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  "הנושא את בת אחותו" 
  ?בת אחותו) דווקא(מדוע נקט 

  
  

  )ב"יבמות סב ע(י "רש
  :גיעגועי אד� רבי� על אחותו יותר מ� אחיו ומתו� כ� נמצא מחבב את אשתו. בת אחותו הנושאו
  
  

  )ב"יבמות סב ע( 'תוס
ה בת אחיו אבל אחותו נקט לפי שמשדלתו בדברי� ''� דה''פירש רשב. את בת אחותו הנושאו

רוב בני�  'לפי שהיא בת מזלו כדאמרית אומר דדוקא נקט בת אחותו ''ושכיח שנושא בתה ור
  :דומי� לאחי הא�

  
  

  ה"יד רמ
שאי� ל� בקרובותיו שמותרת לינשא לו קרובה לו מבת אחותו ובת  בת אחותו והיינו טעמא דנקט

אחיו אלא שבת אחותו עלובה מבת אחיו מפני שהאשה עלובה יותר מ� האיש לפיכ� גמילות חסד 
  ת אחותו עדיפא מבת אחיודנישואי ב

  
  

  תורת חיי�
לק בה� חועוד נראה לפי שאחותו יש לה בלבה עליו על שהוא יורש נכסי אביה והיא אי� לה 

וכשהוא נושא את בתה ונהנית מ� הנכסי� נח דעתה דבת כרעא דאמה היא לכ� נקט בת אחותו 
דיק רוצה שיהיו בניו דומי� דיקי� וכל צנ� אלא בצש לומר דלאו ברשיעי עסקיועוד י . ולא בת אחיו

דרוב בני�  �ל ידי כ� יהיו בניו דומי� לו דכיועלו וילכו בדרכיו לכ� ראוי לו שישא את בת אחתו ש
דומי� לאחי א� נמצא דבני אחותו הזכרי� דומי� לו וכשהוא נושא את בת אחותו נמצא שבניו 

  :שה� דומי� לו �דומי� לבני אחותו הזכרי
  
  

  )א"צט עיבמות ( 'תוס
' חיו פיר לאד� לישא אשת ב� אבירושלמי זאת אומרת מות' אמרי. אשת אחיו ואשת ב� אחיו ספק
כא� יכול מותר מה ''האחי� אפ ל מצות יבמי� א� ימות ותפול לפניפ שיכול לבא לידי ביטו"אע

ת אחותו אחותו דוקא ב והנושא בת:) לעיל סב(בהבא על יבמתו ' � שפי"להיות ראיה לפירוש ריב
  :כ מצוה דמבטל מצות יבמי�"אבל בת אחיו אי� עושה כ

  
  

  )אות ח(מרגליות הי� 
מאי טע� ר אומב] טו' ט ע"מ תרנ"גבול מנשה פפא' י בס"מודפסת מכת[בתשובת רב שרירא גאו� 

ל דהנושא בת אחיו רוצה לעקור דבר מ� התורה דהיינו מצות יבו� "אמר בת אחותו ולא בת אחיו י
  .לו משו� הכי לא אמר בת אחיו שא� ימות בלא בני� לא יוכל ליבמה שהרי ערוה היא


