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 יבמותמסכת 

 ותרותמש  י   שיעיתפרק 

 

 ד"דף פ

 

 ש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהןי

, אולם אם ימות הבעל, יש אופנים שתהא האשה נשואה לבעלה בהיתר גמור

 .אואלו האופנים הנזכרים במשנתנו. היא אסורה להתייבם לאחי הבעל
 

היא , ונשא כהן הדיוט אלמנה, ואחד כהן גדול, אחד כהן הדיוט, שני אחים. א

, היא אסורה לאחיו, אולם אם ימות. נהשכהן הדיוט מותר באלמ, מותרת לו

 .שהוא כהן גדול ואסור באלמנה
 

גם , אלא קדשה בלבד, כשמתחילה לא נשא כהן הדיוט את האלמנה, וכן הדין

והוא הדין אם מתחילה לא היתה . כן מותרת לו ואסורה לייבם שהוא כהן גדול

 אלמנה כלל אלא בתולה ונתקדשה לכהן הדיוט מאחר שמת נעשית אלמנה

איסור לא תעשה בלבד של שבאופן הזה אין לו בה  ואף על פי ]. ואסורה לכהן גדול

  [.ח"מטעם שנתבאר בדף י, מכל מקום עשה של ייבום אינו דוחה אותו, אלמנה
 

כלומר  ,משום בת בוקתא]=משום הדין הבא , בוהסיבה ששנו דין זה בנישואין

 .י"שיתבאר בעזה כפי, שישנו בנישואין ולא בקידושין ,[השנויה בצדה
 

משום הדין האמור להלן בענין כהן גדול שנשא , והסיבה ששנו דין זה באלמנה

אמר נודין זה , שהאשה מותרת לייבם ולא לבעל, אלמנה ולו אח כהן הדיוט

 .ולכן גם את הדין הראשון שנו באלמנה, ולא בבתולה, באלמנה דווקא
 

, אשה כשרה[ חללה או]ל ונשא החל, ואחד כהן כשר, אחד חלל, שני אחים. ב

אולם אם . ומכל מקום מותרת לו כי הוא חלל, משבא עליה היא מתחללת

 . שהוא כהן כשר ואסור בחללה, היא אסורה לאחיו, ימות
 

שבכך שבא עליה , ודין זה אמור דווקא כשמתחילה נשא החלל את הכשרה

א ל, אלא מקדשה בלבד, אבל אם החלל לא היה נושא אותה. נתחללה, החלל

 .והיתה מותרת לייבם שהוא כהן כשר, היתה מתחללת
 

ונשא הישראל הכשר ישראלית , ואחד ממזר, אחד ישראל כשר, שני אחים. ג

שהוא ממזר , היא אסורה לאחיו, אולם אם ימות. אשתו מותרת לו, כשרה

 .ואסור בישראלית
 

אשתו , ונשא הממזר ממזרת, ואחד ישראל כשר, אחד ממזר, שני אחים. ד

 .שהוא ישראל ואסור בממזרת, היא אסורה לאחיו, אולם אם ימות. רת לומות

                                                                                                               
חוזר ושונה אותם  ,הלכות המסכתא רשלאחר שפי ,דכן דרך התנא ,ט"י' ר יהודה בר"הר רשפי א

 ,דנקטינהו לכולהו ,י"ועוד אמר ר .ושמורים בפה ובלב ,כדי שיהיו מסודרים בידך ,בלשון קצר

לא אסרי  ,כח בעל דמית קמייבםדמ דאף על גב ,משום בבא דאסורות לבעליהן ומותרות ליבמיהן

 [.'תוס] .דאסורות לבעליהן אף על גב ,לה איבם

אחין שונה בכמה מקומות נשואין  ארבעהדבפרק  ,ס לדקדק בזה"בשאר מקומות אין דרך הש ב

 [.'תוס. ]והכא דייק משום דבמציעתא קידש קתני ,שתי אחיות

 בעליהןואסורות ל יבמיהןיש מותרות ל

היא , אולם אם ימות הבעל, יש אופנים שתהא האשה נשואה לבעלה באיסור

 .ואלו האופנים הנזכרים במשנתנו. מותרת להתייבם לאחי הבעל
 

היא , אלמנה גדולכהן קידש ו, וטהדיואחד כהן , גדולאחד כהן , שני אחים. א

, היא מותרת לאחיו, אולם אם ימות. שכהן גדול אסור באלמנה, אסורה לו

 . שהוא כהן הדיוט ומותר באלמנה
 

, ובא עליה, אבל אם נשאה, ודין זה אמור באופן שהכהן הגדול קידש אותה בלבד

דין אסורות בי "פי שיתבאר בעזהכ. ונאסרה גם לכהן הדיוט, נתחללה בביאת איסור

 .לאלו ולאלו
 

היא , כהן הכשר חללהונשא ה, חללואחד , כהן כשראחד , שני אחים. ב

, היא מותרת לאחיו, אולם אם ימות. אסורה לו כי כהן כשר אסור בחללה

 .שהוא חלל ומותר בחללה
 

, ממזרתונשא הישראל הכשר , ואחד ממזר, אחד ישראל כשר, שני אחים. ג

ומותר , שהוא ממזר, היא מותרת לאחיו, ימות אולם אם. אשתו אסורה לו

 .בממזרת
 

אשתו , בת ישראלונשא הממזר , ואחד ישראל כשר, אחד ממזר, שני אחים. ד

שהוא ישראל ומותר , היא מותרת לאחיו, אולם אם ימות. אסורה לו

 .בישראלית

 

 לאלו ולאלואסורות 

היא אסורה ואם ימות הבעל , יש אופנים שתהא האשה נשואה לבעלה באיסור

 .ואלו האופנים הנזכרים במשנתנו. להתייבם לאחי הבעל
 

היא , אלמנה גדולכהן נשא ו, כהן הדיוטואחד , גדולאחד כהן , שני אחים. א

נתחללה , ומאחר שהיא אסורה לו. שכהן גדול אסור באלמנה, אסורה לו

וכל שכן . שהוא כהן הדיוט, היא אסורה גם לאחיו, ומעתה אם ימות, בביאתו

 . גם משום שהיא אלמנה, שהיא אסורה לו, אם אחיו כהן גדול
 

קידש אותה בלבד ולא אבל אם , אותה נשאבאופן שהכהן הגדול דווקא ודין זה אמור 

אסורות בדין לעיל כמבואר  ,נאסרה לכהן הדיוטלא ו, נתחללה בביאת איסור לא, נשאה

 .לבעליהן ומותרות ליבמיהן
 

כי , היא אסורה לו, האחד חללהונשא , שריםושניהם כהנים כ, שני אחים. ב

שהוא גם כן , היא אסורה גם לאחיו, וכמו כן אם ימות. כהן כשר אסור בחללה

 .כהן כשר ואסור בחללה
 

, היא אסורה לו, האחד ממזרתונשא , כשרים ישראליםושניהם , שני אחים. ג

, היא אסורה גם לאחיו, וכמו כן אם ימות. כי ישראל כשר אסור בממזרת

 .שהוא גם כן ישראל כשר ואסור בממזרת
 

כי , היא אסורה לו, האחד בת ישראלונשא , ממזריםושניהם , שני אחים. ד

שהוא גם כן , היא אסורה גם לאחיו, וכמו כן אם ימות. ממזר אסור בישראלית

 .ממזר ואסור בישראלית

 

 מותרות לאלו ולאלו

, או לשניהם, או לייבם, עד עתה נמנו כל האופנים שבהם האשה אסורה לבעל

 .הנשים מותרות גם לבעל וגם לייבם, בכל שאר האופניםש, ומבואר במשנתנו
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 איסור נוסף שאמר רב פפא שיש בו ארבעה אופנים

ואפשר , שיש איסורים שאפשר שתהא האשה מותרת לבעל ולא לייבם, נתבאר

 ואפשר שתהא, ואפשר שתהא אסורה לשניהם, שתהא מותרת לייבם ולא לבעל

 .ולעיל נכתבו כל האיסורים הנזכרים במשנתנו, מותרת לשניהם
 

וולד מצרי ומצרית  ,שלדברי רב דימי אמר רבי יוחנן ,ח נתבאר"והנה בדף ע

מאחר שהאם , מצרי שני שנשא מצרית ראשונה, ולפיכך, מתייחס אחר אמו

 .ואסור לבוא בקהל, הוולד הוא מצרי שני, היא מצרית ראשונה
 

אם כן יש להביא , שהוולד הולך אחר האם, אם הלכה כמותוש, ואמר רב פפא

שבאחד האשה מותרת לבעל , עוד איסור שיש בו את ארבעת האופנים הללו

, ובאחת היא אסורה לשניהם, ובאחד היא מותרת לייבם ולא לבעל, ולא לייבם

 .ובאחד היא מותרת לשניהם
 

חת מצרית וא, אחת מצרית ראשונה, כשמצרי שני נשא שתי נשים, וזאת

ומצרית שניה , מצרית ראשונה ילדה לו מצרי שני, ושתיהן ילדו לו בנים, שניה

אחד מצרי , יש כאן שני אחיםונמצא ש, שדינו כישראל, ילדה לו מצרי שלישי

 .ואחד ישראל כשר, שני שהוא אסור לבוא בקהל
 

וישראלי , כלומר מצרי שני נשא מצרית שניה, אם נשא כל אחד את המותרת לו

שמצרי ], ואסורות לייבמיהן, שתי הנשים מותרות לבעליהן, אשא ישראליתנ

 [.בוישראלי אסור במצרית שניה ,אסור בישראלית
 

וישראלי , כלומר מצרי שני נשא ישראלית, ואם נשא כל אחד את האסורה לו

 .ומותרות לייבמיהן, שתי הנשים אסורות לבעליהן, נשא מצרית שניה
 

שתי הנשים מותרות לבעליהן , רות משאר עמיםואם שניהם נשאו גיו

 םוכמו כן אינ, גרים אינם אסורים במצריםו ,שקהל גרים אינו קרוי קהל], וליבמיהן

 [.בישראל יםאסור
 

לבעלה , היא אסורה לבעלה וליבמה, ואם נשא מצרי שני איילונית ישראלית

בם וליי, ומצרי אסור לבוא בקהל, כי היא ישראלית, המצרי היא אסורה

כפי ], ואיילונית אינה בכלל יבום, כי היא איילונית, הישראל היא אסורה

 . ואם כן היא אשת אח שלא במקום מצווה, [ד"שנתבאר בדף כ
 

, והסיבה שלא נזכרו במשנתנו, גואמרו שאמנם אפשר שכל האופנים הללו אמת

                                                                                                               
דהא קסבר  ,ות לבעליהן וליבמיהןשתיהן מותר דאם כן ,ושלישי שלישית ,לא שנשא שני שניה א

אלא בן השנייה שהוא שלישי  ,מותרות לאלו ולאלו גיורות ,כדקאמר ,דקהל גרים לא אקרי קהל

 [.'תוס] .שהוא מותר בה ,והיינו כי אורחייהו ,נשא ישראלית

 ,מותרת ליבמה ,שהיא שנייה ,דאשת שני ,דאסורות ליבמיהן לא קאי אתרוייהו ,י"רומר וא ב

וכן  .נקט אסורות ליבמיהן ,שהיא ישראלית ,ומשום אשת שלישי ,ם לא איקרי קהלדקהל גרי

נמי לא קאי אלא אאשת מצרי שני  ,אי אפוך מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן ,הא דקאמר

דלא מצי  ,אי אפוך ונסוב ,אי נסוב כי אורחייהו, י האי גוונאומשום הכי נקט כ ,שנשא ישראלית

ואם  . ][ובתר הכי קאי אאשת שני ,וקאי מעיקרא אאשת שלישי ,ד גבראלמינקט כולה מילתא בח

 ,כגון מצרי שני שנשא ישראלית ומצרית ראשונה ,ואמאי לא נקט דליהוי קאי אתרוייהו תאמר

 ,שתיהן אסורות ליבמיהן ,נסוב כי אורחייהו ,ואחד מצרי שני ,דהשתא אחד מהם ישראל גמור

 ,דבן הישראלית ממצרי שני אין חשוב ישראל לענין קהל ומרויש ל .אפוך ונסוב אסורות לבעליהן

 [.'תוס] .אלא חשיב קהל גרים

 ,מצרית ראשונה וישראלית ,ליתני ישראל שנשא שתי נשים ,ליתא לדרב דימי לואפי ואם תאמר ג

נסוב כי אורחייהו אסורות  ,ובן ישראלית ישראל ,דבן מצרית מצרי שני ,והיו לו בנים משתיהן

 ,לפי שנישואי מצרית הוי באיסור ,דלא תני הכיי תימא וכ .אפוך ונסוב אסורות לבעליהן ,ליבמיהן

 ,דלא פריך אלא ממה ששייר דברים של חידוש ,י"ואומר ר .והא קתני ממזר וחלל שנשאו באיסור

, ושייר מקצת אופנים שלא שנה, כי לא שנה התנא את כל האופנים, במשנתנו

 .י אופנים נוספים ששייר ולא שנה"ר בעזהולהלן יתבא

 

 איסור נוסף ששיירה משנתנו שיש בו ארבעה אופנים

, ומלבד האיסור שהזכיר רב פפא, נתבאר שמלבד האיסורים הנזכרים במשנה

ואפשר שתהא , שאפשר שתהא האשה מותרת לבעל ולא לייבם, יש עוד איסור

ואפשר שתהא , ואפשר שתהא אסורה לשניהם, מותרת לייבם ולא לבעל

שיש בו את כל ארבעת האופנים , איסור פצוע דכאוהוא , מותרת לשניהם

 .ל"הנ
 

היא מותרת , ונשא הכשר ישראלית, אחד כשר ואחד פצוע דכא, שני אחים. א

 .לבעלה ואסורה ליבמה
 

היא , ונשא פצוע דכא ישראלית, אחד פצוע דכא ואחד כשר, שני אחים. ב

 .דאסורה לבעלה ומותרת ליבמה
 

היא אסורה לבעלה , ונשא האחד ישראלית, שניהם פצוע דכא, שני אחים. ג

 .ואסורה ליבמה
 

היא מותרת לבעלה , ונשא האחד גיורת, שניהם פצוע דכא, שני אחים. ד

 .ומותרת ליבמה
 

שאיסור זה אינו נחשב שיור על האיסורים , ומתחילה רצו להקשות ולומר

, ה דברים שהם איסורי לא תעשהשכן כבר הזכירו במשנ, הנזכרים במשנה

 .ומהם יש לך ללמוד שכן הדין לאיסור פצוע דכא
 

ודחו זאת ואמרו שאם דעת משנתנו שדי בהזכרת איסור לא תעשה אחד ללמד 

אלמנה ( א)על כל איסורי לא תעשה למה הזכירה מספר איסורי לא תעשה 

 . ת לישראלממזר( ד. )ישראלית לממזר( ג. )חללה לכהן הדיוט( ב)לכהן גדול 
 

 . שפירש משום חידוש שיש בהם, במקצת מהם יש לומר, ואמנם
 

אבל כהנת , ללמד שדווקא כהן אסור בחללה, שהזכיר חללה לכהן הדיוט

י "כפי שיתבאר בעזה]שלא הוזהרו כשרות להינשא לפסולים , מותרת בחלל

  .[הבהמשך
 

 . ווה בכללומר שהדין אמור גם בלאו הש, והזכיר איסור ישראלית לממזרת
 

היה לו , ואם הזכירו. אבל לא היה צריך להזכיר גם איסור ממזרת לישראלית

                                                                                                               
פריך הא תנא  ,ולהכי כי משני שייר פצוע דכא ,דאם איתא לדרב דימי היה לו לכוללה במשנתנו

והא דלא קאמר שייר  .שיורא הוא כל מקוםולבסוף מסיק דמ .ואין זה חידוש ,אויןליה חייבי ל

הוא הדין גרושה וזונה  ,דכיון דתנא חללה ,משום דלא חשיב להו שיורא ,גרושה זונה ונתינה

 ,לימא דלא תני הכי ,ומאי מקשה לרב דימי ואם תאמר .ונתינה הויא בכלל ממזרת דהכל ענין אחד

שמעון מתיר  ביועוד דר .קהל גרים מיקרי קהל אן דאמרדאיכא למ ,קמיירימשום דבפלוגתא לא 

דקסבר קידושין תופסין  ,איירי בפלוגתא תיןועוד דמתני .ויש לומר דעדיפא משני .הנקבות מיד

 ,משמע דשייך בהו ייבום ,דקתני בחייבי לאוין אסורות לבעליהן ומותרות ליבמיהן ,בחייבי לאוין

 [.'תוס] .ןאלמא תפסי בהו קידושי

ולא אמרינן במותר לה  ,לא מיתסרא בהכי ליבם שאין פצוע דכא ,נפצע לאחר שנשאה לואפי ד

כגון סוטה ומחזיר  ,דנאסרה בכך לבעל ,דלא שייך אלא כשנעשה באשה שום מעשה ...נאסרה 

 [.'תוס. ]גרושתו

אפשר שלא כי , אין ראיה מכאן שלא הוזהרו כשרות מלהינשא לפסולים, אמנם לפי המסקנה ה

 .אלא בישראלית הנישאת לחלל, דברה המשנה בכהנת הנישאת לחלל
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 .אהדבר נחשב כשיור, וכשלא הזכירו, להזכיר גם איסור פצוע דכא

 

 כהנות כשרות מותרות להינשא לפסולי כהונה

וכהן גדול הוזהר שלא לשאת , כהנים הוזהרו שלא לשאת גרושה זונה וחללה

חּו ", שנאמר לכהנים, ה לשאת בתולהומצוו, גם אלמנה ה ֹלא ִיקָּׁ לָּׁ ה ֹזנָּׁה ַוֲחלָּׁ ִאשָּׁ

ֹדש הּוא ֵלאֹל חּו ִכי קָּׁ ּה ֹלא ִיקָּׁ ה ֵמִאישָּׁ ה ְגרּושָּׁ ונאמר לכהן ( 'א ז"ויקרא כ)" יוקָּׁ ְוִאשָּׁ

ח"גדול  ה ִבְבתּוֶליהָּׁ ִיקָּׁ ה ֹזנָּׁה ֶאת ֵאֶלה  .ְוהּוא ִאשָּׁ לָּׁ ה ַוֲחלָּׁ נָּׁה ּוְגרּושָּׁ ח ַאְלמָּׁ ֹלא ִיקָּׁ

ה יו ִיַקח ִאשָּׁ  .(ד"י-ג"א י"ויקרא כ)" ִכי ִאם ְבתּולָּׁה ֵמַעמָּׁ
 

שלא ישאו , נאמרו לכהנים, שכל האיסורים הללו, ואמר רב יהודה אמר רב

 .אבל בנות הכהנים מותרות לשאת פסולים כגון חללים, פסולות להם

 

 במקום שהאיש אסור גם האשה אסורה

אבל , שלא לשאת פסולות, כהונה אלא לכהנים שלא נאמרו איסורי, נתבאר

 . בנות כהנים מותרות להינשא לפסולי כהונה
 

, שחילוק זה מלמד אלו נישואין מותרים ואלו נישואין אסורים, וביאר רבא

האיסור הוא גם , כלומר בנישואי כהנים לפסולות, אבל בנישואין האסורים

כך החללה אסורה  ,שכשם שהכהן אסור לשאת חללה, לאנשים וגם לנשים

 .ושניהם לוקים על כך, להינשא לכהן
 

, שנאמר, שענין זה למד מתוך כך שנכפל האיסור בכתוב, ואמרה רבין בר נחמן

ה ֹזנָּׁה ַוֲחלָּׁלָּׁה " חּו ִאשָּׁ ּה ֹלא ִיקָּׁ ה ֵמִאישָּׁ ה ְגרּושָּׁ חּו ְוִאשָּׁ ֹדש הּוא ֵלאֹלֹלא ִיקָּׁ א "ויקרא כ" )יוקָּׁ ִכי קָּׁ

 .יש וגם האשה מוזהרים על כךללמד שגם הא, ('ז
 

למדוהו חכמים , שהאיש והאשה שווים בכל איסורי תורה, ואף שענין זה

ם"מהכתוב  ָאדָּׁ ל ַחֹטאת הָּׁ ה ִכי ַיֲעׂשּו ִמכָּׁ י "כפי שיתבאר בעזה, "ִאיש אֹו ִאשָּׁ

, מהכתוב ההוא למדו שהם שווים באיסורים הנוהגים בכל ישראל, להלן

חּו "ומהכתוב  חּו... ֹלא ִיקָּׁ , שהם שווים גם באיסורי כהונה, למדו" ֹלא ִיקָּׁ

 .הנוהגים רק בכהנים
 

חּו "נ לולא הכתוב "א חּו... ֹלא ִיקָּׁ שכשם שלענין איסור , היינו אומרים, "ֹלא ִיקָּׁ

, ה"י בדף פ"כפי שיתבאר בעזה, הוזהרו האנשים ולא הנשים, טומאת כהנים

ולכן , ו האנשים ולא הנשיםרזההו, כך לענין איסור נישואין האמור בכהנים

חּו "נאמר  חּו... ֹלא ִיקָּׁ  .ללמד שגם הנשים מוזהרות, "ֹלא ִיקָּׁ

 

 השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה

ַדֵבר ֶאל ", נאמר, רבי ישמעאלשנו בבית מדרשו של וכן , אמר רב יהודה אמר רב

ֵאל  ה ִכי ַיֲעׂשּו ִמכָּׁ ְבֵני ִיְׂשרָּׁ ם ִאיש אֹו ִאשָּׁ ָאדָּׁ ה ַהֶנֶפש ַהִהוא 'ַבהִלְמֹעל ַמַעל ל ַחֹטאת הָּׁ ְשמָּׁ " ְואָּׁ

 . השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורהש ,ומכאן, ('ו 'במדבר ה)
 

שכולם , ובין שאין בהם כרת, בין שיש בהם כרת, ובכלל זה איסורי לא תעשה

 . ביש בהם עונש
 

אבל . ים השווים בכל ישראלשהכתוב הזה מדבר דווקא באיסור, וכבר נתבאר

                                                                                                               
דהכא לא נקט אלו אלא לפרושי הא דקתני עניינים  ,י"רומר וא ... והא אלו קתני ואם תאמר א

ועוד דבכל מקום ששונה שני  .ולהכי לא שייך למפרך ,יש מותרות יש אסורות ,הרבה ברישא

 [.'תוס... ]דתני אלו  אף על גבמשייר  ,ו שאיןשיש ואלאלו  ,עניינים אלו ואלו

 [.י"רש] .מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורותו, עשה שאין בהם עונש לא הושוו אבל במצוות ב

חּו "באיסורי כהונה הושוו בכתוב  חּו... ֹלא ִיקָּׁ  ".ֹלא ִיקָּׁ

 

 ה"דף פ

 

 איסור טומאת כהנים

ר ֶאל  'הַויֹּאֶמר ", שנאמר, הכהנים מוזהרים שלא להיטמא למת ֶאל מֶֹּשה ֱאמֹּ

א בְּ  ֶנֶפש ֹלא ִיַטמָּ תָּ ֲאֵלֶהם לְּ ָאַמרְּ ן וְּ ֵני ַאֲהרֹּ יוַהכֲֹּהִנים בְּ  .('א א"ויקרא כ)" ַעמָּ
 

ה ִכי "שווה הכתוב אשה לאיש לאיסורי תורה בכתוב והנה אף שה ִאיש אֹו ִאשָּׁ

ם ָאדָּׁ ל ַחֹטאת הָּׁ שלא הושוו בכתוב הזה אלא לאיסורים , כבר נתבאר, "ַיֲעׂשּו ִמכָּׁ

שכשם שכהנים מוזהרים על , ואם כן אין ללמוד ממנו, השווים בכל ישראל

 .שאין זה איסור השווה בכל, ות מוזהרותגם כהנ, הטומאה
 

חּו "אבל מהכתוב  חּו... ֹלא ִיקָּׁ שגם באיסורי כהונה שאינם , למדנו" ֹלא ִיקָּׁ

, ואם כן היה מקום לומר, הוזהרו הנשים כמו האנשים, שווים בכל ישראל

 .וכהנות אסורות להיטמא למת, שגם באיסור טומאה הושוו
 

ֵני ֶאל ַהֹכֲהִנים  ֱאֹמר"איסור טומאה בכתבה תורה , להוציא מסברא זוו בְּ

ן ן"דווקא , לומר, "ַאֲהרֹּ ֵני ַאֲהרֹּ  .אבל בנות אהרן אינן מוזהרות, מוזהרים" בְּ

 

 ראית רב פפא ודחיית רב הונא בריה 

 בענין כשרות לפסולי דרב יהושע

רב אידי בר מקומו של , נזדמנו לעיר הינצבורב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע 

  .אבין
 

  .או לא לפסוליםהוזהרו כשרות להנשא האם , ובני אותו מקום שאלו מהם
 

( ב)כהנים ( א) ,עשרה יוחסין עלו מבבל, ברייתאשנינו הלא  ,רב פפא םלהאמר 

( ט)נתינים ( ח)וממזרים ( ז)וחרורים ( ו)גרים ( ה)חללים ( ד)וישראלים ( ג)לוים 

לבא  םם לוים ישראלים מותריכהני[ א], ואמרו בברייתא .ואסופי( י)שתוקי 

גירי [ ג] .לבא זה בזה מותריםלוים ישראלים חללים גרים חרורים [ ב. ]זה בזה

בברייתא מבואר הרי  .חרורי וממזרי נתיני שתוקי ואסופי מותרים לבא זה בזה

ולא חילקו בין כהנים , שהכהנים אינם מותרים אלא בלויים וישראלים, זו

 .ן אסורות בחלליםומכאן שכהנות גם כ, וכהנות
 

שמא כהנות מותרות , ואמר, ורב הונא בריה דרב יהושע דחה ראיה זו

ולא הזכירה הברייתא אלא האופנים שגם הזכרים וגם הנקבות , בחללים

וכהנות , שכהנים אסורים בחללות, אבל כהנים וחללים, מותרים זה בזה

 .לא הזכירה, מותרות בחללים
 

בחורים ]=דרדקי , אמר להם. אלו אותו דבר זהוש, באו לפני רב אידי בר אבין

לא הוזהרו כשרות לינשא , רב יהודה אמר רבכך אמר  ,[גשלא הגיעו לסברא

  .לפסולים

 

 ארבעה אופנים באיסור שניות

אם אמו של כל אחד אסורה לו , וכל אחד מאם אחרת, שני אחים מאב אחד

 .ומותרת לאחיו, באיסור שניות מדברי סופרים
 

                                                                                                               
 .י במסכת שבת"רש ג
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 .שניה לבעל ומותרת לייבםהרי זו , ד מהם את אם אמונשא אח. א
 

 .מותרת לבעל ושניה לייבםהרי זו , נשא אחת מהם את אם אמו של אחיו. ב

 

שני אחים מאב ואם אמה של האם אסורה לשניהם באיסור שניות מדברי 

 .סופרים
 

 .שניה לבעל ושניה לייבםנשא אחת מהם את אם אמו הרי זו . ג

 

 .מותרת לבעל ומותרת לייבםשה נוכרית הרי זו נשא אחד מהם א. ד

 

 שקנסו נישואין של שניות ותקנס

תפסו , המקדש אשה שהיא אסורה לו באיסור שניות מדברי סופרים

מאחר שהדבר אסור , ומכל מקום, ואינה מותרת לאחרים בלא גט, הקידושין

 .קנסו את האשה שתפסיד את הדברים הבאים, מדברי חכמים
 

היא נוטלת , שכשבעלה מגרשה או מת, אשה יש לה כתובהכל . כתובה. א

ואת השניה . וכן את שווי הנדוניה שהכניסה לו בכתובתה, מנכסיו מאתים זוז

 . שלא תיטול כתובה, קנסו
 

, בעלה יהא מחויב לפדותה, שאם תיפול בשבי, כל אשה תקנו לה. פירות. ב

כי אינה  ,חייב לפדותה והשניה אינו. וכנגד זה הוא אוכל פירות נכסי מלוג שלה

אין ואף על פי כן  ,ואם כן אין לו לאכול פירות נכסי מלוג שלה ,ראויה לו

 .משלם לה פירות נכסי מלוג שאכל
 

והשניה לא זו בלבד שכשהיא עמו . כל אשה בעלה חייב במזונותיה. מזונות. ג

שאינו חייב לזון אותה כי עליו לגרשה אלא אף אם הלך למדינת הים ולוותה 

 .אואכלה לא ישלם
 

נתבאר שקנסו את השניה שלא תיטול את שווי הנדוניה שהכניסה . בלאות. ד

אלא אפילו מה , ולא זו בלבד שאינה נוטלת את שווי הנדוניה, לו בכתובתה

 .באינה נוטלת ממנו, שלא כלה אצל הבעל, שנשאר מהנדוניה עצמה
 

ופים את הבעל כש, אמרו חכמים, מלבד מה שקנסו את האשה בדברים הללוו

 .שהיא שניהלהוציא אשתו 
 

 .ולא גזרו חכמים שיחשב כממזר, ומכל מקום הוולד כשר

 

 אין לה כתובה גם מהיבם שניה לבעל ומותרת לייבם

ט שהיבמה מאחר שנתייבמה הרי היא כאשת הייבם לכל "כבר נתבאר בדף ל

 ורק אם לא. דבר חוץ מזה שאינה גובה כתובתה ממנו אלא מבעלה הראשון

היו לבעלה הראשון נכסים תקנו לה חכמים כתובה מהייבם כדי שלא תהא 

 .קלה בעיניו להוציאה
 

                                                                                                               
לאו  ,הניח מעותיו על קרן הצביאן דאמר כמימא לן דהא קי ,לכשרהוא הדין ה ,ואם תאמר א

שלא הלוה לה  ,מי שהלך למדינת הים ועמד אחד ופרנס אשתו ,התם קתניד ,ולא דמי ,מילתא היא

הלכך  ,הוא לא בקש הימנו ,היא לא לותה ,דהתם ממאן תבע ,אלא בשביל בעלה פרנסה ,כלום

 ,והיא תובעת את בעלה ,הוא תובעה ,אבל היכא דהלוה לה בתורת הלואה ,מצוה הוא דעבד

 [.י"רש... ]ומשלם 

דדוקא מה שבלה ואין בעין  ,דבהדיא משמע בסוף אלמנה ניזונית ,י"ואין נראה לר. י"כן פירש רש ב

והיכא דאיירי באותן שהן עדיין בעין רגיל לפרש בלאותיה קיימין  ,אבל מה שבעין שקלה ,אין לה

 [.'תוס] ...

ושאלו בני . שקנסו חכמים את השניה להפסיד כתובתה, והנה לעיל נתבאר

מה הדין באשה שהיתה אסורה לבעלה משום איסור , העיר בירי מרב ששת

, ואינה אסורה לייבם, ומת בעלה בלא בנים, ולכן אין לה כתובה ממנו, שניות

יש לה , ואין לה כתובה מבעלה הראשון, האם מאחר שהיא מותר לייבם

יש להן , שאם אין להן כתובה מהראשון, כתובה מבעלה השני כשאר יבמות

הוא , כי הסיבה שאין לה מהראשון, או שזו אין לה כתובה גם מהשני, מהשני

שהוא מכח , בייבוםוקנס זה מתקיים גם , קנס על שעברה באיסור שניות

 .הנישואין האסורים
 

אף ששאר יבמות שאין להן כתובה ש, שבברייתא מבואר, והשיב להם רב ששת

זו שהפסידה כתובתה מהבעל כי היתה , תיקנו להן כתובה מהייבם, מהבעל

אף על פי שהיא מותרת , מהייבםגם אין לה כתובה , אסורה לו באיסור שניות

 .לו

 

 ן לא קנסו כתובהנישואין של חייבי לאוי

כגון , המקדש אשה שהיא אסורה לו באיסור לא תעשה של תורה שאין בו כרת

ובת , לישראל גממזרת ונתינה, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, אלמנה לכהן גדול

ואינה מותרת , תפסו הקידושין, [לדעת רוב החכמים], ישראל לנתין ולממזר

 . לאחרים בלא גט
 

לא קנסו אותה חכמים להפסיד , סורה לבעלהאף על פי שהיא א, אמנם זו

 . כתובתה
 

שלא , מה החילוק בין האסורה באיסור לא תעשה, י"ובהמשך יתבאר בעזה

, לבין האסורה באיסור שניות מדברי סופרים, קנסו אותה להפסיד כתובה

 .שקנסו אותה להפסיד כתובה

 

 חיוב מזונות בנישואין של חייבי לאוין

, כגון אלמנה לכהן גדול, לו באיסור לא תעשההנושא אשה שהיא אסורה 

דין פשוט הוא , מאחר שהוא מחויב להוציאה, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט

 .שאינו חייב במזונותיה
 

על כרחה היא , והלך לו למדינת הים, אבל אם נשאה, אכן כל זה כשהיא עמו

 . דיןובזה נסתפק רבי אלעזר מה ה. ואין אפשרות לכפותו להוציאה, אגודה בו

כך , ולא קנסו אותה בכך, כשם שיש לה כתובה ממנו, האם מאחר שהיא אשתו

 . כשישוב ישלם, דואם לוותה ואכלה, יש לה מזונות ממנו

הכתובה ניתנת , שכן יש חילוק בין הכתובה לבין המזונות, או שמזונות אין לה

ה שאין ל, לא תתעכב אצלו, ואם כן בכך שנוטלת כתובה, לאשה כשהיא יוצאת

ואם יהיו לה , אבל המזונות נתונים לאשה כשהיא עם בעלה, שום רווח בכך

 .עלולה להתעכב עמו מחמת המזונות, מזונות ממנו
 

ובנישואין של חייבי לאוין אין , שהדין כמו הצד האחרון, והשיב לו רבי יוחנן

 .גם כשהלך הבעל למדינת הים, לאשה מזונות

                                                                                                               
י אין בנתינים איסור "שלפירוש רש .ט"שהובאו בהערה בדף ע' בדברי התוס ח"לעיל בדף ע' עי ג

 ".לא תתחתן בם" ,יש בהם איסור תורה ,ולפירוש רבינו תם .ודאלא גזרת ד ,תורה

כדפירש  ,ד"ילותה בב לואפי ,לא היה הבעל חייב לשלם ,ד"יאי לותה ואכלה קודם שפסקו לה ב ד

ד "יוהכא מיבעיא ליה אם יש לב .ד ופסקו מה שפסקו פסקו"יגבי קדמו ב ,בסוף כתובות רבינו תם

 [.'תוס] .כשאר נשים או לא ,ותלוה ותאכל ,ינת היםכשהלך בעלה למד ,פסוק לה מזונותל
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ואמרו שהברייתא , מזונות ממנו שיש לה, מצינו ברייתא בה מבואראכן 

יש , ולא הספיק לגרשה קודם לכןהבעל אם מת כלומר , מדברת לאחר מיתה

שהרי מזונות אלמנה הם . כשאר אלמנות, לה מזונות מנכסיו כל ימי אלמנותה

שהמזונות ], ושוב אין כאן נישואין אסורים, ומאחר שמת, מתנאי הכתובה

שלא , מזונות אלמנות דינו ככתובה עצמה תנאי כתובה של ,[ה עימוגורמים לעכב

 .קנסו אותה

 

 פירות נכסי מלוג של נישואי חייבי לאוין

קרויים , כל נכסיה שלא הכניסה לו בכתובתה, הנושא אשה שהיא כשרה לו

 .והבעל אוכל פירותיהם כל הימים שהיא אשתו, נכסי מלוג
 

שאין כאן מאחר , והנושא אשה שהיא אסורה לו באיסור לא תעשה של תורה

ישלם לה כל , ואם אכל, אין לו לאכול את פירות נכסיה, אנישואין של היתר

 .במה שאכל

 

 בלאות נישואי חייבי לאוין

הוא מתחייב את שווייה , והכניסה לו נדוניה, הנושא אשה שהיא כשרה לו

, ואם היו הנכסים קיימים, ישלם לה כפי מה שהכניסה לו, שאם תצא, בכתובה

 [.ומוסיף מה שפחת שוויים], מחזיר לה אותם
  

, גם כן דינה כן, והנושא אשה שהיא אסורה לו באיסור לא תעשה של תורה

 .גהנדוניה שנשתיירה בעיןנוטלת ו

 

 וולד נישואי חייבי לאוין

וולד אלמנה , הוולד פסול, הנושא אשה שהיא אסורה לו באיסור לא תעשה

וולד ממזרת , חללים הם ,וכן וולד גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, לכהן גדול

 .לישראל וכן וולד ישראלית לממזר ממזרים הם

 

 השוואת נישואי שניות ונישואי חייבי לאוין
 חייבי לאוין שניות 

 יש לה אין לה כתובה
 יש לה אין לה פירות

 אין לה מזונות
 בחייו אין לה 

 לאחר מותו יש לה
 יש לה אין לה בלאות
 פסול כשר וולד

 כופים כופים הוצאה

                                                                                                               
 .ע בדבר"ויל" שהרי לא היה לו בה נישואין מעולם"י פירש "רש א

דקרינא ובכהנת  ,נשבית חייב לפדותה ,הן גדולאלמנה לכ ,לאביי דאמר בפרק נערה שנתפתתה ב

ובשניה  ,ת פירותדהיינו פירקונה דהוי תח ,הוי פירות כמשמעו דין פירות ,אהדרנתיך למדינתיך

דהבעל אוכל  אף על גב ,דאם נשבית אינו חייב לפדותה ,הוי נמי דין פירות ,דקתני אין לה פירות

ואמר עלה בירושלמי שאינה  ,'דתנא נמי אין לה פירות ומזונות כו ,כי ההיא דהאשה רבה ,פירות

 ,נו חייב לפדותהדאי הן גדולולרבא דאמר התם אלמנה לכ...  יכולה להוציא ממנו הפירות שאכל

אבל מה  ,דאם נשבית משלם הבעל הפירות שאכל לפדותה בהם ,י לפרש יש לה פירות"נראה לר

ומתוך  .ובשניות אפילו דמי הפירות שאכל לא יהיב .לא יהיב ,שפרקונה יתר על דמי פירות שאכל

ירות ואפילו לא נשבית חייב להחזיר פ ,פירוש הקונטרס משמע שאין לבעל פירות באלמנה כלל

ואליבא  .משלם ,כיון דשלא כדין אכלן ,שאף על פי שאכל פירות ,יש לה פירות ,רשדפי ,שאכל

דלא משלם בעל אלא לצורך פרקונה  ,רשתיי כמו שפי"אך נראה לר .דרבא דכתובות פירש כן

 [.'תוס] .ן"וכן פירש הריב .כשנשבית

 .חולקים על כך' שהתוס, ותוראה בהערה לעיל בענין בלאות של שני. י"כן נראה מפירוש רש ג

 סברת החילוק בין נישואי שניות לנישואי חייבי לאוין

, שיש חילוק בין נישואי שניות מדברי סופרים לנישואי חייבי לאוין, נתבאר

ובנישואי חייבי לאוין לא , שבנישואי שניות קנסו את האשה להפסיד כתובה

 .י טעם החילוק זה"ולהלן יתבאר בעזה, קנסו את האשה להפסיד כתובה
 

 .מקום שנפסלים יש כתובה מקום שכשרים אין כתובה .א
 

הסיבה לכך שבנישואי שניות מדברי סופרים , לדברי רבי שמעון בן אלעזר

שכשתדע האשה , כי דבר זה יועיל לביטול הנישואין, קנסו את האשה כתובה

ולא . ותצאלא תרצה להתעכב עמו , ואינה כשאר נשים, שאין לה כתובה

וכשרים , שאין אחד מהם נפסל על ידם, בנישואי שניותהוצרכו לקנס זה אלא 

, והוא נפסל, מאחר שהיא נפסלת, אבל בנישואי חייבי לאוין. הם כשהיו

, יש ביניהם קטטה ,[עד שידור הנאה ,פסול ,הנושא נשים בעבירה ,תכדתנן בבכורו]

 .לא יתקיימו הנישואין, וגם בלא שיקנסו אותה את הכתובה
 

, הוסיף רבי שמעון בן אלעזר לבאר את החילוק הזה ,וללשון ראשון בגמרא

 ,[שהיא נעשית חללה וזונה]שהאשה נפסלת בהם , שבנישואי חייבי לאוין, ואמר

, אבל היא אינה חפצה בכך, ומסיתה להינשא לו ,האיש מרגיל את האשה

שאין , ובנישואי שניות. ומאחר שהוא הגורם לאיסור הוא ישלם לה כתובתה

אבל , ומסיתה אותו לשאתה ,האשה מרגילה את האיש ,האשה נפסלת בהם

ומאחר שהיא  ,[שהאשה רוצה להנשא יותר מן האיש], הוא אינה חפץ בכך כמותה

 .היא תפסיד את כתובתה, הגורמת לאיסור
 

 .הללו דברי תורה והללו דברי סופרים. ב
 

הסיבה לחילוק בין נישואי חייבי לאוין שלא קנסו את האשה , לדברי רבי

שנישואי חייבי לאוין , נישואי שניות שקנסו את האשה לבין, יד כתובתהלהפס

אבל נישואי שניות הם , דברי תורה אין צריכים חיזוקו, הם איסור תורה

 .ודברי סופרים צריכים חיזוק, איסור מדברי סופרים
 

חלוצה , שכן לפי הטעם הזה, הוקשה לרבי על הטעם הזה, וללשון שני בגמרא

תפסיד כתובתה , אחר שאינה אסורה לו אלא מדברי סופריםמ, הנישאת לכהן

 .כמו שניה
 

, לחילוק בין נישואי חייבי לאוין לבין נישואי שניותולפיכך אמר רבי טעם אחר 

והוא , ואינה חפצה בהם כמו האיש, שבנישואי חייבי לאוין האשה נפסלת

חלוצה והוא הדין לנישואי . ולכן יתן לה כתובה, לכךומסיתה  אותה מרגיל

בנישואי שניות אין האשה אבל . שהיא נפסלת בהם מדברי חכמים, לכהן

אותו ומסיתה והיא מרגילה , ולפיכך היא חפצה בהם יותר מהאיש, נפסלת

 . ולכן תפסיד כתובה, לכך

 

 נישואי איסור שנחלקו בהם רבי ורבי שמעון בן אלעזר

אשה מרגילה שבמקום שה, דעת רבי שמעון בן אלעזר, נתבאר שללשון ראשון

ובמקום שהאיש , קנסו אותה שתפסיד כתובתה, את האיש לנישואין של איסור

שבנישואין , ודעת רבי. נותן לה כתובה, מרגיל את האשה לנישואין של איסור

וקנסו את האשה שתפסיד , חזקו את האיסור, שיש בהם איסור מדברי סופרים

צורך לחזק את  אין, ובנישואין שיש בהם איסור מדברי תורה, כתובתה

 . ולא קנסו את האשה שתפסיד כתובתה, האיסור
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, שנחלקו בהם החכמים הללו, שיש נישואין של איסור, י"ולהלן יתבאר בעזה

 .אאם קנסו את האשה להפסיד כתובתה
 

 .ממזרת ונתינה לישראל. א
 

בנישואי ממזרת ונתינה לישראל נחלקו רבי ורבי שמעון בן , לדברי רב חסדא

 .קנסו את האשה כתובתהאלעזר אם 
 

אין צורך לחזק את , אסורה לישראל מהתורההממזרת מאחר ש –לדעת רבי 

 .לא קנסו אותה להפסיד כתובתהו, האיסור
 

מאחר שאינה נפסלת , בנישואי ממזרת לישראל –ולדעת רבי שמעון בן אלעזר 

ולכן קנסו אותה , ומסיתה אותו להינשא לה, היא מרגילה את האיש, בהם

 . הכתובת
 

אם הוולד היה פסול , שאף שבנישואין אלו אין האשה נפסלת, ומבואר בגמרא

כי בכך היא גורמת לאיש , לא היתה מסיתה אותו לשאת אותה, בלא תקנה

 .ועל ידי זה יקניט אותה תמיד, קלקול בזרעו
 

כי אף על פי , והסיבה שבכל זאת היא מרגילה ומסיתה את האיש לשאת אותה

כדעת רבי טרפון , יש תקנה לטהר את זרעה, כמותהשזרעה ממנו ממזר 

על ידי שהממזר ישא , יכולים ממזרים להיטהר, שאמר, במסכת קידושין

, וכשישתחרר, שפחה שוולדה עבד כמותה ואינו ממזר כי אין ממזרות בעבדים

 .בואינו ממזר, הרי הוא עבד משוחרר
 

חולק על רבי עזר רבי אליאבל , רבי טרפוןדעת כל זה כש, אלא שהקשו על כך

וכשישתחרר עדיין , שממזר שנשא שפחה הוולד הוא עבד וממזר, ואומר, טרפון

, ואם כן לפי דעה זו, אין לממזרת תקנה לטהר את זרעהואם כן , הוא ממזר

וגם לדעת רבי שמעון בן , הממזרת אינה מרגילה את הישראל לשאת אותה

 .אין לקנוס אותה להפסיד כתובתה, אלעזר
 

 .ר גרושתו משנישאתמחזי. ב
 

וחזר , ויצאה גם מהשני, ונישאת לאחר, כשגירש זה את אשתו, לדברי רב יוסף

בנישואין אלו נחלקו רבי ורבי שמעון בן אלעזר אם קנסו את , הראשון ונשאה

 .האשה כתובתה
 

, מהתורההוא איסור איסור מחזיר גרושתו משנישאת מאחר ש –לדעת רבי 

 .לא קנסו אותה להפסיד כתובתהו, אין צורך לחזק את האיסור
 

, נפסלת בהםבנישואין אלו אין האשה מאחר ש –ולדעת רבי שמעון בן אלעזר 

 . ולכן קנסו אותה כתובתה, ומסיתה אותו להינשא לה, היא מרגילה את האיש
 

דברים אלו הם כדעת האומרים שאין ממזר אלא מחייבי כריתות או אמנם 

והוולד של , יש ממזר מחייבי לאוין, לדעת רבי עקיבאאבל . ד"מיתות בי

 ולפיכך האשה אינה מרגילה את האיש לנישואין, נישואין אלו הוא ממזר

                                                                                                               
שם ' ועי. א"כ ריטב"ר שכ"שו. שסוגיית הגמרא היא כפי הלשון הראשון ,כן נראה לכאורה א

 .שהביא שתי גרסאות בגמרא

כיון שיכול לטהר את  ,סבורה היא שלא יקפיד ...שאין יכול לטהר את הנקבות  ואף על פי  ב

משום פסול  ,יוט דמשמע דלא מרגלא ליהגרושה וחלוצה לכהן הדהן גדול ואלמנה לכ .הזכרים

ובנות ישראל מקוה טהרה  ,שבני ישראל מקוה טהרה לחללות אף על פי ,שהם חללים ,זרעה

 [.'תוס] .ויראה להרגילו ,מכל מקום מקפיד הוא על בניו שאינם כהנים ... לחללים

 .דאין לקנוס אותה להפסיד כתובתה, וגם לדעת רבי שמעון בן אלעזר. גהללו
 

 .בעולה לכהן גדול. ג
 

בנישואי בעולה לכהן נחלקו רבי ורבי שמעון בן אלעזר אם , לדברי רב פפא

 .את האשה כתובתה קנסו
 

, באיסור עשה], מהתורההבעולה אסורה לכהן גדול מאחר ש –לדעת רבי 

ח" ,שנאמר ה ִבְבתּוֶליהָּׁ ִיקָּׁ אין , [הולא בעולה" ִבְבתּוֶליהָּׁ "( ג"א י"ויקרא כ)" ְוהּוא ִאשָּׁ

 .לא קנסו אותה להפסיד כתובתהו, צורך לחזק את האיסור
 

מאחר שאינה , בעולה לכהן גדול בנישואי –ולדעת רבי שמעון בן אלעזר 

אלא באיסורי לאוין של , שאינה נעשית חללה לא היא ולא זרעה, נפסלת בהם

, ומסיתה אותו להינשא לה, היא מרגילה את האיש, כהונה ולא באיסורי עשה

 . ולכן קנסו אותה כתובתה
 

לדעת אבל . דברים אלו הם כדעת האומרים שאין חללה מחייבי עשהאמנם 

ולפיכך האשה אינה מרגילה את , חלל מחייבי עשהיש , זר בן יעקבאליערבי 

אין לקנוס אותה , וגם לדעת רבי שמעון בן אלעזר. הללו האיש לנישואין

 .להפסיד כתובתה
 

 .חזיר ספק סוטתומ. ד
 

נאסרה לבעלה עד , ונסתרה עמו, המקנא לאשתו שלא תיסתר עם פלוני

חזירה בלא שתשתה את ולדברי רב אשי כשה. שתשתה את המים המרים

 .נחלקו רבי ורבי שמעון בן אלעזר אם קנסו את האשה כתובתה, המים
 

אין צורך לחזק את , מהתורהבעלה אסורה לספק סוטה מאחר ש –לדעת רבי 

 .לא קנסו אותה להפסיד כתובתהו, האיסור
 

אינה ספק סוטה שבא עליה בעלה מאחר ש –ולדעת רבי שמעון בן אלעזר 

ולכן קנסו אותה , ומסיתה אותו להחזירה, את בעלהמרגילה  היא, בכךנפסלת 

 . כתובתה
 

דברים אלו הם כדעת האומרים שספק סוטה שנבעלה לבעלה לא נפסלה אמנם 

כל שבא עליה בעלה קודם ששתתה , מתיא בן חרשלדעת רבי אבל . בכך

מאחר שהאשה נפסלת בכך ואם כן , נעשית זונהו, הרי זו בעילת זנות, מהמים

אין , וגם לדעת רבי שמעון בן אלעזר. הללו מרגילה את האיש לנישואין אינה

 .ולקנוס אותה להפסיד כתובתה

                                                                                                               
 ,ו שהיא ממזרתכי דווקא ז ,שיכולה לטהר זרעה ,האומר ,לכאורה כן הוא גם לדעת רבי טרפון ג

וכשתינשא לאחר  ,אבל זו שהיא כשרה ,די לה בכך שתוכל לטהר את זרעה ,ובכל אופן וולדה ממזר

. לא כתבו כן' ר שתוס"שו .וודאי לא תרצה להינשא לזה שוולדה ממנו יהיה פסול ,יהא וולדה כשר

 .ע בדבר"ויל

ואין  ,אינה אשתו אם כן ,שיןכיון דלא תפסי בה קידובי עקיבא דלר ,ומאי קשיא ליה ,ואם תאמר ד

דלאו משום כתובה ומזונות  ויש לומר ...דאפילו גט לא בעיא מיניה  .שייך לקונסו שיתן לה כתובה

 [.'תוס] .שאין לה להפסיד כיון דלא מרגלא ליה ,אלא משום פירות ובלאות ,פריך

 [.י"רש. ]דאין זונה אלא הנבעלת ביאה אסורה ,ולאו דזונה ליכא הכא ה

לאו בת  ,וקשה דכיון דגירשה .דלא ליפסלה לכהונה ,דניחא לה לשתות ברישא ,בקונטרס שרפי ו

 ,לרבנן נמי תיקשה ,דמאי איריא דפריך לרבי מתיא בן חרש ,רסהקונט' ועוד קשיא לפי ... שתיה

 ,אלא יש לומר דלרבנן ניחא ליה ...להיות מותרת לכהונה  ,שרוצה לשתות תחלה ,דלא מרגלא ליה

אף  ,לא מרגלא ליה ,שנעשית זונה ,אבל לרבי מתיא בן חרש ,כיון שגירשה ,בת שתיה היאדהא לאו 

 .מכל מקום פסול של זנות גנאי הוא לה ולא מרגלא ליה ...דבלאו הכי היתה פסולה לכהונה  על גב
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 .חזיר סוטה ודאיתמ. ה
 

, ולדברי מר בר רב אשי. במהתורה אאשת איש שזנתה עם אחר נאסרה לבעלה

נחלקו רבי ורבי שמעון בן אלעזר , בנישואי אשה שנאסרה לבעלה משום זנות

 .אשה כתובתהאם קנסו את ה
 

אין צורך לחזק את , מהתורהבעלה אסורה להסוטה מאחר ש –לדעת רבי 

 .לא קנסו אותה להפסיד כתובתהו, האיסור
 

אינה נפסלת הסוטה הנישאת לבעלה מאחר ש –ולדעת רבי שמעון בן אלעזר 

ולכן קנסו אותה , ומסיתה אותו להחזירה, את בעלההיא מרגילה , בכך

  .גכתובתה

 

 ם והאירוסין אינם מאכילים בתרומההעובר והיב

או שיש  ,אלא אם כן היא נשואה לכהן כשר ,בת ישראל אינה אוכלת בתרומה

  .לה זרע מכהן כשר
 

המעוברת מכהן  או, או שומרת יבם לכהן ,המאורסת לכהןבת ישראל אבל 

 [.ח"וס ז"כפי שנתבאר בדף ס]. אוכלת בתרומה האינ

 

 תרומהמה פוסליםהעובר והיבם והאירוסין 

 .כהן שנישאת לישראל או שיש לה ממנו זרע אינה אוכלת בתרומהבת 
 

או , כך הארוסה לישראל, וכשם שהנשואה לישראל אינה אוכלת בתרומה

וכשם שזו שיש לה זרע מישראל . אינה אוכלת בתרומה, שומרת יבם לישראל

כפי ]. כך המעוברת מישראל אינה אוכלת בתרומה, אינה אוכלת בתרומה

 [.ח"וס ז"ר בדף סשנתבא

 

 מעשרהעובר והיבם והאירוסין אינם מאכילים ב

, י בהמשך"כפי שיתבאר בעזה, מעשר ראשון אסור לזרים, לדעת רבי מאיר

 ,לויאלא אם כן היא נשואה ל ,מעשר ראשוןבת ישראל אינה אוכלת ב, ולפיכך

  .לויאו שיש לה זרע מ
 

 האינ לויהמעוברת מ או ,או שומרת יבם ללוי ,לויהמאורסת לבת ישראל אבל 

 . מעשראוכלת ב

 

 מעשרמה פוסליםהעובר והיבם והאירוסין 

, לוי שנישאת לישראלבת , מאחר שמעשר ראשון אסור לזרים, לדעת רבי מאיר

 .אינה אוכלת במעשר, או שיש לה ממנו זרע
 

או , כך הארוסה לישראל, וכשם שהנשואה לישראל אינה אוכלת במעשר

וכשם שזו שיש לה זרע מישראל . ינה אוכלת במעשרא, שומרת יבם לישראל

                                                                                                               
הואיל ושם זנות  ,ובפרק עשרה יוחסין נמי חמיר ליה פסול של זנות טפי משאר איסורי כהונה

 [.'תוס] .משום דאיכא השתא תרי לאוי ,ועוד לא מרגלא ליה .אלפוסל בישר

 .בנישואיה לשניהם נחלקו רבי ורבי שמעון בן אלעזראם כן לכאורה ו. ולבועל א

 [.י"רש. ]דמשמע הואיל ולא נאנסה אסורה ,"והיא לא נתפשה"כדכתיב  ב

 ,דאמרי, רק קמאכיפר בפ יוסי בן ביהא נמי חייבי לאוין היא לרבנן דפליגי עליה דר ,ואי קשיא ג

לאו  .'מחייבי לאוין כודאמר יש ממזר בי עקיבא וליפרך ולר ,לרבות סוטה "אחרי אשר הוטמאה"

. הכל מודים בבא על הסוטה שאין הולד ממזר ,דהא אמרינן לעיל ,דאיכא לתרוצי ,פירכא הוא

 [.י"רש]

 .כך המעוברת מישראל אינה אוכלת במעשר, אינה אוכלת במעשר

 

 ו"דף פ

 

 למי התרומה ניתנת ולמי היא מותרת

ְוֶזה ִיְהֶיה ִמְשַפט ַהֹכֲהִנים ", שנאמר, שהתרומה ניתנת לכהנים, הכל מודים

ם  עָּׁ ְנָך ִתירֹ ... ֵמֵאת הָּׁ ֶרָך ֵראִשית ְדגָּׁ  (.'ד-'ח ג"דברים י)" ִתֶתן לוֹ  ...ְשָך ְוִיְצהָּׁ
 

, שהתרומה מותרת באכילה לכהנים ולנשיהם ולעבדיהם, וכמו כן הכל מודים

ר ֹלא ֹיאַכל ", שנאמר, אבל היא אסורה לזרים, כפי שנתבאר בפרק הערל ל זָּׁ ְוכָּׁ

 .('ב י"ויקרא כ)" ֹקֶדש

 

 .ולמי הוא מותר באכילה, ראשון למי נותנים מעשר, י"ובהמשך יתבאר בעזה

 

 מי מותר לאכול מעשר ראשון

ואינה מותרת אלא , כשם שתרומה גדולה אסורה לזרים, לדעת רבי מאיר

ואינו מותר אלא , מעשר ראשון אסור לזריםכך , לכהנים ולנשיהם ולעבדיהם

 . ולנשיהם ולעבדיהם[ ולכהנים]ללווים 
 

אלא , כלומר לא מסברת עצמו אמר כן], ואמר רב אחא בנו של רבה משמיה דגמרא

ִכי ֶאת ", מהכתוב, שטעמו של רבי מאיר, [עד רבי מאיר, ורבו מרבו, כך קיבל מרבו

ִרימּו  ֵאל ֲאֶשר יָּ רָּ ֵני ִישְּ ַשר בְּ ה  'ַלהַמעְּ רּומָּ נַָּׁתִתי ַלְלִוִים ְלַנֲחלָּׁה ַעל ֵכן ָאַמְרִתי לֶָּׁהם ְבתֹוְך תְּ

ֵאל ֹלא יִ  , הקישה תורה את המעשר לתרומה, (ד"כ ח"במדבר י" )ְנֲחלּו ַנֲחלָּׁהְבֵני ִיְׂשרָּׁ

 .כך המעשר אסור לזרים, שכשם שהתרומה אסורה לזרים, ללמד
 

אינו אבל , לתרומההמעשר דווקא לענין איסור לזרים הוקש , ומכל מקום

  .[בשוגג]וחומש [ במזיד]חמור כמו תרומה שיתחייב הזר על אכילתו מיתה 

לָּׁיו ֵחְטא ", יוב מיתה נאמר בתרומהשכן לענין ח ְמרּו ֶאת ִמְשַמְרִתי ְוֹלא ִיְׂשאּו עָּׁ ּוֵמתּו ְושָּׁ

ם 'הֲאִני בֹו ִכי ְיַחְללֻהּו  ולא " בוֹ ּוֵמתּו ", והרי זה מיעוט ('ט ב"ויקרא כ" )ְמַקְדשָּׁ

 . במעשר

גָּׁה ְוִאיש ִכי ֹיאַכל ֹקֶדש ִבְש ", נאמר בתרומה, וכן לענין חיוב חומש ְויַָּׁסף ֲחִמִשיתֹו גָּׁ

יו  לָּׁ יו"והרי זה מיעוט , (ד"ב י"ויקרא כ" )ְונַָּׁתן ַלֹכֵהן ֶאת ַהֹקֶדשעָּׁ לָּׁ  .ולא על מעשר "עָּׁ
 

, שמעשר ראשון מותר לזרים, ואומרים, ורוב החכמים חולקים על רבי מאיר

ֵאל ֲאשֶ ", והכתוב המקיש מעשר ראשון לתרומה ִרימּו ִכי ֶאת ַמְעַׂשר ְבֵני ִיְׂשרָּׁ ר יָּׁ

ה 'ַלה בא אלא , לא בא ללמד שמעשר ראשון אסור לזרים כמו תרומה, "ְתרּומָּׁ

, היא טבל, כשם שתבואה שלא הפרישו ממנה תרומהש, והוא, ללמד דבר אחר

היא , תבואה שלא הפרישו ממנה מעשר ראשוןכך , וחייבים מיתה על אכילתה

 .דוחייבים מיתה על אכילתה, טבל

 

 ילההטבל האסור באכ

ומעשר ( ב) .[לכהן]תרומה גדולה ( א)יש להפריש ממנה בכל שנה , כל תבואה

להעלותו ]ורוב שנים יש להפריש ממנה גם מעשר שני ( ג) .[ללוי או לכהן]ראשון 

                                                                                                               
כיון דלא מצי לאקושי לגמרי  .דאין היקש למחצה אף על גב ,אבל איסור זרות לא ילפינן לרבנן ד

ועוד דמיסתבר לאוקומי היקישא אמאי דאסר קרא בדוכתא  .לאסור אף ללוים כמו תרומה

ואתא היקישא לאתויי נמי  ,ואית ביה לאו ,"לא תוכל לאכול"דילפינן בסמוך מ ,אחרינא כמו טבל

 [.'תוס] .אבל לאוקומי בה איסורא דלא אשכחן לא מקשינן ,מיתה
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ומקצת שנים תחת מעשר שני יש להפריש ממנה מעשר עני  ,[בירושליםלאוכלו 

 [.לעניים]
 

, הללוממנו את כל ההפרשות כל תבואה שלא הפרישו ש, ואמר רבי יוסי

התבואה  הזו היא , שאין בו שום קדושהאפילו הפרישו הכל חוץ ממעשר עני 

 .וחייבים על אכילתה, טבל
 

ֶריָך ", ואיסור זה מבואר בכתוב עָּ ֶרָך ֹלא תּוַכל ֶלֱאכֹּל ִבשְּ ְנָך ְוִתיֹרְשָך ְוִיְצהָּׁ ַמְעַׂשר ְדגָּׁ

ל נְ  ְרָך ְוֹצאֶנָך ְוכָּׁ ֶריָך ֲאֶשר ִתֹדר ְוִנְדֹבֶתיָך ּוְתרּוַמת יֶָּׁדָךּוְבֹכֹרת ְבקָּׁ שכן יש , (ז"י ב"דברים י" )דָּׁ

שכן נאמר בו לשון , שהכתוב הזה מדבר במעשר עני, ללמוד בגזרה שווה

ֶריָך" נָּׁה ", וכן מצינו בענין מעשר עני, "ִבְשעָּׁ ל ַמְעַׂשר ְתבּוָאְתָך ַבשָּׁ ִכי ְתַכֶלה ַלְעֵׂשר ֶאת כָּׁ

נָּׁה ַהְש  ה ַלֵלִוי ַלֵגר ַליָּׁתֹום ְולַָּׁאְלמָּׁ ֵבעּוִליִשת ְשַנת ַהַמֲעֵׂשר ְונַָּׁתתָּׁ ֶריָך ְוׂשָּׁ  ו"דברים כ)" ְוָאְכלּו ִבְשעָּׁ

ֶריָך"ולאיזה ענין נאמר במעשר עני איסור אכילה , (ב"י ? "ֹלא תּוַכל ֶלֱאֹכל ִבְשעָּׁ

שהרי לאחר , תוקודם הפרש, על כרחך לענין אכילתו בעודו מעורב בתבואה

שתבואה שלא הפרישו ממנה , ומכאן למדנו, שהופרש הוא נאכל בכל מקום

 .אסורה באכילהו, היא טבל, אפילו מעשר עני
 

אבל עדיין , אכן מהכתוב הזה למדנו שהטבל שלא נתקן לגמרי אסור באכילה

. כמו בטבל שלא הופרשה ממנו תרומה, לא למדנו שיש באכילתו עונש מיתה

ִרימּו ", ד מהכתובודבר זה למ ֵאל ֲאֶשר יָּׁ ה 'ַלהִכי ֶאת ַמְעַׂשר ְבֵני ִיְׂשרָּׁ " ְתרּומָּׁ

, כשם שתבואה שלא הפרישו ממנה תרומהשומלמד , המקיש מעשר לתרומה

תבואה שלא הפרישו ממנה מעשר כך , אוחייבים מיתה על אכילתה, היא טבל

 .בוחייבים מיתה על אכילתה, היא טבל, ראשון

 

 ת לוי לכהן או לבת כהן ללוי אין כח אף במעשר ענין שבו לב

וכן , ולעבדיהם, ולנשיהם], התרומה מותרת לכהנים, שלדעת רבי מאיר, נתבאר

ומעשר ראשון מותר [. ובזה אין חולק], ואסורה לזרים, [לאשה שיש לה זרע מכהן

. ואסור לזרים, [וכן לאשה שיש לה זרע מלוי, ולנשיהם ולעבדיהם], גם ללוויים

שבת ישראל אינה אוכלת , בה מבואר, [ה"שדיניה נתבארו בדף פ]שנתנו ומ

היא כדעת רבי , או שיש לה זרע ממנו, אלא אם כן היא נשואה ללוי, במעשר

 .מאיר
 

או , או מעוברת מכהן, בת לוי המאורסת לכהן, לפי דעת רבי מאירוהנה 

ירוסין אינם כי העובר והיבם והא], אף שאינה אוכלת בתרומה, שומרת יבם לכהן

שכן ], מכל מקום במעשר היא אוכלת ,[ה"כפי שנתבאר בדך פ ,בתרומה מאכילים

אינם פוסלים אלא כשהם מכח ישראל  ,ממעשר אף שהעובר והיבם והאירוסין פוסלים

וכמו כן בת כהן  [.אין סברא שיפסלו ,אבל כשהם מכח כהן המכשיר ,הפוסל

אף שאינה אוכלת , בם ללויאו שומרת י, או מעוברת מלוי, המאורסת ללוי

מכל מקום  ,[מהתרומה פוסליםשל זר כי העובר והיבם והאירוסין ], בתרומה

אין  ,אינם מאכילים במעשרשכן אף שהעובר והיבם והאירוסין ], במעשר היא אוכלת

                                                                                                               
דהא תרומה מיתה כתיבא  ,בשלא הופרשה חייבין מיתה על אכילתו של טבל ,סבקונטר רשפי א

ועוד אי מטעם זה לא ליתסר טבל  .מעשר ראשון נמי כתיבא ביה תרומת מעשר ,י"וקשה לר .ביה

ולא יחללו את "הנשרפין  רקבפ נןדדרשי םמשו ,ן"ריב רשופי .כיון דתרומה שריא ליה ,לכהן

 [.'תוס] .ויליף חילול מתרומה ,בעתידים לתרום הכתוב מדבר ,"קדשי בני ישראל אשר ירימו

ועוד  .רשתיכדפי ,אי לאו דאשמעינן לאו מהכא ,ללאו ומיתה נןומהיקישא לא הוה שמעי ב

הא לא  ,דטבל מעשר עני במיתה א לןמנ ואם תאמר .דאיצטריך לא תוכל לאכול למעשר עני דטביל

אי נמי כיון שאין חלוק משאר טבל לענין ( ב) .הדשמא אין בו מית ויש לומר( א) .אתקש לתרומה

 [.'תוס] .לענין מיתהוא הדין ה ,אזהרה

, אבל זאת שיש לה כח מחמת עצמה לאכול מעשר, זאת אלא כשעד עתה לא אכלה

 [.סברא היא שלא תפסיד כוחה
 

, שעל ידי אירוסין ועובר ויבם, מבואר, שהיא כדעת רבי מאירכן במשנתנו א

 . אינן אוכלות, ובת כהן ללוי, בת לוי לכהןכלומר , בשני האופנים הללו
 

שכן שתיהן , שדין זה של משנתנו אינו מדבר לענין אכילת מעשר, ואמרו

ה בשני אופנים על מה דברוביארו . כפי שנתבאר, מותרות באכילת מעשר

 .המשנה
 

 .אינה נותנת רשות לתרום. א
 

, לוי[ כהן או]שכן , גדין המשנה אמור לענין נתינת רשות לתרום, לדברי רב ששת

עליו להפריש ממנו , קודם שיהיה מותר לאכול ממנו, שיש לו מעשר ראשון

אפילו היא בת ], הלוי [הכהן או]שאשת , י"ולהלן יתבאר בעזה. תרומת מעשר

, ממעשר ראשון של בעלה, ות לשלוחה לתרום תרומת מעשרנותנת רש ,[ישראל

שהיא ]שדווקא אשה נשואה , ובאה משנתנו ללמד. ואין זה כתורם שלא מדעת

אבל , נותנת לשלוחה רשות לתרום תרומת מעשר של בעלה ,[ניזונית משל בעלה

אינה נותנת רשות לתרום תרומת מעשר  ,[שאינה ניזונית משל הארוס], הארוסה

 .של בעלה
 

 .אין חולקים לה מעשר בבית הגרנות. ב
 

, דין המשנה אמור לענין חלוקת מעשר בבית הגרנות, לדברי מר בנו של רבנא

כפי שיתבאר ], שכן תקנת חכמים היא שאין חולקים תרומה בגורן לאשת כהן

א "וי. א שהטעם לכך הוא משום ייחוד"י .[י בפרק נושאין על האנוסה"בעזה

וחוזרים , ואין הכל יודעים, ותהא זרה, גרשנה בעלהשהטעם לכך הוא שמא י

 .ונותנים
 

כך אין חולקים , שכשם שאין חולקים תרומה לאשת כהן, ומבואר במשנתנו

שלולא , שלא רק כשהיא בת ישראל, ומוסיפה משנתנו ללמד. מעשר לאשת לוי

אלא אף , אין חולקים לה מעשר בשביל בעלה, בעלה היא אסורה במעשר

אין חולקים לה מעשר , שגם לולא בעלה היא מותרת במעשר, ןכשהיא בת כה

 .בגורן
 

מובן מדוע אין חולקים לה , ולדעת האומרים שסיבת האיסור היא משום ייחוד

כי בכל אופן יש חשש , אף על פי שהיא ראויה לכך גם מחמת עצמה, מעשר

 .יחוד
 

ואם , ואף לדעת האומרים שסיבת האיסור היא שמא יגרשנה בעלה ותהא זרה

מאחר שבבת ישראל יש לחוש , מכל מקום, כן כשהיא בת כהן אין לחוש לכך

לפיכך גזרו גם על בת כהן , ולכן גזרו שלא לחלק לה מעשר בשביל בעלה, לכך

                                                                                                               
 ,וקשה לרבינו יצחק .דאינה נותנת רשות ,דקאי אכולה מתניתין לגבי מעשר ,בקונטרס רשפי ג

ועוד דכיון דכל לא תוכל  .כיון דהדר ביה משינויא קמא ,דהוה ליה למימר אלא אמר רב ששת

ועוד  .ועוד דליתני אפילו בת לוי ללוי .הוה ליה למיתני בהדיא הכי ,ותנת רשותהיינו דאינה נ

 תיןדלרב ששת נמי מפרש רישא דמתני ,י"רומר וא .דמעוברת מה שייך למיתני לענין נתינת רשות

וכן בסיפא בת לוי לכהן בת כהן ללוי  .אתא לאשמועינן איסור אכילה תיןועיקר מתני ,כדאמרן

כיון  ,דסלקא דעתך שלא יפסול בת כהן מן התרומה ,ן דלא תאכל בתרומהאיצטריך לאשמועינ

 ,ואגב תרומה נקט לשון לא תאכל ,ומעשר נקט לענין נתינת רשות ,דאוכלת מעשר האסור לזרים

ובת  ,אלא איידי דנקט בת לוי לכהן ,והוא הדין אפילו בת לוי ללוי ובת כהן לכהן אין נותנת רשות

 [.'תוס] .איירי בהו נמי לענין נתינת רשות ,כהן ללוי לענין אכילה
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, וזהו הטעם שגזרו על כל אשת כהן שלא לחלוק לה תרומה בגורן], משום בת ישראל

 [.אף כשהיא בת כהן
 

מאחר שהדינים , ולא רק במאורסת לו, אה ללויואף שדין זה אמור אפילו בנשו

אף שהוא , גם דין זה נשנה בארוסה, הראשונים של משנתנו נאמרו בארוסה

 .אמור גם בנשואה

 

 הנשואה נותנת רשות לתרום

ממעשר , שאשת לוי נותנת רשות לשלוחה לתרום תרומת מעשר, נתבאר לעיל

 .שלא שאלה מבעלה אף על פי, ואין זה כתורם שלא מדעת, ראשון של בעלה
 

ל ", האמור במעשרמהכתוב שענין זה למד , ומבואר בברייתא כָּ ֶתם אֹּתוֹּ בְּ ַוֲאַכלְּ

ֶכם  קוֹּם ַאֶתם ּוֵביתְּ ר הּוא לֶָּׁכם ֵחֶלף ֲעֹבַדְתֶכם ְבֹאֶהל מֹוֵעדמָּ כָּׁ שלא , (א"ל ח"במדבר י" )ִכי ׂשָּׁ

ילו שהרי אפ, כמו הלויהיה הכתוב צריך ללמד שאשת לוי מותרת במעשר 

, וכל שכן למעשר הקל, תרומה החמורה אשת כהן מותרת בה כמו בעלה

 ,הכתוב ללמדהוצרך ואם כן לא . שאשת הלוי תהא מותרת בו כמו בעלה

שיש לה כח כבעלה אף ללמד אלא , שאשת לוי מותרת באכילת המעשר כבעלה

 .לתרום ממנו תרומת מעשר

 

 למי נותנים מעשר ראשון

ַדֵבר " ,שנאמר ,ניתן ללוויםשמעשר ראשון  ,הכל מודים ִוִים תְּ ֶאל ַהלְּ ְוָאַמְרתָּׁ וְּ

ם ְבַנֲחַלְתֶכם ִכי ֲאֵלֶהם  ֶכם ֵמִאתָּׁ ַתִתי לָּׁ ֵאל ֶאת ַהַמֲעֵׂשר ֲאֶשר נָּׁ ִתְקחּו ֵמֵאת ְבֵני ִיְׂשרָּׁ

 . (ו"כ ח"במדבר י" )ַמֲעֵׂשר ִמן ַהַמֲעֵׂשר 'הַוֲהֵרֹמֶתם ִמֶמנּו ְתרּוַמת 
 

 .גם לכהניםמעשר ראשון ניתן האם , מיםונחלקו חכ
 

אין , "ַהְלִוִים"אף על פי שנאמר בכתוב הזה  –לדעת רבי אלעזר בן עזריה 

, גם הכהנים קרויים לוויםשכן , אלא ללווים ולכהנים, הכוונה רק ללוויים

, בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לוויים, וכמאמר רבי יהושע בן לוי

דֹוק ְוהַ ", וזה אחד מהם ִשי ִבְתעֹות ְבֵני ֹכֲהִנים ַהְלִוִים ְבֵני צָּׁ ְמרּו ֶאת ִמְשֶמֶרת ִמְקדָּׁ ֲאֶשר שָּׁ

ם ְנֻאם  דָּׁ ַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב וָּׁ ְמדּו ְלפָּׁ ְרֵתִני ְועָּׁ ה ִיְקְרבּו ֵאַלי ְלשָּׁ ַלי ֵהמָּׁ ֵאל ֵמעָּׁ יחזקאל " )לאקים 'הִיְׂשרָּׁ

 .גם לכהנים וגם ללוויםואם כן ניתן לתת מעשר ראשון . (ו"ט ד"מ
 

לענין , אף שבשאר מקומות גם הכהנים קרויים לוויים –ולדעת רבי עקיבא 

שהרי נאמר במעשר , מעשר ראשון כוונת הכתוב ללווים בלבד ולא לכהנים

קֹום ", ראשון ל מָּׁ ר הּוא לֶָּׁכם ֵחֶלף ֲעֹבַדְתֶכם ְבאֹ ַוֲאַכְלֶתם ֹאתֹו ְבכָּׁ כָּׁ ֶהל ַאֶתם ּוֵביְתֶכם ִכי ׂשָּׁ

ואפילו , ללמד שהוא ניתן למי שיכול לאוכלו בכל מקום, (א"ל ח"במדבר י" )מֹוֵעד

ורק לוויים יכולים לאכול מעשר ראשון , כגון בבית הקברות, במקום הטומאה

שכן הם , אבל כהנים אינם יכולים לאוכלו במקום הטומאה, בכל מקום

אלא ללווים , םואם כן לא ניתן המעשר הראשון לכהני, הוזהרו על הטומאה

קֹום"שהכתוב , ורבי אלעזר בן עזריה אומר]. אבלבד ל מָּׁ , בא ללמד" ַוֲאַכְלֶתם ֹאתֹו ְבכָּׁ

אבל לא , וכמו כן נאכל אף בטומאה, ולא רק תוך חומת העיר, שהוא נאכל בכל מקום

 [.בא ללמד שנאכל רק למי שיכול לאוכלו גם בבית הקברות

 -

                                                                                                               
בי דלא מצי דריש כר ,דמעשר ללוי ולא לכהןאי טעמא מ ,דאוסר לזריםבי מאיר לר ואם תאמר א

אסור לאוכלו נמי בטומאת  ,דמההוא טעמא דאסור לזרים ,מי שיכול לאוכלו בכל מקום, עקיבא

 ,גזירת הכתוב הוא ,דאסור לזרים דאף על גב ויש לומר .לאוכלו בבית הקברות י אפשרוא ,הגוף

 [.'תוס] ."ואכלתם אותו בכל מקום"

, ה רגיל ליטול מעשר ראשון מגינה אחתוהי, רבי אלעזר בן עזריה היה כהן

והחזיר את פתח הגינה , הלך רבי עקיבא. שמעשר ראשון ניתן לכהנים, כדעתו

ובכך מנע  ,[ופתח פתח אחר לבית קברות ,שסתם הפתח הראשון], לבית קברות

, שכן כהן אסור להיטמא למתים, מרבי אלעזר בן עזריה מלהיכנס לאותה גינה

אמר על כך רבי אלעזר בן . ראשון ניתן רק ללויםועשה זאת כדעתו שמעשר 

שהרועה רגיל לתת  ,התרמיל הוא חמת של עור]. עקיבא בתרמילו ואנא חיי, עזריה

רבי אמר עליו  ,ועל שם שהיה רבי עקיבא רועה צאן ,ותולה אותה בצוארו ,בה פתו

 [.כןאלעזר בן עזריה 

 

 קנס שקנסו את הלוויים במעשר

, א ורבי אלעזר בן עזריה למי נותנים מעשר ראשוןנתבאר שנחלקו רבי עקיב

ומחלוקת זו היא למי מעשר ראשון ניתן מדין . ללוים בלבד או גם לכהנים

ולהלן . אולם לאחר זמן קנסו את הלווים להפסיד כוחם במעשר ראשון, תורה

 .ובמה קנסו אותם, ומדוע קנסו אותם, מנין לנו שקנסו אותם, י"יתבאר בעזה
 

 .סו את הלויםמנין שקנ. א
 

כתובות )ס "נזכר בכמה מקומות בששקנסו את הלווים ענין זה ש, י פירש"רש

וגם ממה ששנינו ". בתר דקנסינהו עזרא", שאמרו ,(א"ו חולין דף קל"דף כ

שטעמו , וביארו, הודיית המעשר[ ביטל]=יוחנן כהן גדול העביר , במסכת סוטה

ואנן  ,מנא אמר יהבה ללויםדרח, משום שלא היו מפרישים אותו כתקנו, היה

 .יהבינן לכהנים
 

, שנאמר, רמוז בספר עזראאבל הוא , שלא מצינו דבר זה מפורש בכתוב, י פירש"ור

ִוִים" ֵשר ַהלְּ ִוִים ַבעְּ ן ִעם ַהלְּ ֵהן ֶבן ַאֲהרֹּ ה ַהכֹּ יָּ הָּ ואפשר שכוונת הכתוב , (ט"ל' נחמיה י)" וְּ

 .ביבואו הכהנים עימהם, ותשכשיבואו הלוים לחלוק מעשר בבית הגרנ, היא
 

ל ", ממה שנאמר במלאכישענין זה שקנסו את הלוים למד , יוסף אמר' והר ִביאּו ֶאת כָּ הָּ

ר אוֹּצָּ לתת שם  ,בית האוצר הוא לשכה שתקן עזראש, ('י' מלאכי ג)" ַהַמֲעֵשר ֶאל ֵבית הָּ

מלאכי לן  ימאוקי ,אם כן של כהנים הוא ,וכיון שמצוה לתת שם מעשר ,גתרומת כהנים

 .דזה עזרא
 

 .מפני מה קנסו את הלוים. ב
 

שקנסו , יש מי שאומר. שבדבר זה נחלקו רבי יונתן והזקנים, מתחילה אמרו

כדי , ויש מי שאומר שקנסו אותם. משום שלא עלו בימי עזרא, את הלוים

שהם אסורים אז לאכול את , שיהיה לכהנים מעשרות לאכול בימי טומאתם

 . התרומה שלהם
 

לא יתכן שיקנסו אותם לצורך , שאם לא חטאו הלווים, לם דחו זאת ואמרואו

 .הכהנים

                                                                                                               
הא לא משתמע  ,אלא כהנים ,דלא שקלי לוים כלל בתר קנסא ,אלעזר בן עזריה ביוקשה דלר ב

דהא בשלהם  ,דהא ליכא למימר שהיו הכהנים עם הלוים לקבל מהם מעשר משלהם ,מההוא קרא

לא נמנעו הלוים מכל וכל מלילך לבית הגרנות  ,ן עזריהבבי אלעזר דלר ויש לומר... לא קנסום 

. ][ ולכך נאמר שילך הכהן עם הלוים ,שעדיין לא פשט הקנס ,בימי עזרא ל שכןוכ ... לחלוק במעשר

לפי שאין עסוקין  ,משום דשכיחי עניי כהנים טפי ,נקט כהן עם הלוים ,קנסא לעניים אן דאמרולמ

אן דאמר למ ,עניי ישראל וא דיןוה ,ם אין להם קרקעותוג ,אלא בעבודת בית המקדש ,במלאכה

 [.'תוס. ]מעשר מותר לזרים

יָּׁה ַהֹכֵהן ֶבן ַאֲהֹרן ִעם ַהְלִוִים ַבְעֵׂשר ַהְלִוִים ְוַהְלִוִים ַיֲעלּו ֶאת ַמֲעַׂשר ַהַמֲעֵׂשר ", בעזראכמו שנאמר  ג ְוהָּׁ

רֵק ְלֵבית ֱאֹל אֹוצָּׁ כֹות ְלֵבית הָּׁ  [.'תוס] (.ט"ל' נחמיה י" )ינּו ֶאל ַהְלשָּׁ

 [.'תוס] .משום דעניים שכיחי בהו כדפרישית ,מצוה לתת לכהנים ,קנסא לענייםאן דאמר ולמ ד
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כי לא , הסיבה לכך שקנסו את הלוים במעשר, שלדברי הכל, ומסקנת הגמרא

א ", כמבואר בדברי עזרא, עלו בימי עזרא א ֶאל ַאֲהוָּׁ ר ַהבָּׁ ֶאְקְבֵצם ֶאל ַהנָּׁהָּׁ וָּׁ

ָאבִ  ה וָּׁ ִמים ְשֹלשָּׁ ם יָּׁ םַוַנֲחֶנה שָּׁ אִתי שָּׁ צָּׁ ם ּוַבֹכֲהִנים ּוִמְבֵני ֵלִוי ֹלא מָּׁ עָּׁ עזרא )" אינָּׁה בָּׁ

 .(ו"ט 'ח
 

 .במה קנסו את הלוים. ג
 

קנסו את , שמדין תורה המעשר ניתן לכהנים וללווים, לדעת רבי אלעזר בן עזריה

 .באלא לכהנים לבדם, שמעתה לא ינתן להם המעשר, הלווים
 

, קנסו את הלווים, ר ניתן ללווים בלבדשמדין תורה המעש, ולדעת רבי עקיבא

ובדבר זה נחלקו רבי יונתן . שמעתה ינתן המעשר גם לאחרים עימהם

 .והזקנים

 .גלענייםשמעתה מעשר ראשון ינתן גם , שהקנס היה, יש מי שאומר -

ואפילו גם לכהנים שהקנס היה שמעתה מעשר ראשון ינתן , ויש מי שאומר -

דומים , אינם יכולים לאכול תרומות וקדשיםש, שכן בימי טומאתם, דעשירים

 .הם לעניים

 -

שרבי עקיבא רצה למנוע מרבי אלעזר בן עזריה מליטול , והנה לעיל נתבאר

מובן מדוע רצה , שהמעשר ינתן לעניים, אם הקנס היה, והנה. מעשר ראשון

אבל אם הקנס . כי הוא לא היה עני, למנוע מרבי אלעזר בן עזריה את המעשר

לא היה לו למנוע מרבי אלעזר בן , מעשר ינתן גם לכהנים עשיריםשה, היה

 . שהרי רבי אלעזר בן עזריה היה כהן, עזריה מליטול מעשר
 

שאם הוא בא ליטול בתורת חלוקה , שכוונת רבי עקיבא היתה לומר לו, ותירצו

ודאי , אבל אם הוא בא ליטול בתורת קנס, אין לו ליטול, ככהן, מדין תורה

 .ליטוליכול הוא 

 

 שוטרים שמעמידים על ישראל

 ,שנאמר, מן הלויםאלא  םלא היו מעמידים שוטריבתחלה , אמר רב חסדא

ֹראש ֲעֵליֶכם ְלֹכל ְדַבר " ה ְלֹכל ְדַבר  'הְוִהֵנה ֲאַמְריָּׁהּו ֹכֵהן הָּׁ ֵעאל ַהנִָּׁגיד ְלֵבית ְיהּודָּׁ ּוְזַבְדיָּׁהּו ֶבן ִיְשמָּׁ

אין  עכשיו. (א"י ט"י' בי "דה" )ִעם ַהטֹוב 'הִחְזקּו ַוֲעׂשּו ִויִהי ם ִלְפֵניֶכם ְוֹשְטִרים ַהְלִויִ ַהֶמֶלְך 

 ,ה"ושוטרים הרבים בראשיכם"שנאמר , מישראלמעמידין שוטרים אלא 

                                                                                                               
ויקומו ראשי "וקרא נמי כתיב  ,וקחשיב לוים ,עשרה יוחסין עלו מבבל ,והא דתנן בקדושין א

 ,אותן לוים שעלו עמוד ,י בעשרה יוחסין"רשירש פ .אלמא עלו ,"האבות ליהודה ובנימין והלוים

 ,ואמרו ,עמדו וקצצו בהונותיהן ,כשאמר להם נבוכדנצר שירו לנו משיר ציון ,היו קצוצי בהונות

ואפילו למאן דאמר עיקר  .עמד וקנסם ,ולפי שלא מצא שם ראויים לשיר ,איך נשיר את שיר ציון

 [.'תוס] .מכל מקום הקפיד משום דאיכא נמי מצוה בכלים ,שיר בפה

מכל , אף על פי שדינו היה לכהנים כמו ללוים ,מה שבטל יוחנן את הוידוי ,בן עזריהאלעזר  ביולר ב

 ,כשמפקיעין אותו מלוים, "כי שכר הוא לכם חלף עבודתכם", כיון דנצטוו לתתו אף ללוים ,מקום

 [.'תוס] .אין זה כמצותו ,לתת כולו לכהנים

אלא ודאי עניים דקאמר אפילו עניי  ... םולא עניי ישראל וכהני ,אין לפרש דוקא לעניי לוים ג

אין נראה שינתן לעניי ישראל כדי , מעשר ראשון אסור לזריםאן דאמר ומיהו למ. ישראל וכהנים

 .דאיכא למיחש דלמא אתי למיכליה, לא הוו מתקני רבנן ,דמילתא דאתי לידי תקלה, למוכרו

שהם גם כן נחשבים  ,אפילו עשירים ולכהנים, בין כהנים בין ישראליםכלומר לעניים בכל אופן  ד

 .ולדעה ראשונה לעניים דווקא ולא לכהנים עשירים .כעניים

ִמים ּוְנֹבִנים ִויֻדִעים " ,ושמא היינו דכתיב ,אין זה פסוק בכל המקרא ה בּו לֶָּׁכם ֲאנִָּׁשים ֲחכָּׁ הָּׁ

אֵשיֶכם ' דברים א" )ֹשְטִרים ְלִשְבֵטיֶכםוְ "ל "ל שצ"נ[. י"ת(. ]ג"י' דברים א" )ְלִשְבֵטיֶכם ַוֲאִׂשיֵמם ְברָּׁ

 [. ץ"שי הגריעבוחיד. ]דמשמע שהשוטרים לשבטים נתמנו משבטיהם ,(ו"ט

 .שהם רבים מלוים ,ישראלוהכוונה ל

 

 נישאת לכהן ללוי ולישראל וילדה בן מכולםישראל בת 

ִקְנַין ְוֹכֵהן ִכי ִיְקֶנה ֶנֶפש ", שנאמר, אוכלת בתרומה, נישאת לכהןבת ישראל ש

ואשת כהן נחשבת , (א"י ב"ויקרא כ" )ִויִליד ֵביתֹו ֵהם ֹיאְכלּו ְבַלְחמוֹ הּוא ֹיאַכל בֹו ַכְספֹו 

 .ו"כפי שנתבאר בדף ס, קניינו של כהן
 

 ִויִליד ֵביתֹו ֵהם ֹיאְכלּו", שנאמר, אוכלת בתרומה, ויש לה בן ממנו, הכהןמת 

 .כלומר הנולדים מאכילים, "יאכילו"קרי ביה  ,(א"ב י"ויקרא כ)" ְבַלְחמוֹ 
 

, שנאמר, אינה אוכלת בתרומה, אף על פי שיש לה בן מהכהן, נישאת ללוי

ִשים ֹלא ֹתאֵכל" דָּׁ ר ִהוא ִבְתרּוַמת ַהקֳּ ( ב"ב י"ויקרא כ)" ּוַבת ֹכֵהן ִכי ִתְהֶיה ְלִאיש זָּׁ

בשביל , אבל במעשר היא אוכלת. מאכילת תרומה מכאן שנישואין לזר פוסלים

 .[כדעת רבי מאיר האומר שזרה אסורה במעשר], בעלה
 

מחמת הבן שיש , שיש לה בן גם מהכהןאף על פי , ויש לה בן ממנו, הלוימת 

ה ", שנאמר, אינה אוכלת בתרומה, לה מהלוי נָּׁה ּוְגרּושָּׁ ּוַבת ֹכֵהן ִכי ִתְהֶיה ַאְלמָּׁ

ה ֶאל ֵבית ָאִביהָּׁ ִכְנעּוֶריהָּׁ ִמֶלֶחם ָאִביהָּׁ ֹתאֵכל ְוֶזַרע ֵאין לָּׁ  בָּׁ ר ֹלא ֹיאַכל בוֹ ּה ְושָּׁ ל זָּׁ " ְוכָּׁ

מכאן שזרע מהזר פוסל ו ,אבל אם יש לה זרע אינה אוכלת, (ג"ב י"ויקרא כ)

כדעת רבי מאיר ], בשביל בנה מהלוי, אבל במעשר היא אוכלת. ומאכילת תרומה

 .[האומר שזרה אסורה במעשר
 

לא אינה אוכלת , אף על פי שיש לה בן מהכהן ומהלוי, ישראלנישאת ל

 .כי הנישואין לזר פוסלים מאכילת תרומה ומעשר, במעשרבתרומה ולא 
 

, שיש לה בן גם מהכהן וגם מהלויאף על פי , ויש לה בן ממנו, הישראלמת 

 .במעשרלא בתרומה ולא אינה אוכלת , מחמת הבן שיש לה מהישראל
 

ויש לה , אין לה זרע של זר המעכבה מלחזור לאכילת מעשר, ישראלמת בנה מ

 .אוכלת במעשרוהרי היא , זרע של לוי ושל כהן המאכילנה במעשר
 

ויש לה , אין לה זרע של זר המעכבה מלחזור לאכילת תרומה, מת בנה מלוי

ּוַבת ֹכֵהן ִכי ", שנאמר. אוכלת בתרומהוהרי היא , זרע מכהן המאכילה בתרומה

ה ֶאל ֵבית ָאִביהָּׁ ִכְנעּוֶריהָּׁ ִמֶלֶחם ָאִביהָּׁ ִת  בָּׁ ּה ְושָּׁ ה ְוֶזַרע ֵאין לָּׁ נָּׁה ּוְגרּושָּׁ ְהֶיה ַאְלמָּׁ

ר ֹלא ֹיאַכל בוֹ  ל זָּׁ  (. ג"ב י"ויקרא כ)" ֹתאֵכל ְוכָּׁ

והכתוב הזה מלמד שהאוכלת מחמת עצמה שהיא בת כהן ופסקה מחמת 

ויש ללמוד מהכתוב הזה . לנישואיה לזר אם אין לה זרע מהזר חוזרת לאכו

שכמו כן זו שהיתה אוכלת בשביל בנה מכהן ופסקה משום שנישאת לזר אם 

 . אין לה זרע מהזר חוזרת לאכול בשביל בנה מכהן

ֹכֵהן ִכי ת בַ ", שלא נאמר, ו"שלמדו זאת מהריבוי וי, רבי אבא אמר רבואמר 

נָּׁה ּוְגרּושָּׁ  נָּׁה ּוְגרּושָּׁ ּוַבת ֹכֵהן כִ "אלא , "הִתְהֶיה ַאְלמָּׁ אם , והקשו". הי ִתְהֶיה ַאְלמָּׁ

שכל , ולפיכך אמרו. ן"הדורש ריבוי ווי, כן דין זה הוא כדעת רבי עקיבא בלבד

ר ", שהרי לפני כן נאמר, נכתבה לריבוי" ּוַבת"המילה  ּוַבת ֹכֵהן ִכי ִתְהֶיה ְלִאיש זָּׁ

ִשים ֹלא ֹתאֵכלִהוא ִבְת  דָּׁ וכי ", והיה יכול לכתוב עליו ,(ב"יב "ויקרא כ)" רּוַמת ַהקֳּ

                                                                                                               
מרבינן מיניה נמי בת ישראל האוכלת בשביל בנה כהן וניסת , דקרא בבת כהן כתיב ואף על גב ו

שראל לא כי אית לה זרע מי ,כי היכי דבת כהן ,הלכך, שחוזרת ואוכלת בשביל בנה ,לזר ומת

לא הדרה  ,בין מלוי או מישראל ,כי אית לה זרע ,נמי ,בת ישראל האוכלת בשביל בנה כהן, הדרה

אבל אם תחילה היה לה , ודווקא כשהבן הזר נולד אחר הבן מכהן [.י"רש. ]אוכלת בשביל בנה כהן

פסלת אינה נ, מאחר שבנה מהאחרון הוא כהן, ומת בעלה הכהן, ולאחר מכן בן מכהן, בן מישראל

 .כמבואר בסיפא של המשנה, אף על פי שיש לה בן מהזר, מתרומה



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 

    

 :ל בחינם"בדואלקבלת העלון 
bekitsur1@ gmail.com 

 ה"ע אלישבע שולביץנ מרת "לע

 א"ר יעקב אליהו ושרה שיבלחט"בת הר

  12ליון חיג
 ז"פ-ד"פ מסכת יבמות

 טבת' ח – טבת' ה
   

 

 

 ה"כל הזכויות שמורות ליא©  11 

 

נָּׁה ּוְגרּושָּׁ ֹכֵהן ּוַבת "ומשנכתב , "תהיה אלמנה וגרושה כל , "הִכי ִתְהֶיה ַאְלמָּׁ

 .נכתבה לדרשה" ּוַבת"המילה 
 

ולא זרע של לוי , אין לה זרע של כהן המאכילה בתרומה, מת בנה מכהן

 .אינה אוכלת לא בתרומה ולא במעשרו, המאכילה במעשר

 

 ז"פ דף

 

 תרומה ואינה אוכלת בחזה ושוקל בת כהן חוזרת

אסורה לאכול  ו היאאף שבעודה נשואה ל ,זרבת כהן שנישאת לש ,כבר נתבאר

 ,שנאמר ,מחמת אביהחוזרת לאכול תרומה  ,יצאה ממנו בלא זרעאם  ,תרומה

ּה " ה ְוֶזַרע ֵאין לָּׁ נָּׁה ּוְגרּושָּׁ ה אֶ ּוַבת ֹכֵהן ִכי ִתְהֶיה ַאְלמָּׁ בָּ שָּ עּוֶריהָּ וְּ ל ֵבית ָאִביהָּ ִכנְּ

ר ֹלא ֹיאַכל בוֹ  ִמֶלֶחם ָאִביהָּ תֹּאֵכל ל זָּׁ  .(ב"ב י"ויקרא כ" )ְוכָּׁ

 

אבל , חוזרת לאכול תרומה, שכשהיא חוזרת לבית אביה, ומבואר בברייתא

 .אינה חוזרת לאכול חזה ושוק של שלמים
 

ּוַבת ֹכֵהן ִכי ", מהכתובענין זה למד , שילא ברלדברי רב חסדא אמר רבינא  -

ר  ִשים ֹלא תֹּאֵכלִתְהֶיה ְלִאיש זָּׁ דָּ רּוַמת ַהקֳּ , לומר ,(ב"י ב"ויקרא כ)" ִהוא ִבתְּ

לא תאכל במורם , אף אם תחזור ממנו, מעתה, שמאחר שנישאת לזר

 .אמהקדשים
 

ה ֶאל ֵבית ", מהכתובענין זה למד , נחמן אמר רבה בר אבוהלדברי רב ו - בָּׁ ְושָּׁ

להוציא חזה , ולא כל לחם" ִמֶלֶחם", לומר" ָאִביהָּׁ ֹתאֵכלִמֶלֶחם ְנעּוֶריהָּׁ ָאִביהָּׁ כִ 

 .בשאינה אוכלת ממנו, ושוק של שלמים
 

ה ֶאל ֵבית ָאִביהָּׁ ִכְנעּוֶריהָּׁ ", מהכתובענין זה למד , ספראלדברי רב ו - בָּׁ ְושָּׁ

 .לחם ולא בשר, לומר" ָאִביהָּׁ ֹתאֵכלִמֶלֶחם 
 

ה ֶאל ֵבית ָאִביהָּׁ ִכְנעּוֶריהָּׁ ", מהכתובנין זה למד ע, פפאלדברי רב ו - בָּׁ ִמֶלֶחם ְושָּׁ

שהיא  ,תרומהל כוונהוה ,תאכלהקנוי לאביה לחם מ, כלומר" ֹתאֵכלָאִביהָּ 

מנה אלא , שאינם ממון כהנים ,להוציא חזה ושוק של שלמים ,קנויה לכהנים

 .הניתנת להם משלחן גבוה
 

ה ", כתובמהענין זה למד , אלדברי רבו - רּומָּ ֵאת שוֹּק ַהתְּ ה וְּ נּופָּ ֵאת ֲחֵזה ַהתְּ וְּ

לּו  הֹור תֹּאכְּ קֹום טָּׁ ְך ְבמָּׁ ֶתיָך ִאתָּ נֹּ ֶניָך ּובְּ ה ּובָּ ֶניָך ִנְתנּו ִמִזְבֵחי ַשְלֵמי ְבֵני ַאתָּ ק בָּׁ ְקָך ְוחָּׁ ִכי חָּׁ

ֵאל  ,אבל אם נישאת לאחר, לומר שאוכלים אותם כשהם אתך, (ד"י 'ויקרא י" )ִיְׂשרָּׁ

 .אף על פי שיצאה ממנו, שוב אינה אוכלת

 

                                                                                                               
לעולם  ,"לא תאכל"והאי  ,למורם הוא דאתא ,"בתרומת"וכתב  ,"בקדשים"מדהוה מצי למכתב  א

דהא , "'ובת כהן כי תהיה לאיש זר כו"כדמשמע קרא  ,ולא תימא ביושבת תחת בעלה ישראל ,הוא

 ,שפסול עולמית ,כגון נתין וממזר וחלל ,עלה לפסול להאוקימנא להאי קרא בפרק אלמנה בנב

 ,מכלל דמעיקרא לא אכלה ,ילפינן "ושבה אל בית אביה"מ ,וכהנת דמנסבא לזר דלא אכלה

ליכתוב  ,דכולה קרא לנבעלה לפסול לה אתא דאם כן ,נפקא "בתרומת"ומילתיה דרב חסדא מ

כגון  ,ך אחרת שאוכלת בקדשיםיש ל ,שמע מינה הכי קאמר ,מאי בתרומת ,בקדשים לא תאכל

והכי  "ובת כהן כי תהיה אלמנה"דסמיך לה  ,ואי זו זו חוזרת ,ואינה אוכלת במורם ,תרומה

 [.י"רש. ]תריצנא להא מילתא בפרק אלמנה

. הילכך איצטריך מיעוטא "בלשצר מלכא עבד לחם רב"דכתיב כ ,כל מאכל משמע ,"לחם"האי  ב

 [.י"רש]

 אינה חוזרת להפרת נדרים

ממנו בלא  יצאהו ,ענין זה שבת כהן שנישאת לזר ,שלדברי רב נחמן ,נתבאר

ה ֶאל ֵבית ָאִביהָּׁ "למד מהכתוב  ,לכל דברלבית אביה אינה חוזרת  ,זרע בָּׁ ְושָּׁ

 .ולא כל לחם" ִמֶלֶחם" ,שהוא נדרש כך ,"ָאִביהָּׁ ֹתאֵכלִמֶלֶחם ִכְנעּוֶריהָּׁ 
 

אבל אינו  ,אין הכתוב מלמד אלא שיש ענין שאינה חוזרת לו ,והנה לפי דבריו

 .מלמד לאיזה ענין אינה חוזרת
 

מנין שהדבר שאינה חוזרת לו הוא אכילת חזה  ,רמי בר חמא ההקשלפיכך ו

 ,והוא הפרת נדרים ,הלא יתכן שכוונת הכתוב לדבר אחר ,ושוק של שלמים

אף על  ,עתהש, בא הכתוב ולימדו ,נישואיה לזר היה אביה מפר נדריה שקודם

 .גאין אביה מפר נדריה ,פי שחזרה
 

שהיוצאת מנישואין אינה חוזרת לבית אביה להפרת  ,שענין זה ,ץ רבאותיר

ה " ,כבר למד מכתוב אחר ,נדריה רּושָּ ה ּוגְּ נָּ מָּ ֵנֶדר ַאלְּ ּה וְּ ה ַעל ַנְפשָּׁ  יָּקּוםֹכל ֲאֶשר ָאְסרָּׁ

ֶליהָּ  שוב אינו יכול  ,שכיון שיצאה שעה אחת מרשות אב ,המלמד ,('י 'במדבר ל)" עָּ

 .להפר
 

או שמסרו , הרי שמסר האב לשלוחי הבעל ,שנה תנא דבי רבי ישמעאלכן ו

אני קורא בה האם , ונתארמלה או נתגרשה בדרך, שלוחי האב לשלוחי הבעל

 ,או בית בעלה של זו ,[אב להפרויכול ה ,הואיל ולא יצתה לגמרי], בית אביה של זו

ה " ,תלמוד לומר ,[ואין האב מפר לכך ,והרי היא נשארה אלמנה] נָּׁה ּוְגרּושָּׁ ְוֵנֶדר ַאְלמָּׁ

ּה  ה ַעל ַנְפשָּׁ ֶליהָּׁ ֹכל ֲאֶשר ָאְסרָּׁ כיון שיצאה שעה אחת מרשות , לומר לך ,"יָּׁקּום עָּׁ

 .דשוב אינו יכול להפר, האב

 

 חזה ושוקל בשביל בנה חוזרתתרומה ל החוזרת

נתבאר שבת כהן שהיתה אוכלת בתרומה ובחזה ושוק של שלמים מחמת 

ואינה , חוזרת לאכול תרומה, ויצאה ממנו בלא זרע, אם נישאת לזר, אביה

 .חוזרת לאכול חזה ושוק
 

שהיא , ויש לה ממנו בן, ומת, שזו שנישאת לכהן, ואמר רב אדא בר אהבה

שזו , עדיפה על בת כהן, ןאוכלת בתרומה ובחזה ושוק מחמת בנה מכה

חוזרת לאכול גם , ויצאה ממנו בלא זרע, אם נישאת לזר, האוכלת מחמת בנה

 .בתרומה וגם בחזה ושוק
 

נאמרו בבת , כי כל המיעוטים האמורים לענין אכילת חזה ושוק, והסיבה לכך

 .הולא בזו האוכלת בשביל בנה, כהן האוכלת מחמת אביה

                                                                                                               
הדרא נמי לענין  ,כי היכי דלענין תרומה הדרא למילתא קמייתא ,דלא תימא רסבקונט רשפי ג

דאי נתארמלה  ,אפילו נכנסה לחופה ונבעלה ,ולפי טעם זה היה נראה דפריך אכל נשואה .נדרים

דמשמע  ,הא כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאלריך לומר ועל זה צ .תיהדר למילתא קמייתא

ולא איצטריך ליה קרא  ,ולא הדרא ,ומכלל בעלבלא שום דרשה שמוצאה מכלל אב  הדפשיטא לי

 [.'תוס] .דסלקא דעתך דתיהדר משום דאכתי לא נשאת ,אלא למסר האב לשלוחי הבעל

שתועיל וי אמינא דה ,היכא דנתארמלה או נתגרשה הוא דאיצטריך קרא שאין האב יכול להפר ד

פשיטא דאין יכול  ,להאבל כל זמן שלא נתארמ .הואיל ולא היתה כאן יציאה גמורה ,כאן חזרה

 ...דמלזנות בית אביה נפקא בכתובות  ,בלאו האי קרא ,מכיון שמסר האב לשלוחי הבעל ,להפר

 [.'תוס] .מהתם נןונדרים נמי גמרי ,פרט לשמסר האב לשלוחי הבעל ,התם נןכדדרשי

אתי שפיר  ,דכתיב בהו אביה ,בשלמא לכל הנך אמוראי דדרשי משאר קראי ,י"תימה לר ה

מאי משמע  ,אבל לרבינא בר שילא דדריש מהיא בתרומת הקדשים ,טי כתיב גבי אביה דוקאדמיעו

נראה  ,ובת איש כהן ,כיון דכתב רישיה דקרא ויש לומר .דההיא בחוזרת לבית אביה מיירי

דלגבי בנה נמי כתיב  ,ומיהו קשה למאן דדריש מלחם ולא מבשר .דבחוזרת לרשות אביה מיירי
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 וילדה בן מכולםלכהן ישראל ללוי ונישאת לכהן בת 

ּוַבת ֹכֵהן ִכי ִתְהֶיה ", שנאמר, אוכלת בתרומהאינה , ישראלנישאת לבת כהן ש

ה ֶאל ֵבית ָאִביהָּׁ ִכְנעּוֶריהָּׁ  בָּׁ ּה ְושָּׁ ה ְוֶזַרע ֵאין לָּׁ נָּׁה ּוְגרּושָּׁ ר ַאְלמָּׁ ל זָּׁ ִמֶלֶחם ָאִביהָּׁ ֹתאֵכל ְוכָּׁ

 .היא תחת בעלה אינה אוכלתאבל כל זמן ש (ג"ב י"ויקרא כ" )ֹלא ֹיאַכל בוֹ 
 

ּוַבת ֹכֵהן ִכי ", שנאמר, אוכלת בתרומהאינה , ויש לה בן ממנו, הישראלמת 

ה ֶאל ֵבית ָאִביהָּׁ ִכְנעּוֶריהָּׁ  בָּׁ ּה ְושָּׁ ה ְוֶזַרע ֵאין לָּׁ נָּׁה ּוְגרּושָּׁ ִמֶלֶחם ָאִביהָּׁ ֹתאֵכל ִתְהֶיה ַאְלמָּׁ

ר ֹלא ֹיאַכל בוֹ  ל זָּׁ  .בל יש לה זרע אינה חוזרתא (ג"ב י"ויקרא כ" )ְוכָּׁ
 

, שהוא מעכבה מלאכול בתרומה, אף על פי שיש לה בן מישראל, נישאת ללוי

ואין , [כדעת רבי מאיר האומר שזרה אסורה במעשר], מחמת בעלהאוכלת במעשר 

 .בנה מישראל מעכבה
 

שהוא מעכבה , אף על פי שיש לה בן מישראל, ויש לה בן ממנו, הלוימת 

כדעת רבי מאיר ], מחמת בנה האחרון מהלויאוכלת במעשר , מלאכול בתרומה

 .ואין בנה מישראל מעכבה, [האומר שזרה אסורה במעשר
 

שהם מעכבים אותה , אף על פי שיש לה בן מישראל ומלוי, כהןנישאת ל

 .מחמת בעלה הכהן תרומהאוכלת ב, מלאכול בתרומה בשביל בית אביה
 

שהם מעכבים , ומלוי ש לה בן מישראלאף על פי שי, ויש לה בן ממנו, הכהןמת 

 .מחמת בנה מהכהן תרומהאוכלת ב, אותה מלאכול בתרומה בשביל בית אביה
 

ומעוכבת לאכול , אין לה זרע של כהן המאכילה בתרומה, הכהןמת בנה מ

 .אינה אוכלת בתרומהולפיכך , בתרומה מחמת בניה מלוי ומישראל
 

ומעוכבת לאכול במעשר , במעשר אין לה זרע של לוי המאכילה, לוימת בנה מ

 .מעשראינה אוכלת בולפיכך , מישראלמחמת בנה 
 

אין לה זרע של ישראל המונע ממנה מלאכול בתרומה , ישראלמת בנה מ

ה ְוֶזַרע ֵאין לָּּׁה "מחמת בית אביה ועל זו נאמר  נָּׁה ּוְגרּושָּׁ ה ֶאל ּוַבת ֹכֵהן ִכי ִתְהֶיה ַאְלמָּׁ בָּ שָּ וְּ

ר ֹלא ֹיאַכל בוֹ עּוֶריהָּ ִמֶלֶחם ָאִביהָּ תֹּאֵכל ֵבית ָאִביהָּ ִכנְּ  ל זָּׁ  .(ג"י ב"ויקרא כ" )ְוכָּׁ

 

 את היבמה מאכילת תרומההיבם פוסל 

מאחר שהיא , והניח אח, ומת בלא בנים, בת כהן שהיתה נשואה לישראל

הוא פוסל אותה מלשוב לאכול תרומה מחמת , זקוקה לאח לייבום או חליצה

נָּׁה ּו", שנאמר, בית אביה ה ַבת ֹכֵהן ִכי ִתְהֶיה ַאְלמָּׁ ּה ּוְגרּושָּׁ ה ֶאל ְוֶזַרע ֵאין לָּׁ בָּ שָּ וְּ

ר ֹלא ֹיאַכל בוֹ ִמֶלֶחם ָאִביהָּׁ ֹתאֵכל ִכְנעּוֶריהָּׁ ֵבית ָאִביהָּ  ל זָּׁ להוציא , (ג"י ב"ויקרא כ" )ְוכָּׁ

 .ולא שבה לבית אביה, שאגודה ביבם, שומרת יבם

 

 את אמו מלאכול תרומההעובר פוסל 

העובר פוסל , והניחה מעוברת, ומת בלא בנים, בת כהן שהיתה נשואה לישראל

ּוַבת ֹכֵהן ִכי ִתְהֶיה ", שנאמר, אותה מלשוב לאכול תרומה מחמת בית אביה

נָּׁה  ה ַאְלמָּׁ ּה ּוְגרּושָּׁ עּוֶריהָּ ְוֶזַרע ֵאין לָּׁ ה ֶאל ֵבית ָאִביהָּ ִכנְּ בָּ שָּ ל ִמֶלֶחם ָאִביהָּׁ ֹתאֵכל וְּ ְוכָּׁ

ר ֹל , לומר דווקא כשהיא ריקנית כמו שהיתה בנעוריה, (ג"י ב"ויקרא כ" )א ֹיאַכל בוֹ זָּׁ

 .שאינה חוזרתלהוציא מעוברת 
 

למה צריכים אנו את הכתוב הזה ללמד שהעובר מהזר פוסל כמו וולד , והקשו

                                                                                                               
 [.'תוס] .והוה לן למימר בלחמו ולא בבשרו ,ודרשינן ילוד מאכיל ,בלחמו ילידי ביתו הם יאכלו

 .הלא לכאורה יש ללמוד זאת בקל וחומר, גמור
 

וא מועיל לעכבה מלחזור שכן לענין ייבום אין זרעה מועיל לפוטרה כמו שה

ולא היה , אם היה לה וולד מנישואין ראשונים, לענין ייבום, לאכול בתרומה

, הוולד הראשון אינו מועיל לה לפוטרה מהייבום, לה וולד בנישואין שניים

ולא היה , אם היה לה וולד מישראל מנישואין ראשונים, ואילו לענין תרומה

. אשון מועיל לעכבה מלחזור בתרומההוולד הר, לה וולד מנישואין שניים

העובר מועיל לפוטרה , שבו כח הוולד הראשון חלש, ומעתה אם לענין יבום

שבה כח הוולד הראשון חזק לעכבה מלחזור , כל שכן לענין תרומה, מהייבום

ומה ]=. שגם העובר יועיל לעכבה מלחזור לאכול בתרומה, לאכול בתרומה

 ,עשה עובר כילוד ,לד מן שני לפוטרה מן הייבוםבמקום שלא עשה ולד מן הראשון כו

אינו דין שנעשה עובר , מקום שעשה ולד מן הראשון כולד מן השני לפוסלה מן התרומה

 [.כילוד
 

כי מצד שני מצינו שלענין ייבום כח , שאין כאן קל וחומר, ודחו זאת ואמרו

 נפטרה, והניח בן, שכן מי שמת בעלה, הזרע חזק מכוחו לענין תרומה

הרי שהוא מועיל לפוטרה מהייבום גם אחר , גם אם אחר כן מת הבן, מהייבום

אינו מעכבה מלחזור לאכול , והניח בן, ואילו בת כהן שמת בעלה, מותו

, ואם כן. היא חוזרת לאכול בתרומה, אבל אם מת, בתרומה אלא בעודו חי

עובר כך כח ה, אפשר שכשם שלענין זה כח הוולד חזק בייבום יותר מבתרומה

והעובר אינו מעכב את אמו מלאכול בתרומה , חזק בייבום יותר מבתרומה

נעשה עובר כילוד  ,שהרי עשה מתים כחיים, מה לי עשה עובר כילוד לענין ייבום, לא]=

 [.שלא עשה מתים כחיים, לענין תרומה
 

שכשהיא מעוברת אינה חוזרת לתרומת , ללמד, "ִכְנעּוֶריהָּׁ "ולכן נאמר הכתוב 

 .ביהבית א

 

 בשביל זרעהלחזור שני כתובים מעכבים בת כהן 

שבת כהן מעוכבת מלחזור לתרומת בית אביה  ,ללמד ,שני כתובים נאמרו

 ,שאם יש לה זרע מישראל ,מלמד" ְוֶזַרע ֵאין לָּּׁה"הכתוב  .מחמת זרעה מישראל

שאם היא מעוברת  ,מלמד "ִכְנעּוֶריהָּׁ "והכתוב  .אינה חוזרת לתרומת בית אביה

 .אינה חוזרת לתרומת בית אביה ,שראלמי
 

כי  ,שבשני האופנים הללו אינה חוזרת לתרומת בית אביה ,ויש צורך לכתוב

 .שגם באופן השני אינה חוזרת ,לא היינו יודעים ,אם היה כתוב רק אחד מהם
 

משום שאינה , היינו אומרים, אם היה כתוב שהמעוברת אינה חוזרת

, לא תאכל בתרומה, ר שזרע הזר בתוכהומאח, שהרי היא מלאה, כבתחילה

 .ותאכל בתרומה, הרי היא כבתחילה, ואין העובר בתוכה, אבל זו שילדה לזר
 

משום שאינה , היינו אומרים, ואם היה כתוב שהיולדת לזר אינה חוזרת

, אבל המעוברת, ועתה יש שני גופים, שהרי מתחילה היתה גוף אחד, כבתחילה

 .ותאכל בתרומה, כבתחילההרי היא , שיש כאן גוף אחד

 

 אחר אביו פוטר מייבוםבן שמת מנין ש

אפילו היה לה , בת כהן הנשואה שתי פעמים לישראל, לענין אכילת תרומה

הוולד מהראשון מעכבה מלחזור לתרומת , ומתו שני בעליה, וולד רק מהראשון

 והיה לה וולד, והנשואה שתי פעמים, ולענין ייבום אין הדבר כן. בית אביה

 .הוולד מהראשון אינו מועיל לה לפוטרה מתרומה, ולא מהשני, מהראשון
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מאחר שמצינו שכח הוולד גדול לענין , ואמר רב יהודה מדאסקרתא לרבא

מעתה מאחר שלענין תרומה אין הוולד , אם כן, תרומה מכוחו לענין ייבום

אף , אבל כשמת הוולד, אלא בחייו, מועיל מלעכבה מלחזור לתרומת בית אביה

לא יהא כח , אם כן גם לענין ייבום, אחר מיתת אביו חוזרת לתרומת בית אביה

תהא , אפילו אחר אביו, אבל כשמת, אלא בחייו, בוולד לפוטרה מהייבום

 . זקוקה לייבום
 

מחמת הבן שהיה , שזו שבשעת מיתת בעלה נפטרה מהייבום, והשיב לו רבא

, שנאמר, זור ותזקק לייבוםתח, שכשימות בנה, אין ראוי, ונישאת לאחר, חי

לוֹּם" ִתיבֶֹּתיהָּ שָּ ל נְּ כָּ ַעם וְּ ֵכי נֹּ ֶכיהָּ ַדרְּ רָּ , ואם תאמר לה עתה, (ז"י 'משלי ג)" דְּ

הרי היא מתגנה , ותחלוץ, שלאחר שכבר נישאת לאחר חוזרת ונעשית זקוקה

ּוֵבן ֵאין "כשנאמר לענין ייבום על כרחך , ולפיכך, ואין זה דרכי נועם, על בעלה

הכוונה על שעת המיתה ומאחר שבאותה שעה היה לו בן  ('ה ה"דברים כ) "לוֹ 

 .אשתו פטורה מהייבום

 

 חוזרת לתרומת בית אביהאחר אביו מנין שכשמת הבן 

שלענין תרומה אפילו  ,נתבאר שלענין תרומה כח הוולד גדול מכוחו לענין ייבום

נין ייבום ולע ,מלחזור לאכול תרומהאמו אין ראשונים מעכב את ווולד מניש

 .אין פוטר את אמו אלא וולד מנישואין אחרונים
 

מאחר שמצינו שכח הוולד גדול לענין , ואמר רב יהודה מדאסקרתא לרבא

וולד שמת אחר , מעתה מאחר שלענין ייבום, אם כן, תרומה מכוחו לענין ייבום

אם כן מעתה , כפי שנתבאר, גם כן מועיל לפטור את אמו מייבום, מיתת האב

גם כן יועיל לעכב את אמו מלחזור , אם מת הוולד אחר אביו, נין תרומהגם לע

 .לתרומת בית אביה
 

ה ", שמאחר שלענין תרומה נאמר, והשיב לו רבא נָּׁה ּוְגרּושָּׁ ֶזַרע ּוַבת ֹכֵהן ִכי ִתְהֶיה ַאְלמָּׁ וְּ

ה ֶאל ֵבית ָאִביהָּׁ ִכְנעּוֶריהָּׁ ִמֶלֶחם ָאִביהָּׁ ֹתאֵכל וְ ֵאין לָּּה  בָּׁ ר ֹלא ֹיאַכל בוֹ ְושָּׁ ל זָּׁ , (ג"י ב"ויקרא כ" )כָּׁ

תחילה מת בעלה כל שאין לה זרע מהזר חוזרת לתרומת בית אביה ואפילו 

 .ואחר כך מת זרעה ממנו

 

 מנין שלענין ייבום וולד מהראשון אינו פוטר

, מועיל לפטור את אמו מהייבום, וולד שמת אחר אביו, נתבאר שלענין ייבום

ואם כן גדול כח הוולד לפטור , אמו מלחזור בתרומהואינו מועיל לעכב את 

 .מאשר לעכב את אמו מלחזור לתרומת בית אביה, מייבום
 

מאחר שמצינו שכח הוולד גדול לענין , ואמר רב יהודה מדאסקרתא לרבא

וולד , מעתה מאחר שלענין תרומה, אם כן, ייבום מכוחו לענין תרומה

אם כן מעתה , כפי שנתבאר, רומהמנישואין ראשונים מועיל לעכב את אמו בת

 .וולד מנישואין ראשונים יועיל לפטור את אמו מייבום, גם לענין ייבום
 

ו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ", שמאחר שלענין ייבום נאמר, והשיב לו רבא ּוֵבן ִכי ֵיְשבּו ַאִחים ַיְחדָּׁ

ּה יָּׁ ֵאין לוֹּ  מָּׁ ר ְיבָּׁ ה ְלִאיש זָּׁ ּהֹלא ִתְהֶיה ֵאֶשת ַהֵמת ַהחּוצָּׁ ה ְוִיְבמָּׁ ּה לֹו ְלִאשָּׁ חָּׁ ֶליהָּׁ ּוְלקָּׁ דברים " )ֹבא עָּׁ

כל שאין לו בן אשתו זקוקה לייבום ולא יועילו לה בנים שיש לה , ('ה ה"כ

 .מאחרים

 

 מנין שלענין תרומה וולד מהראשון מעכב מלחזור

, מועיל לפטור את אמו מהייבום, וולד שמת אחר אביו, נתבאר שלענין ייבום

ואם כן גדול כח הוולד לפטור , עכב את אמו מלחזור בתרומהואינו מועיל ל

 .מאשר לעכב את אמו מלחזור לתרומת בית אביה, מייבום
 

מאחר שמצינו שכח הוולד גדול לענין , ואמר רב יהודה מדאסקרתא לרבא

וולד מנישואין , מעתה מאחר שלענין ייבום, אם כן, ייבום מכוחו לענין תרומה

אם כן מעתה גם , טור את אמו מהייבום כפי שנתבארראשונים אינו מועיל לפ

וולד מנישואין ראשונים לא יועיל לעכב את אמו מלחזור , לענין תרומה

 .לתרומת בית אביה
 

נָּׁה ", שמאחר שלענין תרומה נאמר, והשיב לו רבא ה ּוַבת ֹכֵהן ִכי ִתְהֶיה ַאְלמָּׁ ְוֶזַרע ּוְגרּושָּׁ

ּה  ה ֶאל ֵבית ָאִביֵאין לָּׁ בָּׁ ר ֹלא ֹיאַכל בוֹ הָּׁ ִכְנעּוֶריהָּׁ ִמֶלֶחם ָאִביהָּׁ ֹתאֵכל ְושָּׁ ל זָּׁ , (ג"י ב"ויקרא כ" )ְוכָּׁ

 .כל שיש לה זרע אינה חוזרת וזו שיש לה וולד מהראשון יש לה זרע

 

 יש מותרותסליק פרק 

 


