבמים ]. אין מעשה אחרון כלום, ולאחר מכן עשה מאמר בשניה, האחת

 [.ויבמה אחת
 

מאחר שקידש אשה האסורה לו באיסור לא תעשה , לפי דעת רבי יוחנןו

, שבאה לחדש, מדוע הוצרכה משנתנו ללמד שלא חלו הקידושין מובן, בלבד

, כדעת רבי עקיבא, אין הקידושין חלים, שאף על פי שאין כאן איסור כרת

 .שאין קידושין תופסים בחייבי לאוין
 

דין , מאחר שקידש אשה האסורה לו באיסור כרת, אבל לפי דעת ריש לקיש

למה הוצרכה משנתנו לכתוב  ,ואם כן הקשו, פשוט הוא שלא חלו הקידושין

 .שמאמר שאחר חליצה אינו כלום, דין זה
 

אבל מאחר , לדעת ריש לקיששאמנם דין זה עצמו אין בו חידוש , ותירצו

, שתחילה הביאו במשנה סדר התרת יבם אחד ויבמה אחת בכל האופנים

וכן בשני יבמים ויבמה , כשחזרו והביאו את הסדר ביבם אחת ושתי יבמות

 . אף על פי שאין חידוש בכולם, או שוב בכל האופניםהבי, אחת
 

שכשהיו שני , והוא, הביאו דין נוסף שאין בו חידוש לדברי הכל, ומהטעם הזה

ואחר כך עשה בה שני , ותחילה בעל אותה אחד מהם, יבמים ויבמה אחת

שהרי מאחר שבעל , ודין זה פשוט הוא, אין המעשה האחרון כלום, מאמר

 .ואין שני מקדש אותה, ראשון היא לכל דבר אשתו של, הראשון

 

 חליצה באמצע או בסוף

כשהיו יבם אחד  ,[רבי עקיבא]=שלדעת משנתנו , כבר נתבאר בתחילת הפרק

וכל , מעתה אין אחר חליצה כלום, אם תחילה חלצה לו היבמה, ויבמה אחת

גט ]. אינו כלום, ובין ביאה, ובין גט, בין מאמר, מעשה שיעשה בה אחר כך

ומאמר וביאה אחר חליצה אינו כלום לדעת רבי , שאחר חליצה אינו כלום לדברי הכל

 [.שאין קידושין תופסים בחייבי לאוין, האומר, עקיבא

 

אין אחריה , לא רק כשהחליצה קודמת לכל המעשים, ולדעת משנתנו 

 .אין אחריה כלום, אף כשהיא באמצע או בסוףאלא , כלום
 

, לוחלצה ולאחר מכן , גטכשתחילה נתן ליבמה , הואהאופן שהחליצה באמצע 

וחזר , וחלץ לשניה, ונתן לזו גט, וכן אם היו שתי יבמות], מאמרואחר כך עשה בה 

גם כשהיתה ], בחליצה שאחר הגט פקעה הזיקה לגמרי, [ועשה מאמר באחת מהן

, ומעתה מאמר אחרון אינו כלום ,[כגון שנתן גט לזו וחליצה לזו, חליצה פסולה

 [.דעת רבי עקיבא שאין קידושין תופסים בחייבי לאויןכ]
 

, גטוחזר ונתן לה  ,מאמרכשתחילה עשה ביבמה , הואוהאופן שהחליצה בסוף 

וחלץ , ועשה מאמר בזו ונתן גט לזו, וכן אם היו שתי יבמות], לוחלצה ולאחר מכן 

 ,[גם כשהיתה חליצה פסולה], בחליצה אחרונה פקעה הזיקה לגמרי, [לאחת מהן

כדעת רבי עקיבא שאין קידושין תופסים ], ומעתה אם יעשה בה מאמר אינו כלום

 [.בחייבי לאוין
 

רק כשהחליצה , ולדעת אבא יוסי בן חנן איש ירושלים משום רבי מאיר 

ולא , כשהיא באמצע או בסוף יש אחריה כלוםאבל , בתחילה אין אחריה כלום

 [.ר או ביאהכשעשה אחריה מאמ]וצריך גם גט , די בה לבדה

 

 חלץ ועשה מאמר או חלץ ונתן גט

, חלץ ואחר כך עשה מאמרותחילה , שכשהיה יבם אחד ויבמה אחת, נתבאר

כי מאחר , ואינה צריכה ממנו גט, שאין מעשה האחרון כלום, דעת רבי עקיבא

ת ֵבית ", ונאסרת לו באיסור לא תעשה, פקעה הזיקה, שחלץ ר ֹלא ִיְבנֶׁה אֶׁ ֲאשֶׁ

 . אין קידושין תופסים בחייבי לאוין, דעת רבי עקיבאול, "ָאִחיו
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שבאופן הזה יודה רבי עקיבא שתהא , כי היה מקום לומר, יש חידושובדין זה 

כשם שבמאמר שאחר החליצה , שלא יטעו לומר, צריכה גט מדברי חכמים

ובאמת באופן , כך במאמר שקודם החליצה אינה צריכה גט, אינה צריכה גט

 .כי המאמר חל שהרי נעשה בעודה זקוקה, ט להפקיע המאמרהאחרון צריכה ג
 

אין , חלץ ואחר כך נתן גטותחילה , שכשהיה יבם אחד ויבמה אחת, עוד נתבאר

שהרי למה יועיל הגט , אולם לכאורה דין זה פשוט הוא, מעשה האחרון כלום

אחר החליצה אם לאוסרה עליו הלא משעת החליצה כבר נאסרה עליו היא 

 . למה הוצרכה משנתנו לשנותו, ולפיכך הקשו, וקרובותיה
 

י "שיש בו חידוש כפי שיתבאר בעזה, בעל ונתן גטדין מאחר ששנו ש, ותירצו

 .הדומה לו, שנו גם דין חלץ ונתן גט, להלן

 

 בעל ונתן גט או בעל ועשה מאמר

מאחר , בעל ואחר כך נתן גטותחילה , שכשהיה יבם אחד ויבמה אחת, נתבאר

 .אשתו גמורה ויוצאת ממנו בגט זה ואינה צריכה חליצהשבעל נעשית 
 

, שבאופן הזה תהא צריכה חליצה, כי היה מקום לומר, יש חידושובדין זה 

כך בגט , יוצאת בלא חליצה, כשם שבגט שאחר הביאה, שלא יטעו לומר

 .יוצאת בלא חליצה, שקודם הביאה
 

חר כך עשה בעל ואותחילה , שכשהיה יבם אחד ויבמה אחת, עוד נתבאר

שהרי , אולם לכאורה דין זה פשוט הוא, אין מעשה האחרון כלום, מאמר

מאחר שבעל ונעשית אשתו דין פשוט הוא שאין המאמר מעלה או מוריד שהרי 

 . למה הוצרכה משנתנו לשנותו, ולפיכך הקשו, הוא מקדש את אשתו פעם שניה
 

, פי שנתבאר לעילשיש בו חידוש כחלץ ועשה מאמר דין מאחר ששנו ש, ותירצו

 .הדומה לו, שנו גם דין בעל ועשה מאמר

 

 בעילה באמצע או בסוף

 

ובין בשתי יבמות ויבם , בין ביבם אחד ויבמה אחת], שבכל האופנים, כבר נתבאר

אם תחילה בעל את היבמה נקנית לו להיות , [ובין בשני יבמין ויבמה אחת, אחד

וכל מעשה שיעשה , ה כלוםומעתה אין אחר ביא, אשתו ופקעה זיקת הייבום

ובין , ובין גט, בין מאמר, או שיעשה היבם האחר, או באחרת, אחר כך בה

 . אינו כלום, ביאה

 

קודמת לכל כשהיתה הביאה , כן הדיןולדעת תנא קמא של משנתנו  

 .כפי שיתבארבאמצע או בסוף יש אחריה כלום אבל כשהיא , המעשים
 

ואחר כך , אותהבעל ולאחר מכן , גטה כשתחילה נתן ליבמ, היאביאה באמצע 

וחזר , ובעל את השניה, ונתן לזו גט, וכן אם היו שתי יבמות או שלוש], מאמרעשה בה 

, לא די בגט ,פסולההיתה ביאה מאחר שהביאה , [ועשה מאמר בשלישית

 .וצריכה גם חליצהלהוציאה 
 

אחר מכן ול, מאמרוחזר ועשה בה  ,גטכשתחילה נתן ליבמה , היאוביאה בסוף 

ובעל , ונתן לאחת גט וחזר ועשה בשניה מאמר, וכן אם היו שתי יבמות], אותהבעל 

להוציאה , לא די בגט ,פסולההיתה ביאה מאחר שהביאה , [את אחת מהן

 .וצריכה גם חליצה

 

אין , כשם שכשהיתה הביאה קודמת לכל המעשים, ולדעת רבי נחמיה 

, והרי היא אשתו, ין אחריה כלוםא, גם כשהיא באמצע או בסוף, אחריה כלום

 .ואם בא על אחרת לא קנאה, ומוציאה בגט בלבד

 

 שלוש מחלוקות בדבר

 סוף אמצע תחילה  
     

 אבא יוסי
 יש אחריה יש אחריה אין אחריה  חליצה

 יש אחריה יש אחריה אין אחריה ביאה
     

 תנא קמא
 אין אחריה אין אחריה אין אחריה חליצה

 יש אחריה יש אחריה אחריהאין  ביאה
     

 רבי נחמיה
 אין אחריה אין אחריה אין אחריה חליצה

 אין אחריה אין אחריה אין אחריה ביאה
 

לבין חליצה פסולה , [באמצע ובסוף]=תנא קמא מחלק בין ביאה פסולה 

וחליצה פסולה אין אחריה , שביאה פסולה יש אחריה כלום, [באמצע ובסוף]=

מדוע על ביאה פסולה גזרו שלא ', ילוק מבואר לעיל בסוף דף נוטעם הח, כלום

 . ועל חליצה פסולה לא גזרו שלא תועיל, תועיל
 

שרק בביאה פסולה יש סיבה לגזור שלא , ואבא יוסי בן חנן מודה לחכמים

 .גזרו גם על חליצה פסולה, מאחר שגזרו על ביאה פסולה, אלא שלדעתו, תועיל
 

ואין . שאפילו על ביאה פסולה אין לגזור שלא תועיל ,ורבי נחמיה חולק ואומר

, יטעו לומר שהיא מועילה גם אחר החליצה, לחוש שאם תועיל ביאה אחר הגט

וכמו כן אין . וגט בה מדברי חכמים, כי הכל יודעים שחליצה ביבמה מהתורה

יטעו לומר שמותר גם לבעול את , לחוש שאם תועיל ביאה בזו אחר מאמר בזו

ומאמר בה , שביאה ביבמה מהתורה, כי הכל יודעים, על את זוזו אחר שב

 .מדברי חכמים

 

 רבן גמליאל סליק פרק
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 פרק ששי   הבא על יבמתו

 

 ג"דף נ

 

 היבמה נקנית גם בביאה שאינה לשם מצווה

שלא רק , ומבואר במשנתנו, שהיבמה נקנית ליבם בביאה, כבר נתבאר

אלא גם כשלא היתה , בביאה כשהיתה הביאה לשם מצוות יבום היבמה נקנית

 . הביאה לשם מצוות יבום
 

אף על פי , שהיבמה נקנית לייבם, י האופנים השונים"ובסמוך יתבארו בעזה

 . שלא היתה הביאה לשם מצווה
 

, אם בכל האופנים הללו הוא קונה אותה קנין גמור, י"ו יתבאר בעזה"ובדף נ

 .סוימיםאו שהקנין הוא רק לדברים מ, כמי שבעל לשם מצווה

 

 בשוגג

כגון שהיה סבור שהיא אשתו או , אף על פי שבא עליה בשוגג, הבא על יבמתו

 .קנאה, ולא ידע שהיא יבמתו, אשה אחרת

 

 במזיד

ולא , כגון שבא עליה לשם זנות, אאף על פי שבא עליה במזיד, הבא על יבמתו

 .קנאה, לשם מצווה

 

 אפילו שניהם לא נתכוונו למצווה

שלא רק , ומבואר במשנתנו. קנית גם בביאת שוגג או מזידשהיבמה נ, נתבאר

אלא . היבמה נקנית, והשני מתכוון למצווה, כשאחד מהם בלבד שוגג או מזיד

או הוא , כגון הוא שוגג והיא מזידה, גם כששניהם אינם מתכוונים למצווה

או היא אנוסה והוא לא , או הוא אנוס והיא לא אנוסה. מזיד והיא שוגגת

 .באנוס
 

או שניהם , או שניהם מזידים, אפילו שניהם שוגגים, ורבי חייא הוסיף ואמר

 [.י כיצד יתכן שיהיו שניהם אנוסים"ד יתבאר בעזה"ובדף נ], אנוסים

  

 באונס

ולהלן , קנאה, ולא לשם מצווה, אף על פי שבא עליה באונס, הבא על יבמתו

                                                                                                               
ובגמרא ביארו מהם שוגג מזיד  ."בין ברצון ,בין באונס ,בין במזיד ,בין בשוגג" ,לשון המשנה א

 כלומר מזיד] ,איכא למימר דמזיד ורצון תרי גווני נינהו', וכתבו התוס. ולא ביארו מהו רצון ,ואונס

דהכי  ,דפשיטא הוא קתני ליה אף על גב ,דרצון היינו דמכוין למצוה ,[ורצון אינם אותו דבר

בין שוגג בין מזיד בין אונס  גבי אדם מועד לעולם, רק שני דבבא קמאאבל בפ .אורחיה בכל דוכתא

ו שאנס ,בין שיהא אותו שוגג ומזיד באונס ,כי קאמרמ דה"וי .מה בין מזיד לרצון ,קשה בין רצון

 [.'תוס] .בין שיהא ברצון ,לעשות כן

דאגב דנקט ברישא הוא  ויש לומר .דהוי רבותא טפי ,דהוה ליה למינקט שניהם אנוסים ,תימה ב

נ לא קאמר והיא לא אנוסה אלא "א .נקט נמי הכא הוא אנוס והיא לא אנוסה ,שוגג והיא מזידה

 .יהו לא מיכווני לשם מצוהדהשתא תרוי ,אלא היא לא אנוסה אבל מזידה או שוגגת ,ברצון

 [.'תוס]

 . י מהי ביאת אונס"יתבאר בעזה
 

כשאנסו אותו נוכרים לבוא , היא, שהיבמה נקנית בה, שביאת אונס, אין לומרו

לפי , אין אונס לערווה, כבר אמר רבאכי , והסיבה שאין לומר כן. על יבמתו

אין אפשרות שיאנסו אותו אחרים לבוא על , ואם כן, גאין קישוי אלא לדעתש

 .דאין להחשיב ביאה זו כאונסולפיכך , יבמתו אלא אם כן הקשה עצמו מדעת
 

כשנתקשה כשהוא , שביאת אונס שהיבמה נקנית בה היא, ן אין לומרוכמו כ

, כבר אמר רב יהודהכי , והסיבה שאין לומר כן. ובעל יבמתו מתוך שינה, ישן

. המשום שישן אינו בר דעת ואין קניינו קנין, ישן שבעל את יבמתו לא קנהש

 [.אופןואם כן הוא בכל , מהיכן למד זאת רב יהודה, י"ובהמשך יתבאר בעזה]
 

 ד"דף נ
 

 ,כשנתקשה לאשתו, שביאת אונס שהיבמה נקנית בה היא, וכמו כן אין לומר

הנופל ש, כבר אמר רבהכי , והסיבה שאין לומר כן. ונפל מן הגג ונתקע ביבמתו

 מבואר בפרק החובלכ. ושבת. ריפוי. צער. ונזק], חייב בארבעה דברים, מהגג ונתקע

שאין , אבל מבושת הוא פטור, ד ואונס כרצוןלרבות השוגג כמזי ,"פצע תחת פצע"

, נפל מהגג ונתקע בהש, ואם ארע לו כן ביבמתו, [חייבים על הבושת אלא בכוונה

 .כי לא נתכוון כלל לביאה, לא קנה
 

, כגון כשנתכוון לבוא על אשתו, היא, וביאת אונס שהיבמה נקנית בה

 .ובא עליה, ותקפתו יבמתו, ונתקשה לה
 

כגון שנתכוון , הוא, ה נקנית בביאה ששניהם אנוסים בהוהאופן שבו היבמ

 .ובא עליה, ודבקו אותו ביבמתו, ותקפוהו נוכרים, ונתקשה לה, לאשתו

 

 

                                                                                                               
דאם כן אפילו יש קישוי שלא  ,אין לפרש במאיימין עליו להורגו אם לא יבא בעצמו על הערוה ג

אלא איירי כשעובדי כוכבים מדביקים אותו  ...תיפוק ליה דאגילוי עריות יהרג ואל יעבור  ,לדעת

דיש לו למסור עצמו ליהרג  ,ר רבאוקאמ ,שיהרגל ידי לו להשמט אם לא עי אפשר וא ,על הערוה

אבל אם יש  ,וחשיב כעושה מעשה ,דאין קישוי אלא לדעת ,אם יודע שאי אפשר לו אם לא יתקשה

כיון  ,אין חייב למסור עצמו ,או שיודע שלא יתקשה ,או שהיה כבר מקושה ,קישוי שלא לדעת

 המאורסה ילפינן התםוטעמא משום דנערה  ...והוי כקרקע עולם  ,שהוא אינו עושה שום מעשה

וזה לא  ...דמאי חזית דדמא דידך סומקא טפי  ,ורוצח גופיה קאמר התם דסברא הוא ,מרוצח

אדרבה  ,ויתמעך בזה ,אבל אם רוצים לזורקו על התינוק ,שייך אלא במאנסין אותו להרוג בידים

ולא הוי  ,כיון שאין הורג בידים ...מאי חזית דדמא דחבריה סומקא טפי  ,איכא למימר איפכא

והשתא גרסינן ] ...דאדרבה חייו קודמין  ,ואין מצווה להציל חברו בגופו ,אלא קרקע עולם בעלמא

 ,פירוש יהרג הבועל ,אף נערה המאורסה יהרג ואל יעבור ,מה רוצח יהרג ואל יעבור ,בכל דוכתא

לפרש דהכי  יש ,גרסינן תיהרג לודאפי ,י"רומר אי נמי א .דקרקע עולם היא ,ולא גרסינן תיהרג

אונס רחמנא  ...י "רומר וא ... [. ][תיהרג קודם שתעשה מעשה ותביא עליה את הערוה ,קאמר

לא  ,אם לא מסר עצמו מכל מקום ,דנהי דחייב למסור עצמו ,בעושה מעשה לופטריה ממיתה אפי

 .['תוס... ]מיחייב מיתה 

מדלא מוקמי  ,בקישוידאין יבמה נקנית אלא בבא עליה  ,דיש לדקדק מכאן, י"רומר וא ד

 ,משמש מת בעריות פטוראן דאמר ואיכא למימר דאתי הך סוגיא כמ .שהדביקוהו בלא קישוי

דאתיא שפיר אפילו למאן דאמר  ,י"רומר ועוד א .דאינה נקנית אלא בקישוי ,וילפינן קיחה מעריות

 [.'תוס] .ולענין יבום בעינן ביאה דרך הקמת שם ,משמש מת בעריות חייב

 .אי לאו דמיעטיה קרא ,הוה קונה ,דלא הוי בר דעת אף על גב ,דהא קטן ,וקשיא .י"רש רשפיכן  ה

 [.'תוס] .והוי כמתכוין להטיח בכותל דבסמוך ,אלא טעמא משום דלא איכוין לביאה כלל

 [.י"רש. ]וכמה היא יפה ,כמה היתה יפה ,שמין אותה כאילו היא שפחה נמכרת ו
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 מצוות בביאה יותר מחליצה

ת ְיִבְמּתֹו ְוִאם ֹלא ַיְחֹפץ ", בענין מצוות יבום וחליצה נאמר ַקַחת אֶׁ ִאיש לָּׁ ה הָּׁ ְלתָּׁ ְועָּׁ

ל  ה אֶׁ ה ַיְבִמיְיִבְמּתֹו ַהַשְערָּׁ ֵאל ֹלא ָאבָּׁ ִקים ְלָאִחיו ֵשם ְבִיְשרָּׁ ִמי ְלהָּׁ ה ֵמֵאן ְיבָּׁ ְראּו לֹו . ַהְזֵקִנים ְוָאְמרָּׁ ְוקָּׁ

ּה ַפְצִּתי ְלַקְחּתָּׁ ַמד ְוָאַמר ֹלא חָּׁ ה ְיִבְמּתֹו ֵאלָּׁיו ְלֵעיֵני ַהְזֵקִנים  .ִזְקֵני ִעירֹו ְוִדְברּו ֵאלָּׁיו ְועָּׁ ְוָחְלָצה ְוִנְגשָּׁ

ת ֵבית ָאִחיול ַרְגלֹו ַנֲעלֹו ֵמעַ  ר ֹלא ִיְבנֶׁה אֶׁ ה לִָּׁאיש ֲאשֶׁ שֶׁ ה ֵיעָּׁ כָּׁ ה כָּׁ ה ְוָאְמרָּׁ ְנתָּׁ נָּׁיו ְועָּׁ ה ְבפָּׁ ְרקָּׁ א  .ְויָּׁ ְוִנְקרָּׁ

ֵאל ֵבית ֲחלּוץ ַהנַָּׁעל שדווקא משום שאינו רוצה , ומשמע ,('י-'ז ה"דברים כ" )ְשמֹו ְבִיְשרָּׁ

ומכאן , טוב שייבם ולא תחלוץ, אבל אם רוצה לייבם, לכן היא חולצת, לייבם

 .שמצווה בביאה יותר מחליצה
 

ר "והכתוב  ה ְלִאיש זָּׁ ת ַהֵמת ַהחּוצָּׁ ם ּוֵבן ֵאין לֹו ֹלא ִתְהיֶׁה ֵאשֶׁ ו ּוֵמת ַאַחד ֵמהֶׁ ִכי ֵיְשבּו ַאִחים ַיְחדָּׁ

יהָּׁ  לֶׁ ּה יָֹּׁבא עָּׁ מָּׁ ּהְיבָּׁ ה ְוִיְבמָּׁ ּה לֹו ְלִאשָּׁ חָּׁ שבא , ע גם ממנואף שמשמ ,('ה ה"דברים כ" )ּוְלקָּׁ

 .באמת הוא מלמד דבר אחר כפי שיתבאר, ללמד שמצווה בביאה

 

 דרשת הכתובים המלמדים באיזו ביאה היבמה נקנית

ִקים ְלָאִחיו ֵשם", מתוך כך שנאמר היבמה נקנית בביאה ש, למדנו, "ְלהָּׁ

 .שהיא ביאה במקום שמקים שם, כדרכה
 

יהָּׁ "והכתוב  לֶׁ ֹבא עָּׁ ּה יָּׁ מָּׁ שלא לשם בביאה גם שהיבמה נקנית  ,בא לרבות, "ְיבָּׁ

 .כגון בשוגג או במזיד או באונס, מצווה
 

ּה"והכתוב  חָּׁ וזהו . גם בביאה שלא כדרכהשהיבמה נקנית , בא לרבות, "ּוְלקָּׁ

, כלומר בין ביאה כדרכה, "ולא חילק בין ביאה לביאה", ששנינו במשנתנו

 .לביאה שלא כדרכה
 

ּה"והכתוב  שכן לרבות דבר אחד די היה לכתוב , דבריםבא לרבות שני , "ְוִיְבמָּׁ

ּה"ועכשיו שנאמר , "ויבם" דווקא ביאה ( א). הכתוב מלמד שני דברים, "ְוִיְבמָּׁ

 .אפילו בעל כרחההביאה גומרת בה ( ב). אין כסף ושטר גומרים בהו, גומרת בה

 

 ישן שבא על יבמתו

, נאמר כי, לא קנאה, ובא על יבמתו, ישן שנתקשה בשנתו, אמר רב יהודה

יהָּׁ " לֶׁ ּה יָֹּׁבא עָּׁ מָּׁ והישן אינו , שאינו קונה אותה עד שיתכוון לביאה, ללמד, "ְיבָּׁ

 .מתכוון
 

, נים ולא נים תיר ולא תיר, אבל אם היה מתנמנם, כשישן שינה גמורהוכל זה 

ולא ידע , כגון דקרו ליה ועני, ולא עירנות גמורה, כלומר לא שינה גמורה

כגון היכן חפץ , שכששואלים אותו דבר]=מדכר  וכי מדכרו ליה, לאהדורי סברא

אבל כששואלים אותו , מנומונמחמת , אינו יודע להשיב תשובה מלאה מעצמו, פלוני

 .קנאה, זה אם בא על יבמתו, [ויודע לענות הן או לאו, נזכר, אם הניח במקום מסוים
 

לו אפי, היבמה נקנית לייבם בביאהאבל , חילוק זה בין ער לישן אמור ביבםו

 .אם היתה ישנה שינה גמורה

 

 נתכוון להטיח בכותל

ולכן אם ארע , אין זו כוונה לשם ביאה, נתכוון להטיח בכותל, אמר רבא

  .לא קנה, והטיח ביבמתושעמדה שם יבמתו 

 

 להטיח בבהמהנתכוון 

ולכן אם ארע , הרי זו כוונה לשם ביאה ,להטיח בבהמהנתכוון , אמר רבא

שהרי נתכוון לשם איזו ביאה , קנה, ביבמתווהטיח , שעמדה שם יבמתו

  .שבעולם

 

 המערה ביבמתו

 . קנה, ולא גמר ביאה, אפילו הערה בה בלבד, הבא על יבמתו

 

 מנין להעראה מן התורה

שכן הוא , ומבואר בסוגייתנו. דינו כמי שבא עליה, שהמערה ביבמתו, נתבאר

, חייב, רה בעריותולכן המע. המערה דינו כגומר ביאה, גם בשאר דיני התורה

שהעראה דינה , מנין למדו חכמים, י"ולהלן יתבאר בעזה. כמי שבא על העריות

 .כבעילה גמורה
 

 .בנידה. א
 

ּה ", בענין הנידה נאמר תָּׁ ְרוָּׁ ת עֶׁ ה ְוִגלָּׁה אֶׁ וָּׁ ה דָּׁ ת ִאשָּׁ ר ִיְשַכב אֶׁ ת ְמֹקָרּה ְוִאיש ֲאשֶׁ אֶׁ

ֱעָרה  יהָּׁ הֶׁ מֶׁ ת ְמקֹור דָּׁ ה אֶׁ םְוִהיא ִגְלתָּׁ ב ַעמָּׁ רֶׁ ם ִמקֶׁ , ואמר עולא, (ח"י 'ויקרא כ" )ְוִנְכְרתּו ְשֵניהֶׁ

 .שהמערה בנידה דינו כגומר בה ביאה, מכאן למדנו
 

 .באשת אח. ב
 

ת ָאִחיו ", בענין אשת אח נאמר ת ֵאשֶׁ ר ִיַקח אֶׁ ְרַות ָאִחיו ִגלָּׁה ִנָדה ִהוא ְוִאיש ֲאשֶׁ עֶׁ

שאשת אח הרי , שהכתוב הזה מלמד, מתחילה אמרוו, (א"כ 'ויקרא כ" )ֲעִריִרים ִיְהיּו

, כך אשת אח, המערה בה דינו כגומר ביאה, כשם שהנידה, היא כנידה

שהמערה , שענין זה, אולם מסקנת הגמרא. המערה בה דינו כגומר ביאה

 .כפי שיתבאר בסוף הענין, למד בהיקש, באשת אח דינו כגומר ביאה
 

 .באחות אב ואחות אם. ד-ג
 

ְרַות ֲאחֹות ִאְמָך ַוֲאחֹות ָאִביָך ֹלא ְתַגֵלה ִכי ", ות אם ואחות אב נאמרבענין אח ְועֶׁ

ֱעָרה  ת ְׁשֵארוֹ הֶׁ אּואֶׁ , ומתחילה אמרו שהכתוב הזה מלמד, (ט"י 'ויקרא כ" )ֲעֹונָּׁם ִישָּׁ

שהמערה , שענין זה, אולם מסקנת הגמרא. שהמערה בהן דינו כגומר ביאה

 .כפי שיתבאר בסוף הענין, בהיקשלמד , בהן דינו כגומר ביאה
 

 .בשאר עריות. ה
 

אין ללמוד בבנין אב מנידה , שהמערה בנידה דינו כגומר ביאה, אף שמצינו -

, העראה דינה כגמר ביאה, כי אפשר שרק בנידה. שכן דין כל שאר עריות, לבד

שהיא מטמאה את בועלה להיות טמא , שהרי הנידה חמורה משאר עריות

יו ", שנאמר בו, השבעה ימים כמות לָּׁ ּה עָּׁ תָּׁ ּה ּוְתִהי ִנדָּׁ ֹכב ִיְשַכב ִאיש ֹאתָּׁ ְוִאם שָּׁ

ֵמא ִשְבַעת יִָּׁמים א ְוטָּׁ לָּׁיו ִיְטמָּׁ ר ִיְשַכב עָּׁ ב ֲאשֶׁ ל ַהִמְשכָּׁ אבל שאר , (ד"ו כ"ויקרא ט" )ְוכָּׁ

אפשר שגם העראה , שלא נאמרה בהן חומרה זו שיטמאו את הבועל, עריות

 .מר ביאהאינה נחשבת אצלן כג
 

אין ללמוד בבנין , שהמערה באשת אח דינו כגומר ביאה, אף שמצינו, וכמו כן -

כי אפשר שרק באשת אח . שכן דין כל שאר עריות, אב מאשת אח לבד

הרי הן אשת , ואפילו אלף, שכל שיקדש אחיו, שביד האדם להרבות, ושכמותה

, וכלתו וחמותוכגון אשת האב , וכמו כן כל הנאסרות על ידי אישות, אהאח

                                                                                                               
בעי למילף כל העריות דלא תפסי בהו קידושין מאחות  ,דבקדושין פרק האומר ואם תאמר א

הא איכא למיפרך מה לאחות אשה שכן  ,והיכי אתיין ,בשלמא כולהו אתיין ,וקאמר התם ,אשתו

נ דדוקא באשת אח חשיב יש בידו לרבות "א .דבלאו הכי פריך שפיר ויש לומר .בידו לרבות

 .לא חשיב פירכא ,ה שבידו לרבות על עצמואבל מ ,שכן יש בידו לרבות איסור על אחרים ,לחומרא
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, אבל שאר עריות, המערה בהן דינו כגומר ביאה, מאחר שביד האדם להרבותן

אפשר שהעראה אינה , שאין ביד האדם להרבותן, כגון אמו ואחותו ובתו

 .נחשבת אצלן כגמר ביאה
 

אין , שהמערה באחות אב ואחות אם דינו כגומר ביאה, אף שמצינו, וכמו כן -

כי אפשר . שכן דין כל שאר עריות, ואחות אם לבד ללמוד בבנין אב מאחות אב

המערה בהן דינו כגומר , שהן איסור הבא מאיליו, שרק באחות אב ואחות אם

אבל שאר , והוא הדין לאמו ואחותו ובתו שהן איסור הבא מאיליו, ביאה

אפשר שהעראה אינה נחשבת אצלן כגמר , עריות הנאסרות לו על ידי קידושין

 .ביאה
 

דינו , שגם המערה באשת אח וגם המערה באחות אב ואחות אם, ינואף שמצו -

אין ללמוד בבנין אב מהצד השווה של אשת אח ואחות אב ואחות , כגומר ביאה

שהן אסורות לו , כי אפשר שרק בהן ובשכמותן. אשכן דין כל שאר עריות, אם

, אבל עריות שאינן מחמת קורבה, המערה בהן דינו כגומר ביאה, מחמת קורבה

 .העראה לא תחשב אצלה כגמר ביאה, כגון אשת איש
 

, שגם המערה בנידה וגם המערה באחות אב ואחות אם, אף שמצינו, וכמו כן -

אין ללמוד בבנין אב מהצד השווה של נידה ואחות אב , דינו כגומר ביאה

שהן איסור , כי אפשר שרק בהן ובשכמותן. שכן דין כל שאר עריות, ואחות אם

, אבל עריות הבאות על ידי אישות, המערה בהן דינו כגומר ביאה, הבא מאיליו

 .העראה לא תחשב אצלן כגמר ביאה
 

דינו כגומר , שגם המערה בנידה וגם המערה באשת אח, אף שמצינו, וכמו כן -

שכן דין כל שאר , אין ללמוד בבנין אב מהצד השווה של נידה ואשת אח, ביאה

ואם ], שאין כח ביד האוסר להתירן, ןכי אפשר שרק בהן ובשכמות. עריות

או מת , אלא משום שעברו ימי נידות, לא מחמת האוסר הן מותרות, מותרות לאחר זמן

העראה , אבל אשת איש שיש כח ביד האוסרה לגרשה ולהתירה ,[האח בלא בנים

 .לא תחשב אצלה כגמר ביאה
 

, יאההעראה נחשבת כגמר ב, שבכל העריות, שענין זה, ומסקנת הגמרא 

, את הכתוב רב הונא בריה דרב יהושע אויונה  בירכמו שדרש , למד בהיקש

ה ִמֹכל ַהתוֵֹעבוֹת ָהֵאלֶׁה " ר ַיֲעשֶׁ ֹעשֹת ִכי ָכל ֲאׁשֶׁ שֹות הָּׁ םְוִנְכְרתּו ַהְנפָּׁ ב ַעמָּׁ רֶׁ " ִמקֶׁ

שהעראה  ומאחר שבנידה נאמר. הוקשו כל העריות זו לזו ,(ט"כ ח"ויקרא י)

 .שהרי כולן הוקשו לה, כן דין כל העריות, אהנחשבת כגמר בי

 

 איסור אשת אח כל זמן שהאח חי

למד , שהמערה באשת האח דינו כגומר ביאה, ענין זה, שלפי האמת, נתבאר

, ולא משום שנאמר באשת אח בפירוש, בהיקש שהוקשו כל העריות לנידה

ת ָאִחיו " ת ֵאשֶׁ ר ִיַקח אֶׁ ה ִהוא ְוִאיש ֲאשֶׁ ְרַותִנדָּׁ  .(א"כ 'ויקרא כ" )ָאִחיו ִגלָּׁה ֲעִריִרים ִיְהיּו עֶׁ
 

ה ִהוא"הסיבה שנאמר באשת אח בפירוש , ולדברי רב הונא , ללמד עליה, "ִנדָּׁ

 .כרתשקודם שהותרה יש בה 
 

מתוך כך שהותרה כשמת האח בלא , שכן אף שעיקר איסורה למד מסברא

                                                                                                               
 [.'תוס]

מה לאשת אח שכן בידו  ,אשת אח תוכיח ,דכי פרכת מה לאחות אב ואם שכן איסור הבא מאליו א

ועשה  ,הצד השוה שבהן שהן אסורות עליו משום ערוה ,וחזר הדין ,אחות אב ואם תוכיח ,לרבות

 [.י"רש. ]ין הזהאף אני אביא כל העריות בד ,בהן העראה כגמר ביאה

ינו יודעים מה לא הימזה עדיין , יש ללמוד שקודם לכן היא אסורה, בנים

הנחשב , והיה מקום לומר שהוא איסור הבא מכלל עשה, חומרת האיסור

 . איסור עשה
 

כשם , יש לנו ללמוד שדומה היא לנידה, "ִנָדה"אבל עכשיו שהיא קרויה 

כך , בשעה שהיא אסורה יש בה כרת, [כשתטהר]אף שיש לה היתר , שהנידה

יש בה , בשעה שהיא אסורה, [כשמת בלא בנים]אף שיש לה היתר , אשת האח

 .כרת

 

 המערה בזכור

ה ", שנאמר, דינו כגומר ביאה, המערה בזכור ר ֹלא ִתְשַכב ִמְשְכֵבי ִאשָּׁ כָּׁ ת זָּׁ ְואֶׁ

ה ִהוא ובנשים , ללמד שנאסרה בו ביאה האמורה בנשים, (ב"ח כ"ויקרא י" )ּתֹוֵעבָּׁ

 .בשהמערה דינו כגומר ביאה, כבר נתבאר

 

 המערה בבהמה

שהמערה באחות אב ואחות אם דינו כגומר , ענין זה, לפי האמתש, נתבאר

, ולא משום שנאמר בהן בפירוש, למד בהיקש שהוקשו כל העריות לנידה, ביאה

ְרַות ֲאחֹות ִאְמָך ַוֲאחֹות ָאִביָך ֹלא ְתַגֵלה ִכי " ה ְועֶׁ ֱערָּׁ ת ְשֵארֹו הֶׁ אּואֶׁ  (.ט"י 'ויקרא כ" )ֲעֹונָּׁם ִישָּׁ
 

לא ללמד , שהמערה כגומר ביאה, ה שנאמר בהן בפירושהסיב, ולדברי רבא

אם אינו ענין לעצמו תנהו ]=אלא ללמד על דבר אחר , שאינו צריך, עליהן נאמר

 .דינו כגומר ביאהומכאן שהמערה בבהמה , והוא לענין בהמה[ לדבר אחר
 

היה ראוי לכותבו , שמערה בבהמה דינו כגומר ביאה, ואף שלכאורה ענין זה

כמו דין ביאת בהמה עצמו שיש בו , ד"בר בדבר שיש בו מיתת ביבפסוק שמד

בכל זאת , שהם בכרת בלבד, ולא בדין אחות אביו ואחות אמו, ד"מיתת בי

כי כל הכתוב האמור בהם נכתב , נכתב הדין הזה בענין אחות אביו ואחות אמו

 שבכתוב הזה נכתב איסור אחות האב ואחות], י להלן"כפי שיתבאר בעזה, לדרשה

ובין כשהן אחיות , בין כשהן אחיות מהאב, שהן אסורות, ללמד, האם פעם שניה

 .לדרשה לענין בהמה, ולפיכך נכתב בהם גם דין העראה ,[מהאם

 

 אחות האב שאסרה תורה

ְרַות ֲאחֹות ָאִביָך ֹלא ְתַגֵלה ", בפרשת אחרי מות נאמר  ח"ויקרא י" )ְשֵאר ָאִביָך ִהואעֶׁ

שהיא ואביו בני אב ], אם הכוונה רק לאחות אביו מהאב, ולא פירש הכתוב, (ב"י

 [.שהיא ואביו בני אם אחת], או גם לאחות האב מהאם ,[אחד
 

אסרה , שכשאסרה תורה את אחות האב, יש לנו ללמוד בבנין אב מצד אחד

 . ובין כשהיא אחות האב מהאם, בין כשהיא אחות האב מהאב, אותה
 

סרה אותה תורה בין כשהיא אחותו מהאב שא, שכן מצינו באיסור אחות עצמו

ָך ", שנאמר, ובין כשהיא אחותו מהאם ְרַות ֲאחֹוְתָך ַבת ָאִביָך אֹו ַבת ִאמֶׁ ת עֶׁ דֶׁ מֹולֶׁ

ן תָּׁ ְרוָּׁ ת חּוץ ֹלא ְתַגלֶׁה עֶׁ שאסרה , והוא הדין לאחות אביו, ('ח ט"ויקרא י" )ַבִית אֹו מֹולֶׁדֶׁ

 . שהיא אחות האב מהאםובין כ, בין כשהיא אחות האב מהאב, אותה תורה
 

                                                                                                               
והנהו לא  ,כתיב "את מקורה הערה"משום ד ,הא דלא יליף זכור ובהמה מהקישא דרבי יונה ב

דאין  ,אי נמי משום דזכור ובהמה לא חשיב ביאה .ועוד דאפסקינהו בקרא דמולך .שייך בהו מקור

 על גב אף ,ולהכי בפרק ארבע מיתות צריך אזהרה ועונש לשוכב ונשכב בזכור] ,דרך ביאה בכך

 [.'תוס] .[דבעלמא לא בעי קרא לחייב האשה הנשכבת



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :בחינם ל"עלון בדואלקבלת ה

bekitsur1@ gmail.com 
 ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר

  9ליון חיג
 ו"ס-'נ מסכת יבמות

 ז טבת"י – כסלו' א
   

 

 

 ה"כל הזכויות שמורות ליא©  15 

 

, איסורים דומים הםשכן , דין אחות אביו מדין אחותו, כן ראוי ללמודו

 .ולא על ידי קידושין, ששניהם איסורים הבאים מאליהם
 

אסרה , שכשאסרה תורה את אחות האב, יש לנו ללמוד בבנין אב ומצד שני

 . ולא כשהיא אחות האב מהאם, רק כשהיא אחות האב מהאב, אותה
 

אלא , שלא אסרה אותה תורה, היא אשת אחי אביו, שכן מצינו באיסור דודתו

כפי שיתבאר ]ולא כשהיא אשת אחי אביו מהאם , כשהיא אשת אחי אביו מהאב

אלא כשהיא , שלא אסרה אותה תורה, והוא הדין לאחות אביו, [י להלן"בעזה

 . ולא כשהיא אחות האב מהאם, אחות האב מהאב
 

, איסורים דומים הםשכן , ין אחות אביו מדין דודתוד, כן ראוי ללמודו

מה שאין כן אחותו שהיא איסור קורבה של , ששניהם איסורי קורבת האב

 .עצמו
 

אם אחות אב שאסרה תורה היא , ומאחר שבבנין אב לא היינו למדים 

נאמר בענין אחות לפיכך , או גם אחות האב מהאם, אחות האב מהאב בלבד

ְרַות וְ ", האב פסוק נוסף ה ֲעֹונָּׁם ַוֲאחוֹת ָאִביָך ֹלא ְתַגֵלה ֲאחֹות ִאְמָך עֶׁ ֱערָּׁ ת ְשֵארֹו הֶׁ ִכי אֶׁ

אּו בין כשהיא אחות , שבשני אופנים נאסרה אחות האב, ללמד, (ט"י' ויקרא כ" )ִישָּׁ

 .ובין כשהיא אחות האב מהאם, האב מהאב

 

 אחות האם שאסרה תורה

אמר בתורה שתי פעמים ללמד נתבאר שהסיבה לכך שאיסור אחות האב נ

שאחות האב אסורה בין כשהיא אחות האב מהאב ובין כשהיא אחות האב 

 .מהאם
 

ְרַות ֲאחֹות ", נאמר גם איסור אחות האם שתי פעמים, ומהטעם הזה עצמו עֶׁ

ְרַות ֲאחֹות ִאְמָך "( ג"ח י"ויקרא י" )ִכי ְשֵאר ִאְמָך ִהואִאְמָך ֹלא ְתַגֵלה  ֹלא ָאִביָך  ַוֲאחֹותְועֶׁ

אּוְתַגֵלה  ה ֲעֹונָּׁם ִישָּׁ ֱערָּׁ ת ְשֵארֹו הֶׁ בין , ללמד שאחות האם אסורה, (ט"י' ויקרא כ" )ִכי אֶׁ

 .ובין כשהיא אחות האם מהאם, כשהיא אחות האם מהאב

 

 למה כפלה תורה גם איסור אחות אב וגם איסור אחות אם

, ללמד, חות אםנתבאר שהסיבה לכך שכפלה תורה איסור אחות אב ואיסור א

 .ובין כשהן אחיות מהאם, שהן אסורות בין כשהן אחיות מהאב
 

ללמד , כגון איסור אחות אב בלבד, ולא די היה לכפול איסור אחד בלבד

ונלמד , ובין כשהיא אחות מהאם, בין כשהיא אחות מהאב, שאחות אב אסורה

אחות   בין כשהיא אחות מהאב ובין כשהיא, בבנין אב שגם אחות האם אסורה

כי אם היתה תורה כופלת איסור אחד בלבד היה מקום לומר שרק בו . מהאם

האיסור בין באחות מהאב ובין באחות מהאם ואיסור שני הוא רק באחות 

 .מהאב
 

שרק אחות אב , היינו אומרים, שאם היתה תורה כופלת רק איסור אחות האב

משום , אםובין כשהיא אחות אב מה, אסורה בין כשהיא אחות אב מהאב

ולכן אחות , שהרי המשפחה מתייחסת אחר האב, קורבת אב חשובה יותרש

אינה אסורה אלא , אבל אחות אם שאינה קורבה חשובה, אב אסורה בכל אופן

 .מהאב ולא מהאם
 

שרק אחות אם , היינו אומרים, ואם היתה תורה כופלת רק איסור אחות האם

משום , אחות אם מהאם ובין כשהיא, בין כשהיא אחות אם מהאב אסורה

אבל אחות , ולכן אחות אם אסורה בכל אופן, קורבת אם היא קורבה ודאיתש

אינה אסורה אלא מהאב ולא [ ו אינו אביו"שמא ח]אב שאינה קורבה ודאית 

 .מהאם

 

 דודתו שאסרה תורה

ְרַות ֲאִחי ", שנאמר, אסורה, שאשת אחי האב הקרויה דודה, כבר נתבאר עֶׁ

ְתָך ִהואָאִביָך ֹלא ְתגַ  ב ֹדדָּׁ ל ִאְשּתֹו ֹלא ִתְקרָּׁ , וכבר נתבאר, (ד"ח י"ויקרא י)" ֵלה אֶׁ

ולא  ,[שאביו ואחיו בני אב אחד], אשת אחי האב מהאבברק שאיסור זה אמור 

 [.שאביו ואחיו בני אם אחת], אשת אחי האב מהאםב
 

, רשכן בענין העונש הבא על דודתו נאמ, בגזרה שווהשענין זה למד , ואמר רבא

תֹו " ת ֹדדָּׁ ר ִיְשַכב אֶׁ ְרַות ְוִאיש ֲאשֶׁ ה ֹדדוֹ עֶׁ אּו ֲעִריִרים יָֻּׁמתּוִגלָּׁ ְטָאם ִישָּׁ וכן , ('כ 'ויקרא כ" )חֶׁ

נּו ֹדדוֹ אֹו ", נאמר בענין מצוות גאולת שדות ן ֹדדֹו ִיְגָאלֶׁ רֹו אֹו בֶׁ אֹו ִמְשֵאר ְבשָּׁ

 (. ט"מ ה"ויקרא כ" )ה יָּׁדֹו ְוִנְגָאלִמִמְשַפְחּתֹו ִיְגָאלֶׁנּו אֹו ִהִשיגָּׁ 

, "ִמִמְשַפְחּתוֹ "שנאמר בענין , והדוד האמור בגאולה הוא אחי האב מהאב

 . ולא משפחת אם, משפחת אב היא קרויה משפחהו

כך הדוד , וכשם שהדוד האמור בענין גאולת שדות הוא אחי האב מהאב

 .הוא אחי האב מהאב, האמור בענין עריות

 

 נשים זו אחר זו וכל אחת אחות קודמתהנשא חמש 

אסרה אותה בין כשהיא , שכשאסרה תורה אחות אשה, י"להלן יתבאר בעזה

שם שנינו . ו"וכן מבואר במשנה בדף צ, ובין כשהיא אחות מהאם, אחות מהאב

 .דין מי שטעה ונשא חמש נשים בזו אחר זו וכל אחת אחות של קודמתה בלבד

 

בת בתואל ], ובכך נאסר ברבקה, [בת בתואל וחנה], כגון ראובן נשא את מלכה

ובאו , והלכה מלכה אשתו למדינת הים, שהיא אחות אשתו מהאב, [וקטורה

 .והותרה לך רבקה אחותה, ואמרו לו מתה אשתך

, [בת חצרון וקטורה], ובכך נאסר בשרה, [בת בתואל וקטורה], נשא את רבקה

ובאו ואמרו לו , נת היםוהלכה רבקה אשתו למדי, שהיא אחות אשתו מהאם

 .והותרה לך שרה אחותה, מתה אשתך

שהיא , [בת חצרון ולאה]ובכך נאסר ביוכבד , [בת חצרון וקטורה], נשא את שרה

ובאו ואמרו לו מתה , והלכה שרה אשתו למדינת הים, אחות אשתו מהאב

 .והותרה לך יוכבד אחותה, אשתך

שהיא , [בת יעקב ולאה], ינהובכך נאסר בד, [בת חצרון ולאה], נשא את יוכבד

ובאו ואמרו לו מתה , והלכה יוכבד אשתו למדינת הים, אחות אשתו מהאם

 .והותרה לך דינה אחותה, אשתך

, כל הנשים שאמרו לך שמתו טעות היה הדבר, ובאו ואמרו לו, נשא את דינה

 .והן קיימות, ובאמת לא מתו
 

. א נאסרה לו מעולםול, שהיא היתה אשתו הראשונה, מלכה אשתו מותרת לו

ולא חלו , ואסורה לו, רבקה אחותה היא אחות אשתו, ומאחר שמלכה אשתו

ויוכבד היא . וחלו קידושיה, ושרה אחות רבקה אינה אחות אשתו. קידושיה
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, ודינה אחות יוכבד אינה אחות אשתו. ולא חלו קידושיה, אחות שרה אשתו

והם נשותיו , בחמישיתמותר בראשונה ובשלישית ו, ואם כן. וחלו קידושיה

גם אחרות ], ביאה או חליצה של אחת מהן פוטרת צרותיה, ואם מת, לכל דבר

 .שהן אחיות נשותיו, ואסור בשניה וברביעית [.שאינן בין החמש הללו
 

, וכל השאר קיימות, ואם אמת היה הדבר במה שאמרו לו שמתה הראשונה

 .ן אחיות נשיוואסור בשלישית ובחמישית שה, מותר בשניה וברביעית
 

בין , שאחות אשה אסורה, וממנה יש ללמוד, ו"כל זה מבואר במשנה בדף צ

נאסרות , שהרי כשכולן קיימות, ובין כשהיא אחות מהאם, כשהיא אחות מאב

נאסר , וכשמתה הראשונה, שהן אחיות נשיו מהאב, השניה והרביעית

 .שהן אחיות נשותיו מהאם, בשלישית ובחמישית

 

 ה"דף נ

 

 אשה שאסרה תורה אחות

בין כשהיא אחות אשה אסרה אותה , שכשאסרה תורה אחות אשה, נתבאר

 .ובין כשהיא אחות אשה מהאם, מהאב

 

שכן כשם שמצינו , שלמדו זאת בבנין אב מאיסור אחותו, ומתחילה רצו לומר

ובין , בין כשהיא אחותו מהאב, שהיא אסורה, באיסור אחותו שאסרה תורה

בין , הרי זו אסורה, כך אחות אשה שאסרה תורה, כשהיא אחותו מהאם

 . ובין כשהיא אחות אשה מהאם, כשהיא אחות אשה מהאב
 

, כי הם איסורים דומים, ומסתבר ללמוד איסור אחות אשתו מאיסור אחותו

 .ששניהם איסורים מחמת קרובי עצמו
 

שאחות אשה , כי מצד שני יש ללמוד בבנין אב מאיסור דודתו, אולם דחו זאת

שכן כשם שמצינו באיסור , ינה אסורה אלא כשהיא אחות אשה מהאבא

כך , רק כשהיא אשת אחי אביו מהאב, שהיא אסורה, דודתו שאסרה תורה

 . רק כשהיא אחות אשה מהאב, הרי זו אסורה, אחות אשה שאסרה תורה
 

, כי הם איסורים דומים, ומסתבר ללמוד איסור אחות אשתו מאיסור דודתו

 .ם הבאים על ידי קידושיןששניהם איסורי

 

שאחות אשה , שיש ללמוד בבנין אב מאיסור אשת אח, ומסקנת הגמרא

שכן , ובין כשהיא אחות אשה מהאם, אסורה בין כשהיא אחות אשה מהאב

בין כשהיא אשת , שהיא אסורה, כשם שמצינו באיסור אשת אח שאסרה תורה

, שאסרה תורהכך אחות אשה , ובין כשהיא אשת אחיו מהאם, אחיו מהאב

 . ובין כשהיא אחות אשה מהאם, בין כשהיא אחות אשה מהאב, הרי זו אסורה
 

כי הם איסורים , ומסתבר ללמוד איסור אחות אשתו מאיסור אשת האח

גם בכך ששניהם איסורים , שכן שני הדברים הללו שווים, דומים זה לזה יותר

 .קרובי עצמווגם בכך ששניהם איסורים מחמת , הבאים על ידי קידושין

 

 אשת אח שאסרה תורה

ובין , בין כשהיא אשת אח מהאב, שאשת אח אסרה תורה, נתבאר לעיל

 . כשהיא אשת אח מהאם
 

יש לצדד , כי אם אנו באים ללומדו בבנין אב, והנה אין ללמוד ענין זה בבנין אב

 .לכאן ולכאן
 

ה אסר, שכשאסרה תורה את אשת האח, יש לנו ללמוד בבנין אב מצד אחד

 . ובין כשהיא אשת האח מהאם, בין כשהיא אשת האח מהאב, אותה
 

שאסרה אותה תורה בין כשהיא אחותו מהאב , שכן מצינו באיסור אחות עצמו

ָך ", שנאמר, ובין כשהיא אחותו מהאם ְרַות ֲאחֹוְתָך ַבת ָאִביָך אֹו ַבת ִאמֶׁ ת עֶׁ דֶׁ מֹולֶׁ

תָּׁ  ְרוָּׁ ת חּוץ ֹלא ְתַגלֶׁה עֶׁ שאסרה , והוא הדין לאשת האח, ('ח ט"ויקרא י" )ןַבִית אֹו מֹולֶׁדֶׁ

 . ובין כשהיא אשת האח מהאם, בין כשהיא אשת האח מהאב, אותה תורה
 

, איסורים דומים הםשכן , דין אשת האח מדין אחותו, כן ראוי ללמודו

 .ששניהם איסורי קורבת עצמו
 

ה אסר, שכשאסרה תורה את אשת האח, יש לנו ללמוד בבנין אב ומצד שני

 . ולא כשהיא אשת האח מהאם, רק כשהיא אשת האח מהאב, אותה
 

אלא , שלא אסרה אותה תורה, היא אשת אחי אביו, שכן מצינו באיסור דודתו

כפי שיתבאר ]ולא כשהיא אשת אחי אביו מהאם , כשהיא אשת אחי אביו מהאב

אלא כשהיא , שלא אסרה אותה תורה, והוא הדין לאשת האח, [י להלן"בעזה

 . ולא כשהיא אשת האח מהאם, האח מהאבאשת 
 

, איסורים דומים הםשכן , דין אשת האח מדין דודתו, כן ראוי ללמודו

 .ששניהם איסורים הבאים על ידי קידושין
 

היא , אם אשת האח שאסרה תורה, ומאחר שבבנין אב לא היינו למדים 

לפיכך כפלה תורה את , או גם אשת האח מהאם, אשת האח מהאב בלבד

ת ָאִחיָך ", שנאמר, איסורה ְרַות ֵאשֶׁ ְרַות ָאִחיָך ִהואֹלא ְתַגֵלה עֶׁ , (ז"ח ט"ויקרא י)" עֶׁ

 .ובין כשהוא אח מאם, בין כשהוא אח מאב, שאשת האח אסורה, ללמד
 

שבאמת לא נאמרו שני הכתובים ללמד על אשת אח בין מן האב , ואין לומר

שלא רק , לומר, בלבדאלא שניהם נצרכו לאשת אח מהאב , ובין מן האם

, אלא אף כשגירשה האח ואין לו בנים, כשגירשה האח ויש לו בנים היא אסורה

 .ומכל מקום רק כשהיא אשת האח מהאב היא אסורה, היא אסורה

אסורה , שאשת האח שגירשה האח בחייו, כי ענין זה, והסיבה שאין לומר כן

ה ִהוא"למד מהכתוב , גם כשאין לו בנים  .ד"נתבאר לעיל בדף נכפי ש, "ִנדָּׁ
 

שמא באמת לא נאמרו שני הכתובים ללמד על אשת אח בין מן האב , והקשו

שכשיש לאח , לומר, אלא שניהם נצרכו לאשת אח מהאב בלבד, ובין מן האם

אלא אף כשיצאה , לא רק כשיצאה ממנו בגט בעודו חי, בנים אשתו אסורה

 .יא אסורהומכל מקום רק כשהיא אשת האח מהאב ה, ממנו במותו

, שאשת האח שיש לה בנים ויצאה ממנו במותו אסורה, שענין זה, ואין לתרץ

שאמרה תורה שאם אין לו בנים היא מתייבמת ואם כן , כבר למד מדין ייבום

 .כשיש לו בנים אינה מתייבמת

שכשאין לה בנים יש מצווה , כי היה מקום לומר, והסיבה שאין לתרץ כן

. היא מותרת לכולם בשווה, אבל כשיש בנים, ולאחרים היא אסורה, לייבם

אף שאין מצווה , אבל כשיש בנים, יש מצווה לייבם, נ כשאין לה בנים"א

אבל הוא איסור עשה , נ איסור יש בדבר"א. גם איסור אין בדבר, לכונסה

 .שהוא איסור הבא מכלל עשה, בלבד
 

ְרַות אֵ "באמת הסיבה שנכפל איסור אשת אח בכתוב ש, ותירצו ת ָאִחיָך עֶׁ ֹלא שֶׁ
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ְרַות ָאִחיָך ִהואְתַגֵלה  ובין , בין כשהוא אח מהאב, שאשת האח אסורה, ללמד, "עֶׁ

 .כשהוא אח מהאם
 

אף אלא , לא רק כשיצאה ממנו בגט בעודו חי, ענין זה שאשת אח אסורהו

ת ֵאשֶׁ ", למד מכתוב שלישי, [ויש לו בנים]כשיצאה ממנו במותו  ר ִיַקח אֶׁ ת ְוִאיש ֲאשֶׁ

ה ִהוא  ְרַות ָאִחיו ִגָלה ָאִחיו ִנדָּׁ הבא ללמד על כך שאשת , (א"כ 'ויקרא כ" )ֲעִריִרים ִיְהיּועֶׁ

 .אגם כשמת האח, האח אסורה

 

 אשת אח מן האם אינה מתייבמת

 .ובין באח מהאם, הוא בין באח מהאב, נתבאר שאיסור אשת אח
 

שאז אשתו , יםוהוא כשמת האב בלא בנ, אמנם אשת אח מהאב יש לה היתר

 .ואף מצווה יש בדבר, ומותרת לאח, נופלת לייבום
 

אבל באשת אח , אכן דווקא באשת אח מאב נאמר היתר כשמת האח בלא בנים

שכן בכתוב , וגם כשמת בלא בנים אשתו אסורה, מהאם לא נאמר היתר זה

ְרַות ָאִחיָך ִהוא"המלמד על אשת אח מהאם נאמר  ללמד שלעולם היא , "עֶׁ

 [.בהוייתה תהא" היא]=" בהבאיסור

 

 כרת באחותו

שֹות ", נאמר בפרשת עריות ה ְוִנְכְרתּו ַהְנפָּׁ ֵאלֶׁ ה ִמֹכל ַהּתֹוֵעבֹות הָּׁ ר ַיֲעשֶׁ ל ֲאשֶׁ ִכי כָּׁ

ם ב ַעמָּׁ רֶׁ ֹעשֹת ִמקֶׁ  .ונידה בכלל, ומכאן שעונש כל העריות כרת, (ט"כ ח"ויקרא י)" הָּׁ
 

, ת פעם נוספת בנידה בפני עצמהמדוע נאמר עונש כר, י"ולהלן יתבאר בעזה

ּה " תָּׁ ְרוָּׁ ת עֶׁ ה ְוִגלָּׁה אֶׁ וָּׁ ה דָּׁ ת ִאשָּׁ ר ִיְשַכב אֶׁ ת ְוִאיש ֲאשֶׁ ה אֶׁ ה ְוִהיא ִגְלתָּׁ ֱערָּׁ ּה הֶׁ ת ְמֹקרָּׁ אֶׁ

יהָּׁ  מֶׁ םְמקֹור דָּׁ ב ַעמָּׁ רֶׁ ם ִמקֶׁ  (.ח"י 'ויקרא כ)" ְוִנְכְרתּו ְשֵניהֶׁ
 

. ות לכל ערווה בפני עצמהבא לחלק חטאכרת האמור בנידה  –לדעת רבי יוחנן 

שכל העריות כולן אינן אלא , שכן לולא הכתוב האמור בנידה היינו אומרים

. מביא חטאת אחת על הכל, ואם שגג בכמה עריות בהעלם אחד, חטא אחד

שהבא על הנידה ועל ערווה , למדנו, אבל עכשיו שנאמר בנידה כרת בפני עצמו

ומהמידות . חטאת בפני עצמה ומביא עליו, ביאת נידה חטא לעצמו, אחרת

, לא על עצמו בלבד יצא ללמד, דבר שהיה בכלל ויצא ללמד, שהתורה נדרשת

אלא , שלא רק הנידה חטא לעצמו, ואם כן למדנו, אלא על כל הכלל יצא ללמד

חייב , והבא על כל העריות בהעלם אחד, כל אחת חטא לעצמו, אף כל העריות

 .חטאת על כל אחת בפני עצמה
 

, בלבדכרת ה עונששהנידה , כרת האמור בנידה בא ללמד –רבי יצחק  ולדעת

 . גולא מלקות

                                                                                                               
 ,גבי אשת אב וכלתו ,מיתות ארבע רקוכן בפ ,הכא מצרכינן קרא לאסור לאחר מיתה ,תימה א

דבכל הני צריך  ויש לומר .אשת איש מנלן דשריא אחר מיתת בעלה ,דקדושין קבעי פרק קמאו

וקשה דבהאשה רבה  .כדיליף התם ,הדלא נילף מאשת איש דשריא לאחר מית ,קרא לאסור

 ,דממעט לה רבי עקיבא מדכתיב ישרפו אותו ואתהן ואת שתיהן ,גבי חמותו לאחר מיתה ,קאמר

משמע דאי לאו קרא  ,מאיסורא מי מיעטיה ,נהי דמעטיה קרא משרפה ,כלומר ששתיהן קיימות

 [.'תוס] .דידלא נילפו מהד ,דבכולהו צריך קרא לאסור ולהתיר ויש לומר .היתה בשרפה

אחים מן האב מהתם ילפינן איכא למימר  ,מבני יעקב "אחוה" "אחוה"הא ילפינן ם תאמר וא ב

דלא נימא  ,ומכל מקום איצטריך לעיל למילף אחוה מבני יעקב [.י"רש. ]מן האם רשות ,מצוה

 [.'תוס] .משום דכתיב יחדו ,דבעינן דמיחדי באבא ובאימא

דלא  ,לפיכך אין לוקין עליו ,דלאו שניתן לאזהרת כרת הוא ,האינו לוק ,דאי התרו בו למלקות ג

ולכאורה [. י"רש. ]הלכך אזהרה לאו למלקות נתנה ,הזהיר עליה לא אם כןהוה ליה לעונשו כרת א

 חילוק חטאות בעריות

לדברי הכל הבא על כמה עריות בשגגה בהעלם אחד חייב חטאת על כל ערווה 

 .בפני עצמה
 

כפי שנתבאר , ממה שכתבה תורה כרת בנידהענין זה למד  –לדעת רבי יוחנן 

 .לעיל
 

ל ִאָשה ", מהכתובענין זה למד  –ק ולדעת רבי יצח ּה ְואֶׁ ֹלא ִתְקַרב ְבִנַדת ֻטְמָאתָּׁ

ּה תָּׁ ְרוָּׁ ומתוך כך " ולנדה לא תקרב"שהיה יכול לכתוב  ,(ט"י ח"ויקרא י" )ְלַגלֹות עֶׁ

ה"שכתב  ל ִאשָּׁ  .חייב על כל אשה ואשה בפני עצמהש, ימדל, "ְואֶׁ

 

 ערירים בדודתו ובאשת אחיו

שֹות ", נאמר בפרשת עריות ה ְוִנְכְרתּו ַהְנפָּׁ ֵאלֶׁ ה ִמֹכל ַהּתֹוֵעבֹות הָּׁ ר ַיֲעשֶׁ ל ֲאשֶׁ ִכי כָּׁ

ם ב ַעמָּׁ רֶׁ ֹעשֹת ִמקֶׁ ובכלל זה , ומכאן שעונש כל העריות כרת, (ט"כ ח"ויקרא י)" הָּׁ

 .דודתו וכן אשת אחיו
 

הלא זהו עצמו עונש , "ֲעִריִרים"מדוע בשתי אלו נאמר , י"ולהלן יתבאר בעזה

 .ונתבאר שהן כבר בכלל כרת של כל העריות, שזרעו נכרת, כרת
 

ללמד על אופנים שונים שיהא זרעם , וביאר רבא שנצרכו שני הכתובים הללו

 .דנכרת
 

ר "נאמר בהם , וכבר הם ערירים, כשבשעת מעשה לא היו להם בנים ְוִאיש ֲאשֶׁ

א ְטָאם ִישָּׁ ְרַות ֹדדֹו ִגלָּׁה חֶׁ תֹו עֶׁ ת ֹדדָּׁ כמו שהם , לומר, ('כ 'ויקרא כ)" ֲעִריִרים ָיֻמתּוּו ִיְשַכב אֶׁ

יכרת אותו , להם בנים לאחר מכן וואפילו ייוולד, כך ימותו, ערירים עכשיו

 וומכאן שיכרתו גם בנים שייוולד. כמו שהם עכשיו, וימותו בלא בנים, זרע

 .אחר החטא
 

ת ְוִאיש "נאמר בהם , ואינם ערירים, וכשבשעת מעשה היו להם בנים ר ִיַקח אֶׁ ֲאשֶׁ

ְרַות ָאִחיו ִגלָּׁה  ה ִהוא עֶׁ ת ָאִחיו ִנדָּׁ אף שעכשיו , לומר, (א"כ 'ויקרא כ)" ֲעִריִרים ִיְהיּוֵאשֶׁ

ומכאן . שיכרת הזרע שיש להם, הם עתידים להיות ערירים, אינם ערירים

 .שיכרתו גם בנים שהיו להם קודם החטא

 

 העראה בחייבי לאוין

 . דינו כגומר ביאה, ה בעריות שיש בהן כרתשהמער, ד נתבאר"בדף נ
 

מתוך כך שלמדה תורה בעריות חמורות שיש בהן , ולכאורה היה מקום לומר

אבל באיסורים קלים , דווקא בהן הדין כן, שהמערה דינו כגומר ביאה, כרת

מערה אינו נחשב , כגון ממזרת ונתינה ושפחה כנענית, של חייבי לאוין בלבד

 .כגומר ביאה
 

היא שפחה כנענית המאורסת לעבד ], בשפחה חרופה כי, באמת אין הדין כן אולם

ה ", נאמר ,[עברי ת ִאשָּׁ ַרע ְוִאיש ִכי ִיְשַכב אֶׁ ְפֵדה ֹלא ִׁשְכַבת זֶׁ ת ְלִאיש ְוהָּׁ פֶׁ ה נֱֶׁחרֶׁ ְוִהוא ִשְפחָּׁ

ת ִּתְהיֶׁה ֹלא יּוְמתּו ִכי ֹל ה ֹלא ִנַּתן לָּּׁה ִבֹקרֶׁ ה אֹו ֻחְפשָּׁ תָּׁ הִנְפדָּׁ שָּׁ ללמד שאינו  ('כ ט"ויקרא י" )א ֻחפָּׁ

, ושפחה חרופה היא מחייבי לאוין, אלא בגמר ביאה, חייב אשם על ביאתה

ֵדש", שהיא בכלל איסור  (. ח"ג י"דברים כ)" ְוֹלא ִיְהיֶׁה קָּׁ
 

                                                                                                               
 .שעונשן כרת ולא מלקות ,על כל שאר עריותגם הנידה מלמדת  ,לפי דעת רבי יצחק

 ,אתי שפיר ,אלא היכא דמפרש קרא בהדיא ,יתותדאין ערירי בכל חייבי כר ,אפילו למאי דמפרש ד

 [.'תוס. ]כדפרישית בריש מכילתין
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שאינו , שענוש עליה אשםומתוך כך שהוצרכה תורה ללמד על שפחה חרופה 

כגון , שעונשן מלקות, אר חייבי לאויןמשמע שש, חייב בה אלא בגמר ביאה

כמי שגמר , מתחייב, אף המערה בהן בלבד, ממזרת ונתינה ושפחה כנענית

 .אביאה

 

 העראה בחייבי לאוין של כהונה

, שמתוך כך שלמדה תורה שאינו חייב בשפחה חרופה אלא בגמר ביאה, נתבאר

 . ששאר חייבי לאוין חייבים עליהם אף על העראה, למדנו
 

כגון ממזרת ושפחה כנענית , אין הדבר מלמד אלא על לאוין השווים בכלאמנם 

אבל איסורי לאוין האמורים , שהוא שווה בכל, הדומים לאיסור שפחה חרופה

 .אינם למדים משפחה חרופה, בכהנים בלבד
 

שכן יש , המערה דינו כגומר ביאה, גם באיסורי לאוין של כהונה, ומכל מקום

ר ", שבעריות נאמר לשון קיחה. ורי עריותללמוד בגזרה שווה מאיס ְוִאיש ֲאשֶׁ

ת ֲאֹחתוֹ ִיַקח  ה ", וכמו כן נאמר באיסורי כהונה לשון קיחה, (ז"י' ויקרא כ)" אֶׁ ִאשָּׁ

לָּׁה  ֹדש הּוא ֵלאֹלֹלא ִיָקחּו ֹזנָּׁה ַוֲחלָּׁ חּו ִכי קָּׁ ּה ֹלא ִיקָּׁ ה ֵמִאישָּׁ ה ְגרּושָּׁ " יוקָּׁ ְוִאשָּׁ

כך המערה , כשם שהמערה בעריות דינו כגומר ביאה, הומעת, ('א ז"ויקרא כ)

 .באיסורי כהונה דינו כגומר ביאה

 

 העראה בחייבי עשה

והוא איסור , מצרים ואדומים דור ראשון ושני לגירותם אסורים לבוא בקהל

ִייתָּׁ ", שנאמר, עשה ֹלא ְתַתֵעב ֲאֹדִמי ִכי ָאִחיָך הּוא ֹלא ְתַתֵעב ִמְצִרי ִכי ֵגר הָּׁ

ם ִבְקַהל  .צוֹ ְבַאְר  הֶׁ ם דֹור ְשִליִשי יָֹּׁבא לָּׁ הֶׁ ְלדּו לָּׁ ר ִיּוָּׁ ִנים ֲאשֶׁ ( 'ט-'ג ח"דברים כ)" 'הבָּׁ

ואיסור , ולא דור שני וראשון, כלומר דווקא דור שלישי מותרים לבוא בקהל

 .הוא איסור עשה, הבא מכלל עשה
 

רה שכן יש ללמוד בגז, המערה דינו כגומר ביאהגם בהם , ואף שאיסורם קל

דברים )" ֹלא יָֹּׁבא ַמְמֵזר", שבחייבי לאוין נאמר לשון ביאה. שווה מחייבי לאוין

ם ִבְקַהל ", וכמו כן נאמר בחייבי עשה לשון ביאה, ('ג ג"כ הֶׁ " 'הדֹור ְשִליִשי יָֹּׁבא לָּׁ

כך , כשם שהמערה בחייבי לאוין דינו כגומר ביאה, ומעתה, ('ג ט"דברים כ)

 .גומר ביאההמערה בחייבי עשה דינו כ

 

 העראת איש זר בשומרת יבם

ונחלקו , אסורה לאחרים, שומרת יבם הזקוקה לאחי בעלה לייבום או חליצה

משום שנאמר , אם היא אסורה להם באיסור לא תעשה, ב"רב ושמואל בדף צ

ר", בה ה ְלִאיש זָּׁ ת ַהֵמת ַהחּוצָּׁ או שהכתוב הזה מלמד שאין , "ֹלא ִתְהיֶׁה ֵאשֶׁ

, אבל האיסור שלה לאחרים הוא איסור עשה, תופסים בהקידושין של זר 

יהָּׁ " לֶׁ ּה יָֹּׁבא עָּׁ מָּׁ  . בולא זר" ְיבָּׁ
 

כמי , עבר על האיסור האמור בו, אם הערה בה זר, לדברי הכל, ומכל מקום

                                                                                                               
ר "ותירץ ה .אם כן לישתוק קרא בחייבי כריתות ,השתא דחייבי לאוין בהעראה ,ואם תאמר א

מכלל דחייבי כריתות  ,הוה אמינא מדגלי רחמנא בשפחה ,דאי לאו קרא בחייבי כריתות ,משה כהן

אבל השתא דכתיב העראה  .דילפינן משפחה חרופה ,אוין בגמר ביאהאבל חייבי ל ,בהעראה

 [.'תוס] .לישתוק קרא משפחה חרופה אם כן ,אי כל חייבי לאוין בגמר ביאה ,בחייבי כריתות
. בסוף החולץ תכדפרישי ,דבין לרב ובין לשמואל איכא לאו ,וברוב ספרים ליתא, א גרסינן ליהל ב

 [.'תוס]

המערה , ובין בחייבי עשה, שבין בחייבי לאוין, שכן כבר נתבאר, שגמר ביאה

 .דינו כגומר ביאה

 

 העראת יבם בשומרת יבם

שכן יש ללמוד . וקנאה, כמי שגמר בה ביאתוהרי הוא , היבם המערה ביבמתו

ֹבא ַמְמֵזר", שבחייבי לאוין נאמר לשון ביאה, בגזרה ששוה מחייבי לאוין " ֹלא יָּׁ

יהָּׁ ", וכמו כן נאמר בייבום לשון ביאה, ('ג ג"דברים כ) לֶׁ ֹבא עָּׁ ּה יָּׁ מָּׁ , ('ה ה"דברים כ)" ְיבָּׁ

כך בייבום המערה דינו , ערה דינו כגומר ביאהכשם שבחייבי לאוין המ, ומעתה

 .כגומר ביאה

 

 העראה בקידושין

ִכי ", שנאמר, הוא קנין ביאה, אחד מהקניינים שהאשה נקנית בהם לבעלה

לָּּׁה ה ּוְבעָּׁ  (. 'ד א"דברים כ)" ִיַקח ִאיש ִאשָּׁ

שכן יש ללמוד בגזרה שווה מאיסורי , גכגומר ביאההמערה דינו , וגם לענין זה

ר ", שבעריות נאמר לשון קיחה. ריותע ת ֲאֹחתוֹ ִיַקח ְוִאיש ֲאשֶׁ , (ז"י' ויקרא כ)" אֶׁ

הִיַקח ִכי ", וכמו כן נאמר בקידושי אשה לשון קיחה כשם , ומעתה, "ִאיש ִאשָּׁ

המערה דינו כגומר , כך בקידושי אשה, שבעריות המערה דינו כגומר ביאה

 .דביאה

 

 השכבת זרע האמורה בשפחה חרופ

ה ", בענין שפחה חרופה נאמר ת ִאשָּׁ ַרע ְוִאיש ִכי ִיְשַכב אֶׁ ת ְלִאיש ִשְכַבת זֶׁ פֶׁ ה נֱֶׁחרֶׁ ְוִהוא ִשְפחָּׁ

ה שָּׁ ת ִּתְהיֶׁה ֹלא יּוְמתּו ִכי ֹלא ֻחפָּׁ ה ֹלא ִנַּתן לָּּׁה ִבֹקרֶׁ ה אֹו ֻחְפשָּׁ תָּׁ ְפֵדה ֹלא ִנְפדָּׁ  ,('כ ט"ויקרא י" )ְוהָּׁ

אלא בגמר , שאינו חייב אשם על ביאתה, למדלשבא הכתוב , וכבר נתבאר

 .ביאה
 

ַרע"מדוע נאמר בשני פסוקים נוספים , י"ולהלן יתבאר בעזה  ".ִשְכַבת זֶׁ

 

 שכבת זרע האמורה באשת איש

ת ֲעִמיְתָך ", בענין הבא על אשת איש נאמר ל ֵאשֶׁ ַרע ְואֶׁ ְבְּתָך ְלזָּׁ ּהֹלא ִתֵּתן ְשכָּׁ ְמָאה בָּׁ " ְלטָּׁ

א בא הכתוב הזה ללמד שהוא מתחייב רק על גמר ביאה ולא על ול(. 'ח כ"ויקרא י)

להתחייב בהן , שהוקשו כל העריות לנידה, ד"שהרי כבר נתבאר בדף נ, העראה

                                                                                                               
למאי נפקא  ,תחלת ביאה קונה או סוף ביאה קונה ,דקדושין בעיקמא  רקר נסים דבפ"הקשה ה ג

ולא קני  ,דכל הבועל דעתו על גמר ביאה ,ומסיק רבא ...מינה שהערה בה וקבלה קידושין מאחר 

היינו בשלא עשה כי אם  ,דהא דאמר הכא דקני בהעראה ,שמעון הזקן' ותירץ הר .בהעראה

כיון  ,דלא קני בהעראה ,בל התם איירי כשעושה כל הביאהא ,ולא גמר ביאתו ,ופירש מיד ,העראה

קני  ,דכשמפרש שרוצה לקנות בהעראה ,ר מאיר פירש"ר יצחק בן ה"וה ...שדעתו על גמר ביאה 

. נין אחרפירש שם בע בינו תםור .דעתו על גמר ביאה ,אבל בסתם ,אם גומר ביאתו לובהעראה אפי

 [.'תוס] .ושם פירשתי

ותיפוק ליה  ,"ובעלה"מדכתיב  ,דאשה נקנית בביאה ,פרק קמא דקדושיןדנפקא לן ב ,תימה ד

כיון  ,מקיחה דעריות לא הוה גמרינן עיקר ביאה ,"ובעלה"אי לאו דכתיב  ויש לומר .מקיחה קיחה

. אבל לענין שתיחשב העראה כגמר ביאה ילפינן שפיר מהתם ,דקיחה דעריות לא משתעי בקנין כלל

דאינו  ויש לומר ".ולקחה לו לאשה"דכתיב  ,דיבמה דאיירי בקנין ונילף מקיחה ,ואם תאמר ][

 דקיחה דידהו איירי בקנין ,ונילף מקיחה דחייבי לאוין דכהונה ,ואם תאמר][  .זרה שווהמופנה לג

בעל לוקה משום לא  ,כדאמר התם ,אלא בסתם קידושין ,דלא איירי בקיחה דביאה ויש לומר ...

אלא  ,לא הוה גמרינן קידושי כסף מקיחה קיחה דשדה עפרון ,ובעלה דאי לאו ,יש לומרועוד  .יחלל

משום דמסתבר למגמר טפי קיחה דאשה מקיחה  ,הוה מוקמינן קיחה דקרא בקידושי ביאה

דליכא למימר  ,גמרינן קיחה משדה עפרון קידושי כסף ל כרחךאבל השתא דכתיב ובעלה ע ,דאשה

 [.'תוס] .ונילף כולה מילתא מעריות ,הלשתוק מובעל דאם כן ,דאיצטריך קיחה להעראה
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ונחלקו חכמים מה בא הכתוב הזה . ואשת איש בכלל כל העריות, על העראה

 .ללמד
 

נו חייב אלא שאי, בא ללמד" ֹלא ִתֵתן ְׁשָכְבְתָך ְלָזַרע"שהכתוב , יש אומרים

אבל המשמש באבר מת , שראוי להזריע, כלומר בקישוי, כששימש באבר חי

 .פטור, בלא קישוי
 

" ֹלא ִתֵתן ְׁשָכְבְתָך ְלָזַרע"והכתוב . שגם המשמש באבר מת חייב, ויש אומרים

, שאינו חייב אלא כששימש עם אשת איש בחייה, והוא, בא ללמד דבר אחר

גם אחר , שהיה מקום לומר. פטור, שלה אם שימש עמה אחר מותהאבל 

שהרי גם אחר מותה היא קרויה שארו של , ואסורה, מותה נחשבת אשת איש

ֹרב ", כמו שנאמר בענין אשת כהן שמתה ומותר להיטמא לה, בעלה ִלְשֵארֹו ַהקָּׁ

יו ַרע"ולפיכך בא הכתוב , ('א ב"ויקרא כ)" ֵאלָּׁ ְבְּתָך ְלזָּׁ ר שמאח, ולימד" ֹלא ִתֵּתן ְשכָּׁ

 .אשמתה אין בה איסור ערווה

 

 שכבת זרע האמורה בסוטה

אף על פי , ונסתרה עמו, אשת איש שקינא לה בעלה שלא תיסתר עם פלוני

 .נאסרה לבעלה עד שתשתה מים המרים, שספק אם נבעלה לו או לא
 

ַרע ", ונאמר בה ּה ִשְכַבת זֶׁ ַכב ִאיש ֹאתָּׁ ּה ְוִנְסְּת ְושָּׁ ָאה ְוֵעד ְונְֶׁעַלם ֵמֵעיֵני ִאישָּׁ ה ְוִהיא ִנְטמָּׁ רָּׁ

ה שָּׁ ּה ְוִהוא ֹלא ִנְתפָּׁ ולא בא הכתוב הזה ללמד שהיא נאסרת רק (. ג"י' במדבר ה" )ֵאין בָּׁ

לעשות , שהוקשו כל העריות לנידה, ד"שהרי כבר נתבאר בדף נ, בגמר ביאה

ונחלקו חכמים מה בא . בואשת איש בכלל כל העריות, בהן העראה כגמר ביאה

 .למדהכתוב הזה ל

 

ַרע", כלומר, פרט לשקינא לה שלא כדרכה, רב ששת אמר. א האמור " ִשְכַבת זֶׁ

אלא אם כן קינא לה בעלה , שאינה נאסרת על ידי הסתירה, בסוטה בא ללמד

אבל אם קינא לה משום , משום שחשד אותה שתיבעל לאותו פלוני כדרכה

נ "א. כן קינא להכלומר שידוע לכל שלדעת ], שחשד אותה שתיבעל לו שלא כדרכה

 .אינה נאסרת בסתירה ,[אל תסתרי עמו להיבעל לו שלא כדרכה, שאמר לה בפירוש
 

, בלשון רבים" ִמְׁשְכֵבי ִאָשה"כי נאמר , ורבא לא קיבל את דברי רב ששת

 .שניהם שווים לאיסורו, ללמד ששני משכבות יש באשה

 

ודש מבחוץ בשאר  ,מיעוך דדים]= פרט לשקינא לה דרך אברים, ורבא אמר. ב

ַרע", כלומר[. אברים שאינה נאסרת על ידי , האמור בסוטה בא ללמד" ִשְכַבת זֶׁ

                                                                                                               
וקאמר נמי התם  ,דאין הבעל יורש את אשתו כשהוא בקבר ,והא דפשיטא לן בפרק יש נוחלין א

כך הבן לא יירש את אמו בקבר להנחיל  ,כשם שאין האיש יורש את אשתו בקבר להנחיל לקרוביו

דאשמועינן דלאחר  ,דהכא היינו מהך דרשא ,הא דפשיטא ליה בבעל טפי מבבן ,לאחיו מן האב

 ,מיתות ממעט משמש מתה מקרא אחרינא ארבעדבפרק  ואם תאמר][  .מיתה לא מיקרי שארו

 ,והיינו משמש מתה כדאמר בבבא בתרא ,פרט למעשה הורדוס "ומתו גם שניהם"דדריש התם 

 דאיצטריך ,י"רומר וא .דהטמין בדובשא ינוקתא דבי חשמונאי והיה בא עליה לייתובי יצריה

 ,והא דקאמר התם .עד שיהו שניהם שוים "ומתו גם שניהם"דרשא דשמעתין למאן דדריש התם 

אלא דניחא ליה  ,דנפקא ליה מקרא דהכאוי מצי למימר ה ,ואידך מעשה הורדוס לאו כלום הוא

 . ][משמש מת בעריות פטוראן דאמר אפילו כמ ,לאוקמי ההוא תנא דדריש עד שיהו שניהם שוים

דמעשה חידודין  ,י שם"רש רשופי ,וכן גורס בערוך ,סי התם פרט למעשה חידודיןויש ספרים דגר

דהיינו  ויש לומר .דהכא פשיטא ליה לאביי דדרך אברים לאו כלום הוא ,וקשה .היינו דרך אברים

איכא  ,ואפילו למאן דממעט התם מקרא ,דמעשה חידודין לאו כלום הוא ,התם אן דאמרכמ

 [.'תוס] .יה לאביי הכאלמימר דמקרא דהתם פשיטא ל

 .ואינה נאסרת עד גמר ביאה ,ולא מסתבר שכרת יש כבר משעת העראה ב

אלא אם כן קינא לה בעלה משום שחשד אותה שתיבעל לאותו , הסתירה

, אבל אם קינא לה משום שחשד אותה שיעשו שאר דברים ולא בעילה, פלוני

 .גאינה נאסרת בסתירה
 

שהמקנא לאשתו דרך , כי אף שאמת הוא, לוואביי הקשה על דברי רבא א

שכן משום , כי פשוט הוא, לא בא הכתוב ללמד דבר זה, אברים אינה נאסרת

 .אין האשה נאסרת לבעלה, פריצות בלא בעילה
 

שאף שאין אשה , כי היה מקום לומר, ומסקנת הגמרא ליישב דברי רבא

פידתו הדבר בק, אם קינא לה מדבר זה, נאסרת לבעלה בפריצות בלא בעילה

ולכן הוצרך הכתוב ללמד , היא נאסרה, וכשעברה על קינויו ונסתרה, תלוי

 . שאינה נאסרת בקינוי זה

 

, כלומר[. אבר נוגע במקום תשמיש]= פרט לשקינא לה בנשיקה, ואביי אמר. ג

ַרע" אלא , שאינה נאסרת על ידי הסתירה, בא ללמד, האמור בסוטה" ִשְכַבת זֶׁ

אבל אם קינא , משום שחשד אותה שתיבעל לאותו פלוני אם כן קינא לה בעלה

 .אינה נאסרת בסתירה, לה משום שחשד אותה רק מנשיקת אבר
 

שדברי אביי יתכנו רק לדעת האומרים שנשיקת אבר אינה בכלל , ואמרו

אבל לדעת האומרים שנשיקת אבר היא , ואינה נאסרת בכך לבעלה, העראה

שדינה כבעילה , ככל העראה, עלההיא נאסרת בכך לבהרי , בכלל העראה

י "ובסמוך יתבאר בעזה]. ואם כן היא נאסרת גם כשקינא לה בנשיקה, גמורה

 [.שנחלקו חכמים אם נשיקת אבר היא בכלל העראה או לא

 

 מהי העראה ומהי גמר ביאה

העראה נידונית כביאה גמורה להתחייב עליה ולקנות , שלרוב הדברים, נתבאר

אינו מתחייב אלא בגמר ביאה , ק לענין שפחה חרופהור, בה כמו בגמר ביאה

ומהי , מהי ההעראה שברוב דברים דינה כגמר ביאה, ונחלקו חכמים. ממש

 .שרק עליה מתחייב בשפחה חרופה, גמר ביאה
 

אף על פי שאינו מכניסו , נשיקת האבר במקום תשמיש, לדברי שמואל. א

כן נחשב כמערה ומכניס כי העושה , הרי היא בכלל העראה, ממש באותו מקום

ואם כן . אי אפשר שלא ידחוק הבשר ,משל לאדם שמניח אצבעו על פיו, מעט

 .מנשיקה ואילך דינו כגמר ביאה, ברוב דברים, לדבריו

להתחייב עליה גם בשפחה אבל לא נתבאר מה נחשב לדעתו גמר ביאה ממש 

כבר  [ראש הגיד היא ואינה מן הגיד אלא בשר]=האם הכנסת עטרה , חרופה

ורק הכנסת , או שגם הכנסת עטרה נחשבת כהעראה, נחשבת אצלו גמר ביאה

 .הגיד עצמו נחשבת גמר ביאה להתחייב בשפחה חרופה
 

שמתחייבים גמר ביאה ש, רבי יוחנןמשמו של אמר , רבה בר בר חנהוכשבא . ב

ראש הגיד היא ואינה מן הגיד אלא ]=היא הכנסת העטרה , עליה בשפחה חרופה

שחייבים עליה בשאר , העראהמכאן שו. עצמוכל שכן הכנסת הגיד ו, [בשר

 .היא נשיקת האבר, מקומות
 

שהכנסת עטרה , אמרו משמו של רבי יוחנן, רביןכן כשבא ו, רב דימיוכשבא . ג

                                                                                                               
ואם כן מה בכך אם הזכיר נמי דרך  ,הוי קינוי ,הא אפילו אמר לה אל תסתרי סתם ,ואם תאמר ג

שאמר לה  ,שקינא לה דרך אברים ,ויש לומר דהכי פירושו .כיון דאמר לה נמי אל תסתרי ,אברים

 [.'תוס] .וכן שלא כדרכה ,חושדך אלא דרך אבריםאיני 
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שרבה בר בר חנה לא , וכשאמרו לרב דימי. אלא בכלל העראה, אינה גמר ביאה

 .או הוא שקרן או אני שקרן, ענה, אמר כן

אבל , גמר ביאה הוא רק הכנסת הגיד עצמו, מכל מקום לדעת רב דימי ורביןו

האם הוא , דין נשיקת אברמה ולא נתבאר , הכנסת עטרה היא בכלל העראה

 .או שאינו כלום, גם כן בכלל העראה
 

גמר ביאה הוא ש, אמר משמו של רבי יוחנןרב שמואל בר יהודה וכשבא . ד

אבל למטה מהכנסת עטרה כגון , עטרההעראה היא הכנסת ו, הכנסת הגיד

 .נשיקת אבר אינה כלום
 

 הכנסת גיד הכנסת עטרה נשיקת אבר 

 גמר ביאה ? העראה שמואל

 גמר ביאה גמר ביאה העראה רבה בר בר חנה

 גמר ביאה העראה ? רב דימי ורבין

 גמר ביאה העראה כלום רב שמואל בר יהודה

 

 ביאת המירוק בשפחה חרופה

שאין חייב אלא על , ומכאן למדו בברייתא, "שכבת זרע"ה נאמר בשפחה חרופ

 .אכלומר ביאה שמוציא בה זרע, ביאת המירוק
 

 .מירוק גידהכוונה ל, שגמר ביאה היא רק הכנסת הגיד, לדעת האומרים -
 

מירוק הכוונה גם ל, שגמר ביאה היא גם הכנסת עטרה, ולדעת האומרים -

 .עטרה

 

 ו"דף נ

 

 גרועה קנין היבמה בביאה

לא רק , שהיבמה נקנית לייבם בביאה להיות אשתו, נתבאר בתחילת הפרק

אלא אף כשהיתה הביאה בשוגג או במזיד , כשהיתה הביאה לשם מצוות ייבום

 .או באונס

 

אפילו בא , שאם מתחילה היתה נשואה למת, הכל מודים, ללשון ראשון 

אצל היבם עתה  גם, מאחר שמתחילה היתה נשואה, עליה ייבם ביאה גרועה

שכן ביאה , לא הכניסה לביתוהלך מיד למדינת הים וואפילו , היא כנשואה

ומאחר , גרועה מועילה לכל הפחות לענין זה שהייבם נכנס להיות תחת המת

, ולפיכך אם היתה אשת כהן, עתה היא כנשואה לייבם, שהיתה נשואה למת

ף על פי א, כבר אכלה בתרומה, מאחר שמתחילה כשהיתה נשואה למת

, חוזרת לאכול בתרומה מיד, כשבא עליה הייבםלאחר מכן , שבמותו פסקה

 . בכדין נשואה לכהן

                                                                                                               
אלא ] ,נראה דמחייב בשפחה חרופה אפילו בלא הוצאת זרע ,כתבו' ותוס. י"כן נראה מפירוש רש א

כבת אף על גב דכתיב בה ש ,דלא בעינן הוצאת זרע ,כמו באשת איש ,ביאה הראויה להזריע[ שתהא

העראה אן דאמר ונראה דלמ ...שלא כדרכה ולא אתא למעוטי בשפחה חרופה אלא העראה ו ,זרע

לא  ,שאם היתה ראויה להתעבר ,אין ראויה להתעבר בהעראה אלא במירוק גיד ,זו הכנסת עטרה

 [.'תוס] .הוה מוקמי קרא למעוטי העראה אלא שלא כדרכה
אלא נקט אכילת תרומה  ,דהוה מצי למינקט לענין ליורשה ולהטמא לה ולהפר נדריהוא הדין וה ב

כדאמר  ,ולא אכלה בתרומה ,דזימנין שהיא כאשתו לכל דבר ,לשאר דבריםל שכן וכ ,תאלרבו

 

ובא , מה הדין כשמתחילה היתה מאורסת בלבד למת, אבל נחלקו חכמים

 .געליה הייבם ביאה גרועה
 

, ובא עליה ייבם ביאה גרועה, למת, גם כשהיתה מאורסת בלבד –לדעת רב 

כי ביאה גרועה , ואוכלת בתרומה מיד, נשואה לכל דבר קנאה להיות כאשתו

 .מועילה כביאה טובה
 

, ובא עליה ייבם ביאה גרועה, למת, כשהיתה מאורסת בלבד –ולדעת שמואל 

אלא כי ביאה גרועה אינה מועילה , להיות כאשתו נשואה, לא קנאה בביאה זו

לו נחשבת ומאחר שהיתה ארוסה למת גם אצ, ולא יותר, להכניסו תחת אחיו

מועיל  ,וכמו כן ייבום זה בביאה גרועה .דואינה אוכלת בתרומה, כארוסההיא 

יָּׁקּום ", שנאמר, לרשת את נכסי המת( א. )לדברים האמורים בפרשת ייבום

, שאם ימות הייבם אחר שבא עליה, לפוטרה מהייבום( ב". )ַעל ֵשם ָאִחיו ַהֵמת

היא , כן אם מוציאה הייבם בגטו. זו מותרת לשוק, ויש לו בנים מאשה אחרת

כל , וכן אמר שמואל. הוכמו כן צרתה נפטרת בביאתה שלה. מותרת בלא חליצה

 .אין היבם מאכיל, וכל שאין הבעל מאכיל, ייבם מאכיל, שהבעל מאכיל
 

ובא עליה , שאם מתחילה היתה מאורסת למת, הכל מודים, ללשון שניו 

כי ביאה גרועה , היות כאשתו נשואהל, לא קנאה בביאה זו, ייבם ביאה גרועה

ומאחר שהיתה ארוסה , ולא יותר, אלא להכניסו תחת אחיואינה מועילה 

 .ואינה אוכלת בתרומה, כארוסהגם אצל הייבם היא נחשבת , למת
 

ובא עליה , מה הדין כשמתחילה היתה נשואה למת, אבל נחלקו חכמים

 .הייבם ביאה גרועה
 

אף על פי שבא עליה ייבם ביאה , למת אהכשמתחילה היתה נשו –לדעת רב 

כי ביאה , ואוכלת בתרומה מיד, קנאה להיות כאשתו נשואה לכל דבר, גרועה

גרועה מועילה להכניסו תחת אחיו ומאחר שלאחיו היתה נשואה גם אצלו היא 

 .נשואה
 

, אם בא עליה ייבם ביאה גרועה, למת גם כשהיתה נשואה –ולדעת שמואל 

כי ביאה גרועה אינה מועילה אלא , להיות כאשתו נשואה ,לא קנאה בביאה זו

יָּׁקּום ", שנאמר, לרשת את נכסי המת( א. )לדברים האמורים בפרשת ייבום

, שאם ימות הייבם אחר שבא עליה, לפוטרה מהייבום( ב". )ַעל ֵשם ָאִחיו ַהֵמת

היא , וכן אם מוציאה הייבם בגט. זו מותרת לשוק, ויש לו בנים מאשה אחרת

                                                                                                               
 [.'תוס] .גבי מסר האב לשלוחי הבעל ,מסורה לכל חוץ לתרומה ,נערה רקבכתובות בפ

 ,וביאה היא לכל דבר ,דקניא נמי בעלמא ,אבל בהעראה ,לא פליגי אלא בביאת שוגג וכיוצא בה ג

לאו משום דעלה  ,דאחד הגומר ואחד המערה תיןמחלוקתן כאן אמתניומה שקבע  ,לא פליגי בה

ובירושלמי איכא  .י"כן נראה לר ,דקאי נמי אביאת שוגג ,אלא משום דמסיים בה קנה ,פליגי

 [.'תוס] .ואיכא דמוקי פלוגתייהו בהעראה ,פלוגתייהו

. לשמואל לואפיואוכלת  ,אשתו גמורה היא ,אבל בביאה גמורה ,ודוקא בביאה בלא דעת קנין ד

 .[י"רש]
 ,כיון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר ,כדדרשינן ,דכל שאר דברים כתובים נמי בפרשה אף על גב ה

 ,סברא הוא דלא רבייה אלא לדברים המפורשים בפרשה בהדיא ,כיון דביאת שוגג לא קני בעלמא

דכתיב לו  ,מן היבוםולפטור אשת אחיו  ,דכתיב יקום על שם אחיו לנחלה ,כגון לירש בנכסי אחיו

בית אחד הוא  ,דכתיב בית אחיו ,ולפטור צרתה ,דפקע מינה זיקת אחיו ,לאשה ולא לאחיו לאשה

ל אבל בתרומה לא אכלה ע ,דהנהו דברים הוו לאוקמיה במקום בעל ,בונה ואינו בונה שני בתים

אבל מן  ,מבעלדהיינו לאלומי  ,ולא מיפר נדריה ,ולא מיטמא לה ,ולא יורשה ,ביאה גרועה ידי

 [.'תוס] .דילפינן מהני דכתיבי ,דלא הוי אלא לאוקמיה במקום בעל ,הנשואין זכאי בכולהו
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כל , וכן אמר שמואל. וכמו כן צרתה נפטרת בביאתה שלה. מותרת בלא חליצה

כלומר , [אכשיכניסנה לחופה], ביאה שהבעל קונה בה את אשתו להאכילה בתרומה

וכל ביאה שאין הבעל קונה בה את אשתו , הייבם מאכיל על ידה, ביאה לשם קנין

 .הייבם מאכיל על ידהאין , כלומר בשוגג או באונס או במזיד, להאכילה בתרומה
 

 מן האירוסין מן הנישואין 
    

לשון 

 ראשון

 כנשואה ואוכלת כנשואה ואוכלת רב

 כארוסה ולא אוכלת כנשואה ואוכלת שמואל
    

לשון 

 שני

 כארוסה ולא אוכלת כנשואה ואוכלת רב

 כארוסה ולא אוכלת כארוסה ולא אוכלת שמואל

 

 בזה יפה כח יבם חרש מכח בעל חרש

הייבם קונה את היבמה להיות , גם בביאה גרועה, לדעת רב ללשון ראשון. א

וכשבת . אלא מאורסת לו בלבד, ואפילו לא היתה נשואה למת, כאשתו נשואה

ולאחר מכן , וחלו האירוסין מהתורה, ישראל היתה מאורסת לכהן פיקח

מטעם שיתבאר ], אינה אוכלת בתרומה, וכנסה כשהוא חרש, נתחרש הכהן

הרי היא , ונפלה הייבמה לפני ייבם חרש, אכן אם מת הבעל[. י להלן"זהבע

ומעתה אם , בשלכל הפחות היתה מאורסת לאחיו המת, זקוקה לו מהתורה

שכן ביאת חרש אינה , הרי זו אוכלת בתרומה כנשואה, ייבמה האח החרש

ב לדעת ר, ובכל זאת, שאינו מתכוון לקנות בה, גרועה מביאת שוגג וזנות ואונס

והוא הדין , ללשון ראשון הוא קונה בה את היבמה להיות כאשתו נשואה

מכח הבעל , ובזה יפה כח היבם החרש. לביאת חרש שהיא ביאה גרועה

 .והבעל החרש לא האכיל בתרומה, שהייבם החרש מאכיל בתרומה, החרש
 

הייבם , בביאה גרועה, ולדעת שמואל ללשון ראשון, לדעת רב ללשון שני. ב

אם היתה נשואה , ת היבמה שתהא אצלו כמו שהיתה אצל אחיוקונה א

גם אצלו היא , ואם היתה מאורסת לאחיו, גם אצלו היא כנשואה, לאחיו

וחלו האירוסין , וכשבת ישראל היתה מאורסת לכהן פיקח. כמאורסת

אינה אוכלת , וכנסה כשהוא חרש, הכהןולאחר מכן נתחרש , מהתורה

מאחר , ורק אחר כך נתחרש, שהוא פיקחכהכהן אבל אם כנסה , בתרומה

ואם . גם לאחר שנעשה חרשאוכלת בתרומה היא , שכשכנסה אכלה בתרומה

הרי זו אוכלת , האח החרשוייבמה , ונפלה הייבמה לפני ייבם חרש, מת הבעל

מועילה היא להכניס את , ביאה גרועהאף שביאת חרש שכן , בתרומה כנשואה

גם לייבם היא נחשבת , שואה למתומאחר שהיתה נ, הייבם תחת אחיו

, מכח הבעל החרש, ובזה יפה כח היבם החרש. ואוכלת בתרומה, כנשואה

והבעל לא , שהייבם מאכיל בתרומה אף על פי שהיה חרש בשעה שהכניסה

 .אלא משום שבשעה שהכניס היה פיקח, האכיל בתרומה
 

, ום אופןביאה גרועה אינה מאכילה בתרומה בש, ולדעת שמואל ללשון שני. ג

ואין דרך ליישב את , בשום אופן ייבם חרש אינו מאכיל בתרומה, ואם כן

                                                                                                               
. חופה שאחריה קאמר ל ידידכל ביאה שהבעל מאכיל בה ע ,י"רומר א ,אי ביאה אירוסין עושה א

 [.'תוס]

ואם  ,שנתחרששלא הספיק לכונסה עד  ,שהרי לא בדקה ,וניחוש לסימפון ...ואמאי  ואם תאמר ב

תיפוק ליה משום  ,דגזרינן נישואין דחרש אטו קידושין ,ולקמן נמי דקאמר .אינה זקוקה לו כן

אלא כשיכול הדבר  ,דלא חיישינן לסימפון ,י"רמר ואו .נתן נמי אמאי אוכלת ביולר ,סימפון

מצא לא חיישינן שמא יתפקח וי ,אבל הכא דנתחרש ,ויהיו קידושי טעות ,להתגלות שיש סימפון

 [.'תוס] .סימפון

 .וכוחו יפה בזה מכח הבעל, בה מבואר שייבם חרש מאכיל בתרומההברייתא 

 

 בת ישראל שנתארסה לכהן פקח ולאחר מכן נתחרש וכנסה

 . דעת רבה. א
 

ירוסין אף על פי שחלו הא, שבת ישראל שנתארסה לכהן פקח, הכל מודים

אינה אוכלת , ורק אחר כך כנסה לנישואין ,אם נתחרש הכהן, מהתורה

  [.נישואי חרש אינם נישואין להאכיל בתרומהכי ], על ידי נישואי חרש אלו בתרומה
 

אוכלת היא , נולד לה בן מהכהןאבל , וכל זה כשאין לה בן מהכהן הזה

, פילו מת בעלהא, וילדה לו בן, שכן מי שנישאת לכהן, בתרומה מחמת בנה

שאינה , והוא הדין כשכנסה בעלה כשהוא חרש, אוכלת בתרומה מחמת הבן

 .אוכלת בתרומה מחמת הבן, אוכלת בתרומה מחמתו
 

לדעת רבי . והבעל קיים, מת הבן הזהונחלקו חכמים ורבי נתן מה הדין אם 

אף על פי שמת , מעתה, מחמת הבןבתרומה מאחר שכבר החלה לאכול , נתן

מאחר , ולדעת חכמים. החרשמחמת בעלה בתרומה יכה לאכול ממש, הבן

 .מחמת בעלה החרש אינה אוכלת, שמת בנה
 

ומת בלא , שהרי מי שנישאת לכהן, ואביי הקשה על סברת רבי נתן כפי שביארה רבה

תאכל גם אחר , מאחר שהחלה לאכול בחייו, ואין אומרים, אינה אוכלת בתרומה, בנים

, אין לומר, ונולד לה בן ומת, שבשבילו אינה אוכלת, לחרש כשנישאת, וכמו כן, מותו

 .תאכל גם אחר מות הבן, מאחר שהחלה לאכול בשביל הבן בחייו

 

 .דעת רב יוסף. ב
 

, אף קודם נישואין, אוכלת בתרומה מיד, האשה שנתארסה לכהן, מדין תורה

ש ִקְנַין ַכְספֹו הּוא ֹיאַכל"שנאמר  ל הם "וחז, (א"ב י"ויקרא כ)" בוֹ  ְוֹכֵהן ִכי ִיְקנֶׁה נֶׁפֶׁ

בעודה כי חששו שמא יתנו לה תרומה , שלא תאכל עד שעת נישואין, שגזרו

 . ותאכיל לאחיה ואחיותה, בבית אביה
 

וחלו הקידושין , כשבת ישראל נתארסה לכהן פקח, ומאחר שכן הוא

אף על פי שכשהכניסה , ראוי היה שתאכל בתרומה משעת נישואין, מהתורה

אלא , שהרי מדין תורה משעת אירוסין היא אוכלת בתרומה, היה חרשכבר 

אבל משנכנסה לבית , גזרו עליה שלא תאכל, שכל זמן שהיא בבית אביה

 .אף על פי שכעת בעלה חרש, ויש לה לאכול בתרומה, אין כאן גזרה, בעלה
 

, כפי שנתבאר דעת רבי נתן. בדין זהחכמים ורבי נתן ומכל מקום נחלקו 

שהרי היא , ואין לחוש שתאכיל את אחיה, שמדין תורה יש לה לאכולשמאחר 

, ואומרים, וחכמים חולקים עליו. אוכלת בתרומההרי היא , עתה בבית בעלה

שאם תאכל , וסיבת הגזרה היא, שגם על זאת גזרו שלא תאכל בתרומה

יבואו להתיר לה לאכול בתרומה גם כשאירסה , בתרומה כשכנסה כשהוא חרש

כי , וזאת אינה אוכלת [גזרינן נישואי חרש אטו קידושי חרש]=ש כשהוא חר

ואין לה לאכול , לא חלו האירוסין מהתורה, מאחר שבשעת אירוסין היה חרש

 .בתרומה
 

היא אוכלת , כל זמן שהבן חי, אם נולד לה בן מהכהן, אמנם גם לדעת חכמים

 .אבל אם מת הבן שוב אינה אוכלת, מחמת בנה
 

כי מלשון הברייתא משמע שרבי נתן חולק על חכמים , ברי רב יוסףואביי הקשה על ד

רבי נתן מתיר לה לאכול , ואילו לפי דברי רב יוסף, רק באופן שנולד לה בן ומת
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 .אף בלא בן כלל, בתרומה

 

 בעילה העושה את האשה לזונה

ה "שנאמר , ונאסרת לכהן, נעשית זונה, בת ישראל שנבעלה בעילת איסור ִאשָּׁ

חּוֹזנָּׁה וַ  לָּׁה ֹלא ִיקָּׁ , בבעילת איסור היא נעשית חללה, וכן אם היתה בת כהן, "ֲחלָּׁ

שמחמתן האשה נעשית , ובכלל הביאות האסורות, ונפסלת מאכילת תרומה

( ב. )ביאה שיש בה איסור ערווה של כרת( א. )זונה או חללה להיפסל לכהונה

או חלוצה לכהן  וגרושה, כגון אלמנה לכהן גדול, ביאה שיש בה איסורי כהונה

 .אביאה שיש בה איסור לא תעשה כגון בת ישראל לנתין או לממזר( ג. )הדיוט
 

כשבא עליה קונה אותה אף , שהבא על יבמתו, בתחילת הפרק נתבאר, והנה

בין בביאה גמורה ובין וכמו כן קונה אותה , בשוגג או באונס או במזיד

 .ן בביאה שלא כדרכהבין בביאה כדרכה וביוכמו כן קונה אותה , בהעראה
 

לקנות , שכשם שכל האופנים הללו נחשבים כביאה גמורה, ומבואר במשנתנו

אם נבעלה בת ישראל או בת כהן בעילת איסור בכל כך , בה את היבמה

 .היא נפסלת לכהונה ולתרומה, האופנים הללו

 

 שמותרת לבעלה פסולה לכהונהאף אשת ישראל שנאנסה 

והביא ראיה לדבריו , רב ששתלנו אמר את הדבר הבא , אמר רב עמרם

 .ועל ידי כך האיר עינינו בהבנת המשנה, ממשנתנו
 

שהרי ], אף על פי שמותרת לבעלה, אשת ישראל שנאנסה, וכך אמר רב ששת

ה", נאמר שָּׁ , כלומר אם לא נאנסה אז היא אסורה לבעלה, (ג"י' במדבר ה)" ְוִהוא ֹלא ִנְתפָּׁ

ולכן אם מת , לכהונה נפסלה, מכל מקום, [ההיא מותרת לבעל, אבל אם נאנסה

 .לא תנשא לכהן, בעלה לאחר מכן
 

ובכלל זה , שכשם שהיבמה נקנית לייבם בכל הביאות, וכן מבואר במשנתנו

האשה נפסלת לכהן בכל , כגון אשת איש, כך בביאת ערווה, ביאת אונס

 .הרי שאשת איש נפסלת לכהן בביאת אונס, ובכלל זה ביאת אונס, הביאות
 

כך בביאה זו , שכשם שהיבמה נקנית בביאה מסויימת, כשאמרו, ועל כרחך

ולא להעראה או לביאה שלא , נתכוונו לביאת אונס ושוגג, היא נפסלת לכהונה

המקום שבו נכתב בתורה שהן נחשבות כביאה , כי שתי הביאות הללו, כדרכה

ה"העראה מהכתוב ]הוא בעריות , גמורה ֱערָּׁ ּה הֶׁ ת ְמֹקרָּׁ יאה שלא כדרכה וב" אֶׁ

ה"מהכתוב  ואם כן אין לומר על , והיבמה היא הלמדה מהעריות, "[ִמְשְכֵבי ִאשָּׁ

ויש ללמוד , אבל הביאה שנכתבה ביבמה, שהעריות כמו היבמה, ביאות אלו

 . היא ביאת שוגג ואונס, מיבמה שמועילה גם לפסול לכהונה
 

כך האשה , גג ואונסשכשם שהיבמה נקנית בביאת שו, ואם כן מבואר במשנתנו

, ובכלל זה ביאת שוגג ואונס של אשת איש, נפסלת לכהונה בביאת שוגג ואונס

 .בהרי שאשת איש נפסלת לכהן בביאת אונס
 

שאפשר שהביאה שהוצרכו ללמד עליה שהאשה נפסלת , ודחו ראיה זו ואמרו

                                                                                                               
, ולא פסלה מן הכהונה, לא משויה לה זונה ,אבל ביאת זנות דפנויה, ודוקא עריות או פסולות א

פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה  ,דאמר, דלא אשכחנא תנא דפסל אלא רבי אלעזר

 [.י"רש. ]לקמן בפירקין ,זונה

אבל דווקא כשהיא אשת  ,גם בביאת אונסשאמנם אשת איש נפסלת לכהן  ,דחוע למה לא "יל ב

 .ולא כשהיא אשת ישראל ,כהן

, שבהן הדבר מפורש בתורה, ולא בעריות, היא ביאה שלא כדרכה, בה לכהונה

אבל בביאת אונס אין , שלא נתפרש בהן הדבר בתורה, גבאיסורי לאוין אלא

 .דהאשה נפסלת לכהונה

 

 בעלה לוקה עליה משום מה אשת כהן שנאנסה

באיסור לא והרי היא עליו , נאסרה לבעלה, אשת איש שזנתה עם איש אחר

ּה ", שנאמר, תעשה ּה ֹלא יּוַכל ַבְעלָּׁ ר ִשְלחָּׁ ִראשֹון ֲאשֶׁ ּה ִלְהיֹות לֹו לָּׁשּוב הָּׁ ְלַקְחּתָּׁ

ָאה  ר ֻהַטמָּׁ ה ַאֲחֵרי ֲאשֶׁ ה ִהוא ִלְפֵני ְלִאשָּׁ ר  'הִכי תֹוֵעבָּׁ ץ ֲאשֶׁ ָארֶׁ ת הָּׁ יָך ֹנֵתן קֶׁ ֱאֹל 'הְוֹלא ַתֲחִטיא אֶׁ

. ובא הכתוב הזה לרבות איסור גם לאשת איש שזנתה, ('ד ד"דברים כ" )ְלָך ַנֲחלָּׁה

 [.א"כדעת חכמים בדף י]
 

שנאמר בפרשת , בדין זה בין הנבעלת באונס לנבעלת ברצון יש חילוקאמנם 

ה", סוטה שָּׁ היה הדבר לא נתפשה ורק כשש, לומר, (ג"י' במדבר ה)" ְוִהוא ֹלא ִנְתפָּׁ

 .אינה נאסרת לבעלה, אבל כשהיה הדבר באונס, מרצון היא נאסרת לבעלה
 

חילוק נאמר האשת ישראל בדווקא ש, למדנו, "ְוִהוא"מתוך כך שנאמר מיעוט ו

כשזנתה בין , לבעלהאבל אשת כהן נאסרת , בין זנות באונס לזנות ברצון

 .ברצוןכשזנתה באונס ובין 
 

ֹלא "והיא בכלל איסור , מאחר שנאסרה עליו, כשנאנסה אשת כהן, ואם כן

ר ֻהַטָמָאה... יּוַכל  , אם בא עליה, "ָלׁשּוב ְלַקְחָתּה ִלְהיוֹת לוֹ ְלִאָשה ַאֲחֵרי ֲאׁשֶׁ

 .כל מודים שהוא לוקה משום איסור טומאה זהה
 

 .אם הוא לוקה עליה גם משום איסור זונה, אבל נחלקו שתי לשונות בגמרא
 

ֹלא  ...ֹזָנה "שהכהן לוקה עליה גם משום איסור , ללשון ראשון אמר רבא

, ואף שזו זנתה באונס, שכן סתם זונה היא אשה המנאפת תחת בעלה, "ִיָקחּו

צל הכהן היא נחשבת כמי שנבעלה לאחר במזיד שהרי היא מאחר שלמדנו שא

היא נחשבת אצל הכהן כמי , מעתה גם לענין איסור זונה, נאסרת לכהן

חּו ...ֹזנָּׁה "ולוקה על ביאתה גם משום , שנבעלה במזיד  ".ֹלא ִיקָּׁ
 

ֹלא  ...ֹזָנה "שהכהן אינו לוקה עליה גם משום איסור , ולשון שני אמר רבא

וזו שלא היתה מנאפת , ן סתם זונה היא אשה המנאפת תחת בעלהשכ, "ִיָקחּו

 .אלא נאנסה אינה זונה

 

 אירוסין של איסורי כהונה לפסול מתרומה

, וכן גרושה או חלוצה הנבעלת אף לכהן הדיוט, אלמנה הנבעלת לכהן גדול

ה ", שנאמר בכהן גדול, ונאסרת באכילת תרומה, נעשית חללה נָּׁה ּוְגרּושָּׁ ַאְלמָּׁ

ח ַוחֲ  ת ֵאלֶׁה ֹלא ִיקָּׁ ה ֹזנָּׁה אֶׁ לָּׁ הלָּׁ יו ִיַקח ִאשָּׁ יו  .ִכי ִאם ְבתּולָּׁה ֵמַעמָּׁ ִכי ְוֹלא ְיַחֵלל ַזְרעֹו ְבַעמָּׁ

חּו ", ונאמר בכהן הדיוט, (ו"ט-ד"א י"ויקרא כ" )ְמַקְדשוֹ  'הֲאִני  לָּׁה ֹלא ִיקָּׁ ה ֹזנָּׁה ַוֲחלָּׁ ִאשָּׁ

ּה ֹלא ִיקָּׁ  ה ֵמִאישָּׁ ה ְגרּושָּׁ ֹדש הּוא ֵלאֹלחּו ְוִאשָּׁ  (.'א ז"ויקרא כ" )יוקָּׁ ִכי קָּׁ
 

                                                                                                               
אבל משום העראה לא איצטריך  ,גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ,הן גדולאלמנה לכ ,בקונטרס רשפי ג

דאי משום חייבי לאוין  ,י"וקשה לר .דהא מרבינן ליה לעיל מקיחה קיחה דעריות ,למיתנייה

דכתיב  ,דאיכא למילף נמי קיחה קיחה מעריות ,לא איצטריךלשלא כדרכה נמי  ,דכהונה נקט לה

 ,דלא כתיב בהו קיחה ,דקאי אשאר חייבי לאוין דלאו דכהונה ,י"אלא נראה לר .בהו משכבי אשה

כי היכי דילפינן לעיל  ,דביאה ביאה מיבמה זרה שווהדלא שמעינן בהו שלא כדרכה אלא מג

 [.'תוס] .מינייהו יבמה לענין העראה

דהא רבינן לעיל העראה דחייבי לאוין מקיחה קיחה  ,שום העראה לא איצטריך למיתנייהאבל מ ד

 [.י"רש. ]דעריות
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וכן אם גרושה וחלוצה נישאו אף , אם אלמנה נישאת לכהן גדול, ומהטעם הזה

, הכל מודים שהן נעשו חללות, מאחר שהנשואה נבעלת לבעלה, לכהן הדיוט

 .נפסלו מאכילת תרומה לעולם, ולפיכך אפילו היו בנות כהנים
 

, ועדיין לא נישאו לו, ה הדין כשנתקדשו לכהן בלבדמ, אבל נחלקו חכמים

או שאינן נפסלות עד שעת , האם משעת קידושין נפסלו מאכילת תרומה לעולם

 .ומחמת ביאת איסור, נישואין
 

שמשעת , יש ללמוד בקל וחומר –לדעת רבי מאיר הוא תנא קמא של משנתנו 

, איסורי כהונהשכן נישואי בת כהן ב, אירוסין הן נפסלות מאכילת תרומה

שבשני האופנים אין הנישואין מאכילים אותה , דומים לנישואיה לישראל

שאין בהם , אם בנישואיה לישראל, ומעתה הדברים קל וחומר. בתרומה

כל , כבר משעת אירוסין היא נפסלת מאכילת תרומה של בית אביה, עבירה

רוסין לא שמשעת אי, מאחר שיש בהם עבירה, שכן בנישואיה באיסורי כהונה

 .תאכל בתרומה של בית אביה
 

כי אירוסין לישראל אינם , אין הדבר כן –ולדעת רבי אלעזר ורבי שמעון 

שכן ישראל שנתארסה לו אינו ראוי , דומים כלל לאירוסין באיסורי כהונה

ולכן משעה שנתארסה לו יצאה מהיתר אכילת תרומת , להאכיל תרומה כלל

אלא שאם יבוא , ראוי להאכיל בתרומה ,אבל כהן שנתארסה לו, בית אביה

, ולא פסלה, כל זמן שלא בא עליהאבל , כי היא אסורה לו, הוא פוסלה, עליה

 .ואינה נפסלת מתרומת בית אביה, מאורסת היא לכהן המאכיל בתרומה
 

ולא נישאת באיסור , שאם לבסוף מת הבעל בעודה ארוסה, ומודה רבי מאיר

חוזרת לכשרות אכילת , העושה אותה חללהולא נבעלה בעילת איסור , כהונה

שאינה נאסרת באכילת תרומה אלא בזמן שהיא מאורסת , תרומת בית אביה

וכמו כן מודים רבי אלעזר ורבי . באיסור כהונה שהיא ממתינה לביאה פסולה

, מאחר שנפסלה בביאת אסור, שאם לבסוף נישאת באיסורי כהונה, שמעון

 . ם תתאלמן מהםגם א, נעשית חללה ואסורה לעולם

 

שמחלוקת החכמים הללו אם בת הכהן נפסלת מאכילת , י בביאור הסוגיה"כך שמע רש

הכל מודים שאינה אוכלת , אבל בבת ישראל שלא אכלה עד עכשיו, תרומת בית אביה

 .בתרומה על ידי אירוסין באיסורי כהונה
 

באיסורי  שמחלוקת החכמים הללו היא גם בבת ישראל שנישאת, י ופירש"וחזר רש

שבת ישראל שנישאת לכהן אוכלת משעת , ולפי משנה ראשונה במסכת כתובות, כהונה

 . ונחלקו כאן מה דינה כשנישאת באיסורי כהונה, אירוסין
 

שהרי היא , משעה שנתארסה לכהן היא אוכלת בתרומה, לדעת רבי אלעזר ורבי שמעון

  .תאסר, ורק כשתיבעל לו, ועדיין לא נפסלה, מאורסת לכהן
 

לא התירו לה , שמאחר שכשתיכנס לנישואין תיאסר באכילת תרומה, ורבי מאיר אומר

 . לאכול בתרומה על ידי האירוסין
 

ונמצא שלבסוף , ומודה רבי מאיר שאם נתאלמנה האלמנה גם מן האירוסין לכהן גדול

 .הרי היא מותרת לכהנים אחרים הדיוטות, לא נפסלה בביאת איסור

 

 ש בת ישראלפצוע דכא כהן שקיד

כגון ], שנתארסה לכהן באיסור אשנחלקו חכמים בדין בת ישראל, נתבאר

                                                                                                               
דין זה אמור בבת כהן שנתארסה  ,אולם לפי הפירוש הראשון .י"כן הוא לפי הפירוש השני של רש א

 ['בתוס' עי. ]לכהן באיסור

מאחר שאירוסין , לדעת רבי מאיר [.גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, אלמנה לכהן גדול

אינה אוכלת  ,[משתמרת לביאה פסולה]=אלו מביאים אותה לידי ביאה פסולה 

א נבעלה בפועל בעילה כל זמן של, ולדעת רבי אלעזר ורבי שמעון. בתרומה

 .היא אוכלת בתרומה, פסולה
 

ה ", שנאמר, פצוע דכא אסור לבוא בקהלוהנה  ְפכָּׁ א ּוְכרּות שָּׁ ֹבא ְפצּוַע ַדכָּׁ ֹלא יָּׁ

, כשכהן פצוע דכא מקדש בת ישראל, ואם כן ,('ג ב"דברים כ)" 'הִבְקַהל 

בי ולפיכך אמר ר, מביאים אותה לידי ביאה פסולהגם כן האירוסין הללו 

שכשם שנחלקו חכמים בדין בת ישראל שנתקדשה , אלעזר אמר רבי אושעיא

. כך נחלקו בדין בת ישראל שנתארסה לכהן פצוע דכא, לכהן באיסור כהונה

מאחר שאירוסין אלו מביאים אותה לידי ביאה פסולה , לדעת רבי מאיר

ולדעת רבי אלעזר ורבי . אינה אוכלת בתרומה ,[משתמרת לביאה פסולה]=

 .אוכלת בתרומההיא , כל זמן שלא נבעלה בפועל בעילה פסולה, עוןשמ
 

 ז"דף נ
 

שכן אפשר שלא אמרו רבי אלעזר ורבי שמעון , והקשו על דברי רבי אושעיא

וראוי , אלא כשהכהן כשר, שקידושי איסורי כהונה מאכילים בתרומה

אז הוא מאכיל גם אלמנה וגרושה שאירס ועדיין לא , להאכיל נשים אחרות

ואינו ראוי להאכיל תרומה שום , אבל כשהכהן פצוע דכא, נתחללו בנישואין

גם קודם ש, מודים רבי אלעזר ורבי שמעון, כי כל הנשים אסורות לו, אשה

 . בעילה אינו מאכיל את אשתו בתרומה
 

כגון , ואין לתרץ ולומר שבאמת גם כהן פצוע דכא ראוי להאכיל נשים בתרומה

שאלו רבי , אם היא מותרת לו או לא, ענין זהכי . שהיא מותרת לו, בת גרים

אם נסתפק עצמו גם כן רבי אושעיא הרי ש. ולא פשט לו, יוחנן מרבי אושעיא

 .בפצוע דכא כהן מאכיל בתרומה
 

שיש אופנים אחרים שבהם גם פצוע דכא מאכיל , אבל אביי ורבא אמרו לתרץ

את ארוסתו בת  הוא מאכיל, ולכן לדעת רבי אלעזר ורבי יהושע, בתרומה

 .ישראל
 

כשהיה נשוי אשה , הוא, שהאופן שפצוע דכא מאכיל בתרומה, אביי אמר

, שמאחר שכנסה בהיתר והחלה לאכול בתרומה, קודם שנעשה פצוע דכא

, ועשאה חללה בביאתו, אלא אם כן בא עליה, אוכלת גם כשנעשה פצוע דכא

אוכלת , [עליהלא בא ]=אבל אם לא ידעה , שאז היא נאסרת לאכול תרומה

 . גבתרומה גם אחר היותו פצוע דכא

                                                                                                               
אלעזר  ביאבל אליבא דר ,זר בן יעקבאליע בידרבי יוחנן בעי אליבא דר ,דלקמן מסקינן ,ותימה ב

ודלמא  ,לכהן שלושמכשיר גיורת פחותה מבת  בי שמעוןדר ,אפשר דמאכיל בבת גרים ,שמעון ביור

אבל  ,ס מסיק לה"דכולה סוגיא דהש ,רשומיהו בקונטרס פי .סבר נמי דקהל גרים לא מיקרי קהל

 [.'תוס] .אושעיא לא פשט מידי ביר

וטעמא שכבר אכלה  .דמשתמרת לביאה פסולה היא ,מאי מאכיל לאביידבלא ידעה גופה א ,תימה ג

הא אליבא דרבי  ,ורבא נמי היכי קאמר שאני התם שכבר אכלה .כדקאמר בסמוך ,לית ליה לאביי

ויש לומר דטעמא  ...שכבר אכלה לא אמרינן  ,ורבי אליעזר אית ליה בהערל ,אליעזר קיימא הכא

שאין מאכיל  אף על פישמעון  ביזה שאוכלת לרבי אלעזר ורלענין ולי עלמא שכבר אכלה מהני לכ

לרבי מאיר  לויוחנן דאוכלת אפי ביא ורבי יוחנן אלא במאי דקאמר ר"ולא פליג ר ,במקום אחר

כיון דתחילת אכילתה הוו נישואי  ,דלא חשיבא משתמרת לביאה פסולה ,מטעם שכבר אכלה

 ,ומייתי אביי אפצוע דכא שקידש ,אכל מכחןשת ,והוי כאילו הן קיימין ועומדין עדיין ,כשרות

ורבא סבר דלא חשיב יש לו להאכיל  ,כיון שמאכיל בלא ידעה ,דחשיב יש לו להאכיל במקום אחר

 [.'תוס] .י שכבר אכלהל ידאלא ע ,כיון דאין מאכיל התם על ידי מעשה של עכשיו ,במקום אחר



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :בחינם ל"עלון בדואלקבלת ה

bekitsur1@ gmail.com 
 ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר

  9ליון חיג
 ו"ס-'נ מסכת יבמות

 ז טבת"י – כסלו' א
   

 

 

 ה"כל הזכויות שמורות ליא©  24 

 

 

לבין זו שמשעת , כי לדעתו יש חילוק בין זו שכבר אכלה בהיתר, ורבא לא תירץ כאביי

ואביי אמר שענין זה שכבר אכלה אינו מועיל להאכילה שאם . אירוסין היה פצוע דכא

בר אכלה היא כן כל שהיתה נשואה לכהן ואכלה תאכל אחר מותו ואם כן לא משום שכ

ורבא אמר שאין ראיה מזו שהיתה . אוכלת אלא משום שפצוע דכא ראוי להאכיל

 .נשואה לכהן ומת כי מאחר שמת פקע קניינו
 

הוא כשיש לו עבדים , שהאופן שפצוע דכא מאכיל בתרומה, ורבא אמר

 .הם אוכלים בתרומה, שמאחר שהם קנין כהן, ושפחות כנענים
 

דעתו אין להביא ראיה ממה שהוא מאכיל עבדים לענין זה כי ל, ואביי לא תירץ כרבא

 .שיאכיל את נשיו

 

 רבי אושעיא משיב לריש לקיש ואינו משיב לרבי יוחנן

רבי יוחנן שאל את רבי אושעיא אם פצוע דכא כהן שנשא בת גרים מאכילה 

ולא , ורבי אושעיא שתק, [י להלן"וצדדי הספק יתבארו בעזה], בתרומה או לא

ושאל מרבי , אהוא ריש לקיש, לאחר מכן בא אדם גדול אחר. ברהשיב לו ד

 .והשיב לו רבי אושעיא, אושעיא שאלה אחרת
 

ומדוע ], וכי רבי יוחנן אינו אדם גדול, שאל רבי יהודה נשיאה את רבי אושעיא

 [.לא השבת על שאלתו
 

כי שאל ממנו דבר שאין ,שהסיבה שלא ענה לרבי יוחנן , אמר לו רבי אושעיא

 [.בדקבעי מינאי מילתא דלית לה פתרי]= ע להשיב ולפתרויוד

 

 פצוע דכא כהן שנשא בת גרים

א ּוְכרּות ", שנאמר, שפצוע דכא אסור לבוא בקהל, כבר נתבאר ֹבא ְפצּוַע ַדכָּׁ ֹלא יָּׁ

ה ִבְקַהל  ְפכָּׁ מאחר , אם כהן פצוע דכא נושא בת ישראל, ומהטעם הזה, "'השָּׁ

 .ואסורה לאכול בתרומה, יאתוהיא נפסלת בב, שהיא אסורה לו
 

 . מה הדין כשפצוע דכא כהן נשא בת גרים, רבי יוחנן שאל את רבי אושעיאו
 

ֹלא ָיֹבא " ובכלל איסור, קהלהאם גרים הם בכלל , ולכאורה צדדי הספק הם

, כהן פצוע דכא אסור בבת גרים, ואם כן, "'הְפצּוַע ַדָכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה ִבְקַהל 

 .והיא אסורה בתרומה, פסלה בביאתו ,ואם נשאה
 

ֹלא ָיֹבא ְפצּוַע ַדָכא ּוְכרּות " ואינם בכלל איסור, קהלאו שגרים אינם בכלל 

לא , ואם נשאה, כהן פצוע דכא מותר בבת גרים, ואם כן, "'הָׁשְפָכה ִבְקַהל 

 .ומותרת בתרומה, פסלה בביאתו

 

 .ולא לדעת רבי יוסי ,הלא לדעת רבי יהוד ,שאין להסתפק בדין זה ,ואמרו
 

ולפיכך היא , כהן פצוע דכא אסור בבת גרים, ממה נפשך, לדעת רבי יהודה

כהן פצוע , שלדעת רבי יהודה, והסיבה לכך. ואסורה בתרומה, נפסלת בביאתו

וכמו כן , בת גר זכר דינה כחללהכי לדעת רבי יהודה , דכא אסור בבת גרים

ומעתה אף . פצוע דכא אסור בגריםו קהל גרים נקרא קהללדעת רבי יהודה 

                                                                                                               
, בא מציעאבב רבינו תםכמו שפירש  ,גדול כשבא לפני רבי יוחנן יש לקישכאן משמע שהיה ר א

 [.'תוס. ]אושעיא רבו של רבי יוחנן בישהיה לומד תורה לפני ר

 ,ושבוש הוא ...יהודה  בידלמאן קבעי לה אי לר ,ואית דמפרשי דלית ליה פתרי אינה צריכה לפרש ב

 ,לתאואם כן דרבי אושעיא קאמר לה לכולה מי ,ולא פשט ליה ,חדא דאמרן לעיל .מפני שני דברים

וקא נסיב בסיפא  ,ועוד דקנסיב ואזיל לפרושי דלא צריכה ליה למיבעיא לן. הא פשטה במסקנא

 [.י"רש. ]אלמא צריכה רבה ,תא שמע

ואסור באיסורי , אם כהן פצוע דכא עומד בקדושתו, שנסתפקו בפרק הערל

, שכן אם הוא בקדושת כהונה. ממה נפשך הוא אסור בבת גרים, או לא, כהונה

ואפילו אם פסקה ממנו קדושת , הוא אסור בה משום שהיא נחשבת חללה

כי קהל גרים , בבת גרים הוא אסור מכל מקום, ומותר באיסורי כהונה, כהונה

 .גאינה אוכלת בתרומה, ולפיכך אם נשאה. נקרא קהל
 

ולפיכך אינה , כהן פצוע דכא מותר בבת גרים, ממה נפשך, ולדעת רבי יוסי

כהן פצוע , שלדעת רבי יוסי, והסיבה לכך. ומותרת בתרומה, נפסלת בביאתו

וכמו כן , ורת כשרה לכהונהבת גר וגיכי לדעת רבי יוסי , דכא מותר בבת גרים

ומעתה אף . ופצוע דכא מותר בגרים קהל גרים אינו נקרא קהללדעת רבי יוסי 

ואסור באיסורי , אם כהן פצוע דכא עומד בקדושתו, שנסתפקו בפרק הערל

, שכן אם הוא בקדושת כהונה. ממה נפשך הוא מותר בבת גרים, או לא, כהונה

ואין לאוסרה לו משום שהוא פצוע , הוא מותר בה משום שהיא כשרה לכהונה

, ולפיכך אם נשאה. כי קהל גרים אינו נקרא קהל ומותר בפצוע דכא, דכא

 .אוכלת בתרומה

 

שספיקו של רבי יוחנן הוא רק בבת גר וישראלית שנישאת  ,ומסקנת הגמרא

קהל גרים אינו נקרא קהל , שאמר, ולפי דעת רבי אליעזר בן יעקב, לפצוע דכא

בת גר אבל היתה , וכמו כן בת גר וגיורת אסורה לכהונה, ע דכאומותרים בפצו

יתירה , זו שאמה מישראלהאם , וצדדי הספק הם. וישראלית מותרת לכהונה

אבל לא נוספה בה , רק לענין זה שהיא כשרה לכהונה, על בת גרים גמורה

[ כשרות מיתוספא בה]=ולכן מותרת לפצוע דכא , להיות קרויה קהל, קדושה

יתירה על בת גרים , שזו שאמה מישראלאו . אוכלת בתרומההיא  ולפיכך

ולכן היא אסורה , להיות קרויה קהל, גם לענין זה שנוספה בה קדושה, גמורה

 .דולפיכך אינה אוכלת בתרומה, [קדושה מיתוספא בה]=לפצוע דכא 
 

וממנה פשטו , בא והביא ברייתא בידו, וכשבא רבי אחא בר חיננא מדרומא

שכהן פצוע דכא שנשא בת גרים מאכילה , כן בברייתא מבוארש. ספק זה

ש ִקְנַין ַכְספֹו ", משום שנאמרבתרומה  ִויִליד ֵביתֹו ֵהם ֹיאַכל בֹו הּוא ְוֹכֵהן ִכי ִיְקנֶׁה נֶׁפֶׁ

שאמר שכהן , וברייתא זו אינה כדעת רבי יהודה(. א"י ב"ויקרא כ" )ֹיאְכלּו ְבַלְחמוֹ 

, שאמר, ואף לא כדעת רבי יוסי. גרים בתרומה פצוע דכא אינו מאכיל בת

, כפי שנתבאר לעיל, דין פשוט שהוא מאכיל, כי לדעת רבי יוסי, שהוא מאכיל

על כרחך הברייתא הזו היא כדעת רבי , אם כןו. ולא מחמת הפסוק הזה

שלדעתו פצוע דכא שנשא בת גרים מאכילה , ומבואר בה, אליעזר בן יעקב

 .בתרומה

 

                                                                                                               
דבת גר זכר  ,דהוה ליה למימר בין בקדושתיה קאי בין לא קאי לא אכלה מהני תרי טעמי ,תימה ג

לא אכלה נמי מטעם  ,בקדושתיה קאידהא אפילו לא  ,ועוד דקהל גרים איקרי קהל ,כבת חלל זכר

 ביואי הוה טעמא דר ...וחללה אינה אוכלת בתרומה  ,דהרי היא כחללה ,דבת גר זכר כבת חלל זכר

הוה מצי למימר דלא הויא ממש  ,כדמוכח התם ,יהודה בבת גר זכר משום דכתיב מזרע ישראל

ומה  ,ל וחומרהודה מקאבל התם משמע דעיקר טעמא דרבי י ,אלא דוקא לינשא לכהונה ,כחללה

 [.'תוס] .ולפי זה אית לן לשוייה כחללה לגמרי ...חלל שבא מטיפה כשרה 

 ,מאי ,בי אליעזר בן יעקבבת גר וגיורת קמיבעיא ליה אליבא דר ,לישנא אחרינא מפי המורה ד

 ,ואכלה ,אבל בת גר וגיורת לאו קהל היא ,כשרות איתוספא בהך דאמה מישראל לאקרויי קהל

או דלמא קדושה . והאי לאו בקדושה קאי דתיתסר עליה משום כהונה ,לפצוע דכאשמותרת 

כשרות מיהא אית  ,נהי דקדושה לית בה ,והך דאין אמה מישראל ,לינשא לכהונה ,איתוספא בה

 [.י"רש. ]ולשון ראשון נראה עיקר .ולא אכלה ,ואסורה לפצוע דכא ,ובכלל קהל היא ,בה
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 חופה לפסולות

לדברי הכל נאסרת , וגם נישאת לו, שאלמנה שנתקדשה לכהן גדול, נתבאר

ונעשית , כי היא נפסלת בביאתו ,[אף מתרומת בית אביה כשתצא ממנו]בתרומה 

 .חללה
 

בלא , ונחלקו חכמים מה הדין כשכהן גדול כנס אלמנה לחופה לנישואין

 .שקידשה תחילה
 

תה לחופה פוסל אותה כלומר עצם כניס, יש חופה לפסולות –לדעת רב 

משום שהכניסה , וגם לא בא עליה, אף על פי שלא קידשה, מאכילת תרומה

 .לחופה כבעילה היא נחשבת
 

כלומר עצם כניסתה לחופה בלא קידושין , אין חופה לפסולות –ולדעת שמואל 

שהכניסה לחופה אינה נחשבת , ובלא בעילה אינו פוסל אותה מאכילת תרומה

 .כבעילה
 

שהיא , שמחלוקת זו היא ביתירה על שלוש שנים ויום אחד, אלואמר שמו

, מודה בה רב, תינוקת פחותה משלוש שנים ויום אחדאבל , ראויה לביאה

אינה , [כי אינה בת ביאה]הואיל ואינה נפסלת מאכילת תרומה בביאה פסולה 

 .אנפסלת מאכילת תרומה גם בחופה פסולה

 

שדין חופה פסולה תלוי במחלוקת , רומאו, חולק על רב ושמואלורמי בר חמא 

 . בענין המשתמרת לביאה פסולה, רבי מאיר עם רבי אלעזר ורבי שמעון

האשה נפסלת , שעל ידי אירוסין של פסולי כהונה, האומר, לדעת רבי מאיר -

הוא הדין לענין חופה , משום שאירוסין מביאים לידי ביאה פסולה, לתרומה

היא מביאה לידי ביאה פסולה מיד האשה מאחר ש, אף בלא קידושין, פסולה

 . נפסלת לכהונה

, שעל ידי אירוסין של פסולי כהונה, האומרים, ולדעת רבי אלעזר ורבי שמעון -

הוא הדין לענין חופה , ורק כשתיבעל בפועל תיפסל, אין האשה נפסלת לתרומה

 . תיפסל, ורק כשתיבעל בפועל, אין האשה נפסלת לתרומה, פסולה
 

אמר , וקנאה, כי אפשר שדווקא כשקידש אותה, דברי רמי בר חמאוהקשו על 

אפשר , אבל בחופה בלא קנין, אף קודם ביאה, רבי מאיר שהיא פסולה מיד

 .שאינה נפסלת עד שתיבעל, שמודה רבי מאיר

                                                                                                               
כל שכן  ,והיכא דביאה לא חשיבא ,שום שהיא קרובה לביאהדהא חשיבות חופה אינה אלא מ א

דרב ושמואל  ,פליגי בחופה בלא כסףד ,לפי שיטת הקונטרסי לפרש "נראה לר [.י"רש. ]חופה

דכי היכי דקנו קידושי חופה  ,וקאמר רב ,דאית ליה בריש קידושין דחופה קונה ,סברי כרב הונא

דאמרי בי אלעזר ורבי שמעון ר לודאפי ,ושי כסףועדיפא מקיד ,הכא נמי קני בפסולות ,בכשרות

דחופה  ,ושמואל אמר אין חופה לפסולות ... מודו  ,בחופה דקרובה לביאה ,דקידושי כסף לא פסלי

 ,אבל בפסולות ,ולא מהניא אלא בראויות לביאה ,דחופה קירוב ביאה הוא ,לא מהני אלא בכשרות

דלא שייך בהו  ,נמי לא מהניא בפסולות לשמואלוחופה דלאחר קידושין  ,לא ,שאין ראויות לביאה

פליג אדרב  ...ורמי בר חמא דקאמר דיש חופה לפסולות באנו למחלוקת  ... שארות וקירוב ביאה 

וליתא דשמואל דאמר דלכולי עלמא לא  ,ואתא למימר דליתיה לדרב דפסל לכולי עלמא ,ושמואל

... כן צריך לפרש לפי שיטת הקונטרס  .בחופהפליגי כי נמי אלא כי היכי דפליגי בקידושין ה ,פסלה

דאמר קידושין פסלי  בי מאירלר ,דלישנא דקאמר רמי בר חמא ,י על פירוש הקונטרס"לרוקשיא 

דלפירוש  ,רבינו תםועוד הקשה  ...משמע דאיירי בחופה שאחר קידושין  ,חופה נמי פסלה

 ...ט מיוני "ר י"ועוד הקשה ה ...דלא קיימא לן כרב הונא  ,הקונטרס אתו רב ושמואל דלא כהלכה

ואנתאלמנה או  ,דבחופה שאחר קידושין איירי רב ושמואל ,רבינו תםי כפירוש "ונראה לר

 ,ואם נתאלמנו או נתגרשו אחר חופה ,רב אמר יש חופה לפסולות ,נתגרשה דמתניתין קיימי

מואל אמר אין חופה וש ,וחופה חשיבא כביאה לפסול לעולם ,כיון דיש חופה ,פסולות לכולי עלמא

 [.'תוס... ]בי מאיר דכשרות אפילו לר ,והוי נתאלמנו או נתגרשו מן האירוסין ,לפסולות

 

שאינן קרובים , כי אפשר שדווקא בקידושין, ועוד הקשו על דברי רמי בר חמא

, שהיא קרובה לביאה, אבל בחופה, י שמעוןלא פסלו רבי אלעזר ורב, לביאה

 .מודים הם שהיא נפסלת

 -

משום שהיה רב קשיש , יבִ ַר י וְ יִא ִש כלשון נְ , "אבא"שמואל כינה את רב בשם 

 .בממנו

 

 בת שלוש שנים ויום אחד ביאתה ביאה

אינה נפסלת , שקטנה פחותה משלוש שנים ויום אחד, מדברי שמואל למדנו

וכן ], תהא בת שלוש שנים ויום אחד היא נפסלת בביאהורק מש. בביאה פסולה

  [.בחופה
 

שכל הדינים הבאים , בה נתבאר, שכן יש ללמוד מהברייתא, ואמר רבא

ולא , רק משתהא בת שלוש שנים ויום אחד, אמורים באשה, התלויים בביאה

 [.וכל שכן שאין לה חופה], הרי שקודם לכן אין ביאתה ביאה, קודם לכן
 

 .אם מסרה לאחר לבוא עליה לשם קידושין, על ידי אביה .בביאה מתקדשת. א
 

ומעתה , ויצאה בכך ידי יבום .בא עליה יבם קנאהכש ,היתה זקוקה ליבוםאם . ב

 .ויוצאת ממנו בגט בלא חליצה, היא כאשתו לכל דבר
 

, ובא עליה אחר, שאם קיבל בה אביה קידושין .עליה משום אשת איש םחייבי. ג

אף שהיא , אבל קודם שלוש שנים ויום אחד. גשום בועל אשת אישחייב הבועל מ

 .כי אין זו ביאה, הבא עליה פטור, מתקדשת בכסף
 

תחתון ה ולטמא משכב, להיות נידון כבועל נידה, בנידותהמטמאה את בועלה . ד

ולא כנוגע בנדה שאינו טמא , דלטמא אוכלים ומשקים כל שבעה, להיות ראשון לטומאה

  .טמא אלא עד הערב
 

, אבל פחות מכן. כנשואה ,אוכלת בתרומה, [על ידי קידושי אביה]ת לכהן שאני. ה

אלא כארוסה , ואינה כנשואה לכהן, אין חופתה חופה, מאחר שאינה ראויה לביאה

 .השאינה אוכלת בתרומה, לכהן
 

או אלמנה , ממזר, נתין, כגון חלל] ,בא עליה אחד מן הפסוליםהיתה בת כהן ו. ו

  .והוא הדין שפסלה מלהינשא לכהן, מאכילת תרומהפסלה  ,[לכהן גדול
 

, [ובכלל זה בהמה, לחיוב מיתה]האמורות בתורה אם בא עליה אחד מכל העריות . ז

 [.שאינה בת עונשין] ,והיא פטורה ,על ידה םמומתי

 

 

                                                                                                               
... כדפירש בערוך בערך אבא  ,אלא כך היה שמו של רב ,לא כמו שפירש בקונטרס לשון חשיבות ב

 [.'תוס]

חד מכל העריות דקתני ואם בא עליה א ,דמסיפא שמעינן לה ,ותימה דאמאי איצטריך למתני ג

וקא משמע  ,דקאי אאם בא עליה יבם קנאה ,י"ונראה לר[ א] ... ואשת איש בכלל ,מומתין על ידה

דאצטריך  ,א פירש"וריב[ ב] ...וקשה  ... ולא הוי כביאת בן תשע ,דקנאה קנין גמור מדאורייתא ,לן

אחד מכל העריות הוה מוקמינן ואם בא עליה  ,דאי לאו דקתני לה ,וחייב עליה משום אשת איש

והוא הדין כל  ,אבל השתא דקתני וחייב עליה משום אשת איש ,ולא בבהמה ,דוקא בעריות

 [.'תוס... ] תו לא איצטריך סיפא אלא משום בהמה ,העריות

 [.י"רש. ]ואב הטומאה ,שהוא קרוי מדרס ,אין מטמא אדם וכלים כתחתון של נדה עצמהאבל  ד

וגם חוזר  ,ואיכא למיחש לסמפון ,לא בדיק לה ,ביאה היא כיון דלאו בת ,שלושפחותה מבת  ה

 [.'תוס] .ולהכי לא אכלה ,ומשלחה לבית אביה
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 ח"דף נ

 

 פסולות שנכנסו לחופה ולא נבעלו

כגון , ת האסורה לושנחלקו רב ושמואל בדין כהן שהכניס לחופה א, נתבאר

האם היא נפסלת לתרומה בחופה , ולא בעל, כהן גדול שכנס אלמנה לחופה

 .שבדבר זה נחלקו תנאים בברייתא, ורצו לומר. או לא, פסולה בלא ביאה
 

אוכלות משלו ואוכלות , כל שנכנסו לחופה ולא נבעלו –לדעת תנא קמא 

פסולה , תנא קמא שלדעת, ומכאן, אף על פי שהן אסורות לכהונה, בתרומה

כדעת ]והחופה אינה פוסלת , אוכלת בתרומה, שנכנסה לחופה ולא נבעלה

 [.שמואל שאין חופה לפסולות
 

כל שביאתה מאכילתה  –ולדעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה 

שביאתה אינה מאכילתה , אבל הפסולה, חופתה מאכילתה בתרומה, בתרומה

 [.כדעת רב שיש חופה לפסולות], לתה בתרומהגם חופתה אינה מאכי, בתרומה
 

דעתו כדעת רבי , שאמר שאינה אוכלת, שאפשר שרבי ישמעאל, ושוב אמרו

ובכלל זה , שאומר שכל המשתמרת לביאה פסולה אינה אוכלת בתרומה, מאיר

ודברי רב ושמואל  ,[שמשעת קידושין כבר אינה אוכלת], הנכנסת לחופה פסולה

ונחלקו אם , רת לביאה פסולה אוכלת בתרומההם כדעת האומרים שמשתמ

 .החופה פוסלת

 

 קינוי על זנות של אירוסין

והביא ראיה לדבריו , את הדבר הבא אמר לנו רב ששת, אמר רב עמרם

 .ועל ידי כך האיר עינינו בהבנת אותה משנה, מהמשנה במסכת סוטה
 

סל אותה עצם כניסתה לחופה פו, כלומר, יש חופה לפסולות, וכך אמר רב ששת

 .כדעת רב לעיל, מאכילת תרומה
 

על הסוטה עונה מהו ש, שם ביארו, סוטהוכן יש ללמוד מהמשנה במסכת 

ה ", ככתוב, אמן אמן שתי פעמים, השבועה שמשביעים אותה ִאשָּׁ ה הָּׁ ְוָאְמרָּׁ

כנגד שני זמנים , ואמרו שעונה אמן שתי פעמים, (ב"כ' במדבר ה)" ָאֵמן ָאֵמן

, אומרת, כרוב נשיםאם נישאת לבעלה . אה אם שטתהשמקבלת על עצמה קלל

ואם נכנסה לבעלה . ואמן שלא שטיתי נשואה, אמן שלא שטיתי ארוסה

ואמן שלא שטיתי , בשומרת יבםכשהייתי אמן שלא שטיתי , אומרת, מייבום

 .לאחר ייבוםכנוסה 
 

מקבלת על עצמה , ונסתרה, שהאשה שקינא לה בעלה, למדנו ממשנה זו

                                                                                                               
אמן אם מאיש  ,אמן על השבועה ,אמן על האלה ,והיכי מפיק כולהו מחד אמן יתירא ואם תאמר א

כל דחד אמן קאי א ,ויש לומר .וכנוסה ,ושומרת יבם ,ונשואה ,וארוסה ,אמן אם מאיש אחר ,זה

ואמן יתירא  ,וכן מאיש אחר דכתיב מבלעדי אישך ,ואלה ושבועה כתיב בהדיא ,מה דכתיב בפרשה

 [.'תוס] .לשומרת יבם וארוסה קאתי

עקיבא מוקמינן  ביוכר, אסורה עליו ,דהא אי זנאי בעודה שומרת יבם, כךומים בודקין אותה על  ב

, דמשוי לה יבמה לשוק כאשת איש, ןאין קידושין תופסין בחייבי לאוי ,דאמר, לה במסכת סוטה

וכיון דמיתסרא , שומרת יבם נמי מיתסרא איבמה, וכי היכי דאשת איש מיתסרא אגברא בזנות

כל שאילו תיבעל  ,הא תנן ,היאך מתנה על זנות דיבמה ואם תאמר [.י"רש. ]בת קינוי היא ,עליה

 ,דאמר ,כדרב המנונא ,דהכא נמי נאסרה ,ויש לומר .לא היה מתנה עמה ,ולא תהא אסורה לו

 ,ודחי ,שני דסוטה מייתי מינה סייעתא לרב המנונא רקובפ .שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה

 [.'תוס. ]דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין ,עקיבא היא ביהא מני ר

באיזה אופן היא מקבלת , י"ולהלן יתבאר בעזה, זנות של אירוסין קללה גם על

 .על עצמה קללה על זנות של אירוסין
 

שהאופן שבו האשה מקבלת על עצמה קללה על זנות של , אין לומר. א

את המים והשקה אותה , כשקינא לה בעלה בעודה ארוסה, הוא, אירוסין

 . בעודה ארוסה

, כמו ששנינו, את המים ה אינה שותההארוסכי , והסיבה שאין לומר כן

ולא נוטלות , "[ַּתַחת ִאיֵשְך"כי נאמר בענין ], לא שותות, ארוסה ושומרת יבם

ואינה יכולה , שהיא גרמה לאסור את עצמה עליו, ונסתרהבעלה אם קינא לה ], כתובה

 [.לשתות להתיר עצמה
 

על זנות של  שהאופן שבו האשה מקבלת על עצמה קללה, וכמו כן אין לומר. ב

ולאחר מכן בא  ,ונישאת לו, כשקינא לה בעלה בעודה ארוסה, הוא, אירוסין

 . להשקותה

בא עליה מאחר ש ,כי זו שזנתה בעודה ארוסה ונישאת, והסיבה שאין לומר כן

ה " ,שנאמר ,אין המים בודקים אותה ,אחר שזנתה ִאשָּׁ ֹון ְוהָּׁ ִאיש ֵמעָּׁ ה הָּׁ ְוִנקָּׁ

ת ֲעוֹ  א אֶׁ שלא ], בזמן שהאיש מנוקה מעון, לומר לך (א"ל 'במדבר ה)" נָּּׁהַהִהוא ִּתשָּׁ

אין אבל אם , את אשתו בודקיםהמים [ ונאסרה עליו בא עליה לאחר שנסתרה

  .גאת אשתו בודקיםאין המים , [שבא עליה אחרי שנסתרה] ,האיש מנוקה מעון
 

, יןהאופן שבו האשה מקבלת על עצמה קללה על זנות של אירוס, ועל כרחך. ג

שהוא  ,וכנסה לחופה ולא נבעלה, כשקינא לה בעלה בעודה ארוסה, הוא

 . מנוקה מעוון

שבכניסה , למדנו, שבאופן הזה הוא משקה אותה כדין אשה נשואה, ומתוך כך

ומכאן , אף על פי שהיא אסורה לו, היא נחשבת אשתו, לחופה אף בלא בעילה

 [.וקרינן בה תחת אישך], שיש חופה גם לפסולות
 

שקינא לה בעודה , שאין להעמיד את המשנה באופן הזה ,רבא הקשהו

והסיבה שאין . ובא להשקותה על זנות אירוסין, וכנסה בלא ביאה, ארוסה

אלא כשקדמה שכיבתו , אין אדם מקנא לאשתוכי , להעמיד כך את המשנה

, בא והביא ברייתא בידו, שכשבא רבי אחא בר חנינא מדרומא, לשכיבת הבועל

ִטית ַּתַחת ִאיֵשְך ְוִכי ִנְטֵמאת ", ושנה בה ְבּתֹו ִמַבְלֲעֵדי ְוַאְּת ִכי שָּׁ ת ְשכָּׁ ְך אֶׁ ַוִיֵּתן ִאיש בָּׁ

ומכאן שהפרשה , אחר אישך שכבת עם איש אחר, כלומר, ('כ 'במדבר ה)" ִאיֵשְך

שקדמה שכיבת בועל כולא , שקדמה שכיבת בעל לבועלמדברת רק באופן 

  .לבעל

ואף , וכנסה בלא ביאה, שקינא לה בעודה ארוסה, שאפשרתירץ ורמי בר חמא 

כגון שבא עליה בבית אביה , על פי שלא בעל אחר שכנסה יכול להשקותה

 .ובכך קדמה שכיבתו לשכיבת הבועל, בעודה ארוסה

 

כיצד האשה מקבלת על עצמה , שמדברי רמי בר חמא מיושב, וחזרו והקשו

לא מיושב אבל , יבת בעל לשכיבת בועלוקדמה שכ, קללה על זנות של אירוסין

וקדמה שכיבת , כיצד האשה מקבלת על עצמה קללה על זנות של שומרת יבם

                                                                                                               
דכי האי גוונא  ,וכשבא עליה לא ידע עדיין שנסתרה ,ונוקמה כגון שבא עליה בשוגג ואם תאמר ג

 .גלגול לא חשיב אין מנוקה מעון אם זינתה באירוסין ל ידידהא כי מוקי לה ע ,חשיב מנוקה מעון

לא חשיב  ,אפילו בא עליה שוגג ,דהכא כיון דבשעת השקאה יודע שבא עליה באיסור ויש לומר

 [.'תוס] .מנוקה מעון קרינן ביה ,אבל על ידי גלגול שאינו יודע בשעת השקאה ,מנוקה מעון
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קנאה מיד , הלא אם בא עליה היבם בעודה בבית אביה, בעל לשכיבת בועל

שבכל ביאה היא נקנית לייבם להיות כאשתו לכל , שכן דעת רב, להיות אשתו

ולא זנות , היא זנות נישואין, ר שכיבה זוזנות שאח, לדעת רב, ואם כן, דבר

, לדעת רב אין לך להעמיד את המשנה כפי המבואר לעיל, ואם כן, שומרת יבם

 .שיש חופה לפסולות, ואיך תביא ממנה ראיה לדבריו

ומודה רב שלא , שגם בשומרת יבם יתכן שקדמה שכיבת בעל לבועל, ותירצו

וא כשקודם אותה ביאה עשה בה וה, נקנית לו בביאה זו להיות אשתו לכל דבר

ומפריח מהיבמה זיקת , שהמאמר קונה קנין גמור, וכדעת בית שמאי, מאמר

ואינה נקנית בביאה להיות כאשתו לכל דבר אלא , ומעתה ארוסה היא, יבום

, ולא זנות שומרת יבם, ואף שבאופן הזה זנות ארוסה היא. בחופה כשאר נשים

 .באה לו אשה זו מחמת אחיו שמתכי מתחילה , נקראת זנות שומרת יבם

ורק עשה בה ]מ שלענין שומרת ייבם אפילו לא באה עליה הייבם תחילה "וי

כי קדמה בה , נחשבת היא כמי שקדמה שכיבת בעל לשכיבת בועל, [מאמר

 . וייבם מכח בעל ראשון הוא בא, שכיבת הבעל הראשון לבועל
 

שיש חופה , רבעד כאן יישוב המשנה באופן שיהא ממנה ראיה לדברי 

האופן שבו האיש משקה את אשתו על , שכן לפי המבואר עד עתה, לפסולות

הרי שחופה בלא בעילה , כשהכניסה לחופה ולא נבעלה, זנות של אירוסין הוא

 .נחשבת נישואין אף על פי שהיא אסורה לו
 

, שרב פפא ורב נחמן בר יצחק ביארו אופנים אחרים, י"ולהלן יתבאר בעזה

המשנה , ולפי דבריהם, מקבלת קללה על זנות של אירוסין שבהם האשה

שחופה , אין ראיה לדברי רבואם כן , במסכת סוטה מדברת באותם אופנים

 .גם באשה האסורה לו, נחשבת נישואין, בלא בעילה
 

המשנה במסכת סוטה בה מבואר שהאשה מקבלת קללה , לדעת רב פפא. ד

שאף שאין מקנים לארוסה  ,כדעת האומרים, היאעל זנות של אירוסין 

להשקותה אחר  ,מקנים לה בעודה ארוסה ,להשקותה בעודה ארוסה

 .אהנישואין
 

, ולא משקה אותה, אמנם אין אדם מקנא לאשתו, לדעת רב נחמן בר יצחק. ה

, אולם כשמשקה אותה על סתירה שאחר נישואין, אלא על זנות שאחר נישואין

ומכאן לגלגול שבועה מן ], אירוסיןהוא מגלגל עליה שבועה גם על זנות של 

 ,וזהו ששנינו שהיא מקבלת על עצמה קללה על זנות של אירוסין ,[בהתורה

 .וגלגל עליה שבועה על זנות אירוסין ,כשקינא לה אחר נישואין

 

 כהנת שנפלה לייבום לפני שני כהנים ועשה בה אחד מאמר

היבמה זקוקה , הניםוהיו לו שני אחים כ, ומת בלא בנים, כהן נשוי בת כהנים

                                                                                                               
ומשקה לה כשהיא , ואיסתתרה, לעולם דקינא לה כשהיא ארוסה ,אמר רב פפא, א אחרינאלישנ א

 ,וזה הוא לשון מורי. דלית ליה הך דרשא, האי תנא הוא, ודקשיא לך אין מנוקה מעון, נשואה

הא לא  ,ואדרבה, אם כן מאי לא שטיתי ארוסה, דללישנא קמא איכא למיפרך, והוא נראה עיקר

 [.י"רש. ]רהכשהיא ארוסה איסתת

דגלגול דאיש אחר ראוי להשקות על  ,דלא דמי ,מגלגול דאיש אחרשבועה לא בעי לאפוקי גלגול  ב

אבל מגלגול דארוסה יליף  ,אבל קרקעות לאו בנות שבועה נינהו כלל ,אם היה מקנא על ידו ,ידו

למאי ו ואם תאמר][  .הכי מגלגל זנות דאירוסין לוואפי ,דלאו בת השקאה היא כלל ,שפיר

 ויש לומר .מנלן גלגול שבועה ,ולא מוקמינן על ידי גלגול ,דיש חופה לפסולות ,דדייקינן מיניה לעיל

אי נמי דמשמע ליה מאיש אחר  .ולא הוה מפליג בין קרקעות לאיש אחר ,דנפקא ליה מאיש אחר

 [.'תוס... ]שאין מקנין על ידו  ,דדמי לקרקעות ,אפילו קטן

 .לייבום או חליצה, לאחד מהייבמים הכהנים הללו
 

אינה ו, נאסרה לייבם השנימדברי חכמים , עשה בה אחד מהיבמים מאמר

מאחר שמדין תורה היא עדיין , אמנם, מותרת אלא לזה שעשה בה מאמר

מחמת היותה , גם לזה שנאסרה בו מדברי חכמים, זקוקה לשני היבמים

 .שבת היא כמשתמרת לביאה פסולהנח, זקוקה לו
 

שאינה נפסלת , גם רבי מאיר מודה, באופן הזה, ומכל מקום לדברי הכל

לא אמר רבי מאיר כי , לאכילת תרומה מחמת היותה משתמרת לביאה פסולה

אלא כשהיא משתמרת לביאה , שהמשתמרת לביאה פסולה נפסלת בתרומה

לביאה פסולה מדברי משתמרת אבל , כאלמנה לכהן גדול, פסולה מהתורה

בכך אינה נפסלת , שעל ידי מאמר נפסלה לייבם השני, כגון זו, חכמים

 .מאכילת תרומה

 

 כהנת שנפלה לייבום לפני כהן וחלל

, אחד כהן ואחד חלל, והיו לו שני אחים, ומת בלא בנים, כהן נשוי בת כהנים

 .לייבום או חליצה, היבמה זקוקה לאחד מהייבמים הללו
 

, ומדין תורה היא זקוקה גם לו, מאחר שאחד היבמים הוא חלל ,לדברי הכל

, עדיין היא נחשבת כמשתמרת גם לביאת החלל, אפילו עשה בה הכהן מאמר

 .ונפסלת מתרומה, שהיא ביאה פסולה
 

דווקא אלמנה , כי גם לדעתם, וגם רבי אלעזר ורבי שמעון מודים לדין זה

אינה , תמרת לביאה פסולהאף על פי שהיא מש, המשתמרת לביאת כהן גדול

שאינו ראוי , אבל חלל, משום שכהן גדול ראוי להאכיל נשים בתרומה, נפסלת

 .נפסלת מאכילת תרומה, המשתמרת לביאתו, כלל להאכיל נשים בתרומה

 

 כהנת שנפלה ליבום לפני כהן ונתן לה גט

היבמה זקוקה לייבם , והיה לו אח כהן, ומת בלא בנים, כהן נשוי בת כהנים

 . לייבום או חליצה, כהןה
 

אלא יחלוץ , שמעתה שוב לא ייבם אותה, תקנת חכמים היא, נתן לה הייבם גט

עדיין היא , מדין תורה, ומכל מקום. עליו להוציאה, ואפילו בא עליה, לה

, ונחלקו חכמים, שהיא ביאה פסולה, ונחשבת כמשתמרת לביאתו, זקוקה לו

 . אם היא נפסלת בכך מאכילת תרומה
 

. אוכלת בתרומה, אף על פי שהיא משתמרת לביאה פסולה –ברי רבי יוחנן לד

שמשתמרת לביאה פסולה , האומרים, ולא רק כדעת רבי אלעזר ורבי שמעון

שהמשתמרת לביאה פסולה , האומר, אלא אף כדעת רבי מאיר, אינה נפסלת

, אלא במשתמרת לביאה פסולה מהתורה, לא אמר רבי מאיר כןכי , נפסלת

, כגון זו, משתמרת לביאה פסולה מדברי חכמיםאבל , ה לכהן גדולכאלמנ

 .מאכילת תרומהבכך אינה נפסלת , שנפסלה על ידי הגט
 

, כל זמן שהיא זקוקה לו, מאחר שנתן לה הייבם גט –ולדברי ריש לקיש 

, כי אפילו רבי אלעזר ורבי שמעון לא אמרו. נפסלה מאכילת תרומה

אלא כשאנו באים להאכילה על , פסלת בכךשהמשתמרת לביאה פסולה אינה נ

שהקידושין , קודם שהיתה ביאה בפועל ופסלה, ידי הקידושין שקידשה

וודאי , שהוא דבר המפקיע אותה מהבעל, אבל כשקבלה גט, מועילים להאכיל

חוזרת לבית , שעל ידי גט מבעלה, ומה שמצינו. אינה אוכלת בתרומה מחמתו



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 
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אבל , אלא מחמת חזרתה לבית אביה, הגטאינה אוכלת מחמת , אביה ואוכלת

ואם כן , ולא חזרה לבית אביה, עדיין זקוקה לייבם, אף על פי שקבלה גט, זו

כי נתן לה , ומחמת הייבם לא תאכל, לבית אביה עוד לא שבה לאכול מחמתו

 .גט

 

 ט"דף נ

 

 קודם נישואיןכהן גדול שקדש את הקטנה ובגרה 

כהן גדול מצווה לקחת קטנה או , אירלדעת תנא קמא של משנתנו הוא רבי מ

ח", שנאמר, ואסור לקחת בוגרת, נערה יהָּׁ ִיקָּׁ ה ִבְבתּולֶׁ , (ג"י א"ויקרא כ)" ְוהּוא ִאשָּׁ

 .והכוונה לקטנה או נערה שלא כלו בתוליה
 

דין פשוט הוא שמותר לו לקיימה גם אחר , והנה אם נשא קטנה או נערה

ה הדין כשקידש אותה בקטנותה מ, נסתפק רבי חייא בר יוסףאבל , בגרותה

ואם בשעת , האם שעת קידושין קובעת, ובגרה קודם נישואין, או בנערותה

ְוהּוא "והכתוב , מותרת לו לכונסה בבגרות, קידושין היתה קטנה או נערה

ח יהָּׁ ִיקָּׁ ה ִבְבתּולֶׁ , או ששעת נישואין קובעת, מדבר בלקיחה של קידושין" ִאשָּׁ

ח"והכתוב , יא אסורה לוואם בגרה קודם נישואין ה יהָּׁ ִיקָּׁ ה ִבְבתּולֶׁ " ְוהּוא ִאשָּׁ

 .מדבר בלקיחה של נישואין
 

שאלמנה שנתארסה לכהן , בה מבואר, ושמואל רצה לפשוט ספק זה ממשנתנו

, ורק אם נישאת לו, לא נפסלה בכך שנתקדשה לו, ומת קודם שנשאה, גדול

 . ת אלא משעת נישואיןאינה נפסל, הרי שלענין פסלותה שלה, היא נפסלת בכך
 

, כי יש לחלק בין פסלות אלמנה על ידי היותה לכהן גדול, אולם דחו ראיה זו

שכן פסלות האלמנה הוא מחמת היותה . לבין דין קיחה האמורה בכהן גדול

ולכן רק , הבאה אחר הנישואין, ואינה נעשית חללה אלא בביאת איסור, חללה

ְוהּוא "אבל קיחה האמור בכתוב . האלמנה שנישאת לכהן גדול נפסלת לכהונ

ח יהָּׁ ִיקָּׁ ה ִבְבתּולֶׁ ויש להסתפק אם הכוונה ללקיחה של , אינה ביאה, "ִאשָּׁ

 .קידושין או ללקיחה של נישואין
 

שכהן , שם נתבאר, א"מהמשנה בדף ס ושוב אמר שמואל לפשוט ספק זה

רשאי לכונסה אף על פי , ונעשה כהן גדול, הדיוט שאירס אלמנה בהיתר

לכהן גדול לשאת מותר , הרי שכל שהיו הקידושין בהיתר, שהיא אלמנה

מאחר שהקידושין היו , ובגרה, והוא הדין כשקידש קטנה או נערה, אלמנה

 .מותר לכונסה בבגרות, בהיתר
 

שכהן גדול כונס אלמנה שקידש כשהיה , כי ענין זה, אולם דחו גם ראיה זו

נָּׁ ", למד מריבוי הכתוב, כהן הדיוט ח ִכי ִאם ַאְלמָּׁ ת ֵאלֶׁה ֹלא ִיקָּׁ לָּׁה ֹזנָּׁה אֶׁ ה ַוֲחלָּׁ ה ּוְגרּושָּׁ

יו  הְבתּולָּׁה ֵמַעמָּׁ ומריבוי זה יש לך ללמוד רק על אופן , (ד"י א"ויקרא כ)" ִיַקח ִאשָּׁ

ומסתבר שבא . שהותר לכהן גדול לכנוס את האסורה לו שקידש בהיתר, אחד

שלא נשתנית ממה , יוטהכתוב לרבות אלמנה שקידש בהיתר בהיותו כהן הד

, מותר לו לכונסה, ומאחר שאותה עצמה כמות שהיא קידש בהיתר, אשהיתה

                                                                                                               
אם אירס בוגרת או קטנה וא הדין וה .הן גדולין אחר שנתמנה להיות כקודם נישואשלא נשתנית  א

דנשתנה  ,בגרה הוא דלא יכנוס ואחר כךדדוקא נתמנה  ,הן גדולנתמנה להיות כ ואחר כך ,ובגרה

ע אם אחר שנתמנה נעשית מוכת עץ או בעולה אי הוי נשתנה הגוף ולא "וצ .הגוף אחר שנתמנה

 רקומיהו בפ ...דקדושין דלא חשיבא בעולה אישתני גופה מא רק קוקצת משמע בפ .יכנוס או לא

 .  שנשתנית ממה שהיתה, מה שאין כן כשקידש קטנה או נערה ובגרה

 

 אלמנה לכהן גדול

ת ֵאלֶׁה ַאְלָמָנה ", נאמר לכהן גדול לָּׁה ֹזנָּׁה אֶׁ ה ַוֲחלָּׁ יו ִיַקח ִכי ִאם ְבתּולָּׁה מֵ ֹלא ִיָקח ּוְגרּושָּׁ ַעמָּׁ

ה  .ללמד שכהן גדול אסור באלמנה, (ד"י א"ויקרא כ" )ִאשָּׁ
 

אלא אלמנה מן , שאין נקראת אלמנה, והיה מקום ללמוד בגזרה שווה

שנאמר לה , ונקראת אלמנה, שהיתה אלמנה מן הנישואין, כתמר, הנישואין

נָּׁה" מותרת לכהן ו, אינה קרויה אלמנה, אבל אלמנה מן האירוסין, "ְשִבי ַאְלמָּׁ

  .גדול
 

ואסורה , וגם אלמנה מן האירוסין קרויה אלמנה, אולם באמת אין הדבר כן

, שכן האלמנה שנאסרה לכהן גדול יש לדמותה לגרושה שנאסרה לו, לכהן גדול

ה"שנאמר ] נָּׁה ּוְגרּושָּׁ בין כשהיא גרושה מן , הגרושה אסורה לווכשם ש, "[ַאְלמָּׁ

בין , כך האלמנה אסורה לו, האירוסיןובין כשהיא גרושה מן , הנישואין

 .בובין כשהיא אלמנה מן האירוסין, כשהיא אלמנה מן הנישואין

 

 בוגרת לכהן גדול

כהן גדול אסור , הוא רבי מאירשל משנתנו לדעת תנא קמא ש, לעיל נתבאר

ח", שנאמר, לקחת בוגרת יהָּׁ ִיקָּׁ ה ִבְבתּולֶׁ להוציא בוגרת שכבר כלו  ,"ְוהּוא ִאשָּׁ

ה "אם היה כתוב , שלדעתו. גבתוליה ח בתולהְוהּוא ִאשָּׁ היה משמע כל , "ִיקָּׁ

אבל עכשיו שנאמר , בכלל זה, כגון שבגרה, שיש לה אפילו מקצת מהבתולים

להוציא בוגרת שאין כל בתוליה , משמע שיהיו כל בתוליה קיימים, "בתוליה"

יהָּׁ "ילה במ', מה יש ללמוד ממיעוט אות ב, י"ולהלן יתבאר בעזה]. קיימים  "[.ִבְבתּולֶׁ
 

לקחת מותר שכהן גדול , אומריםו, עליו חולקיםורבי אלעזר ורבי שמעון 

ה "שלדעתם אם היה כתוב . בוגרת ח בתולהְוהּוא ִאשָּׁ היה משמע אשה , "ִיקָּׁ

אבל עכשיו שנאמר , להוציא בוגרת שכלו מקצת בתוליה, שכל בתוליה קיימים

ובכלל זה , אפילו מקצת מהבתוליםו, משמע כל שיש לה בתולים, "בתוליה"

מה יש ללמוד מריבוי אות , י"ולהלן יתבאר בעזה]. שאין כל בתוליה קיימים, בוגרת

יהָּׁ "במילה ', ב  "[.ִבְבתּולֶׁ

 

 מוכת עץ לכהן גדול

מוכת עץ היא זו שאינה בתולה ולא מחמת בעילה אלא מחמת מכה שקבלה 

 .לבאותו מקום ונחלקו חכמים אם היא מותרת לכהן גדו
 

ואינה נידונית , לכהן גדולמותרת מוכת עץ  –של משנתנו לדעת תנא קמא 

 .כבעולה
 

ואינה נידונית , לכהן גדולאסורה מוכת עץ  –ולדעת רבי אלעזר ורבי שמעון 

 .כבתולה

 

 נבעלה שלא כדרכה

שכהן גדול מותר , למדנו, "בתוליה"מאחר שנאמר , לדעת רבי מאירש, נתבאר

                                                                                                               
 [.'תוס... ]אלו נערות חשיב בעולה שינוי הגוף 

 .דלחומרא מקשינן ויש לומר .דדוקא מן הנשואין ,אדרבה גרושה דומיא דאלמנה ,ואם תאמר ב

 [.'תוס... ]כמו גרושה דכהן הדיוט  ,דגרושה הויא אף מן האירוסין ,י"רומר ועוד א

 [.'תוס] .לאו דוקא כלו אלא כלומר נתמעטו קצת ג
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. שכלו בתוליה, אבל אסור בבוגרת, ל בתוליה קיימיםשכ, רק בקטנה או נערה

רק כלו בתוליה , שאם בוגרת שלא נבעלה כלל, ולפי זה היה מקום לומר

אסורה , אף שנבעלה לא כדרכה, כל שכן שהנבעלת ממש, אסורה לו, מעצמם

יהָּׁ "ולפיכך נאמר מיעוט . לו דווקא במקום הבתולים הקפיד , לומר לך, "ִבְבתּולֶׁ

, אבל אם נבעלה שלא כדרכה, ואם נבעלה שם נאסרה לו, יבעלהכתוב שלא ת

 .מותרת לכהן גדולהיא 
 

, "בתוליה"מאחר שנאמר , לדעת רבי אלעזר ורבי שמעוןש, וכמו כן נתבאר

ולפי זה . שיש לה על כל פנים מקצת בתולים, שכהן גדול מותר בבוגרת, למדנו

עדיין יש לה מקצת מאחר ש, היה מקום לומר שהוא הדין לנבעלת שלא כדרכה

יהָּׁ "ולפיכך נאמר . היא מותרת לכהן גדול, בתולים שאינו , לומר לך, "ִבְבתּולֶׁ

, ולא איבדה כלום על ידי בעילה, מותר אלא בזו שהיא בבתוליה כמות שהם

 .אסורה לכהן גדולהיא , בין כדרכה בין שלא כדרכה, אבל אם נבעלה
 

ולהלן ]. אאסורה לכהן גדולשהבעולה , ורב יהודה אמר רב כדעת רבי אלעזר

ותהא מותרת לכהן , תהא בעולה, כיצד יתכן שלדעת רבי אלעזר, י"יתבאר בעזה

 [.הדיוט

 

 כהן גדול שאנס אלמנה

ף ", בענין מאנס נערה בתולה נאמר סֶׁ ּה ַלֲאִבי ַהַנֲערָּׁ ֲחִמִשים כָּׁ ִאיש ַהֹשֵכב ִעמָּׁ ְולֹו ְונַָּׁתן הָּׁ

ה  יוַּתַחת ֲאשֶׁ ִתְהיֶׁה ְלִאשָּׁ ל יָּׁמָּׁ ּה כָּׁ ללמד שעליו , (ט"ב כ"דברים כ" )ר ִענָּּׁה ֹלא יּוַכל ַשְלחָּׁ

ה"ומתוך כך שנאמר . לשאת אותה לאשה שדין זה , למדו, "ְולֹו ִתְהיֶׁה ְלִאשָּׁ

ולא באשה שהיא אסורה , אמור דווקא באשה שהיא מותרת להיות לו לאשה

 .לו
 

. ולכן אינו נושא אותה, סשהנאנסת אסורה למאנ, ומנו בברייתא שני אופנים

והוא , או שהיתה גרושה וחלוצה( ב. )והוא כהן גדול, כגון שהיתה אלמנה( א)

 .כהן הדיוט
 

, אפילו לא היתה אלמנה, אם בא עליה כדרכה, ולענין כהן גדול שאנס אלמנה

ובכהן גדול , בעולה היא ולא בתולה, שכן מאחר שבא עליה, היא אסורה לו

חְוהּוא ִאשָּׁ "נאמר  יהָּׁ ִיקָּׁ  ". ה ִבְבתּולֶׁ
 

ולא , והאופן שבו תהא הנאנסת אסורה לכהן גדול מחמת היותה אלמנה

, וכדעת רבי מאיר, בכשנאנסה שלא כדרכה, הוא, מחמת היותה בעולה

                                                                                                               
ורבי  ,דהא רב ושמואל דאמרי תרוייהו בוגרת ומוכת עץ לא ישא ,לא שסבר רב כרבי אלעזר א

נבעלה שלא כדרכה פסולה  ,דרב דאמר לרבי אלעזר ,אלא הכי קאמר ,אלעזר מכשיר בוגרת

אלעזר מאי  ביא דפריך אי כרוהשתא ניח .וליה לא סבירא ליה ,כיון דמכשיר בוגרת ,לכהונה

ואי אליבא דנפשיה  ...דהא אמר רבי אלעזר פנוי  ,איריא משום בעולה תיפוק ליה דהויא זונה

דאין שני  ,סבר לה כותיה בכל מילי ,אלעזר בחדא בידאטו משום דסבר לה כר ,מאי פריך ,קאמר

 [.'תוס] ...דמה ענין זה אצל זה  ,הדברים הללו תלויין זה בזה

בן סורר  רקי בפ"על פירוש רש ,א מכאן"הקשה ריב ... דמשלם קנס אביאה שלא כדרכה משמע ב

ופריך ואלו נערות שיש  ,דניתן להציל בנפשו ,גבי רדף אחר חייבי לאוין ואחר חייבי כריתות ,מורה

איפטר ליה מקטלא ממונא לא משלם  ,הבא על אחותו ומשני משעת העראה הוא דפגמה להם קנס

ומפרש  .דאין משלם קנס עד גמר ביאה שיש שם השרת בתולים ,ופירש בקונטרס .עד גמר ביאה

 ,דאין משיר בתולים אף על גב ,דודאי משלם קנס אהעראה ואשלא כדרכה ,א"וריב רבינו תם

בדרבה מיניה דניתן  המשום דמעיקרא קם לי ,והתם דוקא קאמר דלא משלם עד גמר ביאה

לפי  ,בהעראה אין קנס ,דיש קנס בשלא כדרכה אף על גבדועוד מצינו למימר  ...להצילה בנפשו 

היאך  ,ואי אין קנס בהעראה ,ואם תאמר ...שלא נתרבתה העראה להיות כגמר ביאה לענין קנס 

 ...דבהכנסת עטרה הוא משיר בתוליה  ,למאן דאמר העראה זו הכנסת עטרה ,איש מתחייב קנס

משום שהיא , וזו אסורה לו, שבעולה שלא כדרכה מותרת לכהן גדול, האומר

 .אלמנה

 

 דעת רבי אלעזרבעולה שלא כדרכה המותרת לכהן הדיוט גם כ

, אסורה לכהן גדול, הנבעלת שלא כדרכה, שלדעת רבי אלעזר, לעיל נתבאר

 .אבל לכהן הדיוט היא מותרת, ומשמע שדווקא לכהן גדול היא אסורה
 

ולא , רוב בעולות שלא כדרכן אסורות גם לכהן הדיוט, אמנם לדעת רבי אלעזר

, עת רבי אלעזרשלד, אלא משום שהן נחשבות זונות, משום שאינן בתולות

שכל ביאה שאינה ביאת אישות , ביאת זנות היא, אפילו פנוי הבא על הפנויה

, והזונה אסורה לכהן הדיוט, והוא הדין לביאה שלא כדרכה, ביאת זנות היא

חּו", שנאמר ה ֹלא ִיקָּׁ לָּׁ ה ֹזנָּׁה ַוֲחלָּׁ  (.'א ז"ויקרא כ)" ִאשָּׁ
 

, שאינה ביאת זנות, עזרבאיזו ביאה מודה בה רבי אל, י"ולהלן יתבאר בעזה

 .ומותרת לכהן הדיוט, אסורה לכהן גדול, ואם נבעלה בה שלא כדרכה
 

שבעילה שלא כדרכה שעל ידה האשה נפסלת לכהן גדול , רב יוסף רצה לומר

ובכך היא נפסלת לכהן , שבעילה יש כאן, ולא לכהן הדיוט היא בעילת בהמה

כפי , נות בבעילת בהמהשאין ז, וזנות אין כאן, אפילו שלא כדרכהגדול 

 .ולכן אינה נפסלת לכהן הדיוט, י להלן"שיתבאר בעזה
 

אם בעילת בהמה נחשבת , ממה נפשך, ואמר, אולם אביי הקשה על דבריו

אם אינה ו, ותיאסר גם בכהן הדיוט, יש לה להיחשב זונה על ידה, בעילה

ותהא מותרת גם , אין להחשיבה בעילה כלל, נחשבת זונה בבעילת בהמה

 .לכהן גדול
 

אף על פי שאינה נחשבת שביאת בהמה פוסלת לרבי אלעזר , ואף אם נאמר

ולדעת רבי אלעזר מוכת עץ , שהרי ביאת בהמה אינה גרועה ממוכת עץ, בעילה

ואינה , מדין מוכת עץואם כן בביאת בהמה היא נפסלת לכהן גדול , פסולה

בל בביאה שלא א, זה יתכן בביאה כדרכהמכל מקום . נעשית על ידה זונה

על כרחך אין פסול כי , לא יתכן שתיפסל לכהן גדול מדין מוכת עץ, כדרכה

כל הנשים פסולות , אם מוכת עץ שלא כדרכה פסולהש, מוכת עץ שלא כדרכה

ובכך היא מוכת עץ שלא , שכל אשה מקנחת עצמה לנקביה בצרור, לכהן גדול

 .כדרכה
 

שהיא אסורה לכהן גדול , שהנבעלת שלא כדרכה, ולפיכך אמר רבי זירא

, היא קטנה שאין לה אב, ומותרת לכהן הדיוט, ואינה זונה, משום בעולה

שכל בעילות שנבעלה  ,[ובעלה ביאה שלא כדרכה], שנתקדשה בקידושין דרבנן

ואם כן אינה , משום שלבעלה נבעלה, בקידושיה אין להחשיבן בעילות זנות

ואינה לא , והרי היא פנויה ,ויצאה ממנו, בבעלה ולאחר מכן מיאנה, זונה

ודווקא לכהן , אבל אסורה לכהן גדול משום שהיא בעולה, אלמנה ולא גרושה

 .אבל לכהן הדיוט היא מותרת, גדול היא אסורה

 

 נבעלה לבהמה דינה כמוכת עץ

וכן אמר רב , אלא כמוכת עץ, אינה נידונית כבעולה, שהנבעלת לבהמה, נתבאר

אם , בדין מוכת עץ, נחלקו חכמים במשנתנוכשם ש, ולפיכך. שימי בר חייא

                                                                                                               
דבהכי חייב רחמנא הואיל  ויש לומר .ורחמנא אמר בתולה ולא בעולה ,ואז היא כבר בעולה

 [.'תוס] ...ובבעילה זו נעשית בעולה 
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. אם היא כשרה לכהן גדול, כך נחלקו בנבעלת לבהמה, היא כשרה לכהן גדול

גם הנבעלת לבהמה כשרה , המכשיר מוכת עץ[ רבי מאיר]=תנא קמא לדעת ו

 .לכהן גדול
 

אם , דבר זהש אף על פי, [בהמה]=נבעלה למי שאינו איש , וכן שנינו בברייתא

, אינה נפסלת בו לכהונה גדולה, מתחייבת עליו סקילה, ים והתראהנעשה בעד

 .כשרה לכהן גדול, ולפיכך כשאין עדים להורגה
 

, היתלובמקום ששמו אחת  [נערה]= מעשה בריבה, וכשבא רב דימי אמר

, [בשלא כדרכה] ,מאחריה אורבעה כלב כופרי, שהיתה מכבדת את הבית

  .והכשירה רבי לכהונה
 

שהרי , ולא שהתירה בפועל לכהן גדול, שהכשירה לכהונה גדולה, אמר שמואלו

אלא שאמר עליה , ולא היה כהן גדול בימיו, גרבי היה כמה דורות אחר החרבן

 .שהיא כשרה לכהונה גדולה

  

 אין זנות לבהמה

אין הדבר נחשב , ועונשו סקילה, אף על פי שדבר זה אסור, השוכב עם בהמה

 [.אלא מעשה עבירה אחר, עבירה של בעילה שאין זה מעשה], כבעילת זנות
 

? מנין לחכמים דבר זה שאין זנות לבהמה, ורבא מפרקין אמר לרב אשי

ב ", דשנאמר לֶׁ ְתַנן זוָֹנה ּוְמִחיר כֶׁ ר ִכי תֹוֲעַבת קֶׁ ֱאֹל 'הֵבית ֹלא ָתִביא אֶׁ ל נֶׁדֶׁ  'היָך ְלכָּׁ

םקֶׁ ֱאֹל תשלום שהזונה מקבלת עבור אתנן זונה הוא (. ט"ג י"דברים כ)" יָך ַגם ְשֵניהֶׁ

ומחיר כלב הוא מה . השה אסור בהקרבה, ואם קבלה שה בעבור הזנות, זנותה

 .השה אסור בהקרבה, שאם החליף שה כנגד כלב, שאדם מחליף בעבור כלב
 

ם"ומתוך כך שנאמר  דווקא שני אלו ש, ללמד, דרשו שנים ולא ארבעה, "ְשֵניהֶׁ

 . האתנן כלב ומחיר זונה מותריםאבל , אתנן זונה ומחיר כלב, אסורים
 

ואם נתן , אתנן כלב הוא תשלום שנותן בעל הכלב בעבור השכיבה ששוכבת עמו

ומחיר זונה הוא מה שאדם . השה מותר בהקרבה, שה בעבור שכיבת כלבו

 .השה מותר בהקרבה, שאם החליף שה כנגד זונה, מחליף בעבור זונה
 

כי , שאין הוא נחשב אתנן זנות ,למדנו, ומתוך כך שהתירה תורה אתנן כלב

 .אלא יש בה איסור אחר, שכיבת הכלב אינה בכלל זנות

 

 כהן גדול שנשא בוגרת או מוכת עץ

ואמרו רב . כהן גדול אסור לשאת בוגרת, שלדעת תנא קמא במשנתנו, נתבאר

גם כי , ואינו צריך להוציאה, נשוי, שאם נשא את הבוגרת ,['בדף ס]ורבי יוחנן 

ומאחר שגם , בהיתרסופה להיות בוגרת תחתיו , א קטנה או נערהאם היה נוש

אינו צריך להוציא את אשתו , כשהיה נושא בהיתר סופו שתהא אשתו בוגרת

                                                                                                               
 [.י"רש. ]כלבים גדולים שצדין בהן חיות א

ע למה ביאר זאת לפי דעת האומרים שמוכת עץ "ויל[. י"רש. ]דאי כדרכה לא גרעה ממוכת עץ ב

 .פסולה לכהונה

התקין רבן  ,משחרב בית המקדש ,דתנן ,ובימי רבן יוחנן בן זכאי חרב הבית ,סוף התנאים רביש ג

 [.י"רש. ]'יוחנן בן זכאי וכו

 .ע אם רבא ששאל הוא השיב או שרב אשי השיב את התשובה"יל ד

דסלקא דעתך  ויש לומר .דאיצטריך קרא למעוטי ,ומהיכא תיסק אדעתיה למיסר ,ואם תאמר ה

חמנא אתנן ומחיר כלב לכתוב ר ,וכי תימא אם איתא דהני נמי אסור .משום דאיתקוש ,לאסור

 [.'תוס... ] הוה אמינא דכל חד לחוד שרי אם כן ,וזונה

 .משום שהיא בוגרת
 

כהן גדול אסור לשאת מוכת , שלדעת רבי אלעזר ורבי שמעון, וכמו כן נתבאר

ואינו צריך , נשוי, שאם נשא מוכת עץ ,['בדף ס]ואמרו רב ורבי יוחנן . עץ

 ,סופה להיות מוכת עץ תחתיו, כי גם אם היה נושא בתולה גמורה, להוציאה

ומאחר שגם כשהיה נושא , ולאבד בתוליה כמוכת עץ, שהרי עתידה להיבעל לו

אינו צריך להוציא את אשתו משום , סופו שתהא אשתו כמוכת עץ, בהיתר

 .שהיא מוכת עץ

 

 ולאנוסת עצמו ומפותת עצמו לכהן גד

ח", שנאמר, שכהן גדול אסור בבעולה, נתבאר יהָּׁ ִיקָּׁ ה ִבְבתּולֶׁ ". ְוהּוא ִאשָּׁ

שנאמר , אף שסתם אונס נערה או מפתה נערה צריך לכונסה, ומהטעם הזה

ה" את לא ישא , כהן גדול שאנס או פיתה ,(ט"ב כ"דברים כ)" ְולֹו ִתְהיֶׁה ְלִאשָּׁ

 .ואסורה לובעולה היא , מאחר שאנס או פיתהכי , האנוסה או המפותה
 

ולכאורה הכוונה לכך שהוא , נשויהוא , אותהאם נשא ש, מבואר בברייתאו

 .מותר לקיימה
 

אלא , להתיר לו לקיימהנאמר שהוא נשוי לא , אולם לדברי רב הונא אמר רב

 ,ווהועילו לו להיפטר מתשלום קנס של מפותה, שתפסו הקידושיןלומר 

ֵאן ", שנאמר, אהשהמפתה חייב בקנס רק אם לא נש] ֵאן ְימָּׁ ּה לֹו ִאם מָּׁ ף ָאִביהָּׁ ְלִתּתָּׁ סֶׁ כֶׁ

 .ועליו להוציאה בגט, אבל אסור לו לקיימה, [(ז"ב ט"שמות כ" )ְכֹמַהר ַהְבתּוֹלת זִיְשֹקל
 

 'דף ס
 

ואמר את דברי רב הונא הללו , [שהיה ממקום הנקרא בי כתיל]כשהלך רב גביהה ו

הלא סופה , לא יהא מותר לו לקיימהמדוע , רב אשיהקשה , רב אשילפני 

אינו צריך להוציא , וכל דבר שסופה להיות תחתיו, להיות בעולה תחתיו

 .חקשיא. כפי שנתבאר לעיל לענין בוגרת ומוכת עץ, מחמתו

 

 וולד של בעולה וכהן גדול

ומהטעם הזה אסור לו לשאת אנוסה , שכהן גדול אסור בבעולה, נתבאר

נחלקו חכמים מה דין , ואם עבר ונשאה. להםכי נבעלה , ומפותה של אחר

 . הוולד
 

 .הוולד חלל –לדעת רבי אליעזר בן יעקב 
 

 .הוולד כשר –ולדעת חכמים 
 

הלכה , וכן אמר רב גידל אמר רב, רברב הונא אמר אמר בגמרא וללשון ראשון 

 . כרבי אליעזר בן יעקב

                                                                                                               
 אם כן... דיש לה כתובה הן גדול ואית לה כתובה כמו אלמנה לכ ,וכיון דבעיא גט ,ואם תאמר ו

 ,י"ואמר ר .ומה לי קנס ומה לי כתובה ,הרי יש לה כתובה ,מאי נפקא מינה דאין משלם קנס

אלא מן  ,ועוד נפקא מינה דלא משלם מן העידית כדין קנס .לכתובהדנפקא מינה אם מחלה 

 ,ועוד נראה דהא דאמר רב מוציא בגט .ועוד דכתובת בעולה דרבנן .הזיבורית כדין כתובת אשה

ומיהו  .דבאנוסת עצמו מודה דלא הוי חלל ,ולהכי נקט פלוגתא דרבי באנוסת חבירו ,היינו מדרבנן

 [.'תוס] .להודיעך כוחן דרבנן דמכשרי ,ומצינן למימר דנקט אנוסת חביר

ונתן "דכתיב , אפילו הוא כונסה, אונס נותן מידו. לא יתן כלום, אבל אם מהור ימהרנה לו לאשה ז

 [.י"רש". ]האיש השוכב עמה ולו תהיה לאשה

פנוי הבא על הפנויה עשאה  ,דאמר ,היינו לרבי אלעזר ,דמוציאה בגט דקאמר רב ,ואין לומר ח

 [.'תוס] .דהא אמרי רבנן הולד כשר ,וברייתא דלא כרבי אלעזר ,א רב אברייתא קאידה ,זונה
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 .יםשל רבי אליעזר בן יעקב וחכמי טעמיהם "ולהלן יתבארו בעזה
 

לדעת רבי שהסיבה לכך ש, אמר רב הונא אמר רב, ללשון שני בגמרא. א

שפנוי הבא על , כי דעתו כדעת רבי אלעזר, אליעזר בן יעקב הוולד ממזר

, כל אנוסה ומפותה נעשית זונה, ואם כן, עשאה זונה שלא לשם אישותהפנויה 

. ה חלל הואוכל הנולד מחייבי לאוין של כהונ, היא מחייבי לאוין של כהונהש

 .כי לדעתם פנוי הבא על הפנויה לא עשאה זונה, וחכמים חולקים
 

שמשנת רבי אליעזר בן יעקב קב , כי כלל בידינו, אולם הקשו על הדברים הללו

ואם דעתו . אבל הלכה כמותו בכל מה שאמר, כלומר דבריו מועטים, ונקי

אין , רב שכן אמר רב עמרם אמר, אין הלכה כמותו בזה, כדעת רבי אלעזר

 .הלכה כרבי אלעזר
 

, אינה נעשית זונהאנוסה ומפותה של אחר שלדברי הכל , ורב אשי אמר. ב

ה "יש בה איסור עשה אבל , ואינה בכלל חייבי לאוין של כהונה ְוהּוא ִאשָּׁ

ח יהָּׁ ִיקָּׁ , ומחלוקת חכמים ורבי אליעזר בן יעקב. בתולה ולא בעולה, "ִבְבתּולֶׁ

שכן ענין זה שהנולד , ה של כהונה נעשה חללאם גם הנולד מאיסורי עש

ח ", מאיסורי כהונה למד מהכתוב ת ֵאלֶׁה ֹלא ִיקָּׁ ה ֹזנָּׁה אֶׁ לָּׁ ה ַוֲחלָּׁ נָּׁה ּוְגרּושָּׁ ַאְלמָּׁ

ה יו ִיַקח ִאשָּׁ ה ֵמַעמָּׁ יו  .ִכי ִאם ְבתּולָּׁ א "ויקרא כ" )ְמַקְדשוֹ  'הִכי ֲאִני ְוֹלא ְיַחֵלל ַזְרעֹו ְבַעמָּׁ

הולך על , "ְוֹלא ְיַחֵלל ַזְרעוֹ ְבַעָמיו"הכתוב , עת רבי אליעזר בן יעקבלד(. ו"ד ט"י

הרי , "ְבתּוָלה ֵמַעָמיו ִיַקח ִאָשה"ובכלל זה על מה שנאמר , כל האמור לפניו

מתוך כך , ולדעת חכמים. אהוולד חלל, ונושא בעולה, שגם העובר על איסור זה

ת ֵאלֶׁה ֹלא ", י עשה שאמר ביניהםשחילוק הכתוב בין חייבי לאוין וחייב אֶׁ

ורבי . ברק מחייבי לאוין הוולד חללאם כן ו, שחלוקים זה מזה, למדנו, "ִיָקח

ח"אליעזר בן יעקב אומר שהכתוב  ת ֵאלֶׁה ֹלא ִיקָּׁ , והוא, בא ללמד דבר אחר" אֶׁ

אין , אבל מכהן הבא על אשתו נדה, שדווקא מהאמורים בענין הוולד חלל

 . גהוולד חלל
 

שכן , יש להקשות על דברי רבי אליעזר בן יעקב, אמנם לפי הביאור הזה

ח"מאחר שלדבריו הכתוב  ה ֹלא ִיקָּׁ ת ֵאלֶׁ לא בא לחלק בין חייבי לאוין " אֶׁ

ולא בין , היה ראוי לכתבו בסוף הענין, אלא למעט וולד כהן ונידה, לחייבי עשה

 .קשיא. חייבי עשה לחייבי לאוין

 

 להיטמא להאחות כהן שמותר לו 

ר ", שנאמר, הכהנים אסורים להיטמא למתים ל  'הַוֹיאמֶׁ ה ֱאֹמר אֶׁ ל ֹמשֶׁ אֶׁ

יו א ְבַעמָּׁ ש ֹלא ִיַטמָּׁ ם ְלנֶׁפֶׁ יוצאים  (.'א א"ויקרא כ)" ַהֹכֲהִנים ְבֵני ַאֲהֹרן ְוָאַמְרּתָּׁ ֲאֵלהֶׁ

ִכי "שנאמר , שמותר לכהן הדיוט להיטמא להם במותם, מכלל זה הקרובים

יוִאם ִלְש  ֹרב ֵאלָּׁ ְוַלֲאֹחתֹו  .ְלִאמֹו ּוְלָאִביו ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו ּוְלָאִחיו [אשתו]= ֵארֹו ַהקָּׁ

א ּה ִיַטמָּׁ ה ְלִאיש לָּׁ ְיתָּׁ ר ֹלא הָּׁ יו ֲאשֶׁ ה ֵאלָּׁ ה ַהְקרֹובָּׁ  (. 'ג-'א ב"ויקרא כ)" ַהְבתּולָּׁ
 

ה "איזו אחות היא בכלל הכתוב , ונחלקו חכמים יו ְוַלֲאֹחתֹו ַהְבתּולָּׁ ה ֵאלָּׁ ַהְקרֹובָּׁ

                                                                                                               
 ,אם כן אין זה חייבי עשה גרידא ,לרבי אליעזר בן יעקב ,כיון דלא יחלל קאי נמי אבעולה ,תימה א

 [.'תוס... ]דלא יחלל לאו הוא 

פי לאוקמי אחייבי משום דמיסתבר ט ,דמינה סליק אף על גבולא מוקמינן לא יחלל אבעולה  ב

 [.'תוס] .לאוין

 .שהם חייבי לאוין ,דלא נילף דליהוי חלל מקל וחומר מהני ,דאיצטריך ,בתורת כהנים מפרש ג

כיון דבא עליה עשאה , כי נמיוכי תימא ה ,תימה דמה לאלמנה וכיוצא בה שכן הן עצמן מתחללות

 [.'תוס] .כיון דתפסי בה קידושין ,הא לא הוי זונה ,זונה

ה ְלִאיש ְיתָּׁ ר ֹלא הָּׁ ואיזו אחות אינה , ומותר לכהן הדיוט להיטמא לה, "ֲאשֶׁ

 .ואסור לכהן להיטמא לה, בכלל הכתוב הזה

 

 :דרשת הכתוב לדעת רבי מאיר ורבי יהודה .א
 

, שאינה בתולה, [וכל שכן נשואה], פרט לאנוסה ומפותה – "ְוַלֲאֹחתוֹ ַהְבתּוָלה"

 . נו מטמא להולכן אי
 

 .דשמטמא לה, לרבות את הארוסה – "ַהְקרוָֹבה"
 

, שלדעת רבי מאיר, והנה לעיל נתבאר. שמטמא לה, הלרבות את הבוגרת –" ֵאָליו"

והסיבה , אפילו בוגרת שנשארו לה מקצת בתולים בכלל, "בתולה"כל מקום שנאמר 

שאף שנאמר , ם לומרכי היה מקו, שבכל זאת הוצרך הכתוב לרבות את הבוגרת בפירוש

 .שאין בוגרת בכלל, ונלמד בגזרה שווה מהבתולה האמורה בכהן גדול, "בתולה"כאן 
 

ר ֹלא ָהְיָתה ְלִאיׁש" אבל , שהבעולה האסורה היא הבעולה לאיש, ללמד –" ֲאׁשֶׁ

 .מטמא לה, שלא נבעלה לאיש, מוכת עץ

 

 :דרשת הכתוב לדעת רבי יוסי ורבי שמעון. ב
 

, שאינה בתולה, [וכל שכן נשואה], פרט לאנוסה ומפותה – "ְבתּוָלהְוַלֲאֹחתוֹ הַ "

 . ולכן אינו מטמא לה
 

ואף על פי  שלדעת . שמטמא לה, לרבות את הארוסה שנתגרשה – "ַהְקרוָֹבה"

לזו הוא , אין כהן הדיוט מטמא לה, כל שאינה ראויה לכהן גדול, רבי שמעון

. אבל למוכת עץ אינו מטמא, מאודווקא לזו הוא מט. מריבוי הכתוב, מטמא

, כי בארוסה לא נעשה מעשה, ולא מוכת עץ, וסברא לרבות ארוסה שנתגרשה

שגם , ואומר, ובזה רבי יוסי חולק על רבי שמעון. ובמוכת עץ נעשה מעשה

 . י בסמוך"מטעם שיתבאר בעזה, למוכת עץ הוא מטמא
 

שבכל מקום , שמעוןומכאן למד רבי . שמטמא לה, לרבות את הבוגרת –" ֵאָליו"

ולכן הוצרכה תורה , ואינה בוגרת, הכוונה שכל בתוליה קיימים, "בתולה"שנאמר 

 ".בתולה"ולא למדה זאת ממה שנאמר בענין , לרבות את הבוגרת
 

ר ֹלא ָהְיָתה ְלִאיׁש" כן דעת , שהיתה לאיש על ידי קידושין פרט לארוסה –" ֲאׁשֶׁ

ה"מד מהכתוב ענין זה ל, ולדעת רבי יוסי. רבי שמעון ְיתָּׁ ר ֹלא הָּׁ והכתוב , "ֲאשֶׁ

אבל , שדווקא כשהיה הדבר על ידי איש אינו מטמא לה, בא ללמד" ְלִאיׁש"

 .למוכת עץ הוא מטמא

 

 רבי יוסי ורבי שמעון רבי מאיר ורבי יהודה 
 אסור אסור נשואה
 אסור מותר ארוסה

 אסור אסור אנוסה ומפותה
 אסור מותר מותר מוכת עץ

 מותר ותרמ בוגרת

                                                                                                               
דהויה לשון קידושין  ,פרט לארוסה שהיתה לאיש ,דלא תימא אשר לא היתה ,יצטריך לרבויאוא ד

 [.י"רש. ]היא

ויש  .כדמרבינן מיניה מוכת עץ ,"ולא היתה לאיש"נרבי בוגרת מ ,"אליו"למה לי  ,ואם תאמר ה

דבוגרת מסתבר לרבות טפי  ,לבוגרת גרידא "לא היתה"הוה מוקמינן  ,"אליו"דאי לאו  לומר

 ,דכתיב ברישא לרבות בוגרת "אליו"ולהכי מוקי  ,משום דמוכת עץ איתעביד בה מעשה ,ממוכת עץ

 [.'תוס... ]מוקי למוכת עץ  ,דכתיב בסוף ,"ולא היתה לאיש"

דמבתולה דאונס ומפתה  ,ולא כמו שפירש בקונטרס ,הן גדולמהתם היינו מכ רבינו תםאומר  ו

 ,למימר מהתםוי ליה ולא ה ,לא איירי באונס ומפתה דהא בכולה שמעתא ,י"וכן נראה לר .קאמר

 [.'תוס... ] הן גדולאלא מהתם היינו כ ,למימר בהדיא מאונס ומפתהוי ליה אלא ה
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 גיורת פחותה משלוש שנים ויום אחד לכהן

כל המתגיירת קודם היותה בת שלוש שנים ויום , לדעת רבי שמעון בן יוחי

ואינה בחזקת , מותרת לכהן, שהוא השיעור שהיא נעשית ראויה לביאה, אחד

הרי היא בחזקת , וכל המתגיירת אחר היותה בת שלוש שנים ויום אחד, זונה

 .לכהן ואסורה, זונה
 

ל ", שמצד אחד נאמר, וענין זה למד מהכתובים בענין מלחמת מדין ה ִהְרגּו כָּׁ ְוַעּתָּׁ

ף  ר ַבטָּׁ כָּׁ ר ֲהֹרגּוזָּׁ כָּׁ ה ֹיַדַעת ִאיש ְלִמְשַכב זָּׁ ל ִאשָּׁ , ומשמע שבנשים, (ז"א י"במדבר ל)" ְוכָּׁ

אבל בטף , יש חילוק בין זו שידעה איש ובין זו שלא ידעה איש, כלומר בגדולות

ר ֹלא ", ומצד שני נאמר. ומותר לקיים את כולן, אין חילוק ְוֹכל ַהַטף ַבנִָּׁשים ֲאשֶׁ

ם כֶׁ ר ַהֲחיּו לָּׁ כָּׁ ְדעּו ִמְשַכב זָּׁ כלומר דווקא את הטף שלא ידעו , (ח"א י"במדבר ל)" יָּׁ

 . אבל את אותן שידעו אסור לקיים, משכב זכר מותר לקיים
 

ר ֲהֹרגּוְוכָּׁ "שבאמת הכתוב , ויישוב הסתירה הוא כָּׁ ה ֹיַדַעת ִאיש ְלִמְשַכב זָּׁ , "ל ִאשָּׁ

אלא , ואינו מדבר בנבעלת ממש, אלא אף בקטנה, אינו מדבר בגדולה דווקא

כלומר יתירה על שלוש , שכל שהיא ראויה להיבעל, ובא ללמד, בראויה להיבעל

ר ֹלא יָּׁ "והכתוב . יש להרוג, שנים ויום אחד ר ְוֹכל ַהַטף ַבנִָּׁשים ֲאשֶׁ כָּׁ ְדעּו ִמְשַכב זָּׁ

ם כֶׁ , אינו מדבר בכל מי שלא נבעלו אלא רק באינן ראויות להיבעל" ַהֲחיּו לָּׁ

ולהלן יתבאר ]. ואותן מותר להחיות, כלומר פחות משלוש שנים ויום אחד

 [.י כיצד בדקו אותן"בעזה
 

והרי פינחס , הקיום האמור כאן הוא אף לקחת אותן לנשים, ולדעת רבי שמעון

ואם כן גם לו הותר לקחת את הטף בנשים שהיו פחות , יה עימהםהכהן ה

הרי שהותר לכהן לשאת גיורת שנתגיירה כשהיא , משלוש שנים ויום אחד

 .פחות משלוש שנים ויום אחד
 

ר ֹלא "הכתוב , כי לדעתם, וחכמים חולקים על רבי שמעון ְוֹכל ַהַטף ַבנִָּׁשים ֲאשֶׁ

ר ַהֲחיּו כָּׁ ְדעּו ִמְשַכב זָּׁ ם יָּׁ כֶׁ , ואם כן, אלא לשפחות, אינו מתיר לקחתן לנשים, "לָּׁ

 .אין ללמוד מכאן שהגיורת הפחותה משלוש שנים ויום אחד מותרת לכהן

 

הלכה כרבי שמעון בן , אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לויו 

  .יוחאי
 

 האם כך שמעת בפירוש מרבי יהושע בן, שאל רבי זירא את רבי יעקב בר אידי

מתוך המעשה המובא , או שדייקת כן מעצמך, שהלכה כרבי שמעון בו יוחי, לוי

 .להלן
 

והשיב רבי יעקב בר אידי שכן שמע בפירוש מרבי יהושע בן לוי שהלכה כרבי 

 .שמעון

 

ורב ספרא אמר שבאמת לא נפסק כרבי שמעון בן יוחי בפירוש אלא מחמת 

עליה קול ערעור לפסול ויצא , המעשה שארע בעיר אחת שהיתה בארץ ישראל

ומצא בה גיורת שנתגיירה , ובדקה, ושיגר רבי את רבי רומנוס, משפחת העיר

 .והתירה לו רבי לקיימה, פחותה משלוש שנים ויום אחד שנישאת לכהן
 

שלכתחילה כהן , שהלכה כרבי שמעון, שאין להביא ראיה ממעשה זה, והקשו

, כי אפשר שבאותו מעשה, חדנושא גיורת שנתגיירה פחות משלוש שנים ויום א

אבל לכתחילה היה אוסר , התיר לו לרבי לקיימה, רק משום שכבר נשאה הכהן

שכן מצינו . אף אם נתגיירה פחותה משלוש שנים ויום אחד, לכהן לשאת גיורת

חילוק זה לענין בוגרת ומוכת עץ שאף שלדעת רב ורבי יוחנן כהן גדול אסור 

 .יוציא לשאת בוגרת ומוכת עץ אם נשא לא
 

שבוודאי יש ראיה מאותו מעשה שכהן מותר בגיורת , ודחו זאת ואמרו

שכן דווקא לענין בוגרת ומוכת עץ יש , שנתגיירה פחות משלוש שנים ויום אחד

סופה להיות בוגרת ובעולה , משום שגם אם היה נושא בתולה, להתיר בדיעבד

ד אסורה לו אבל אם גיורת שנתגיירה פחות משלוש שנים ויום אח, תחתיו

כי אין לומר שגם אם היה נושא ישראלית , אין להתיר בדיעבד, משום זונה

 .סופה להיות זונה תחתיו

 

ומיחה בו רב , ומעשה בכהן שנשא גיורת פחותה משלוש שנים ויום אחד 

. היאך נשאת אשה האסורה לךכלומר , מה זאת, ואמר לו, נחמן בר יצחק

הלכה , קב בר אידי אמר רבי יהושע בן לויהלא כך אמר רבי יע, השיב לו הכהן

ואם , אותה [גרש]=לך והוצא אמר לו רב נחמן בר יצחק . כרבי שמעון בן יוחי

ותוציא על , אנדה אותךכלומר , אוציא לך רבי יעקב בר אידי מאוזנך, לא

 .אכרחך

 

 בדיקת נשות מדין

ם ויום היתירות על שלוש שני]=נתבאר שאת נשות מדין שהיו ראויות להיבעל 

פחותות ]=ואת נשות מדין שלא היו ראויות להיבעל , היו צריכים להורגן, [אחד

 .היו מותרים להחיות, [משלוש שנים ויום אחד
 

, שבדקום על ידי נס, ואמר רב הונא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא

, בידוע שהיא ראויה להיבעל, כל שפניה מוריקות, העבירו אותן לפני הציץש

 .בידוע שאינה ראויה להיבעל, פניה מוריקותוכל שאין 

 -

 [.בפניהן של עוברי עבירה מוריקין]=הדרוקן  ,סימן לעבירה, אמר רב נחמןו

 

 בדיקת בנות יבש גלעד

לפי שלא באו להלחם  ,כל אנשי יבש גלעדישראל  כשהרגו ,בימי פלגש בגבעה

 ונתנום, מהם את הנשים שלא נבעלוהחיו  ,שבטיםבשבט בנימין כשאר 

ד ַאְרַבע "כמו שנאמר , לנותרים משבט בנימין לנשים ֵביש ִגְלעָּׁ ַוִיְמְצאּו ִמיֹוְשֵבי יָּׁ

ר  כָּׁ ה ִאיש ְלִמְשַכב זָּׁ ְדעָּׁ ר ֹלא יָּׁ ה ְבתּולָּׁה ֲאשֶׁ ל ַהַמֲחנֶׁה ִשֹלה ֵמאֹות ַנֲערָּׁ ם אֶׁ ִביאּו אֹותָּׁ ַויָּׁ

ץ ְכנַָּׁען רֶׁ ר ְבאֶׁ ה ַויְ . ֲאשֶׁ ֵעדָּׁ ל הָּׁ ִמן ַוִיְשְלחּו כָּׁ ל ְבֵני ִבְניָּׁ ם ַדְברּו אֶׁ ַלע ִרמֹון ַוִיְקְראּו לָּׁהֶׁ ר ְבסֶׁ ֲאשֶׁ

לֹום ֵעת ַהִהיא  .שָּׁ ִמן בָּׁ ב ִבְניָּׁ ד ַויָּׁשָּׁ ר ִחיּו ִמְנֵשי יֵָּׁבש ִגְלעָּׁ ם ַהנִָּׁשים ֲאשֶׁ הֶׁ ְצאּו ַוִיְּתנּו לָּׁ ְוֹלא מָּׁ

ם ֵכן  (ד"י-ב"א י"שופטים כ" )לָּׁהֶׁ
 

, על ידי שהושיבו אותן על חבית של ייןים אלו שבדקו נש, ואמר רב כהנא

                                                                                                               
לפי שבאה מן העובדי וטעמא  ... שנים אסורה מטעם זונה שלושנתגיירה פחותה מבת  לואפי א

הכא משמע דגיורת אסורה לכהן ד ,א"ר משה מפונטייש"והקשה ה ... ][כוכבים השטופים בזימה 

ד של חשמונאי גזרו דהבא על העובדת "ידב ,ובפרק אין מעמידין אמר ,מדאורייתא מטעם זונה

אבל  ,ג"ד משום נש"ואיכא למ ,אם הוא כהן חייב משום זונה רושפי ,ז"כוכבים חייב משום נשג

אבל לרבא דפליג  ...יב ולאביי ניחא דאעובדת כוכבים לא מחי .דנשייהו לא מפקרי ,משום זונה לא

ויש  .קשה... עליה וקאמר אחד זה ואחד זה פירוש בין זונה עובדת כוכבים בין זונה ישראלית 

 ,אבל לא זינתה ,כדקאמר רבא ,דיליף לה מזונה ישראלית ,לומר דרבא לא פליג אלא היכא דזינתה

לא זינתה הוצרכו כדקאמר אביי משום דכתיב לא יחלל והיכא ד ,מודה דלא מיתסרא משום זונה

 [.'תוס] .דלא זינתה אף על גבאסורה משום זונה  ,אבל גיורת דשייך בה קיחה וחילול ,לגזור

והדרוקן לאו היינו ירקון כדאמר  .כדאמרינן בבמה מדליקין ,י העבירה בא הדרוקןל ידע ב

 [.'תוס] .דכל שפניה מוריקות ,כדאמר ,אבל קצת יש להדרוקן ירוקת פנים .בהרואה
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  .בתולה אין ריחה נודף, אבעולה ריחה נודף
 

א ַאֲהֹרן "אבל לא העבירום לפני הציץ לבודקן כי בציץ נאמר  יָּׁה ַעל ֵמַצח ַאֲהֹרן ְונָּׁשָּׁ ְוהָּׁ

ִמיד  יָּׁה ַעל ִמְצחֹו ּתָּׁ ם ְוהָּׁ ְדֵשיהֶׁ ל ַמְּתֹנת קָּׁ ֵאל ְלכָּׁ ר ַיְקִדישּו ְבֵני ִיְשרָּׁ ִשים ֲאשֶׁ דָּׁ ת ֲעֹון ַהקֳּ ם אֶׁ הֶׁ צֹון לָּׁ ְלרָּׁ

, ודווקא להם כלומר ישראל. לרצון ולא לפורענות( ח"ח ל"שמות כ" )'הִלְפֵני 

ולכן את בנות מדין , אבל לנוכרים אף לפורענות, ולא לפורענותהציץ לרצון 

 .הציץ בדק

 

 א"דף ס

 

 טומאת אוהל בקברי נוכרים

ולכן , באינם מטמאים טומאת אוהלקברי נוכרים , לדעת רבי שמעון בן יוחי

שלענין טומאת אוהל נאמר לשון , המאהיל עליהם בלא לגעת בהם אינו נטמא

ה ָא", "אדם" לֹזאת ַהּתֹורָּׁ ם ִכי יָּׁמּות ְבֹאהֶׁ ונוכרים אינם , (ד"ט י"במדבר י)" דָּׁ

ם ", שנאמר, קרויים אדם ם ַאּתֶׁ ם ְנֻאם ֵק ֲאִני ֱאֹלְוַאֵּתן ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי ָאדָּׁ  'היכֶׁ

. ג"אדם"ואין הנוכרים קרויים , "אדם"אתם קרויים ( א"ד ל"יחזקאל ל" )לאקים

 . דומשא יש בהם אבל טומאת מגע, ודווקא טומאת אוהל אין בהם
 

והם , "אדם"שגם נוכרים קרויים , ואומרים, על רבי שמעוןוחכמים חולקים 

ל"בכלל הכתוב  ם ִכי יָּׁמּות ְבֹאהֶׁ  .מטמאים באוהלולפיכך קברי נוכרים , "ָאדָּׁ

 

 "אדם"מקומות שלדברי הכל נקראו נוכרים בשם 

, ותהוא לשון חשיב, "אדם"כשנאמר בכתוב , שלדעת רבי שמעון, נתבאר

 . ולא לנוכרים, והכוונה לישראל בלבד
 

, "בהמה"עם " אדם"כשנזכר אבל , בפני עצמו" אדם"אמנם כל זה כשנזכר 

, "בהמה"אלא להבדילו מה, "אדם"להחשיב את ה" אדם"אין כוונת הכתוב 

 ".בהמה"כולל גם נוכרים שכולם נבדלים מ" אדם"ובאופן הזה ה
 

ש "כתב , ב את שלל הבהמותאחר שמנה הכתו, כגון בשלל מלחמת מדין ְונֶׁפֶׁ

ף ר ָאלֶׁ שָּׁ ה עָּׁ ם ִששָּׁ אלא לשלל , ואין כוונת הכתוב לישראל ,(ו"א מ"במדבר ל)" ָאדָּׁ

 .בנות מדין

                                                                                                               
י "וכאן לא פירש רש[. י במסכת כתובות"רש] .יה מריחין ריח היין שנכנס לה דרך פתח הפתוחמפ א

שאין ריחה  ,מה שאין כן בתולה ,שהבעולה ריחה נודף ביין ,ע למה לא פירש איפכא"ויל. כלום

 .ף בייןדנו

 ,אף דאיקרו אדם ,למה ליה לרבי בנאה לציוני מערתא דאברהם אבינו ואדם הראשון ,תימה ב

הא לא מטמא באהל  ,דאמרי קברי עובדי כוכבים מטמאין באהל ,לרבנן לואו אפי ,אדם ואברהם

דכי  ,דאדם כי ימות באוהל ,אפילו קברי ישראל אלא אותם שמתו משעה שנאמרה אותה פרשה

ומדאיצטריך נמי בנזיר קרא לרבות קבר שלפני הדבור  ,ימות משמע באותם העתידים למות עדיין

 [.'תוס] .הל לא מטמאמכלל דבא ,למגע

שנאמר  ,ם העוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול"דעכו ,דרשינן בודה זרהע כתתימא דבריש מס ג

בקונטרס  רשופי ".האדם"אלא  ,כהנים לוים וישראלים לא נאמר "'אשר יעשה אותם האדם וגו"

 ,"האדם"ל "אדם"דיש חילוק בין  ,מפרש בינו תםור ... דהכא בי שמעוןדההוא לית ליה הך דר ...

אתם "דגבי פורענות דוקא קאמר  ,ר משולם היה אומר"וה ... נינהו "האדם"דעובדי כוכבים בכלל 

הוה ליה למכתב  "האדם וחי"אבל גבי  ,דלא רצה לכתוב ישראל בהדיא גבי פורענות "קרוין אדם

 [.'תוס... ]בהדיא כהנים לוים וישראלים כמו שרגיל בכל מקום 

דלא מיקרו  אף על גבהלכך  ,"אדם"לא כתיב ו ,"נוגע בעצם או בחלל", אמרשלענין טומאת מגע נ ד

או בעצם ' וכל אשר יגע על פני השדה וגו"דכתיב  ואף על גב[. י"רש. ]מטמו במגע ובמשא ,"אדם"

 [.'תוס] .הא דרשינן בנזיר לענין אהל "אדם

 

ר ", שנאמר בה, וכמו כן בענין נינוה ִעיר ַהְגדֹולָּׁה ֲאשֶׁ ַוֲאִני ֹלא ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה הָּׁ

ְשֵרה ִרב ּה ַהְרֵבה ִמְשֵּתים עֶׁ ה יֶׁש בָּׁ ַדע ֵבין ְיִמינֹו ִלְשֹמאלֹו ּוְבֵהמָּׁ ר ֹלא יָּׁ ם ֲאשֶׁ ֹו ָאדָּׁ

ה ונקראו , אלא נוכרים, הנזכר בכתוב אינו ישראל" אדם", (א"יונה ד י)" ַרבָּׁ

 .הנזכרת בכתוב" בהמה"להבדילם מה, "אדם"

 

 טהרה שאחר מלחמת מדין

כמו , אחר מלחמת מדין נצטוו אנשי המלחמה לטהר עצמם מטומאת מת

ל ", מרשנא לָּׁ חָּׁ ש ְוֹכל ֹנֵגַע בֶׁ ִמים ֹכל ֹהֵרג נֶׁפֶׁ ם ֲחנּו ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁה ִשְבַעת יָּׁ ְוַאּתֶׁ

ם ם ּוְשִביכֶׁ  (.ט"א י"במדבר ל)" ִּתְתַחְטאּו ַביֹום ַהְשִליִשי ּוַביֹום ַהְשִביִעי ַאּתֶׁ
 

ה עֲ ", כמו שנאמר, והנה מבני ישראל לא מת איש ל ֹמשֶׁ ת ֹראש ַוֹיאְמרּו אֶׁ יָך נְָּׁשאּו אֶׁ דֶׁ בָּׁ

ֵדנּו  ר ְביָּׁ ה ֲאשֶׁ מָּׁ נּו ִאישַאְנֵשי ַהִמְלחָּׁ ואם בכל זאת , (ט"א מ"במדבר ל)" ְוֹלא ִנְפַקד ִממֶׁ

על כרחך הוצרכו לטהר עצמם ממה שנטמאו במתי , הוצרכו לטהר עצמם

 .שגם נוכרים מטמאים, לדברי חכמים, ומכאן לכאורה ראיה, מדין
 

רבי שמעון הוצרכו להיטהר מחמת טומאת אחד מאנשי הצבא ואמרו שלדעת 

נּו ִאיש"והכתוב , הישראלים שמת אינו מלמד שלא מת אחד " ְוֹלא ִנְפַקד ִממֶׁ

 .וכולם שלמים כשהיו, אלא מלמד שלא חסר אחד מהם לעבירה, מהם
 

והוצרכו , שלא מת אחד מישראל, שאמנם גם רבי שמעון מודה, ורבינא אמר

אלא , ומכל מקום לא נטמאו בהם באוהל, ת טומאת מתי מדיןלהיטהר מחמ

 .האין מכאן ראיה שקבריהם מטמאים באוהל, ואם כן, במגע ומשא

 

 כהן הדיוט שאירס אלמנה ונתמנה להיות כהן גדול

, וכמו כן נתבאר. שכהן גדול מצווה לקחת בתולה ולא בעולה, כבר נתבאר

 .רשאי לכונסה, הן גדולונעשה כ, שאם אירס אלמנה בעודו כהן הדיוט
 

ח ִכי ", שענין זה למד מריבוי הכתוב, ואמרו ת ֵאלֶׁה ֹלא ִיקָּׁ לָּׁה ֹזנָּׁה אֶׁ ה ַוֲחלָּׁ נָּׁה ּוְגרּושָּׁ ַאְלמָּׁ

הִאם  יו ִיַקח ִאשָּׁ  (. ד"י א"ויקרא כ)" ְבתּולָּׁה ֵמַעמָּׁ
 

, שקידש את מרתא בת בייתוס כשהיה כהן הדיוט, ומעשה ביהושע בן גמלא

 .וכנסה, להיות כהן גדולומנהו המלך 

 

 כהן הדיוט שמת אחיו והניח יבמה ונתמנה להיות כהן גדול

אבל , רשאי לכונסה, ונעשה כהן גדול, דווקא המארס אשה בעודו כהן הדיוט

ונעשה כהן , אפילו עשה בה מאמר, מי שנפלה לפניו יבמה בעודו כהן הדיוט

הְבתּולָּׁ ", ל"שנאמר בכתוב הנ, אסור לו לכונסה, גדול יו ִיַקח ִאשָּׁ , "ה ֵמַעמָּׁ

 .ולא יבמה" אשה"

 

 

                                                                                                               
 ,אהלות כתכדתנן במס ,פליג עליה בן שמעון בן גמליאלדר בי שמעוןדאין הלכה כר ,י"רומר וא ה

בעובדא  ,ובפרק המקבל .וצריכים כהנים ליזהר מקברי עובדי כוכבים .והלכה כמותו במשנתנו

ועיקר טעמא  ,דחויי קא מדחי לה ,שמעון בן יוחי דהכא בידהשיב לרבה בר אבוה כר ,דאליהו

ו שמצינו כמ ,וכן היה רגיל בכל מקום לדחות .שהיה סומך על רוב ארונות שיש בהן פותח טפח

ועיקר  .אמר ליה צדיקים אינם מטמאים ,ואמר ליה לאו כהן ניהו מר ,כשהיה קובר רבי עקיבא

ומיהו בבתי עובדי כוכבים  .והיו יראים לקברו ,שהיה מהרוגי מלכות ,טעמא לפי שהיה מת מצוה

בחוצה לארץ  ,מדורות העובדי כוכבים טמאים ,כדתניא בתוספתא דאהלות ,מותרים ליכנס

 [.'תוס] .םטהורי



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :בחינם ל"עלון בדואלקבלת ה
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 ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע
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  9ליון חיג
 ו"ס-'נ מסכת יבמות
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 מינוי יהושע בן גמלא לכהונה גדולה

, ומשמע, שהמלך מינה את יהושע בן גמלא להיות כהן גדול, שנינו במשנתנו

 .אבל אחיו הכהנים והסנהדרין לא מינו אותו, שמכח המלך נעשה כהן גדול
 

שר של רשעים אני רואה קכלומר , קטיר קחזינא הכא, ואמר על כך רב יוסף

 .אלא שנתן ממון ומינוהו ,שלא היה ראוי לכך ,כאן
 

עיילה ליה מרתא  [שלושה קב של דינרים]= תרקבא דדינרי, אמר רב אסיוזהו ש

עד דמוקי ליה  [אהכניסה מרתא בת בייתוס לינאי המלך]= בת ביתוס לינאי מלכא

 [גמלא בכהנים גדולים עד שהעמיד את יהושע בן]=ליהושע בן גמלא בכהני רברבי 

 

 יבמה שנפלה לפני כהן גדול

אשת המת זקוקה לכהן הגדול , כהן גדול שמת אחיו בלא בנים והניח אשה

 .לייבום או חליצה
 

, היא אסורה לכהן גדול באיסור עשה ולא תעשה, כשהיא אלמנה מן הנישואין

נָּׁה "שנאמר , וכהן גדול אסור באלמנה, שכן היא אלמנה ובעולה ֹלא  ...ַאְלמָּׁ

ח יו "שנאמר , וכמו כן הוא מצווה על הבתולה ולא על הבעולה, "ִיקָּׁ ְבתּולָּׁה ֵמַעמָּׁ

ה מדין , ומאחר שהיא אסורה לכהן גדול באיסור עשה ולא תעשה, "ִיַקח ִאשָּׁ

כי כלל בידינו שמצוות עשה , תורה אינו רשאי לקיים מצוות עשה של יבום

 .יא חולצת לו ולא מתייבמתועל כרחך ה, אינה דוחה עשה ולא תעשה
 

אינה אסורה לכהן גדול , מאחר שהיא בתולה, וכשהיא אלמנה מן האירוסין

נָּׁה ", אלא באיסור לא תעשה בלבד ח ...ַאְלמָּׁ מדין תורה רשאי , ואם כן, "ֹלא ִיקָּׁ

אלא . שכן מצוות עשה דוחה מצוות לא תעשה, לקיים מצוות עשה של יבום

בשאר ביאות אין מצוות אבל , ה בלבדשהמצווה מתקיימת בביאה ראשונ

לא יוכל לקיימה מביאה שניה ומאחר ש, אלא רק איסור אלמנה בלבד, יבום

גזירה ביאה ראשונה ]=שגם ביאה ראשונה לא יבוא עליה , אמרו חכמים, ואילך

 .גולפיכך היא חולצת ולא מתייבמת ,[באטו ביאה שניה

 

 לשאת איילונית

 .ישראל. א
 

ומכל מקום . מותרת לבוא בקהל, פי שאינה ראויה ללדתאף על , האיילונית

לא ישא , וגם אין לו בנים, מי שאין לו אשה הראויה ללדתש, אמרו חכמים

ועם , ועדיין לא יצא ידי חובתו, שהרי הוא מצווה על פריה ורביה, איילונית

 .האיילונית לא יקיים חובתו
 

 .כהן. ב
 

, ויש לו בנים, ה הראויה ללדתאף על פי שיש לו אשכהן , לדעת רבי יהודה

 ,שנאמר, היא הזונה האמורה בתורההאיילונית ש, אסור לו לשאת איילונית

עּו " ת ִהְזנּו ְוֹלא ִיְפֹרצּו ְוָאְכלּו ְוֹלא ִיְשבָּׁ ְזבּו ִלְשֹמר 'הִכי אֶׁ ללמד שכל ביאה , ('י 'הושע ד" )עָּׁ

                                                                                                               
 [.'תוס. ]דאם כן לא היה מושיב אחר במקומו ,דבפרק האומר בקידושין הן גדוללאו היינו ינאי כ א

 .נאמרו עוד טעמים' ובדף כ ב

לא הן גדול דקתני שומרת יבם לכהן הדיוט ונתמנה להיות כ ,לה נןמרישא שמעי ,ואם תאמר ג

שרוקקת הן גדול משום בזיון דכדעתך לקא דס ,דהכא חולץ אתא לאשמועינן ,י"רומר וא .יכנוס

 [.'תוס] .בסנהדריןהן גדול ובפרק כ ,דכבר תנן לה לעיל אף על גב ,לפניו לא תחלוץ

ה ֹזנָּׁה ", מרשנא, וכהן אסור בזונה, דשאין בה פירצה נקראת ביאת זנות  ...ִאשָּׁ

חּו  ".ֹלא ִיקָּׁ
 

, ביאת איילונית אינה ביאת זנותש, ואומרים, וחכמים חולקים על רבי יהודה

ובהמשך . ]האיילונית מותרת לכהן שיש לו אשה הראויה ללדת או בניםו

 [.י מי נחשבת זונה לדעת חכמים"יתבאר בעזה

 

 חליצה בקטן או בקטנה

אין עושים , או שהיתה היבמה קטנה, טןשאם היה הייבם ק, הכל מודים

ְוִאם ֹלא ַיְחֹפץ ", כי נאמר בפרשה, והסיבה לכך. חליצה עד שיגדלו שניהם

ת ְיִבְמּתֹו  ַקַחת אֶׁ ִאיש לָּׁ ה... הָּׁ ְלצָּׁ ויש להקיש את היבמה , ולא קטן" ִאיש" "ְוחָּׁ

אין כאן חליצה עד , ואם כן, ללמד שגם היא תהא אשה ולא קטנה, לייבם

 .שניהם גדוליםשיהיו 

 

 ייבום בקטן או בקטנה

אין עושים , או שהיתה הייבמה קטנה, אם היה הייבם קטן, לדעת רבי מאיר

כי סריס ואיילונית אינם בני , והסיבה לכך. עד שיהיו שניהם גדולים, ייבום

יתברר שבא על אשת , או היבמה איילונית, ואם ימצא הקטן סריס, ייבום

ואף שרוב בני אדם , ויש בידם איסור כרת, םאחיו שלא במקום מצוות יבו

, רבי מאיר אומר שיש לחוש גם למיעוט בני אשם, אינם סריסים ואיילוניות

וזו אינה , ויתברר שזה אינו סריס, ולפיכך ימתינו עד שיגדלו. שהם כאלה

 .וייבם, איילונית
 

 . הואינה חולצת, הקטנה מתייבמת, ולדעת רבי אליעזר

 

 הזונה האסורה לכהן

ה ֹזנָּׁה "שכהן אסור לשאת זונה שנאמר , כבר נתבאר חּו ...ִאשָּׁ ונחלקו , "ֹלא ִיקָּׁ

 .חכמים מי נחשבת זונה
 

שאין , כלומר טועה מתחת בעלה לאחרים, זונה כשמה, לדברי רבי אליעזר. א

 .ונבעלה למי שאינו בעלהאשת איש שזינתה זונה אלא 
 

שהפקירה כל , פנויה היאו אפילו, זונה זו מופקרת, לדברי רבי עקיבא. ב

 .אבל משום בעילה אחת אין הפנויה נעשית זונה, קרויה זונה, עצמה לכל
 

כגון , ואפילו לבעלה, כל שנבעלה בעילת פסול, לדברי רבי מתיא בן חרש. ג

והלך , שנאסרה לו עד שתשתה מים המרים, ונסתרה, שקינא לה בעלה

 .הבביאה זו נעשית זונ, ובא עליה בדרך, להשקותה
 

 [.כפי שנתבאר לעיל], איילוניתזונה זו , לדברי רבי יהודה. ד
 

שבעודה נוכרית נבעלה לנוכרי שאינו בן , גיורתהזונה היא , לדברי חכמים. ה

וכן מי , שבעודה שפחה נבעלה לעבד שאינו בן קידושין, משוחררתוכן , קידושין

בת ישראל וכגון , העריותאחד מכל כגון , לאסור להבעילת זנות שנבעלה 

                                                                                                               
. ולא ממעט אלא היכא דלא אתיא לעולם לכלל פירצה ,קטנה אתיא לכלל פירצה לכשתתגדל ד

 [.'תוס]

ותתקיים  ,ותגדל אצלו ,אבל מתייבמת ,דאין מעשה קטנה כלום ,דאינה נפטרת לשוק בחליצתה ה

 [.י"רש. ]מצות יבום
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 .אלנתין ולממזר
 

עשאה , הבא על הפנויה שלא לשם אישות באפילו פנוי, לדברי רבי אלעזר. ו

 .זונה
 

  .אין הלכה כרבי אלעזר ,אמר רב עמרםו

 

 לדעת רבי אליעזר כהן לא ישא את הקטנה

וחכמים . ]כהן לא ישא את הקטנה, מבואר בברייתא לדעת רבי אליעזר

 [.חולקים ומתירים
 

מדוע לדעתו כהן לא , צא ועיין בטעמו של רבי אליעזר, רב חסדא לרבהאמר לו 

ולהלן נסדרו הטעמים . שבערב ישאל ממך רב הונא מה טעם הדבר, ישא קטנה

 .שהובאו בגמרא לדבר זה
 

 [.כרבי יהודה]ואיילונית זונה [ כרבי מאיר]שמא איילונית . א
 

לדעת רבי ( א), יעזרואמר שזהו טעמו של רבי אל, ועיין בדבר זה, יצא רבה

כדעת ]וכל קטנה יש לחוש בה שמא היא איילונית , חוששים למיעוט, אליעזר

וכמו כן דעת רבי ( ב)[. רבי מאיר החושש לכך ומשום כך אומר שאינה מתייבמת

ולפיכך כהן [. כדעת רבי יהודה], שאיילונית היא זונה האסורה לכהן, אליעזר

 .לושמא יתברר שהיא אסורה , אסור בקטנה
 

רבי אליעזר אינו חושש ( א. )כי שני הדברים הללו אינם נכונים, ודחו זאת

שקטנה , ואומר, שהוא חולק על רבי מאיר, כפי שנתבאר לעיל, למיעוט

רבי אליעזר אינו אומר ( ב. )ואין לחוש שמא היא איילונית, מתייבמת

, ואומר, שהוא חולק על רבי יהודה, כפי שנתבאר לעיל, שאיילונית היא זונה

 .שאין זונה אלא אשת איש שזנתה תחת בעלה
 

 .אסורה לכהן גדול בלבד כי כשיקנה אותה תהא בעולה. ב
 

אלא לכהן , שלא אסר רבי אליעזר קטנה לכל כהן, ורב אדא בר אהבה אמר

שכן מהתורה , משום שכשהיא קטנה אינו קונה אותה, וטעמו, גדול בלבד

ואז היא כבר , ת לו אלא כשתגדלואינה מתקדש, קידושי קטנה אינם כלום

 .ואסור בבעולה, וכהן גדול מצווה על הבתולה, בעולה
 

כלומר אין אלו דברי , כמו בלי לב], ואמר מכלי לב, אולם רבא לא הסכים עמו

ואז , הכל מודים שנתקדשה לו מהתורה, שכן אם נתקדשה על ידי אביה, [טעם

ואם . מר שהיא אסורה לוואין מי שיא, כנסה כהן גדול כדין כשהיא בתולה

ומי יחלוק על רבי , הכל מודים שאין קידושיה כלום, נתקדשה על ידי עצמה

, הלא כשתהא גדולה ותתקדש לו מהתורה, שהיא מותרת לו, אליעזר ויאמר

 .היא כבר בעולה
 

 .שמא תתפתה עליו. ג
 

כי , והטעם לכך. הקטנה אסורה לכל הכהנים, שלדעת רבי אליעזר, ורבא אמר

, יפתוה בני אדם לזנות עמהם, שאין בה דעת, לחוש שמא מתוך קטנותהיש 

 . ובכך היא נאסרת לבעלה
 

                                                                                                               
 ,אלא מחייבי כריתות ,דמחייבי לאוין דתפסי בה קידושין לא הוי זונה ,לומר כןי אפשר וא א

 [.'תוס. ]בהחולץ רשתי כדפי

 [.'תוס] .דחשובה זונה ,שמזנה על אשתו ,נשויל שכן דכ ,לאו דוקא נקט פנוי ב

כי , אינה נאסרת לו, אבל אם הוא ישראל, ודווקא לבעלה כהן היא נאסרת בכך

 .ואשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה, פיתוי קטנה נחשב כאונס
 

 ."יו ִיַקח ִאָשהְבתּוָלה ֵמַעמָ "אסורה לכהן גדול בלבד שנאמר . ד
 

, אלא לכהן גדול בלבד, שלא אסר רבי אליעזר קטנה לכל כהן, ורב פפא אמר

ה"שכך היא גזרת הכתוב  יו ִיַקח ִאשָּׁ ה ֵמַעמָּׁ שכן מצד אחד נאמר " ְבתּולָּׁ

ה"ומצד שני נאמר , ומשמע קטנה" ְבתּולָּׁה" על , ואם כן, ומשמע גדולה, "ִאשָּׁ

, ולכלל בגרות לא באה, שיצאה מכלל קטנות ,כרחך כוונת הכתוב לנערה

 .ואסור בקטנה ובבוגרת, ומכאן שכהן גדול מצווה על נערה דווקא
 

 .אסורה לכהן גדול בלבד כי אין בתולה אלא נערה. ה
 

אלא , שלא אסר רבי אליעזר קטנה לכל כהן, ורב נחמן בר יצחק אמר גם כן

, גהכוונה לנערה דווקא, "הְבתּולָּׁ "שלדעתו כל מקום שכתוב , לכהן גדול בלבד

ה הְוַהַנֲערָּׁ ", כמו שנאמר, ולא לקטנה ה ְמֹאד ְבתּולָּׁ ד  דֹטַבת ַמְראֶׁ ּה ַוֵּתרֶׁ עָּׁ ְוִאיש ֹלא ְידָּׁ

ַעל ּה ַוּתָּׁ ַעְינָּׁה ַוְּתַמֵלא ַכדָּׁ  (.ז"ט ד"בראשית כ" )הָּׁ

 

 החובה לשאת אשה

ת מצוות ויצא בהם ידי חוב, כמה בנים יהיו לו לאיש, י"בהמשך יתבאר בעזה

 . פריה ורביה
 

עליו ו, אסור לו להיבטל, כל שלא יצא ידי חובת מצוות פריה ורביהומבואר ש

 . הלשאת אשה הראויה ללדת
 

שוב אינו חייב לשאת אשה הראויה , יצא ידי חובת מצוות פריה ורביהאבל אם 

אבל לא יעמוד בלא אשה , ורשאי לשאת גם אשה שאינה ראויה ללדתו, ללדת

ר ", רשנאמ, כלל ם ְלַבדֹו ים ִק ֱאֹל 'הַוֹיאמֶׁ ָאדָּׁ ר ְכנְֶׁגדוֹ ֹלא טֹוב ֱהיֹות הָּׁ ה לֹו ֵעזֶׁ ֱעשֶׁ " אֶׁ

 (.ח"י 'בראשית ב)
 

רשאי להיבטל מפריה , שמי שקיים מצוות פריה ורביה, כן מבואר במשנתנו

ישא אשה , נשא אדם אשה בילדותו, ואומרעל כך ורבי יהושע חולק . ורביה

ת " ,מרשנא, יהיו לו בנים בזקנותו, נים בילדותוהיו לו ב, בזקנותו ר ְזַרע אֶׁ ַבֹבקֶׁ

ב רֶׁ ָך ְוָלעֶׁ ה ִיְכָׁשר [לעת זקנה]= ַזְרעֶׁ ָך ִכי ֵאיְנָך יוֵֹדע ֵאי זֶׁ איזה זרע יהא ]= ַאל ַתַנח ָידֶׁ

ָחד טוִֹבים [הגון וירא שמים ומתקיים ם ְכאֶׁ ה ְוִאם ְׁשֵניהֶׁ ה אוֹ זֶׁ (. 'ו א"קהלת י)" ֲהזֶׁ

                                                                                                               
 [.'תוס] .מקום לכתוב נערה בתולהאמאי איצטריך בשום  ,דלהאי תנא ,קשה ג

שהיתה בת שלש כשנשאה  ,תניא בהדיא ובסדר עולם .תימה דהכא משמע דרבקה נערה היתה ד

יצחק אבינו כשנעקד על גבי המזבח היה בן שבעה  ,דהא תניא התם ,ואי אפשר להגיה .יצחק

נמצאת שהיתה בת  ,"'ויהי יצחק בן ארבעים שנה וגו"וכתיב  ,ובו בפרק נולדה רבקה ,ושלשים שנה

זוגות שנותיהן ' ו ,מדתניא בספרי ,ד"א הוכיח שהיתה בת י"ר שמואל חסיד משפיר"וה .שלש

אז  ,ד כשנשאה"ואם היתה בת י ,כדכתיב בקרא ,ג"וקהת חיה קל ,וקחשיב קהת ורבקה ,שוות

הרי ש ,ג"הרי קל ,ט כשמתה רבקה"ויעקב היה בן צ ,ד"דכשנולד יעקב היתה בת ל ,החשבון מכוון

ונשאר מלידת יעקב עד  ...ז "וכל שנותיו של ישמעאל קל ,שאז מת ישמעאל ,ג"כשנתברך היה בן ס

ושתי שנים  ,ועשרים שנה בבית לבן ,ד נטמן בבית עבר כדאמרינן במגילה"וי ,ג"סוף שני ישמעאל ס

 [.'תוס] .וצריך לומר דמדרשות חלוקים זה על זה ,ט"הרי צ ...ואז מתה רבקה  ,בדרך

כדאמרינן  ,ולאו דוקא כהן ,כהן הדיוט לא ישא אילונית ,דקתני ,דמרישא שמעינן לה על גב אף ה

או משום פלוגתא דבית שמאי ובית הלל הדר  .איצטריך הכא להנך דיוקי דגמרא מכל מקום ,לעיל

 [.'תוס] .תני לה

 .ללדת מותר לכתחילה לשאת אשה שאינה ראויה ,מאחר שיש לו בנים ,'לפירוש ראשון של תוס ו

אלא שלמכור ספר  ,לו בנים צריך לכתחילה לשאת אשה הראויה ללדת ישגם מי ש ,י"ולפירוש ר

 [.'תוס' עי] .ישא אשה שאינה ראויה ללדת ,ומאחר שאין לו אפשרות ,תורה בשביל זה אינו צריך
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  .הלכה כרבי יהושע, מתנא רבי ואמר

 

 למכור ספר תורה כדי לשאת אשה

מוכר ספר תורה כדי לשאת אשה הראויה , לא קיים מצוות פריה ורביהמי ש

 .ללדת
 

לא ימכור ספר תורה כדי לשאת אשה הראויה , קיים מצוות פריה ורביהומי ש

 .אלא ישא אשה שאינה ראויה ללדת, ללדת

 

 חובת מצוות פריה ורביה

 .לקו חכמים כמה בנים יהיו לו לאיש ויצא ידי חובת מצוות פריה ורביהנח

 

, ודבר זה למד ממשה רבינו. שני זכרים –לדעת משנתנו בית שמאי אומרים . א

ר", כמו שנאמר, שהיו לו שני בנים זֶׁ ֱאִליעֶׁ ה ֵגְרֹשם וֶׁ , (ו"ט ג"כ' אי "דה)" ְבֵני ֹמשֶׁ

הרי שבשני , י להלן"י שיתבאר בעזהכפ, ואחר שהיו לו שני בנים פירש מהאשה

 . בנים יוצא ידי חובה
 

, ומשום השראת השכינה, אכי מדעתו עשה כן, שאין ללמוד ממשה, ובית הלל אומרים

 .ואין לכל אדם לעשות כמותו, י להלן"כפי שיתבאר בעזה

 

ודבר זה למד מבריאת . זכר ונקבה –בית הלל אומרים , לדעת משנתנו. ב

ר ", כמו שנאמר, הם אדם וחוה, ת העולם היו זכר ונקבהשכן בבריא, העולם כָּׁ זָּׁ

ָאם  ה ְברָּׁ ְרָאםּוְנֵקבָּׁ ם ְביֹום ִהבָּׁ ם ָאדָּׁ ת ְשמָּׁ א אֶׁ ם ַוִיְקרָּׁ ְך ֹאתָּׁ רֶׁ ומכאן , ('ב 'בראשית ה" )ַוְיבָּׁ

 . שבזכר ונקבה די לפרות ולרבות
 

אפשר  כי בבריאת העולם לא היה, שאין ללמוד מבריאת העולם, ובית שמאי אומרים

אבל , ששני זכרים בלא נקיבה אינם יכולים לפרות ולרבות, שלא יהיו זכר ונקיבה

ויוכלו לקיים פריה ורביה על ידי נקבות הרבה שיש , לדורות אפשר שיוליד שני זכרים

 .ואין דנים אפשר משאי אפשר, בעולם

 

 ב"דף ס
 

ושתי  שני זכרים –בית שמאי אומרים [ בברייתא ראשונה]לדעת רבי נתן . ג

שנאמר , שדבר זה למד מפריה ורביה של אדם וחווה, הונא ואמר רב. נקבות

ה ִאְשּתֹו ַוַּתַהר " ,בהם ת ַחּוָּׁ ַדע אֶׁ ם יָּׁ ָאדָּׁ ת ַקִין ְוהָּׁ ד אֶׁ ת ַוֵּתלֶׁ ִניִתי ִאיש אֶׁ ר קָּׁ ף . 'הַוֹּתאמֶׁ ַוֹּתסֶׁ

ל  בֶׁ ת הָּׁ ת ָאִחיו אֶׁ ת אֶׁ דֶׁ לֶׁ יָּׁה ֹעבֵ לָּׁ ל ֹרֵעה ֹצאן ְוַקִין הָּׁ בֶׁ הַוְיִהי הֶׁ מָּׁ כל , ('ב 'בראשית ד" )ד ֲאדָּׁ

ת" . הרי שני זכרים ושתי נקבות, ללמד שעם כל זכר נולדה נקבה, ריבוי הוא" אֶׁ

ת ְשמֹו ֵשת ִכי ", נאמר, וכשמת הבל ונולד שת א אֶׁ ת ִאְשּתֹו ַוֵּתלֶׁד ֵבן ַוִּתְקרָּׁ ם עֹוד אֶׁ ַוֵיַדע ָאדָּׁ

ת ִלי ֱאֹל ל ִכי ִק שָּׁ בֶׁ ַרע ַאֵחר ַּתַחת הֶׁ ִיןים זֶׁ גֹו קָּׁ מכאן שהיה , (ה"כ 'בראשית ד)" ֲהרָּׁ

הרי שלא די בפחות משני זכרים ושתי , צורך להשלים מה שנחסר במיתת הבל

 .נקבות
 

ובית הלל אומרים שבאמת לא היה צריך שום תשלומים ודי היה בזכר אחד ונקבה 

ת ִלי ֱאֹל"אחת וכשאמרה חוה  גוֹ ִק שָּׁ ל ִכי ֲהרָּׁ בֶׁ ַרע ַאֵחר ַּתַחת הֶׁ ִין ים זֶׁ כוונתה היתה , "קָּׁ

 .ולא לומר שהשלימה את השיעור', להודות לה

 

כמבואר ]זכר ונקבה  –בית הלל אומרים [ בברייתא ראשונה]ולדעת רבי נתן  -

                                                                                                               
יבטל  ,דאטו מפני שצוה פעם אחד לבטל ,גמורל וחומר אין זה ק ,קאמרל וחומר דק אף על גב א

 [.'תוס] .משום עשרת הדברות ,אי נמי דוקא אז אמר לבטל .לעולם פרו ורבו

 ([.'לעיל באות ב)במשנתנו 
 

כדעת בית ]. זכר ונקבה –בית שמאי אומרים [ בברייתא שניה]לדעת רבי נתן  -

 [.כן דעת רבי נתן בברייתא הראשונהו( 'לעיל באות ב)הלל לפי משנתנו 
 

ואמר . או זכר או נקבה –בית הלל אומרים [ בברייתא שניה]לדעת רבי נתן . ד

ֱאֹל 'הִכי ֹכה ָאַמר "שדבר זה למד מהכתוב , ארב ַמִים הּוא הָּׁ ּה ִק בֹוֵרא ַהשָּׁ ץ ְוֹעשָּׁ ָארֶׁ ים ֹיֵצר הָּׁ

ּההּוא כֹוְננָּּׁה  רָּׁ ת ְיצָּׁ בֶׁ שֶׁ ּה לָּׁ אָּׁ לא כלומר ( ח"י ה"ישעיהו מ" )ְוֵאין עֹוד 'הֲאִני  ֹלא ֹתהּו ְברָּׁ

וכל שיש לו , להיות עסוקים ביישובו של עולם ,אלא לשבת ,ברא עולמו לתוהו

 .זכר או נקבה קיים מצוות ישובו של עולם

 

 בית הלל בית שמאי 
   

 זכר ונקבה שני זכרים משנה
   

 זכר ונקבה שני זכרים ושתי נקבות רבי נתן א
   

 זכר או נקבה זכר ונקבה רבי נתן ב

 

 שלשה דברים עשה משה מדעתו

  .והסכימה דעתו לדעת המקום ,שלשה דברים עשה משה מדעתו
 

 .פירש מן האשה. א
 

ם ", שנאמר, קודם מתן תורה נצטוו כל ישראל לפרוש מנשותיהם עָּׁ ל הָּׁ ר אֶׁ ַוֹיאמֶׁ

ל  ִמים ַאל ִּתְגשּו אֶׁ ת יָּׁ הֱהיּו ְנֹכִנים ִלְשֹלשֶׁ ולא נצטוו על כך , (ו"ט ט"שמות י)" ִאשָּׁ

ם ", אבל לאחר מכן נאמר, אלא עד מתן תורה כֶׁ ם שּובּו לָּׁ הֶׁ ֵלְך ֱאֹמר לָּׁ

ם ֵליכֶׁ שהיו אסורים בו עד , םהנשותים בתשמיש עם להתיר, (ו"כ' דברים ה)" ְלָאהֳּ

 .עתה
 

אלא שמדעת , לשוב לאשתו אחר מתן תורה, ואף משה היה בכלל ההיתר הזה

 .ופירש מן האשה לגמרי, לא חזר לתשמיש אחר מתן תורה, עצמו
 

שלא דברה  ,ומה ישראל, אמר, כי דרש קל וחומר בעצמו, והסיבה שעשה כן

קודם לכן מתי ידבר  וקבע להן זמן ,שעה אחתבמתן תורה אלא  םשכינה עמה

שכל שעה ושעה שכינה  ,אני. נצטוו לפרוש מהאשה קודם הדיבור, עימהם

שאוכל לפרוש מהאשה יום אחד קודם , לדיבור ינו קובע לי זמןוא ,מדברת עמי

 . בעל אחת כמה וכמה, לכן
 

ם ", שאחרי שאמר לו על ישראל, והסכימה דעתו לדעת המקום הֶׁ ֵלְך ֱאֹמר לָּׁ

ם ֵליכֶׁ ם ְלָאהֳּ כֶׁ ִדי", למשה עצמו נאמר, (ו"כ' דברים ה)" שּובּו לָּׁ ה ֹפה ֲעֹמד ִעמָּׁ  גְוַאּתָּׁ

                                                                                                               
ויש  .יש לפרוש יותר מעל הספק ,וידבר עמהם בודאי ,אדרבה משום דקבע להם זמן ,ואם תאמר ב

משום  ,ולא היו צריכים לפרוש אלא יום אחד ,וקבע להם זמן שלשה ימים רושולומר דהכא פי

ויש  ,שלא קבע לי זמן ,אני ל וחומרק ,וזקקו לפרוש שלשה ימיםאלא דמשום ספק פליטה ה ,קרי

 [.'תוס] .ספק שיתיחד הדבור בשעת תשמיש או ביום תשמיש

 ,שוב לא הותר לו ,והלא משעה שנאסר במתן תורה עם ישראל ,ומנלן שפירש מדעתו ואם תאמר ג

 ,ו עליו אהרן ומריםלמה כעס ,דאי לאו דפירש מדעתו ,ויש לומר ."ואתה פה עמוד עמדי"כדכתיב 

ועשה לה  ,וגלה לה דעתו ,בעצמו ל וחומרנשא ק ,אלא ודאי כששמע מפי הגבורה אל תגשו אל אשה

ולמה המתינו כל כך שלא כעסו  ואם תאמר . ][ולפיכך כעסו עליו ,או נתן לה גט ,אהל בפני עצמו

 ,אלא באותה שעהשלא נתגלה להם  ויש לומר .עליו אלא בחצרות שהוא זמן גדול אחר מתן תורה

אשרי  ,אמרה מרים ,זקנים מישראל שבעיםה למשה ליקח "שבשעה שאמר הקב ,כדתניא בסיפרי

שמיום שדברה  ,אוי להן לנשותיהן של אלו ,אמרה צפורה ,נשותיהן של אלו שנתבקשו לגדולה

 ויש לומר .ולמה כעסו עליו מאחר שהסכים לו המקום ואם תאמר][  .השכינה עם אחיך פירש ממני
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ה ֵאלֶׁי הַוֲאַדְברָּׁ ל ַהִמְצוָּׁ ר ָאֹנִכי ָך ֵאת כָּׁ ץ ֲאשֶׁ ָארֶׁ שּו בָּׁ ר ְּתַלְמֵדם ְועָּׁ ִטים ֲאשֶׁ ם  ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשפָּׁ ֹנֵתן לָּׁהֶׁ

ּה  (.ז"כ' דברים ה" )ְלִרְשּתָּׁ
 

 .שבר את הלוחות. ב
 

ל ", בסוף ארבעים יום של מתן תורה, כשירד משה מן ההר ַרב אֶׁ ר קָּׁ ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ

תַהַמֲחנֶׁה ַויַ  ו ְרא אֶׁ דָּׁ ה ַוַיְשֵלְך ִמיָּׁ ל ּוְמֹחֹלת ַוִיַחר ַאף ֹמשֶׁ ֵעגֶׁ ת ַהֻלֹחת ַוְיַשֵבר  הָּׁ אֶׁ

ר הָּׁ ם ַּתַחת הָּׁ  ".ֹאתָּׁ
 

שהוא אחד משש מאות ושלש  ,ומה פסח, כי אמר, ודבר זה עשה משה מדעתו

ר " ,אמרה תורה ,עשרה מצות סַ  'הַוֹיאמֶׁ ה ְוַאֲהֹרן ֹזאת ֻחַקת ַהפָּׁ ל ֹמשֶׁ רח אֶׁ ן ֵנכָּׁ ל בֶׁ  כָּׁ

וישראל  ,התורה כולה תלויה בלוחות הללו, (ג"ב מ"שמות י)" ֹלא ֹיאַכל בוֹ  [מומר]=

 . אכמה וכמה שאינם כדי לה על אחת ,מומרים
 

ר ", שנאמר, והסכימה דעתו לדעת המקום ִנים  'הַוֹיאמֶׁ ל ְלָך ְשֵני לֹֻחת ֲאבָּׁ ה ְפסָּׁ ל ֹמשֶׁ אֶׁ

ִראֹשִנים ַתְבִּתי עַ  כָּׁ יּו ַעל ַהלֹֻחתְוכָּׁ ר הָּׁ ִרים ֲאשֶׁ ת ַהְדבָּׁ ִראֹשִנים  ל ַהלֹֻחת אֶׁ ר ִשַבְרּתָּׁ הָּׁ שמות )" ֲאשֶׁ

אשר ] .יישר כחך ששיברת ,ה למשה"שכך אמר לו הקב, ואמר ריש לקיש ('ד א"ל

 [לשון יישר –
 

 .הוסיף יום אחד מדעתו. ג
 

, ם שנאמרה ציוה את משה על הפרישה קודם מתן תורה ציוה שני ימי"כשהקב

ר" חָּׁ ם ַהיֹום ּומָּׁ ֱהיּו ְנֹכִנים ", ואמר, ומשה הוסיף מדעתו יום אחד, "ְוִקַדְשּתָּׁ

ת יִָּׁמים  ".ִלְשֹלשֶׁ
 

ר", כי דרש את הציווי, והסיבה שעשה כן חָּׁ ם ַהיֹום ּומָּׁ ללמד , בהיקש" ְוִקַדְשּתָּׁ

ר"שכשם ש חָּׁ כך , לוהפרישה היא מתחילת לי, [כלומר היום השני של הפרישה], "מָּׁ

, ביש לפרישה להיות מתחילת לילו, [כלומר היום הראשון של הפרישה], "ַהיֹום"גם 

על כרחך שני ימי הפרישה הם , כבר עבר לילו, ומאחר שיום רביעי שעמד בו

 .ומתן תורה בשביעי, חמישי וששי
 

שהרי לא השרה שכינתו על ההר אלא ביום , והסכימה דעתו לדעת המקום

 .השביעי

 

 ולדו לו בהיותו נוכרי ונתגיירבנים שנ

נחשבים בניו גם לאחר גר שנולדו לו בנים בהיותו נוכרי  –לדעת רבי יוחנן 

ובן ראשון שנולד לו ( ב. )גיוצא בהם ידי חובת פריה ורביה( א)ולפיכך . גירותו

 .כי אינו בנו הראשון, כבכור לנחלהלאחר שנתגייר אינו נוטל פי שנים 
 

ואין לו שייכות עם , נתגייר כקטן שנולד הוא דומהגר ש –ולדעת ריש לקיש 

אינם נחשבים והבנים שנולדו לו בהיותו נוכרי , הנוכרי שהיה קודם הגירות

ובן ראשון שנולד לו ( ב. )אינו יוצא בהם ידי חובת פריה ורביה( א)ולפיכך . בניו

 .כי הוא נחשב לבנו הראשון, כבכור לנחלה לאחר שנתגייר נוטל פי שנים
 

, והן לענין בכורה, הן לענין פריה ורביה, צרכו החכמים הללו לפרש דעתםוהו

                                                                                                               
 [.'תוס] .וסייעוהו בבא לטהר ,משום דאמרינן בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו

 ,אדרבה יש לו ללמדם ,אבל כל התורה כולה ,דשאני פסח משום דקדשים ,גמורל וחומר אין זה ק א

 [.'תוס] .ולהחזירם בתשובה

 [.'תוס] .דהיום משמע היום ממש ,אין זו דרשה גמורה ב

מכל מקום מסתברא ליה  ,גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ,דברים אמרינן דלענין כמה אף על גב ג

 .מפטר נמי כשנתגייר ,דזרעו מיוחס אחריו באותה שעה ,כיון דבנכריותו קיים ,יוחנן הכא בילר

 [.'תוס]

 . כי היה מקום לחלק בין פריה ורביה לבין בכורה
 

שכן לענין פריה ורביה יש סברא גדולה יותר לומר שיצא בבנים שנולדו לו 

ְך ", שכן לבני נח נאמר], דכי גם הנוכרי מצווה על פריה ורביה, בנוכריותו רֶׁ ַוְיבָּׁ

ץִק ֹלאֱ  ָארֶׁ ת הָּׁ ם ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו אֶׁ הֶׁ ר לָּׁ נָּׁיו ַוֹיאמֶׁ ת בָּׁ ת ֹנַח ְואֶׁ  .[('א' בראשית ט)" ים אֶׁ
 

ולענין נחלה יש סברא גדולה יותר לומר שבנים שנולדו לו בנוכריותו לא יחשבו 

כי בניו שנולדו לו בנוכריותו , והבן הנולד לאחר הגירות יטול פי שנים, בניו

 . האותו אינם יורשים
 

שלדעתם , אמרו שני החכמים, וכדי שלא נטעה לחלק כך בין הדברים הללו

לדעת רבי יוחנן בשני הדברים בנים שנולדו לו , בשני הדברים הדין שווה

בשני הדברים בנים שנולדו לו , ולדעת ריש לקיש, בנוכריותו נחשבים בניו

 .בנוכריותו אינם נחשבים בניו

 

 חריהםנוכרים בניהם מתייחסים א

אם בנים שנולדו לו בנוכריותו , נתבאר שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בגר

אכן כל מחלוקתם היא אם הבנים מתייחסים . או לא, מתייחסים אחריו

הכל מודים שהבנים מתייחסים אחר , אבל בהיותו נוכרי, אחריו גם כשנתגייר

 .שכן מבואר בכתובים הבאים, האבות
 

ַלח. "א ֵעת ַהִהיא שָּׁ ן ַבְלֲאָדן  בָּׁ ל ְבֹראַדְך ַבְלֲאָדן בֶׁ בֶׁ ְך בָּׁ לֶׁ ל ִחְזִקיָּׁהּו ִכי מֶׁ ה אֶׁ ִרים ּוִמְנחָּׁ ְספָּׁ

לָּׁה ִחְזִקיָּׁהּו ַמע ִכי חָּׁ  (.ב"י 'כ' מלכים ב" )שָּׁ
 

ִרים ְבאֹוְצרֹות ֵבית ". ב ב ַהנֹותָּׁ הָּׁ ף ְוַהזָּׁ סֶׁ ל ַהכֶׁ ת כָּׁ א אֶׁ ת אֹוְצרֹות ֵבית ַהמֶׁ  'הַוִיַקח ָאסָּׁ ַוִיְּתֵנם ְבַיד  ולְֶׁךְואֶׁ

יו  דָּׁ ל ֲעבָּׁ א אֶׁ ְך ָאסָּׁ לֶׁ ֵחם ַהמֶׁ ְזיוֹן ַוִיְשלָּׁ ן חֶׁ ן ַטְבִרֹמן בֶׁ ן ֲהַדד בֶׁ ם ַהֹיֵשב בֶׁ ְך ֲארָּׁ לֶׁ מֶׁ

ק ֵלאֹמר שֶׁ  (ח"י ו"ט' מלכים א)" ְבַדמֶׁ

 

 עבדים אין בניהם מתייחסים אחריהם

, ים אחריהםבנוכריותם הכל מודים שבניהם מתייחס, שהנוכרים, נתבאר

, שכל זה בנוכרים, ואמר רב. ונחלקו חכמים מה הדין לאחר גירות של האבות

שהעבדים , זאין בניהם מתייחסים אחריהם, אפילו בזמן עבדותם, אבל עבדים

יו ", אברהם חכמו שאמר להם, נחשבים הם כחמורים רָּׁ ל ְנעָּׁ ם אֶׁ הָּׁ ר ַאְברָּׁ ְשבּו ַוֹיאמֶׁ

                                                                                                               
דהכא  ויש לומר .דבני נח לא מיפקדו אפריה ורביה ,מיתות משמע ארבעה רקדבפ ואם תאמר ד

 .כדאמרינן בסמוך ,אלא כלומר שבניהם נקראים על שמם ,ביה קאמרלאו בני חיוב אפריה ור

 ,דבת כבן ,לאו בני דין נחלה נינהובנוכריותן , י פירש באופן אחר"אולם רש. כן כתבתי מתחילה ה [.'תוס]

' עי. ]עובד כוכבים יורש אביו דבר תורה ,כדאמרינן בקדושין ,אבל ירושה נהגא בהו ,ובכור כפשוט

אבל עובד כוכבים יורש את אביו  ,כלומר נחלת בכורה, דלאו בני נחלה נינהו, תבוכ' ותוס[. י"רש

 [.'תוס' ע] .דקדושיןרק קמא כדאמרינן בפ ,דבר תורה

 .כתיב" מלך" ו

הא דאמרינן גבי חציו עבד וחציו בן חורין לישא  ואם תאמר .ואם נשתחרר לא קיים פריה ורביה ז

והא לא מיפקד  ,ואמאי ,שא שפחה הוה סגי ליה בהכישפחה אינו יכול משמע דאם היה יכול לי

לא הוה כפינן לרבו  ,ויש לומר דאם היה יכול לישא שפחה .ולא מיפטר בהכי ,אפריה ורביה

ואף על גב  .אף על גב דפריה ורביה לא מקיים בהכי ,כיון דשבת מיהא היה יכול לקיים ,לשחררו

י טעמא דרבי נתן אליבא דבית הלל לא דקאמר רבא מא ,דלעיל משמע דפריה ורביה תלי בשבת

מכל מקום לא הוה כפינן לרבו כיון דיכול לקיים כל  ,תהו בראה לשבת יצרה והא עבד ליה שבת

 [.'תוס] .דהו

ע "ויל. שהיה עבד, י שהראיה היא מאליעזר"ופירש רש, אברהם אמר זאת לאליעזר ולישמעאל ח

נחשבים כחמורים שהרי גם לישמעאל אמר  אם כן נוכיח מכאן שגם נוכרים שאינם עבדים, בדבר

. משמעות הכתוב היא לעבדיו" שני נעריו"ושמא מאחר שלא נתבאר בכתוב מי היו רק נאמר . כן
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ם ֹפה ִעם ַהֲחמֹור  כֶׁ ם ַוֲאִנילָּׁ ה ֲאֵליכֶׁ ה ְונָּׁשּובָּׁ ה ַעד ֹכה ְוִנְשַּתֲחוֶׁ , ('ה ב"בראשית כ" )ְוַהַנַער ֵנְלכָּׁ

 .לומר הם עם הדומה לחמור
 

נֶׁיָך ", כמו בכתוב, ומה שמצינו בעבדים לשון בנים ה ּובָּׁ ה ַאּתָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ת הָּׁ ַבְדּתָּׁ לֹו אֶׁ ְועָּׁ

ם ַוֲאכָּׁ  ן ֲאֹדנֶׁיָך לֶׁחֶׁ יָּׁה ְלבֶׁ יָך ְוֵהֵבאתָּׁ ְוהָּׁ דֶׁ ִני ַוֲעבָּׁ ם ַעל ֻשְלחָּׁ ִמיד לֶׁחֶׁ ן ֲאֹדנֶׁיָך ֹיאַכל ּתָּׁ ת בֶׁ לֹו ּוְמִפיֹבשֶׁ

א ִדים [עבד שאול] ּוְלִציבָּׁ ְשִרים ֲעבָּׁ ִנים ְועֶׁ ר בָּׁ שָּׁ ה עָּׁ אין הכוונה (. 'י 'ט' שמואל ב)" ֲחִמשָּׁ

כמו כל בהמה שהיא , אלא לומר שממנו נולדו, לייחס את הבנים אחריו

ן ָבָקר"ובים שנאמר בהרבה כתכמו ו, מולידה שאין הכוונה לייחס הפר , "ַפר בֶׁ

 .אלא לומר שהוא פר הנולד מבקר, אחר אביו
 

הכוונה , שכמו כן בכתובים שנתייחסו בהם נוכרים אחר אביהם, ואין לומר

שהרי שם הוזכרו גם האב וגם הבן , ולא לייחס הבן אחר אביו, כמו פר בן בקר

 .ורותוכתוב אחד נתייחסו אף שלוש ד, בשמותם

 

 היו לו בנים ומתו

, כדי שיכלו כל הנשמות שבגוף, טעם מצוות פריה ורביה –לדעת רב הונא 

וכמאמר  ,[אעד שהם ניתנות בגופים של הנולדים, הוא האוצר שבו כל הנשמות נתונות]

ִכי ֹלא ְלעֹולָּׁם ָאִריב ", שנאמר, עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, אין בן דוד בא, רב אסי

נֶׁצַ  ְקצֹוף ְוֹלא לָּׁ ַני ַיֲעטֹוף ח אֶׁ ִשיִתיִכי רּוַח ִמְלפָּׁ מֹות ֲאִני עָּׁ , ואם כן(. ז"ט ז"ישעיהו נ" )ּוְנשָּׁ

שדבר זה מועיל לכלות הנשמות , קיום המצווה תלוי בכך שנולדו לו בנים

 .קיים מצוות פריה ורביה, ואפילו מתו הבנים, שבגוף
 

כמו , שיהיה העולם מיושבכדי , טעם מצוות פריה ורביה –ולדעת רבי יוחנן 

ֱאֹל 'הִכי ֹכה ָאַמר ", שנאמר ַמִים הּוא הָּׁ ּה הּוא כֹוְננָּּׁה ִק בֹוֵרא ַהשָּׁ ץ ְוֹעשָּׁ ָארֶׁ ֹלא ֹתהּו ים ֹיֵצר הָּׁ

ּה  רָּׁ ת ְיצָּׁ בֶׁ שֶׁ ּה לָּׁ אָּׁ ואם כן קיום המצווה תלוי , (ח"ה י"ישעיה מ" )ְוֵאין עֹוד 'הֲאִני ְברָּׁ

אבל נולדו לו בנים , כשהבנים קיימיםודבר זה מתקיים רק , ביישוב העולם

 .לא קיים מצוות פריה ורביה, ומתו

 

 בני בנים הרי הם כבנים

אבל יש , כלומר מי שאין לו בן ובת, שבני בנים הרי הם כבנים, שנינו בברייתא

 .קיים מצוות פריה ורביה, לו בני בנים להשלים השיעור
 

או מתה הבת , והניח בן ומת הבן, כגון שהיו לו בן ובת –לדעת רבי יוחנן 

, או הבן הניח בת, והבת בת, והניח הבן בן, והוא הדין אם מתו שניהם], והניחה בת

שנולדו לו מבנו , בן ובת, מאחר שגם עכשיו יש לו שני צאצאים, [והבת הניחה בן

כי , אף על פי שאינם בניו ממש אלא בני בניו, קיים מצוות פריה ורביה, ובתו

ומת אחד מהם , אבל אם היו לו בן ובת. הרי הם כבנים מכל מקום בני בנים

 .לא קיים פריה ורביה, ולא הניח אחריו זרע במקומו
 

כבר , אפילו מתו שניהם בלא שום זרע, מי שהיו לו בן ובת –ולדעת רב הונא 

והאופן שבו צריכים לבני . ואין צריך כלל לבני הבנים, קיים מצוות פריה ורביה

וכן , הבן ובת הבן מצטרפים, ולבן בת, ה לו רק בן אחדכגון שהי, הבנים הוא

 .הבת ובן הבת מצטרפים, ולה בן, אם היתה לו רק בת אחת

 

 

                                                                                                               
 .ע בדבר"ויל

 .ג"גם בסוף דף ס' עי א

 מת הבן או היה סריס לא קיים פריה ורביה

לא , ומת הבן או נמצא הבן סריס, שמי שנולד לו בן ובת, מבואר בברייתא

 .קיים האב פריה ורביה
 

, טעם מצוות פריה ורביה הוא יישוב העולםש, מכאן ראיה לדברי רבי יוחנןו

 .לא קיים המצווה, ולכן כשמת הבן
 

כי אם , שטעם מצוות פריה ורביה לכלות הנשמות מהגוף, ונדחו דברי רב הונא

 .גם כשמת הבן מתקיים הטעם, זה הטעם

 

 בן ובת מבן אחד

, קיים מצוות פריה ורביה, שכל שיש לו זרע של בן ובת מבנו ובתו, נתבאר

, אמנם דווקא כשבאו הבן והבת מבנו ובתו, [דעת רבי יוחנן שהלכה כמותוכ]

, ומת אחד מהם, אבל נולדו לו בן ובת, [והבן הוא בן בתו, ואפילו הבת היא בת בנו]

 .לא קיים פריה ורביה, ומהשני לבד נולדו בן ובת
 

והשיב , שכשאמרו החכמים לרב ששת שישא אשה ויוליד בנים, ומה שמצינו

לא , אף על פי שכולם היו מבתו בלבד, כי בני בתו נחשבים כבניו, צריךשאינו 

, באלא לדחות החכמים אמר כן, משום שבאמת קיים בהם פריה ורביה

, כי היה עקר מחמת דרשותיו של רב הונא, והסיבה האמיתית שלא נשא אשה

 גומעמידים, והתלמידים צריכים למי רגלים, שהיה רב הונא מאריך בדרשותיו

 .ם ונעקריםעצמ

 

 מנין שבני בנים הרי הם כבנים

בני בנים הרי הם , מנין לנו דבר זה שאמרו חכמים, רבה שאל את רבא בר מרי

 . דכבנים
 

ל ַיֲעֹקב ", מדברי לבן ליעקבשענין זה מבואר , אין לומרו ר אֶׁ ן ַוֹיאמֶׁ בָּׁ ַהָבנוֹת ַוַיַען לָּׁ

ה לֵָּׁאלֶׁה ַהיֹום אֹו ְוַהֹצאן ֹצאִני וְ ְבֹנַתי ְוַהָבִנים ָבַני  ֱעשֶׁ ה אֶׁ ה ִלי הּוא ְוִלְבֹנַתי מָּׁ ה ֹראֶׁ ר ַאּתָּׁ ֹכל ֲאשֶׁ

ר יָּׁלָּׁדּו ן ֲאשֶׁ שכן לא היתה . שקרא לבן לבני בנותיו בניו, (ג"מ א"בראשית ל" )ִלְבֵניהֶׁ

ְוַהֹצאן "כמו שאמר גם , אלא לומר שהם שלו, כוונת לבן לייחסם אחריו כבנים

 ".ֹצאִני
 

ל ַבת ְוַאַחר ", שנאמר, זאת מהפסוקים הבאים אבל יש ללמוד ְצרוֹן אֶׁ ָבא חֶׁ

ד  ָמִכיר נָּׁה ֲאִבי ִגְלעָּׁ ן ִשִשים שָּׁ ּה ְוהּוא בֶׁ חָּׁ ת ְשגּובְוהּוא ְלקָּׁ ד לוֹ אֶׁ , (א"כ 'ב' א י"דה)" ַוֵתלֶׁ

יָך בִ "ונאמר  .הרי שהיה שגוב בן בתו של מכיר ֵלק ַאֲחרֶׁ ם ַבֲעמָּׁ ְרשָּׁ ְפַרִים שָּׁ ִמין ִמִני אֶׁ ְניָּׁ

יָך  מֶׁ ט ֹסֵפרִמִני ָמִכיר ָיְרדּו ְמֹחְקִקים ַבֲעמָּׁ כלומר , (ד"י 'שופטים ה" )ּוִמְזבּולֻן ֹמְשִכים ְבֵשבֶׁ

ִלי ", ביהודהשנאמר , מיהודהוהם זרעו שהיה , מבניו של מכיר היו מחוקקים

עֹוז ֹראִשי  ְפַרִים מָּׁ ה ְואֶׁ ד ְוִלי ְמַנשֶׁ ולא מצינו זרע (. 'ט 'תהלים ס)" יְיהּוָדה ְמֹחְקִק ִגְלעָּׁ

ואם כן , שהיה בנו של חצרון משבט יהודה, בן בתו למכיר מיהודה אלא שגוב

שהוא עצמו יצא , לומר עליו, שגוב בת בתו של מכיר נחשב כבנו של מכיר

 .ממכיר

                                                                                                               
כדי  ,שמותר לחכם להטעות את התלמידים בהוראת הלכה שאינה נכונה ,ע אם נלמד מכאן"יל ב

 .לדחותם

ע למה רב הונא לא חש "וכן יל. באמצע הדרשה שלא להיעקר ו עצמם ולא יצאוע למה העמיד"יל ג

 . לכך שיעקרו תלמידיו

ושאלתו היתה מנין שגם בני הבנות , שענין זה שבני בנים נחשבים כבנים פשוט הוא, י פירש"רש ד

 .א בן בתך הבא מהנוכרי קרוי בנך"ג ע"א ודף כ"ז ע"לעיל דף י' ועי. נחשבים כבנים
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 -

נכתבו לעיל , נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו, שאמר, דברי רבי יהושע

 .א"בדף ס

 

 מידים בילדותו ובזקנותוהעמדת תל

היו לו תלמידים , ילמוד תורה בזקנותו ,למד תורה בילדותו, רבי עקיבא אומר

ב ", שנאמר, יהיו לו תלמידים בזקנותו ,בילדותו רֶׁ עֶׁ ָך ְולָּׁ ת ַזְרעֶׁ ר ְזַרע אֶׁ ַבֹבקֶׁ

ר  [לעת זקנה]= ה ִיְכשָּׁ ָך ִכי ֵאיְנָך יֹוֵדע ֵאי זֶׁ א הגון וירא איזה תלמיד יה]=ַאל ַּתַנח יָּׁדֶׁ

ד טֹוִבים [שמים ומתקיים חָּׁ ם ְכאֶׁ ה ְוִאם ְשֵניהֶׁ ה אֹו זֶׁ  (.'א ו"קהלת י)" ֲהזֶׁ

 

 תלמידי רבי עקיבא

 ,מגבת עד אנטיפרס, שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, אמרו

מפני שלא נהגו כבוד , מתו בפרק אחד םוכול, [בין העיירות הללו היו כולם, כלומר]

  .הזה לז
 

חייא בר  או רביאמר רב חמא בר אבא ו. כולם מתו מפסח ועד עצרת, וכן שנינו

  .וביאר רב נחמן שהכוונה למיתת אסכרה. כולם מתו מיתה רעה, אבין
 

אצל רבותינו  בי עקיבאעד שבא ר, [שנשתכחה תורה] ,והיה העולם שמם

ורבי ( ד)יוסי  יבור( ג) איהודה ביור( ב)רבי מאיר ( א)והם , ושנאה להם ,שבדרום

  .והם הם העמידו תורה אותה שעה. ורבי אלעזר בן שמוע( ה)שמעון 

 

 אדם שאין לו אשה

 ,בלא שמחהשרוי  ,כל אדם שאין לו אשה, חנילאי אמר רביאמר רבי תנחום 

  .בלא טובה ,בלא ברכה
 

ה ַנְפְשָך בַ " ,שנאמר ,בלא שמחה. א ר ְּתַאּוֶׁ ף ְבֹכל ֲאשֶׁ סֶׁ ה ַהכֶׁ ר ְונַָּׁתּתָּׁ ר ּוַבֹצאן ּוַבַיִין ּוַבֵשכָּׁ קָּׁ בָּׁ

ם ִלְפֵני  ָך ְוָאַכְלּתָּׁ שָּׁ ר ִּתְשָאְלָך ַנְפשֶׁ ָךיָך קֶׁ ֱאֹל 'הּוְבֹכל ֲאשֶׁ ה ּוֵביתֶׁ ַמְחּתָּׁ ַאּתָּׁ  ,(ו"כ ד"דברים י)" ְושָּׁ

 .הרי שהשמחה היא עם האשה, כלומר אתה ואשתך
 

ל ִבכּוֵרי", שנאמר ,בלא ברכה. ב ם ַלֹכֲהִנים ִיְהיֶׁה  ְוֵראִשית כָּׁ ל ְּתרּוַמת ֹכל ִמֹכל ְּתרּומֹוֵתיכֶׁ ֹכל ְוכָּׁ

ם ִּתְּתנּו ַלֹכֵהן  ָךְוֵראִשית ֲעִרסֹוֵתיכֶׁ ל ֵביתֶׁ ה אֶׁ כָּׁ ִניַח ְברָּׁ הרי שהברכה , ('ל ד"יחזקאל מ)" ְלהָּׁ

 .באה אל האשה
 

ר " ,שנאמר ,בלא טובה. ג ם לְ ים ִק ֱאֹל 'הַוֹיאמֶׁ ָאדָּׁ ר ַבדֹו ֹלא טֹוב ֱהיֹות הָּׁ ה לֹו ֵעזֶׁ ֱעשֶׁ אֶׁ

 .הרי שבלא האשה אינו בטובה, (ח"י 'בראשית ב" )ְכנְֶׁגדוֹ 

 

 ,תורהשרוי בלא  ,כל אדם שאין לו אשהאומרים  [בארץ ישראל]= במערבאו

 .[כלומר בלא שמירה]חומה בלא 
 

ִתי ִבי" ,שנאמר ,בלא תורה. ד ְזרָּׁ ִני ַהִאם ֵאין עֶׁ ה ִממֶׁ ה ִנְדחָּׁ  (ג"י 'איוב ו)" ְוֻתִשיָּׁ

כלומר בלא אשתי הקרויה עזרתי התורה הנקראת תושיה נדחית ממני שצריך 

 .לעסוק בצרכי ביתו ותלמודו משתכח
 

א " ,שנאמר ,ושמירה בלא חומה. ה רָּׁ ה ִכי בָּׁ ִקין ַהַבת ַהשֹוֵבבָּׁ ַתי ִּתְתַחמָּׁ ץ  'הַעד מָּׁ ָארֶׁ ה בָּׁ שָּׁ ֲחדָּׁ

ר בֶׁ ה ְּתסֹוֵבב גָּׁ  (.א"כ א"ירמיהו ל)" ְנֵקבָּׁ

 

                                                                                                               
. גר מצרי ששמו מנימין ,שהיה לו חבר מתלמידי רבי עקיבא ,שאמר רבי יהודה ,ו"להלן דף ע' עי א

 .ולא נזכר כאן בין תלמידי רבי עקיבא

 .שלוםשרוי בלא  ,כל אדם שאין לו אשה ,רבא בר עולא אמר
 

ָך " ,שנאמר ,בלא שלום. ו לֶׁ לֹום ָאהֳּ ַדְעּתָּׁ ִכי שָּׁ אְויָּׁ ֱחטָּׁ ַקְדּתָּׁ נְָּׁוָך ְוֹלא תֶׁ , (ד"כ 'איוב ה" )ּופָּׁ

 ,שנאמר ,ואין אהלו אלא אשתו ,בזמן שיש לך אהל, כלומר מתי תדע שלום

 ".שובו לכם לאהליכם"

 

 ש בעת עונהחיוב תשמי

ואינו פוקדה  ,כל היודע באשתו שהיא יראת שמים, רבי יהושע בן לויאמר 

  ,קרא חוטאנ, בתשמיש בעת עונתה

לֶָׁך"שנאמר  לֹום ָאהֳּ ַדְעּתָּׁ ִכי שָּׁ ְוָך  [כלומר שאשתך שלמה ביראת שמים] ְויָּׁ ַקְדּתָּׁ נָּׁ ּופָּׁ

א ֱחטָּׁ  (ד"כ 'איוב ה)" ְוֹלא תֶׁ

 

 חיוב תשמיש בשעה שיוצא לדרך

 ,חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך ,רבי יהושע בן לוי אמר

ָך", [משום שמתאוה לו באותה שעה יותר] לֶׁ לֹום ָאהֳּ ַדְעּתָּׁ ִכי שָּׁ כלומר שאתה יוצא ] ְויָּׁ

א [לדך ֱחטָּׁ ַקְדּתָּׁ נְָּׁוָך ְוֹלא תֶׁ  (.ד"כ 'איוב ה)" ּופָּׁ
 

שהותר לשמש בו עד , הואחיוב גדול , וחיוב זה של פקידה בשעה שיוצא לדרך

ה ִעְצבֹוֵנְך ְוֵהֹרֵנְך ", שכן למדו מהכתוב, אף סמוך לווסתה ה ַאְרבֶׁ ה ָאַמר ַהְרבָּׁ ִאשָּׁ ל הָּׁ אֶׁ

ִנים  ב ֵּתְלִדי בָּׁ צֶׁ ֵתְך ְבעֶׁ ל ִאיֵשְך ְּתשּוקָּׁ ְךְואֶׁ ל בָּׁ מלמד שהאשה  (ז"ט' בראשית ג" )ְוהּוא ִיְמשָּׁ

 .בך חייב לפוקדהולפיכ, משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך
 

אינו צריך לפקוד את , אבל היוצא לדבר מצווה, וכל זה כשיוצא לדבר הרשות

הוא פטור ממצווה זו , מ שהסיבה לכך כי מחמת היותו טרוד במצווה"י. אשתו

כי יש לחוש שמא אם , מ שהסיבה לכך שהוא פטור"וי. של פקידת אשתו

 .ויבטל ממצווה, יפקדנה יטרד בתשמיש

 

 שה סמוך לווסתההפרישה מהא

שחייב , ואמרו חכמים. הווסת הוא הזמן הקבוע לאשה לראות דם נידותה

 . ונמצא בועל נידה, שמא תראה דם, אדם לפרוש מאשתו סמוך לווסתה
 

אפילו ], שאם רגילה לראות ביום, שזמן הפרישה הוא עונה אחת, ואמר רבא

אפילו ], ת בלילהואם רגילה לראו, אסורה כל היום ,[רגילה לראות בסוף היום

 .אסורה כל הלילה ,[רגילה לראות בסוף הלילה

 

ֱחָטא"המבורך בברכת  ָך ּוָפַקְדָת ָנְוָך ְוֹלא תֶׁ  "ְוָיַדְעָת ִכי ָׁשלוֹם ָאֳהלֶׁ

דזילותא דאיתתא קשה ] ,והמכבדה יותר מגופו, האוהב את אשתו כגופו

                                                                                                               
דפקידה זו אינו  ,רבינו תםאומר ו. י וגרסתו שחייב לפוקדה בתשמיש"כן משמע מפירוש רש ב

ישוב  אלא אם כןדרך לא יצא ל ,אם הוא רחוק ממנה ,אלא כשהוא רוצה לצאת בדרך ,תשמיש

מלמד  ,ופריך מהתם נפקא ליה .וידבר על לבה ,אליה ויפקדנה או בתשמיש או בשאר דברים

דהמכבד  ,ומסתמא כיון שמתאוה לו יש לו לפוקדה ,שהאשה משתוקקת על בעלה כשיוצא לדרך

בכל ג "ה ,ומשני אמר רב יוסף לא נצרכה אלא לאשתו נדה ,'אשתו עליו הכתוב אומר אז תקרא וגו

אף  ,עונה ,וכמה ,דחד קרא אתא דאפילו באשתו נדה יש לו לפוקדה ,רושווהכי פי ,הספרים ישנים

ומה שהגיהו  ...שמחה ותענוג הוא לה הואיל ורוצה לצאת בדרך  מכל מקום ,שאסור לשמש על פי

דהגיהו כן לפי שרוצין לפרש דפקידה היינו  ,בספרים לא נצרכה אלא סמוך לוסתה אין נראה כלל

ועוד דמוקי  "'והזרתם את בני ישראל וגו"מ ,ובשבועות מוכיח דסמוך לוסתה מדאורייתא .תשמיש

אם כן סמוך לווסתה נמי  ,אפילו למאן דאמר ווסתות דרבנן ואם כן ,לה ביוצא לדבר הרשות

 [. 'תוס] .מכל מקום למה יהא מותר ביוצא לדבר הרשות ,דרבנן



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 
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אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
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עליו , אפירקןוהמשיאן סמוך ל, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, [מדגברא

א" ,הכתוב אומר ֱחטָּׁ ַקְדּתָּׁ נְָּׁוָך ְוֹלא תֶׁ ָך ּופָּׁ לֶׁ לֹום ָאהֳּ ַדְעּתָּׁ ִכי שָּׁ  ".ְויָּׁ

 

ה ְתַׁשַּוע ְוֹיאַמר ִהֵנִני 'ַוהָאז ִתְקָרא "המבורך בברכת   "ַיֲענֶׁ

געגועי אדם ש], והנושא את בת אחותו, והמקרב את קרוביו, האוהב את שכיניו

והמלוה סלע לעני , [בומתוך כך נמצא מחבב את אשתו ,אחיועל אחותו יותר מן  םרבי

א "עליו הכתוב אומר , גבשעת דחקו ִסיר ַיֲענֶׁה ְּתַשַּוע ְוֹיאַמר ִהֵנִני  'ַוהָאז ִּתְקרָּׁ ִאם ּתָּׁ

ן ר ָאוֶׁ ְצַבע ְוַדבֶׁ ה ְשַלח אֶׁ ִסיר ִמּתֹוְכָך מֹוטָּׁ  (. 'ט ח"ישעיהו נ" )ּתָּׁ

ה עָּׁ ", שכן קודם הכתוב הזה נאמר םִכי ִתְראֶׁ ְרָך ֹלא ִתְתַעלָּׁ ח "ישעיה נ)" ֹרם ְוִכִסיתֹו ּוִמְבשָּׁ

ֹרם ְוִכִסיתוֹ "(. 'ז ה עָּׁ ְרָך ֹלא ", זהו המלווה סלע לעני בשעת דחקו, "ִכי ִתְראֶׁ ּוִמְבשָּׁ

ם  .ונושא בת אחותו ,ומקרב את קרוביו ,את שכניו שהן כקרוביוהאוהב  זהו, "ִתְתַעלָּׁ

 

 ג"דף ס

 

 אינו אדם

ה " ,שנאמר, אינו אדם ,אשהכל אדם שאין לו , זראלע אמר רבי ר ּוְנֵקבָּׁ כָּׁ זָּׁ

ָאם  ם ְברָּׁ ְך ֹאתָּׁ רֶׁ ם ַוְיבָּׁ ם ָאדָּׁ ת ְשמָּׁ א אֶׁ ְרָאםַוִיְקרָּׁ  (.'ב 'בראשית ה" )ְביֹום ִהבָּׁ
 

ַמִים " ,מרשנא, אינו אדם ,קרקעכל אדם שאין לו , ואמר רבי אלעזר ַמִים שָּׁ ַהשָּׁ

ץ נַָּׁתן ִלְבֵני ָא 'ַלה ָארֶׁ םְוהָּׁ   (ז"ט ו"תהלים קט)" דָּׁ

 

ְגדוֹ " ר ְכנֶׁ  "ֵעזֶׁ

ר ", בענין יצירת האשה נאמר ם ְלַבדֹו ִק ֱאֹל 'הַוֹיאמֶׁ ָאדָּׁ ר ים ֹלא טֹוב ֱהיֹות הָּׁ ה לֹו ֵעזֶׁ ֱעשֶׁ אֶׁ

ר", (ח"י 'בראשית ב)" ְכנְֶׁגדוֹ   .משמע הפרעה כנגדו" ְכנְֶׁגדוֹ "ו, משמע סיוע בעדו" ֵעזֶׁ
 

כלומר כנגדו  ,לא זכה, תועוזר ,זכה, ת הכתובשכך כוונ ,רבי אלעזר ביארו

 .חלוקה עליו וסותרת דבריו
 

" כנגדו"שהכתיב הוא , "ְכנְֶׁגדוֹ "שרבי אלעזר דרש את הכתוב , ויש אומרים

, כנגדו ,זכה, לומר לך. כלומר מלקה אותו, "כניגדו"והקרי היא , כלומר בצדו

 .מנגדתו ,לא זכה

 

 העזרה של האשה

ר"נאמר , יהו ושאלופגשו רבי יוסי לאל ה לֹו ֵעזֶׁ ֱעשֶׁ במה האשה עוזרתו , "אֶׁ

 ?לאדם
 

מביא מהשדה ? חיטין כוססוכי  ,חיטיןמהשדה אדם מביא , השיב לו אליהו

                                                                                                               
כדאמרינן  ,דקטן לא תקינו ליה רבנן נשואין ואף על גב .בהנשרפין נןכדאמרי ,אבניו נמי קאי א

 [.'תוס] .דלא הויא בעילתו בעילת זנות ,להכי תקינו ליה נשואין מכל מקום ,לקמן בפרק אלמנה

 ,לפי שמשדלתו בדברים ,אבל אחותו נקט ,בת אחיווא הדין דה ,פירש ם"רשבו. י"כן פירש רש ב

רוב  ,נןכדאמרי ,לפי שהיא בת מזלו ,נקט בת אחותו דדוקא ,אומר בינו תםור .ושכיח שנושא בתה

ולפירוש . י יש לו לשאת את זו שיותר מחבבה"שלפירוש רש, ונמצא[. 'תוס] .בנים דומין לאחי האם

 .רבינו תם יש לו לשאת את זו שיותר דומה לו בתכונותיה
א מעות לעני זה הממצי ,ומצאוהו צרות רבות ורעות ,דחגיגה אמרפרק קמא דב רבינו תםמקשה  ג

וזקוק למכור ביתו או שדהו  ,דהתם מיירי ששואל ממנו המושל מס רבינו תםואומר  .בשעת דחקו

 ,והיינו צרות רבות ,היו מקילין מעליו ,ואם לא היה מוצא למכור ,וזה ממציא לו מעות ,על כך

 ,מרכלו ,חדהיינו דאמרי אינשי זוזא לעללא לא שכי ,ומסיק עלה .שצריך למכור בזול ומפסיד הכל

 .כשדוחקין אותו למכור כמו תליוהו וזבין ,לתליתא שכיח ,לקנות תבואה אין ממציאין לו מעות

 [.'תוס] .י פירש שם בענין אחר"ורש

, ומהפשתן בגדים, האשה היא העושה מהחיטים לחם ?פשתן לובשוכי  ,פשתן

  ?לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליווכי 

 

ם" צֶׁ  "ֵמֲעָצַמי ּוָבָשר ִמְבָשִרי ֹזאת ַהַפַעם עֶׁ

ם ", נאמר ָאדָּׁ ר הָּׁ ִרי ַוֹיאמֶׁ ר ִמְבשָּׁ שָּׁ ַמי ּובָּׁ ם ֵמֲעצָּׁ צֶׁ ה ִכי ֵמִאיש ֹזאת ַהַפַעם עֶׁ ֵרא ִאשָּׁ ְלֹזאת ִיקָּׁ

ה ֹזאת חָּׁ משמע שפעמים אחרות " הפעם זאת"ומתוך שנאמר , (ג"כ 'בראשית ב" )לֻקֳּ

 .שימש ולא עלו בדעתו
 

עד  ,ולא נתקררה דעתו ,למד שבא אדם על כל בהמה וחיהמ ,אלעזר אמר רבי

  .שבא על חוה

 

 "ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹכל ִמְׁשְפֹחת ָהֲאָדָמה"

יָך ּוְמַקלְֶׁלָך ָאֹאר "ה אמר לאברהם אבינו "הקב ְרכֶׁ ה ְמבָּׁ ֲרכָּׁ ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹכל ִמְשְפֹחת ַוֲאבָּׁ

ה מָּׁ ֲאדָּׁ הוא מלשון " ְוִנְבְרכּו ְבָך"שהכתוב , וביאר רבי אלעזר(. 'ג ב"בראשית י)" הָּׁ

ברכות טובות יש לי  שתי, ה לאברהם"שכך אמר הקב, מבריך את הגפן

רות המואביה ונעמה [ כלומר שתי נטיעות מעם אחר אכניס בבניך]להבריך בך 

ויצא ממנה חזקיה  ,נעמה אמו של רחבעם ,יצאו מהם מלכים ונביאיםש]העמונית 

 [.וישעיהו הנביא ,גמורים צדיקים שהיו ,טואסא ויהושפ

 

 המתברכים בשביל ישראל

ה", ה אמר לאברהם"הקב מָּׁ ֲאדָּׁ אפילו מלמד ש, "ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹכל ִמְשְפֹחת הָּׁ

  .אלא בשביל ישראל מתברכותאין  ,משפחות הדרות באדמה
 

צּום ", ה"ועוד אמר הקב דֹול ְועָּׁ יֹו ִיְהיֶׁה ְלגֹוי גָּׁ ם הָּׁ הָּׁ ץ ְוִנְבְרכּו בוֹ ְוַאְברָּׁ ָארֶׁ " ֹכל גֹוֵיי הָּׁ

אינן , דאפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיאמלמד ש, (ח"י ח"בראשית י)

  .מתברכות אלא בשביל ישראל

 

 עתידם של כל בעלי אומניות

יניחו , כלומר] ,שיעמדו על הקרקע ,אומניותעתידים כל בעלי , ואמר רבי אלעזר

ְרדּו" ,שנאמר, [אומנותם לעסוק בחריש ובקציר שֹוט  ְויָּׁ ם ֹכל ֹּתְפֵשי מָּׁ ִניֹוֵתיהֶׁ ֵמאֳּ

ץ ַיֲעֹמדּו ָארֶׁ ל הָּׁ ִחים ֹכל ֹחְבֵלי ַהיָּׁם אֶׁ  (.ט"כ ז"יחזקאל כ)" ַמלָּׁ

 

 אומנות פחותה

ל "בה בכתוב הנשנאמר , המן הקרקע פחותהאין לך אומנות , אלעזר ביואמר ר

 .שהיא ירידה להם "ְויְָּׁרדּו"

 

 עיסקא טובא מעבודת האדמה

, [מ שדה שחרשו אותה לרוחבה"וי], ראה שדה שזרעו בה כרוב לרוחבה רבי אלעזר

מ אפילו תחזור ותחרוש אותה "וי], אפילו תזרע אותה לאורכה, אמר לבעל השדה

 [. הפוכי בעיסקא טב מינך]= ועדיין לא תרוויח בה כמו שתרוויח בעיסקא, [לאורכה

                                                                                                               
 [.'תוס] .שבא לרבות אפילו הנך שאין עומדים אלא מעט בארץ ,דריש "כל"מ ד

צריך לומר קרקע  ,נו אדםכל אדם שאין לו קרקע אי ,אף על גב דרבי אלעזר גופיה קאמר לעיל ה

והכא מיירי  ,זרע ולא תזבון ,כדאמר רב פפא בסמוך ,וגם לצורך מזונותיו ,לבנות עליו שידור בו

 [.'תוס] .באדם שעיקר אומנותו בקרקע

וחולקים  ,ומוכר ,וזה הולך וקונה, שאחד נותן לחבירו מעות לקנות בהם סחורה ,עיסקא הוא ו

 .ברווחים



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :בחינם ל"עלון בדואלקבלת ה

bekitsur1@ gmail.com 
 ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר

  9ליון חיג
 ו"ס-'נ מסכת יבמות

 ז טבת"י – כסלו' א
   

 

 

 ה"כל הזכויות שמורות ליא©  41 

 

 [. מינך
 

נועו כמה , םואמר לה, וראה שהיו זעים ברוח, רב נכנס לבין השיבולים

 . ועדיין אין בכם תועלת כמו שהיו יכולים להרוויח בעיסקא, שתירצו
 

והנותן מאה , בכל יום מאכלו בשר ויין, הנותן מאה זוז בעיסקא, ואמר רבא

כל יומא  ,מאה זוזי בעיסקא]=בכל יום אוכל שחת במלח , זוז בעבודת האדמה

אלא שעבודת האדמה , עודולא  [.מילחא וחפורה ,מאה זוזי בארעא, בשרא וחמרא

ומטילה אותו לריב , לשמור כל הלילה, משכיבה אותו לישן על הארץ

 .ולהתקוטט עם בני אדם

 

 עצות טובת שנתן רב פפא

לא תקנה תבואה מן ו, זרע תבואה לאכילת ביתך, כלומר .ןוזרע ולא תזב. א

, לכי יש לקנות חיטים בזו, ואפילו אין נראה לך שיש רווח ממון בכך, השוק

כי בשלך , מכל מקום יש לך לאכול משלך, וקרקעך אינה חשובה לגדל הרבה

 .שהברכה מצויה בדבר שאינו נקנה בדמים, ולא יכלה מהרה, הברכה מצויה
 

והשתמש בדמים לעשות בהם , הקדם ומכור כלי תשמישך. זבין ולא תיזול. ב

ודבר . ותצטרך להשתמש בדמים לאכילתך, קודם שתבוא לידי עניות, סחורה

לא , אבל בגדים שמתכבד בלבישתם, כגון מצעות לשינה, זה אמור בכלי הבית

 .אלא ימצא טוב כמו שהיו לו, שמא כשיצטרך להם, ימכור
 

אם יש לך חור קטן בכותל , כלומר. שפוץ ולא תבנה. טום ולא תשפיץ. ד-ג

ואם . לשפץ בו טיט ולבנים ליפותו, ולא תרחיב הנקב, סתום אותו מיד, רעוע

על נפש אתה להנאות בניינך הרחב הנקב ושפצהו להיות יפה אבל לא תפיל ב

  .שכל העוסק בבנין מתמסכן. את כל הכותל לבנותו מחדש
 

  .לקנות קרקע מהר ולא תשהה. קפוץ זבין ארעא. ה
 

עד שתבדוק , אלא המתן, לשאת אשה אל תמהר. מתוך נסיב איתתא. ו

 . שלא תהא רעה וקנטרנית, מעשיה
 

שמא לא  ,לא תקח אשה חשובה ממך, כלומר .ת דרגא נסיב איתתאנחי. ז

 .תתקבל עליה
 

להדבק  ,בחר לך אדם חשוב ,אוהב טובכלומר  .סק דרגא בחר שושבינא. ח

 .אחריו

 

 אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל

 ,אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, אלעזר בר אבינא אמר רבי

ֱחַרְבִּתי " ,שנאמר, בתשובה שיחזרוכדי ליראם  ם הֶׁ ִהְכַרִּתי גֹוִים נַָּׁשמּו ִפנֹותָּׁ

ם  ם ִמְבִלי ִאיש ֵמֵאין יֹוֵשבחּוצֹותָּׁ ֵריהֶׁ כלומר באה פורענות , ('ו 'צפניה ג" )ִמְבִלי עֹוֵבר ִנְצדּו עָּׁ

ר ", ונאמר בסמוך, על גוים ֵרת ְמעֹונָּּׁה ֹכל ְוֹלא יִ ָאַמְרִּתי ַאְך ִּתיְרִאי אֹוִתי ִּתְקִחי מּוסָּׁ כָּׁ

ם לֶׁיהָּׁ ָאֵכן ִהְשִכימּו ִהְשִחיתּו ֹכל ֲעִלילֹותָּׁ ַקְדִּתי עָּׁ ר פָּׁ כדי , כלומר בא הדבר, ('ז 'צפניה ג" )ֲאשֶׁ

  .ויעשו תשובה, שישראל יקחו מוסר

                                                                                                               
דמאי שנא  ,וקשה .כלומר מכור כלי תשמישך קודם שתעני ,לשון דלותיזול ת ,בקונטרס רשפיכן  א

כמו סתר  ,דתיזול ענין אריגה ,ח"כפירוש ר בינו תםונראה לר .דנקט ביסתרקי טפי משאר מילי

טוב  ,אבל גלימא ,כי יותר תרויח בקנין מבאריגה ,קנה בגדים ולא תארוגכלומר  ,זוללי בשוקא

 [.'תוס] .ליה כרצונודאימור לא מיתרמי  ,לארוג

 

 דבר הקשה ממות

רחמנא ליצלך ממידי דקשה , ובירך אותו רבי חייא, מרבי חייא[ נפטר]=רב נפרד 

 [.מדבר הקשה ממות' יצילך ה]= ממותא
 

א ", יצא דקדק ומצא את הכתוב, וכי יש דבר קשה ממוות, אמר רב לעצמו ּומוֹצֶׁ

ת ָהִאָשה  ת אֶׁ ֱאֹלֲאִני ַמר ִמָמוֶׁ יהָּׁ טֹוב ִלְפֵני הָּׁ דֶׁ ּה ֲאסּוִרים יָּׁ ִמים ִלבָּׁ ר ִהיא ְמצֹוִדים ַוֲחרָּׁ ים ִק ֲאשֶׁ

ד בָּׁ  נָּׁה ְוחֹוֵטא ִילָּׁכֶׁ ֵלט ִממֶׁ   (ו"כ 'קהלת ז" )ּהִימָּׁ

 

 אשת רב היתה מצערת אותו במאכלים

כשהיה , שלא להכין לו מאכל כמו שביקש, אשתו היתה מצערת אותו, רב

וכשהיה  ,[חמצי]=היתה עושה לו אפונה  ,[טלפוחי]=אומר לך עשי לי עדשים 

 .היתה עושה לו עדשים, אומר לה עשי לי אפונה

 

 חייא בנו של רב מציל אביו מצער אמו

ולפיכך היה , היה רוצה שאמו תכין לאביו מה שביקש, כשגדל חייא בנו של רב

היה אומר , כשהיה רב אומר לו לומר לאמו לעשות עדשים, הופך לה הבקשה

 . ועושה עדשים כפי שביקש רב, לה עשי אפונים
 

. כלומר נעשית טובה ממה שהיתה? איעליא לך אמך, ואמר לו, תמה על כך רב

 .אני הוא שהפכתי לה את בקשתך, והשיב לו חייא בנ
 

היוצא ממך ]=דנפיק מינך טעמא מלפך , אמר על כך רב זהו שאומרים בני האדם

 [.אני היה לי לעשות כן ,פעמים שהבן מחכים את אביו, כלומר. מלמדך סברא

 

 איסור שקר אף כשהוא אמת גורם להרגיל השקר

מכל מקום הוא לא ש, אמר לו, כמבואר לעיל, לאחר שהתפעל רב מחכמת בנו

כי דבר שקר הוא לומר שביקש רב מה שלא , להפוך הבקשה לאמו, יעשה כן

ת ֹלא ְיַדֵברּו ", ונאמר, ובכך מרגיל עצמו לשקר, ביקש ֱאמֶׁ ֵתלּו וֶׁ ִלְמדּו ְוִאיש ְבֵרֵעהּו ְיהָּׁ

ר  קֶׁ ר שֶׁ  (.'ד 'ירמיהו ט" )ַהֲעֵוה ִנְלאּוְלשֹונָּׁם ַדבֶׁ

 

 תו המצערת אותוהנהגת רבי חייא עם אש

כשהיה מוצא איזה דבר , ואף על פי כן, רבי חייא אשתו היתה מצערת אותו

 .היה צוררו בבגדו ומביא לה, הראוי לה
 

דיינו שמגדלות , השיב לו רבי חייא. שאל אותו רב והלא היא מצערת את כבודו

 [.הרהור עבירה]=ומצילות אותנו מן החטא , בנינו

 

 אשת רב יהודה

ת ", קרא עם רב יצחק בנו את הכתובכשרב יהודה  ת אֶׁ וֶׁ א ֲאִני ַמר ִממָּׁ ּומֹוצֶׁ

ה  ִאשָּׁ ֱאֹלהָּׁ יהָּׁ טֹוב ִלְפֵני הָּׁ דֶׁ ּה ֲאסּוִרים יָּׁ ִמים ִלבָּׁ ר ִהיא ְמצֹוִדים ַוֲחרָּׁ ד ִק ֲאשֶׁ נָּׁה ְוחֹוֵטא ִילָּׁכֶׁ ֵלט ִממֶׁ ים ִימָּׁ

ּה והשיב לו רב , על איזו אשה דיבר הכתוב, שאל אותו רב יצחק(. ו"כ 'קהלת ז" )בָּׁ

 .כגון אמך, יהודה
 

אין אדם מוצא קורת רוח אלא , וכשרב יהודה שנה לרב יצחק בנו את הברייתא

ָך" ,שנאמר, מאשתו ראשונה ת ְנעּורֶׁ רּוְך ּוְשַמח ֵמֵאשֶׁ ( . ח"י 'משלי ה)" ְיִהי ְמקֹוְרָך בָּׁ

 .כגון אמך, והשיב לו רב יהודה, על איזו אשה דיבר התנא, שאל אותו רב יצחק
 

ועל כן , מצד אחד היתה תקיפה ביותר, כי אשת רב יהודה. ואין זו סתירה
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ה", קרא עליה את הכתוב ִאשָּׁ ת הָּׁ ת אֶׁ וֶׁ א ֲאִני ַמר ִממָּׁ ומצד שני היתה , "ּומֹוצֶׁ

אין ", ועל כן אמר שהיא בכלל מה שאמרו, נוחה לרצות ומעבירה על מידותיה

 ".אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה

 

 היא אשה רעהאיזו 

אבל עד , מכינה לו את המאכל כראויהיא אשה ש, אשה רעה –לדברי אביי 

מקשטא ]=. כדי לצערומקללת ומגדפת אותו היא , שהיא מביאה לו את המאכל

 [.[מקשטת פיה בקללות וגידופים] ומקשטא ליה פומא ,[מקשטת השלחן במאכל] ליה תכא
 

ומפנה לו , את המאכל כראוימכינה לו היא אשה ש, אשה רעה –ולדברי רבא 

 ,[מקשטת השלחן במאכל] מקשטא ליה תכא]=. ומצערתואת הגב שלא לאכול עמו 

 [.[מפנה לו את הגב]מהדרא ליה גבא ו

 

 םעונותיו מתפקקי כיון שנשא אדם אשה

כלומר ] םעונותיו מתפקקי, כיון שנשא אדם אשה, אמר רבי חמא בר חנינא

צֹון " ,אמרשנ, [כפקק הסותם את הנקב, נסתמים ק רָּׁ פֶׁ א טֹוב ַויָּׁ צָּׁ ה מָּׁ א ִאשָּׁ צָּׁ " 'ֵמהמָּׁ

 (.ב"כ ח"משלי י)

 

 שאלת בני מערבא את הנושא אשה

מצא , היו שואלים אותו כך, כשהאיש היה נושא אשה, [בארץ ישראל]=במערבא 

א טֹובָמָצא ", כמו שנאמר, מצא, כלומר, או מוצא צָּׁ ה מָּׁ כמו , מוצאאו , "ִאשָּׁ

א ּו", שנאמר האֲ מוֹצֶׁ ִאשָּׁ ת הָּׁ ת אֶׁ וֶׁ  ".ִני ַמר ִממָּׁ

 

 לגרש אשה רעה

דֹון ְוִיְשֹבת ִדין " ,שנאמר, מצוה לגרשה ,אשה רעה, אמר רבא ֵרש ֵלץ ְוֵיֵצא מָּׁ גָּׁ

לֹון  (.'י ב"משלי כ)" ְוקָּׁ
 

צרתה , [ומחמת כן אינו יכול לגרשה] כתובתה מרובהו ,אשה רעה, ואמר רבא

ולא בסילתא  בחברתה, ר בני האדםוכמאמ, אישא אחרת אצלהכלומר  ,בצדה

 .ממה שתסבול קוצים, קשה לה יותר שתהא לה צרה, כלומר, [קוץ]=

 

 קשה אשה רעה כיום סגריר

ף טֹוֵרד " ,נאמרש, [יום ברד ורוח]=קשה אשה רעה כיום סגריר , ואמר רבא לֶׁ דֶׁ

ִנים ת ִמְדיָּׁ ה בְביֹום ַסְגִריר ְוֵאשֶׁ וָּׁ  .שניהם שוויםכלומר  (ו"ט ז"משלי כ)" ִנְשּתָּׁ

 

 כמה טובה אשה טובה וכמה רעה אשה רעה

  .וכמה רעה אשה רעה, בא וראה כמה טובה אשה טובה, ואמר רבא
 

א טֹוב"שנאמר  ,כמה טובה אשה טובה צָּׁ ה מָּׁ א ִאשָּׁ צָּׁ אם באשה ממש ". מָּׁ

ואם בתורה . הכתוב משבחהש ,כמה טובה אשה טובהראה , הכתוב מדבר

התורה נמשלה ש ,כמה טובה אשה טובהאה ר, הכתוב מדבר וממשילה לאשה

  .בה
 

ה" שנאמר, כמה רעה אשה רעה ִאשָּׁ ת הָּׁ ת אֶׁ וֶׁ א ֲאִני ַמר ִממָּׁ אם באשה ". ּומֹוצֶׁ

ואם בגיהנם . מגנההכתוב ש ,רעהאשה  רעהכמה ראה , ממש הכתוב מדבר

                                                                                                               
 [.'תוס] .נושא אדם כמה נשים על אשתו ,דאמר בסוף פירקין ,רבא לטעמיה א

 .כתיב" מדונים" ב

  .נמשל בהגיהנם ש ,רעהאשה  רעהכמה ראה , הכתוב מדבר וממשילה לאשה

 

 ה מרובהאשה רעה וכתובת

שאינו יכול לגרשה ולהציל עצמו , רעה גדולה היא, אשה רעה וכתובתה מרובה

שנאמר בהם קללת ענין רע שאין , והובאו בסוגיתנו מספר כתובים, מרעתה

וכתובתה , ודרשוהו חכמים על מי שיש לו אשה רעה, דרך להימלט ממנו

 .מרובה
 

ֵכן ֹכה ָאַמר ". א ם  'הלָּׁ ָנה ִהְנִני ֵמִביא ֲאֵליהֶׁ ר ֹלא יּוְכלּו ָלֵצאת ִממֶׁ ֲעקּו ֵאַלי ָרָעה ֲאׁשֶׁ ְוזָּׁ

ם ְשַמע ֲאֵליהֶׁ זו אשה , רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמרו, (א"י א"ירמיהו י" )ְוֹלא אֶׁ

  .רעה וכתובתה מרובה
 

אִרי ִהְכִשיל ֹכִחי ". ב לּו ַעל ַצּוָּׁ ְרגּו עָּׁ דֹו ִיְשּתָּׁ ַעי ְביָּׁ " ִביֵדי ֹלא אּוַכל קּום 'ה ְנָתַנִניִנְשַקד ֹעל ְפשָּׁ

זו אשה רעה וכתובתה , אמר רב חסדא אמר מר עוקבא בר חייאו (.ד"י 'איכה א)

 .מרובה
 

אין לו ו, שפסוק זה נאמר על מי שמזונותיו תלויים בכספו, ובמערבא אמרו

או ינעלו  ,שמא תייקר התבואה ,מיצר ודואגהוא כל שעה ש ,זריעה בקרקע

 .שערי שבר
 

ם ֵהם ִק ". ג ם ַוֲאִני ַאְקִניֵאם ְבֹלא עָּׁ דברים )" ְבגוֹי ָנָבל ַאְכִעיֵסםְנאּוִני ְבֹלא ֵאל ִכֲעסּוִני ְבַהְבֵליהֶׁ

  .זו אשה רעה וכתובתה מרובה, אמר רב חנן בר רבא אמר רבו, (א"כ ב"ל
 

 .ולהלן יתבאר שיש דורשים פסוק זה על דברים אחרים

 

יָך ְנֻתִנים ְלעַ " יָך ּוְבֹנתֶׁ  "ם ַאֵחרָבנֶׁ

יָך ְנֻתִנים ְלַעם ַאֵחר ", נאמר בקללות של משנה תורה נֶׁיָך ּוְבֹנתֶׁ לֹות בָּׁ ְוֵעינֶׁיָך ֹראֹות ְוכָּׁ

ָך ל ַהיֹום ְוֵאין ְלֵאל יָּׁדֶׁ ם כָּׁ זו  ,אמר רב חנן בר רבא אמר רבו(. ב"ל ח"דברים כ" )ֲאֵליהֶׁ

 ויהיו בני, וישא אחרת, שתמות אשתו, כלומר קללה זו היא, אשת האב

  .הראשונה נתונים בידי השניה

 

 "ְבגוֹי ָנָבל ַאְכִעיֵסם"

ל ַאְכִעיֵסם", שיענשו ישראל בעונש זה, נאמר בשירת האזינו ונחלקו , "ְבגֹוי נָּׁבָּׁ

 .חכמים מי הוא הגוי הנבל שיכעיסם
 

אשה רעה שלדעת רב חנן בר רבא הכתוב הזה מדבר ב, לעיל כבר נתבאר. א

 .שכתובתה מרובה
 

שהצדוקים האומרים אין אלוקים , גהצדוקים אלו, עזר אומררבי אלי. ב

ִוד "קרוים נבלים כמו שנאמר  ל ְבִלבֹו ֵאין ֱאֹלַלְמַנֵצַח ְלדָּׁ ִהְשִחיתּו ִהְתִעיבּו ים ִק ָאַמר נָּׁבָּׁ

 (.'א ד"תהלים י" )ֲעִלילָּׁה ֵאין ֹעֵשה טֹוב
 

מים שמהלכין ערו ,ואנשי מרטנאי ,אנשי ברבריאאלו , במתניתא תנא. ג

  .שאין לך משוקץ ומתועב לפני המקום יותר ממי שמהלך בשוק ערום, בשוק
 

ואינם מכירים כבודם של  ,םפרסיים רשעים ומבזי]= ,חבריםאלו , רבי יוחנן אמר. ד

 [ישראל
 

שמעתה יהיו בני , כפף ונפל מרוב צער. באו חברים לבבל, אמרו לו לרבי יוחנן

                                                                                                               
 .ג המינים"י ג
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שהם מקבלים שוחד לבטל  אמרו לו. הישיבה של בבל מסורים בידם

 .אהתיישר וישב ושמח, גזרותיהם

 

 גזרו שלוש מפני שלוש

ואמר להם , שהחברים גזרו על ישראל שלוש גזרות, עוד אמרו לו לרבי יוחנן

 .מפני שלוש עבירות שהיו ביד בני בבל
 

מפני ואמר להם . כלומר שלא יאכלו בשר שחוטה, גזרו על הבשראמרו לו ש. א

 .כהונה זרוע לחיים וקיבהמתנות יו גוזלים עבירה שבידם שה
 

עבירה שבידם שלא היו מפני ואמר להם . גזרו על המרחצאותאמרו לו ש. ב

 .טבילהזהירים ב
 

ואמר . כלומר מוציאים הנקברים מקבריהם, מחטטי שכביאמרו לו שהם . ג

וכנגד השמחה באה להם גזרה , ששמחים ביום אידםעבירה שבידם מפני להם 

ת  'הְוִאם ֹלא ִתְשְמעּו ְבקֹול " ,וכן אמר רבה בר שמואל. אבלים בה זו להיות ם אֶׁ ּוְמִריתֶׁ

ה ַיד  'הִפי  ְיתָּׁ ם 'הְוהָּׁ ם ּוַבֲאֹבֵתיכֶׁ כֶׁ ומה  ,ואבותם כבר מתו( ו"ט ב"י' שמואל א)" בָּׁ

בעון חיים מתים , וכן שנו חכמים. חטוטי שכביהכוונה לאלא  ,מכה יש בהן

  .מתחטטין

 

ת ֵמַחִייםְוִנְבַחר "  "ָמוֶׁ

ַמִים "רבא שאל את רבה בר מארי תחילה נאמר  א ַהשָּׁ ש ְוַליֵָּׁרַח ּוְלֹכל ְצבָּׁ מֶׁ חּום ַלשֶׁ ּוְשטָּׁ

ם  ר ִהְשַּתֲחוּו לָּׁהֶׁ שּום ַוֲאשֶׁ ר ְדרָּׁ ם ַוֲאשֶׁ ְלכּו ַאֲחֵריהֶׁ ר הָּׁ דּום ַוֲאשֶׁ ר ֲעבָּׁ ר ֲאֵהבּום ַוֲאשֶׁ ֹלא ֵיָאְספּו ֲאשֶׁ

ֵברּו לְ  ה ִיְהיּוְוֹלא ִיקָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ן ַעל ְפֵני הָּׁ הרי שאפילו לקבורה לא , ('ב 'ירמיהו ח)" ֹדמֶׁ

ת ֵמַחִיים ", ומיד נאמר בהם, יזכו המתים הללו וֶׁ ְלֹכל ַהְשֵאִרית ַהִנְשָאִרים ִמן ְוִנְבַחר מָּׁ

ר ִהַדְחִּתים  ל ַהְמֹקמֹות ַהִנְשָאִרים ֲאשֶׁ ה ַהֹזאת ְבכָּׁ עָּׁ רָּׁ ה הָּׁ חָּׁ ם ְנֻאם ַהִמְשפָּׁ אֹות 'השָּׁ , ('ג' ירמיהו ח" )ְצבָּׁ

  ?טוב להם מותם מחייהם, כיצד יתכן שמתים אלו שאפילו לקבורה לא נתנו
 

, מאחר שהם חוטאים בחייהם, הרשעיםש, שהכתוב הזה מלמד, והשיב לו

שבחייהם הם חוטאים ומתרבה , טוב להם מותם מחייהם, בכל אופן שימותו

 .שימותוולכן טוב להם , עונשם בגיהנם

 

 בספר בן סירא יםכתובדברים ה

  .ים תנתןקבחיק ירא אל ,מתנה טובהאשה טובה 
 

 יגרשנה ויתרפא מצרעתו  ,צרעת לבעלהאשה רעה 
 

ודומה לו כאילו  ,כלומר שמח בחלקו] ,מספר ימיו כפלים, אשרי בעלהאשה יפה 

 [.ימיו כפלים
 

, תט אצל בעלהאל  .פן תלכד במצודתה, [של אחרים]העלם עיניך מאשת חן 

 .ועצומים כל הרוגיה, כי בתואר אשה יפה רבים הושחתו, למסוך עמו יין ושכר

ובא  ,ומצוי בו ניאוף ,בשמים לנשים להתקשט בהןהמוכר הוא ] ,רבים היו פצעי רוכל

 [. בעלה ופצעו
 

, ככלוב מלא עוף, [כן יצרו מבעירו] ,כניצוץ מבעיר גחלת, המרגילים לדבר ערוה

  .ים מרמהכן בתיהם מלא
 

כלומר שמא ] שמא מחר בא ואיננו, כי לא תדע מה ילד יום, אל תצר צרת מחר

                                                                                                               
אלא שיש , להםהלא עדיין משועבדים  ,ע מה לשמחה זו עושה"ויל .י לפנינו"כן הוא בפירוש רש א

 .ס"מסורת הש 'ועי. אבל למה לו לשמוח ,ודי שלא יצטער, בשוחדלהם תקנה 

על  נמצא מצטער [ולא יראה אותה דאגה שהוא מיצר וירא ודואג עליהמחר ימות 

  .העולם שאין שלו
 

גלה , רבים יהיו דורשי שלומך. ולא הכל תביא ביתך, מנע רבים מתוך ביתך

  .סוד לאחד מאלף

 

 וד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאין בן ד

 ,ושם רוחות ונשמות נתונות ,שחוצץ בין שכינה למלאכים ,פרגודהגוף הוא 

 . העתידות להנתן בגופים העתידים להבראות ,שנבראו מששת ימי בראשית
 

ִכי ֹלא " ,שנאמר ,עד שיכלו כל הנשמות שבגוף ,אין בן דוד בא, אמר רבי אסיו

ְקצֹוףְלעֹולָּׁם ָאִריב ְוֹלא לָּׁ  ִכי רּוַח  [ועיכובו, אלא עתיד להגיע זמן הגאולה] נֶַׁצח אֶׁ

ַני ַיֲעטֹוף מֹות ֲאִני  [ודבר נוסף שמעכב הגאולה, כלומר רוחי מעכב הגאולה] ִמְלפָּׁ ּוְנשָּׁ

ִשיִתי  (.ז"ט ז"ישעיהו נ)" עָּׁ

 

 מי שאין עוסק בפריה ורביה

, כאילו שופך דמים, כל מי שאין עוסק בפריה ורביה, רבי אליעזר אומר. א

ֵפְך " ,שנאמר מֹו ִישָּׁ ם דָּׁ ָאדָּׁ ם בָּׁ ָאדָּׁ לֶׁם ֱאֹלֹשֵפְך ַדם הָּׁ םִק ִכי ְבצֶׁ ָאדָּׁ ת הָּׁ ה אֶׁ שָּׁ בראשית " )ים עָּׁ

ם ְפרּו ּוְרבּו ", וסמוך לו נאמר, ('ו 'ט ּהְוַאּתֶׁ ץ ּוְרבּו בָּׁ ָארֶׁ ללמד , ('ז' בראשית ט" )ִשְרצּו בָּׁ

  .ורביה הרי הוא כשופך דמים שזה כנגד זה ומי שאינו עוסק בפריה
 

כל מי שאין עוסק בפריה , יםאומרוכן רבי אלעזר בן עזריה  יעקברבי ו. ב

ֵפְך " ,שנאמר, ממעט הדמותכאילו , ורביה מֹו ִישָּׁ ם דָּׁ ָאדָּׁ ם בָּׁ ָאדָּׁ ם ֹשֵפְך ַדם הָּׁ לֶׁ ִכי ְבצֶׁ

םִק ֱאֹל ָאדָּׁ ת הָּׁ ה אֶׁ שָּׁ ִשְרצּו ם ְפרּו ּוְרבּו ְוַאּתֶׁ ", וסמוך לו נאמר, ('ו 'בראשית ט)" ים עָּׁ

ּה ץ ּוְרבּו בָּׁ ָארֶׁ ללמד שזה כנגד זה ומי שאינו עוסק בפריה ורביה , ('ז' בראשית ט" )בָּׁ

  .הרי הוא כממעט את הדמות
 

שופך דמים כאילו , כל מי שאין עוסק בפריה ורביה, אומרובן עזאי . ב-א

מ" ,שנאמר, וממעט הדמות ם דָּׁ ָאדָּׁ ם בָּׁ ָאדָּׁ לֶׁם ֱאֹלֹשֵפְך ַדם הָּׁ ֵפְך ִכי ְבצֶׁ ים ִק ֹו ִישָּׁ

ם ָאדָּׁ ת הָּׁ ה אֶׁ שָּׁ ם ְפרּו ּוְרבּו ", וסמוך לו נאמר, ('ו 'בראשית ט)" עָּׁ ץ ּוְרבּו ְוַאּתֶׁ ָארֶׁ ִשְרצּו בָּׁ

ּה ללמד שזה כנגד זה ומי שאינו עוסק בפריה ורביה הרי הוא , ('ז' בראשית ט" )בָּׁ

  .כשופך דמים וממעט את הדמות

 

 ש ואינו נאה מקייםבן עזאי נאה דור

, נאה מקיים ואין נאה דורש, יש נאה דורש ונאה מקיים, אמרו לו לבן עזאי

  .באתה נאה דורש ואין נאה מקייםו
 

אפשר לעולם שיתקיים , שנפשי חשקה בתורה ,ומה אעשה, אמר להן בן עזאי

 .געל ידי אחרים

 

 ד"דף ס

 

 דברים נוספים האמורים במי שאינו עוסק בפריה ורביה

                                                                                                               
בי ברתיה של ר ,דקאמר התם ,בי עקיבאשנשא בתו של ר ,אף על פידמשמע בפרק  אף על גב ב

 [.'תוס] .דנשא וגירש ,דסוטהרק קמא הא אמר בפ ,עבדא ליה לבן עזאי הכיעקיבא 
אלא ילמד  ,ולא יקיים שום מצווה ,שכן לפי דבריו לא יניח תפילין. לא זכיתי להבין תשובתו ג

 . אפשר לתפילין ושאר מצוות להתקיים על ידי אחרים ,ויאמר, בדתורה בל
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 .גורם לשכינה שתסתלק מישראל .ג
 

ה ", תנא קמא דרש זאת מהפסוק ֵאל 'הּוְבנֹֻחה ֹיאַמר שּובָּׁ " ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְשרָּׁ

שאין השכינה שורה על פחות משני  ,שכן הכתוב הזה מלמד, (ו"ל 'במדבר י)

היו ישראל שני אלפים ושני רבבות ואם כן אם  .אלפים ושני רבבות מישראל

נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק  ,לא עסק בפריה ורביהוזה , חסר אחד

  .מישראל
 

ם ", דרשו זאת מהפסוקאחרים ו יָך ְלֹדֹרתָּׁ ת ְבִריִתי ֵביִני ּוֵבינֶָׁך ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחרֶׁ ַוֲהִקֹמִתי אֶׁ

יָךִק ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֹלִלְבִרית עֹולָּׁם   שכן הפסוק הזה, ('ז ז"בראשית י)" ים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחרֶׁ

אבל אם , מלמד שתשרה שכינה על זרעו של אברהם וזאת בתנאי שיהיה לו זרע

הרי שזה שאינו , וכי על העצים ועל האבנים, על מי תהא שורה, לא יהיה לו זרע

 .גורם לשכינה שתסתלק מישראל, ומבטל זרע ישראל, עוסק בפריה ורביה
 

 .חייב מיתה. ד
 

, סק בפריה ורביה חייב מיתהמי שאינו עו, אבא חנן אמר משום רבי אליעזר

ב ַוֲאִביהּוא "שנאמר  ת נָּׁדָּׁ ה ִלְפֵני  'הִלְפֵני ַויָּׁמָּׁ רָּׁ ם ֵאש זָּׁ יּו ְבִמְדַבר ִסיַני  'הְבַהְקִרבָּׁ ִנים ֹלא הָּׁ ּובָּׁ

ם  הֶׁ םלָּׁ ר ַעל ְפֵני ַאֲהֹרן ֲאִביהֶׁ מָּׁ ר ְוִאיתָּׁ זָּׁ ְלעָּׁ ללמד שמתו משום שלא , ('ד 'במדבר ג" )ַוְיַכֵהן אֶׁ

  .היו להם בנים

 

 כמה שנים ישהה האיש עם אשה שאינה יולדת

אינו , שמי שנשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה, במשנתנו מבואר

ולהלן יתבאר . ועליו לשאת אשה אחרת, מפריה ורביהרשאי לבטל עוד 

שאחרי ששהה עם שרי עשר שנים , שיש ללמוד זאת מאברהם אבינו, י"בעזה

 .נשא את הגר
 

מה שאמרו שמותר , רבמשמו של רב שמואל בר שילת של  בנואמר רב יהודה ו

שהיו , כן היה בדורות הראשונים, לשהות עם אשה שלא ילדה עד עשר שנים

שוהה עמה , ששנותיהם מועטות, אבל בדורות האחרונים, שנותיהם מרובות

ששתי שנים ומחצה . ולא יותר, כלומר שלושים חודשים, שתי שנים ומחצה

וחודש לכל עיבור , עשרים ושבעה חודשים לימי הריון], בוריםהם זמן של שלושה עי

ומאחר ששהה עמה זמן , [שהאשה מתעברת סמוך לווסתה, לימי טומאה וטהרה

  .שלושה עיבורים ולא ילדה הוחזקה שלא תלד ועליו לשאת אשה אחרת
 

הזמן שמותר לשהות עם אשה , בדורות האחרונים ,רבה אמר רב נחמןולדברי 

ה "שבראש השנה הקב], כנגד שלוש פקידות, שלוש שניםהוא , שאינה יולדת

ואם  ,[בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנה, כמו שאמרו, פוקד העקרות לשמוע תפילתן

 .ועליו לשאת אשה אחרת, הוחזקה שלא תיפקד, עברו שלוש שנים ולא נפקדה
 

שאמרו שבדורות האחרונים לא ישהה , ואמר רבה שאין הדין כאמוראים הללו

בה , שהרי רבי הוא זה ששנה את משנתנו, אלא שתי שנים ומחצה או שלוש

ובימי רבי כבר התמעטו שני , מבואר שרשאי לשהות עמה עד עשר שנים

ְיֵמי ", שכך אמר בתהילים, שהרי כבר בימי דוד התמעטו, כמו עכשיו, הדורות

נָּׁה ם ִשְבִעים שָּׁ הֶׁ הְוִאם ִבְגבּוֹרת ְשמֹוִני אְשנֹוֵתינּו בָּׁ ן ִכי גָּׁז ִחיש ַונָֻּׁעפָּׁ ָאוֶׁ ל וָּׁ מָּׁ ם עָּׁ ְהבָּׁ נָּׁה ְורָּׁ " ם שָּׁ

גם בדורות האחרונים רשאי לשהות עם האשה עד עשר , ואם כן(. 'י 'תהלים צ)

 .שנים

                                                                                                               
אבל משה מצינו  ,שמצינו שחי כך ,מסתמא דוד אמרו ,דהאי קרא בתפלת משה כתיב אף על גב א

 [.'תוס] .שחי יותר

 

 זכר לדבר שעד עשר שנים ממתין האיש לאשתו שתלד

, זכר לדבר מאברהם אבינו, באף על פי שאין ראיה לדבר, שנינו בברייתא

ּה וַ ", שנאמר בו תָּׁ ר ַהִמְצִרית ִשְפחָּׁ גָּׁ ת הָּׁ ם אֶׁ ת ַאְברָּׁ ַרי ֵאשֶׁ ר ָׁשִנים ִּתַקח שָּׁ שֶׁ ִמֵקץ עֶׁ

ץ ְכָנַען  רֶׁ ת ַאְבָרם ְבאֶׁ בֶׁ הְלׁשֶׁ ּה לֹו ְלִאשָּׁ ם ִאישָּׁ ּה ְלַאְברָּׁ , ('ג ז"בראשית ט)" ַוִּתֵּתן ֹאתָּׁ

 .הרי שעד עשר שנים המתין לשרה ולאחר מכן נשא את הגר

 

 אחר אינו עולה לחשבון עשר שנים כשיש לתלות בדבר

למד מאברהם , שענין זה שיש לאדם להמתין לאשתו עד עשר שנים, נתבאר

ץ ְכנַָּׁען", שנאמר בו, אבינו רֶׁ ם ְבאֶׁ ת ַאְברָּׁ בֶׁ ִנים ְלשֶׁ ר שָּׁ שֶׁ  ".ִמֵקץ עֶׁ
 

שהרי נשאה , והנה באמת אברהם אבינו המתין לשרה הרבה יותר מעשר שנים

, ומתוך כך יש ללמוד, ה שנים עד שבאו לארץ כנעןושם שהו הרב, בפדן ארם

 .שמא משום עוון חוצה לארץ לא ילדה, אין ישיבת חוצה לארץ עולה מהמניןש
 

, כי יש לתלות בה את מניעת ההריון, ל אינה עולה מהחשבון"וכשם שישיבת חו

ולכן , אינו עולה למנין עשר שנים, כך כל דבר שיש לתלות בו את מניעת ההריון

אין עולה לו , או היו חבושים בבית האסורים, או חלתה היא, לה הואחאם 

 . מהמנין

 

 הפילה מונה משעה שהפילה

אינו רשאי לבטל , ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה, נתבאר שמי שנשא אשה

ומבואר שכן הדין כשלא ילדה . ועליו לשאת אשה אחרת, עוד מפריה ורביה

 .נים משעה שהפילהמונה עשר ש, אבל אם ילדה והפילה, כלל

 

 אין ללמוד מיצחק שרשאי לשהות עשרים שנה

ץ ", נתבאר שמתוך כך שנאמר באברהם רֶׁ ם ְבאֶׁ ת ַאְברָּׁ בֶׁ ִנים ְלשֶׁ ר שָּׁ שֶׁ ִמֵקץ עֶׁ

, שעד עשר שנים רשאי אדם לשהות עם אשתו שאינה יולדת, יש ללמוד, "ְכנַָּׁען

 .ולא יותר
 

שכן , שנה קודם שילדה והנה ביצחק אבינו מצאנו ששהה עם אשתו עשרים

נָּׁה ְבַקְחּתֹו "שנאמר , בשעת נישואיו היה בן ארבעים ִעים שָּׁ ן ַאְרבָּׁ ק בֶׁ ַוְיִהי ִיְצחָּׁ

ה  ת ִרְבקָּׁ האֶׁ ֲאַרִמי לֹו ְלִאשָּׁ ן הָּׁ ם ֲאחֹות לָּׁבָּׁ ֲאַרִמי ִמַפַדן ֲארָּׁ  ,('כ ה"בראשית כ" )ַבת ְבתּוֵאל הָּׁ

ת ַבֲעֵקב "מר שנא, היה בן ששים שנה, וכשנולדו לו בנים זֶׁ א ָאִחיו ְויָּׁדֹו ֹאחֶׁ ְוַאֲחֵרי ֵכן יָּׁצָּׁ

א ְשמֹו ַיֲעֹקב  ו ַוִיְקרָּׁ םֵעשָּׁ ת ֹאתָּׁ דֶׁ נָּׁה ְבלֶׁ ן ִשִשים שָּׁ ק בֶׁ  (.ו"כ ה"בראשית כ)" ְוִיְצחָּׁ
 

שכל אדם רשאי לשהות עם אשתו שאינה , אין ללמוד מיצחק, ומכל מקום

משום שידע , עשרים שנה כי הסיבה שיצחק שהה, גיולדת עד עשרים שנה

ואם כן לא תהא תועלת לשאת אשה , י להלן"כפי שיתבאר בעזה, שהוא עקר

 .ורק בתפילה יוכל להיפקד כמו שעשה, אחרת

                                                                                                               
 ,דמשם אין ללמוד שיהא זקוק לגרש אשתו אפילו אם אי אפשר בלא גירושין ,ראיה גמורה אינה ב

הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן  ,בעלמא ם תמצי לומרא לווד מכאן דאפיואדרבה ראוי ללמ

אולי ירחמו מן  ,כמו שמצינו באברהם ,שנים שרי להכניס צרתה עשרהיכא דשהה עמה  ,כתובה

 [.'תוס] .כמו שלבסוף זכה אברהם משרה ,ויזכה עדיין ליבנות ממנה ,השמים

 שלוששלא היתה רבקה אלא בת  ,רשתישפי לפי מה ,עשריצחק נמי לא שהה יותר מ ,ואם תאמר ג

 תויש לומר דמדרשים חלוקין כדפרישי .ב לא היתה ראויה להוליד"ועד שהיתה בת י ,כשנשאה

שדורות הראשונים היו ראויין להוליד הרבה קודם הזמן  ,ועוד דמוכח בפרק בן סורר ומורה ,לעיל

 [.'תוס] .הזה
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ומכל מקום , אי להלן"כפי שיתבאר בעזה, ואמנם גם אברהם אבינו היה עקר

יש ללמוד כמה זמן מותר לאיש לשהות עם אשה שאינה , מהכתוב האמור בו

אבל הפסוקים האמורים . למה נכתב כלל, כי אם לא בא ללמד דבר זה, דתיול

חייא בר אבא  וכמאמר רבי , נכתבו כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב, ביצחק

כדי לייחס בהן שנותיו של , למה נמנו שנותיו של ישמעאל, יוחנן אמר רבי

ן אינם ואם כ ,בוכשעמד על הבאר ,בן כמה שנים היה כשהלך לבית עבר, יעקב

 .מיותרים לדרוש כמה שנים ישהה האיש עם אשתו

  

 יצחק אבינו עקר היה

ק " ,שנאמר, יצחק אבינו עקור היה, אמר רבי יצחק ְעַּתר ִיְצחָּׁ ְלֹנַכח ִאְשּתֹו  'ַלהַויֶׁ

ר לֹו  תֶׁ ה ִהוא ַוֵיעָּׁ רָּׁ ה ִאְשּתוֹ  'הִכי ֲעקָּׁ  ,על אשתו לא נאמר, (א"כ ה"בראשית כ" )ַוַּתַהר ִרְבקָּׁ

 . מלמד ששניהם עקורים היו, לא לנוכחא
 

הכוונה היתה שיצחק לבדו התפלל , "על אשתו' ויעתר יצחק לה", כלומר אם היה כתוב

הכוונה ששניהם היו , "לנוכח אשתו' ויעתר יצחק לה"אבל עכשיו שנאמר , על אשתו

 יש ללמוד ששניהם היו צריכים, ומתוך כך ששניהם היו מתפללים, מתפללים זה מול זה

 .רפואה

 

 קבלת התפילה תלויה גם באבי המתפלל

ואף על פי כן כשנתקבלה , נתבאר שיצחק ורבקה שניהם התפללו לבנים

ר לֹו "אלא , "'ויעתר להם ה"התפילה לא נאמר  תֶׁ כי תפילתו התקבלה , "'הַוֵיעָּׁ

אינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן שמשום , יותר מתפילתה

 .רשע

 

 נו עקוריםלמה היו אבותי

ה מתאוה "מפני שהקב, מפני מה היו אבותינו עקורים, יצחק ואמר רבי

  .של צדיקים םלתפלת

 

 מעלת תפילת הצדיקים

ק "בענין תפילת יצחק נאמר לשון עתר  ְעַּתר ִיְצחָּׁ ר לֹו  ... 'ַלהַויֶׁ תֶׁ אמר ו". 'הַוֵיעָּׁ

מהפך  מה עתר זהלומר לך  ,גלמה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, יצחק רבי

ה "תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקבכך , התבואה ממקום למקום

  .ממדת רגזנות למדת רחמנות

 

 היו םאברהם ושרה טומטמי

שלא היה ניכר בהם , כלומר סתומים] ,היו םאברהם ושרה טומטמי, אמר רבי אמי

ק  ִשְמעּו ֵאַלי" ,שנאמר, ולאחר זמן נעשה להם נס ונפתחו ,[אם זכר או נקיבה דֶׁ ֹרְדֵפי צֶׁ

ם 'הְמַבְקֵשי  ל צּור ֻחַצְבּתֶׁ ת  [שנחצב ונעשה לו זכרות, הוא אברהם] ַהִביטּו אֶׁ בֶׁ ל ַמקֶׁ ְואֶׁ

                                                                                                               
הכא  ,שמסתמא כבר נקרע כשנשא שרה על פי  ואף .אברהם ושרה טומטמים היו ,כדאמר לקמן א

לרבנן נמי  לוועוד דאפי .טומטום שנקרע אין מוליד ,דאמרינן בהערל ,אליבא דרבי יהודה פריך

 [.'תוס] .דפליגי עליה לא שכיח שיוליד
דילפינן  ,והאי קרא דיצחק בן ששים שנה מייתי ליה התם ,ובשלהי גמרא דמגילה מפרש לה ב

שכל אותן שנים שהיה יעקב בבית עבר לא נענש  ,תורה מכיבוד אב ואם מיניה דגדול תלמוד

 [י"רש. ]עליהם

 .ובמסכת סוכה פירש שהוא קלשון. י שעתר הוא מעדר"כאן פירש רש ג

ם . [וזהו שממשיך הכתוב ומזכירם. היא שרה שנוקבה ונעשה לה נקבות] בֹור נַֻקְרּתֶׁ

ם  ְלכֶׁ ה ְּתחֹולֶׁ רָּׁ ל שָּׁ ם ְואֶׁ ם ֲאִביכֶׁ הָּׁ ל ַאְברָּׁ חָּׁ ַהִביטּו אֶׁ ְרֵכהּו ְוַאְרֵבהּוִכי אֶׁ אִתיו ַוֲאבָּׁ  "ד ְקרָּׁ

 (.'ב א"ישעיהו נ)

 

 שרה אמנו אילונית היתה

ַוְּתִהי " ,שנאמר, שרה אמנו אילונית היתה, אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

ד לָּׁ ּה וָּׁ ה ֵאין לָּׁ רָּׁ ַרי ֲעקָּׁ ה"מאחר שנאמר , ('ל א"בראשית י)" שָּׁ רָּׁ מה הוסיף , "ֲעקָּׁ

לָּׁ "הכתוב כשאמר  ּה וָּׁ   .בית ולד אין להמלמד שאפילו , "דֵאין לָּׁ

 

 המוציא את אשתו משום שלא ילדה נותן לה כתובה

מחויב לשאת אשה אחרת , נתבאר שמי ששהה עם אשתו עשר שנים ולא ילדה

 .לקיים פריה רביה
 

מגרש את , ואם רוצה, נושא את השניה על הראשונה, שאם רוצה, ומבואר

 .דהראשונה ונושא אחרת תחתיה
 

, מקח טעות הוא, ואינו יכול לטעון, נותן לה כתובה, את הראשונהוכשמוציא 

, כי מנין לנו שמחמתה הדבר, ואם כן איני חייב לה כתובה, שהרי לא ילדה

 .שמא הוא זה שלא זכה להיבנות ממנה
 

ואם כן מספק לא נוציא , הלא ספק הוא אם מחמתו או מחמתה, ואין לומר

שהאיש כי מאחר , ך שאין לומר כןוהטעם לכ. ולא יתן כתובה, ממנו ממון

הרי זה , אם אין להם בנים, והאשה אינה מצווה על כך, מצווה על פריה ורביה

 .ולפיכך מסתבר שמחמתו הדבר, שהוא הנצרך לכך, עונש לאיש

 

 פעמים תלד לו אשה שניה ולא ראשונה

מחויב לשאת אשה , ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה, שמי שנשא אשה, נתבאר

כי , כך לא תלד לו השניה, כשם שלא ילדה לו הראשונה, ואין לומר, אחרת

 .ומשניה יהיו לו ילדים, פעמים מהראשונה לא יהיו לו ילדים
 

, שכשאמרו החכמים לרבי אבא בר זבדא שישא אשה ויוליד בנים, ומה שמצינו

לא אמר זאת אלא , והשיב שאם היה זכאי לכך היו לו בנים מאשתו הראשונה

כי היה עקר מחמת , והסיבה האמיתית שלא נשא אשה, יםלדחות החכמ

אבל מי שאינו  [.ב"כמבואר לעיל בדף ס, כפי שארע לרב ששת]דרשותיו של רב הונא 

 .עליו לשאת אשה אחרת, ולא היו לו בנים מאשתו, עקר

  

 חכמים שנעשו עקרים מדרשותיו של רב הונא

והיו התלמידים  ,שהיה רב הונא מאריך בדרשותיו, ב"כבר נתבאר בדף ס

 .ומעמידים עצמם ונעקרים, צריכים למי רגלים
 

( א)והם . שנעקרו על ידי הדרשות של רב הונא, ונמנו כאן שמות ארבעה חכמים

רב ( ד. )רבי חלבו( ג. )רב גידל( ב) [.הוא הנזכר גם לעיל בסמוך]רבי אבא בר זבדא 

                                                                                                               
בסוף המדיר איכא כתבו ש' ותוס. י שאינו מחויב להוציא והעיקר הוא שישא אחרת"כן פירש רש ד

ומלשון  .אם כופין אותו להוציא אם לאו ,שר שניםכשנשא אשה ושהה עמה ע ,פלוגתא דאמוראי

תקשי ליה  ,אין כופין אן דאמרוקשה דלמ, שכופים אותו להוציא' הברייתא כאן דייקו התוס

אלא היכא  ,ונראה דלא משמע יוציא לכפיה ... דקתני יוציא ולשון יוציא משמע בכפיה ,מהכא

לא משמע  ,רשאי לבטל מפריה ורביה אבל הכא שאינו אלא משום דאינו ,שעושה לאשה שלא כדין

 [.'תוס... ]לשון כפיה 
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 [.ב"הוא הנזכר גם לעיל בדף ס]ששת 
 

אחזו , מחמת שהעמיד עצמו בדרשת רב הונא, כןורב אחא בר יעקב גם 

אבל הוא אמר שיתלו , [אדם נעקר הימנוש ,חולי מעוצר השתןהוא ], סוסכיכתא

והבריא , ועל ידי זה יצא ממנו שתן ירוק ככף תמר, אותו בארז בית המדרש

חוץ , וכולם נעקרו מדרשתו של רב הונא, ששים זקנים היינו, ואמר, בכך

ף ְוִיְתרֹון ַדַעת ", מישקיימתי בעצ, ממני סֶׁ ה ְבֵצל ַהכָּׁ ְכמָּׁ ה ִכי ְבֵצל ַהחָּׁ ַהָחְכָמה ְתַחיֶׁ

יהָ   (.ב"י 'קהלת ז)" ְבָעלֶׁ

 

 אשה המוחזקת לעקרה

ולפיכך עליו לשאת אשה הראויה , שהאיש מצווה על פריה ורביה, כבר נתבאר

 .ולא ישא עקרה, ללדת
 

שהתה עמו עשר שנים ולא אפילו , ואשה שהיתה נשואה מקודם לכן לאיש אחר

גם מי שעדיין לא קיים פריה , ולפיכך, אינה מוחזקת בכך לעקרה, ילדה לו

 .מותר לשאת אותה, ורביה
 

דווקא כשהיתה נשואה לאיש אחד ולא ילדה  –לדעת משנתנו שהיא דעת רבי ו

ולא , היתה נשואה לשני אנשים בזה אחר זהאבל , לא הוחזקה לעקרה, לו

שלא קיים פריה ורביה ושלישי , עמים הוחזקה לעקרהבשתי פ, ילדה להם

 .אסור לשאת אותה
 

ועדיין מותרת לשלישי בשתי פעמים אין חזקה  –ולדעת רבן שמעון בן גמליאל 

, ורק אם היתה נשואה לשלושה אנשים בזה אחר זה, שלא קיים פריה ורביה

שלא קיים פריה ורביעי , בשלוש פעמים הוחזקה לעקרה, ולא ילדה להם

 .אסור לשאת אותהורביה 

 

 חזקה שבניה מתים מחמת מילה

איכא משפחה ]=ויש משפחות שהדם שלהן רפוי , יש משפחות שהדם שלהן קשה

עד שמחמת , ואשה שדם בניה רפוי כל כך ,[דרפי דמא ואיכא משפחה דקמיט דמא

בכמה פעמים , ונחלקו חכמים, אין למולם, כן הם מתים כשמלים אותם

ומעתה לא ימולו את בניה , מותו בניה מחמת מילהשי, הוחזקה האשה

 .הנולדים
 

אשה שמתו שני בניה מחמת , ולפיכך, בשתי פעמים יש חזקה –לדעת רבי 

 .ולא ימולו את בנה השלישי, הוחזקה בכך, מילה
 

רק בשלוש פעמים ו, בשתי פעמים אין חזקה –ולדעת רבן שמעון בן גמליאל 

ומלים , לא הוחזקה בכך, ניה מחמת מילהאשה שמתו שני ב, ולפיכך, יש חזקה

ולא , הוחזקה בכך, ורק אם מתו שלושה בניה מחמת מילה. את בנה השלישי

 .ימולו את בנה הרביעי

 

 בירור דעת רבי ורבן שמעון בן גמליאל

ולדעת רבן שמעון בן , שלדעת רבי בשתי פעמים יש חזקה, לעיל נתבאר

אולם בברייתא . בברייתא אחתשכן מבואר , גמליאל בשלוש פעמים יש חזקה

ולדעת רבן שמעון , בשלוש פעמים יש חזקה, שלדעת רבי, אחרת מבואר להיפך

 . בשתי פעמים יש חזקה, בן גמליאל
 

ובה מבואר דעת כל אחד כפי , איזו ברייתא נשנית באחרונה, ונסתפקו בגמרא

 .מה שהחליט לבסוף

 

 מעשה בארבע אחיות

, מעשה בארבע אחיות בצפורי, בי יוחנןרבי חייא בר אבא אמר משמו של ר

ובאה רביעית לפני רבן , וכן שלישית, וכן שניה, שהראשונה מלה בנה ומת

כי הוא , ואמר לה שלא תמול, שמעון בן גמליאל לשאול אם תמול את בנה

 .בחזקת שימות מחמת מילה
 

שרבן שמעון בן גמליאל הוא זה , ומתחילה רצו להביא ראיה ממעשה זה

שהרי מעשה זה היה בסוף ימיו של , וף שבשלוש פעמים יש חזקהשאמר לבס

והוא היה אמורא בסוף זמן , שכן רבי יוחנן העיד עליו, רבן שמעון בן גמליאל

ואם כן בסוף ימיו הורה שבשלוש פעמים יש חזקה וזו , התנאים וראה המעשה

 .היא סוף דעתו
 

היה מורה , תוכי אפשר שגם אם היתה השלישית שואלת או, ודחו ראיה זו

שרק , ומעשה שהיה כך היה, כי בשתי פעמים כבר יש חזקה, לה שלא תמול

 .רביעית באה לשאול
 

, שלא רק באותה אשה עצמה יש חזקה, ומכל מקום יש חידוש ממעשה זה

שמתו בניהן מחמת , שאם ארע הדבר בשתי אחיות או שלוש, אלא אף באחיות

 .הוחזקו כל האחיות בכך, מילה

 

 חת נכפים או מצורעיםאשה ממשפ

, שיש חזקה גם על ידי שארע אותו הדבר באחיות, מאחר שנתבאר ,אמר רבא

לא ולכן , הוחזקה כל המשפחה בכך, שכשארע דבר מסוים במשפחה, למדנו

ולא ממשפחה , [חולים]=ישא אדם אשה לא ממשפחה שהוחזקו בה נכפים 

שלושה שיהיו בה , אהחזקה הי, לענין זה, ולדברי רבא. שהוחזקו בה מצורעים

 .מצורעיםשלושה או , נכפים

 

 עדות רב יצחק שבשתי פעמים אין חזקה לא לאיסור ולא לסכנה

, מעשה היה לפני רבי יוחנן בבית כנסת של מעון, רב יצחק בר יוסף אמרשבא כ

והיתה , באשה שמתו שני בניה מחמת מילה, ביום הכפורים שחל להיות בשבת

 .והורה לה למול, אלה את רבי יוחנן אם למולווש, צריכה למול בנה שלישי
 

, ראה שבדבריך התרת גם איסור וגם סכנה, אמר לו אביי לרב יצחק בר יוסף

 . בשתי פעמים אין חזקה, והן לענין סכנה, לומר שהן לענין איסור

היה לרבי יוחנן לומר לה שלא , שכן אם בשתי פעמים יש חזקה לענין סכנה

 .וסכנה היא לשלישי אם ימולו אותו ,כי מתו שני בניה, תמול

, מאחר שמתו שני בניה, וכמו כן אם לענין איסור בשתי פעמים יש חזקה

ואינה דוחה את , ואם כן אין מילתו מצווה, הוחזקה שימות גם השלישי

 . השבת

הרי שלדעתו אין חזקה , והמילה בשבת, ומתוך כך שהורה לה רבי יוחנן למול

 .ה ולא לענין איסורלא לענין סכנ, בשתי פעמים

 

 אביי עושה מעשה בנפשו

, שרק בשלוש פעמים יש חזקה, שלימד, סמך אביי על דברי רב יצחק בר יוסף

, בתו של רב איסי בנו של רב יצחק בנו של רב יהודהוהלך ונשא את חומא 



לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :בחינם ל"עלון בדואלקבלת ה

bekitsur1@ gmail.com 
 ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר

  9ליון חיג
 ו"ס-'נ מסכת יבמות

 ז טבת"י – כסלו' א
   

 

 

 ה"כל הזכויות שמורות ליא©  47 

 

ולאחר , ומת, שמתחילה היתה נשואה לרחבה מפומבדיתא, שמתו שני בעליה

בשתי , שאמר אביי, ומת, חק בנו של רבה בר בר חנהמכן היתה נשואה לרב יצ

 . ומת גם הוא, ונשאה אביי, פעמים לא הוחזקה להיות הורגת את בעליה

 

 מדוע לא היה לאביי לעשות כן

לא היה לאביי והלא . וכי יש מי שיעשה מעשה לסכן נפשו, אמר על כך רבא

ויצחק  אבין דסמכא, שכן הוא עצמו אמר, בדבר זהלסמוך על רב יצחק 

, יש לסמוך עליו, כלומר מה שאומר אבין משמו של רבי יוחנן], סומקא לאו בר סמכא

כי , והסיבה לכך ,[אין לסמוך עליו, אבל מה שאומר רב יצחק משמו של רבי יוחנן

 ,חוזר על תלמודורבי אבין היה ], ויצחק סומקא אינו בחזרה, אבין ישנו בחזרה

 ,מצוי כל שעה לפני רבי יוחנןנ רבי אבין "א. מותוורב יצחק לא היה חוזר על תלמודו כ

אבל רב  ,וחוזר גם הוא בו ,שומע אבין ,ואם חזר בו רבי יוחנן משום דבר שאמר תחלה

והוא  ,ולמחר חזר בו רבי יוחנן ,ופעמים ששמע דבר מרבי יוחנן ,יצחק אינו מצוי לפניו

יאל אלא לענין אפשר שלא נחלקו רבי ורבן שמעון בן גמל, ועוד[. אינו יודע

וקושיה אחרונה ]. אבל לענין נישואין הכל מודים שבשתי פעמים יש חזקה, מילה

שנחלקו גם לענין נישואין עם אשה שמתו בעליה , כי מבואר בברייתא, נדחית

 [.י בסמוך"כפי שיתבאר בעזה, הראשונים

 

 אשה המוחזקת לקטלנית

כי סכנה יש , פתאסורה להינשא פעם נוס, אשה שמתו בעליה והוחזקה בכך

 .שימות כל בעל שתינשא לו, בדבר
 

הוחזקה , אשה שמתו שני בעליה, ולפיכך, בשתי פעמים יש חזקה –לדעת רבי 

 .ולא תינשא לשלישי, בכך
 

רק בשלוש פעמים ו, בשתי פעמים אין חזקה –ולדעת רבן שמעון בן גמליאל 

תרת להינשא ומו, לא הוחזקה בכך, אשה שמתו שני בעליה, ולפיכך, יש חזקה

 .ולא תינשא לרביעי, הוחזקה בכך, ורק אם מתו שלושה בעליה. לשלישי

 

 טעם תליית מות הבעלים באשה הקטלנית

, ונחלקו חכמים, לא תינשא עוד, נתבאר שאשה שהוחזקה בכך שמתו בעליה

ולכן , לומר שמתו מחמתה, מדוע יש לתלות את מות הבעלים באשה

 .אשוב כשהוחזקה שבעליה מתים לא תינשא
 

. מעיין גורם –אמר אבימי מהגרוניא משמו של רב הונא לדברי רב מרדכי 

כי אנו אומרים שהבא עליה בא לידי , כלומר אנו תולים את מות הבעלים בה

 . חולי

, מאחר שבאו עליה, דווקא כשנישאת לקודמים ומתו, ולפי הטעם הזה

מאחר , אבל אם היתה מאורסת לאחד מהם ומתו, הוחזקה להמית בעליה

 . ולא הוחזקה להמית בעליה, אין לתלות בה מיתתם, שלא באו עליה

הוחזקה להמית , מחמת חולידווקא אם מתו בעליה , לפי הטעם הזה, וכמו כן

אין לתלות , כגון שנפלו מהדקל ומתו, אבל אם מתו שלא מחמת חולי, בעליה

 .ולא הוחזקה להמית בעליה, בה מיתתם
 

                                                                                                               
לומר שהוחזקה מחמת דבר הגורם זאת ואותו דבר  אלא כשיש טעם, שאין לחוש לחזקה, מבואר א

ואין הדבר , אך מקרה הוא שמתו בעליה הקודמים, היינו אומרים, אבל לולא הטעם, הוחזק

 .ולא תיאסר להינשא שוב, מחמתה

כי אנו , כלומר אנו תולים את מות הבעלים בה. םמזל גור –ולדברי רב אשי 

 . אומרים שמזלה גורם שימותו בעליה

שלא מחמת אם מתו ואף , אף אם מתו בעליה  מאירוסין, ולפי הטעם הזה

 .הוחזקה להמית בעליה, חולי

 

 מסקנת הסוגיה בכמה פעמים יש חזקה

תי שאמר חזקה בש, רב יוסף בנו של רבא שאל מרב יוסף אם הלכה כרבי

, ופעם אחרת שאל אותו אם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ואמר לו הן, פעמים

, סיפר רב יוסף בנו של רבא לרבא. ואמר לו הן, שאמר חזקה בשלוש פעמים

לומר לי , כמדומה אני ששחק בי, ואמר, ומה שהשיב לו רב יוסף, מה ששאל

 . הלכה כשניהם
 

ויש דברים , ברים שהלכה כרביאלא יש ד, לא שחק בך רב יוסף, השיב לו רבא

, שכן מצינו משניות שנשנו בסתם כדעת זה, שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל

 .ומשניות שנשנו בסתם כדעת זה
 

 .לענין נישואין בשתי פעמים יש חזקה כדעת כרבי. א
 

אם היתה נשואה , לענין להחזיק אשה עקרה מחמת שלא ילדה לבעלה, כלומר

ושוב , כדעת רבי, הוחזקה בכך לעקרה, י הפעמיםולא ילדה בשת, שתי פעמים

 .שכן מבואר במשנתנו, לא תינשא למי שאין לו בנים
 

 .לענין מלקיות בשתי פעמים יש חזקה כדעת רבי. ב
 

הוחזק , ולקה פעם שניה, וחזר וחטא בו, ולקה על כך, מי שחטא בדבר מסוים

כונסים , שיתאם חזר וחטא פעם שלי, ולפיכך, כדעת רבי, להרשיע בדבר זה

, עד שתהא כריסו נבקעת, ומאכילים אותו שעורים, [חדר קטן]=אותו לכיפה 

 .בשכן מבואר במשנה במסכת סנהדרין
 

 ה"דף ס
 

 .ג"לענין וסתות בשלוש פעמים יש חזקה כדעת רשב. ג
 

יש לה להסתפק שמא כבר , וראתה דם, אשה שאין לה זמן קבוע לראות דם

אף קודם , שהרי ביציאת הדם מהמקור ,קודם לכן יצא ממקומו ונטמאה

ונחלקו בה חכמים אם היא בחזקת טמאה , היא נטמאת, יציאתו מגופה לגמרי

ואשה שיש . למפרע מעת לעת או מפקידה קודמת שבדקה עצמה והיתה טהורה

אינה , וראתה בזמנה, כלומר שיש לה זמן קבוע שהיא רואה בו דם, לה וסת

, אם לא בדקה, וכמו כן, יתה ואילךמוחזקת טמאה למפרע אלא משעת ראי

 .כי ודאי אורח בזמנו בא, בהגיע הזמן היא בחזקת טמאה
 

שאין האשה קובעת וסת אלא כשבא הדם שלוש פעמים בזמן , ולענין זה שנינו

, גאלא כששלוש פעמים לא בא הדם בזמנו, וכמו כן אינה עוקרת הווסת, שווה

                                                                                                               
ואמר  .ועבירות מחזקות, בן שמעון בן גמליאלדבהנשרפים מוקי לה אפילו כר ,ר משה"הקשה ה ב

מתוך לשון המשנה משמע ליה לרב יוסף  ,דאיכא תנא התם דאמר עבירות מחזקות דאף על גב ,י"ר

דנראה לו דוחק דלא נקט מי שלקה ושנה אלא לאשמועינן דאיירי  ,דקסבר מלקיות מחזקות

שמא סבר רב יוסף  ,דקסבר עבירות מחזקותם תמצי לומר א לוואפי ,בעבירה שיש בה מלקות

 [.'תוס] .דכיפה צריכה התראה
 שתיושינתה ראייתה ליום אחר  ,ולא ראתה ,וסתות שתישבדקה ב ,פעמיםשתי נעקרה  אבל ג

 [.י"רש. ]דאורח בזמנו בא ,טמאה ,ואם לא בדקה ,אפילו הכי מחזקינן וסתה לכשיגיע ,פעמים
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 .חזקה כדעת רבן שמעון בן גמליאל שבשלוש פעמים יש
 

 .ג"לענין שור המועד בשלוש פעמים יש חזקה כדעת רשב. ד
 

ושור המועד , בעליו משלם חצי נזק מגופו של השור הנוגח, שור תם שנגח שור

 .בעליו משלם נזק שלם מעילוי נכסים שלו, שנגד שור
 

כדעת , עד שיעידו בו שלשה פעמים ,אין השור נעשה מועדש, ולענין זה שנינו

  .אגמליאל רבן שמעון בן

 

 נישאת לשלישי ולא היו לה בנים

שעליו לשאת אשה , שהנושא אשה ולא ילדה לו בנים, ד"נתבאר לעיל בדף ס

מקח טעות , ואינו יכול לטעון, נותן לה כתובה, כשמוציא את הראשונה, אחרת

כי אין לתלות , והטעם לכך, ואם כן איני חייב לה כתובה, שהרי לא ילדה, הוא

 .שהוא זה שלא זכה להיבנות ממנה, בואלא , הדבר בה
 

אבל אם , שעדיין לא הוחזקה לעקרה, באמנם כל זה בנישואין ראשונים ושניים

וגם לו לא ילדה  ,[כגון שלא ידע שהוחזקה לעקרה]נישאת לשלישי שאין לו בנים 

ולפיכך מוציאה , אנו תולים הדבר בה, מאחר שכבר הוחזקה לעקרה, בנים

 .גמקח טעות הואכי אומר , בלא כתובה
 

האם מעתה יכולים גם בעליה הראשונים לתבוע ממנה , ונסתפקו בגמרא

מחמתך היה , עתה נתברר שמה שלא ילדת לנו, באומרם, כתובה שנתנו לה

ומקח טעות היו הנישואין או שאומרת להם רק עתה , שהוחזקת עקרה, הדבר

ומסקנת . ינעשיתי עקרה אבל קודם לכן לא הייתי עקרה ומחמתכם לא ילדת

 .כתובה שנתנו להאינה מחזירה להם ו, אומרת להם כןהגמרא ש

 

                                                                                                               
דלא מיתחזיק  ,בן שמעון בן גמליאלאלא כלומר התם מתקיימין דברי ר ,רבי לא פליג אקרא א

 [.'תוס] .אלא בתלת זימני

מהו  ,דקאמר נישאת לשלישי ולא היו לה בנים ,וכן משמע בסמוך ,משמע דמן השני יש לה כתובה ב

 ,דאמאי יש לה כתובה מן השני ,י"ותימה לר .משמע שהשני נתן לה כתובה ,דליתבעוה הנך קמאי

משום דאמרה ליה י תימא וכ .סבר דבתרי זימני הויא חזקה אם כן ,א כיון דאסר לה לשלישיה

מי מצי אמרי לה ' אם כן מאי קבעי נישאת לשלישי כו ,השתא הוא דכחשי ונסתחפה שדהו

דלא נישאת  אף על גבהלא  ,דאיגלאי מילתא דאת גרמת או דלמא מציא אמרה השתא הוא דכחשי

דלענין  ,י"רומר וא .מן השני אלא מטעם דמצי אמרה השתא הוא דכחשילשלישי אין לה כתובה 

דבשור המועד  ,כדאשכחן בשור המועד ,זימני תלתממון מודה רבי דלא הוי חזקה עד דאיתחזיק ב

דהשתא לענין איסורא לא סמכינן ארוב נשים דחזיין  ,ומיהו תימה .לא פליג כדפירשתי לעיל

אף על ולענין ממון סמכינן אהאי רובא  ,דאיתחזק בתרי זימני ל ידימשום דאיתרע רובא ע ,לבנים

ולענין ממונא  ,דאזלינן בתר רובא לענין איסורא ,איפכא נןובעלמא אמרי ,דאיתרע בתרי זימני גב

 [.'תוס] .לא אזלינן

 ,דומיא דנשאת לשלישי ולא היו לה בנים דבסמוך ,לכאורה נראה דוקא בשהתה עם השלישי ג

מן השלישי  ,ואם תאמר .ן לא מחזקינן לה בעקרה עד דאיתחזק בתלת זימנידלענין ממווטעמא 

 יש לומר .כמו שאומרת לראשון ולשני ,דתימא ליה השתא הוא דכחשי ,נמי לא תפסיד כתובה

 .דטענה דהשתא הוא דכחשי לא מהני להוציא אלא לענין שלא תחזיר מה שגבתה מראשון ומשני

או  ,יכי קאמר בסמוך גבי נישאת לרביעי והיו לה בניםה ,שנים עשרדאי בשהה עמה אבל קשה 

על כרחו הוא צריך  ,שהיא בת בנים אף על גבוהא  ,דלמא מצי אמר לה אדעתא דהכי לא גרשתיך

ולא משום קנס  ,דלאלתר תצא שלא בכתובה ,י"לכך נראה לר .כיון דלא זכה ליבנות ממנה ,לגרשה

כשיש  ומכל מקום .משום דהוי מקח טעותבכתובה  ותצא שלא ,דבשלא הכיר בה איירי ...אלא  ...

י "וכן מצא ר .דאיגלאי מילתא דלאו מקח טעות הוא ,חוזרת ותובעת לשלישי ,לה בנים מן הרביעי

והא דקתני  .אבל הכיר בה יש לה כתובה ,דבלא הכיר בה איירי ,בהלכות דרב יהודאי גאון

נראה  ,ני שנישואיה נישואי מינותמפ ,בתוספתא נישאת למי שאין לו בנים תצא שלא בכתובה

 [.'תוס] .דלא שייך כאן לשון מינות כלל ,שהסופרים טעו וכתבו מינות במקום טעות

 נישאת לרביעי והיו לה בנים

, ולא היו לה בנים בכל שלוש הפעמים, שזו שנישאת שלוש פעמים, נתבאר

 .משום מקח טעות, ובעלה השלישי מוציאה בלא כתובה, הוחזקה עקרה
 

, והיו לה בנים ממנו, יעימה הדין אם נישאת אחר כך לרב, נסתפקו בגמראו

ואם כן , בת בנים אני, שאומרת לו, האם עתה חוזרת ותובעת כתובה משלישי

 .ויש לי כתובה ממך, ולא היו נישואיי לך מקח טעות, מחמתך לא ילדתי לך
 

, כי אומר לה, שבעלה השלישי פטור מלתת לה כתובה, ומתחילה אמרו

, נתברר שאת בת בניםכלומר אם את אומרת ש, שתיקותך יפה מדיבורך

, אם כן הגירושין שגירשתי אותך בטעות היו, ונישואין שלך לא היו טעות

 .ולכן טוב לך שלא תתבעי אותי, ובניך מהרביעי ממזרים, ועדיין את אשתי
 

משום שיכול לומר לה שהגט , כי אם הדין עמו, אולם רב פפא דחה טעם זה

, ונאמר לה, נו לא נשתוקא, ולא תתבע ממנו כתובתה, גם אם תשתוק, בטל

 .גיטך בטל ובניך ממזרים
 

כי , הטעם לכךו, ובכל זאת אין לה כתובה מהשלישי, באמת אין הגט בטלאלא 

, והיו נישואיה לשלישי נישואי טעות, קודם באמת היתה עקרה, אנו אומרים

ונעשית , עכשיו הבריאהכי , מה שילדה לרביעיו, ולכן אין לה ממנו כתובה

 .ראויה ללדת

 

 הוא אמר ממנה והיא אמרה ממנו

כל זמן שלא הוחזקה , שהמוציא את אשתו משום שלא ילדה לו, נתבאר

והיו הנישואין , ואינו יכול לטעון עקרה היא, חייב לתת לה כתובה, לעקרה

 .מקח טעות
 

כלומר , [וודאי]=גם כשכל אחד בא בטענת ברי , ואמר רבי אמי שכן הדין

, והיא אומרת מחמתו הדבר, תה אין לי בניםכשהוא אומר יודע אני שמחמ

 ,[אינה מזרעת, שכל שכבת זרע שאינו יורה כחץ, וכלל בידינו, שאומרת אינו יורה כחץ]

כי היא יכולה , והטעם לכך, שדברים שבינו לבינה היא נאמנת, נותן לה כתובה

 .דוהוא אינו יכול לדעת אם הוא יורה כחץ, לדעת אם הוא יורה כחץ

 

                                                                                                               
אפילו יורה כחץ  ,למה לי טעמא דאין יורה כחץ ,דאי בשהתה עשר שנים עמו ,תימה דבמאי איירי ד

... שמא עיניה נתנה באחר ניחוש  ,ואי לא שהה ,לפי שלא זכה ליבנות ממנה ,נמי יוציא ויתן כתובה

יורה כחץ  לואפי דאם כן ,ובאה מחמת טענה ,שנים ויש לו בנים עשרוליכא לאוקמה בשהה ( א)

אין לתלות באונס  ,דכיון דיש לו בנים ,קצת יש לומרומיהו  .כיון דלא זכה ליבנות ממנה ,נמי כופין

ולכך צריכה טעם דיורה  ,אלא אית לן למימר דאדרבה איהי היא דלא זכתה כדאמר לעיל ,שלו

נ איכא "א( ב) ...נתקלקל ויש להאמינה  אחר כךשיש לו בנים מאשה אחרת שמא  ואף על פי  ,כחץ

לא רצו  ,דכיון שיש לה טענה מעליא ,ובבאה מחמת טענה ,שנים עשרלאוקמא בדלא שהה עמה 

ר יצחק בן רבינו "והר( ג) ...דלא חשו לעיניה נתנה באחר  ,ואוקמוה אדין משנה ראשונה ,להפסידה

דאי אמרה דאין  וקא משמע לן ,דאמרו תצא בלא כתובה ,דהכא אניסת לשלישי קאי ,מאיר פירש

ר "וה( ד) ... כיון דאין ראוי לבנים ,דחזיא ליה ,ולא תפסיד כתובתה ממנו ,דנאמנת ,יורה כחץ

ן גמליאל בן שמעון בוכר ,שנים עשרדהכא איירי כששהתה עם השלישי  ,ר חיים פירש"שמואל ב

והשתא ניחא הא דקאמר ...  דמסקנא דשמעתין כוותיה אתיא ,בתלת זימני הויא חזקה ,דאמר

 ,והיא אמרה מיניה ,ויש לה להפסיד כתובתה ,שהרי עכשיו הוחזקה בתלת זימני ,הוא אומר מינה

 ,פסקו רבותינו דנאמנת אפילו למשנה אחרונה ,ואם טוענת דאין יכול להזקק . ][ומסיק דנאמנת

אבל ... חיישינן שמא משקרת לפי שבעלה לא ידע בה דמשקרת  ,דדוקא כשטוענת שאין יורה כחץ

 .לפי שאין האשה מעיזה פניה בפני בעלה ,מדרב המנונא ,נאמנת ,במילתא דידע בה דמשקרא

 [.'תוס]
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 על אשתולשאת אשה 

נתבאר שכשהוא אומר מחמתה לא ילדה והיא אומרת מחמתו לא ילדתי היא 

אם , ובכך אבדק, אשא אשה אחרת, מה הדין אם אמר, ונחלקו חכמים. נאמנת

מחמתה הדבר ולא , וראשונה שלא ילדה, מתברר שאני יורה כחץ, תלד לי שניה

י לא ילדה לי מחמת, ואם גם שניה לא תלד לי, ואוציאנה בלא כתובה, מחמתי

 .ואתן לה כתובה, ראשונה
 

כי , לא יוכל להיפטר בטענה זו מלתת לה כתובה לראשונה –לדעת רבי אמי 

, ואם כן, מוציא ראשונה ונותן לה כתובה, כל הנושא אשה על אשתו, לדעתו

ולתת לה , כבר מחויב להוציא ראשונה, ויבדק על ידה, קודם שישא שניה

 .כתובה
 

, נושא אדם כמה נשים על אשתו, שלדעתו, לעשת כןיוכל  –ולדעת רבא 

 .ובתנאי שיש לו אפשרות לזון את כולן

 

 הוא אומר הפילה והיא אומרת לא הפיל

הפילה בתוך , ואמר, ובאו לכופו להוציאה, שהה עם אשתו עשר שנים ולא ילדה

. ולא נשלמו עשר שנים מאותו זמן, ואם כן יש למנות מזמן שהפילה, עשר שנים

 .אלא עקרה אני, לא הפלתי, אומרתוהיא 
 

ודאי היתה מודה , שכן אם היתה מפילה, אף בזו היא נאמנת, אמר רבי אמי

 .ולא היתה מחזיקה עצמה עקרה, בכך

 

 הוחזקה להפיל

מכל ו, על בעלה להוציאהולפיכך , הוחזקה בכך, אשה שהפילה שלוש פעמים

 .שמא מחמתו הפילה, נותן לה כתובהמקום 
 

והיא אומרת הפלתי שלוש . אולא אוציא, ילה שתי פעמיםהוא אומר הפ

, מעשה היה ובא לפני החכמים בבית המדרשאמר רבי יצחק בן אלעזר . פעמים

שאם לא היתה מפילה שלוש , בוכופים אותו להוציא, היא נאמנת ,ואמרו

 .לא היתה מחזיקה עצמה בכך, פעמים

 

 אמירת דבר שאינו נשמע

כשם שמצוה על אדם לומר , שמעון ביעזר בראל ביאמר רבי אילעא משום ר

ָך", שנאמר, כלומר דבר שיקבל ממנו השומע] ,דבר הנשמע ת ֲעִמיתֶׁ " הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח אֶׁ

  .מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמעכך , [ממךשמקבל ( ז"י ט"ויקרא י)
 

ן  ַאל ּתֹוַכח ֵלץ" ,שנאמר, שלא לומר דבר שאינו נשמעחובה  ,רבי אבא אומר פֶׁ

ךָּׁ  בֶׁ ם ְויֱֶׁאהָּׁ כָּׁ ךָּׁ הֹוַכח ְלחָּׁ   ('ח 'משלי ט)" ִיְשנָּׁאֶׁ

 

 לשנות מהאמת בדבר השלום

מותר לו לאדם לשנות בדבר , שמעון ביאילעא משום רבי אלעזר בר ואמר רבי

ל יֹוֵסף ֵלאֹמר " ,שכך אמרו אחי יוסף ליוסף, השלום ה ִלְפֵני מֹותֹו ַוְיַצּוּו אֶׁ ָאִביָך ִצּוָּׁ

א נָּׁא כֹ . ֵלאֹמר נָּׁא שָּׁ א נָּׁא ה ֹתאְמרּו ְליֹוֵסף אָּׁ ה שָּׁ לּוָך ְוַעּתָּׁ ה ְגמָּׁ עָּׁ ם ִכי רָּׁ אתָּׁ יָך ְוַחטָּׁ ַשע ַאחֶׁ פֶׁ

                                                                                                               
 .שמסקנת הסוגיה כמותו' ומכאן למדו התוס. כדעת רבן שמעון בן גמליאל א

 [.י"רש. ]אלא שעלינו לכופו לקיים פריה ורביה ,שיןולא שהיא תובעת גירו ב

ם ֵאלָּׁיו ַשע ַעְבֵדי ֱאֹלֵהי ָאִביָך ַוֵיְבְך יֹוֵסף ְבַדְברָּׁ אלא  ,יעקב לא צוהו( ז"י-ז"ט 'בראשית נ" )ְלפֶׁ

 .הם שינו מפני דרכי שלום
 

אּול "שנאמר , לשנותמצוה  ,נתן אומר ביר ַמע שָּׁ ר ְשמּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְושָּׁ ַוֹיאמֶׁ

ר  ִני ַוֹיאמֶׁ גָּׁ ָך ְוָאַמְרּתָּׁ ִלְזֹבַח  'הַוֲהרָּׁ ר ִּתַקח ְביָּׁדֶׁ קָּׁ ְגַלת בָּׁ אִתי 'ַלהעֶׁ  ז"ט' שמואל א)" בָּׁ

 .ה צוה לשנות"הקבהרי ש ,('ב
 

שכן , ה בושינ ה"באף הקש, גדול השלום, ובבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו

ּה ֵלאֹמר " מתחילה נאמר ה ְבִקְרבָּׁ רָּׁ ְדנָּׁה ַוִּתְצַחק שָּׁ ה ִלי עֶׁ ְיתָּׁ ֵקןַאֲחֵרי ְבֹלִתי הָּׁ " ַואֹדִני זָּׁ

ר " נאמרולבסוף , (ב"י ח"בראשית י) ה  'הַוֹיאמֶׁ רָּׁ ה שָּׁ ֲחקָּׁ ה צָּׁ ה זֶׁ מָּׁ ם לָּׁ הָּׁ ל ַאְברָּׁ אֶׁ

ַקְנִּתיַהַאף ֻאְמנָּׁם ֵאֵלד ֵלאֹמר   ,שרה אמרה לשון בזויש(. ג"י ח"בראשית י)" ַוֲאִני זָּׁ

 .שינה הדבר מפני השלום ,ה הדבר לאברהם"וכשגלה הקב

 

 מי מצווה על פריה ורביה

ונאמרו . האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה –לדעת תנא קמא  

 .שני טעמים בדבר
 

כי נאמר , הטעם לכך, לדברי רבי אילעא משום רבי אלעזר ברבי שמעון. א

ם ֱאֹלַויְ ", בציווי ְך ֹאתָּׁ רֶׁ ם ֱאֹלִק בָּׁ ר לָּׁהֶׁ ץ ְוִכְבֻׁשָה ים ִק ים ַוֹיאמֶׁ ת ָהָארֶׁ ּוְרדּו ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו אֶׁ

ץ ָארֶׁ ת ַעל הָּׁ שֶׁ ֹרמֶׁ ל ַחיָּׁה הָּׁ ַמִים ּוְבכָּׁ ללמד שהאיש , (ח"כ 'בראשית א" )ִבְדַגת ַהיָּׁם ּוְבעֹוף ַהשָּׁ

אינה , דרכה לכבש והאשה שאין, הוא מצווה על פריה ורביה, שדרכו לכבש

בלשון רבים הלא " ְוִכְבֻשהָּׁ "ואף על פי  שאנו קוראים . מצווה על פריה ורביה

 .לשון יחיד" וכבשה"הכתיב הוא 
 

ר לֹו ֱאֹל", בציוויכי נאמר , ולדברי רב יוסף הטעם לכך. ב ֲאִני ֵאל ַשַדי ים ִק ַוֹיאמֶׁ

יָך ֵיֵצאּוגֹוי ּוְקַהל גֹוִים ִיְהיֶׁה ִממֶׁ ְפֵרה ּוְרֵבה  ִכים ֵמֲחלָּׁצֶׁ לשון יחיד  (א"י ה"בראשית ל" )ךָּׁ ּוְמלָּׁ

  .ג"פרו ורבו"נאמר כאן ולא , לזכר

 

גם האיש וגם האשה מצווים על פריה  –ולדעת רבי יוחנן בן ברוקה  

ם ֱאֹל", שלשניהם הוא אומר, ורביה ְך ֹאתָּׁ רֶׁ ם ֱאֹלִק ַוְיבָּׁ הֶׁ ר לָּׁ ְפרּו ים ִק ים ַוֹיאמֶׁ

ץּוִמלְ ּוְרבּו  ָארֶׁ ת ַעל הָּׁ שֶׁ ֹרמֶׁ ל ַחיָּׁה הָּׁ ַמִים ּוְבכָּׁ ץ ְוִכְבֻשהָּׁ ּוְרדּו ִבְדַגת ַהיָּׁם ּוְבעֹוף ַהשָּׁ ָארֶׁ ת הָּׁ " אּו אֶׁ

 (.ח"כ 'בראשית א)
 

אחד מהם אומר שהלכה , כמי ההלכה, ונחלקו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי

הבא ומהמעשה . ואחד מהם אומר שאין הלכה כמותו, כרבי יוחנן בן ברוקה

 .שרבי יוחנן אמר שאין הלכה כמותו, רצו ללמוד
 

הלכה , רבי אבהו ישב ואמר משמו של רבי יוחנן, יש אומרים שכך היה המעשה

החזירו פניהם לצד , ורבי אמי ורבי אסי כששמעו זאת, כרבי יוחנן בן ברוקה

 .וחלקו לו כבוד שלא להכחישו בפירוש, לא אמר כן רבי יוחנן, לומר, אחר
 

מרים שלא רבי אבהו אמר הלכה משמו של רבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ויש או

ורבי אמי ורבי אסי החזירו פניהם , בן ברוקה אלא רבי חייא בר אבא אמר זאת

 .לא אמר כן רבי יוחנן, לצד אחר לומר 
 

מובן מדוע החזירו רבי אמי ורבי , אם היה המעשה ברבי אבהו, ואמר רב פפא

שהיה רבי , משום כבוד בית הקיסר, אותו בפירושולא הכחישו , אסי פניהם

                                                                                                               
 [.'תוס] .ההוא ברכה בעלמא ולא למצוה ,"פרו ורבו"דלאדם הראשון קאמר  אף על גב ג
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שרבי יוחנן אמר אין הלכה כרבי יוחנן בן , יש ללמוד, ואם כן], אאבהו קרוב למלכות

היה לרבי אמי ולרבי אסי , אבל אם היה המעשה ברבי חייא בר אבא [.ברוקה

על , ומתוך כך שלא אמרו לו בפירוש, שלא אמר רבי יוחנן כן, לומר לו בפירוש

שרבי יוחנן אמר אין הלכה כרבי , ואם כן אין ללמוד]. רחך לא נתכוונו לחלוק עליוכ

 [.יוחנן בן ברוקה

 

 באה מחמת טענה

מעשה היה לפני רבי , אסי ביאבהו אמר ר ביאחא בר חנינא אמר ר ביאמר ר

משום שלא , ותבעה מבעלה לגרשה, שבאה אשה, יוחנן בבית כנסת של קיסרי

 .עליו להוציא ולתת לה כתובהש, י יוחנןואמר רב, היו לה בנים
 

שגם , שלדעת רבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה, ולכאורה מכאן ראיה

 .בשאם לא כן מדוע פסק לתת לה כתובה, האשה מצווה על פריה ורביה
 

אולם דחו זאת ואמרו שמא אם היתה טוענת משום קיום פריה ורביה לא היה 

שעל ידה היא יכולה לתבוע , טענה אחרתאומר לתת לה כתובה אלא באה ב

 .כמו במעשים הבאים, כדי שתינשא לאחר ויהיו לה בנים, מבעלה לגרשה
 

, ותבעה מבעלה לגרשה, באה לפני רבי אמי, אשה אחת שלא היו לה בנים. א

ואם רוצה , אינך מצווה על פריה ורביה, לכי, אמר לה רבי אמי. ויתן לה כתובה

צריכה וכי איני , בזקנתה מה יהא עליה, אמרה לו. את לצאת אין לך כתובה

וכופים , הדין עמה, אם זו טענתה, אמר רבי אמי. לבנים שיטפלו בי בזקנותי

 .את בעלה להוציא ולתת כתובה
 

, ותבעה מבעלה לגרשה, באה לפני רב נחמן, אשה אחת שלא היו לה בנים. ב

ואם רוצה את , רביהאינך מצווה על פריה ו, אמר לה רב נחמן. ויתן לה כתובה

מקל שתישען ]=וכי איני צריכה חוטרא לידה , אמרה לו. לצאת אין לך כתובה

צריכה אני כלומר , [קרדום לחפור לה קבר]=ומרא לקבורה , [עליו לעת זקנתה

הדין , אם זו טענתה, אמר רב נחמן. לבנים שיטפלו בי בזקנותי ובקבורתי

 .גוכופים את בעלה להוציא ולתת כתובה, עמה

                                                                                                               
. מדברנא דאומתיה ,רבא דעמיה ,דמשרן אמהתא דבי קיסר ,כדאמר בסנהדרין ובכתובות א

 [.י"רש]

 ,מיענשא אפריה ורביה אם כןמפקדא  דאי ,ותימה .ניחא דיש לה כתובה ,משמע דאי מיפקדא ב

דהכא  ,מאיר ביי בן ר"ותירץ ר .כדמוכח לעיל ,איהי היא דלא זכתה ,ואית לן למימר דאדרבה

 .ולא פריך נמי אמאי יוציא ,אמאי פריך כתובה מאי עבידתה ,צת קשהאבל ק .בידוע שהוא עקור

 [.'תוס]

דאדעתא  ,אבל תוספת לית לה ,אית להדוקא מנה ומאתים  ,דכל הנך דכופין מחמתה ,ח"רירש פ ג

ואין להאריך  ...[ ככתובה]דלכל מילי הוי תנאי כתובה  ,מפרש בינו תםרו ...למיפק לא אוסיף לה 

א על אשה שהיתה טוענת על בעלה כי אין לאיש "שפסק ריצב ,כן מצאתי בתשובה אחת .כאן

דלא  ,וגורמת שאין יכול לבעול אך היא בועטת ,והאיש היה טוען כי היה לו גבורת אנשים ,גבורתו

והיכא שהודה הבעל שאין יכול לבעול פסק  .כיון שהיתה תובעת כתובה ,מהימנא מדרב המנונא

ודוקא  ,כיון דאין יכול כלל לקיים לה עונה ,אפילו אינה באה מחמת טענה ,דצריך ליתן גט וכתובה

דשמא לא כתב  ... מד בתיקו דהא בנכנסה לחופה ולא נבעלה ע ,אבל תוספת לא יתן ,מנה ומאתים

אבל נדוניתה  .שייך כאן דין חולקין ,ולרב האי גאון דכל תיקו חולקין .חיבת ביאה ל מנתאלא ע

אבל מה שכותבין נדוניא גדולה לכבוד הכלה  ,מה שידעו שהכניסה לו ,יחזיר הכל ,שהכניסה לו

אבל  ,פחות הכנסת עטרהויש כאן לכל ה ,ומיהו אם יכול להתקשות .נראה לו דהוי כעין תוספת

ואם אין יכול  .דיש כאן חיבת ביאה בהכנסת עטרה ,על זה נראה לו דיש תוספת ,אין לו כח למרק

ואף על הקשוי כתב  ,דימתין עוד שנה ,שנים שלושכתב דאם המתין  ,לבעול מחמת שרחמה צר

בבאה מחמת  ח דאין תוספת"ומטעם דפסק ר .כי רחמי שדי מרובים ,שאין לה למהר לסתור בנינה

 

 

 אשת רבי חייא שותה סם עקרות

, אחד נגמרה צורתו לסוף תשעה, תאומים היובני רבי חייא יהודה וחזקיה 

והיה ליהודית אשת רבי חייא צער גדול , ואחד נגמרה צורתו לתחלת שבעה

  .בלידה
 

האם האשה מצווה , ושאלה, ובאה לפני רבי חייא, החליפה בגדיה שלא יכירוה

 .הלכה ושתתה סם עקרות. שאינה מצווה, להוהשיב , על פריה ורביה
 

ותלדי לי עוד  ,מי יתן שלא שתית ,ונצטער רבי חייא ואמר, לבסוף נודע הדבר

, יהודה חזקיה בניו, כמו שאמרו, שכך ילדה לו עד עתה. שני בניםשל כרס אחד 

 .אחיות תאומות היו, וכן פזי וטוי בנותיו, אחים תאומים היו

 

 ו"דף ס

 

 ו את רבה לשחררהחציה שפחה שכפ

שחציה שפחה  ,מעשה באשה אחת, יצחק אמר רביאמר רב אחא בר רב קטינא 

 ,וכפו את רבה, שאינה מותרת לא לעבד ולא לבן חורין, וחציה בת חורין

  .כדי שתהא מותרת לינשא ,ועשאה בת חורין
 

, שאם לא כן, ולכאורה יש ללמוד ממעשה זה שהאשה מחוייבת בפריה ורביה

 .ולא תינשא, תשאר כמות שהיא, ת רבהלמה כפו א
 

ובאמת אין האשה מצווה על פריה , שאין הדבר כן, ואמר רב נחמן בר יצחק

, לא כדי שתקיים מצוות פריה ורביה, והסיבה שכפו את רבה לשחררה, ורביה

 ,שלא היתה יכולה לינשאשכן מאחר , אלא משום שהיו נוהגים בה מנהג הפקר

וכשתשתחרר ותוכל להינשא לא ינהגו בה , בההיתה מפקרת עצמה וחוטאים 

 .מנהג הפקר

 

 הבא על יבמתו סליק פרק

 

 

 

 

                                                                                                               
דמידע ידיע  ,זה הטעם אין שייך באין יכול ליבעול ,משום דאדעתא למיפק לא כתב לה ,טענה

 [.'תוס] .דנישאת לו מתחילה לכך
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 דברי תורה לפרשיות השבוע

 

 

 א"ח" להבין במקרא"מתוך הספר  יצאולפרשת 

 

 הודאה

ד עֹוד ַוַּתַהר ר ֵבן ַוֵּתלֶׁ ה ַהַפַעם ַוֹּתאמֶׁ ת אֹודֶׁ ְרָאה ֵכן ַעל ה אֶׁ  ְשמוֹ  קָּׁ

ה  .ְיהּודָּׁ

 בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר ,(ב"ע' מסכת ברכות דף ז)

 אדם היה לא ,עולמו את הוא ברוך הקדוש שברא מיום ,יוחי

 ,שנאמר ,והודתו ,לאה שבאתה עד ,הוא ברוך להקדוש שהודה

ה ַהַפַעם" ת אֹודֶׁ  הקדש ברוח שראתה לפי, י"ופירש שם רש  ".ה אֶׁ

 בן שילדה כיון, נשים ארבע ולו ,שבטים עשר שנים מעמיד שיעקב

 .כ"ע .לה המגיע החשבון מן יותר שעלה ,חלקה על הודית ,רביעי

שדווקא אז אמרה , מה היה מיוחד בלידת יהודה, וצריך להבין

ה ַהַפַעם", לאה ת אֹודֶׁ וכי רק על כך שקיבלה יותר מהחשבון , "ה אֶׁ

למה עד אז לא היה אדם שהודה , ועוד קשה. יש לה להודות

ה "וכי כל אלו שקדמו ללאה לא הבינו שיש להודות לקב, ה"להקב

 .על כל טובותיו

יש אדם שמשכיר עצמו . סוגים של אמירת תודהיש שני , והנה

תודה זו , ואומר תודה, ובסוף החודש מקבל על כך שכר, לעבודה

, כי באמת העובד חושב שהשכר מגיע לו, היא תודה נימוסית

אבל הנימוס אומר לומר תודה גם על דבר כזה , ואינו מתנה

ממי שאינו חייב לו , ויש אדם שמקבל מתנה גדולה. שמגיע לו

שמבין שלא היה מגיע , זו תודה אמיתית, ואומר לו תודה, וםכל

 .ומקבל מתנה גמורה בלא כל סיבה, לו כלום

מוכרח הוא שיחיה , שאחרי שנברא העולם, היה מקום לחשוב

אף אם היו בני האדם , ואם כן. ויקבל את חלקו הקצוב לו, האדם

, היה הדבר נראה כמו תודה נימוסית, ה"אומרים תודה לקב

ולא הייתה ההודאה נראית כהודאה , שמקבל את המגיע לו כאדם

, ניכר לכל שאין הדבר כן, אבל כשילדה לאה בן רביעי. אמיתית

שהרי היו ליעקב ארבע . ואין כל אחד מקבל בהכרח את המגיע לו

, כל אחת הייתה צריכה ללדת שלושה שבטים, נשים ולפי החשבון

תר מהחשבון המגיע קבלה היא יו, ועכשיו כשילדה לאה בן רביעי

שהאדם , ודבר זה סותר את ההנחה, ונחסר מחלק חברותיה, לה

ומאחר שנתברר שאין אדם מקבל . מוכרח לקבל את חלקו

מתברר שגם כשהוא מקבל את , בהכרח את הראוי לו לפי החשבון

באמת מתנה גמורה היא ולא כמי שמקבל , מה שנראה כראוי לו

ל מה שמקבל כעל מתנה בכ' ועליו להודות לה, את המגיע לו

 . גמורה

שהכול מטובו של , ואף על פי שודאי ידעו האבות עניין זה

בשעה שהודתה , ועל הכול יש להודות כמתנה גמורה, ה"הקב

, שכן הם הדברים, ובכך היה בזה לימוד, נתברר עניין לכל, לאה

 .ולכן נחשבת היא כמי שהייתה ראשונה להודות

 

 

 ב"ח" להבין במקרא"מתוך הספר   ישלחולפרשת 

 

 

ֹטְנִּתי ִדים ִמֹכל קָּׁ ל ַהֲחסָּׁ ת ּוִמכָּׁ ֱאמֶׁ ר הָּׁ ִשיתָּׁ  ֲאשֶׁ ת עָּׁ ָך אֶׁ  ְבַמְקִלי ִכי ַעְבדֶׁ

ַבְרִּתי ת עָּׁ ה ַהַיְרֵדן אֶׁ ה ַהזֶׁ ִייִתי ְוַעּתָּׁ  .ַמֲחנֹות ִלְשֵני הָּׁ

 החסדים ידי על יייותוזכ נתמעטו - החסדים מכל קטנתי :י"רש

 נתלכלכתי משהבטחתני שמא, ירא אני לכך, עמי שעשית והאמת

, דבריך אמיתת - האמת ומכל :עשו ביד מסרילה לי ויגרום בחטא

 עמי היה לא - במקלי כי :שהבטחתני ההבטחות כל לי ששמרת

 נתן אגדה ומדרש. לבדו מקלי אלא מקנה ולא זהב ולא כסף לא

 .הירדן ונבקע בירדן מקלו

יהיה , שלא היה עמו לא כסף ולא זהב, לפי הפירוש הראשון

מכל "נמשך על , "'ועתה הייתי כו' כי במקלי עברתי כו", הכתוב

, כלומר בזה ניכר החסד והאמת, "החסדים ומכל האמת

 . ועכשיו יש לי רב, שמתחילה היה לי מעט

ועוד למה תלה  .משמע יותר על ידי מקלי" במקלי"אך הלשון 

ובשני , כי במקלי יצאתי מביתי, לכאורה היה לו לומר, הכל בירדן

 . מחנות אני חוזר

ולא , על כן פירש שדברים אלו מתייחסים בדווקא להעברת הירדן

https://www.createspace.com/4444696
https://www.createspace.com/4444696


לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך 

כל הלומד תורה  (פסחים ג) קצרה
ואינו חוזר עליה דומה לאדם 

(צטסנהדרין ) קוצרשזורע ואינו   בקיצורבקיצור 
כלל גדול בלימוד שידע התלמיד 
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל 

מה ששנה ויסמוך על הכללים 
 (מאירי סוף הוריות) שיצאו לו משם 

    

 :בחינם ל"עלון בדואלקבלת ה

bekitsur1@ gmail.com 
 ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר

  9ליון חיג
 ו"ס-'נ מסכת יבמות

 ז טבת"י – כסלו' א
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אלא לעניין מה שחשש שנתמעטו , לעניין החסדים והאמת נאמרו

הרי שהיו , כשבאתי נתתי מקלי בירדן ונבקע, שכך אמר, זכויותיו

לא זו , ועתה הייתי לשני מחנות, לי נסזכויותיי מרובות להיעשות 

כמו , אלא אני עצמי צריך לטרוח ולהעבירם, בלבד שאין לי נס

ובזה ניכר מה , שהעבירם בידיו מצד לצד, שמבואר אחרי כן

 ".'קטונתי וכו"שאמר 

 

 

 

 


