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  לא אסרו כלה אלא מפני כלה
  

א "וכ� אומר רבי אמי ביבמות כ. מנה ג� את כלת הב� ואת כלת הבת, שאסורות מדרבנ�, "שניות לעריות"בי� 

  ".לא אסרו כלת בתו אלא משו� כלת בנו: "ומפרש רב חסדא". לא אסרו כלה אלא מפני כלה: "ב"ע

רב פפא אמר כגו� כלתה דבי רב פפא בר . ציתאידבי בר  אסברה ל� כגו� כלתה: "אומר ש� אביי לרבא כ"אח

  ".רב אשי אמר כגו� כלתה דבי מרי בר איסק. אבא

וכלות  ,�כלות הבני� ה� נשי בני בני, ולא מוב� מה ראו צור� להרבות בדוגמאות לעני� שהוא כל כ� פשוט

שהסב אסור לו , ותבמקו� לומר בפשט, ולמה נזקקו להרבות בדוגמאות מ� החיי�, הבנות ה� נשי בני הבנות

א� ג� זה דבר , ל היו ג� כלות של בני� וג� כלות של בנות"י מפרש שבמשפחות הנ"רש? לשאת את אשת נכדו

  .רגיל במשפחות ברוכות ילדי� כשהסב זוכה להארי� ימי� לראות את נישואי נכדיו

לפירוש זה ". ו הבני�בעלי בתי� גדולי� שהבנות מצויינות בבתיה� כמ' פי: "הוא אומר, ער� כלתא, בערו�

" מצויות"ל "נראה לי שיש כא� טעות סופר וצ. אינה מתפרשת כא�" מצויינות"אי� משמעות כי המלה 

  .בזה יתפרשו דברי הערו� ודברי הגמרא כאחד, "מצויינות"במקו� 

 הבנות היו רגילות ללכת אחרי. בדר� כלל נשארו הבני� בבית הוריה� כשנשאו נשי� וקיימו את� בית אחד

תעייל ולא : "ב"ע' ק ט"עיי� למשל במו, וראיות רבות לדבר. בעליה� לבית� החדש או לבית הורי הבעלי�

ה שרתי בגויי� "וכ� באיכה רבתי ד)" תביא כלה לבית� ולא ימות בנ� שתצא ותחזור בת� אצל�(תיפוק 

, � עמודי הביתש� נמשלו הבני� לשוקיי� שה. בספור על חכמת האורח הירושלמי בחלוקת העו# המפוט�

  .כי ה� פורחות מבית הוריה� לכנפיי� –והבנות 

ש� נשארו ג� הבנות בבית אביה� לאחר נישואיה� . בבתיה� של המשפחות שבגמרא ביבמות לא נהגו כ�

לזה מתכוי� הערו� . וכ� ישבו בבית אחד משפחות הבני� ע� משפחות הבנות, והחתני� ישבו בבית נשותיה�

  ".בבתיה� כמו הבני�") מצויינות"ולא (ת שהבנות מצויו"באומרו 

אפשר להסיק , א� התלמוד ראה צור� להביא דוגמאות כאלה, לכה שלנו טע� חדש לגמריהבזה מקבלת ה

שפחת כלומר שהבת ומשפחתה יושבי� בבית אחד ע� מ, שכלת הבת לא נאסרה אלא במקרי� כאלה, מכ�

בדר� כלל משפחות אלה לא ישבו . שיבואו להחלי# בי� כלת הבת לכלת הב� כי רק במקרה כזה יש חשש, הב�

  ".לאיחלופי אתו"בבית אחד וג� אי� לחשוש שמא 

תו לא נאסרה אלא למי שהיתה לו כלת הב� בכלת : "... ז"מובאת דעה דומה בש� ריא" שלטי הגיבורי�"ב

דרכי "בעל ". תתאלמ� או שתתגרשאבל מי שהיתה לו כלת הבת בלבד מותרת היא לו לאחר ש, וכלת הבת

דהא הרבה שניות אמרו משו� דאתי למיחל# "ואומר ' ו ו"חולק על כ� בטור אב� העזר סימ� ט" משה

בי� אית ליה אחרת או לית ליה אחרת אלא בכל עני� "ולא חילקו הפוסקי� " ב דיבמות"באחרת כדאיתא פ

ה� כלות ג� מ� הב� וג� מ� משפחות שיש ל ז שהרי בגמרא מדברי� רק על"ח סבור כריא"א� הב". אסורה

לפי פירוש הערו� עלינו להוסי# ולומר שאי� איסור חל אלא א� כלות הבת והב� . ש חשש להחלפההבת וי

  .יושבות בבית אחד

� הפוסקי� לאסור בכל מקרה את כלת הבת היא שהגמרא הביאה את המקרי� כדי להוכיח שאכ� לעתי� עט

זאת , וכיו� שכ� יש לאסור בכל מקו�, ת אחד ואז יש חשש שיבואו להחלי#קורה שהמשפחות יושבות בבי

המאירי יבמות ". (מתו� שיש מה� שגדלות בבית אחד גזרו א# על השאר"כנראה ג� דעת המאירי באומרו 

  )).קט(ב ועיי� ש� חנו� הבית "ג ע"ז מ"הוצאת חנו� אלבעק תש 96עמוד 

בני הבעל מאשה (הגדלה בי� האחי� ) בת אשתו(ב בת חורגת "ג ע"יוחנ� סובר בסוטה מ' לבסו# יש להעיר שר

. רה להנשא לאחי� כי מי שאינו מכיר בה ורואה אותה שגדלה אצלו כסבור שהיא אחות האחי�אסו )אחרת

  .א� הגמרא פוסקת להיתר
  

  ]קכב�קכא' עמ, ל ובלשונ�"עיוני� בדברי חז, הרב חנו� ארנטרוי: מתו�[


