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    רש"י

  מתני' 
. כהן הדיוט שנשא את יש מותרות

האלמנה. ה''ה לבתולה דכשמת נעשית 
אלמנה ואסורה לכ''ג אחיו ובגמרא 

   פריך ליתני בתולה:
. כהן אסור לייבמה שנתחללה אח כשר

בביאת חלל כדילפינן מובת כהן כי 
) תהיה לאיש זר בפ' אלמנה (לעיל סח.

   וחלל מותר בכשרה:
. אבל נשא נתחללה בביאתו שקידש

   ואסורה ליבמה הדיוט:
. אם שנייה לבעל ולא שנייה ליבם

אמו של בעל ולא של יבם כגון שהיו 
   אחיו מן האב ולא מן האם:

. אין משלם לה פירות נכסי ולא פירות
מלוג שאכל משלה ואף על גב דקי''ל 
בכתובות (דף מז:) תקנו פרקונה תחת 
פירות נכסי מלוג שהוא אוכל כדתנן 
(שם דף נא.) לא כתב לה דאם 
תשתבאי אפרקינך חייב לפדותה 
שהוא תנאי ב''ד וזו אין חייב לפדותה 
דלא קרינן ביה ואותבינך לאנתו אפי' 
הכי לא ישלם לה פירות שאכל משלה 
כדמפרש בגמ' (לקמן דף פט.) תנאי 
כתובה ככתובה דמי וכי היכי דקנסוה 

א גביא מיניה כתובת נכסי צאן רבנן דל
ברזל שהכניסה לו משלה בתורת 
כתובה קנסוה נמי דלא תגבה מיניה 
פירות שאכל בתנאי כתובה של 
פירקונה שהוא תנאי ב''ד שאין כתוב 

   בשטר כתובה:
. לא מיבעיא היכא דיתבה ולא מזונות

תותיה דלא כייפינן ליה לזונה דהא 
בעמוד והוצא קאי אלא אפילו אם 

למדינת הים ולותה ואכלה לא הלך 
משלם וא''ת ה''ה לכשרה דהא קי''ל 
(בכתובות דף קט.) כמ''ד הניח מעותיו 
על קרן הצבי לאו מילתא היא ולא דמי 
התם קתני (שם דף קז:) מי שהלך 
למדינת הים ועמד אחד ופרנס אשתו 
שלא הלוה לה כלום אלא בשביל בעלה 
פרנסה דהתם ממאן תבע היא לא 

א בקש הימנו הלכך מצוה לותה הוא ל
הוא דעבד אבל היכא דהלוה לה 
בתורת הלואה הוא תובעה והיא 
תובעת את בעלה ומשלם כדאמר לקמן 
בגמרא ושמא תתאלמן או תתגרש 
ותשלם משלה דתנן (ב''ק דף פז.) 
נתגרשה האשה נשתחרר העבד חייבין 

   לשלם:
. אם עדיין יש לה בלאות ולא בלאות

ה לו אינה ושחקים מן בגדים שהכניס
 נוטלתן כשיוצאה דקנסוה רבנן:

. מפרש בגמרא אלמנה לכ''ג כו'
   טעמא:

  
  גמ' 

. אנשא אלמנה מאי איריא דתני נשא
   קאי:

. דהא נמי מותרת לבעלה ליתני קידש
   ואסורה ליבמה:
. בתולה מעמיו יקח דהוה ליה עשה

(ויקרא כא) ולא בעולה ולא תעשה 
אלמנה לא יקח (שם) ואין עשה דיבום 
דוחה את לא תעשה ועשה אבל קידש 
הדיוט בתולה אלמנה מן האירוסין 
ומת גם הוא באירוסין מייבם לה כ''ג 
 דאתי עשה ודחי לא תעשה דאלמנה:

. עשה דיבום ולא והא כוליה פירקין
תעשה דאיסור הוא דרמו אהדדי ולא 
ולא אתי עשה דיבום ודחי ללאו 
דאיסור כגון ממזרת לישראל או ממזר 

וכן חללה לכהן ומ''ט דהא  לישראלית
נפקא לן בפ''ב (לעיל כ.) מועלתה 

 יבמתו השערה:

 ְלַבֲעֵליֶהן"ְלַבֲעֵליֶהן"ְלַבֲעֵליֶהן"ְלַבֲעֵליֶהן"    מּוָּתרֹותמּוָּתרֹותמּוָּתרֹותמּוָּתרֹות    "ֵיׁש"ֵיׁש"ֵיׁש"ֵיׁש    ––––ט' ט' ט' ט' פרק פרק פרק פרק     יבמותיבמותיבמותיבמותמסכת מסכת מסכת מסכת 

            בבבב- - - - פד, אפד, אפד, אפד, א .1
ָנה             ִמׁשְ

רֹות ְלַבֲעֵליֶהן ַוֲאסּורֹות ְלִיְבֵמיֶהן,    ֵיׁש מּותָּ
רֹות ְלִיְבֵמיֶהן ַוֲאסּורֹות ְלַבֲעֵליֶהן.    מּותָּ

רֹות ְלֵאּלּו ּוְלֵאּלּו,    מּותָּ
  ְוֲאסּורֹות ְלֵאּלּו ּוְלֵאּלּו. 

  
רֹות ְלַבֲעֵליֶהן ַוֲאסּורֹות ְלִיְבֵמיֶהן: ְוֵאּלּו מ   ּותָּ

א ֶאת ָהַאְלָמָנה, ְוֵיׁש לֹו ָאח ּכֹּכֹ ׂשָ ּנָ דֹול. ֵהן ֶהְדיֹוט ׁשֶ   ֵהן ּגָ
ר.  ׁשֵ ָרה ְוֵיׁש לֹו ָאח ּכָ ׁשֵ א ּכְ ׂשָ ּנָ   ָחָלל ׁשֶ

ָרֵאל ְוֵיׁש לֹו ָאח ַמְמֵזר ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ    .ִיׂשְ
ׂשָ  ּנָ ָרֵאלַמְמֵזר ׁשֶ    ,א ַמְמֶזֶרת, ְוֵיׁש לֹו ָאח ִיׂשְ

רֹות ְלַבֲעֵליֶהן ַוֲאסּורֹות ְלִיְבֵמיֶהן.    מּותָּ
  

רֹות ְלִיְבֵמיֶהן ַוֲאסּורֹות ְלַבֲעֵליֶהן:    ְוֵאּלּו מּותָּ
ׁש ֶאת ָהַאְלָמָנה, ְוֵיׁש לֹו ָאח ּכֹ יּדֵ ּקִ דֹול ׁשֶ    .ֵהן ֶהְדיֹוטּכֵהן ּגָ

ׂשָ  ּנָ ר ׁשֶ ׁשֵ   .ה ְוֵיׁש לֹו ָאח ָחָללא ֲחָלָל ּכָ
א ַמְמֶזֶרת ְוֵיׁש לֹו ָאח ַמְמֵזר,  ׂשָ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ   ִיׂשְ

ָרֵאל ָרֵאל ְוֵיׁש לֹו ָאח ִיׂשְ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ    ,ַמְמֵזר ׁשֶ
רֹות ְלִיְבֵמיֶהן ַוֲאסּורֹות ְלַבֲעֵליֶהן.    מּותָּ

  
  ְוֵאּלּו ֲאסּורֹות ְלֵאּלּו ּוְלֵאּלּו: 

דֹול ׁשֶ ּכֹ א ֶאת ָהַאְלָמָנה ְוֵיׁש לֹו ָאח ּכֵֹהן ּגָ ׂשָ דֹול, ּנָ   ֵהן ּגָ
ראֹו ּכֹ ׁשֵ א ֲחָלָלה ְוֵיׁש לֹו ָאח ּכָ ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ ׁשֵ    .ֵהן ֶהְדיֹוט ּכָ

ָרֵאל א ַמְמֶזֶרת ְוֵיׁש לֹו ָאח ִיׂשְ ׂשָ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ    .ִיׂשְ
ָרֵאל ְוֵיׁש לֹו ָאח ַמְמֵזר ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ    ,ַמְמֵזר ׁשֶ

  ת ְלֵאּלּו ּוְלֵאּלּו. ֲאסּורוֹ 
  

רֹות ְלַבֲעֵליֶהן ּוְלִיְבֵמיֶהן.  ים מּותָּ ׁשִ ל ַהּנָ ָאר ּכָ   ּוׁשְ
  

ִנּיֹות  ְבֵרי סֹוְפִרים -ׁשְ   .ִמּדִ
ָבם  יה ַלּיָ ִנּיָ ַעל ְולֹא ׁשְ יה ַלּבַ ִנּיָ ָבם.  - ׁשְ ֶרת ַלּיָ ַעל ּומּותֶּ   ֲאסּוָרה ַלּבַ

יה ַלּבַ  ִנּיָ ָבם ְולֹא ׁשְ יה ַלּיָ ִנּיָ ַעל.  - ַעל ׁשְ ֶרת ַלּבַ ָבם ּומּותֶּ   ֲאסּוָרה ַלּיָ
יה ָלֶזה ְוָלֶזה  ִנּיָ   ֲאסּוָרה ָלֶזה ְוָלֶזה.  - ׁשְ

ה,  תּוּבָ   ֵאין ָלּה לֹא ּכְ
ירֹות   ,ְולֹא ּפֵ

   ,ְולֹא ְמזֹונֹות
ָלאֹות.    ְולֹא ּבְ

ָלד וְ  ר,  - ַהּוָ ׁשֵ   ּכָ
  ְוכֹוִפין אֹותֹו ְלהֹוִציא. 

  
דַאְלָמָנה ְלכֹ   ֹול, ֵהן ּגָ

ה ֲחלּוָצה ְלכֹ רּוׁשָ   ֵהן ֶהְדיֹוט, ּגְ
ָרֵאל,    ַמְמֶזֶרת ְנִתיָנה ְלִיׂשְ

ָרֵאל ְלָנִתין ְלַמְמֵזר  ת ִיׂשְ    –ּבַ
ה תּוּבָ   . ֵיׁש ָלֶהן ּכְ

  

ָמָרא             ּגְ

ָתֵני  א"ַמאי ִאיְרָיא ּדְ   ? "ָנׂשָ
ׁש 'ִליְתֵני    ! 'ִקיּדֵ

  
יָמא א"ַטֲעָמא  :ְוִכי ּתֵ ֲהָוה ֵליּה  "ָנׂשָ הּדַ ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ    ,ֲעׂשֵ

ה ה ְודֹוֶחה לֹא ַתֲעׂשֶ ׁש, ָאֵתי ֲעׂשֵ   ,ֲאָבל ִקיּדֵ
ה הּוא,  ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ יְרִקין ֲעׂשֵ ה ּפִ   ְוָהא ּכּוּלָ
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ה!  ה ְוָדֵחי לֹא ַתֲעׂשֶ   ְולֹא ָאֵתי ֲעׂשֵ
  

ָקָבֵעי ְלִמיְתֵני ֵסיָפא ּום ּדְ א ֶאת ָהַאְלָמָנהּכֹ " :ִמׁשּ ׂשָ ּנָ דֹול ׁשֶ ְוָייּה ֲחָלָלה,  "ֵהן ּגָ ׁשָ א, ּדְ ְוָקא ָנׂשָ   ּדַ
ׁש  ְרָיא ֵליּה  -ֲאָבל ִקיּדֵ א  ,ׁשַ ָנא ַנִמי ֵריׁשָ א"ּתָ   ! "ָנׂשָ

  
ּום ֵסיָפא,  ָתֵני ִמׁשּ   ְוַאּדְ
ּום ְמִציֲעָתא ׁש ֶאת ָהַאְלָמָנה ְוֵיׁש לֹו ָאח ּכֹּכֹ": ִליְתֵני ִמׁשּ יּדֵ ּקִ דֹול ׁשֶ   ! "ֵהן ֶהְדיֹוטֵהן ּגָ

  
א  ָקָבֵעי ְלִמיְתֵניֶאּלָ ת ּבּוְקָתא, ּדְ ּום ּבַ ָרה" :ִמׁשּ ׁשֵ א ּכְ ׂשָ ּנָ ְוָייּה ֲחָלָלה, ּדְ , ַטֲעָמא "ָחָלל ׁשֶ ׁשָ א, ּדְ   ָנׂשָ

ׁש  ְרָיא ֵליּה  -ֲאָבל ִקיּדֵ ּום ָהִכי ָקָתֵני , ׁשַ א" - ִמׁשּ   . "ָנׂשָ
  

ָקָתֵני  תּוָלה'? ִליְתֵני "ַאְלָמָנה"ּוַמאי ִאיְרָיא ּדְ   '!ּבְ
  

יָמא   ,בפד יִלין :ְוִכי ּתֵ ּוִאין ָהִראׁשֹוִנים ַמּפִ א ִניׂשּ ּנָ ָרה"ֲהֵרי:  -  ָקָסַבר ַהאי ּתַ ׁשֵ א ּכְ ׂשָ ּנָ   , "ָחָלל ׁשֶ
יִלין :ְוָלא ָאְמִריַנן             ּוִאין ָהִראׁשֹוִנים ַמּפִ    !ִניׂשּ

  
ּום ֵסיָפא אי ִמׁשּ ָקָבֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפא :ָהא ַוּדַ ּום ּדְ    :ִמׁשּ

א ֶאת ָהַאְלָמָנה ְוֵיׁש לֹו ָאח ּכֹ ּכֹ " ׂשָ ּנָ דֹול ׁשֶ דֹול אֹו ּכֹ ֵהן ּגָ   ֵהן ֶהְדיֹוט, ֵהן ּגָ
ְוָקא ַאְלָמָנה,    ּדַ

תּוָלה  ּום ָהִכי ָקָתֵני ַאְלָמָנה.  -ֲאָבל ּבְ   ַחְזָיא ֵליּה, ִמׁשּ
  

    רש"י

. ליבם אבל קידש שריא ליה
   הדיוט:
. נשא משום סיפא ואדתני

דמתני' ניתני קידש משום 
מציעתא דקתני כ''ג שקידש 

   דלא מצי למיתני נשא:
. הא ה''ג אלא משום בת בוקתא

דתני נשא ברישא דפרקין משום 
קתא כלומר השנויה בת בו

 בצדה חלל שנשא כשרה כו':
. וכשמת נעשית ליתני בתולה

 אלמנה:
. שנשאה נישואין הראשונים

אח שמת מפילין אותה לייבום 
ובתר ההיא שעתא אזלינן ואי 
לאו אלמנה מאחר הואי שרינן 

   לה לכ''ג יבמה:
. והא תנא חלל שנשא כשרה

 ואסר לה לייבומי לאח כשר:
לה . שנתחלדוקא אלמנה

בביאתו ונאסרה לאחיו ההדיוט 
   אבל בתולה חזיא לה להתייבם:
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אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ

ִכי ֲאָתא  יִמי ַרבִאם ִאיָתא ְלָהא ּדְ יָאַמר  ּדִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
א ִמְצִרית ִראׁשֹוָנה  ׂשָ ּנָ ִני ׁשֶ ִני ָהֵוי,  - ִמְצִרי ׁשֵ ָנּה ׁשֵ   ּבְ

   :ִלְתֵני ַנִמי
ִניָּ  ִנים ֵמִראׁשֹוָנה ּוׁשְ יה, ְוָהיּו לֹו ּבָ ִנּיָ י ִמְצִרּיֹות, ַאַחת ִראׁשֹוָנה ְוַאַחת ׁשְ ּתֵ א ׁשְ ׂשָ ּנָ ִני ׁשֶ   יה, ִמְצִרי ׁשֵ

י אֹוְרַחְייהוּ ִאי  רֹות ְלַבֲעֵליֶהן ַוֲאסּורֹות ְלִיְבֵמיֶהן" – ְנסּוב ּכִ   ".מּוּתָ
רֹות ְלִיְבֵמיֶהן ַוֲאסּורֹות ְלַבֲעֵליֶהן" –ְוִאי ֵאיּפּוְך ּוְנסּוב    . "מּוּתָ

רֹות ְלֵאּלּו ּוְלֵאּלוּ " ּיֹורֹות – "מּוּתָ   .ּגִ
   ַאְילֹוִניֹות! – "ֲאסּורֹות ְלֵאּלּו ּוְלֵאּלוּ "
  

יר.  ּיֵ ָנא ְוׁשִ   ּתָ
  

יר?  ּיֵ ַהאי ׁשִ יר ּדְ ּיֵ   ַמאי ׁשִ
  

א ּכָ צּוַע ּדַ יר ּפְ ּיֵ   ׁשִ
  

ָנא ֵליּה  ָהא ּתָ ּיּוָרא, ּדְ א ָלאו ׁשִ ּכָ צּוַע ּדַ ּום ּפְ יֵבי ָלאִויןִאי ִמׁשּ   ! ַחּיָ
  

ֵני?  יֵבי ָלאִוין ִמי לֹא ָקָתֵני ַוֲהַדר תָּ   ַאּטּו ַחּיָ
ָרה! ֵהן ֶהְד ְוָהא ָקָתֵני ּכֹ  ׁשֵ א ּכְ ׂשָ ּנָ א ַאְלָמָנה, ְוָחָלל ׁשֶ ׂשָ ּנָ   יֹוט ׁשֶ

  
מּוִעיַנן כִּ    ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ְד ַההּוא, ִאיְצְטִריָכא ֵליּה ְלַאׁשְ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 
א ִלְפסּוִליןלֹא הּוְזֲהרּו כְּ  ׂשֵ רֹות ְלִהּנָ   . ׁשֵ

  
   :ְוָהא ָקָתֵני

א ּכְ " ׂשָ ּנָ ָרה, ָחָלל ׁשֶ   ׁשֵ
ָרֵאל ְוֵיׁש לֹו ָאח ַמְמֵזר ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ   ! "ְוִיׂשְ

  
מּוִעיַנן  ,ָהא ַנִמי ָלא ִמֲהַדר ִמיְתָנא ִהיא ַאׁשְ   ּדְ

ּכֹ  ֶוה ּבַ ֵאין ׁשָ   ל, ָלאו ׁשֶ
ַמע ָלן ּכֹ  :ְוָקַמׁשְ ֶוה ּבַ ָ   ל. ָלאו ַהׁשּ

  
   :ָהא ָקָתֵני

א ַמְמֶזֶרת וְ " ׂשָ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ָרֵאל, ִיׂשְ   ֵיׁש לֹו ָאח ִיׂשְ
ָרֵאל א ַמְמֶזֶרת ְוֵיׁש לֹו ָאח ִיׂשְ ׂשָ ּנָ   , "ּוַמְמֵזר ׁשֶ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ יר :ֶאלָּ ּיֵ ָנא ְוׁשִ    .ּתָ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  
  

    רש"י

. אם אם איתא להא דרב דימי
   הלכה כמותו:

. דהוה להו מראשונה ומשנייה
   דור שלישי ודור שני:

. שלישי נשא נסיב כי אורחייהו
ישראלית ושני מצרית שנייה 
אסורות ליבמיהן דשלישי 
ישראל הוא ואסור בשנייה 

דומי אחד זכרים דמצרי וא
ואחד נקבות אסורין עד דור 
 שלישי ושני אסור בישראלית:

. שנשא שלישי אי אפוך ונסוב
 שנייה ושני נשא ישראלי':

. מותרת לשלישי דישראל גיורת
הוא ולשני דקהל גרים לא 
איקרי קהל ולא קרינן שלישי 
יבא בקהל ולא שני דזו לאו קהל 
הואי ואם נשא האחר גיורת 

 יבמה כבעלה:ומת מותרת ל
. אסורות לאלו ואלו איילונית

ישראלית אם שני נשא 
ישראלית והיא איילונית אסורה 
לו משום דישראלית היא 
וכשמת אסורה ליבמה משום 
אשר תלד פרט לאיילונית 

   שאינה יולדת:
. דהוה מצי שייר פצוע דכא

למיתני ביה כולהו פצוע דכא 
שנשא ישראלית אסורה לבעלה 

ר והכשר ומותרת ליבמה כש
שנשא כשרה ויש לו אח פצוע 
דכא אסורה ליבמה ומותרת 
לבעלה פצוע דכא שנשא 
ישראלית ויש לו אח פצוע דכא 
אסורה לבעלה וליבם גיורת 

   מותרת לזה ולזה:
. דחלל שנשא כשרה ההוא

איצטריך ליה ובכהנת עסקינן 
ולאו משום אסורה ליבמה אלא 
משום מותרת לבעלה וקמשמע 

שרות וכהנות לן דלא הוזהרו כ
מלינשא לפסולין לחללין 
שמותרין בישראל ואע''פ 
שהכהן הוזהר בחללה כהנות לא 

   הוזהרו בחללים:
 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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   :ּגּוָפא
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

א ִלְפ לֹא הּוְזֲהרּו כְּ  ׂשֵ רֹות ְלִהּנָ   . סּוִליןׁשֵ
  

יע ֵליּה:  ָרה"ֵליָמא, ְמַסּיַ ׁשֵ א ּכְ ׂשָ ּנָ   , "ָחָלל ׁשֶ
   .ֶהֶנת ָהְראּוָיה לוֹ ַמאי ָלאו ּכֹ 

ָרה"ּוַמאי  ׁשֵ ה ?"ּכְ ָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ   .ּכְ
  

ְרֵאִלית   .לֹא, ִיׂשְ
ָרה"ּוַמאי  ׁשֵ ָהל.  ?"ּכְ ָרה ַלּקָ ׁשֵ   ּכְ

  
ר" ,ִאי ָהִכי ׁשֵ   " ֵיׁש לֹו ָאח ּכָ

ׁשֵ  ָלל ַנִמי, ּכָ ָהל, ִמּכְ ָהלהּוא ּדְ ר ַלּקָ סּול ַלּקָ   והרי  .ּפָ
א ָלאו ּכֹ    ֶהֶנת! ִהיא ּכֹ  - ֵהןהּוא ּכֹ ִמְד ֵהן, וּ ֶאלָּ

  
   ?!ִמיֵדי ִאיְרָיא

ְדִאיָתא –ָהא     ,ּכִ
ְדִאיָתא –ְוָהא     .ּכִ

  
ר ַנְחָמןְמִתיב     :ָרִבין ּבַ

חוּ "" חּו"...  לֹא ִיּקָ ה מּוְזֶהֶרת ַעל ְיֵדי ָהִאיׁש ְמַל  - (ויקרא כא, ז)  176לֹא ִיּקָ ָ ָהִאׁשּ ד ׁשֶ   !"ּמֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ל ֵהיָכא     .ִהיא מּוְזֶהֶרת - הּוא מּוְזָהר ּדְ ּכָ
ל ֵהיָכא  ֲהָרא ִהיא – הּוא לֹא מּוְזָהרדּכָ    .לֹא ִמְזּדַ

  
   !ְוָהא ֵמָהָכא ָנְפָקא?

    ,ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ָנְפָקאְד ִמ 
ֵבי ַרבַמר ָא  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ָנא ּדְ י, ְוֵכן ּתָ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

ל ַחּטאת ָהָאָדם" י ַיֲעׂשּו ִמּכָ ה ּכִ ָ    – (במדבר ה, ו) "ִאיׁש אֹו ִאׁשּ
ּתֹוָרה!  ּבַ ין ׁשֶ ה ְלִאיׁש ְלָכל עֹוָנׁשִ ָ תּוב ִאׁשּ ָוה ַהּכָ   ִהׁשְ

  
ּכֹ  :ִאי ֵמַהִהיא, ֲהָוה ָאִמיָנא ֶוה ּבַ ָ   ל, ָלאו ַהׁשּ

ּכֹ  ֲאָבל ָלאו ֶוה ּבַ ֵאינֹו ׁשָ   לֹא.   -  לׁשֶ
  

ּכֹ ּדְ ַוֲהֵרי טּוְמָאה   פה,א ֶוה ּבַ ֵאין ׁשָ   ל, ָלאו ׁשֶ
ָכַתב ַרֲחָמָנא  ֵני ַאֲהרֹ ְוַטֲעָמא ּדְ 177ן""ּבְ

נֹות ַאֲהרֹ  - ויקרא כא, א)(     .ןְולֹא ּבְ
יבֹות,  :ָהא ָלאו ָהִכי, ֲהָוה ָאִמיָנא ים ַחּיָ   ָנׁשִ

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  .ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרבּדְ ּום ָלאו ִמׁשּ 

  
ָגְמִריַנן ִמ  חּו"לֹא, ּדְ    ."לֹא ִיּקָ

  
א  ָאְמֵריִאיּכָ    :ּדְ

   ,ִאְצְטִריָכא ֵליּה  'ִקיָחה'
ֲעָתְך ָאִמיָנא   ִליְגַמר ִמּטּוְמָאה,  :ָסְלָקא ּדַ

ַמע ָלן.    ָקַמׁשְ
  

א ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ ר ָאִביןּדְ ִהיְנְצבּו, ְלַאְתֵריּה לְ ִאיְקְלעּו  ַרב ְיהֹוׁשֻ   , ַרב ִאיִדי ּבַ
ְייהוּ  עּו ִמיּנַ א ִלְפסּוִלין, אֹו לֹא?  :ּבָ ׂשֵ רֹות ְלִהּנָ ׁשֵ   הּוְזֲהרּו ּכְ

אָאַמר ְלהּו  ּפָ    :ַרב ּפַ
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  אמור אל הכהנים בני אהרן... לנפש לא יטמא...  

    רש"י

. מאי כשרה כשרה לכהונה
דקיימא לן כהן כל זמן שמוצא 
לישא בת כהן לא ישא בת 
ישראל דאמר בפסחים סעודת 
הרשות בת ישראל לכהן באלו 

   עוברין (דף מט.):
לי למכתב לא  . למהלא יקחו

יקחו תרי זימני להזהיר האשה 
על ידי האיש קס''ד להזהיר 
 כשרות שלא ינשאו לחללים:

. והאי אמר רבא כל היכא כו'
קרא לאו להזהיר כשרות אתי 
אלא פסולות שלא לינשא 
לכשרים שכשם שהכהן מוזהר 
שלא ליקח זונה וחללה כך היא 

   מוזהרת שלא תשאנו:
גון . כוכל היכא דהוא לא מוזהר

   חלל בכשרה:
. לאו וכרת אבל עשה עונשים

לא הוי עונש הלכך מצות עשה 
שהזמן גרמא נשים פטורות אבל 
לא תעשה בין שהזמן גרמא בין 
 שלא הזמן גרמא נשים חייבות:

. דכהונה אינו שוה בכל לאו
שאין נוהגין בישראל הילכך אי 
לא אשמעי' לא יקחו הוה אזלי' 

  לקולא ומיפטרו נשים: 
. דאין שוה או דטומאהוהרי ל

בכל דאין ישראל מוזהרין שלא 
ליגע דכתיב (ויקרא כא) אמור 
אל הכהנים כהנים מוזהרין ולא 

   ישראל:
. אלמא לאו משום דרב יהודה

אפי' לאו שאין שוה בכל נפקא 
   לן מהתם דנשים חייבות:

. כלומר לא דגמרי מלא יקחו
מאיש או אשה לא נפקא לן 
אלא לאו השוה בכל והא 

יצטריך למעוטי ולא בנות דא
אהרן משום דאי לא מעטי' הוה 
גמרינן מלא יקחו דמחייב 
 לנשים אלאו שאין שוה בכל:

איכא דאמרי קיחה איצטריך 
. למיכתב דבלאו שאין שוה ליה

בכל נשים מוזהרות ואף ע''ג 
דמדרב יהודה משתמעא סד''א 
ליגמר מטומאה דלאו שאין שוה 
בכל הוא ונשים פטורות: ה''ג 

נים לוים וישראלים מותרין כה
לבא זה בזה לוים וישראלים 
חללי גירי חרורי מותרין לבא זה 
בזה. אבל כהני בחללי וחללי 

   בכהנות לא:
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ֵניתּוָה     :ּתְ
ֶבל: " ָרה יּוֲחִסין ָעלּו ִמּבָ   ֲעׂשָ
ְרֵאִלים, ֲחָלִלים, ּגֵ ּכֹ ם ְוִיׂשְ תּוֵקיֲהִנים ְלִוּיִ   ַוֲאסּוֵפי.  ,ִרים, ַוֲחרּוִרים, ּוַמְמֵזִרים, ְנִתיִנים, ׁשְ
ְרֵאִלים ּכֹ ם ְוִיׂשְ ִרין ָלבֹ  -ֲהִנים, ְלִוּיִ ֶזה. מּותָּ   א ֶזה ּבָ

ִרים, ֲחרּוִרים  ְרֵאִלים, ֲחָלִלים, ּגֵ ם, ִיׂשְ ִרין ָלבֹ - ְלִוּיִ ֶזה. מּותָּ   א ֶזה ּבָ
יֵרי, ֲחרּוֵרי, ּוַמְמֵזֵרי, נְ  תּוֵקי, ַוֲאסּוֵפי ּגֵ ִרים ָלבֹ -ִתיֵני, ׁשְ ֶזהמּותָּ   . (קידושין סט.) "א ֶזה ּבָ

    .ֲהנֹות ְלָחָלל לֹא ָקָתֵניְוִאיּלּו ּכֹ 
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
ָהֵני ָנְסֵבי ֵמָהֵני ְוָהֵני ָנְסֵבי ֵמָהֵני  ל ֵהיָכא ּדְ   ָקָתֵני  -ּכָ

ֵעי ְלִמיְנַסב ֲחָלָלהּדְ יָון ֵהן, כֵּ ּכֹ     .לֹא ָקָתֵני -  ֲאִסיָרא ֵליּה , ִאיּלּו ּבָ
  

יּה  ר ָאִביןּדְ ָאתּו ְלַקּמֵ   . ַרב ִאיִדי ּבַ
ֵקי, ָהִכי ָאַמר  :ָאַמר ְלהוּ  ְרּדְ   : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדַ

א ִלְפסּוִלים.  ׂשֵ רֹות ִליּנָ ׁשֵ   לֹא הּוְזֲהרּו ּכְ
  
  
  

 רש"י

. לעולם חללי אמר ליה רב הונא
בכהנות שפיר דמי והא דלא 
תננהו משום דכהני בחללי 
אסירי לא פסיקא ליה דכל 
היכא דהני נסבי מהני והני מהני 

   י וכו':קתנ
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        פה, אפה, אפה, אפה, א .4
ִנּיֹות " ְבֵרי סֹוְפִריםׁשְ    :ִמּדִ
ָבם [ יה ַלּיָ ִנּיָ ַעל ְולֹא ׁשְ יה ַלּבַ ִנּיָ ָבם.  - ׁשְ ֶרת ַלּיָ ַעל ּומּותֶּ   ֲאסּוָרה ַלּבַ

ַעל  יה ַלּבַ ִנּיָ ָבם ְולֹא ׁשְ יה ַלּיָ ִנּיָ ַעל.  - ׁשְ ֶרת ַלּבַ ָבם ּומּותֶּ   ֲאסּוָרה ַלּיָ
יה ָלֶזה ְוָלֶזה  ִנּיָ   ֲאסּוָרה ָלֶזה ְוָלֶזה.  - ׁשְ

ירֹותֵא  ה, ְולֹא ּפֵ תּוּבָ ָלד  ,ְולֹא ְמזֹונֹות ,ין ָלּה לֹא ּכְ ָלאֹות. ְוַהּוָ ר,  - ְולֹא ּבְ ׁשֵ   ּכָ
  ].ְוכֹוִפין אֹותֹו ְלהֹוִציא

  
יִרי ֵמ  ֵני ּבִ יּה ּבְ עּו ִמיּנֵ תּבָ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ה לַ  ִנּיָ ָבםׁשְ ה ַלּיָ ִנּיָ ַעל ְולֹא ׁשְ ָבם אֹו לֹ  - ּבַ ה ִמּיָ תּוּבָ   א? ֵיׁש ָלּה ּכְ
  

יָון  ָתּה " :ָאַמר ָמרּדְ ּכֵ תּוּבָ   ֵלית ָלּה,  - "ַעל ִנְכֵסי ַבְעָלּה ָהִראׁשֹוןּכְ
ְלָמא ַנן  :אֹו ּדִ ינּו ָלּה ַרּבָ ּקִ יָון ִאיּלּו ֵלית ָלּה ֵמִראׁשֹון, ּתַ ִניּכֵ ֵ   ִאית ָלּה?  - ִמׁשּ

  
תָאַמר ְלהּו  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ֵניתּוָה     :ּתְ
ָתּה ַעל ִנְכֵס " תּוּבָ   י ַבְעָלּה ָהִראׁשֹון, ּכְ

ָבם  ַעל ֲאִפיּלּו ִמּיָ ה ַלּבַ ִנּיָ   ."ֵאין ָלּה  -ְוִאם ָהְיָתה ׁשְ
  

ָבם ִאית ָלּה ִמּיָ א ּדְ ִאיּכָ ָלל ּדְ    !ִמּכְ
  

ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
ָתּה ַעל ִנְכֵסי ַבְעָלּה ָהִראׁשֹון, " תּוּבָ   ּכְ

ִני.  - ְוִאי ֵלית ָלּה ֵמִראׁשֹון ֵ ינּו ָלּה ִמׁשּ ּקִ   ּתַ
ָבם  ַעל ֲאִפיּלּו ִמּיָ ה ַלּבַ ִנּיָ   . "ֵאין ָלּה  -ְוִאם ָהְיָתה ׁשְ

   

    רש"י

   . מקום:בני בירי
. (לעיל דף לח.) כיון דאמר מר

כתובתה של יבמה על נכסי 
בעלה הראשון לית לה מיבם 

   ואע''ג דהא מראשון לית לה:
. או דלמא כיון דאי לית לה

ליבמה דעלמא מראשון כגון 
דלית ליה נכסים תקינו לה רבנן 
משני והא נמי לית לה מראשון 

   ם:הילכך אית לה מיב
כתובתה על נכסי בעלה 

. אכל יבמות קאי וקתני הראשון
אם היתה שניה לבעל אפי' 

   מיבם אין לה ש''מ:
. מכלל דאיכא דאית לה מיבם

בתמיה כלומר בעיין איפשיטא 
מיהא לישנא דברייתא קשיא 
דקתני אפילו מיבם אין לה 
ומשמע מדקתני אפי' מכלל 
דאיכא יבמה אחריתי דאית לה 

קתני רישא  כתובה מיבם והא
כתובתה על נכסי בעלה 

   הראשון:
. כדי שלא תהא תקינו לה משני

 קלה בעיניו להוציאה:



    """""ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן    ––––מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' 
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יּה  ָעא ִמיּנֵ יּבְ יֵמ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
דֹול, ַאְלָמָנה ְלכֹ    ֵהן ּגָ

ה ַוֲחלּוָצה ְלכֹ  רּוׁשָ   ֵהן ֶהְדיֹוט, ּגְ
  ָלֶהן ְמזֹונֹות?  ֵיׁש ָלֶהן ְמזֹונֹות אֹו ֵאין

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

ָיְתָבה ּתֹוֵתיּה     !ְמזֹונֹות ִאית ָלּה? ,ָקֵאי 'ֲעמֹוד ְוהֹוֵצא'ּבַ  - ִאיֵליָמא ּדְ
  

ם, ְוָלְוָתה ְוָאְכָלה.  ,לֹא ָהַלְך הּוא ִלְמִדיַנת ַהּיָ   ְצִריָכא ׁשֶ
  ַמאי? 

תוּ  ִאית ָלּה ּכְ ה ִניְנהּו, ִמּדְ תּוּבָ ַנאי ּכְ ה ִאית ָלּה ְמזֹוֵניְמזֹוֵני ּתְ    .ּבָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ק  ַקל ּוֵמיּפַ ְלִמׁשְ ה ּדִ תּוּבָ   ִאית ָלּה,  - ּכְ
יּה ֵלית ָלּה?  ּבֵ ב ּגַ יַעּכַ ְלָמא תִּ   ְמזֹוֵני ּדִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ֵלית ָלּה. 
  

   :ְוָהַתְנָיא
  ! "ֵיׁש ָלּה "
  

ְנָיא ַהִהיא  י ּתַ   . ְלַאַחר ִמיָתהּכִ
  

   :ָאַמרּדְ ִאית 
  ַמר ֵליּה: ָא 

ְנָיא    :ּתַ
  . "ֵיׁש ָלּה "
  

   !ָקֵאי 'ֲעמֹוד ְוהֹוֵצא'ּבַ ָהא 
  

א ָהַתְנָיא    "!ֵיׁש ָלּה "ְוֶאּלָ
  

ְנָיא  י ּתַ   ְלַאַחר ִמיָתה.  -  ַהִהיאּכִ
  
  
  
  

    רש"י

. שכך מזוני תנאי כתובה נינהו
כתב לה בכתובה את תהא יתבא 
בביתי ומתזנא מנכסי כל ימי 

   מיגר ארמלותיך:
. אם מת ולא לאחר מיתה

גירשה יש לה מזונות כל ימי 
מזוני אלמנותה כשאר אלמנה ד

תנאי כתובה והכא ליכא למיגזר 
   דלמא תתעכב גביה:
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        בבבב- - - - פה, אפה, אפה, אפה, א .6
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

דֹול, ַאְלָמָנה ְלכֹ"   ֵהן ּגָ
ה ַוֲחלּוָצה ְלכֹ רּוׁשָ    –ֵהן ֶהְדיֹוט ּגְ

   :ֵיׁש ָלּה 
ה,  תּוּבָ   ּכְ

ירֹות    ,ּפֵ
  ְמזֹונֹות, 
ָלאֹות    ,ּבְ

סּוָלה,    ְוִהיא ּפְ
סּול,    ּוְוָלָדּה ּפָ

  ְוכֹוִפין אֹותֹו ְלהֹוִציא. 
  

ְבֵרי סֹוְפִרים ִנּיֹות ִמּדִ    ,ׁשְ
   :ֵאין ָלּה 

ה,  תּוּבָ   ּכְ
ירֹות,    לֹא ּפֵ

  לֹא ְמזֹונֹות, 
ָלאֹות,    ְולֹא ּבְ

יָרה,  ׁשֵ   ְוִהיא ּכְ
ר, ּוְוָלָד  ׁשֵ   ּה ּכָ

  ְוכֹוִפין אֹותֹו ְלהֹוִציא. 
  

יָאַמר  ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ֵני ָמה ָאְמרּו ַאְלָמָנה ְלכֹ דֹולִמּפְ ה ,ֵהן ּגָ תּוּבָ    ?ֵיׁש ָלּה ּכְ

סּוָלה,  סּול, ְוִהיא ּפְ הּוא ּפָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
סּוָלה סּול ְוִהיא ּפְ הּוא ּפָ     -  ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ

ה  פה,ב תּוּבָ    .ָקְנסּו אֹותֹו ּכְ
  

ְבֵרי סֹוְפִרים ִנּיֹות ִמּדִ ֵני ָמה ָאְמרּו ׁשְ ה ,ּוִמּפְ תּוּבָ    ?ֵאין ָלֶהן ּכְ
ָרה,  ׁשֵ ר ְוִהיא ּכְ ׁשֵ הּוא ּכָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ָרה,  ׁשֵ ר ְוִהיא ּכְ ׁשֵ הּוא ּכָ   ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ
הּכְ  ָקְנסּו אֹוָתּה     .תּוּבָ

  
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

לּו  ְבֵרי תֹוָרה, ַהּלָ   ּדִ
  . תֹוָרה ֵאין ְצִריִכין ִחיּזּוק ְוִדְבֵרי

ְבֵרי סֹוְפִרים לּו ּדִ    .ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ְצִריִכין ִחיּזּוק ,ְוַהּלָ
  

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
יָלּה, , ֶזה   הּוא ַמְרּגִ
יָלתוֹ  ,ְוזוֹ    . "ִהיא ַמְרּגִ

  
ָבר ַאֵחר"    ?ַמאן ָקָתֵני ָלּה  -  "ּדָ
  

ָאַמ  א ּדְ י - ר ִאיּכָ ן ֶאְלָעָזר ָקָתֵני ָלּה,  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
ַעם ָקָאַמרוּ     ,ַמה ּטַ

ַעם ָאְמרוּ  ה" :ַמה ּטַ תּוּבָ סּוָלה ָקְנסּו אֹותֹו ּכְ סּול ְוִהיא ּפְ ֵני ׁשֶ  ?"הּוא ּפָ יָלּה "ִמּפְ    ."הּוא ַמְרּגִ
ַעם תּוּבָ  :ּוַמה ּטַ ָרה ָקְנסּו אֹוָתּה ּכְ ׁשֵ ר ְוִהיא ּכְ ׁשֵ ֵני ׁשֶ  ?ההּוא ּכָ יָלתוֹ "ִמּפְ    ."ִהיא ַמְרּגִ

  
ָאַמר א ּדְ י ָקָתֵני ָלּה,  -  ִאיּכָ   ַרּבִ

ָיא ֵליּה:    ְוֲחלּוָצה ָקא ַקׁשְ
ַנן,  ַרּבָ ה! וְ ְוָהא ֲחלּוָצה ּדְ תּוּבָ   ִאית ָלּה ּכְ

ַנן,  :ֲהַדר ָאַמר ַרּבָ ָפֵסיל ָלּה ִמּדְ יָון ּדְ יָלּה  ,ֶזה"ּכֵ    ."הּוא ַמְרּגִ
יָלתוֹ  ִהיא ,ְוזוֹ "   . "ַמְרּגִ

    רש"י

. שאף על פי ויש לה פירות
שאכל את הפירות כיון דשלא 
כדין אכלן שהרי לא היה לו בה 
נישואין מעולם ואף על גב 
דאמרינן (כתובות עט:) גבי 
כשרה מה שאכל אכל ומה 
שהוציא הוציא הכא קנסינן ליה 

י דמשלם אפי' מה שאכל מפנ
שהוא מרגילה לעבירה: ה''ג 
וכ''ן מצאת''י בתשוב''ת 
הגאוני''ם מפני שהוא פסול 
והיא פסולה וכל מקום שהוא 
פסול והיא פסולה קנסו אותו 
רבנן כתובה. והכי פירוש' מפני 
שהוא פסול כדתנן בבכורו' 
(מה:) הנושא נשים בעבירה 
פסול עד שידור הנאה והיא 

  פסולה על ידו: 
. כלומר לא הקנסו אותו כתוב

קנסוה משאר כל הנשים והאי 
דקנסוה רבנן לשניה כתובה כדי 
שלא תתעכב אצלו הוא דכיון 
דלא תיהוי לה כתובה מיניה 
שבקא ליה ונפקא אבל הכא לא 
צריך דממילא שבקא ליה דכיון 
דהוא נפסל על ידה יש קטטה 
ביניהם וכן כשהיא נפסלת על 

   ידו:
. אלמנה לכ''ג זה הוא מרגילה

ה וחלוצה לכהן הדיוט הוא גרוש
מרגילה ומסיתה לינשא לו וזו 
שניה דכיון דלא איהי מיפסלא 
ולאו זרעה מיפסיל ולא מפסדה 
מידי בביאתו היא מרגילתו 
שהאשה רוצה להנשא יותר מן 

   האיש:
. שנתן איכא דאמר רבי קתני לה

טעם לדבריו מפני שהן של תורה 
וקשה ליה והא חלוצה לכהן 

א דרבנן לאו דאורייתא אל
כדאמר בי' יוחסין (קדושין עח.) 
מואשה גרושה מריבויא דוי''ו 
ומוקמינן לה מדרבנן וקרא 
אסמכתא בעלמא וקתני 

   מתניתין דאית לה כתובה:
 



    """""ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן    ––––מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' 

      
423

  
י לְ  ין ַרּבִ א ּבֵ יַמאי ִאיּכָ ן ֶאְלָעָזר?  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

יַנְייהוּ  א ּבֵ ָרֵאל ִאיּכָ    :ַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה ְלִיׂשְ
ָאַמר אֹוַרְייָתא" :ַמאן ּדְ אֹוַרְייָתא -  "ּדְ    .ָהא ַנִמי ּדְ
ָאַמר הּוא ַמ " :ַמאן ּדְ ֵני ׁשֶ יָלּה ִמּפְ ָלא ֵליּה.  -  "ְרּגִ   ָהא ִהיא ַמְרּגְ

  
יּולְ     ,ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  ֲהֵרי ֶזה ֶעֶבד ּוַמְמֵזר,  :ָאַמרּדְ 

ָלא ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי!    ָהא לֹא ַמְרּגְ
  

א ָאַמר    : ַרב יֹוֵסףֶאּלָ
יַנְייהוּ  א ּבֵ ת ִאיּכָ יּסֵ ּנִ ֶ ה ִמׁשּ רּוׁשָ    .ַמֲחִזיר ּגְ

ָאַמר אֹוַריְ " :ַמאן ּדְ אֹוַרְייָתא "יָתאּדְ    ,ָהא ַנִמי ּדְ
ָאַמר יָלּה " :ּוַמאן ּדְ הּוא ַמְרּגִ ֵני ׁשֶ ָלא ֵליּה.  -  "ִמּפְ   ָהא ִהיא ַמְרּגְ

  
יּולְ     ,ֲעִקיָבא ַרּבִ
יֵבי ָלאִוין" :ָאַמרּדְ  ָלא ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי!  -  (יבמות מד.) "ֵיׁש ַמְמֵזר ֵמַחּיָ   ָהא לֹא ַמְרּגְ
  

א ָאַמר  ּפָ ֶאּלָ   : אַרב ּפַ
עּוָלה ְלכֹ  יַנְייהוּ ּבְ א ּבֵ דֹול ִאיּכָ    :ֵהן ּגָ

ָאַמר אֹוַרְייָתא" :ַמאן ּדְ אֹוַרְייָתא,  -  "ּדְ   ָהא ַנִמי ּדְ
ָאַמר יָלּה " :ּוַמאן ּדְ הּוא ַמְרּגִ ֵני ׁשֶ ָלא ֵליּה  -  "ִמּפְ    .ָהא ִהיא ַמְרּגְ

  
יּולְ  ן ַרּבִ    ,ַיֲעקֹב ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
הֵיׁש ָחָלל ֵמ " :ָאַמרּדְ  יֵבי ֲעׂשֵ ָלא ֵליּה  -  (יבמות ס.) "ַחּיָ   ! ְולֹא ִמיֵדיָהא לֹא ַמְרּגְ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ַמֲחִזיר ָסֵפק סֹוָטתֹו ִאיּכָ

ָאַמר אֹוַרְייָתא" :ַמאן ּדְ אֹוַרְייָתא -  "ּדְ    ,ָהא ַנִמי ּדְ
ָאַמר יָלּה " :ּוַמאן ּדְ הּוא ַמְרּגִ ֵני ׁשֶ ָלא ֵליּה  -  "ִמּפְ    .ָהא ִהיא ַמְרּגְ

  
יּולְ  ן ָחָרׁש  ַרּבִ    ,ַמְתָיא ּבֶ
ָאּה זֹוָנה"ָאַמר: ּדְ  ֶרְך ֲעׂשָ ּדֶ קֹוָתּה, ּוָבא ָעֶליָה ּבַ ְעָלּה ְלַהׁשְ   ,"ֲאִפיּלּו ָהַלְך ּבַ

ָלא ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי!    ָהא לֹא ַמְרּגְ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ ר ַרב ַאׁשִ    :ָמר ּבַ
אי  סֹוָטה ַוּדַ יַנְייהּו. ּבְ א ּבֵ   ִאיּכָ

  
  
  

    רש"י

הדר אמר כיון דפסיל לה 
. והיינו דבר מתרומה דרבנן כו'

   אחר דקאמר:
. הואיל הא היא מרגלא ליה

ואינה גרועה מחמתו טרחא 
לינשא לישראל כדי ומהדרא 

להעלות זרעה ואע''ג דבנה נמי 
ממזר דקי''ל (לעיל דף עח.) הלך 
אחר פסולן אפילו הכי כיון 
דאיכא תקנתא לממזרים כר' 
טרפון דאמר בקידושין (דף סט.) 
יכולין ממזרים ליטהר טרחא 

   ומינסבא לישראל:
. דפליג עליה דרבי ולרבי אליעזר

טרפון (שם) ואמר ממזר שנשא 
והוליד בן אינו נטהר מן שפחה 

הממזרות בשביל עבדותו והוה 
עבד וממזר הא כיון דליכא 
תקנתא לזרעה לא מהדרא 
למיפסל זרעיה דגברא לפי 

   שהיא מקניטתו תמיד:
 . משניסת:מחזיר גרושתו

. פנויה לכהן גדול עשה בעולה
איכא בתולה ולא בעולה ולאו 
הבא מכלל עשה עשה ולאו 

נה אלא דזונה ליכא הכא דאין זו
   הנבעלת ביאה אסורה:

. בהבא על ולר' אליעזר בן יעקב
   יבמתו (לעיל ס.):

. שקינא לה ונסתרה ספק סוטה
וקאי עלה באיסורא דאורייתא 
דכתיב ונטמאה שני פעמים אחד 

   לבעל ואחד לבועל:
. דניחא לה הא לא מרגלא ליה

לשתות ברישא דלא ליפסלא 
   מכהונה:

. אשת איש שזינתה סוטה ודאי
אסירא ליה מדאורייתא ד

כדכתיב (במדבר ה) והיא לא 
נתפשה דמשמע הואיל ולא 
נאנסה אסורה ואי קשיא הא 
נמי חייבי לאוין היא לרבנן 
דפליגי עליה דר' יוסי בן כיפר 
בפ''ק (לעיל יא:) דאמרי אחרי 
אשר הוטמאה לרבות סוטה 
וליפרך ולר''ע דאמר יש ממזר 
כו' לאו פירכא הוא דאיכא 

א אמרינן לעיל לתרוצי דה
בהחולץ (דף מט:) הכל מודים 
בבא על הסוטה שאין הולד 

   ממזר:
 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        פו, אפו, אפו, אפו, א    ––––    פה, בפה, בפה, בפה, ב .7
ָנה             ִמׁשְ

ָרֵאל ְמאֹוֶרֶסת ְלכֹ ת ִיׂשְ   ֵהן, ּבַ
ֶרת ִמּכֹ    ,ֵהןְמעּוּבֶ

  ֵהן. ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ְלכֹ
ת ּכֹ  ָרֵאל ְוֵכן ּבַ    –ֵהן ְלִיׂשְ

ְתרּוָמה. לֹא ּתֹ   אַכל ּבִ
  

ָרֵאל ְמאֹוֶרֶסת ְלֵלִוי,  ת ִיׂשְ   ּבַ
ִוי, ֶרת ִמּלֵ    ְמעּוּבֶ

  ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ְלֵלִוי, 
ָרֵאל  ת ֵלִוי ְלִיׂשְ    –ְוֵכן ּבַ

ר. לֹא ּתֹ ַמֲעׂשֵ   אַכל ּבְ
  

ת ֵלִוי ְמאֹוֶרֶסת ְלכֹ   ֵהן, ּבַ
ֶרת ִמּכֹ    ,ֵהןְמעּוּבֶ

  ֵהן, ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ְלכֹ
ת ּכֹ     –ֵהן ְלֵלִוי ְוֵכן ּבַ

רלֹא ּתֹ ַמֲעׂשֵ ְתרּוָמה ְולֹא ּבְ   . אַכל לֹא ּבִ
  

ָמָרא             ּגְ

ר?!  -  ּוְתֵהא ָזָרה ַמֲעׂשֵ   ָזָרה ִמי ָלא ָאְכָלה ּבְ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ
י י ?ָהא ַמּנִ   ֵמִאיר ִהיא,  ַרּבִ

ר ִראׁשֹון ּדְ    ָאסּור ְלָזִרים.  - ָאַמר: ַמֲעׂשֵ
  

ַתְנָיא   :ּדְ
רּוָמה ַל "   פו,א ר ִראׁשֹון ְלֵלִוי, כֹתְּ   ֵהן, ּוַמֲעׂשֵ

ְבֵרי    . ֵמִאיר יַרּבִ ּדִ
י ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ    :ֶאְלָעָזר ּבֶ

ירֹו ַל    ."ֵהןּכַֹמתִּ
  
ירוֹ "   ?! "ַמתִּ

א ַמאן  ִאיּכָ ָלל ּדְ   ָאַסר! ּדְ ִמּכְ
  

א ֵאיָמא:    ֶאּלָ
  . ֵהןּכֹ נֹוְתנֹו ַאף לַ 

  
  

    רש"י

  מתני' 
. כדתנן בפ' לא תאכל בתרומה

אלמנה (לעיל דף סז:) העובר 
והיבם והאירוסין פוסלין ולא 

   מאכילין:
. בגמ' פריך לא תאכל במעשר

 זרה גופה מי לא אכלה במעשר:
. לא בתרומה ולא במעשר

רן דלויה נמי לענין תרומה כדאמ
תרומה זרה היא מעשר מפרש 

   בגמ':
  

  גמ'
. כל זר לא מי לא אכלה במעשר

יאכל קדש כתיב (ויקרא כב) 
  ומעשר ראשון לאו קדש איקרי: 

. נתינתה לכהן תרומה לכהן
ומעשר ראשון ללוי קתני מעשר 
ללוי דומיא דתרומה לכהן מה 
תרומה אכילתה כנתינתה לכהן 

וי אכילתו ולא לזר אף מעשר לל
ללוי ולא לזר דאי לאו הכי 
סבירא ליה לר' מאיר תרומה 
למאי קתני נהי דמעשר 
איצטריכא ליה לאורויי דלא 
יהבינן ליה לכהן כר' אלעזר בן 
עזריה אלא תרומה ל''ל ועוד 
מדקמהדר ליה ר''א לשון היתר 
מכלל דר''מ נמי באיסור והיתר 

   איירי:
. מכלל דאיכא למאן דאסר

אכול בתמיה והא מעשר לכהן ל
ודאי כהנים לאו זרים נינהו 
כדאמר לקמן דכהנים איקרו 

   לוים:
. כדקאמר לקמן נותנו אף לכהן

   טעמא:
 



    """""ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן    ––––מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' 
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        פו, אפו, אפו, אפו, א .8
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר ["   : ׁשְ

י י ֵמִאיר ִהיא,  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבִ
  "].ָאסּור ְלָזִרים - ר ִראׁשֹון ָאַמר: ַמֲעׂשֵ ּדְ 
  

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ֵמִאיר?  ַרּבִ
  

ֵריּה ָאַמר  הּדְ ַרב ַאָחא ּבְ ָמָרא:  ַרּבָ ּגְ ֵמיּה ּדִ ְ   ִמׁשּ
רּוָמה ר ָיִרימּו ַלה' ּתְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ י ֶאת ַמְעׂשַ 178""ּכִ

   - (במדבר יח, כד) 
רּוָמה    ֲאסּוָרה ְלָזִרים,  -ַמה תְּ

ר ִראׁשֹון ַאף ַמ    .ָאסּור ְלָזִרים - ֲעׂשֵ
  

יִבין ָעָליו ִמיָתה ְוחֹוֶמׁש  רּוָמה ַחּיָ יִבין ָעָליו ִמיָתה ְוחֹוֶמׁש?  -ִאי ַמה ּתְ ר ַחּיָ   ַאף ַמֲעׂשֵ
  

  ָאַמר ְקָרא: 
ֻלהּו" י ְיַחּלְ   (ויקרא כב ט),  "ּוֵמתּו בֹו ּכִ
יתֹו ָעָליו"   .)יד(ויקרא כב  "ְוָיַסף ֲחִמׁשִ

ר,  -  "בֹו" ַמֲעׂשֵ   ְולֹא ּבְ
ר.  -  "ָעָליו"   ְולֹא ַעל ַמֲעׂשֵ

  
ַנן    ?ְוַרּבָ

  
רּוָמה טֹוֶבֶלת,    ַמה תְּ

ר ִראׁשֹון ַנִמי    טֹוֵבל.  - ַאף ַמֲעׂשֵ
  

   :ְוִכְדַתְנָיא
י"   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

ר ל ִעיּקָ ּנּו ּכָ ּלא הּוַרם ִמּמֶ א ַעל ֶטֶבל ׁשֶ יב ֶאּלָ    ?ָיכֹול לֹא ְיֵהא ַחּיָ
ר ִראׁשֹוןהוּ  ּנּו ַמֲעׂשֵ דֹוָלה ְולֹא הּוַרם ִמּמֶ רּוָמה ּגְ ּנּו תְּ    ,ַרם ִמּמֶ

ִני,  ר ׁשֵ ר ִראׁשֹון ְולֹא ַמֲעׂשֵ   ַמֲעׂשֵ
ר ָעִני     –ַוֲאִפיּלּו ַמְעׂשַ

ִין    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר: ָעֶריךָ "לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹ  תַּ ׁשְ   , (דברים יב, יז) 179"ל ּבִ

ן הּוא אֹוֵמר ֵבעּו"" :ּוְלַהּלָ ָעֶריָך ְוׂשָ   , כו, יב)דברים ( ְוָאְכלּו ִבׁשְ
ָעֶריָך" ַמה ן  "ׁשְ ר ָעִני,  -ָהָאמּור ְלַהּלָ   ַמְעׂשַ
ָעֶריָך" ַאף אן  "ׁשְ ר ָעִני,  - ָהָאמּור ּכָ   ַמְעׂשַ

   ."לֹא תּוַכל" :ְוָאַמר ַרֲחָמָנא
  

   ,ְלָלאו :ֲהָוה ָאִמיָנא ,ְוִאי ֵמָהָתם
  לֹא,  -ֲאָבל ִמיָתה 

ַמע ָלן ָקא    .ַמׁשְ
  

ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ִליׁשּ
ָטֵביל ר ִראׁשֹון ּדְ    ,ַמֲעׂשֵ

יּדְ ִמ    יֹוֵסי ָנְפָקא!  ַרּבִ
  

  ְלָלאו,  :ִאי ֵמַהִהיא, ֲהָוה ָאִמיָנא
  לֹא,  -ֲאָבל ִמיָתה 

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
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ָעֶריךָ   ׁשְ ָעֶריךָ לֹא תּוַכל ֶלֱאכל ּבִ ׁשְ ָעֶריךָ לֹא תּוַכל ֶלֱאכל ּבִ ׁשְ ָעֶריךָ לֹא תּוַכל ֶלֱאכל ּבִ ׁשְ   מעשר דגנך... לֹא תּוַכל ֶלֱאכל ּבִ

    רש"י

. כך קיבל מרבו משמיה דגמרא
ורבו מרבו עד ר''מ ששמע משמו 
ולאו מן דעתיה קמפרש לטעמא 

   דר''מ:
. שכל זמן מה תרומה טובלת

שלא הופרשה חייבין מיתה על 
ו של טבל דהא מיתה אכילת

   כתיב ביה:
. ואע''ג אף מעשר ראשון טובל

דבדידיה ליכא מיתה חייבין 
מיתה על הטבל שלא הופרש 

   מעשר ראשון ממנו:
. דקיל או אפילו מעשר עני

כצדקה בעלמא דלאו צד קדושה 
   אית ביה:

. בשנה השלישית ואכלו בשעריך
משתעי קרא: הכי גרסינן 
וקאמר רחמנא לא תיכול ואי 
מהתם ה''א ללאו אבל מיתה 

   לא קמ''ל:
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        פו, אפו, אפו, אפו, א .9
א ַמאי אֹוִקיְמּתָ    ?ּבְ

יכְּ    ֵמִאיר,  ַרּבִ
   :ֵאיָמא ֵסיָפא

ת ֵלִוי ר"לֹא ּתֹ -ֵהן ְלֵלִוי ֵהן, ּוַבת ּכְֹמאֹוֶרֶסת ְלכֹ "ּבַ ַמֲעׂשֵ ְתרּוָמה ְולֹא ּבְ   , אַכל לֹא ּבִ
א    !ָהָכא ַמאי ָזרּות ִאיּכָ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ָקָתֵני "ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת"ַמאי     ?ּדְ

  ֵאיָנּה נֹוֶתֶנת ְרׁשּות ִלְתרֹום. 
  

ָלל    ְנׂשּוָאה נֹוֶתֶנת ְרׁשּות? ּדִ ִמּכְ
  

  ִאין, 
   :ְוָהַתְנָיא

ם ּוֵביְתֶכם"" ָכל ָמקֹום ַאּתֶ ם אתֹו ּבְ    – (במדבר יח, לא) "ַוֲאַכְלתֶּ

ּנֹוֶתֶנת ְרׁשּות ִלְתרֹום ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ד ַעל ְנׂשּוָאה ּבַ    .ִליּמֵ
  

א ֶלֱאכֹול? " ה אֹוֵמר ְרׁשּות ִלְתרֹום, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ   ַאתָּ
רּוָמה ֲחמּוָרה : תְּ ן?!  - אֹוֶכֶלת ָאַמְרתָּ ּכֵ ל ׁשֶ ל לֹא ּכָ ר ַהּקַ   ַמֲעׂשֵ

ּנֹוֶתֶנת ְרׁשּות ִלְתרֹום ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ד ַעל ְנׂשּוָאה ּבַ א ִליּמֵ   . "ֶאּלָ
  

ֵריּה  ָנאּדְ ָמר ּבְ   ָאַמר:  ַרּבָ
ָרנֹות.  ֵבית ַהּגְ ר ּבְ ֵאין חֹוְלִקין ָלּה ַמֲעׂשֵ   לֹוַמר ׁשֶ

  
ָאַמר וּ " :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ   , "ם ִייחּודִמׁשּ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ה" :ֶאלָּ רּוׁשָ ּום ּגְ ר -  "ִמׁשּ ַמֲעׂשֵ ת ֵלִוי ִמי לֹא ָאְכָלה ּבְ    ?!ּבַ
  

ת ּכֹ  ,ְוִליַטֲעִמיךְ  ה ּבַ רּוׁשָ ְתרּוָמה?ּגְ    !ֵהן ִמי ָלא ָאְכָלה ּבִ
  

א ת  ,ֶאלָּ ה ּבַ רּוׁשָ ּום ּגְ ֵזיָרה ִמׁשּ ָרֵאלּגְ   .ִיׂשְ
  

  ְמאֹוֶרֶסת? ֲאִפיּלּו ְנׂשּוָאה ַנִמי! ַמאי ִאיְרָיא  ,ִאי ָהִכי
  

א ָתָנא ֵריׁשָ   , "ְמאֹוֶרֶסת" :ַאְייֵדי ּדְ
ָנא ַנִמי ֵסיָפא    ."ְמאֹוֶרֶסת" :ּתָ

  
  
  
  
  

    רש"י

. כולה מאי אינה אוכלת דקתני
   מתני' לגבי מעשר:

. לשלוחה אינה נותנת רשות
לתרום מעשר של ארוס ולהרים 
ממנו תרומת מעשר והוה ליה 

   כתורם שלא מדעת:
ואכלתם אותו בכל מקום אתם 

. השוה הכתוב אשתו לו וביתכם
וי לימד על בת ישראל נשואה לל

כו': ה''ג מר בריה דרבינא אמר 
לומר שאין חולקין לה מעשר 
בבית הגרנות הניחא למ''ד 
משום ייחוד אלא למ''ד משום 
גרושה גרושה בת לוי מי לא 
אכלה במעשר וליטעמיך גרושה 
בת כהן מי לא אכלה בתרומה 
אלא גזירה משום גרושה בת 
ישראל. וה''פ רישא כדאוקימנא 

א בת באכילה ממש ור''מ וסיפ
לוי לכהן ובת כהן ללוי דקתני 
לגבי מעשר לומר שאין חולקין 
לה מעשר בבית הגרנות בלא 
בעלה וה''ה לנשואה ולקמן 

   פריך אפי' נשואה נמי:
. בפרק נושאין על הניחא למ''ד

האנוסה (לקמן דף ק.) משום 
ייחוד אין חולקין תרומה לאשה 
בגורן אלא למ''ד טעמא משום 

לה גרושה שמא יגרשנה בע
ותהא זרה ואין הכל יודעים 
 ויחזרו ויתנו תרומה לזרה:
גרושה בת לוי מי לא אכלה 

. ואמאי בת לוי במעשר
שנתארסה לכהן דקתני אין 
חולקין לה מעשר בגורן בשביל 
בעלה אמאי גזור בה רבנן הא 
אי נמי מגרש לה שפיר קאכלה 

   מעשר:
וליטעמיך גרושה בת כהן מי לא 

. כלומר אכלה בתרומה
טעמיך דמותבת אמתניתין ולי

לגבי מעשר ה''נ בפרק נושאין 
(שם) דאיתמר עיקר מילתא 
דקתני אשה אין חולקין לה 
תרומה על הגורן ופרשינן טעמא 
משום גרושה ולא פליג בין בת 
ישראל לכהן ובת כהן לכהן 
גרושה בת כהן מי לא אכלה 
בתרומה אלא גזירה משום 
גרושה בת ישראל ומאן דגריס 

מיתוקמא כלל דהיכי איפכא לא 
מצי פריך מתרומה דמתני' 
דקתני בת כהן ללוי לא תאכל 
בתרומה הא ודאי שפיר קתני 
דאיפסלה בארוסיה וטעמא לאו 

   משום שמא תתגרש הוא:
. איידי דתנא רישא מאורסת

לגבי אכילה ממש דהתם דוקא 
מאורסת דגבי בת כהן לישראל 
וללוי לענין תרומה ובת לוי 

ר אשמועינן לישראל לענין מעש
דפסיל לה אירוסין וגבי בת 
ישראל לכהן וללוי ובת לוי לכהן 
אשמועינן דלא מוכלי לה תנא 
נמי סיפא בת כהן ללוי ובת לוי 
לכהן לענין חלוקה דמעשר 

  מאורסת: 
 



    """""ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן    ––––מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' 
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        בבבב- - - - פו, אפו, אפו, אפו, א .10
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

רּוָמה "   ֵהן, ּכַֹל  -תְּ
ר ִראׁשֹון     ,ְלֵלִוי - ּוַמֲעׂשֵ

ְבֵרי  יּדִ   . ֲעִקיָבא ַרּבִ
י ן  ַרּבִ   אֹוֵמר:   ֲעַזְרָיהֶאְלָעָזר ּבֶ

  . "ֵהןּכַֹל    פו,ב
  
   !ֵלִוי?ֵהן ְולֹא לַ ּכֹ לַ 
  

  ֵהן. ּכֹ ַאף לַ  :ֵאיָמא
  

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא     ?ֲעִקיָבא ַרּבִ
  

ְכִתיב    :ּדִ
ר ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם" ַדּבֵ ם ּתְ ֵעי ְקָראּבִ  - (במדבר יח, כו) "ְוֶאל ַהְלִוּיִ ּתָ ם ָקא ִמׁשְ ִוּיִ    .ּלְ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
יְד כִּ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    ,ְיהֹוׁשֻ
יָאַמר דּ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ָעה ְמקֹומֹות ִנְקְראּו ּכֹ  ִרים ְוַאְרּבָ ֶעׂשְ ם"ֲהִנים ּבְ   , "ְלִוּיִ
ֵני ָצדֹוק": ְוֶזה ֶאָחד ֵמֶהם ם ּבְ   . (יחזקאל מד, טו) "ְוַהּכֲהִנים ַהְלִוּיִ

  
יוְ     ?ֲעִקיָבא ַרּבִ
  

, ָהָכא ָלא ָמֵצי   ת ָאְמַרּתְ
ְכִתיב:  ם אֹ ּדִ ָכל ָמקֹום""ַוֲאַכְלּתֶ ָכל ָמקֹום,  -  (במדבר יח, לא) תֹו ּבְ כֹול ְלאֹוְכלֹו ּבְ ּיָ   ִמי ׁשֶ

ָברֹות. ָיָצא ּכֹ  ֵבית ַהּקְ ֵאין ָיכֹול ְלאֹוְכלֹו ּבְ   ֵהן, ׁשֶ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ֵעי חֹוָמה.  ָלא ּבָ ָבֵעי, ּדְ ל ֵהיָכא ּדְ   ּכָ
טּוְמַאת ַהּגּוף ְוִאי ָאֵכיל ֵלי    .ָלא ָלֵקי - ּה ּבְ

  
ֵקיל  ֲהָוה ׁשָ ָתא ּדַ יּנְ יַהִהיא ּגִ ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ ּה.  ֶאְלָעָזר ּבֶ ר ִראׁשֹון ִמיּנָ   ַמֲעׂשֵ

יֲאַזל    ַאַהְדֵריּה ְלִפְתָחא ְלֵבי ִקְבֵרי.  ֲעִקיָבא ַרּבִ
י!  ֲעִקיָבאָאַמר:  ַתְרִמילֹו, ַוֲאָנא ַחּיֵ   ּבְ

  
  

    רש"י

. בתמיה הא ודאי לכהן ולא ללוי
   קרא לוים קאמר:

. וצדוק כהן הוה וקרא בני צדוק
   לבניו הלוים:

. כהן הוה כדאמר עזריהר''א בן 
בברכות (דף כז:) דהוא עשירי 

   לעזרא:
. משום דר''ע עקיבא בתרמילו

 רעיא דכלבא שבוע הוה:
. חמת של עור תרמילו

  בולזול''א: בשטייל''א 
שק של רועים [לולא חששתי 
לסתור את דברי בלונדהיים, 
הייתי מציע לקרוא כאן: 

חמת קטנה, כי  -בוטייל''א 
ותר לנוסחים קריאה זו קרובה י
בלע''ז ורועה  המונחים לפנינו]

  נותן בה פתו ותולה בצוארו:
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        פו, ב פו, ב פו, ב פו, ב  .11
   :ַמרִאיּתְ 

ר?  ַמֲעׂשֵ ם ּבְ ֵני ָמה ָקְנסּו ְלִוּיִ   ִמּפְ
ִליֵגי ּה  ּפְ יּבָ אוְ  יֹוָנָתן ַרּבִ    .ָסַבּיָ

  ַחד ָאַמר: 
יֵמי ֶעְזָרא.  ּלא ָעלּו ּבִ   ׁשֶ

ְסְמכּו ּכֹ  ּיִ ֵדי ׁשֶ יֵמי טּוְמָאָתן. ְוַחד ָאַמר: ּכְ   ֲהִנים ָעָליו ּבִ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ּלא ָעלוּ " :ּבִ ּום ָהִכי ָקְנִסיְנהּו.  "ׁשֶ   ִמׁשּ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ְסְמכּו ָעָליו ּכֹ " :ֶאלָּ ּיִ ֵדי ׁשֶ יֵמי טּוְמָאָתןּכְ ּום ּכֹ  "ֲהִנים ּבִ ם?לַ ֲהִנים ָקְנִסיְנהּו ִמׁשּ    !ְלִוּיִ

  
יֵמי ֶעְזָרא.  ּלא ָעלּו ּבִ י ָעְלָמא ְקָנָסא ׁשֶ א: ּכּוּלֵ   ֶאלָּ

ָהא  ְלֵגיְוָהָכא ּבְ    :ָקִמיּפְ
ים :ָמר ָסַבר    .ְקָנָסא ַלֲעִנּיִ

ים ִניְנהוּ ּכֹ  :ּוָמר ָסַבר יֵמי טּוְמָאָתן ֲעִנּיִ    .ֲהִנים ּבִ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ים" :ּבִ ּום ָהִכי ַאַהְדֵריּה  -  "ְקָנָסא ַלֲעִנּיִ יִמׁשּ   ֲעִקיָבא ְלִפְתָחא ְלֵבי ִקְבֵרי.  ַרּבִ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ אי ַאַהְדֵריּה ְלִפְתָחא ְלֵבי ִקְבֵרי - "ֲהִניםכֹ "לְ  :ֶאלָּ    !ַאּמַ

  
תֹוַרת ְקָנָסא  :ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה  ָקא ָאֵתית ּבְ    ,ִאית ָלךְ  -ִאי ּדְ

תֹוַרת ֲחלּוָקה    .ֵלית ָלךְ  -  ְוִאי ָקא ָאֵתית ּבְ
  

יֵמי ֶעְזָרא?  לֹא ְסִליקּו ּבִ   ּוְמָנא ָלן ּדְ
  

ְכִתיב    :ּדִ
ָהר ֵצם ֶאל ַהּנָ ה "ָוֶאְקּבְ לֹׁשָ ם ָיִמים ׁשְ ֲחֶנה ׁשָ א ֶאל ַאֲהָוא ַוּנַ    ,ַהּבָ

ם" ,ֲהִניםָוָאִביָנה ָבָעם ּוַבּכֹ  ֵני ֵלִוי לֹא ָמָצאִתי ׁשָ   . (עזרא ח, טו) ּוִמּבְ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ם,  ִוּיִ א ִמן ַהּלְ ה לֹא ָהיּו ַמֲעִמיִדים ׁשֹוְטִרים ֶאּלָ ִחּלָ ּתְ   ּבַ

ֱאַמר:  ּנֶ ם ִלְפֵניֶכם" ְטִרים"ְוׁשֹ ׁשֶ   , (דברי הימים ב' יט, יא) ַהְלִוּיִ
ָרֵאל,  ׂשְ א ִמּיִ יו ֵאין ַמֲעִמיִדין ׁשֹוְטִרים ֶאלָּ   ַעְכׁשָ

יֶכם" ָראׁשֵ ים ּבְ ֱאַמר: "ְוׁשֹוְטִרים ָהַרּבִ ּנֶ ׁשֶ
180.   
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  אין פסוק כזה.   

    רש"י

. מפני מה קנסו לוים במעשר
לאו לעיל קאי דטעמא דהכא 
לאו משום קנסא אלא משום 
דכהנים נמי לוים איקרו 
כדאמרן אלא דאמר בכמה 
דוכתין בהש''ס בתר דקנסינהו 
עזרא (חולין דף קלא:) ובמסכת 

) תנן יוחנן כ''ג סוטה (דף מז:
העביר הודיית המעשר ואמר 
מפני שאין מפרישין אותו 
כתקנן דרחמנא אמר יהבה 
ללוים ואנן יהבינן לכהנים והכא 
נקט לה משום דקבעי למיפרך 
עלה מהא דרבי עקיבא 
 דאהדריה לפתחא לבי קברי:

אלא ר' עקיבא מ''ט אהדריה 
. למ''ד קנסא לכהנים קפריך כו'

נים אם איתא דתקנתא לכה
הואי מי הוה מהדר ר''ע לפתחא 
לבי קברי נהי נמי דקרא בלוים 
כתיב מיהו ר''ע לבתר דקנסינהו 

   עזרא הוה:
. ושוטרים הרבים בראשיכם

דהיינו ישראל שהם רבים 
  מלוים:



    """""ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן    ––––מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' 
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ָנה             ִמׁשְ

ת ְלכֹ יסֵּ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ְתרּוָמה. ּתֹ -ֵהן ּבַ   אַכל ּבִ
ן  ְוָלּה ֵמת,  ְתרּוָמהּתֹ - ֵהיֶמּנּו ּבֵ    .אַכל ּבִ

ת ְלֵלִוי  ר. ּתֹ - ִניסֵּ ַמֲעׂשֵ   אַכל ּבְ
ן  ר -ֵמת ְוָלּה ֵהיֶמּנּו ּבֵ ַמֲעׂשֵ    .תֹאַכל ּבְ

ָרֵאל  ת ְלִיׂשְ ר. לֹא ּתֹ - ִניסֵּ ַמֲעׂשֵ ְתרּוָמה, ְולֹא ּבְ   אַכל לֹא ּבִ
ן  ְת לֹא ּתֹ -ֵמת ְוָלּה ֵהיֶמּנּו ּבֵ ר. אַכל לֹא ּבִ ַמֲעׂשֵ   רּוָמה ְולֹא ּבְ
ָרֵאל  ׂשְ ָנּה ִמּיִ רּתֹ - ֵמת ּבְ ַמֲעׂשֵ    .אַכל ּבְ

ִוי  ָנּה ִמּלֵ ְתרּוָמה.  - ֵמת ּבְ   תֹאַכל ּבִ
ָנּה ִמּכֹ ר.  לֹא ּתֹ -ֵהן ֵמת ּבְ ַמֲעׂשֵ ְתרּוָמה ְולֹא ּבְ   אַכל לֹא ּבִ

  
ת ּכֹ   ז,אפ ָרֵאל ּבַ ת ְלִיׂשְ יסֵּ ּנִ ְת לֹא ּתֹ -ֵהן ׁשֶ   רּוָמה. אַכל ּבִ

ן  ,ֵמת ְתרּוָמהלֹא ּתֹ - ְוָלּה ֵהיֶמּנּו ּבֵ    .אַכל ּבִ
ת ְלֵלִוי  ר. ּתֹ - ִניסֵּ ַמֲעׂשֵ   אַכל ּבְ

ן  ,ֵמת ר. ּתֹ - ְוָלּה ֵהיֶמּנּו ּבֵ ַמֲעׂשֵ   אַכל ּבְ
ת ְלכֹ ְתרּוָמה. ּתֹ -ֵהן ִניסֵּ   אַכל ּבִ

ן  ,ֵמת ְתרּוָמה. ּתֹ - ְוָלּה ֵהיֶמּנּו ּבֵ   אַכל ּבִ
נָ  ,ֵמת ְתרּוָמה. לֹא ּתֹ - ֵהן ּה ִמּכֹּבְ   אַכל ּבִ
ִוי  ,ֵמת ָנּה ִמּלֵ ר. לֹא ּתֹ -ּבְ ַמֲעׂשֵ   אַכל ּבְ
ָרֵאל  ,ֵמת ׂשְ ָנּה ִמּיִ   חֹוֶזֶרת ְלֵבית ָאִביָה,  -ּבְ

ֶחם ָאִביָה ּתֹ  ְוַעל זֹו ֶנֱאַמר: ְנעּוֶריָה ִמּלֶ ית ָאִביָה ּכִ ָבה ֶאל ּבֵ   . (ויקרא כב, יג) אֵכל""ְוׁשָ
  

ָמָר              אּגְ

ִוי " ָנּה ִמּלֵ ְתרּוָמהּתֹ -ֵמת ּבְ   . "אַכל ּבִ
  

ָנּה  ּום ּבְ ָהְדָרא ָאְכָלה ִמׁשּ   ?ְמָנַלן –ּדְ
  

יָאַמר  א ַרּבִ   : ַרבָאַמר  ַאּבָ
ת    .)ב(ויקרא כב, י 181""ּוַבת ""ּבַ

  
ַמאן יכְּ  ?ּכְ ָדֵריׁש ָוֵוי ַרּבִ    !ֲעִקיָבא, ּדְ

  
ַנן יָמא ַרּבָ    :ֲאִפיּלּו ּתֵ

א    . הּואְקָרא ְיֵתיָרא  ַבת""וּ ּכּולָּ
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  אביה ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית  

    רש"י

  מתני' 
 . אחר שילדה מכהן:ניסת ללוי

. ולא בתרומה תאכל במעשר
   דהדר הויא זרה:

מת ולה הימנו בן תאכל 
. בשביל בנה והאי בן שרבמע

פסיל לה מתרומה שהרי יש לה 
זרע מן הזר וכתיב (ויקרא כב) 
וזרע אין לה ושבה והרי יש לה 
זרע ואע''ג דקרא בבת כהן כתיב 
מרבינן מיניה בגמרא נמי בת 
ישראל האוכלת בשביל בנה כהן 
וניסת לזר ומת שחוזרת ואוכלת 
בשביל בנה הלכך כי היכי דבת 

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

  הדרה אוכלת בשביל בנה כהן: 
בת כהן שניסת לישראל לא 

. דפסיל לה תאכל בתרומה
מדקאמר רחמנא וזרע אין לה 
ושבה מכלל דבחיי בעלה לא 

   אכלה:
מת בנה מכהן לא תאכל 

   :. דפסיל לה לויבתרומה
  

  גמ' 
. דהדרא אכלה משום בנה

דקתני מתניתין גבי בת ישראל 
מת בנה מלוי תאכל בתרומה 

   בשביל בנה:
. דזרה האוכלת בשביל בנה מנלן

וניסת לזר ומת שחוזרת 
   ואוכלת:
. ובת כהן כי תהיה בת ובת

 אלמנה וגרושה (ויקרא כב):
. בפרק כרבי עקיבא דדריש ווי

ד' מיתות (סנהדרין נא:) א''ל 
''ע ישמעאל אחי בת ובת אני ר

   דורש:
. כוליה קרא ובת יתירא הוא

דכתיב לעיל מיניה ובת כהן כי 
תהיה לאיש זר וסמיך ליה ובת 
כהן כי תהיה אלמנה ומצי 
למיכתב וכי תהיה אלמנה 
וגרושה ואנא ידענא דבבת כהן 

  משתעי דהא מינה סליק:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִהיא חֹוֶזֶרת " ׁשֶ    ."ָחֶזה ָוׁשֹוקְל ְוֵאיָנּה חֹוֶזֶרת  ,רּוָמהחֹוֶזֶרת ִלְת  - ּכְ
  

אָאַמר  יָלאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ ר ׁשִ   : ָרִביָנא ּבַ
   ?ַמאי ְקָרא

ים לֹא תֹאֵכל" ָדׁשִ ְתרּוַמת ַהּקֳ ּמּוָרם -  )ב(ויקרא כב, י"ִהיא ּבִ ים לֹא ּתֹ ּבַ ָדׁשִ   אַכל. ִמן ַהּקֳ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמן ה ּבַ   : ַרּבָ
ֶחם ָרט ְלָחֶזה ָוׁשֹוק.  - (ויקרא כב, יג) ""ִמּלֶ ל ֶלֶחם, ּפְ   ְולֹא ּכָ

  
ר ָחָמאַמְתִקיף ָלּה    : ָרִמי ּבַ

ָרט ַלֲהָפַרת ְנָדִרים!    ֵאיָמא: ּפְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָסָקּה  ָבר ּפְ ֵבי  ּכְ א ּדְ ּנָ יּתַ ָמֵעאל,  ַרּבִ   ִיׁשְ
ֵבי  ָתָנא ּדְ יּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

ה "   ,(במדבר ל, י) ָיקּום ָעֶליָה"... "ְוֵנֶדר ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ

ְלמּוד לֹוַמר ַעל!  ?ַמה תַּ ַלל ּבַ ַלל ָאב, ּומּוָצָאה ִמּכְ   ַוֲהלֹא מּוָצָאה ִמּכְ
ַסר ָהָאב ִלׁשְ  ּמָ א, ֲהֵרי ׁשֶ ַעל, ֶאּלָ   לּוֵחי ַהּבַ

ֶרְך,  ּדֶ ה ּבַ ְרׁשָ ַעל, ְוִנְתַאְרְמָלה אֹו ִנְתּגָ לּוֵחי ַהּבַ לּוֵחי ָהָאב ִלׁשְ ְסרּו ׁשְ ּמָ   אֹו ׁשֶ
ּה:  ית ָאִביָה 'ֵהיָאְך ֲאִני קֹוֵרא ּבָ ל זֹו, אֹו  'ּבֵ ְעָלּה 'ׁשֶ ית ּבַ ל זוֹ  'ּבֵ   ?!ׁשֶ

א לֹוַמר ְלָך:    ֶאּלָ

ָעה  ְצָתה ׁשָ ּיָ יָון ׁשֶ   . "ׁשּוב ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר - ַאַחת ֵמְרׁשּות ָהָאב ּכֵ
  

  ָאַמר:  ַרב ָסְפָרא
ֶחם ָאִביָה ּתאֵכל"    ."ִמּלֶ

ר - "ֶלֶחם" ׂשָ   . ְולֹא ּבָ
  

א ּפָ   :ָאַמר ַרב ּפַ
ֶחם ָאִביָה ּתאֵכל ָרט ְלָחֶזה ָוׁשֹוק -  ""ִמּלֶ נּוי ְלָאִביָה, ּפְ    ,ֶלֶחם ַהּקָ

בֹוהַּ ָק ּדְ  ְלַחן ּגָ ֻ   א ָזכּו ִמׁשּ
  
   :ָאַמר ָרָבאוְ 

רּוָמה ּתֹ  נּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהּתְ ה ּוָבֶניָך ּוְבנֹ... אְכלּו "ְוֵאת ֲחֵזה ַהּתְ ְך"ַאּתָ   , (ויקרא י, יד) ֶתיָך ִאּתָ
ְזַמן ׁשֶ  ךָ "ּבִ   . "ִאּתְ

  
  
  
  
  

    רש"י

. אקרא קאי כשהיא חוזרת כו'
למנה ובת כהן כי תהיה א

וגרושה וזרע אין לה כשהיא 
חוזרת לבית אביה חוזרת 
לתרומה כו' אבל אוכלת בשביל 
בנה דמתניתין חוזרת אף לחזה 

   ושוק כדאמר לקמן:
. חזה ושוק במורם מן הקדשים

מדהוה מצי למכתב בקדשים 
וכתב בתרומת למורם הוא 
דאתא והאי לא תאכל לעולם 
הוא ולא תימא ביושבת תחת 

משמע קרא בעלה ישראל כד
ובת כהן כי תהיה לאיש זר כו' 
דהא אוקימנא להאי קרא בפרק 
אלמנה (לעיל סח.) בנבעלה 
לפסול לה כגון נתין וממזר וחלל 
שפסול עולמית וכהנת דמנסבא 
לזר דלא אכלה מושבה אל בית 
אביה ילפינן מכלל דמעיקרא לא 
אכלה ומילתיה דרב חסדא 
מבתרומת נפקא דא''כ דכולה 

פסול לה אתא קרא לנבעלה ל
ליכתוב בקדשים לא תאכל מאי 
בתרומת שמע מינה הכי קאמר 
יש לך אחרת שאוכלת בקדשים 
כגון תרומה ואינה אוכלת 
במורם ואי זו זו חוזרת דסמיך 
לה ובת כהן כי תהיה אלמנה 
והכי תריצנא להא מילתא בפרק 

   אלמנה (לעיל דף סח:):
מלחם ולא כל לחם פרט לחזה 

מאכל . והאי לחם כל ושוק
משמע דכתיב (דניאל ה) בלשצר 
מלכא עבד לחם רב הילכך 

   איצטריך מיעוטא:
. ולא ואימא פרט להפרת נדרים

תימא כי היכי דלענין תרומה 
הדרא למילתא קמייתא תיהדר 

   נמי לענין נדרים:
. ומי יפר מוצאה מכלל אב כו'

   לה:
. הואיל ולא בית אביה של זו

 יצתה לגמרי ויכול האב להפר:
. והרי היא ית בעלה של זואו ב

נשארה אלמנה ואין האב מפר 
לכך יצא מקרא הזה לומר לך 
כיון שיצתה כו': תרומה היא 
קנויה לכהנים שאינה שירי 
שלחן מלך אבל שירי קדשים 
הרי הן כמשאת מאת פני 

  אלהים שהן שירי שלחנו:



    """""ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן"ֵיׁש מּוָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן    ––––מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' מסכת יבמות פרק ט' 
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        פז, אפז, אפז, אפז, א .14
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   :ַרב ַאּדָ
ָנא    :ּתָ

ִהיא חֹוֶזֶרת ְלֵבית ָאִביָה ּכְ "   חֹוֶזֶרת ִלְתרּוָמה,  -  ׁשֶ
  ְוֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ְלָחֶזה ָוׁשֹוק. 

ָנּה חֹוֶזֶרת  ִביל ּבְ ׁשְ   . "ַאף ְלָחֶזה ָוׁשֹוק -ּבִ
  

ַכיֲאַזל  יּה  ַרב ָמְרּדְ א ַקּמֵ ַמְעּתָ יּדְ ֲאָמָרּה ִלׁשְ   . ַרב ַאׁשִ
ָיא ּה?"ּוַבת"ִמ  ?ָאַמר: ֵמֵהיָכא ָקא ִמְתַרּבְ    !, ִמי ֲעִדיָפא ָלּה ִמיּנָ

  
ִתיִבי ִמיעּוֵטי - ָהָתם     ,ּכְ
ִתיִבי ִמיעּוֵטי.  -ָהָכא    לֹא ּכְ

  
  
  

    רש"י

. בת כהן אבל בת כשהיא חוזרת
ישראל החוזרת לאכול בתרומה 

בנה כגון ילדה מכהן  בשביל
וניסת לישראל ומת חוזרת אף 
לחזה ושוק דגבי בת כהן כתיבי 

  מיעוטי:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        בבבב- - - - פז, אפז, אפז, אפז, א .15
ת ּכֹ" ָרֵאלּבַ ת ְלִיׂשְ יסֵּ ּנִ ְתרּוָמה.  - [ ֵהן ׁשֶ   לֹא ּתֹאַכל ּבִ

ן  ,ֵמת ְתרּוָמה - ְוָלּה ֵהיֶמּנּו ּבֵ   ]."לֹא ּתֹאַכל ּבִ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ית ָאִביָה"" ָבה ֶאל ּבֵ ָרט ְלׁשֹוֶמֶרת ָיָבם -  כב, יג) ראויק( "ְוׁשָ   .ּפְ

ְנעּוֶריָה" ֶרת -  "ּכִ ָרט ִלְמעּוּבֶ   .ּפְ
ין    : הּואַוֲהלֹא ּדִ

יּבּום,  ִני ְלפֹוְטָרּה ִמן ַהּיִ ֵ ָוָלד ִמן ַהׁשּ ה ָוָלד ִמן ָהִראׁשֹון ּכְ ּלא ָעׂשָ ָמקֹום ׁשֶ   ּוַמה ּבְ
ָילּוד ר ּכְ ה עּוּבָ   .ָעׂשָ

ה ָוָלד ִמן ָעׂשָ רּוָמה,  ָמקֹום ׁשֶ ִני ְלפֹוְסָלּה ִמן ַהתְּ ֵ ָוָלד ִמן ַהׁשּ   ָהִראׁשֹון ּכְ
ָילּוד ר ּכְ ה עּוּבָ ֲעׂשֶ ּנַ ין ׁשֶ   ?!ֵאינֹו ּדִ

ים,  ַחּיִ ה ֵמִתים ּכְ ֲהֵרי ָעׂשָ ָילּוד ְלִעְנַין ִייּבּום ׁשֶ ר ּכְ ה עּוּבָ י ָעׂשָ   לֹא, ַמה ּלִ
רּוָמה, ׁשֶ  ָילּוד ְלִעְנַין תְּ ר ּכְ ה עּוּבָ ים?! ַנֲעׂשֶ ַחּיִ ה ֵמִתים ּכְ   ּלא ָעׂשָ

ְלמּוד לֹוַמר ְנעּוֶריָה" :תַּ ֶרת - "ּכִ ָרט ִלְמעּוּבֶ   . "ּפְ
  

ב ֶרת" :ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ ב"ְמעּוּבֶ   . כב, יג) ויקרא( "ְוֶזַרע ֵאין ָלּה" :, ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ
ַתב ַרֲחָמָנא ִאי ּכָ ָר  -  "ְוֶזַרע ֵאין ָלּה" :ּדְ ֵרי ּגּוֵפי ,א ַחד ּגּוָפאֵמִעיּקָ א ּתְ ּתָ    ,ְוָהׁשְ

ֶרת"ֲאָבל  ָרא ַחד ּגּוָפא "ְמעּוּבֶ ֵמִעיּקָ א ַחד ּגּוָפא ,ּדְ ּתָ יכּול ,ְוָהׁשְ     ?!ֵאיָמא ּתֵ
   .ְצִריָכא

ַתב ַרֲחָמָנא  פז,ב ֶרת" :ְוִאי ּכָ ָרא ּגּוָפא  - "ְמעּוּבֶ ֵמִעיּקָ א ּגּוָפא ַמְלָיא^ּדְ ּתָ    ,ְסִריָקא ְוָהׁשְ
א ּגּוָפא ְסִריָקא -  "ֶזַרע ֵאין ָלּה"ֲאָבל  ּתָ ָרא ּגּוָפא ְסִריָקא ְוָהׁשְ ֵמִעיּקָ    ,לֹא :ֵאיָמא ,ּדְ

  .ְצִריָכא
  
  

   ,אמ"ר לי"ה ל"א נעש"ה מעשי"ה במית"ה :ִסיָמן
  נעש"ה ול"א נעש"ה בול"ד יב"ם ותרומ"ה יבו"ם ותרומ"ה ִסיָמן. 

  
ִאְסַקְר ָאַמר ֵליּה  אַרב ְיהּוָדה ִמּדְ   : ָרָבאלְ  ּתָ

ל ָוחֹוֶמר,  ים ְלִעְנַין ִיּבּום ִמּקַ ַחּיִ ה ֵמִתים ּכְ   לֹא ַנֲעׂשֶ
רּוָמה,  ִני ְלפֹוְסָלּה ִמן ַהּתְ ֵ ָוָלד ִמן ַהׁשּ ה ָוָלד ִמן ָהִראׁשֹון ּכְ ָעׂשָ ָמקֹום ׁשֶ   ּוַמה ּבְ

ה ָוָלד ִמן ָהִראׁשֹון כְּ  ּלא ָעׂשָ ים ָמקֹום ׁשֶ ַחּיִ ה ֵמִתים ּכְ יּבּוםלֹא ָעׂשָ ִני ְלפֹוְטָרּה ִמן ַהּיִ ֵ    ,ָוָלד ִמן ַהׁשּ
ים?  ַחּיִ ה ֵמִתים ּכְ ּלא ַנֲעׂשֶ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

ְלמּוד לֹוַמר:  ָרֶכיָה ַדְרֵכי נֹּתַ לֹום"ַעם ְוָכל ְנִתיבֹ "ּדְ   . (משלי ג, יז) ֶתיָה ׁשָ
  

רּוָמה,  ים ְלִעְנַין ּתְ ַחּיִ ה ֵמִתים ּכְ   ְוַנֲעׂשֶ
ל ָוחֹוֶמר:    ִמּקַ

יּבּום,  ִני ְלפֹוְטָרּה ִמן ַהּיִ ֵ ָוָלד ִמן ַהׁשּ ה ָוָלד ִמן ָהִראׁשֹון ּכְ ּלא ָעׂשָ ָמקֹום ׁשֶ   ּוַמה ּבְ
ים ַחּיִ ה ֵמִתים ּכְ    ,ָעׂשָ

ה ֵמִתים כְּ  ֲעׂשָ ּנַ ין ׁשֶ רּוָמה, ֵאינֹו ּדִ ִני, ְלפֹוְסָלּה ִמן ַהּתְ ֵ ָוָלד ִמן ַהׁשּ ה ָוָלד ִמן ָהִראׁשֹון ּכְ ָעׂשָ ים? ָמקֹום ׁשֶ   ַחּיִ
ְלמּוד לֹוַמר:    , (ויקרא כב, יג) "ְוֶזַרע ֵאין ָלּה"ּתַ

  ְוָהא ֵאין ָלּה. 
  

ל ָוחֹוֶמר,  ִני ְלִעְנַין ִיּבּום ִמּקַ ֵ ָוָלד ִמן ַהׁשּ ה ָוָלד ִמן ָהִראׁשֹון ּכְ   ְוַנֲעׂשֶ
ה ֵמִתים ּלא ָעׂשָ ָמקֹום ׁשֶ רּוָמה ּוַמה ּבְ ים ְלִעְנַין ּתְ ַחּיִ    – ּכְ

ה וָ  ים, ְלִעְנַין ִיּבּום, ָעׂשָ ַחּיִ ה ֵמִתים ּכְ ָעׂשָ ִני ָמקֹום ׁשֶ ֵ ָוָלד ִמן ַהׁשּ   ָלד ִמן ָהִראׁשֹון ּכְ
ִני?!  ֵ ָוָלד ִמן ַהׁשּ ה ָוָלד ִמן ָהִראׁשֹון ּכְ ֲעׂשֶ ּנַ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

ְלמּוד לֹוַמר:    ְוָהא ֵאין לֹו.  - (דברים כה, ה) "ּוֵבן ֵאין לֹו"ּתַ
  

ה  ל ָוחֹוֶמר, ְולֹא ַנֲעׂשֶ ִני ִלְתרּוָמה ִמּקַ ֵ ָוָלד ִמן ַהׁשּ   ָוָלד ִמן ָהִראׁשֹון ּכְ
ים  ַחּיִ ה ֵמִתים ּכְ ָעׂשָ ָמקֹום ׁשֶ יּבּוםַמה ּבְ     -  ְלפֹוְטָרּה ִמן ַהּיִ

רוּ  ים ְלִעְנַין תְּ ַחּיִ ה ֵמִתים ּכְ ּלא ָעׂשָ ִני ָמקֹום ׁשֶ ֵ ָוָלד ִמן ַהׁשּ ה ָוָלד ִמן ָהִראׁשֹון ּכְ   ָמה, לֹא ָעׂשָ
ִני?!  ֵ ָוָלד ִמן ַהׁשּ ה ָוָלד ִמן ָהִראׁשֹון ּכְ ּלא ַנֲעׂשֶ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

ְלמּוד לֹוַמר:    ְוָהא ֵיׁש ָלּה.  - "ֵאין ָלּה"ּתַ
        הדרן עלך יש מותרותהדרן עלך יש מותרותהדרן עלך יש מותרותהדרן עלך יש מותרות

    רש"י

. שאינה פרט לשומרת יבם
חוזרת לבית אביה דהא אגידא 

   ביה:
. בזמן שהיא ריקנית כנעוריה

 כעין נעוריה פרט למעוברת:
. ולמה לי קרא והלא דין הוא

ומה במקום שלא עשה ולד מן 
מן שני ניסת  הראשון כולד

לאחד וילדה לו ומת וניסת 
לאחר ומת בלא בנים צריכה 
ייבום ולא פטרה ולד שיש לה מן 

  הראשון:
. שאם היתה עשה עובר כולד 

מעוברת פטורה דכתיב (דברים 
כה) בן אין לו עיין עליו בכל 

   עניינים:
. בת כהן מקום שעשה ולד כו'

שניסת לישראל וילדה לו ומת 
א בנים וניסת לאחר ומת בל

עדיין היא אסורה בתרומה 
משום ולד מן הראשון דהא 
 כתיב וזרע אין לה והרי יש לה:

לענין ייבום שהרי עשה מתים 
. מת בעלה ואח''כ מת כחיים

בנה הרי הוא כחי ואינה חוזרת 
להתייבם כדאמרן בשמעתין 

   דרכיה דרכי נועם:
לענין תרומה שלא עשה מתים 

. בת כהן שילדה מישראל כחיים
ת בעלה ואח''כ בנה חוזרת ומ

לבית אביה וכולהו נפקי מקראי 
   בשמעתין:

. ואיצטריך למכתב כנעוריה
למעוטי מעוברת ואיצטריך 
למיכתב וזרע אין לה למעוטי יש 

  לה ולד ילוד: 
. ריקה כמו אילן סרק סריקא

   (ב''ב דף כז:):
. ולא נעשה מתים כחיים

ותחזור לזיקה אם ימות בנה 
   לאחר זמן:

. וזו שהיה לה דרכי נועםדרכיה 
בן ולא נזקקה ליבם וניסת 
לשוק ומת בנה אם תאמר 
תחלוץ הרי היא מתגנה על 

בעלה הילכך על כרחך בן אין לו 
  בשעת מיתה קאמר והרי יש לו: 

 


