
 

 

 

 

                                
                                       

 האם נאסר באשתו? ,הבא על חמותו או על אחות אשתו .1

 .אשתו את לכו"ע פוסל חמותו על אבל הבא. פוסל לא :ה"לב, את אשתו פוסל :ש"לב, אשתו אחות על הבאנחלקו לגבי  :יהודה ר' .א

 .לאיסורא ענין שהרי אשתו לא חטאה, תנהו, לשרפה ענין אינו ואם, ואתהן' אותו ישרפו 'באש המקור:

  –אשתו  את פוסל לכו"ע לא אשתו אחות על אבל הבאפוסל.  לא :ה"לב, פוסל את אשתו :ש"לב, חמותו על נחלקו לגבי הבא :יוסי ר' .ב

   ,לה במותר נאסרת אינה - לה באסור אם שגגה, שבעולם אנשים בכל אסר את אשתו משום ק"ו, כשהוא -אם בא על אחותה בשוגג  הטעם:

 .למדו מ'אותה' ומזיד לו ]אשתו[. במותר לו נאסר שלא דין אינו -]אחותה[  לו באסור שגג, בקרובותיה אלא אסרתהו שלא היא בבעלה.ו היינ

 . יהודה כרבי הלכה אין :שמואל פסק

 

 ?קל מה הוא איסור .קל וחומר מהבא על האסורה עליו באיסור קל שנאסרת על האוסר אותה -לולי הפסוק, הבא על אחות אשתו פוסל את אשתו עליו  .2

 אותה על הראשון, ואם בא עליה הראשון נאסר השני ]האוסר[. אוסרהשני משנשאת'  גרושתו 'מחזיר .א

 , משא"כ 'אחות אשתו'.עולם איסור איסורה ב. האשה עצמה. גוף נטמא א.מחזיר גרושתו   ונדחה:

  כל האנשים. ב איסורה ב. .הגוף נטמא א. יבמהב ונדחה:אותה על כל אדם, היינו היבם.  האוסרנאסרה על  שנבעלה לאחד מן השוק יבמה .ב

 נאסרת לבעל המאמר.  חלץ וא, גט נתן אפילוהרי  ונדחה:האח שקדם ועשה בה מאמר.  -אותה  האוסר, נאסרה על יבמה שנבעלה לאחד מהאחים .ג

  , נאסרת לבועל.משקה אני אין אמרש או, גט לה נתןאם רק  פילוהיינו הבועל. ונדחה: הרי א האוסרנאסרה על  סוטה שנבעלה לבעל .ד

  .איש אשתשל  חמור יסורזה א ,קל איסור זה אינו ונדחה:אותה לבועל היינו הבעל.  האוסרנאסרה על , שנבעלה לבועל סוטה .ה

 . ימיו כל אוסרה ]הבעל[ האוסרה שאין כיון קל איסור ונקרא -אשת איש שנבעלה לאחר אכן מדובר בלמסקנא  .ו

 

 שאין פוסל ע"י אחרים אינו פוסל ע"י עצמו. מה כוונתו למסקנת הגמרא?ע"י אחרים, פוסל ע"י עצמו. וכל  שפוסל כל אומר יוסי רבי .3

  מותרת לבעלה.  – עדים פי על, היינו בעד אחד אסורה לבעלה ד"יב פ"ע נישאת שנינו לעיל – אמי ר' .א

 מקרה שאותה אשה ששמעו שמת בעלה, נישאה לבעל אחותה שהלכה למדינת הים והתקבלה עדות שמתה. ובמשנתנו נוסף

 בכל מקרה זו שחזרה מותרת לחזור לבעלה, כיון שנישואיו עם אחותה אינם אוסרים את אשתו עליו. קמא לתנא

 , עצמו עלגם את אשתו  פוסל - גיסו  ,בעלה – אחריםמ הפוסלשבאופן זה הוא  דין בית פי עלכשנישאת  -לר' יוסי 

 . מועצ פוסל אינו - אחרים פוסל אינוש עדים פי עלאבל כשנישאת 

 אשתואסורה לגיס, ואעפ"כ  גיסו אשתבשניהם , וגיסו ארוסתו או וגיסו אשתואין הבדל אם הלכה למדינת הים  :קמא לתנא – נפחא יצחק רבי .ב

 מותרת לו. 

ואם תחזור לגיסו  בארוסתו וגיסו חוששים שיאמרו תנאי היה לו בקידושין עם אשתו ונשא אחותה לאחר שגירשה גיסו ואח"כ גירשה, :יוסי לרבי

 . עצמו ידי על פוסל אף והלכך -]גיסו[  אחרים ידי על פוסליאמרו שמותר להחזיר גרושתו משנשאת לכן 

 אבל באשתו וגיסו שלא יאמרו שהיה תנאי וכו' אינו פוסל ע"י אחרים ולכן אף אשתו מותרת לו. 

 

 רב אמר הרי היא כאשת איש שמואל אמר אינה כאשת איש. מה ביאור מחלוקתם? –יבמה  .4

 , האם מותרת לחזור לבעלה הראשון?אשתו בתורת יבום את ונשא אחיו האח הנשאר שמת ושמע, הים למדינת והלך אשה אחיו קידש -רב הונא  .א

שיש לחוש שיאמרו שלראשון היה תנאי ולא נתקיים, והשני נשאה בהיתר, ואם נתירה  כיון לבעלה הראשון, ואסורה איש כאשת היא הרי :לרב

 לראשון יחשבו שנושא את אשת אחיו השני.

  ומותרת לבעלה הראשון, אין לחוש ליאמרו 'תנאי' כיון שאינו דבר מצוי.  איש כאשת אינה לשמואל:

 ?שפסק כר' יוסי והרי ר' יצחק נפחא מבארו שחוששים לתנאילפי שמואל שלא חוששים ליאמרו תנאי היה, כיצד מתיישב עם כך 

 יתכן שכוונת שמואל שהלכה כר' יוסי ע"פ ביאורו של רב אמי. .א

 [לו אין אחותה נאסרת על גיסונשואה שבמקום שאשתו ] אף לפי ביאורו של ר' יצחק נפחא יתכן שפסק כר' יוסי רק בחלק 'אינו פוסל' .ב

 ליבם כמו אשת איש שזינתה.האם שומרת יבם שזינתה אסורה  .ב

 אם קידשה אדם מהשוק האם קידושין תופסים או שהיא כאשת איש. .ג
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