מפעל משנה תורה
יחד עם "פורטל הדף היומי"
מגישים
ללומדי הדף היומי במסכת יבמות את

הלכות ייבום וחליצה של הרמב"ם
מתוך המהדורה המבוארת של מפעל משנה תורה.
המהדורה פורצת הדרך ללומדי הרמב"ם היומי שאלפים למדו
ממנה ,וייחודה הוא הבנת הרמב"ם מתוך דבריו שלו בנאמנות
ובדיוק.
תפתח  -תבין על מה מדברים
מבצעים מיוחדים לקראת לימוד הרמב"ם היומי במחזור
המתחיל בכ"ג כסלו תשע"ה
לפרטים לחץ כאן.
לאתר כאן .לדיונים בפייסבוק כאן.
לחנות כאן.
לאפליקציה החינמית (נוסח הרמב"ם) כאן.
ללימוד באתר ישיבה.

לקראת לימוד הרמב"ם היומי עד כ טבת תשע"ה
מחירי מבצע חסרי תקדים
מהדורה קלה  17כרכים  .₪ 360 -היא מהדורת המנויים
מהדורת כיס  19כרכים  .₪ 300 -היא מהדורת החמ"ד
מהדורת מופת  4כרכים ₪ 480 -
לרוכש סט כל הביאור באפליקציה בחינם!
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מבנה ההלכות
החייבים בייבום (א-ג) ,מצוַת החליצה (ד) ,אחים ויבמות הראויים לייבום וחליצה (ה-ח).

א

הגדרת המצוות (א-ב) ,הזרע הפוטר מן הייבום (ג-1ה) ,האח הזוקק לייבום (ו-ח) ,ייבום
החיוב; צרות
וקרובות; ַה ְמתנה וחליצה לכמה יבמות (ט-יא) ,איסורי חיתון הנובעים מן הייבום או החליצה (יב-1יד) ,החזרת
יבמה שגירש אותה (טו) ,גיל היבם והיבמה (טז-יח) ,חודשי ההבחנה וייבום מעוברת (יט-כג).

ב

דרך הייבום; רצון קידושי יבמה וכתובתה (א-ד) ,גירושין בגט לאחר כינוסה (ה-1ה ,)2סדר הקדימה בייבום
הצדדים; איסורה ובחליצה (ו-ט) ,יבמה שאינה רוצה להתייבם (י-יג) ,כתובת היבמה (יד-יז) ,יבמה שנתקדשה
לזר
לזר (יח-כא).
נאמנות הבעל לומר שיש לו בנים או אחים (א-ד) ,נאמנות עדות על מיתת הבעל (ה-י),
עדות הנאמנת
נאמנות האישה (יא-טו) ,ספק יש בנים או אחים (טז-1יט).

ד

החליצה; נוסחי סדר החליצה (א-יא) ,חליצה בלא כל מרכיביה (יב-טז ,)2בעיות בגפיים ובמנעל (יז-כ),
חליצה באופן שונה (כא) ,היריקה (כב-כג) ,חליצה מוטעית וחליצה כפויה (כד-כה) ,הגדרות
השטרות
חליצה שאינה כשרה (כו-כח) ,כתיבת גט החליצה והכתובות (כט-לה).
יבמה שניתן לה גט או מאמר (א-ה) ,מאמר כשר ומאמר פסול (ו-ח) ,בעילה כשרה ובעילה
צירופי מאמר,
פסולה (ט) ,חליצה מעולה וחליצה פחותה (י-יב) ,דיני ביאה ומאמר כשרים ופסולים
גט ,בעילה
(יג-1יג ,)2פעולה אחר פעולה (יד-טז) ,ספק מי נתייבמה ראשונה (יז) ,תוקף מעשהו של
וחליצה
קטן (יח-כב) ,ייבום קטנה וחרשת (כג-ל).
ארבעת מיני היבמים (א-ד) ,ארבעת מיני היבמות (ה-ח) ,יבמה האסורה ליבם (ט-יא),
האחים והיבמות
יבמה שהייתה אסורה לבעלה (יב-יג ,)2איסור צרת ערווה (יד-טו) ,אשת אחיו שלא היה
הראויים לייבום
בעולמו (טז-יח) ,איסור צרת אישה האסורה לבעלה (יט-כ ,)2היתר צרת ערווה (כא-1כד),
וחליצה
צרת ערווה בזיקה (כה-כו) ,זיקת שני יבמים (כז-לא).
אחים רבים
זיקת שתי נשים משני בתים שנאסרו יחד (א-ז) ,בעיות בניתוק הזיקה (ח-י) ,זמן יצירת
ויבמות רבות
הזיקה (יא-יב) ,זיקה הנובעת מגירושין גמורים ונישואין לא גמורים (יג-כא) ,הכלל (כב).

ג

ה
ו
ז
ח

ספקות

ספק בשאלת זהות היבמה (א-1ג) ,בנים בספק (ד-ח) ,שמעה שמת בעלה ונישאת (ט),
חמישה בנים מספק מחמש נשים (י-יא) ,זהירות בספקות (יב-יג).

פסוקי התורה שבכתב
דברים כה,ה-י:
מצוות הייבום
והחליצה

שת הַ ּ ֵמת הַ חוּצָ ה
ִ ּכי י ְֵׁשב ּו ַא ִחים י ְַחדָּ ו וּמֵ ת ַאחַ ד מֵ הֶ ם וּבֵ ן אֵ ין לוֹ לֹא ִת ְהיֶה ֵא ׁ ֶ
יש זָר [למי שאינו אחיו] ,יְבָ ָמ ּה [אחי המת] ָיבֹא ָעלֶ יהָ ו ְּל ָקחָ ּה לוֹ ְל ִא ּ ָׁשה
ְל ִא ׁ
שם ָא ִחיו הַ ּ ֵמת ,וְ לֹא י ּ ִָמחֶ ה ְׁשמוֹ
שר ּ ֵתלֵ ד יָקוּם ַעל ׁ ֵ
וְ י ְ ִּב ָמ ּה :וְ הָ יָה הַ ְ ּבכוֹ ר אֲ ׁ ֶ
ש ְע ָרה
יש לָ ַקחַ ת אֶ ת י ְִב ְמ ּתוֹ  ,וְ ָע ְל ָתה י ְִב ְמ ּתוֹ הַ ּ ַׁ
ִש ָראֵ ל :וְ ִאם לֹא י ְַח ּפֹץ הָ ִא ׁ
ִמיּ ְ ׂ
ִש ָר ֵאל
שם ְ ּבי ְ ׂ
אֶ ל הַ ז ְֵּקנִ ים [אל בית הדין] וְ ָא ְמ ָרה מֵ אֵ ן יְבָ ִמי ְלהָ ִקים ְל ָא ִחיו ׁ ֵ
לֹא ָאבָ ה י ְ ַּב ִמי :וְ ָק ְרא ּו לוֹ ז ְִקנֵי ִעירוֹ וְ ִד ְ ּבר ּו אֵ לָ יו ,וְ ָע ַמד וְ ָא ַמר לֹא חָ פַ ְצ ִּתי
ְל ַק ְח ּ ָת ּה :וְ נִ ְ ּג ָׁשה י ְִב ְמ ּתוֹ אֵ לָ יו ְל ֵעינֵי הַ ז ְֵּקנִ ים וְ חָ ְלצָ ה נַעֲ לוֹ מֵ ַעל ַרגְ לוֹ וְ י ְָר ָקה
שר לֹא י ְִבנֶה ֶאת ֵּבית
יש אֲ ׁ ֶ
שה לָ ִא ׁ
ְ ּבפָ נָיו [מולו] ,וְ ָענְ ָתה וְ ָא ְמ ָרה ָּככָ ה י ֵָע ֶׂ
ִש ָראֵ לֵ ּ ,בית חֲלוּץ הַ ּנ ַָעל:
ָא ִחיו :וְ נִ ְק ָרא ְׁשמוֹ ְ ּבי ְ ׂ

כות י ִּב ּום וַ ח ֲִליצָ ה
ִה ְל ֹ
מניין המצוות :א) לְ יַ ֵּבם – לישא את
יֵ ׁש ִּבכְ לָ לָ ן ָׁשלׁש ִמ ְצוֹותְׁ ,ש ֵּתי ִמ ְצוֹות ֲע ֵׂשה וְ ַא ַחת ִמ ְצוַ ת ֹלא
אשת אחיו שמת כדי להקים זרע לאחיו.
ַת ֲע ֶׂשה ,וְ זֶ ה הּוא ּפְ ָר ָטן :א) לְ יַ ֵּבם .ב) לַ ֲחֹלץ .ג) ֶׁשֹּלא ִּתּנָ ֵׂשא
הייבום מאפשר את המשכיות המשפחה
יְ ָב ָמה לְ ִאיׁש זָ ר ,עַ ד ֶׁש ָּתסּור ְרׁשּות ַהּיָ ָבם ֵמעָ לֶ ָיה .וְ ָה ִא ָּׁשה
ושלמותה ,ולפיכך היה נהוג לעשותו
קּוקה לְ יָ ָבם'ְּ ,ורׁשּות ַהּיָ בָ ם
ֶׁש ִהיא ְראּויָ ה לְ יִ ּבּום נִ ְק ֵראת 'זְ ָ
עוד לפני מתן תורה (ראה בראשית לח,ח),
והתורה הכירה בקיומו והמשיכה את
ּובאּור ִמ ְצוֹות ֵאּלּו ִּבפְ ָר ִקים ֵאּלּו.
נִ ְק ֵראת 'זִ ָּקה'ֵ .
אותו המנהג (מו"נ ג,מח; י') .אחי המת
נקרא 'יבם' או 'יבמּה' (=היבם שלה) ,והמועמדת לייבום קרויה 'יבמה' או 'שומרת יבם' או 'זקוקה לייבום' .ואם היא
חולצת לו ,היא קרויה 'חלוצה' .ב) לַ ֲחֹלץ – שתחלוץ היבמה את נעלו של היבם בבית הדין ,אם היבם מסרב לייבם
אותה .מעשה זה משפיל את היבם ,וייתכן שיגרום לו לחזור בו מהימנעותו לקחת את אשת אחיו המת לאישה (מו"נ
יה – כשיחלוץ לה או ימות .איסור זה הוא לאו
ג,מט) .ג) לְ ִאיׁש זָ ר – שאינו אחיו של המת .עַ ד ֶׁש ָּתסּור ְרׁשּות ַהּיָ בָ ם ֵמעָ לֶ ָ
קּוקה – קשורה .זִ ָּקה – קשר .הזיקה אוסרת על היבמה להינשא לאנשים אחרים ,ומתירה
שאין בו כרת (אישות א,ז) .זְ ָ
ליבם לשאת את אשת אחיו (האסורה לו שלא בייבום).
הקדמה :מקראה של מערכת הסימונים באיורים המלווים את הביאור מצויה בתחילת ספר נשים .בהלכות ייבום וחליצה
מופיעים תדיר הביטויים האלה • :אינה חליצה או לא עשה כלום או אינה כלום – משמעם שהחליצה פסולה מן התורה,
והאישה אסורה להינשא לזר ,ויכולה להתייבם או לחלוץ ,כפי שהיה לפני החליצה • .חליצה פסולה – משמעו שהחליצה
פסולה מדברי חכמים ,והאישה אסורה להינשא לזר עד שתחלוץ חליצה כשרה ,ואסור לה גם להתייבם (להלן ד,כו).

רּוסין – לבירור
ּׂשּואיןֵ ,א ִ
א  נִ ִ
אשוֹ ן
ּ ֶפ ֶרק ִר ׁ
המושגים ראה הביאור בפתיחת ספר
החיוב; צרות וקרובות; ַה ְמתנה
נשים .זֶ ַרע – צאצאיםֶׁ .שּזֹו ִא ְׁשּתֹו ִהיא
ֶׁש ִה ְקנּו לֹו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם – אין צורך
הגדרת המצוות
בקניין הקידושין ,מכיוון שכבר היא
ּתֹורה ֶׁשּיְ יַ ֵּבם ָא ָדם ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ֵמ ָאבִ יו,
א   ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ִמן ַה ָ
קנויה לו מתוקף מצוַ ת התורה ,ואף
על פי כן תיקנו חכמים שיקדש אותה
רּוסיןִ ,אם ֵמת ְּבֹלא זֶ ַרעֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר:
ּׂשּואין ֵּבין ִמן ָה ֵא ִ
ֵּבין ִמן ַהּנִ ִ
(להלן ב,א)ּ .וכְ ֻת ָּב ָתּה עַ ל נִ כְ ֵסי ַּבעְ לָ ּה
"ּובן ֵאין לֹו [ ]...יְ ָב ָמּה יָ בֹא עָ לֶ ָיה ּולְ ָק ָחּה לֹו לְ ִא ָּׁשה וְ יִ ּבְ ָמּה"
ֵ
ֶׁש ֵּמת – הכתובה היא שטר שכותב
ּתֹורה ֵאינֹו ָצ ִריְך לְ ַק ֵּדׁש יְ בִ ְמּתֹוֶׁ ,שּזֹו ִא ְׁשּתֹו
ּומן ַה ָ
(דברים כה,ה)ִ .
הבעל לאשתו בשעת הנישואין ,ובו
הוא מבטיח לה בין השאר סכום כסף,
ִהיא ֶׁש ִה ְקנּו לֹו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םֶ ,אּלָ א יָ בֹוא עָ לֶ ָיהּ ,וכְ ֻתּבָ ָתּה עַ ל
אם יגרש אותה או תתאלמן .ואם היא
נִ כְ ֵסי ַּבעְ לָ ּה ֶׁש ֵּמת.
מתייבמת ,אין צורך שיכתוב לה היבם
כתובה חדשה (להלן ב,ב) ,אלא אם אין
ב  ֹלא ָר ָצה לְ יַ ֵּבם ,אֹו ֶׁשֹּלא ָר ָצת ִהיא – ֲה ֵרי זֶ ה חֹולֵ ץ לָ ּה,
לה כתובה מבעלה הראשון (אישות
ּתֹורה
ּומ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ִמן ַה ָ
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִּת ְהיֶ ה ֻמ ֶּת ֶרת לְ ִהּנָ ֵׂשא לְ ַא ֵחרִ .
כב,יד) .ואם גירש אותה היבם או מת,
לַ ֲחֹלץ ִאם ֹלא ָר ָצה לְ יַ ֵּבםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וְ ָחלְ ָצה נַ ֲעלֹו( "...שם כה,ט).
הכתובה נגבית מנכסי בעלה שמת,
המשועבדים לשם כך ,והיבם אינו יכול
קֹוד ֶמת לְ ִמ ְצוַ ת ֲחלִ ָיצה.
ּומ ְצוַ ת יִ ּבּום ֶ
ִ
למכור אותם (אישות כב,יא).
ב   ֶׁשֹּלא ָר ָצת ִהיא – "לפי שאינה בשביה ,שתבעל לׂשנוי לה [למי שהיא שונאת]" .ויש לה דין מורדת בבעלה (להלן ב,י;
יצה – יש עדיפות למצוַ ת הייבום על פני החליצה ,אפילו אם
קֹוד ֶמת לְ ִמ ְצוַ ת ֲחלִ ָ
ּומ ְצוַ ת יִ ּבּום ֶ
לפרטי דין זה ראה אישות יא,ח)ִ .
היבם אינו מתכוון לשם מצוה ,ונושא אותה לאישה רק מפני שהיא יפה או עשירה (שו"ת ריח; פה"מ בכורות א,ז).
פרק א
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גַ   2מ ְמזֵ ר – מי שנולד מביאת אישה
אסורה משום ערווה ,חוץ מן הנידה,
שאינו יכול לשאת לאישה בת ישראל
בֹודה
עֹובד ֲע ָ
לעולם (איסורי ביאה טו,א)ֵ .
זָ ָרה – אף על פי שלעניינים מסוימים הוא
נחשב כגוי (שבת ל,טו) .דּ  1וכְ ִאּלּו ֵאינָ ם
– ואינם חשובים כילדיו לכל דיני התורה.
בֹודה זָ ָרה – ֲה ֵרי זֶ ה
אֹומר ַּב ִּׁשפְ ָחה – כנענית (גויה) ,שהיא גֲ   2אפִ ּלּו ָהיָ ה לֹו זֶ ַרע ַמ ְמזֵ ר אֹו עֹובֵ ד ֲע ָ
ֵ
ּומן ַהּנָ כְ ִרית
ּפֹוטר ֶאת ִא ְׁשּתֹו   .דֲ   1אבָ ל ּבְ נֹו ִמן ַה ִּׁשפְ ָחה ִ
ֵ
במצב ביניים בין גויה לבין יהודייה (איסורי
"אם ֲאדֹנָ יו יִ ֶּתן לֹו ִא ָּׁשה [לעבד
ביאה יב,יא)ִ :
ּפֹוטר; ֶׁשּזֶ ַרע ַהּבָ א ִמן ַה ִּׁשפְ ָחה – ֲעבָ ִדים; וְ ַהּבָ א ִמן
ֵאינֹו ֵ
העברי] וְ יָ לְ ָדה לֹו ָבנִ ים אֹו ָבנֹותָ ,ה ִא ָּׁשה
אֹומר ּבַ ִּׁשפְ ָחה:
ַהּגֹויָ ה – ּגֹויִ יםּ ,וכְ ִאּלּו ֵאינָ םֲ .ה ֵרי הּוא ֵ
יה וְ הּוא יֵ ֵצא ְבגַ ּפֹו
יה ִּת ְהיֶ ה לַ אד ֹנֶ ָ
וִ ילָ ֶד ָ
ָ
"ה ִא ָּׁשה וִ ילָ ֶד ָיה ִּת ְהיֶ ה לַ אדֹנֶ ָיה" (שמות כא,ד) – ְמלַ ֵּמד ֶׁשּוְ לָ ָדּה
[לבדו]" – שהילדים מיוחסים לאמם
השפחהַּ .ובּגֹויָ ה הּוא ֵ
אֹומרּ" :כִ י יָ ִסיר ֶאת ּבִ נְ ָך ֵמ ַא ֲח ַרי" (דברים
מֹוהּ .ובַ ּגֹויָ ה הּוא ֵ
אֹומר – באזהרה ּכָ ָ
ת
א
ֶ
יר
ס
ִ
יָ
י
ּכִ
"
לאישה:
שלא לשאת אותה
ז,ד) – ֵמ ִסיר אֹותֹו ִמּלֵ ָח ֵׁשב ּבַ ָּק ָהל .וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ְח ֵרר ְּבנֹו
ֹלהים ֲא ֵח ִרים ,וְ ָח ָרה
ּבִ נְ ָך ֵמ ַא ֲח ַרי וְ עָ ְבדּו ֱא ִ
ִמן ַה ִּׁשפְ ָחה ,אֹו נִ ְתּגַ ּיֵר ּבְ נֹו ִמן ַהּגֹויָ ה – ֲה ֵרי ֵהן ּכִ ְׁש ָאר ַהּגֵ ִרים
ַאף ה' ָּבכֶ ם וְ ִה ְׁש ִמ ְידָך ַמ ֵהר"ֵ .מ ִסיר אֹותֹו
ּפֹוט ִרין ֶאת ִא ְׁשּתֹו.
ִמּלֵ ָח ֵׁשב ַּב ָּק ָהל – הבנים לא ייחשבו וְ ַה ְּמ ֻׁש ְח ָר ִרין ,וְ ֵאינָ ן ְ
כיהודים ,שהם קהל ה' ,כדברי הרמב"ם:
"מסיר אותו מלהיות אחרי ה' .ודבר זה דֲ   2ה ֵרי ֶׁש ָהיָ ה לֹו ּבֵ ן ִמן ַה ִּׁשפְ ָחה ֶׁשּלֹו וְ ִׁש ְח ְררֹו ,וְ ִׁש ְח ְר ָרּה
ּומת ּבְ ֹלא זֶ ַרע – ֲה ֵרי זֹו ִּת ְתיַ ּבֵ ם לְ ָא ִחיו ,וְ ַאף עַ ל ּפִ י
גורם להידבק בגויים ,שהבדילנו הקדוש ּונְ ָׂש ָאּה ֵ
ברוך הוא מהם ,ולשוב מאחרי ה' ולמעול
ֶׁש ְּבנָ ּה ִמ ֶּמּנּו ַקּיָ םֶׁ ,שּכְ בָ ר ִׁש ְח ְררֹו.
בו" (שם יב,ז–ח)ֶׁ .שּנִ ְׁש ַּת ְח ֵרר ּבְ נֹו – בשחרור
יח ִא ְׁשּתֹו ְמעֻ ּבֶ ֶרתִ :אם ִהּפִ ילָ ה ַא ַחר מֹותֹו
העבד ובטבילתו במקווה ,בא לידי סיום ה   ִמי ֶׁש ֵּמת וְ ִהּנִ ַ
תהליך צירופו לעם ישראל (שם יג,יב)ֲ .ה ֵרי – ֲה ֵרי זֹו ִּת ְתיַ ּבֵ ם; וְ ִאם יָ לְ ָדה ,וְ יָ ָצא ַהּוָ לָ ד ַחי לַ ֲאוִ יר ָהעֹולָ ם,
ֵהן ּכִ ְׁש ָאר ַהּגֵ ִרים וְ ַה ְּמ ֻׁש ְח ָר ִרין –
ּומן
טּורה ִמן ַה ֲחלִ ָיצה ִ
שכל ֲאפִ ּלּו ֵמת ּבְ ָׁשעָ ה ֶׁשּנֹולַ ד – ִאּמֹו ּפְ ָ
אחד מהם נחשב כקטן שנולד ,שמבחינה
ַהּיִ ּבּוםֲ .אבָ ל ִמ ִּדבְ ֵרי סֹופְ ִרים – עַ ד ֶׁשּיִ ּוָ ַדע ּבְ וַ ַּדאי ֶׁשּכָ לּו לֹו
הלכתית ,מתנתקת הקרבה המשפחתית
שהייתה בינו לבין הוריו הביולוגיים (שם
נֹודע
מּוריםֲ .אבָ ל ִאם ֹלא ַ
ֳח ָד ָׁשיו ,וְ נֹולַ ד לְ ִת ְׁשעָ ה ֳח ָד ִׁשים ּגְ ִ
יד,יא).
לׁשים יֹום – ֲה ֵרי זֶ ה וָ לָ ד ַקּיָ ָמה,
לְ כַ ָּמה נֹולַ דִ :אם ָׁש ָהה ְׁש ִ
דֶׁ   2שּכְ ָבר ִׁש ְח ְררֹו – ודינו כעבד
ּומן ַהּיִ ּבּום; וְ ִאם ֵמת ּבְ תֹוְך
ּופֹוטר ֶאת נְ ֵׁשי ָאבִ יו ִמן ַה ֲחלִ ָיצה ִ
ֵ
משוחרר ,מפני שהביאה על השפחה
לׁשיםּ ,בֵ ין ֶׁש ֵּמת ֵמחֹלִ י ּבֵ ין ֶׁשּנָ פַ ל
לׁשיםֲ ,אפִ ּלּו ּבְ יֹום ַה ְּׁש ִ
ַה ְּׁש ִ
הייתה ביאת זנות ,והבן שנולד ממנה הוא
ִמן ַהּגַ ג אֹו ֲאכָ לֹו ֲא ִרי – ֲה ֵרי זֶ ה ָספֵ ק נֵ פֶ ל ָספֵ ק ּבֶ ן ַקּיָ ָמה,
עבד כנעני (עוד בעניין זה ראה גירושין י,יט).
ה   ְמעֻ ֶּב ֶרת – הרהִ .מ ִּד ְב ֵרי סֹופְ ִרים ּולְ פִ יכָ ְך ִאּמֹו חֹולֶ ֶצת ִמ ִּדבְ ֵרי סֹופְ ִרים ,וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמת.
– מדברי חכמיםֶׁ .שּכָ לּו לֹו ֳח ָד ָׁשיו
האח הזוקק לייבום
– שנולד לאחר תשעה חודשי הריון
בֹודה
שלמים ,וכבר אין ספק שמא הוא נפל .ו   ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ָאח ִמּכָ ל ָמקֹוםֲ ,אפִ ּלּו ַמ ְמזֵ ר אֹו עֹובֵ ד ֲע ָ
וָ לָ ד ַקּיָ ָמה – העשוי לחיות .נֵ פֶ ל – זָ ָרהּ ,בֵ ין ָק ָטן ּבֵ ין ּגָ דֹול – ִמ ֶּׁשּיָ ָצא ר ֹאׁשֹו וְ ֻרּבֹו לַ ֲאוִ יר
שנולד טרם זמנו וסיכויו לחיות קלושים,
זֹוקק ֶאת ִא ְׁשּתֹו לְ יִ ּבּום.
ָהעֹולָ ם ק ֶֹדם ֶׁשּיָ מּות ָא ִחיוֲ ,ה ֵרי זֶ ה ֵ
ומת לפני שמלאו לו שלושים יום ,שהוא
נחשב כאילו נולד מת (ראה אבל א,ו)ִ .אּמֹו
חֹולֶ ֶצת ִמ ִּדבְ ֵרי סֹופְ ִרים וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמת – שגזרו חכמים לחשוש שמא נפל היה ,ולא פטר את אמו.
זֹוקק ֶאת ִא ְׁשּתֹו לְ יִ ּבּום – שאינה יכולה להינשא לאחר ,וצריכה חליצה להתיר אותה ,אבל ודאי שאסור לה
ו   ַמ ְמזֵ רֵ ...
זֹוקק – קושר ומחייב בזיקת ייבום.
להתייבם לממזר (להלן ו,ז) .וְ ֻרּבֹו – של הגוףֵ .
הזרע הפוטר מן הייבום

ּתֹורה "ּובֵ ן ֵאין לֹו" (שם כה,ה) – ֶא ָחד ַה ֵּבן
ג  1זֶ ה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּבַ ָ
הֹואיל וְ יֵ ׁש לֹו זֶ ַרע ִמּכָ ל
וְ ֶא ָחד ַהּבַ ת אֹו זֶ ַרע ַהּבֵ ן אֹו זֶ ַרע ַהּבַ תִ .
ּפֹוטר ֶאת
ָמקֹוםּ ,בֵ ין ֵמ ִא ָּׁשה זֹו ּבֵ ין ֵמ ִא ָּׁשה ַא ֶח ֶרת – ֲה ֵרי זֶ ה ֵ
ּומן ַהּיִ ּבּום.
ִא ְׁשּתֹו ִמן ַה ֲחלִ ָיצה ִ

םישנ רפס      הצילחו םוביי תוכלה      א קרפ

וְ ִאם ָהיָ ה לֹו ָאח ִמן ַה ִּׁשפְ ָחה אֹו ִמן ַהּנָ כְ ִרית – ֵאינֹו ָא ִחיו
זֹוקק ֶאת ִא ְׁשּתֹו; וְ ַאף עַ ל ּפִ י
לְ ָד ָבר ִמן ַה ְּד ָב ִרים ,וְ ֵאינֹו ֵ
הֹורתֹו ֶׁשֹּלא ּבִ ְק ֻד ָּׁשה,
הֹואיל וְ ָהיְ ָתה ָ
ֶׁש ָהיְ ָתה לֵ ָדתֹו ִּב ְק ֻד ָּׁשהִ ,
ֵאינֹו ָא ִחיו.
ׁשּובין ַא ִחים ֶאּלָ א לַ ֲאבֵ לּות ּולְ עֵ דּות;
ז   ַא ִחים ִמן ָה ֵאם ֵאינָ ן ֲח ִ
ֲא ָבל לְ עִ נְ יַ ן יְ ֻר ָּׁשה אֹו לְ יִ ּבּום וַ ֲחלִ ָיצה – ֲה ֵרי ֵהן ּכְ ִמי ֶׁש ֵאינָ ן,
ֶׁש ֵאין ַא ֲחוָ ה ֶאּלָ א ֵמ ָאב   .ח  ּגֵ ִרים ֶׁשּנִ ְתּגַ ּיְ רּו וַ ֲעבָ ִדים
ֶׁשּנִ ְׁש ַּת ְח ְררּו – ֵאין לָ ֶהן ַא ֲחוָ ה ּכְ לָ ל ,וַ ֲה ֵרי ֵהן ּכְ זָ ִרים זֶ ה לָ זֶ ה;
הֹורתֹו ֶׁשֹּלא ִּב ְק ֻד ָּׁשה וְ לֵ ָדתֹו ּבִ ְק ֻד ָּׁשה ,וְ ַה ֵּׁשנִ י
וַ ֲאפִ ּלּו ֶא ָחד ֵמ ֶהן ָ
אֹומים,
הֹורתֹו וְ לֵ ָדתֹו ִּב ְק ֻד ָּׁשה – ֲה ֵרי ֵהן ּכְ זָ ִרים .וַ ֲאפִ ּלּו ְּת ִ
ָ
הֹור ָתן
וְ נֹולְ דּו ִּב ְק ֻד ָּׁשה – ֵאין ֵּבינֵ ֶיהן ַא ֲחוָ ה ,עַ ד ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ָ
וְ לֵ ָד ָתן ִּב ְק ֻד ָּׁשה.
ייבום וחליצה לכמה יבמות

ּומת – ִּב ָיא ָתּה אֹו ֲחלִ ָיצ ָתּה
ט   ִמי ֶׁש ָהיּו לֹו נָ ִׁשים ַרּבֹותֵ ,
ּפֹוט ֶרת ֶאת ַה ְּׁש ָאר ,וְ ֵאינֹו ְמיַ ּבֵ ם לִ ְׁש ַּתיִ ם,
ֶׁשּלְ ַא ַחת ֵמ ֶהן ֶ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמרֲ :
"א ֶׁשר ֹלא יִ ְבנֶ ה ֶאת ֵּבית ָא ִחיו" (שם כה,ט) – ּבַ יִ ת ֶא ָחד
הּוא ּבֹונֶ ה ,וְ ֵאינֹו ּבֹונֶ ה ְׁשנֵ י ָּב ִּתים .וְ כֵ ן ִאם ָהיּו לֹו ַא ִחים ַרּבִ ים
– ֶא ָחד ֵמ ֶהן חֹולֵ ץ אֹו ְמיַ ֵּבם לְ ַא ַחת ִמן ַהּיְ ָבמֹות ,וְ יֻ ְּתרּו ְׁש ָאר
ַה ָּצרֹות.
י   ָהיּו ִּב ָיבמֹות ֵאּלּו ּכְ ֵׁשרֹות לַ ּכְ ֻהּנָ ה ּופְ סּולֹותִ :אם ָהיָ ה ְמיַ ּבֵ ם
– ְמיַ ֵּבם לְ ֵאי זֹו ֶׁשּיִ ְר ֶצה; וְ ִאם ָהיָ ה חֹולֵ ץ – יַ ֲחֹלץ לַ ּפְ סּולָ ה,
ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ פְ סֹל ֶאת ַהּכְ ֵׁש ָרה לַ ּכְ ֻהּנָ ה ַּב ֲחלִ ָיצה.
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לֵ ָדתֹו ּבִ ְק ֻד ָּׁשה – שנולד כשכבר הייתה
אמו יהודייה ,שהתגיירה או השתחררה.
הֹורתֹו ֶׁשֹּלא ּבִ ְק ֻד ָּׁשה – שנתעברה אמו
ָ
ועדיין היא גויה או שפחה.
ז  לַ ֲאבֵ לּות – שמדברי חכמים ,האדם
חייב להתאבל על מי שהוא אחיו רק
מאמו (אבל ב,א)ּ .ולְ עֵ דּות – שמדברי
חכמים אסור לאדם לדון או להעיד
עם אחיו מאמו או עבורו (עדות יג,א).
לְ עִ נְ יַ ן יְ ֻר ָּׁשה – שאין אדם יורש את
מי שהוא אחיו רק מאמו (נחלות א,ו).
ַא ֲחוָ ה – קשרי אחים .האם קובעת
את זהותו של הנולד ,והאב קובע את
שיוכו לשושלת המשפחתית ,מפני
ששם המשפחה והנחלה נקבעים על פי
האב" ,שנאמר' :ויתיַ לדו על משפחותם
לבית אבותם' (במדבר א,יח) – בית אביו
היא משפחתו ,ואין בית אמו משפחתו"
(איסורי ביאה יט,טו) .ח  וַ ֲה ֵרי ֵהן ּכְ זָ ִרים
זֶ ה לָ זֶ ה – מפני שקרבת המשפחה
בטלה עם הגיור (ראה לעיל ד).
ּפֹוט ֶרת ֶאת ַה ְּׁש ָאר – מן הייבום או
ט   ֶ
החליצה ,והן מותרות להינשא לאחר.
ַה ָּצרֹות – שאר נשות האח" ,מלשון צר
ואויב ,כי על פי רוב שונאות זו לזו"
(מצו"ד ,שמואל-א א,ו).

י  ּכְ ֵׁשרֹות לַ ּכְ ֻהּנָ ה – נשים שמותר
לכהן לשאת אותן
יט)ְ .מיַ ּבֵ ם לְ ֵאי זֹו ֶׁשּיִ ְר ֶצה – ואם היה
כהן ,אינו מייבם אלא את הכשרה.
ׁשֹות ֶיהן לְ פָ נָ יוִ :אם ֶאפְ ָׁשר
יא   ֵמתּו לֹו ַא ִחים ַר ִּבים ,וְ נָ פְ לּו נְ ֵ
ֶׁשֹּלא יִ פְ סֹלּ ...בַ ֲחלִ ָיצה – מפני שאסרו
לֹו לְ יַ ֵּבם ֶאת ּכֻ ּלָ ן – ְמיַ ֵּבם; וְ ִאם לָ או – חֹולֵ ץ לְ כֻ ּלָ ן ,אֹו
חכמים שיישא כהן את החלוצה ,מפני
ּומיַ ֵּבם לְ ִמי ֶׁשּיִ ְר ֶצהַ ,א ַחת ִמּכָ ל
חֹולֵ ץ לְ ִמי ֶׁשּיִ ְר ֶצה ֵמ ֶהן ְ
שהיא דומה לגרושה ,שרק בחליצה
ּוביִ ת.
ַּביִ ת ַ
הותרה להינשא לאחרים (אישות א,ז;
איסורי ביאה יז,ז) .ונימקו חכמים הלכה
איסורי חיתון הנובעים מן הייבום או החליצה
זו ,ש"לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים
צריכים להם" (פה"מ יבמות ד,יא).
רֹות ָיה עָ לָ יו וְ עַ ל ְׁש ָאר
יבַ   1הּכֹונֵ ס ֶאת יְ ִב ְמּתֹו – נֶ ֶא ְסרּו ָצ ֶ
יא   ִאם ֶאפְ ָׁשר לֹו לְ יַ ֵּבם ֶאת ּכֻ ּלָ ן –
ָה ַא ִחים .וְ ִאם ָּבא הּוא אֹו ֶא ָחד ֵמ ֶא ָחיו עַ ל ָצ ָר ָתּה – ֲה ֵרי זֶ ה
"שיהיה יכול ליתן ְׁש ֵאר [מזונות] כסות
ֵ
עֹובר ַּב ֲע ֵׂשהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :יְ ָב ָמּה יָ בֹא עָ לֶ ָיה" (שם כה,ה)ֹ ,לא עָ לֶ ָיה
ועונה [זמנים ליחסי אישות] כראוי לכל
וְ עַ ל ָצ ָר ָתּה; וְ לָ או ַה ָּבא ִמּכְ לַ ל ֲע ֵׂשה – ֲע ֵׂשה.
אחת ואחת" (אישות יד,ג)ַ .א ַחת ִמּכָ ל ִמּכָ ל
ּבַ יִ ת – אישה אחת מכל אח שמת.
יבּ  1כֹונֵ ס – נושא .לָ או ַהּבָ א ִמּכְ לַ ל ֲע ֵׂשה ֲע ֵׂשה – איסור שלא נתפרש בתורה בלשון שלילה ,אלא נלמד ממשמעות
לשון עשה האמור בתורה ,והעובר עליו הוא בגדר עובר על מצוַ ת עשה ולא על מצוַ ת לא תעשה.
(איסורי ביאה פרקים יז–

םישנ רפס      הצילחו םוביי תוכלה      א קרפ

194

יבְׁ   2שנִ ּיֹות – קרובות משפחה שאסרו
חכמים לבוא עליהן כסייג לאיסורי
הערווה (אישות א,ו) .ונקראו כן ,מפני שהן
משניות לאיסורי הערווהִ .אּסּור עֶ ְרוָ ה
– האיסור לשאת את אשת האח (איסורי
ּדּוׁשין
ביאה ב,א) .לְ פִ יכָ ְך ּתֹופְ ִסין ָּב ֶהן ַה ִּק ִ
ּכִ ְׁשנִ ּיֹות – אם נשא אותן בעברה,
להבדיל מן העריות האסורות מן התורה,
שהקידושין אינם תקפים בהן (אישות ד,יב).
יג  ּכְ ִא ְׁשּתֹו ֶׁשּגֵ ְר ָׁשּה – שקרובותיה
אסורות עליו גם אם גירש אותה,
והחליצה דומה לגירושין (לפירוטן ראה
איסורי ביאה ב,ז)ֵ .מ ָתה יְ בִ ְמּתֹו וַ ֲע ַדיִ ן ִהיא
קּוקה לֹו – שמתה לפני שנתייבמה או
זְ ָ
ּומ ָּתר ָא ָדם לִ ָּׂשא ֲאחֹות ָצ ַרת
חלצהֻ .
לּוצתֹו – ראה איור .קרובות הצרה אינן
ֲח ָ
אסורות כקרובות החלוצה (להשוואה ראה
איסור צרת אחות חלוצתו להלן ו,כ).

שרה

ח נה

ר א ו בן

פ ני נה

וי

איור מבאר להלכה יג – אֲחֹות צָרַת
חֲלּוצָתֹו :חנה ושרה אחיות ,ראובן ולוי
אחים .ראובן נשא את חנה ואישה בשם
פנינה (ממשפחה אחרת) ,ומת .לוי חולץ
לפנינה ,ומותר לו לשאת את שרה ,שהיא
אחות צרת חלוצתו (השווה לאיור ו,כ.)2

טו   ַהּכֹונֵ ס יְ ִב ְמּתֹו וְ גֵ ְר ָׁשּה – אינה
נחשבת כחלוצה ,הנאסרת עליו כאשת
אחיו.

לּוצהִ ,היא וְ כָ ל
יב  2וְ כֵ ן ַהחֹולֵ ץ לִ יבִ ְמּתֹו – נֶ ֶא ְס ָרה ַה ֲח ָ
רֹות ָיה ,עַ ל ַהחֹולֵ ץ וְ עַ ל ְׁש ָאר ָה ַא ִחים ,וְ כֻ ּלָ ן ֲאסּורֹות
ָצ ֶ
ֲעלֵ ֶיהן ִמ ִּדבְ ֵרי סֹופְ ִרים ּכִ ְׁשנִ ּיֹות; ֶׁש ֵּמ ַא ַחר ֶׁש ֵּמת ָא ִחיו ְּבֹלא
וָ לָ ד ,נִ ְס ַּתּלֵ ק ִאּסּור עֶ ְרוָ ה ֵמעַ ל ּכָ ל נָ ָׁשיו ,לְ פִ יכָ ְך ּתֹופְ ִסין ָּב ֶהן
ּדּוׁשין ּכִ ְׁשנִ ּיֹות.
ַה ִּק ִ
סּורה עָ לָ יו ּכָ ְך
יג   ַהחֹולֵ ץ לִ יבִ ְמּתֹו – ּכְ ֵׁשם ֶׁש ִהיא ֲא ָ
סּורה לִ בְ נֹו ּולְ ָא ִחיו.
רֹובֹות ָיהּ ,כְ גֹון ִא ָּמּה ּובִ ָּתּה ,וְ כֵ ן ִהיא ֲא ָ
ֶ
ְק
וַ ֲאפִ ּלּו ְׁשנִ ּיֹות ֶׁשּלָ ּה ֲאסּורֹותּ ,כְ גֹון ּבַ ת ּבַ ת ּבִ ָּתּה ,וְ כֵ ן ִהיא
סּורה לְ בֶ ן ּבֶ ן ּבְ נֹוּ .כְ לָ לֹו ֶׁשּלַ ָּדבָ ר – ֲה ֵרי ִהיא ּכְ ִא ְׁשּתֹו
ֲא ָ
קּוקה לֹו – ָאסּור
ֶׁשּגֵ ְר ָׁשּה .וְ כֵ ן ִאם ֵמ ָתה יְ בִ ְמּתֹו ,וַ ֲע ַדיִ ן ִהיא זְ ָ
ּסּורין
ּומ ָתה ַּת ְח ָּתיו .וְ כָ ל ָה ִא ִ
רֹובֹות ָיה ּכְ ִאּלּו ָהיְ ָתה ִא ְׁשּתֹוֵ ,
ֶ
ִּב ְק
לּוצתֹו
ּומ ָּתר ָא ָדם לִ ָּׂשא ֲאחֹות ָצ ַרת ֲח ָ
ָה ֵאּלּו ִמ ִּדבְ ֵר ֶיהםֻ .
רֹובֹות ָיה.
ֶ
ּוׁש ָאר ְק
ְ
קּוקתֹוּ ,כְ גֹון ִא ָּמּה אֹו
יד   ָאסּור לַ ּיָ בָ ם לִ ָּׂשא ְקרֹובַ ת זְ ָ
ִּב ָּתּה ,עַ ד ֶׁשּיְ יַ ּבֵ ם ֶא ָחד ֵמ ֶא ָחיו לָ ּה אֹו יַ ֲחֹלץ ,וְ ָתסּור זִ ָּקתֹו
רֹובֹות ָיהַ ,אף
ֶ
ֵמעָ לֶ ָיה ,וְ יִ ָּׂשא ִא ָּמּה אֹו ּבִ ָּתּה אֹו ְׁש ָאר ְק
עַ ל ּפִ י ֶׁש ֵהן ּכֻ ּלָ ן ֲאסּורֹות עַ ל ָא ִחיו ֶׁש ָחלַ ץ אֹו יִ ּבֵ ם ּכְ מֹו
ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו (לעיל יג).
החזרת יבמה שגירש אותה

טו   ַהּכֹונֵ ס יְ בִ ְמּתֹו וְ גֵ ְר ָׁשּה – ִאם ָר ָצה לְ ַה ֲחזִ יר ,יַ ֲחזִ ירִ ,מּפְ נֵ י
ֶׁש ִהיא ִא ְׁשּתֹו לְ כָ ל ָּדבָ ר ,וְ ֹלא נִ ְׁש ַאר עָ לֶ ָיה ֵׁשם ִאּסּור ִמּפְ נֵ י
ּתֹורה וְ ֹלא ִמ ִּדבְ ֵרי סֹופְ ִרים.
ָא ִחיו ּכְ לָ לֹ ,לא ִמ ִּדבְ ֵרי ָ
גיל היבם והיבמה

טז   ִמּפִ י ַה ַּק ָּבלָ ה – כפי הפירוש
שנתקבל במסורת שבעל פה איש
מפי איש ממשה רבנו (ק')ֶׁ .ש ָר ָצה
לְ יַ ֵּבם ֵא ֶׁשת ָא ִחיוְ ...מיַ ֵּבם* – בכ"י
י'ֶׁ :ש ָּבא עַ ל יְ ִב ְמּתֹו ,אם היה ...יְ ַקּיֵ ם.
ֶׁשּיַ גְ ִּדיל וְ יִ ּבָ ֵדק – שיגדל ויהיה בן 13
שנה ויום אחד ,וייבדק אם הביא שתי
שערות במקום הערווה (אישות ב,י) .אֹו
עַ ד ֶׁש ַּת ֲחֹלץ – וכיוון שהקשר בין היבם
לבין היבמה הוא במצב ביניים ,צריכה
בעת התרת הקשר גט וחליצה גם יחד
(להלן ה,כא).

טז  ּכְ בָ ר ּבֵ ַא ְרנּו ּבְ ִהלְ כֹות ִאיׁשּות (יא,ג) ֶׁשּבֶ ן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים
וְ יֹום ֶא ָחד – ּבִ ָיאתֹו ּבִ ָיאה; וְ ָדבָ ר זֶ ה ֲהלָ כָ ה ִמּפִ י ַה ַּקּבָ לָ ה.
לְ פִ יכָ ְך ,יָ בָ ם ָק ָטן ֶׁש ָר ָצה לְ יַ ּבֵ ם ֵא ֶׁשת ָא ִחיוִ :אם ָהיָ ה ֶּבן
ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד – ְמיַ ּבֵ ם*ֲ ,אבָ ל ֵאינֹו חֹולֵ ץ עַ ד
ֶׁשּיַ גְ ִּדיל וְ יִ ּבָ ֵדקֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִ
"איׁש" (דברים כה,ז; כה,ט) ּכָ תּוב ּבַ ּפָ ָר ָׁשה
לְ עִ נְ יַ ן ֲחלִ ָיצה; וְ ִאם ָהיָ ה ּפָ חּות ִמּזֶ ה – ֵאין ּבִ ָיאתֹו ּבִ ָיאה.
ּוב ַיאת ּבֶ ן ֵּת ַׁשע ֵאינָ ּה קֹונָ ה ִקנְ יָ ן ּגָ מּור ,לְ פִ יכָ ְך ֵאין יְ בִ ְמּתֹו
ִ
נִ ֶּת ֶרת לְ זָ ר עַ ד ֶׁשּיָ בֹוא עָ לֶ ָיה ַא ַחר ֶׁשּיַ גְ ִּדיל אֹו עַ ד ֶׁש ַּת ֲחֹלץ,
ּכְ מֹו ֶׁשּיִ ְתּבָ ֵאר (להלן ה,יח–כא).
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אֹותּהְ ,מיַ ּבֵ ם,
יז  וְ כֵ ן ַהּיְ ָב ָמה ַה ְּק ַטּנָ ה – ִאם ָר ָצה ַהּיָ ָבם לְ יַ ּבֵ ם ָ
ֲא ָבל ֵאינָ ּה חֹולֶ ֶצת עַ ד ֶׁש ַּתגְ ִּדיל וְ ִת ָּב ֵדק; וַ ֲאפִ ּלּו נִ בְ ֲעלָ ה ַא ַחר
ְׁש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה ָׁשנָ הֵ ,אינָ ּה חֹולֶ ֶצת עַ ד ֶׁש ִּתּבָ ֵדק וְ יִ ָּמ ְצאּו ּבָ ּה
ִס ָ
ימנִ ין;    יח  ּכְ ֵׁשם ֶׁש ֵאין ַהּיָ ָבם חֹולֵ ץ עַ ד ֶׁשּיֵ עָ ֶׂשה ִ'איׁש',
ּכָ ְך ַהּיְ ָב ָמה ֹלא ַּת ֲחֹלץ עַ ד ֶׁש ֵּתעָ ֶׂשה ִ'א ָּׁשה' ּגְ דֹולָ ה .וְ יָ בָ ם ָק ָטן
ֶׁש ָּבא עַ ל יְ ָב ָמה ְק ַטּנָ ה – יִ גְ ְּדלּו זֶ ה עִ ם זֶ ה.
חודשי ההבחנה וייבום מעוברת

יט   ַהּיְ ָב ָמה ֹלא ִּת ְתיַ ֵּבם וְ ֹלא ַּת ֲחֹלץ עַ ד ֶׁש ַּת ְמ ִּתין ִּת ְׁשעִ ים
יֹום חּוץ ִמּיֹום ַה ִּמ ָיתה וְ יֹום ַהּיִ ּבּום אֹו יֹום ַה ֲחלִ ָיצה,
ּומּפְ נֵ י ָמה ֹלא ַּת ֲחֹלץ ּבְ תֹוְך ִּת ְׁשעִ ים
ּכִ ְׁש ָאר ּכָ ל ַהּנָ ִׁשיםִ .
יֹום? ִמּפְ נֵ י ֶׁש ֵאינָ ּה ְראּויָ ה לְ יִ ּבּום ,וְ נֶ ֱא ַמר" :וְ ִאם ֹלא יַ ְחּפֹץ
ָה ִאיׁש ...וְ ָחלְ ָצה נַ ֲעלֹו( "...דברים כה,ז–ט) – ְּבעֵ ת ֶׁש ִהיא עֹולָ ה
לְ יִ ּבּום ,עֹולָ ה לַ ֲחלִ ָיצה; וְ כָ ל זְ ַמן ֶׁש ֵאינָ ּה עֹולָ ה לְ יִ ּבּום,
אֹותּה אֹו ָחלַ ץ ּבְ תֹוְך
ָ
ֵאינָ ּה עֹולָ ה לַ ֲחלִ ָיצה .וְ ִאם יִ ֵּבם
הֹואיל וְ ֵאינָ ּה ְמעֻ ֶּב ֶרתֲ ,ה ֵרי זֹו נִ פְ ְט ָרה,
לׁשה ֳח ָד ִׁשים – ִ
ַה ְּׁש ָ
וְ ֵאינָ ּה ְצ ִריכָ ה ּכְ לּום.
כ   ַהחֹולֵ ץ לִ ִיב ְמּתֹו וְ נִ ְמ ֵצאת ְמעֻ ֶּב ֶרת וְ יָ לְ ָדהִ :אם ָהיָ ה וָ לָ ד
ּומ ֶּת ֶרת
ֶׁשּלְ ַקּיָ ָמה – ֲה ֵרי זֹו ּכְ ִמי ֶׁשֹּלא נֶ ְחלְ ָצה לֹו ֵמעֹולָ םֻ ,
רֹובֹות ָיה; וְ ִאם ִהּפִ ילָ ה ,אֹו ֶׁשֹּלא ָׁש ָהה
ֶ
ּומ ָּתר ִּב ְק
לַ ּכְ ֻהּנָ הֻ ,
לׁשים יֹום ַא ַחר ֶׁשּנֹולַ ד – חֹוזֵ ר וְ חֹולֵ ץ לָ ּה הּוא אֹו ֶא ָחד
ְׁש ִ
ֵמ ֶא ָחיו; ֶׁש ֲחלִ ַיצת ַה ְּמעֻ ֶּב ֶרת ֵאינָ ּה ֲחלִ ָיצהּ ,ובִ ַיאת ַה ְּמעֻ ּבֶ ֶרת
ֵאינָ ּה יִ ּבּום   .כא  לְ פִ יכָ ְךַ ,הּכֹונֵ ס אֹו ַהחֹולֵ ץ לִ יבִ ְמּתֹו
ַה ְּמעֻ ֶּב ֶרת – ֹלא ִּתּנָ ֵׂשא ָצ ָר ָתּה עַ ד ֶׁש ֵּתלֵ ד זֹוֶׁ ,ש ֵאין ַהּוָ לָ ד
ַמ ִּתיר עַ ד ֶׁשּיֵ ֵצא לַ ֲאוִ יר ָהעֹולָ ם.
אֹותן
יׁשין ָ
כב   ַהּכֹונֵ ס ֶאת יְ ִב ְמּתֹו וְ נִ ְמ ֵצאת ְמעֻ ֶּב ֶרת – ַמפְ ִר ִ
ּומ ְמ ִּתינִ ין לָ ּהִ :אם ִהּפִ ילָ ה – יַ ֲחזֹר וִ ַיקּיֵ ם; וְ ִאם יָ לְ ָדה –
ַ
מֹוצ ָיאּה ּבְ גֵ ט ,וְ חֹולֵ ץ
ִ
ֲאפִ ּלּו ֵמת ְּביֹום ֶׁשּנֹולַ דֲ ,ה ֵרי זֶ ה
לָ ּה ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִּת ְהיֶ ה ֻמ ֶּת ֶרת לַ ֲא ֵח ִרים; וְ ִאם נִ ְת ַקּיֵ ם ַהּוָ לָ ד
לׁשים יֹום ַא ַחר ֶׁשּנֹולַ ד – ֲה ֵרי זֶ ה וָ לָ ד ֶׁשּלְ ַקּיָ ָמה ,וְ ֵאינָ ּה
ְׁש ִ
ְצ ִריכָ ה ִמ ֶּמּנּו ּגֵ טִ ,מּפְ נֵ י ֶׁש ִהיא עֶ ְרוָ ה עָ לָ יו.
כג  יָ לְ ָדה לְ ַא ַחר ִׁש ָּׁשה ֳח ָד ִׁשים ִמ ֶּׁשּנִ ְתיַ ְּב ָמה וָ לָ ד ֶׁשּלְ ַקּיָ ָמה
– ֲה ֵרי ַהּוָ לָ ד ָספֵ ק ִאם ֶּבן ִּת ְׁשעָ ה לָ ִראׁשֹון אֹו ּבֶ ן ִׁשבְ עָ ה
יֹוציא ְּבגֵ ט ,וְ ַהּוָ לָ ד ּכָ ֵׁשר .וְ ִאם ּבָ א עָ לֶ ָיה
לָ ַא ֲחרֹון ,לְ פִ יכָ ְך ִ
ַא ַחר ֶׁשּיָ לְ ָדה – ַה ָּבנִ ים ֶׁשּיָ בֹואּו ַא ֲח ָריו ְספֵ ק ַמ ְמזֵ ִרים.
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יז   ַה ְּק ַטּנָ ה – בת שהיא קטנה מבת 12
שנה או שלא הביאה שתי שערות במקום
הערווה (אישות ב,א; ב,ג)ֵ .אינָ ּה חֹולֶ ֶצת עַ ד
וכו' – מן התורה ,האב יכול לקדש את
בתו הקטנה .ואם מת אביה ,אחיה או
אמה יכולים לקדש אותה מדרבנן (שם
ג,יא; ד,ח) .בקידושין מן התורה ,הקטנה
זקוקה לחליצה כדי להשתחרר מזיקת
היבם ,אבל בקידושין מדרבנן ,אין
צורך בחליצה ,ודי שתמאן (תביע את
אי הסכמתה) הקטנה ליבם (ראה אישות
ד,ז–ח; גירושין יא,ג–ד) .וַ ֲאפִ ּלּו נִ בְ ֲעלָ ה ַא ַחר
ְׁש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה – לחליצה אין מניחים
שהביאה סימנים אלא עד שתיבדק ,אף על
פי שלמיאון מניחים שכבר הביאה סימנים
אם נבעלה לאחר  ,12והיא אינה יכולה
למאן .יח  יִ גְ ְּדלּו זֶ ה עִ ם זֶ ה – ואינו יכול
לגרש אותה עד שיגדל שגט קטן אינו גט.
יט   ַּת ְמ ִּתין ִּת ְׁשעִ ים יֹוםּ ...כִ ְׁש ָאר ּכָ ל
ַהּנָ ִׁשים – תיקנו חכמים שלא תינשא
האישה עד תשעים יום לאחר שהתאלמנה
או התגרשה ,בכדי להבחין אם היא
מעוברת (כהמתנת גרושה ואלמנה .ראה גירושין
יא,יח) .ומחמת תקנה זו אין היא ראויה
לייבום באותו הזמן .עֹולָ ה לְ יִ ּבּום – ראויה
הֹואיל וְ ֵאינָ ּה ְמעֻ ּבֶ ֶרת – שנתברר
לייבוםִ .
שלא הייתה מעוברת.
לׁשים יֹום ַא ַחר ֶׁשּנֹולַ ד –
כ   ֶׁשֹּלא ָׁש ָהה ְׁש ִ
הנחשב כנפל ואינו פוטר מן הייבום (לעיל ה).
כב   ַהּכֹונֵ ס ֶאת יְ בִ ְמּתֹו – שעבר על תקנת
יׁשין
חכמים ונשא את יבמתו לאישהַ .מפְ ִר ִ
– מפרידים ביניהם ,עד שיתברר אם היא
אסורה לו ,מפני שייתכן שתלד ותיאסר
עליו .יַ ֲחזֹר וִ ַיקּיֵ ם – יכול להחזירה אליו
מֹוצ ָיאּה ּבְ גֵ ט וְ חֹולֵ ץ לָ ּה
ולקיימה אצלוִ .
– שדנים לחומרה ,שמא כנסה כהוגן והיא
אשתו ויוצאת בגט ,ושמא אין הוולד הזה
פוטר וצריכה חליצה (לעיל ה).
כג  ּבֶ ן ִּת ְׁשעָ ה לָ ִראׁשֹון – נולד בחודש
תשיעי ואמו מעוברת הייתה מבעלה
הראשון ,שמתּ .בֶ ן ִׁשבְ עָ ה לָ ַא ֲחרֹון – נולד
בחודש שביעי ואמו מעוברת מן היבם.
ְספֵ ק ַמ ְמזֵ ִרים – מפני שאם היה הוולד
מבעלה הראשון ,היא אסורה ליבם.
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הקדמה :הקשר שבין היבם לבין היבמה (המועמדת
לייבום ,המכונה 'שומרת יבם') – נקרא זיקה ,שהיבמה
זקוקה (קשורה) לו .לפני יחסי האישות ביניהם ,הקשר בינה
לבינו רופף מן הקשר בין אישה לבעלה (גירושין ג,ו) ,כי אף
על פי שהיבמה בגדר "אשתו היא ,שהקנו לו מן השמים"
(לעיל א,א) ,ודי בחליצה כדי לנתק את הקשר ביניהם .יחסי
א   ִמ ִּד ְב ֵרי סֹופְ ִרים – מתקנת חכמים,
שהרי מדין תורה ,אינו צריך לקדש
אותה ,ודי שיבוא עליה (לעיל א,א).
רּוטה – כמו
רּוטה אֹו ְּב ָׁשוֶ ה ּפְ ָ
ִּבפְ ָ
בקידושין בכסף (אישות ג,א)ַ .מ ֲא ָמר –
נקרא כן מפני שמקדש אותה בפני שני
עדים באמירת 'הרי את מקודשת לי
בזה' וכדומה (אישות ג,א; ראה תיו"ט יבמות
ב,א)ֶׁ .שֹּלא ִמ ַּדעְ ָּתּה – שלא לרצונה ,כמו
קידושין בהם זקוקים להסכמתה (אישות
רּוסין – שהייתה
ּוק ַטּנָ ה ִמן ָה ֵא ִ
ד,א)ְ .
מאורסת לאחיו שמת ,אך עדיין לא
נשא אותה לאישה ,שעדיין היא ברשות
אביה ואינה מתקדשת אלא מדעתו
(לביאור המונח 'אירוסין' ראה הביאור בפתיחת

האישות שביניהם עושים אותה אשתו לכל דבר ועניין ,ורק
גט יכול לנתק קשר זה ,אלא שכל זמן שהיא שומרת יבם,
אינה בגדר ערווה לכל מי שאינו היבם (זר) .לכן ,אם נשא
אותה זר ,היא מקודשת לו מספק (אישות ד,יד) ,ובנה ממנו
אינו ממזר (ראה איסורי ביאה טו,א) ,ואינה נאסרת על היבם,
אף אם זינתה בהיותה שומרת יבם (להלן כ).

ּ ֶפ ֶרק ׁ ֵשנִ י

פרק ב

דרך הייבום; רצון הצדדים; איסורה לזר
קידושי יבמה וכתובתה

א   ִמ ִּדבְ ֵרי סֹופְ ִרים ֶׁשֹּלא יָ בֹוא ַהּיָ בָ ם עַ ל יְ בִ ְמּתֹו עַ ד ֶׁשּיְ ַק ֵּדׁש
רּוטה ,וְ זֶ ה הּוא
רּוטה אֹו ּבְ ָׁשוֶ ה ּפְ ָ
אֹותּה ּבִ פְ נֵ י ְׁשנֵ י עֵ ִדים ּבִ פְ ָ
ָ
ַהּנִ ְק ָרא ַ'מ ֲא ָמר' .וְ ֵאין ַה ַּמ ֲא ָמר קֹונֶ ה ּבַ ּיְ בָ ָמה ִקנְ יָ ן ּגָ מּורּ ,כְ מֹו
עֹוׂשה ַמ ֲא ָמר ּבִ יבִ ְמּתֹו ֶׁשֹּלא ִמ ַּדעְ ָּתּה –
ֶׁשּיִ ְת ָּב ֵאר (להלן ה,ב–ג) .וְ ָה ֶ
ֹלא עָ ָׂשה ּכְ לּוםֶׁ ,ש ֵאין ָה ִא ָּׁשה ִמ ְת ַק ֶּד ֶׁשת ֶאּלָ א לִ ְרצֹונָ ּהְּ .וק ַטּנָ ה
עֹוׂשין ּבָ ּה ַמ ֲא ָמר ֶאּלָ א ִמ ַּדעַ ת ָאבִ ָיה.
רּוסין – ֵאין ִ
ִמן ָה ֵא ִ
ב  ּוכְ ֵׁשם ֶׁשהּוא ְמ ַק ֵּדׁש ֶאת יְ בִ ְמּתֹוּ ,כָ ְך הּוא ְמבָ ֵרְך ּבִ ְרּכַ ת
נֹוׂשא ִא ָּׁשה .וְ ִאם ָּבא
כֹותב ּכְ ֻתּבָ הּ ,כְ ִדין ּכָ ל ֵ
ּׂשּואין ּבַ ֲע ָׂש ָרה וְ ֵ
נִ ִ
עַ ל יְ ִב ְמּתֹו וְ ֹלא עָ ָׂשה ַמ ֲא ָמר – ָקנָ ה ִקנְ יָ ן ּגָ מּור ,וְ ֵאינֹו ָצ ִריְך
ּומּכִ ין אֹותֹו ַמּכַ ת ַמ ְרּדּות,
לַ ֲחזֹר ּולְ ַק ֵּדׁש ַא ַחר ַהּבְ עִ ילָ ה; ַ
כֹותב לָ ּה ּכְ ֻתּבָ ה.
וְ ֵ

ספר נשים) .אם כבר נישאה ,יצאה מרשות
אביה והיא עומדת ברשות עצמה (אישות
ג,יא–יב).
ּׂשּואין – שבע ברכות
ב   ִּב ְרּכַ ת נִ ִ
שתיקנו חכמים לברך לפני הנישואין
(לפירוטן ראה אישות י,ג)ַּ .ב ֲע ָׂש ָרה – כדי ג   ַה ָּבא עַ ל יְ בִ ְמּתֹו – ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוגֵ ג ּבֵ ין ּבְ ֵמזִ ידּ ,בֵ ין ּבְ אֹנֶ ס ֵּבין
לפרסם את הדבר ,כמו בקידושין
נּוסהֵּ ,בין
ְּב ָרצֹוןּ ,בֵ ין ֶׁש ָהיָ ה הּוא ֵמזִ יד וְ ִהיא ׁשֹוגֶ גֶ ת אֹו ֲא ָ
כֹותב ּכְ ֻת ָּבה – ושעבוד
(אישות י,ג) .וְ ֵ
ֶׁש ָהיְ ָתה ִהיא ְמזִ ָידה וְ הּוא ׁשֹוגֵ ג אֹו ָאנּוסּ ,בֵ ין ֶׁש ָהיְ ָתה יְ ֵׁשנָ ה
הנכסים הוא על נכסי המת (לעיל א,א;
ֵּבין ֶׁש ָהיְ ָתה עֵ ָרהּ ,בֵ ין ֶׁשּבָ א עָ לֶ ָיה ּכְ ַד ְרּכָ ּה ּבֵ ין ֶׁשֹּלא ּכְ ַד ְרּכָ ּה,
אישות כב,יא .לנוסח כתובה זו ראה להלן ד,לב).
ּגֹומרָ ,קנָ ה.
ֶא ָחד ַה ְּמעָ ֶרה וְ ֶא ָחד ַה ֵ
ָקנָ ה ִקנְ יָ ן ּגָ מּור – מפני "שזו אשתו
היא ,שהקנו לו מן השמים" (לעיל א,א).
מּורים? ֶׁשּנִ ְתּכַ ּוֵ ן לִ בְ עֹלֲ .אבָ ל ִאם נָ פַ ל
ַמּכַ ת ַמ ְרּדּות – הלקאה מדברי חכמים ד   ַּב ֶּמה ְּדבָ ִרים ֲא ִ
על שמרד בדבריהם או בדברי תורה .וְ נִ ְת ַקע ּבָ ּה ,אֹו ֶׁשּבָ א עָ לֶ ָיה ִׁשּכֹור ֶׁש ֵאינֹו ַמּכִ יר ּכְ לּום ,אֹו יָ ֵׁשן
יח ּבִ יבִ ְמּתֹו – ֹלא ָקנָ ה;
יח ּבַ ּכ ֶֹתל וְ ִה ִּט ַ
מספר המלקות נקבע לפי הערכת בית – ֹלא ָקנָ ה .נִ ְתּכַ ּוֵ ן לְ ַה ִּט ַ
הדין (עדות יח,ו; פה"מ נזיר ד,ג).
יח ּבִ יבִ ְמּתֹו – ָקנָ הֶׁ ,ש ֲה ֵרי נִ ְתּכַ ּוֵ ן לְ ֵׁשם
יח ּבַ ּבְ ֵה ָמה וְ ִה ִּט ַ
לְ ַה ִּט ַ
ג   ְּבׁשֹוגֵ ג – שחשב שהיא אשתו או
ְּבעִ ילָ ה ִמּכָ ל ָמקֹום.
אישה אחרתֵּ .בין ְּבׁשֹוגֵ ג ֵּבין ְּב ֵמזִ יד
וכו' – כל מעשה ביאה קונה בה קניין
יה ּכְ ַד ְרּכָ ּה וכו' – בכל אחד
גמור ,מפני שהיא אשתו שהקנו אותה לו מן השמים (פה"מ יבמות ו,א)ּ .בֵ ין ֶׁשּבָ א עָ לֶ ָ
מאופני הביאה (לביאור המונחים ראה איסורי ביאה א,י וביאורנו שם)ָ .קנָ ה – כבר היא בגדר אשתו (לעניין אכילת תרומה ,צריך
שתהא הביאה ברצונה .ראה תרומות ח,ו).
יח – לשון גנאי להכנסת האבר.
ד   ֶׁש ֵאינֹו ַמּכִ יר ּכְ לּום – שאינו מודע למעשיו .שהוא שיכור כלוט (מכירה כט,יח) .לְ ַה ִּט ַ
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גירושין בגט לאחר כינוסה
הֶׁ   1שּנִ ְתיַ ְּב ָמה וכו' – שכנס אותה
יבמה וגירש אותה לאחר פחות
לׁשים יֹום 'ֹלא
ה  1יְ ָב ָמה ֶׁשּנִ ְתיַ ְּב ָמה ,וְ ָא ְמ ָרה ְּבתֹוְך ְׁש ִ
מחודש ימים ,והשאלה היא אם
אֹומר ָ'ּבעַ לְ ִּתי' – ּכֹופִ ין אֹותֹו
נִ ְבעַ לְ ִּתי' ,וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשהּוא ֵ
צריך גם שתחלוץ לו .וְ ָא ְמ ָרהֹ ...לא
הֹואיל וְ ָק ַדם וְ גֵ ְר ָׁשּה ְּבגֵ ט .וְ ִאם ֲע ַדיִ ן ֹלא ּגֵ ֵרׁש –
ֶׁשּיַ ֲחֹלץ לָ ּהִ ,
נִ בְ עַ לְ ִּתי – ולפי טענתה ,היא זקוקה
לייבום או לחליצה ,ועדיין אין ביניהם
יֹוציא ְּבגֵ ט.
ּכֹופִ ין אֹותֹו ֶׁשּיִ ְבעֹל ,אֹו יַ ֲחֹלץ וְ ִ
קשר של בעל ואישהּ .כֹופִ ין אֹותֹו
אֹומ ֶרת 'ֹלא נִ בְ עַ לְ ִּתי'
לׁשים יֹום ,וְ ִהיא ֶ
הּ  2גֵ ְר ָׁשּה לְ ַא ַחר ְׁש ִ
ֶׁשּיַ ֲחֹלץ לָ ּה וכו' – כדי שלא תישאר
מֹודה ֶׁשֹּלא ּבָ עַ ל –
– ְמ ַב ְּק ִׁשין ִמ ֶּמּנּו ֶׁשּיַ ֲחֹלץ לָ ּה; וְ ִאם ָהיָ ה ֶ
עגונה ולא תוכל להינשא לאיש אחר.
ואינו יכול לייבם אותה ,כיוון שכבר
אֹומר 'ֹלא
אֹומ ֶרת 'נִ ְבעַ לְ ִּתי' וְ הּוא ֵ
ּכֹופִ ין אֹותֹו לַ ֲחֹלץִ .היא ֶ
גירש אותה בגט ,ונעשה כמי שחלץ
ָּבעַ לְ ִּתי' – ֵאינָ ּה ְצ ִריכָ ה ֲחלִ ָיצהֶׁ ,ש ֵאין זֶ ה נֶ ֱא ָמן לְ ָא ְס ָרּה עַ ל
לה (ראה להלן ה,א)ּ .כֹופִ ין אֹותֹו ֶׁשּיִ בְ עֹל
ּכָ ל ָא ָדם ַא ַחר ֶׁשּכְ נָ ָסּה.
וכו' – שיחיה אתה חיי אישות כבעל
ואישה "או שיבעול וימשיך עימה
סדר הקדימה בייבום ובחליצה
כמנהג הגברים עם נשותיהם" (פה"מ
יח ַא ִחים ַר ִּבים – ִמ ְצוָ ה עַ ל ַהּגָ דֹול לְ יַ ּבֵ ם אֹו
ו   ִמי ֶׁש ֵּמת וְ ִהּנִ ַ
יבמות יג,י) ,או שייפרדו באמצעות
לַ ֲחֹלץֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וְ ָהיָ ה ַה ְּבכֹור ֲא ֶׁשר ֵּתלֵ ד( "...דברים כה,ו) – ִמּפִ י
חליצה וגט גם יחד ,שמא היא אשתו
לכל דבר.
לֹומר:
ַה ְּׁשמּועָ ה לָ ְמדּו ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַד ֵּבר ֶאּלָ א ַּב ְּבכֹור ֶׁשּלָ ַא ִחיםּ ,כְ ַ
הְ   2מבַ ְּק ִׁשין ִמ ֶּמּנּו ֶׁשּיַ ֲחֹלץ לָ ּה – מנסים
ּגְ דֹול ָה ַא ִחים "יָ קּום עַ ל ֵׁשם ָא ִחיו ַה ֵּמת" (שם) .וְ זֶ ה ֶׁשּנֶ ֱא ַמר
לפייס אותו לחלוץ לה ,אך לא ניתן
"א ֶׁשר ֵּתלֵ ד" ַמ ְׁש ָמעֹו ֲ'א ֶׁשר יָ לְ ָדה ָה ֵאם' ,עִ ם ַמ ְׁש ַמע ֲ'א ֶׁשר
ֲ
לכפות אותו ,מפני שיש להניח שלאחר
ֵּתלֵ ד ַהּיְ ָב ָמה'.
שלושים יום ,כבר בא עליה (בבלי יבמות
אֹומ ֶרת נִ ְבעַ לְ ִּתי וכו' – בין
קיא,ב)ִ .היא ֶ
ז  ֹלא ָר ָצה ַהּגָ דֹול לְ יַ ֵּבם – ְמ ַחּזְ ִרין עַ ל ּכָ ל ָה ַא ִחיםֹ .לא ָרצּו
בתוך שלושים יום בין לאחר שלושים
אֹומ ִרין לֹו 'עָ לֶ יָך ִמ ְצוָ ה :אֹו ֲחֹלץ אֹו
– חֹוזְ ִרין ֵא ֶצל ַהּגָ דֹול וְ ְ
יום.
יַ ֵּבם' .וְ ֵאין ּכֹופִ ין ֶאת ַהּיָ ָבם לְ יַ ֵּבםֲ ,א ָבל ּכֹופִ ין אֹותֹו לַ ֲחֹלץ.
ו  אֹו לַ ֲחֹלץ – אם גם אחיו הקטנים
אינם רוצים לייבם אותה (להלן בהלכה
ח   ָא ַמר ַהּגָ דֹול ַ'ה ְמ ִּתינּו עַ ד ֶׁשּיַ גְ ִּדיל ַה ָּק ָטן' ,אֹו 'עַ ד ֶׁשּיָ בֹוא
הבאה)ֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר – "וְ ָהיָ ה ַהּבְ כֹור ֲא ֶׁשר
ַההֹולֵ ְך' ,אֹו 'עַ ד ֶׁשּיַ ְב ִריא ַה ֵח ֵרׁש'' ,וְ נִ ְמלָ כִ ין ּבֹו ,וְ ִאם ֹלא
ֵּתלֵ ד יָ קּום עַ ל ֵׁשם ָא ִחיו ַה ֵּמת ,וְ ֹלא
יִ ָּמ ֶחה [יימחק] ְׁשמֹו ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל"ִ .מּפִ י
אֹומ ִרין
ׁשֹומעִ ין לֹוֶ ,אּלָ א ְ
יִ ְר ֶצהֲ ,אנִ י ֲאיַ ֵּבם אֹו ֶא ֱחֹלץ' – ֵאין ְ
ַה ְּׁשמּועָ ה – כפי ששמעו איש מפי
לֹו 'עָ לֶ יָך ִמ ְצוָ ה :אֹו יַ ֵּבם אֹו ֲחֹלץ'.
רבו במסורת שבעל פה כיצד להבין
את דברי המקרא (ק')ַ .מ ְׁש ָמעֹו ֲא ֶׁשר
ט  וְ כֵ ן ִאם ָהיָ ה ַהּגָ דֹול ִּב ְמ ִדינָ ה ַא ֶח ֶרת – ֵאין ָא ִחיו ַה ָּק ָטן יָ כֹול
יָ לְ ָדה ָה ֵאם – אשר ילדה כבר אמו
לֹומר 'עַ ל ָא ִחי ַהּגָ דֹול ִהיא ַה ִּמ ְצוָ הַ ,ה ְמ ִּתינּו לֹו עַ ד ֶׁשּיָ בֹוא',
ַ
של הנפטר" ,שפעמים משתמשים
אֹומ ִרין לָ זֶ ה ֶׁשהּוא ּכָ אן 'אֹו יַ ֵּבם אֹו ֲחֹלץ'.
ֶאּלָ א ְ
בפעלים העתידים במקום העבר"
(פה"מ יבמות ב,ח) .עִ ם ַמ ְׁש ַמע ֲא ֶׁשר
ֵּתלֵ ד ַהּיְ בָ ָמה – המשמעות הפשוטה של הפסוק קיימת אף היא :הבן שהיבמה עתידה ללדת יקום על שם
אחיו המת (לדרשת הפסוק ראה גם דין איילונית ,להלן ו,ח).

ז   ְמ ַחּזְ ִרין עַ ל ּכָ ל ָה ַא ִחים – פונים אל שאר האחים.
ח  עַ ד ֶׁשּיָ בֹוא ַההֹולֵ ְך – אח אחר שהלך למקום רחוקֵ .ח ֵרׁש – שאינו יכול לחלוץ (להלן ו,ג .להגדרת חרש ראה אישות ב,כו).
וְ נִ ְמלָ כִ ין ּבֹו – שואלים אותו אם הוא רוצה לייבם אותה.
ט   ְמ ִדינָ ה – עירָ .א ִחיו ַה ָּק ָטן – אין הכוונה לקטן בן פחות מ 13-שנה אלא לקטן ממנו בשנים
אֹומ ִרין לָ זֶ ה ֶׁשהּוא ּכָ אן – שאין משהים את המצוה (בבלי יבמות לט,א) ,ויש בזה גם עיכוב ליבמה.
לעיל א,טז)ְ .

(לגיל הסף ,ראה
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יבמה שאינה רוצה להתייבם

מֹור ֶדת עַ ל ַּבעְ לָ ּה – שאינה
י  ּכְ ִדין ֶ
רוצה לשכב עם בעלה ,שבעלה מגרש
אותה ,והיא מפסידה את כתובתה (לפרטי
יח ָא ִחיו נָ ִׁשים
דין זה ראה אישות יד,ח–יד)ִ .הּנִ ַ
ַרּבֹות – שרק אחת מהן מתייבמת או
חולצת ,ופוטרת את צרותיה ,שהן שאר
נשות האח (לעיל א,ט).

יבֲ   1ה ֵרי ּכֻ ּלָ ן ְראּויִ ין – ואין בהם דין
קדימה ,כבהלכה הסמוכהֲ .ה ֵרי ּכֻ ּלָ ן
ְראּויִ ין וכו'* – בכ"י י' הנוסחֲ :ה ֵרי
רֹוצה ּבֹוֲ ,ה ֵרי
הֹואיל וְ ִהיא ָ
ּכֻ ּלָ ן ָׁשוִ ין ,וְ ִ
ֹלא ָמ ְר ָדה.
יבִ   2אם ִּת ְר ֶצה לַ ֲחֹלץ וכו' – כאן
העיכוב נעשה ברצונה (השווה לעיל ט).
יג   ֶׁש ָּתלָ ת ּבֹו – שאמרה שהיא ממתינה
לו שייבם אותה.
נֹוטלֶ ת ּכְ ֻת ָּב ָתּה – גובה את דמי
יד   ֶ
כתובתהִ .אם יֵ ׁש לָ ּה ּכְ ֻתּבָ ה – יש נשים
שאין להן כתובה (ראה אישות י,יא; כד,ב–ד).
ֻמּכֵ ה ְׁש ִחין – חולה בחולי הגורם
לנשירת חלקים מן הגוף (פה"מ כתובות
מּומי ֲאנָ ִׁשים – שאין כופים
ג,ד)ְׁ .ש ָאר ֵ
את אשתו לחיות עמו ,כגון שנודף ריח
רע מפיו .ואף אם גם לבעלה היה אותו
מום ,יכולה היא לומר שאינה מוכנה
לסבול את מומו של אחיו (לפירוט ראה
אישות כה,יא–יג) .נִ ְס ַּת ֲחפָ ה ָׂש ֵדהּו –
נסחפה שדהו בשיטפון .ביטוי שמשמעו
שנגזר עליו מן השמים שיפסיד את דמי
כתובתה.
טו   ֶׁשּנָ ְד ָרה ֲהנָ יָה ִמּיְ ָב ָמּה – שנדרה
שלא ליהנות מן היבם שום הנאה ,כגון
שכעסה עליו ואינה רוצה בהתרת הנדר.
ּכֹופִ ין אֹותֹו ֶׁשּיַ ֲחֹלץ לָ ּה – מפני שאסור
לה לחיות עמו .נָ ְד ָרה לְ ַא ַחר ִמ ַיתת
ּבַ עְ לָ ּה וכו' – שמוכח מזה שנדרה כדי
שלא תתייבם ,מבקשים ממנו לחלוץ לה
ולשלם לה את דמי כתובתה (פה"מ יבמות
יג,יא) ,ואם לא רצה ,דנים אותה כמורדת:
כופים אותו לחלוץ לה ,ואינו משלם את
דמי כתובתה (כדלעיל י).

י  יְ ָב ָמה ָה ְראּויָ ה לְ יִ ּבּום ֶׁשֹּלא ָר ָצת לְ ִה ְתיַ ּבֵ ם – ִּדינָ ּה ּכְ ִדין
מֹור ֶדת עַ ל ּבַ עְ לָ ּה ,וְ כֹופִ ין ֶאת יְ בָ ָמּה לַ ֲחֹלץ לָ ּה ,וְ ֵת ֵצא ְּבֹלא
ֶ
יח ָא ִחיו נָ ִׁשים ַרּבֹותּ :כָ ל ִמי ֶׁש ָּתבַ ע ַהּיָ בָ ם ֵמ ֶהן
ּכְ ֻת ָּבהִ .הּנִ ַ
ּמֹור ֶדת ,וְ חֹולֵ ץ לָ ּה ,וְ ֵת ֵצא ְּבֹלא
לְ יִ ּבּום וְ ֹלא ָר ָצת – ִהיא ַה ֶ
נֹוטלֹות ּכְ ֻתּבָ ָתן ּכִ ְׁש ָאר
רֹות ָיה ֶׁשֹּלא נִ ְתּבְ עּו – ְ
ּוׁש ָאר ָצ ֶ
ּכְ ֻת ָּבה; ְ
ָה ַאלְ ָמנֹות.
אֹותּה ַהּגָ דֹול לְ יִ ּבּום ,וְ ִהיא
יא   ָהיּו ַהּיְ בָ ִמין ַרּבִ ים ,וְ ָתבַ ע ָ
ׁשֹומעִ ין לָ ּהֶׁ ,ש ִּמ ְצוָ ה
רֹוצה ּבְ ָא ִחיו – ֵאין ְ
רֹוצה ּבֹו ,וְ ָ
ֵאינָ ּה ָ
רֹוצה ֹלא לַ ֲחֹלץ וְ ֹלא לְ יַ ֵּבם,
ַּבּגָ דֹול    .יבָ   1א ַמר ַהּגָ דֹול ֵ'אינִ י ֶ
אֹותּה ֶא ָחד ִמן ָה ַא ִחין לְ יִ ּבּום ,וְ ִהיא
ֲה ֵרי ַא ַחי לְ פָ נַ יִ ְך' ,וְ ָתבַ ע ָ
רֹוצה ּבָ ּה – ֵאין זֹו
רֹוצה ּבֹו ,וְ ָר ָצת ּבְ ָאח ַא ֵחר ,וְ הּוא ֶ
ֵאינָ ּה ָ
מֹור ֶדת; ֵמ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְס ַּתּלֵ ק ַהּגָ דֹולֶׁ ,ש ִּמ ְצוָ ה ּבֹו – ֲה ֵרי ּכֻ ּלָ ן
ֶ
רֹוצה ּבָ ּה – ֲה ֵרי
רֹוצה ּבְ ֶא ָחד ֵמ ֶהן וְ הּוא ֶ
הֹואיל וְ ִהיא ָ
ְראּויִ ין ,וְ ִ
זֹו ֹלא ָמ ְר ָדה*.
יב  2וְ ֹלא עֹודֶ ,אּלָ א ִאם ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהן ּבִ ְמ ִדינָ ה ַא ֶח ֶרת,
אֹותיֲ ,אבָ ל זֶ ה –
וְ ָא ְמ ָרה ֲ'ה ֵרינִ י ַמ ְמ ֶּתנֶ ת עַ ד ֶׁשּיָ בֹוא וִ ייַ ּבֵ ם ִ
אֹומ ִרין לָ זֶ ה ֶׁש ֵאינֹו ַהּגָ דֹול
מֹור ֶדת ,וְ ְ
רֹוצה ּבֹו' – ֵאין זֹו ֶ
ֵאינִ י ָ
אֹותּה ִ'אם ִּת ְר ֶצה לַ ֲחֹלץ לָ ּה וְ לִ ֵּתן לָ ּה ּכְ ֻתּבָ ָתּה – ֲחֹלץ;
ּתֹובעַ ָ
ֶׁש ֵ
הֹואיל וְ ֵאין לְ ָך
וְ ִאם לָ או – ֲה ֵרי ָר ָצת ֶׁש ֵּת ֵׁשב עַ ד ֶׁשּיָ בֹוא ָא ִחיָךִ ,
ימה עָ לָ יו'.
ִּדין ְק ִד ָ
יג   ָּבא זֶ ה ֶׁש ָּתלָ ת ּבֹו ,וְ ֹלא ָר ָצה ּבָ ּה – חֹוזְ ִרין ֵא ֶצל זֶ ה ֶׁש ָּת ַבע
אֹומ ִרין לָ ּה ֵ'אין ּכָ אן ִמי
רֹוצה ּבֹו ,וְ ְ
אֹותּה לְ יִ ּבּום וְ ִהיא ֵאינָ ּה ָ
ָ
קֹוד ֶמת' :אֹו ִּת ְתיַ ּבֵ ם לֹו,
ּומ ְצוַ ת יִ ּבּום ֶ
רֹוצה לְ יַ ּבֵ ם ֶאּלָ א זֶ הִ ,
ֶׁש ֶ
מֹור ֶדת.
אֹו ֵּת ֵצא ּבְ ֹלא ּכְ ֻתּבָ ה ּכְ ִדין ּכָ ל ֶ
כתובת היבמה

יד  ּכָ ל יְ בָ ָמה ֶׁש ָא ַמ ְרנּו ֶׁש ִּדינָ ּה ֶׁש ַּת ֲחֹלץ וְ ֹלא ִּת ְתיַ ּבֵ ם – ֲה ֵרי זֹו
נֹוטלֶ ת ּכְ ֻתּבָ ָתּהִ ,אם יֵ ׁש לָ ּה ּכְ ֻתּבָ הּ ,כִ ְׁש ָאר ּכָ ל ָה ַאלְ ָמנֹות .וְ כֵ ן
ֶ
מּומי ֲאנָ ִׁשים –
ִאם ָהיָ ה יְ בָ ָמּה ֻמּכֵ ה ְׁש ִחין אֹו ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ְׁש ָאר ֵ
ׁשֹומ ֶרת
מּומין ּכְ ֶׁש ִהיא ֶ
נֹוטלֶ ת ּכְ ֻתּבָ ָתּה .נֹולְ דּו ּבָ ּה ִ
חֹולֵ ץ לָ ּה ,וְ ֶ
יָ ָבם – נִ ְס ַּת ֲחפָ ה ָׂש ֵדהּו ,וְ ִאם ֹלא ָר ָצה לְ יַ ּבֵ ם ,יַ ֲחֹלץ וְ יִ ֵּתן ּכְ ֻת ָּבה.
טו  יְ ָב ָמה ֶׁשּנָ ְד ָרה ֲהנָ יָה ִמּיְ בָ ָמּה ּבְ ַחּיֵ י ּבַ עְ לָ ּה ,אֹו ֶׁשּנָ ְד ָרה ֲהנָ יָה
הּודים – ּכֹופִ ין אֹותֹו ֶׁשּיַ ֲחֹלץ לָ ּה ,וְ ִתּטֹל ּכְ ֻתּבָ ָתּה .וְ ִאם
ִמּכָ ל ַהּיְ ִ
נָ ְד ָרה לְ ַא ַחר ִמ ַיתת ּבַ עְ לָ ּה – ְמבַ ְּק ִׁשין ִמ ֶּמּנּו ֶׁשּיַ ֲחֹלץ לָ ּה; וְ ִאם
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מֹור ֶדת .וְ כֵ ן ִאם נִ ְתּכַ ּוְ נָ ה ְּבנִ ְד ָרּהֲ ,אפִ ּלּו ּבְ ַחּיֵ י
ֹלא ָר ָצה – ֲה ֵרי זֹו ֶ
אֹותּה – ֵאין ּכֹופִ ין אֹותֹו לַ ֲחֹלץֶ ,אּלָ א
ַּבעְ לָ ּהּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יְ יַ ֵּבם ָ
ִאם ּכֵ ן ָמ ְר ָדה ,וְ ֵת ֵצא ְּבֹלא ּכְ ֻת ָּבה.

ֵאין ּכֹופִ ין אֹותֹו לַ ֲחֹלץ – אלא מבקשים
ממנו לחלוץ לה ולשלם לה את דמי
כתובתה.

אֹומ ֶרת ֵ'אינִ י
ֶ
טז  יְ ָב ָמה ֶׁש ְּת ָבעָ ּה ַהּיָ ָבם לַ ֲחלִ ָיצה ,וְ ִהיא
נֹוטלֶ ת ּכְ ֻת ָּבהֶ ,אּלָ א ֵא ֵׁשב ְּבבֵ ית ּבַ עְ לִ י ּכִ ְׁש ָאר
חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ֶ
אֹותּה לָ זֶ ה ִמן
ׁשֹומעִ ין לָ ּהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִה ְקנּו ָ
ָה ַאלְ ָמנֹות' – ֵאין ְ
נֹותן ּכְ ֻתּבָ ָתּה .וְ ֹלא עֹוד,
ַה ָּׁש ַמיִ ם ,וְ ָר ָצה ְמיַ ֵּבםָ ,ר ָצה חֹולֵ ץ ,וְ ֵ
ֶאּלָ א ֲאפִ ּלּו ָא ְמ ָרה ֲ'אנִ י נִ ּזֹונֶ ת ִמ ֶּׁשּלִ י ,וְ ֵא ֵׁשב ֲעגּונָ ה ּכָ ל יָ ַמי' –
קּוקה
אֹומר לָ ּה 'ּכָ ל זְ ַמן ֶׁש ַא ְּת זְ ָ
ׁשֹומעִ ין לָ ּהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַהּיָ ָבם ֵ
ֵאין ְ
נֹותנִ ין לִ י ִא ָּׁשה'; וַ ֲאפִ ּלּו ָהיָ ה נָ ׂשּוי – ֶאפְ ָׁשר ֶׁשּיִ ָּׂשא
ִּבי – ֵאין ְ
ִא ָּׁשה ַא ֶח ֶרת אֹו ִּת ְהיֶ ה לֹו ְמ ִר ָיבה ְּבתֹוְך ֵּביתֹו ִמּפְ נֵ י ַהּיְ בָ ָמה.

טז   ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם – מדין תורהֲ .עגּונָ ה
– מחוסרת היתר להינשא לאחרים.
נֹותנִ ין לִ י ִא ָּׁשה –
קּוקה – קשורהֵ .אין ְ
זְ ָ
לא מציעים לו אישה ,מכיוון שחושבים
שיש כבר אישה העתידה להינשא לו.
ֶאפְ ָׁשר ֶׁשּיִ ָּׂשא ִא ָּׁשה ַא ֶח ֶרת – ויכול
לטעון שנמנעים מלתת לו אישה נוספת
מחמת היבמה הזקוקה לוְּ .בתֹוְך ֵּביתֹו
– עם אשתו ,שאינה רוצה שבעלה יתן
דעתו באישה אחרת הזקוקה לו.

יז  יְ ָב ָמה ֶׁשֹּלא ָהיָ ה לָ ּה עַ ל ַּבעְ לָ ּה ּכְ ֻת ָּבה ִמּפְ נֵ י ֶׁש ָהיְ ָתה
ׁשּיִ ְתּבָ ֵאר (להלן ו,יג)
סּורה עָ לָ יו ,וַ ֲה ֵרי ִהיא ֻמ ֶּת ֶרת לַ ּיָ ָבםּ ,כְ מֹו ֶ
ֲא ָ
– ִאם ָר ָצה ַהּיָ ָבם לְ יַ ֵּבםְ ,מיַ ֵּבם ,וְ ֵאין לָ ּה עָ לָ יו ּכְ ֻתּבָ הּ ,כְ ֶד ֶרְך
ּתֹוספֶ ת ּכְ מֹו ֶׁש ָהיָ ה
ֶׁשֹּלא ָהיָ ה לָ ּה עַ ל ַּבעְ לָ ּה ,וְ ִדינָ ּה עִ ם יְ ָב ָמּה ַּב ֶ
עִ ם ַּבעְ לָ ּהֲ .א ָבל ִאם ֹלא ּכָ ַתב לָ ּה ַּבעְ לָ ּה ּכְ ֻתּבָ ה ,אֹו ֶׁש ָּמכְ ָרה
אֹותּה – ָצ ִריְך ַהּיָ ָבם לִ כְ ּתֹב לָ ּה ּכְ ֻתּבָ ה
לֹו ּכְ ֻת ָּב ָתּה אֹו ָמ ֲחלָ ה ָ
ּכִ ְׁש ָאר ָה ַאלְ ָמנֹות.

סּורה עָ לָ יו – כגון
יז   ִמּפְ נֵ י ֶׁש ָהיְ ָתה ֲא ָ
באיסור לאו או מדברי חכמים (לפירוט ראה
ּתֹוספֶ ת – תוספת תשלום
אישות כד,ב–ד)ֶ .
על הסכום הקבוע בכתובהֲ .א ָבל ִאם
ֹלא ּכָ ַתב לָ ּה ּבַ עְ לָ ּה ּכְ ֻת ָּבה – ועשה שלא
כדין" ,לפי שאסור לו לאדם לשהות עם
אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה"
(אישות י,י)ֶׁ .ש ָּמכְ ָרה לֹו ּכְ ֻתּבָ ָתּה – וקיבלה
אֹותּה – ויתרה על
את דמיהָ .מ ֲחלָ ה ָ
ערכה הממוניּ .כִ ְׁש ָאר ָה ַאלְ ָמנֹות – שדמי
כתובתן הם מאה דינר (ראה אישות כב,יד).
יח  לְ זָ ר – למי שאינו אחי בעלה.
יאּה ְּבגֵ ט – מפני שהיא ספק
ּומֹוצ ָ
ִ
מקודשת (לצדדי הספק ראה אישות ד,יד).
וְ נֶ ֶא ְס ָרה עָ לָ יו וְ עַ ל יְ בָ ָמּה – כשם שהייתה
נאסרת על בעלה ,ש"כשם שטמאה
לבעל ,כך טמאה לבועל" (שֹוטה ב,יב).

נֹותן לָ ּה
יט  נִ ְת ַק ְּד ָׁשה לְ ַא ֵחר – ֹלא נֶ ֶא ְס ָרה עַ ל יְ ָב ָמּהֶ ,אּלָ א ֵ
ַהּזָ ר ֶׁש ִּק ְּד ָׁשּה ּגֵ ט ,וִ ָיב ָמּה ְמיַ ֵּבם אֹו חֹולֵ ץ .וְ ִאם ָהיָ ה יְ בָ ָמּה
רּוׁשה – ֵּת ֵצא ִמן ַהּזָ ר ּבְ גֵ טּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא
ּכ ֵֹהןֶׁ ,ש ֵאינֹו יָ כֹול לִ ָּׂשא ּגְ ָ
חֹוטא נִ ְׂשּכָ ר ,וְ יַ ֲחֹלץ לָ ּה יְ ָב ָמּה.
יִ ְהיֶ ה ַה ֵ

יט  נִ ְת ַק ְּד ָׁשה – ועדיין לא נישאה

יבמה שנתקדשה לזר

יח   ַהּיְ ָב ָמה ,ק ֶֹדם ֶׁשּיָ בֹוא עָ לֶ ָיה יְ ָב ָמּה אֹו ק ֶֹדם ֶׁשּיַ ֲחֹלץ לָ ּה
סּורה לְ ִהּנָ ֵׂשא לְ זָ רֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרֹ" :לא ִת ְהיֶ ה ֵא ֶׁשת
– ֲה ֵרי ִהיא ֲא ָ
ַה ֵּמת ַה ָ
חּוצה לְ ִאיׁש זָ ר" (דברים כה,ה) .וְ ִאם נִ ֵּׂשאת לְ ַא ֵחר ּובְ עָ לָ ּה
ּומֹוצ ָיאּה ְּבגֵ ט ,וַ ֲאפִ ּלּו ָהיּו לָ ּה ּכַ ָּמה ּבָ נִ ים,
לֹוקה הּוא וְ ִהיאִ ,
– ֶ
וְ נֶ ֶא ְס ָרה עָ לָ יו וְ עַ ל יְ ָב ָמּה ,וִ ָיב ָמּה חֹולֵ ץ לָ ּה ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִּת ְהיֶ ה
ֻמ ֶּת ֶרת לַ ֲא ֵח ִרים.

רּוסין ּונְ ָׂש ָאּה ַא ַחר ֶׁש ָחלַ ץ
כ   ָחזַ ר ַהּזָ ר ֶׁשּגֵ ְר ָׁשּה ִמן ָה ֵא ִ
אֹותּה ִמּיָ דֹוֲ .א ָבל ִאם ּגֵ ְר ָׁשּה ִמן
מֹוצ ִיאין ָ
לָ ּה יְ ָב ָמּה – ֵאין ִ
אֹותּה ִמּיָ דֹו,
מֹוצ ִיאין ָ
ּׂשּואין ,וְ ָחזַ ר ּונְ ָׂש ָאּה ַא ַחר ֶׁש ָחלְ ָצה – ִ
ַהּנִ ִ
ּדֹומה לְ ֵא ֶׁשת ִאיׁש ֶׁשּנִ ֵּׂשאת ּובָ א ּבַ עְ לָ ּהֶׁ ,ש ִהיא
ִמּפְ נֵ י ֶׁש ִהיא ָ
ֲא ָ
סּורה עַ ל זֶ ה וְ עַ ל זֶ הּ ,כְ מֹו ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו (גירושין י,ה) .וְ ַהּיְ בָ ָמה ֶׁשּזִ ּנָ ת

(למושג הקידושין ראה הביאור בפתיחה לספר

חֹוטא נִ ְׂשּכָ ר –
נשים)ּ .כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה ַה ֵ
מחייבים אותו לגרש אותה ,שלא ירויח
מן החטא שגרם ,שהרי במעשיו נאסרה
על יבמה הכהן.
ּובא
ּדֹומה לְ ֵא ֶׁשת ִאיׁש ֶׁשּנִ ֵּׂשאת ָ
כ   ָ
ַּבעְ לָ ּה – לאשת איש שבאו עדים שמת
בעלה ונישאת לאחר על סמך עדות זו,
ולבסוף התברר שבעלה חי .וְ ַהּיְ ָב ָמה
קּוקה – שזינתה בשעה
ֶׁשּזִ ּנָ ת וְ ִהיא זְ ָ
שהמתינה לייבום או לחליצה.
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קּוקה – ֹלא נֶ ֶא ְס ָרה עַ ל יְ בָ ָמּהֶ ,אּלָ א ָר ָצה – חֹולֵ ץָ ,ר ָצה
וְ ִהיא זְ ָ
– ְמיַ ֵּבם.
כא  ּגֵ ְר ָׁשּה ַהּכ ֵֹהןֲ ...ה ֵרי זֹו חֹולֶ ֶצת –
שהרי חזרה למצבה הקודם ,שהיא ספק
שומרת יבם מנישואיה הראשונים ,ואין
מניעה מלחלוץ כעת.

כא  ּכָ ל יְ בָ ָמה ֶׁש ִהיא ָספֵ ק ִמ ִּדבְ ֵר ֶיהם ִאם יֵ ׁש עָ לֶ ָיה זִ ַּקת יָ ָבם
אֹו ֵאין עָ לֶ ָיה זִ ַּקת יָ בָ םּ ,כְ גֹון יְ בָ ָמה ֶׁשּיָ לְ ָדה וָ לָ ד ֶׁשֹּלא ּכָ לּו
לׁשים יֹוםֶׁ ,ש ִּדינָ ּה ֶׁש ַּת ֲחֹלץ ִמ ָּספֵ ק
ּומת ּבְ תֹוְך ְׁש ִ
לֹו ֳח ָד ָׁשיו ֵ
ִמ ִּד ְב ֵר ֶיהםּ ,כְ מֹו ֶׁשּבֵ ַא ְרנּו (לעיל א,ה)ִ :אם ָהלְ כָ ה וְ נִ ְת ַק ְּד ָׁשה
לְ ַא ֵחר ק ֶֹדם ֲחלִ ָיצה – חֹולֵ ץ לָ ּה יְ בָ ָמּה ,וְ ֵת ֵׁשב עִ ם ּבַ עְ לָ ּה;
לּוצה – ֵאינֹו חֹולֵ ץ לָ ּה,
וְ ִאם נִ ְת ַק ְּד ָׁשה לְ כ ֵֹהןֶׁ ,שהּוא ָאסּור ּבַ ֲח ָ
אֹוס ִרין עַ ל זֶ ה ִא ְׁשּתֹו ִמ ְּספֵ ק ִּדבְ ֵר ֶיהםּ .גֵ ְר ָׁשּה ַהּכ ֵֹהן אֹו
ֶׁש ֵאין ְ
ֵמת – ֲה ֵרי זֹו חֹולֶ ֶצת ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִּתּנָ ֵׂשא לַ ֲא ֵח ִרים לְ כַ ְּת ִחּלָ ה.



פרק ג

ישי
ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִל ִׁ
עדות הנאמנת

א   ֲה ֵרי זֶ ה נֶ ֱא ָמן – נאמנותו נובעת
על פי הטענה המשפטית "מה לי
לשקר" ,שהרי אילו רצה לפטור אותה
מן הייבום ,היה יכול לגרש אותה (בבלי
ב"ב קלד,א .לנאמנות לעדות על בנו ראה נחלות

ד,א–ו) .ב  לֶ ֱאסֹר ִא ְׁשּתֹו – מלהינשא
לאיש אחר.
ג   ֻמ ְחזָ ק ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַא ִחים – היה מקובל
בציבור שיש לו אחיםֵ .אינֹו נֶ ֱא ָמן – מפני
שאמירתו סותרת את ההנחה המקובלת
(החזקה) ולכן יש צורך בראיהָ .א ַמר עַ ל
ִמי ֶׁש ֻה ְחזַ ק – שהיה מקובל שהוא אחיו.
קֹול – שמועה.
ד   ֶׁשהּוא ְּבנֹו לְ עִ נְ יַ ן יְ ֻר ָּׁשה – מפני
שהאדם יכול לתת את נכסיו במתנה לכל
ּומ ַאיִ ן יִ ּוָ ַדע
מי שירצה (ראה נחלות ד,א; ו,ה)ֵ .
ַה ָּד ָבר ֶׁשּזֶ ה ְּבנֹו וַ ַּדאי – אבל כשידוע
שאינה מזנה ,כגון שאנס פנויה ,מניחים
שהוא בנו (תרומות ח,יד; ק') .וַ ֲה ֵרי ֵאין לֹו
ֲחזָ ָקה – אין ידוע בוודאות שהוא אביו
של הבן הזה.
ה  לְ ָהעִ יד לִ יבָ ָמה ֶׁש ֵּמת ַּבעְ לָ ּה – מעיד
שהאישה הנשואה היא אלמנה ,והיא
זקוקה לייבום .יְ ָב ָמּה – אחי המת.
ֶׁשּנִ ַּתן לְ בַ עְ לָ ּה ּבֵ ן – שנולד לו בן מאישה
אחרת.

נאמנות הבעל לומר שיש לו בנים או אחים

אֹומר 'זֶ ה ּבְ נִ י' ,אֹו ֶׁש ָא ַמר 'יֵ ׁש לִ י ּבָ נִ ים' – ֲה ֵרי זֶ ה נֶ ֱא ָמן,
א   ָה ֵ
ּומן ַהּיִ ּבּום   .ב   ָא ַמר 'זֶ ה
ּופֹוטר ֶאת ִא ְׁשּתֹו ִמן ַה ֲחלִ ָיצה ִ
ֵ
ָא ִחי' ,אֹו ֶׁש ָא ַמר 'יֵ ׁש לִ י ַא ִחים' – ֵאינֹו נֶ ֱא ָמן לֶ ֱאסֹר ִא ְׁשּתֹו
קּוקה לַ ּיָ בָ םֶׁ ,ש ֲה ֵרי זֶ ה ִמ ְתּכַ ּוֵ ן לְ ָא ְס ָרּה לְ ַא ַחר מֹותֹו.
יחּה זְ ָ
ּולְ ַהּנִ ָ
ג   ָהיָ ה ֻמ ְחזָ ק ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַא ִחים ,וְ ָא ַמר ּבִ ְׁשעַ ת ִמ ָיתתֹו ֵ'אין לִ י
ַא ִחים' – ֵאינֹו נֶ ֱא ָמן .וְ כֵ ן ִאם ָא ַמר עַ ל ִמי ֶׁש ֻה ְחזַ ק ֵ'אין זֶ ה
ָא ִחי' – ֵאינֹו נֶ ֱא ָמןֹ .לא ָהיָ ה ֻמ ְחזָ ק ּבְ ַא ִחים ,וְ יָ ָצא עָ לֶ ָיה קֹול
ֶׁשּיֵ ׁש ָׁשם עֵ ִדים ֶׁשּיָ עִ ידּו ֶׁשּיֵ ׁש לְ בַ עְ לָ ּה ַא ִחים ,וְ ָהעֵ ִדים ּבִ ְמ ִדינָ ה
ַא ֶח ֶרת – ֲאפִ ּלּו ָא ַמר הּוא ּבִ ְׁשעַ ת ִמ ָיתתֹו ֵ'אין לִ י ָאח'ֲ ,ה ֵרי זֹו
חֹוׁש ֶׁשת ,וְ ַת ְמ ִּתין עַ ד ֶׁשּיָ בֹואּו ָהעֵ ִדים ֶׁש ָא ְמרּו ,וְ יִ ָּׁש ֲאלּו.
ֶ
ד   ִמי ֶׁשּזָ נָ ה עִ ם ִא ָּׁשהּ ,בֵ ין ּפְ נּויָ ה ּבֵ ין ֵא ֶׁשת ִאיׁש ,וְ נִ ְתעַ ּבְ ָרה,
מֹודה לֹו – ַאף עַ ל
וְ ָא ַמר 'זֶ ה ָהעֻ ּבָ ר ִמ ֶּמּנִ י הּוא' ,וַ ֲאפִ ּלּו ִהיא ָ
ּפִ י ֶׁשהּוא ּבְ נֹו לְ עִ נְ יַ ן יְ ֻר ָּׁשהֲ ,ה ֵרי זֶ ה ָספֵ ק לְ עִ נְ יַ ן יִ ּבּום; ּכְ ֵׁשם
ּומ ַאיִ ן יִ ּוָ ַדע ַה ָּדבָ ר ֶׁשּזֶ ה ְּבנֹו
ֶׁשּזִ ּנָ ת עִ ּמֹוּ ,כָ ְך זִ ּנָ ת עִ ם ַא ֵחרֵ ,
וַ ַּדאי ,וַ ֲה ֵרי ֵאין לֹו ֲחזָ ָקה? ֶאּלָ א לְ עֹולָ ם ָספֵ ק הּואּ ,ולְ ַה ֲח ִמיר
ָּדנִ ין ּבֹו ,וְ חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמת.
נאמנות עדות על מיתת הבעל

ּומ ְתיַ ֶּב ֶמת
ה  נֶ ֱא ָמן עֵ ד ֶא ָחד לְ ָהעִ יד לִ יבָ ָמה ֶׁש ֵּמת ּבַ עְ לָ ּהִ ,
עַ ל ּפִ יו; אֹו ֶׁש ֵּמת יְ בָ ָמּה אֹו ֶׁשּנִ ַּתן לְ בַ עְ לָ ּה ּבֵ ן ,לְ ַה ִּת ָירּה לְ זָ ר.
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וַ ֲאפִ ּלּו עֶ ֶבד אֹו ִא ָּׁשה אֹו ּגֹוי – שהם
יח לְ פִ י ֻּתּמֹו ֵמעִ יד ּבְ ִמ ַיתת
וַ ֲאפִ ּלּו עֶ ֶבד אֹו ִא ָּׁשה אֹו ּגֹוי ֵמ ִס ַ
יח לְ פִ י
פסולים לעדות (עדות ט,י)ֵ .מ ִס ַ
ַהּיָ ָבםּ ,כְ מֹו ֶׁש ֵּמעִ יד לְ ֵא ֶׁשת ִאיׁש לְ ַה ִּת ָירּהּ ,כְ מֹו ֶׁשּבֵ ַא ְרנּו
ֻּתּמֹו – שמתברר מדבריו בשיחה תמימה
ְּב ִהלְ כֹות ּגֵ ִ
רּוׁשין (יב,טו–טז)   .ו  וְ ָח ֵמׁש ַהּנָ ִׁשים ֶׁש ֵאין ְמעִ ידֹות
שהוא יודע דבר מה ,ואין כוונתו להעיד.
זֹו לָ זֹו ֶׁש ֵּמת ַּבעְ לָ ּהּ ,כָ ְך ֵאין ְמעִ ִידין לָ ּה ֶׁש ֵּמת יְ בָ ָמּה .וְ ִדין
ּכְ מֹו ֶׁש ֵּמעִ יד לְ ֵא ֶׁשת ִאיׁש לְ ַה ִּת ָירּה
– מפני שהמיתה היא דבר "העשוי
יׁשין זֶ ה ֶאת
אֹותּה עֵ דּות לְ עִ נְ יַ ן עֵ ִדים ֶׁש ַּמכְ ִח ִ
עֵ דּות זֹו – ּכְ ִדין ָ
להיגלות לכל ,ואי אפשר להכחיש
זֶ ה ְּב ִמ ַיתת ַהּיָ ָבםּ ,ולְ כָ ל ָּד ָבר.
ולא לטעון טענה ,שאם הוא חי ,סופו
לבוא או יִ ּוָ ַדע שהוא חי" (גירושין יב,טו.)1
אֹומ ֶרת ֵ'מת ּבַ עְ לִ י'
ז   ְׁש ֵּתי יְ ָבמֹות ֶׁש ָּבאּו ִמ ְּמ ִדינַ ת ַהּיָ ם ,זֹו ֶ
והאמינו עד אחד מטעם זה רק בזה ,כדי
סּורה ִמּפְ נֵ י ּבַ עְ לָ ּה ֶׁשּלָ זֹו ,וְ זֹו
אֹומ ֶרת ֵ'מת ַּבעְ לִ י' – זֹו ֲא ָ
וְ זֹו ֶ
להקל על העגונות (להלן יא) .ו  וְ ָח ֵמׁש
סּורה ִמּפְ נֵ י ַּבעְ לָ ּה ֶׁשּלָ זֹוֶׁ ,ש ֵאין יְ ִב ְמ ָּתּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת לְ ָהעִ יד לָ ּה
ֲא ָ
ַהּנָ ִׁשים ֶׁש ֵאין ְמעִ ידֹות זֹו לָ זֹו – משום
שהן שונאות אותה" ,שמא יתכוונו
ֶׁש ֵּמת יְ ָב ָמּהּ ,כְ מֹו ֶׁש ָא ַמ ְרנּו (לעיל ו).
לאוסרה על בעלה ,ועדיין הוא קיים.
ח   ָהיָ ה לְ ַא ַחת ֵמ ֶהן עֵ ד ֶׁש ֵּמת ַּבעְ לָ ּה – זֹו ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ָהעֵ ד
ואלו הן :חמותה ,ובת חמותה ,וצרתה,
ויבמתה [אשת אחי בעלה] ,ובת בעלה
סּורה ִמּפְ נֵ י ַּבעְ לָ ּה ֶאּלָ א ִמּפְ נֵ י
ּסּורּהֶׁ ,ש ֵאינָ ּה ֲא ָ
עֹומ ֶדת ְּב ִא ָ
ֶ
[בעלה הקודם ,הרי אם יש לבעלה בת
יְ ָב ָמּה; וְ זֹו ֶׁש ֵאין לָ ּה עֵ ד ֻמ ֶּת ֶרתֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָהעֵ ד ֵהעִ יד ֶׁש ֵּמת יְ בָ ָמּה,
היא פטורה מייבום וחליצה]" (גירושין
לֹומר ֵ'מת ַּבעְ לִ י'.
וְ ִהיא נֶ ֱא ֶמנֶ ת ַ
יב,טז .וראה ביאורנו ואיורנו שם ז,ג)ּ .כְ ִדין
אֹותּה עֵ דּותְּ ...ב ִמ ַיתת ַהּיָ ָבם ּולְ כָ ל ָּד ָבר
ָ
ט  1לָ זֹו ָּבנִ ים וְ לָ זֹו ֵאין ָּבנִ ים – זֹו ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ּבָ נִ ים ֻמ ֶּת ֶרת ,וְ זֹו
– שהעד הראשון המעיד על מות היבם
סּורה.
ֶׁש ֵאין לָ ּה ָּבנִ ים ֲא ָ
נאמן כשני עדים ,ואם אחר כך יבוא עד
אחר ויאמר שלא מת ,אין השני נאמן
טָ   2היָ ה לָ ֶהן יָ ָבם ַא ֵחר ּכָ אן – ֲה ֵרי זֶ ה ְמיַ ֵּבם לִ ְׁש ֵּת ֶיהן   .י   ֵמת
(שם,יח .לפירוט הדינים ראה שם יט–כג).
אֹותן – ֲאסּורֹות לְ ִהּנָ ֵׂשא לְ זָ רּ ,כְ ֶׁש ָהיּו ּבַ ְּת ִחּלָ ה.
זֶ ה ַהּיָ ָבם ֶׁשּיִ ֵּבם ָ
ז   ְׁש ֵּתי יְ בָ מֹות וכו' – גיסות ,נשותיהם
נִ ְתיַ ְּבמּו וְ נִ ְתּגָ ְרׁשּו – ֲה ֵרי ֵאּלּו ֻמ ָּתרֹות לְ זָ ר.
של שני אחים ,ואין במשפחה עוד אחים.
לדוגמה ,שתי נשים הנקראות רחל ולאה
נאמנות האישה
אֹומ ֶרת ֵמת ּבַ עְ לִ י –
חזרו מחוץ לארץ .זֹו ֶ
לֹומר ֵ'מת ּבַ עְ לִ י' וְ ִתּנָ ֵׂשא אֹו
יא   ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁש ָה ִא ָּׁשה נֶ ֱא ֶמנֶ ת ַ
שברגיל היא נאמנת (גירושין יב,טוֶׁ .)1ש ֵאין
יְ בִ ְמ ָּתּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת לְ ָהעִ יד לָ ּה ֶׁש ֵּמת יְ בָ ָמּה –
לֹומר ֵ'מת יְ ָב ִמי' ֶׁש ִּתּנָ ֵׂשא לְ זָ ר;
ִּת ְתיַ ֵּבם – ֵאין ַהּיְ ָב ָמה נֶ ֱא ֶמנֶ ת ַ
מחשש שבגלל שנאתה לאשת אחי בעלה,
הֹואיל וְ הּוא ִאּסּור לָ אוֶׁ ,ש ָּמא יִ ְהיֶ ה ַקל ְּבעֵ ינֶ ָיה .וְ כֵ ן ֵאין ַהּיָ בָ ם
ִ
תעיד רחל עדות שקר ותאמר שמת בעלה,
לֹומר ֵ'מת ָא ִחי' ֶׁשּיְ יַ ֵּבם ֶאת ִא ְׁשּתֹוֶׁ ,ש ָּמא עֵ ינָ יו נָ ַתן ּבָ ּה;
נֶ ֱא ָמן ַ
ותפטור את לאה מן הייבום ,ותוכל לאה
להינשא לאיש אחר .התרמית תתגלה
חֹותי' ֶׁש ִּתּכָ נֵ ס לְ בֵ ָיתּה;
לֹומר ֵ'מ ָתה ֲא ִ
וְ ֵאין ָה ִא ָּׁשה נֶ ֱא ֶמנֶ ת ַ
כשיבוא בעלה של רחל מחוץ לארץ,
ויתברר שלאה אסורה על בעלה החדש (לעיל ב,יח) .החשש מן השנאה העזה קיים גם אם תינשא רחל לאיש אחר כדי להוכיח
את נכונות עדותה ,אף על פי שתיפגע מעדותה ,כאילו היא אומרת לעצמה" :תמות נפשי עם פלשתים" (פה"מ יבמות טז,ב).
ּסּורּה – ואינה יכולה להינשא לאחרֶ .אּלָ א ִמּפְ נֵ י יְ ָב ָמּה – שעדיין היא זקוקה לייבום ,כל זמן שאין עדות
עֹומ ֶדת ּבְ ִא ָ
ח   ֶ
נאמנה שמת היבם.
ט  1זֹו ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ּבָ נִ ים ֻמ ֶּת ֶרת – מפני שאינה צריכה להתייבם.
יהן – "שהרי אין כאן מקום לחשש" (פה"מ יבמות טז,ב),
ט  2יָ בָ ם ַא ֵחר – אח אחר של האחים שמתוֲ .ה ֵרי זֶ ה ְמיַ ֵּבם לִ ְׁש ֵּת ֶ
מפני שאם יינשאו לו ,לא ייאסרו עקב נישואיהן .י   ֲאסּורֹות לְ ִהּנָ ֵׂשא לְ זָ ר – שהרי חזרו ונזקקו לייבום כבתחילה,
וכלפי כל אחת מהן אין ראיה שמת יבמה (ראה מ"מ).
חֹותי ֶׁש ִּתּכָ נֵ ס לְ בֵ ָיתּה – להינשא לבעל אחותה ,מפני שאסור לאדם לישא את אחות אשתו בחיי אשתו ,אף
יא   ֵמ ָתה ֲא ִ
אם גירש אותה (איסורי ביאה ב,ט).
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ִמּׁשּום ַה ָּת ַרת ֲעגּונָ ה – כדי להקל על
האישה ,שלא תהיה אסורה להינשא
לאיש אחר אם אין שני עדים שמת
בעלה.
יב   ֲה ֵרי זֹו ֵאינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת – להינשא
לזר ,שהרי ההנחה הראשונית (החזקה)
כשיצאה ,הייתה שיבמה חי ,ונמצא
שהיא זקוקה ליבם ואסורה לזר .נִ ַּתן לִ י
ּומת – נולד אח לבעלי ,והייתי
יָ ָבםֵ ...
אסורה לזר ,והותרתי אחרי מותוֶׁ .ש ַהּפֶ ה
ֶׁש ָא ַסר הּוא ַהּפֶ ה ֶׁש ִה ִּתיר – אדם נאמן
בעדותו הבאה להתיר לו איסור ,אם
ההוכחה ליצירת האיסור באה רק מפי
אותו אדם .כלל זה תקף בכל דיני התורה
(פה"מ דמאי ו,ז).
יג   ֵמת ַּבעְ לִ י וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ּבְ נִ י – ואני
מותרת להינשא לזר ,כפי שהייתי לפני
שיצאתי למדינת היםֵ .מת ּבְ נִ י וְ ַא ַחר ּכָ ְך
ֵמת ַּבעְ לִ י – ולפי דבריה ,היא זקוקה
להתייבם ,שבזמן שמת בעלה לא היו
לו בניםֵ .אינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת לְ ִה ְתיַ ּבֵ ם – מפני
שאי אפשר להפקיע את החזקה בלא
עדות (פה"מ יבמות טו,ז).
יד  נִ ַּתן לִ י ּבֵ ן – נולד לי בן .וְ ַא ַחר ּכָ ְך
ֵמת ַּבעְ לִ י – ולפי דבריה ,היא זקוקה
ּומ ְתיַ ֶּב ֶמת – על פי
לייבום .נֶ ֱא ֶמנֶ ת ִ
הכלל :הפה שאסר הוא הפה שהתיר
(פה"מ יבמות שם).
מּורים – שאף על פי
טו  ּבַ ֶּמה ְּדבָ ִרים ֲא ִ
שאינה נאמנת ,חוששים לדבריה ,וצריכה
חליצהֲ .חלָ לָ ה – האסורה להינשא לכהן,
והיא "זו שנולדה מאיסורי כהונה ,וכן
אחת מן הנשים האסורות לכהונה (כגון
גרושה) שנבעלה לכהן" (איסורי ביאה
יט,א)ּ .בִ ְמעָ ָרה ָהיִ ינּו ּכְ ֶׁש ֵּמתּו – ואין עדים
יצה זֹו ֵאינָ ּה ּכְ לּום –
לדבר .וְ נִ ְמ ֵצאת ֲחלִ ָ
אינה נחשבת חליצה ,ובעקבות כך יתירו
לּוצה
אותה להינשא לכהן .וִ ַיד ֶּמה ֶׁש ַה ֲח ָ
ֻמ ֶּת ֶרת לַ ּכְ ֻהּנָ ה – כשלמעשה היא אסורה
לו מתקנת חכמים (איסורי ביאה יז,ז).

חֹותּה ,עַ ד
לֹומר ֵ'מ ָתה ִא ְׁש ִּתי' ֶׁשּיִ ָּׂשא ֶאת ֲא ָ
וְ ֵאין ָה ִאיׁש נֶ ֱא ָמן ַ
חֹותּה ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִּתּכָ נֵ ס לְ בֵ ָיתּה.
ֶׁשּיָ עִ ידּו ְׁשנֵ י עֵ ִדים ֶׁש ֵּמ ָתה ֲא ָ
ֶׁשֹּלא ֶה ֱא ִמינּו עֵ ד ֶא ָחד ֶאּלָ א ִמּׁשּום ַה ָּת ַרת ֲעגּונָ הּ ,כְ מֹו
ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו (גירושין יג,כט).
יב  לְ פִ יכָ ְךָ ,ה ִא ָּׁשה ֶׁש ָהלְ כָ ה ִהיא ּובַ עְ לָ ּה וִ יבָ ָמּה לִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם,
ּוב ָאה וְ ָא ְמ ָרה ֵ'מת ּבַ עְ לִ י וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת יְ בָ ִמי' ,אֹו ֶׁש ָא ְמ ָרה ֵ'מת
ָ
יְ ָב ִמי וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ּבַ עְ לִ י' – ֲה ֵרי זֹו ֵאינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ תֲ .אבָ ל ִאם
ָהלְ כָ ה ִהיא ּובַ עְ לָ ּה ּבִ לְ בַ דּ ,ובָ ָאה וְ ָא ְמ ָרה 'נִ ַּתן לִ י יָ בָ ם ּבִ ְמ ִדינַ ת
ּומת' – ּבֵ ין ֶׁש ָא ְמ ָרה ֵ'מת ַהּיָ בָ ם וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ּבַ עְ לִ י' ֵּבין
ַהּיָ ם ֵ
ֶׁש ָא ְמ ָרה ֵ'מת ּבַ עְ לִ י וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ַהּיָ בָ ם ֶׁשּנִ ַּתן לִ י'ֲ ,ה ֵרי זֹו
נֶ ֱא ֶמנֶ תֶׁ ,ש ַהּפֶ ה ֶׁש ָא ַסר הּוא ַהּפֶ ה ֶׁש ִה ִּתיר.
ּוב ָאה
יג   ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ָהלְ כָ ה ִהיא ּובַ עְ לָ ּה ּובְ נָ ּה לִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ םָ ,
וְ ָא ְמ ָרה ֵ'מת ּבַ עְ לִ י וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ּבְ נִ י' – נֶ ֱא ֶמנֶ תֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָהיְ ָתה
ְּב ֶחזְ ַקת ֶה ֵּתר לְ זָ רָ .א ְמ ָרה ֵ'מת ּבְ נִ י וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ּבַ עְ לִ י' – ֵאינָ ּה
חֹוׁש ִׁשין לִ ְדבָ ֶר ָיה ,וְ חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמת.
נֶ ֱא ֶמנֶ ת לְ ִה ְתיַ ּבֵ ם ,וְ ְ
יד   ָהלְ כָ ה ִהיא ּובַ עְ לָ ּה ּבִ לְ בַ דּ ,ובָ ָאה וְ ָא ְמ ָרה 'נִ ַּתן לִ י ֵּבן
ּומ ְתיַ ּבֶ ֶמת,
ּומת ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ּבַ עְ לִ י' – נֶ ֱא ֶמנֶ תִ ,
ִּב ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם ֵ
ֶׁש ֲה ֵרי ָהיְ ָתה ּבְ ֶחזְ ַקת ֶה ֵּתר לִ יבָ ָמּה ּבְ עֵ ת ֶׁש ָהלְ כָ הָ .א ְמ ָרה ֵ'מת
ַּבעְ לִ י וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ַהּבֵ ן ֶׁשּנִ ַּתן לִ י' – ֵאינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת לִ פְ טֹר
חֹוׁש ִׁשין לִ ְדבָ ֶר ָיה ,וְ חֹולֶ ֶצת
ּומן ַה ֲחלִ ָיצה ,וְ ְ
עַ ְצ ָמּה ִמן ַהּיִ ּבּום ִ
וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמת.
מּורים? ּבְ ֶׁש ָהיְ ָתה ּפְ סּולָ ה לַ ּכְ ֻהּנָ ה
טו   ַּב ֶּמה ְּדבָ ִרים ֲא ִ
רּוׁשה אֹו ֲחלָ לָ ה ,אֹו ֶׁש ָא ְמ ָרה
ִמ ְּת ִחּלָ ָתּהּ ,כְ גֹון ֶׁש ָהיְ ָתה ּגְ ָ
ִ'ּב ְמעָ ָרה ָהיִ ינּו ּכְ ֶׁש ֵּמתּו'ֲ .אבָ ל ִאם ֵאין ַה ָּדבָ ר ּכֵ ן – ֵאינָ ּה
חֹולֶ ֶצת; ֶׁש ָּמא ַּת ֲחֹלץ ,וְ יָ בֹואּו עֵ ִדים וְ יָ עִ ידּו ֶׁש ַה ָּדבָ ר ּכְ מֹו
ֶׁש ָא ְמ ָרה ,וְ ַהּבַ עַ ל ֵמת ְּת ִחּלָ ה ,וְ נִ ְמ ֵצאת ֲחלִ ָיצה זֹו ֵאינָ ּה ּכְ לּום,
אֹותּה ֶׁש ָחלְ ָצה וְ נִ ֵּׂשאת לְ כ ֵֹהן,
רֹואה ָ
וְ ִתּנָ ֵׂשא לְ כ ֵֹהן ,וְ יִ ְר ֶאה ָה ֶ
יֹודעַ ּבָ עֵ ִדים
לּוצה ֻמ ֶּת ֶרת לַ ּכְ ֻהּנָ ה ,וְ הּוא ֵאינֹו ֵ
וִ ַיד ֶּמה ֶׁש ַה ֲח ָ
ֶׁש ָּבאּו .לְ פִ יכָ ְך ֹלא ַּת ֲחֹלץ וְ ֹלא ִּת ְתיַ ּבֵ םֶ ,אּלָ א ִּת ָּׁש ֵאר ּבְ ֶחזְ ַקת
קּוקה ּכְ ֶׁשּיָ ָצאת ,עַ ד ֶׁשּיָ בֹואּו עֵ ִדים.
זְ ָ
ספק יש בנים או אחים

טזָ   1צ ָר ָתּה – אשתו השנייה.

ּובאּו
טז  1וְ כֵ ן ִא ָּׁשה ֶׁש ָהלַ ְך ּבַ עְ לָ ּה וְ ָצ ָר ָתּה לִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ םָ ,
וְ ָא ְמרּו לָ ּה ֵ'מת ּבַ עְ לִ יְך' – ֲה ֵרי זֹו ֹלא ַּת ֲחֹלץ וְ ֹלא ִּת ְתיַ ֵּבם
לְ עֹולָ ם ,עַ ד ֶׁשּיִ ּוָ ַדע ִאם יָ לְ ָדה ָצ ָר ָתּה אֹו ֹלא יָ לְ ָדה.
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טז  2וְ לָ ָּמה ֹלא ַּת ֲחֹלץ ַא ַחר ִּת ְׁשעָ ה ֳח ָד ִׁשים ִמ ִּמ ַיתת ַהּבַ עַ ל
וְ ִת ְהיֶ ה ֻמ ֶּת ֶרת לְ זָ ר עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ יםֶׁ ,ש ִאם יָ לְ ָדה ָצ ָר ָתּה ֲה ֵרי
נִ פְ ְט ָרה זֹו ,וְ ִאם ֹלא יָ לְ ָדה ֲה ֵרי נֶ ְחלְ ָצה? ּגְ זֵ ָרה ֶׁש ָּמא יִ ּוָ ַדע ַא ַחר
ַה ֲחלִ ָיצה ֶׁשּיָ לְ ָדה ָצ ָר ָתּה וָ לָ ד ֶׁשּלְ ַקּיָ ָמה ,וְ נִ ְמ ֵצאת זֹו ֶׁש ֵאינָ ּה
רֹואה ֶׁשֹּלא
ֹאמר ָה ֶ
ֲחלִ ָיצה ,וְ ִתּנָ ֵׂשא לְ כ ֵֹהן ַא ַחר ֶׁשּנֶ ְחלְ ָצה ,וְ י ַ
לּוצה ֻמ ֶּת ֶרת לְ כ ֵֹהן ,וְ יָ עִ יד ֶׁש ָר ָאה
יָ ַדע ָּבעֵ ִדים ֶׁש ָּבאּוֶׁ ,ש ַה ֲח ָ
סּורה
אֹותּה נִ ֵּׂשאת לַ ּכְ ֻהּנָ ה עַ ל ּפִ י ֵּבית ִּדין .לְ פִ יכָ ְךִ ,אם ָהיְ ָתה ֲא ָ
ָ
לַ ּכְ ֻהּנָ ה ִמ ְּת ִחּלָ ָתּה – ֲה ֵרי זֹו חֹולֶ ֶצת לְ ַא ַחר ִּת ְׁשעָ ה ,וְ ִתּנָ ֵׂשא לְ זָ ר.
טזֲ   3א ָבל זֹו ַה ָּצ ָרה ֶׁש ָהיְ ָתה עִ ם ַּבעְ לָ ּה ּכְ ֶׁש ֵּמת – ַּת ְמ ִּתין ִּת ְׁשעִ ים
יֹום ּכִ ְׁש ָאר ַהּיְ ָבמֹות ,וְ ַת ֲחֹלץ אֹו ִּת ְתיַ ֵּבם ,וְ ֹלא ָּתחּוׁש לְ ָצ ָר ָתּה
הֹואיל וְ ֹלא ָהיָ ה ַּבעְ לָ ּה עִ ָּמּה ּבַ ְּמ ִדינָ ה.
ֶׁש ַּב ְּמ ִדינָ ה ָה ַא ֶח ֶרתִ ,
יז   ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ֵּמת ַּבעְ לָ ּה ,וְ ָהיְ ָתה לָ ּה ָחמֹות ּבִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ ם –
מֹותּה ּוכְ ָבר נִ ַּתן לָ ּה יָ בָ ם ּבִ ְמ ִדינָ ה
חֹוׁש ֶׁשת ֶׁש ָּמא יָ לְ ָדה ֲח ָ
ֵאינָ ּה ֶ
אֹותּה עַ ל ֶחזְ ָק ָתּה,
ַא ֶח ֶרתֶׁ ,שֹּלא ּגָ זְ רּו ְּב ָד ָבר זֶ הֶ ,אּלָ א נַ ֲע ִמיד ָ
וַ ֲה ֵרי ִהיא ֻמ ֶּת ֶרת .וְ הּוא ַה ִּדין לְ ִא ָּׁשה ֶׁש ֵּמת ַּבעְ לָ ּה וְ ָהיָ ה לֹו ּבֵ ן
חֹוׁש ִׁשין ֶׁש ָּמא ֵמת
ִּב ְמ ִדינָ ה ַא ֶח ֶרת – ֲה ֵרי זֹו ֻמ ֶּת ֶרת לְ זָ ר ,וְ ֵאין ְ
אֹותּה עַ ל ֶחזְ ָק ָתּה.
ַה ֵּבןֶ ,אּלָ א ַה ֲע ֵמד ָ
חֹוׁש ֶׁשת ,וְ ֹלא ִּתּנָ ֵׂשא
מֹותּה ְמעֻ ֶּב ֶרת – ֲה ֵרי זֹו ֶ
יח  יָ ָצאת ֲח ָ
מֹותּהֶׁ ,ש ָּמא נֹולַ ד לָ ּה
לְ זָ ר ,עַ ד ֶׁש ֵּת ַדע ֶמה ָהיָ ה סֹוף עִ ּבּור ֲח ָ
יָ ָבם ק ֶֹדם ִמ ַיתת ַה ַּבעַ ל.
ּובנָ ּה לִ ְמ ִדינַ ת ַהּיָ םּ ,ובָ אּו וְ ָא ְמרּו
יט   ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ָהלַ ְך ַּבעְ לָ ּה ְ
נֹודע
לָ ּה ֵ'מת ַּבעְ לִ יְך וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ְּבנֵ ְך' ,וְ נִ ֵּׂשאת ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַ
ֶׁש ִחּלּוף ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים – ֵּת ֵצא ,וְ ַהּוָ לָ ד ּכָ ֵׁשרָ .א ְמרּו לָ ּה ֵ'מת
נֹודע ֶׁש ִחּלּוף
ְּבנֵ ְך וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ַּבעְ לִ יְך' ,וְ נִ ְתיַ ְּב ָמה ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַ
ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים – ֵּת ֵצא ,וְ ַהּוָ לָ ד ֶׁשּנֹולַ ד לִ פְ נֵ י ַה ְּׁשמּועָ ה אֹו לְ ַא ַחר
ַה ְּׁשמּועָ ה ַמ ְמזֵ ר.

פרק ד
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יצה –
טז  2וְ נִ ְמ ֵצאת זֹו ֶׁש ֵאינָ ּה ֲחלִ ָ
שהרי הייתה פטורה מן הייבום ,משום
שיש לבעלה בן מצרתהָּ .בעֵ ִדים ֶׁש ָּבאּו
ֹאמר
– שהעידו שנולד לצרתה בן .וְ י ַ
לּוצה ֻמ ֶּת ֶרת לְ כ ֵֹהן –
רֹואהֶׁ ...ש ַה ֲח ָ
ָה ֶ
והרי גזרת חכמים שהחלוצה אסורה
לכהן (לעיל ב,כא; איסורי ביאה יז,ז).
טזַּ   3ת ְמ ִּתין ִּת ְׁשעִ ים יֹום – כדי להבחין
אם היא הרה ,ואינה יכולה להתייבם או
הֹואיל
לחלוץ בפרק זמן זה (לעיל א,יט)ִ .
וְ ֹלא ָהיָ ה ַּבעְ לָ ּה עִ ָּמּה ַּב ְּמ ִדינָ ה – ואין
לחוש שמא הניח בעלה את האישה
הזאת מעוברת ,מפני שזהו חשש רחוק
ביותר (או"ש).
יז   ָחמֹות – אם הבעלּ .וכְ ָבר נִ ַּתן לָ ּה
יָ ָבם ִּב ְמ ִדינָ ה ַא ֶח ֶרת – אין חוששין
שלפני מיתת בעלה נולד לו אח ועתה
חייבת היא בייבום.
מֹותּה – למדינת הים.
יח  יָ ָצאת ֲח ָ
ְמעֻ ּבֶ ֶרת – הרה.
יט   ֵמת ַּבעְ לִ יְך וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ְּבנֵ ְך –
ואינה צריכה להתייבםֶׁ .ש ִחּלּוף ָהיּו
ַה ְּד ָב ִרים – שקודם מת בנה ואחר כך
מת בעלה ,והיא חייבת בייבום או
בחליצה ,ואסורה להינשא לזרֵּ .ת ֵצא
– מבעלה השני ,וצריכה גט (כלעיל ב,יח).
וְ ַהּוָ לָ ד ּכָ ֵׁשר – שאין זה אלא איסור לאו
(לעיל ב,יח) .וְ ַהּוָ לָ ד ֶׁשּנֹולַ דַ ...מ ְמזֵ ר –
הממזר הוא מי שנולד מאיסור עריות
שהעונש של הנואפים כרת או מיתת בית
דין .וכאן אשת האח בלא מצוַ ת יבום
היא ערווה עליו (איסורי ביאה ב,א; טו,א).

יעי
ּ ֶפ ֶרק ְר ִב ִ
החליצה; נוסחי השטרות

סדר החליצה

א  ּכֵ ַיצד ִמ ְצוַ ת ֲחלִ ָיצה? ַהּיְ ָב ָמה הֹולֶ כֶ ת ַא ַחר יְ בָ ָמּה לְ ָמקֹום
נֹותנִ ין לֹו עֵ ָצה
קֹור ִאין לֹו וְ ְ
ּוב ָאה לַ ַּדּיָ נִ ים ,וְ ֵהם ְ
ֶׁשהּוא ָׁשםָ ,
יֹוע ִצין אֹותֹו לְ יַ ּבֵ ם;
טֹובה לְ יַ ֵּבם – ֲ
ַההֹוגֶ נֶ ת לֹו וְ לָ ּהִ :אם עֵ ָצה ָ

א  לְ ָמקֹום ֶׁשהּוא ָׁשם – לעיר שהוא
קֹור ִאין לֹו – לבוא לבית
נמצא בה .וְ ֵהם ְ
הדין .עֵ ָצה ַההֹוגֶ נֶ ת לֹו וְ לָ ּה – יועצים
להם לבחור באפשרות המתאימה להם
ביותר ,ייבום או חליצה ,כדי שלא
תיפול קטטה ביניהם (בבלי יבמות קא,ב).
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ּכְ גֹון ֶׁש ָהיְ ָתה ִהיא יַ לְ ָּדה וכו' – כהנחייה
ההלכתית" :ולא ישא בחור זקנה ,ולא
ישא זקן ילדה ,שדבר זה גורם לזנות"
(איסורי ביאה כא,כו).
ב   ַה ַּׁשעְ ָרה – אל השער ,מקום מושב
הדיינים .נִ ְק ְראּו נִ ְקר ֹה – הזדמנו למקום
באקראי.
ג  לִ ְקרֹות – שיקרא כל אחד מהם כראוי
את נוסח הדברים שהוא אומר במעמד
ימה ַא ַחת – שלא תאמר
החליצהִּ .בנְ ִׁש ָ
היא 'לא ,אבה יבמי' ,שמשתמע מדבריה
שלא כן היו הדברים ,אלא רצה לייבם
אותה .ד   ֵאינָ ּה יְ כֹולָ ה – לקרוא את
הדברים בנשימה אחת.
ה  ּבַ ּיֹום – מפני שהחליצה היא כהתחלת
דין ,ואין מתחילין את הדין אלא ביום,
ולא בלילה (בבלי יבמות קד,א .וראה סנהדרין
ּׁשּורה – כראויּ .כְ ֵדי לְ פַ ְר ֵסם ַה ָּדבָ ר
ג,ג)ּ .כַ ָ
– כנראה כדי שיֵ דעו שהיא חלוצה ,כדי
שלא יישא אותה כהן לאישה ,וגם כדי
שיבקשו בני אדם לישא אותה לאישה
(רש"י יבמות קא,ב).
ו   ְמ ִב ִיאין לֹו ִמנְ עָ ל ֶׁשּלְ עֹור – בית
דין מביא לו מנעל כדי שיהיה שלו,
אף שבדיעבד הבעלות אינה מעכבת
(להלן יט) .וצורת המנעל כנדרש בהלכה
זו ולהלן יחִ .2מנְ עָ לֶׁ ...שּיֵ ׁש לֹו עָ ֵקב –
סוליה בעלת חלק התומך בצדי העקב
ורצועות לקשירתו לכף הרגל (ק') .וְ ֵאינֹו
ָּתפּור ּבְ פִ ְׁש ָּתן – שאינו תפור בחוטי פשתן,
מפני שצריך שיהיה כולו עשוי רק מעור.
וְ לֹובְ ׁשֹו ּבְ יָ ִמין – נועלו ברגל ימין .וְ נֹועֵ ץ
ַרגְ לֹו ּבָ ָא ֶרץ – מציב את רגלו על הקרקע
ּופֹוׁש ֶטת יָ ָדּה – והיא
ֶ
(ראה להלן ביאור יז).
ּומ ְׁשלֶ כֶ ת אֹותֹו לָ ָא ֶרץ
מושיטה את ידהַ .
– כדי להראות שהוא מיועד רק לחליצה
ולא לצורך אחר (ב"ח אהע"ז ,סימן קסט).
ּומ ֶּׁשּיִ ָּׁש ֵמט ר ֹב ֶהעָ ֵקב – כשיוסר מן הרגל
ִ
רוב חלק המנעל המקיף את העקב.
יֹור ֶקת ּבָ ָא ֶרץ ּכְ נֶ גֶ ד ּפָ נָ יו – מול פניו,
ז  וְ ֶ
כדי לבזות אותו על שלא קיים את מצוַ ת
הייבום.
ח  2וְ יַ ֲעׂשּו ַמ ֲע ִׂשים ֵאּלּו לִ ְׁש ָמן – שירצו
לעשות את מעשה החליצה ויבינו את
סֹומא – עיוור.
משמעותו (ראה להלן כד–כה)ֵ .

וְ ִאם עֵ ָצה טֹובָ ה לַ ֲחֹלץּ ,כְ גֹון ֶׁש ָהיְ ָתה ִהיא יַ לְ ָּדה וְ הּוא זָ ֵקן אֹו
יֹוע ִצין אֹותֹו לַ ֲחֹלץ.
ִהיא זְ ֵקנָ ה וְ הּוא יֶ לֶ ד – ֲ
ּוצ ִריכִ ין ַה ַּדּיָ נִ ין לִ ְקּבֹעַ ָמקֹום ֶׁשּיֵ ְׁשבּו ּבֹו וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַּת ֲחֹלץ
ב   ְ
ָׁשם ִּבפְ נֵ ֶיהםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וְ עָ לְ ָתה יְ בִ ְמּתֹו ַה ַּׁשעְ ָרה( "...דברים כה,ז).
נֹועדּו וְ ֹלא ָקבְ עּו ָמקֹוםֶ ,אּלָ א נִ ְק ְראּו נִ ְקר ֹה וְ נִ ְק ֵראת ִהיא
ֹלא ֲ
וְ הּוא לִ פְ נֵ ֶיהם ,וְ ָחלְ צּו – ֲחלִ ָיצ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה.
אֹותּה וְ ֶאת ַהּיָ בָ ם לִ ְקרֹות עַ ד ֶׁשּיִ ְהיּו ְרגִ ילִ ין,
ּומלַ ְּמ ִדין ָ
ג   ְ
ימה ַא ַחת ,וְ ַא ַחר
וְ ִת ְהיֶ ה יְ כֹולָ ה לִ ְקרֹות "ֹלא ָאבָ ה" (שם) ּבִ נְ ִׁש ָ
ּכָ ְך ּת ַ
ֹאמר "יַ ּבְ ִמי" (שם)ּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה ַמ ְׁש ַמע ְּדבָ ֶר ָיה ָ'א ָבה
ּומ ַא ַחר ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ְרגִ ילָ ה לִ ְקרֹות – ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשֹּלא
יַ ְּב ִמי'   .ד   ֵ
ימה ַא ַחתֵ ,אין ַמ ְקּפִ ִידין עַ ל זֶ הֲ .אבָ ל ִאם ֵאינָ ּה
ָק ָראת ּבִ נְ ִׁש ָ
אֹותּה עַ ד ֶׁש ֵּת ַדע.
יְ כֹולָ ה – ַמ ְרּגִ ילִ ין ָ
ּיֹודעִ ין
לׁשה ֶׁש ְ
ה  וְ ַה ֲחלִ ָיצה – ּבַ ּיֹום וְ ֹלא ּבַ ּלַ יְ לָ הּ ,ובִ פְ נֵ י ְׁש ָ
לׁשה ּגֵ ר – ּפָ סּול,
ּׁשּורה .וְ ִאם ָהיָ ה ֶא ָחד ִמן ַה ְּׁש ָ
לְ ַה ְקרֹות ּכַ ָ
וַ ֲאפִ ּלּו ָהיָ ה ָאבִ יו ּגֵ ר וְ ִאּמֹו יִ ְׂש ְר ֵאלִ ית ,עַ ד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָאבִ יו וְ ִאּמֹו
אֹותן
ּומ ְצוָ ָתּה ּבַ ֲח ִמ ָּׁשהּ ,כְ ֵדי לְ פַ ְר ֵסם ַה ָּדבָ ר ,וְ ָ
ִמּיִ ְׂש ָר ֵאלִ .
ַה ְּׁשנַ יִ ם – ֲאפִ ּלּו ָהיּו עַ ֵּמי ָה ָא ֶרץ.
ו  ּכֵ ַיצד חֹולְ ִצין? ְמבִ ִיאין לֹו ִמנְ עָ ל ֶׁשּלְ עֹור ֶׁשּיֵ ׁש לֹו עָ ֵקב וְ ֵאינֹו
צּועֹותיו עַ ל ַרגְ לֹו,
ָ
קֹוׁשר ְר
ָּתפּור ּבְ פִ ְׁש ָּתן ,וְ לֹובְ ׁשֹו ּבְ יָ ִמין ,וְ ֵ
"מ ֵאן
ּומ ְק ִרין לַ ּיְ בָ ָמה ּבִ לְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש ֵ
עֹומד הּוא וְ ִהיא ּבְ בֵ ית ִּדיןַ ,
וְ ֵ
יְ ָב ִמי( "...שם) ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמ ְק ִרין לַ ּיָ בָ ם "ֹלא ָחפַ ְצ ִּתי לְ ַק ְח ָּתּה" (שם
ּופֹוׁש ֶטת יָ ָדּה ּבְ בֵ ית ִּדין,
ֶ
יֹוׁשבֶ ת
כה,ח) ,וְ נֹועֵ ץ ַרגְ לֹו ּבָ ָא ֶרץ ,וְ ִהיא ֶ
ּומ ְׁשלֶ כֶ ת
ּומ ֶּת ֶרת ְרצּועֹות ַה ִּמנְ עָ ל ֵמעַ ל ַרגְ לֹו ,וְ חֹולֶ ֶצת ַה ִּמנְ עָ ל ַ
ַ
ּומ ֶּׁשּיִ ָּׁש ֵמט רֹב ֶהעָ ֵקב – ֻה ְּת ָרה ַהּיְ בָ ָמה לְ זָ ר.
אֹותֹו לָ ָא ֶרץִ .
יֹור ֶקת ּבָ ָא ֶרץ ּכְ נֶ גֶ ד ּפָ נָ יו ר ֹק ַהּנִ ְר ֶאה
עֹומ ֶדת וְ ֶ
ז  וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֶ
עֹומ ִדין ּבִ ְׁשעַ ת ְק ִר ָיאה
לַ ַּדּיָ נִ יןֶׁ ,ש ִּמ ְצוַ ת ֲחלִ ָיצה ֶׁשּיִ ְהיּו ְׁשנֵ ֶיהן ְ
יֹוצא ִמּפִ ָיה.
ּוצ ִריכִ ין ַה ַּדּיָ נִ ין לִ ְראֹות ָהר ֹק ֵ
ּוב ְׁשעַ ת ְר ִק ָיקהְ ,
ִ
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַמ ְק ִרין לָ ּה "ּכָ כָ ה יֵ עָ ֶׂשה לָ ִאיׁש ...וְ נִ ְק ָרא ְׁשמֹו
ְּביִ ְׂש ָר ֵאל( "...שם כה,ט–י) –   חַ   1הּכֹל ּבִ לְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁשֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר:
ּיֹוׁשבִ ין ָׁשם עֹונִ ין ַא ֲח ֶר ָיה
"ּכָ כָ ה" (שם כה,ט) – ּבַ ּלָ ׁשֹון ַהּזֶ ה .וְ כָ ל ַה ְ
לׁשה ּפְ עָ ִמים.
"חלּוץ ַהּנָ עַ לֲ ,חלּוץ ַהּנָ עַ לֲ ,חלּוץ ַהּנָ עַ ל" – ְׁש ָ
ֲ
ח  2וְ ָצ ִריְך ֶׁש ִּת ְתּכַ ּוֵ ן ַהּיְ בָ ָמה ֶׁש ַּת ֲחֹלץ לֹו ,וְ יִ ְתּכַ ּוֵ ן הּוא ֶׁשּיַ ֲחֹלץ
ּסֹומא – ֵאינֹו חֹולֵ ץ,
לָ ּה ,וְ יַ ֲעׂשּו ַמ ֲע ִׂשים ֵאּלּו לִ ְׁש ָמן .וְ ַה ֵ
רֹואה ָהר ֹק.
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :וְ יָ ְר ָקה ּבְ פָ נָ יו" (שם כה,ט) ,וְ ֵאין זֶ ה ֶ
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"מ ֵאן
קֹור ָאה ִהיא ְּת ִחּלָ ה ֵ
ט  נִ ְמ ָצא ֵס ֶדר ֲחלִ ָיצה ּכָ ְך הּואְ :
י  אֹו ֶׁש ָּק ְר ָאה – "ככה ייעשה לאיש".
יא  וְ לָ ָּמה ֹלא ַּת ֲחזֹר וְ ָתר ֹק עַ ל ַה ֵּס ֶדר
קֹורא הּוא "ֹלא ָחפַ ְצ ִּתי לְ ַק ְח ָּתּה"
יְ ָב ִמי( "...שם כה,ז) ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵ
– ותהיה היריקה לפני החליצהֶׁ .ש ָּמא
(שם כה,ח) ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַּת ֲחֹלץ ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָּתרֹק ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ִּת ְק ָרא
ֹאמרּו ְר ִק ָיקה לְ ַב ָּדּה ֵאינָ ּה ּכְ לּום –
י ְ
"ּכָ כָ ה יֵ עָ ֶׂשה לָ ִאיׁש( "...שם כה,ט–י)   .י  וְ ֵאין ַה ֵּס ֶדר ְמעַ ּכֵ ב,
שיטעו הבריות ויחשבו שהרקיקה
ֶאּלָ א ִאם ֹלא ָק ְר ָאה ַּב ְּת ִחּלָ ה ֹלא ִהיא וְ ֹלא הּוא ,אֹו ֶׁש ָר ְק ָקה
(הראשונה) אינה ולא כלום .בסדר
החליצה ,הרקיקה אוסרת את היבמה
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָחלְ ָצה ,אֹו ֶׁש ָּק ְר ָאה וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָר ְק ָקה – ֲחלִ ָיצ ָתּה
מלהתייבם לאחד משאר אחי המת,
ּכְ ֵׁש ָרה    .יא  וְ לָ ָּמה ֹלא ַּת ֲחזֹר וְ ָתרֹק עַ ל ַה ֵּס ֶדר? ֶׁש ָּמא
והחליצה מתירה אותה להינשא לזר
ּפֹוסלֶ ת ִמן ָה ַא ִחין.
ֹאמרּוְ :ר ִק ָיקה לְ ַב ָּדּה ֵאינָ ּה ּכְ לּום ,וְ ֵאינָ ּה ֶ
י ְ
(להלן הלכות יד ו–כו).
יצ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה – מפני שהתורה
יב   ֲחלִ ָ
חליצה בלא כל מרכיביה
הקפידה רק על מעשה הנעשה בגופו של
יב   ָחלְ ָצה ִּבלְ ַבד ,וְ ֹלא ָק ְר ָאה וְ ֹלא ָר ְק ָקה – ֲחלִ ָיצ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה.
יג   ֶׁש ֲה ֵרי
האיש (משנה יבמות יב,ג).
לֹומר ֶׁש ָחלְ ָצה וְ ָק ְר ָאה וְ ֹלא ָר ְק ָקה ,אֹו ֶׁש ָחלְ ָצה
וְ ֵאין ָצ ִריְך ַ
ֵהן ְראּויִ ין לִ ְקרֹות – ואז הקריאה אינה
מעכבת .אולם אם אי אפשר מראש
וְ ָר ְק ָקה וְ ֹלא ָק ְר ָאהֶׁ ,ש ֲחלִ ָיצ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה    .יג  ּבַ ֶּמה ְּדבָ ִרים
לקיים את המצוה כראוי ,הם נדחים מן
מּורים? ְּב ֶׁש ָהיּו יְ כֹולִ ין לְ ַד ֵּברֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵהן ְראּויִ ין לִ ְקרֹות.
ֲא ִ
החליצה (לדוגמה נוספת לעיקרון זה ראה מעשה
ֲא ָבל ִאּלֶ ֶמת אֹו ִאּלֵ ם – ֵאינָ ן חֹולְ ִצין ,וְ ִאם ָחלְ צּוֲ ,חלִ ָיצ ָתן
הקרבנות יז,ו)ֲ .חלִ ָיצ ָתן ּפְ סּולָ הֹ ,לא עָ ׂשּו
ּפְ סּולָ ה; וְ ֵאינָ ן ּכְ ֵח ֵרׁש אֹו ֵח ֶר ֶׁשת ֶׁש ָחלְ צּו ֶׁשֹּלא עָ ׂשּו ּכְ לּום,
ּכְ לּום – להבדל בין שני המונחים ראה
ההקדמה להלכות ייבוםֵ .ח ֵרׁש – ראה
לְ פִ י ֶׁש ַה ֵח ֵרׁש וְ ַה ֵח ֶר ֶׁשת ֵאינָ ן ְּבנֵ י ַּדעַ ת.
לעיל ביאור ב,ח.
יד   ָר ְק ָקה ִּבלְ ַבד ,אֹו ֶׁש ָר ְק ָקה וְ ָק ְר ָאה וְ ֹלא ָחלְ ָצה – ֲה ֵרי זֹו
יד  וְ ֹלא מֹועֶ לֶ ת – איננה מועילה
ּכַ ֲחלִ ָיצה ּפְ סּולָ הָ .ק ְר ָאה ִהיא וְ הּוא ,וְ ֹלא ָחלְ ָצה וְ ֹלא ָר ְק ָקה
להתירה להנשא.
יֹוׁש ִבין – לכתחילה צריך
טו  וְ ֵהן ְ
– ֹלא עָ ָׂשה ּכְ לּוםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרּ" :כָ כָ ה יֵ עָ ֶׂשה לָ ִאיׁש" (שם כה,ט) –
שיעמדו (לעיל ז) .עַ ל ׁשֹוקֹו ִמן ָה ַא ְרּכֻ ּבָ ה
ַה ַּמ ֲע ֶׂשהֶׁ ,שהּוא ַה ֲחלִ ָיצה וְ ָה ְר ִק ָיקה ,הּוא ֶׁשּמֹועִ יל; ֲאבָ ל
ּולְ ַמ ָּטה – למטה מן הברך .לכתחילה
ַה ְּק ִר ָיאה – ֵאינָ ּה ְמעַ ּכֶ ֶבת וְ ֹלא מֹועֶ לֶ ת.
צריך לקשור את הנעל על כף הרגל,
יֹודעִ ין לְ ַה ְקרֹות
כרגיל (לעיל ו)ֶׁ .ש ֵאינָ ן ְ
יֹוׁש ִבין אֹו ֻמ ִּטין עַ ל ִצ ֵּד ֶיהן ,אֹו
טו   ָחלְ ָצה וְ ָר ְק ָקה וְ ָק ָראת וְ ֵהן ְ
– לכתחילה הם צריכים לדעת להקרות
ֶׁש ָהיָ ה ְׂשרֹוְך ַהּנַ עַ ל ָקׁשּור עַ ל ׁשֹוקֹו ִמן ָה ַא ְרּכֻ ּבָ ה ּולְ ַמ ָּטה ,אֹו
ּסֹומא ֶׁש ָחלַ ץ* – אף על פי
(שם)ַ .ה ֵ
יֹודעִ ין לְ ַה ְקרֹות ,וְ כֵ ן
לׁשה עַ ֵּמי ָה ָא ֶרץ ֶׁש ֵאינָ ן ְ
ֶׁש ָחלְ ָצה ִּבפְ נֵ י ְׁש ָ
שלכתחילה אינו חולץ (לעיל ח .)2בכ"י
ּסֹומה ֶׁש ָחלְ ָצה.
ק' ומ'ַ :ה ָ
ּסֹומא ֶׁש ָחלַ ץ* – ֲחלִ ָיצ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה.
ַה ֵ
טז  1וְ נִ ְמ ָצא ֶא ָחד ֵמ ֶהן ָקרֹוב אֹו ּפָ סּול
לׁשה
טזָ   1חלְ ָצה ַּבּלַ יְ לָ ה ,אֹו ֶׁש ָחלְ ָצה ִּבפְ נֵ י ְׁשנַ יִ ם אֹו ּבִ פְ נֵ י ְׁש ָ
– התגלה שאחד הדיינים הוא קרוב
וְ נִ ְמ ָצא ֶא ָחד ֵמ ֶהן ָקרֹוב אֹו ּפָ סּול ,אֹו ֶׁש ָהיָ ה ַה ִּמנְ עָ ל ָקׁשּור
משפחתו של היבם או היבמה או דיין אחר,
ולכן הוא פסול מלדון בעניין (להרחבה ראה
לְ ַמעְ לָ ה ִמן ָה ַא ְרּכֻ ָּבה ,אֹו ֶׁש ִה ִּתיר הּוא וְ ָׁש ְמ ָטה ִהיא ,אֹו
עדות יג) .וכן אם נמצא שהוא פסול לדון
ֶׁש ִה ִּת ָירה ִהיא וְ ָׁש ַמט הּוא ,אֹו ֶׁשּנִ ְתּכַ ּוְ נָ ה ִהיא וְ ֹלא נִ ְתּכַ ּוֵ ן הּוא,
מסיבה אחרת ,כגון שהוא עובר עברות
אֹו ֶׁשּנִ ְתּכַ ּוֵ ן הּוא וְ ֹלא נִ ְתּכַ ּוְ נָ ה ִהיא ,וְ כֵ ן ְק ַטּנָ ה ֶׁש ָחלְ ָצה לְ גָ דֹול
או בעל עניין הנוגע בדבר (שם ט,א)ֶׁ .ש ִה ִּתיר
הּוא – את הקשר ,והיא צריכה לעשות זאת
– ֲחלִ ָיצ ָתּה ּפְ סּולָ ה.
(לעיל ו) .וְ ָׁש ְמ ָטה ִהיא – הסירה את המנעל
טז  2וְ כֵ ן ִאם ָחלְ ָצה ִּבפְ נֵ י יָ ִחיד ,וַ ֲאפִ ּלּו ֵּבינֹו לְ בֵ ינָ ּהּ ,ובַ ּלַ יְ לָ ה
מרגלוֶׁ .שּנִ ְתּכַ ּוְ נָ ה ִהיא וְ ֹלא נִ ְתּכַ ּוֵ ן הּוא –
מפני שהחליצה צריכה כוונה (לעיל ח).
ׁשֹוטה וְ ָק ָטן ֶׁש ָחלְ צּו ,וְ כֵ ן
– ֲה ֵרי זֹו ֲחלִ ָיצה ּפְ סּולָ הֲ .א ָבל ֵח ֵרׁש ֶ
ְק ַטּנָ ה – ראה לעיל בביאור א,יז.
ׁשֹוטה וְ ָק ָטן – שהם חסרי דעת (להלן ו,ג .להגדרתם ראה אישות ב).
טזּ  2בִ פְ נֵ י יָ ִחיד – דיין אחדֵ .ח ֵרׁש ֶ
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ּומן
טּורה ִמן ַה ֲחלִ ָיצה ִ
לְ ִמי ֶׁש ִהיא ּפְ ָ
ַהּיִ ּבּום – כגון החולץ למי שהיא ערווה
יצה – למונח ראה
לו (להלן ו,ח)ֵ .אינָ ּה ֲחלִ ָ
ההקדמה להלכות ייבום.
יז   ַרגְ לֹו ֲע ֻק ָּמה לְ ָאחֹור – שבשעה
שהוא הולך ,הוא דורך על גב רגלו (הערוך
ערך לחת)ֲ .הפּוכָ ה עַ ל ִצ ָּדּה – שבשעה
שהוא הולך ,הוא דורך על צד רגלו (פה"מ
יבמות יב,א) .לִ נְ עֹץ ֲע ֵקבֹו ּבָ ָא ֶרץ – להציב
את רגלו על הארץ בצורה ישרה ,שלא
תהיה מונחת רק בחלקה על הארץ ,ואין
פירושו שילחץ את רגלו אל הקרקע (ק',
כתרגום הביטוי "מוצב ארצה" – 'נעיץ בארעא'

ּומן ַהּיִ ּבּום – ֵאינָ ּה
טּורה ִמן ַה ֲחלִ ָיצה ִ
ַהחֹולֵ ץ לְ ִמי ֶׁש ִהיא ּפְ ָ
ֲחלִ ָיצה.
בעיות בגפיים ובמנעל

יז  יָ ָבם ֶׁש ַרגְ לֹו ַהּיְ ָמנִ ית ֲחתּוכָ ה – ֵאינֹו חֹולֵ ץ ּבִ ְׂשמֹאל; וְ ִאם
ָחלְ ָצה ֵמעַ ל ְׂשמֹאלֹו – ֲחלִ ָיצ ָתּה ּפְ סּולָ הָ .היְ ָתה ַרגְ לֹו ֲע ֻק ָּמה
אׁשי
לְ ָאחֹור אֹו ֲהפּוכָ ה עַ ל ִצ ָּדּה ,אֹו ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַהּלֵ ְך עַ ל ָר ֵ
ֶא ְצ ְּבעֹות ַרגְ לָ יו – ֲה ֵרי זֶ ה ֵאינֹו חֹולֵ ץֶׁ ,ש ַהחֹולֵ ץ ָצ ִריְך לִ נְ עֹץ
ֲע ֵקבֹו ּבָ ָא ֶרץ ,וְ זֶ ה ֵאינֹו יָ כֹול; וְ ִאם ָחלְ ָצה לְ ִמי ֶׁש ַרגְ לֹו ּכָ ְך –
ֲחלִ ָיצ ָתּה ּפְ סּולָ ה    .יח  1וִ יבָ ָמה ֶׁשּיָ ֶד ָיה ֲחתּוכֹות – חֹולֶ ֶצת
לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ,וַ ֲאפִ ּלּו ּבְ ִׁשּנֶ ָיהֶׁ ,שֹּלא נֶ ֱא ַמר 'וְ ָחלְ ָצה ּבְ יָ ָדּה'.

בראשית כח,יב).
יחֶׁ   2שּלְ בֶ גֶ ד – עשוי בד ואינו מגן על
הרגל ,שאינו בכלל 'נעל'ֵׂ .שעָ ר – שיער
עזים (רש"י יבמות קב,ב)ִ .סיב – כעין רשת
דקיקה הגדלה סביב הדקל ,וכן שורשי
צמחים (ר' תנחום)ַׁ .שעַ ם – עץ החזרן
הקרוי 'במבוק' )( (Mambusaפה"מ כלים
י,ו) .השעם הנזכר כאן אינו השעם של
ימינו ,הנעשה מקליפת אלון השעם
ּומ ֻחּפֶ ה עֹור ,אֹו ֶׁש ָהיְ ָתה ַק ְר ָקעִ יתֹו
) .(quercus Suberחֹופֶ ה – מכסה .נִ פְ ָחת יט   ָחלְ ָצה ּבְ ַסנְ ָּדל ֶׁשּלְ עֵ ץ ְ
– חסר מקצת מן הסוליה.
עֹור ּולְ ָחיָ יו ֶׁשּלְ ֵׂשעָ ר ,אֹו ֶׁש ָחלְ ָצה ַסנְ ָּדל ֶׁשּלִ ְׂשמֹאל ֵמעַ ל
יט   ַק ְר ָקעִ יתֹו – סולייתו .לְ ָחיָ יו – צדי ַרגְ לֹו ַהּיְ ָמנִ ית ,אֹו ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ַה ִּמנְ עָ ל ֶׁשּלֹו ,אֹו ֶׁש ָהיָ ה ַה ִּמנְ עָ ל
המנעל ורצועותיוֶׁ .ש ָהיָ ה ַה ִּמנְ עָ ל ּגָ דֹול
ֶׁשּיָ כֹול לְ ַהּלֵ ְך ּבֹו – שאינו עשוי כמידת ּגָ דֹול ֶׁשּיָ כֹול לְ ַהּלֵ ְך ּבֹו ,אֹו ָק ָטן ֶׁשחֹופֶ ה ר ֹב ַרגְ לֹו ,אֹו נִ פְ ָרם
ֶׁשחֹופֶ ה רֹב ָה ֶרגֶ ל ,אֹו נִ פְ ָחת ֶׁש ְּמ ַקּבֵ ל ר ֹב ָה ֶרגֶ ל – ֲחלִ ָיצ ָתּה
רגלו ,אך יכול להלך בו בלא ליפול.
ֲחלִ ָיצ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה – אבל לכתחילה אין ּכְ ֵׁש ָרה.
לחלוץ כך (פה"מ יבמות יב,ב).
יחין אֹותֹו
בֹודה זָ ָרה ֶׁש ַּמּנִ ִ
כ   ַה ֻּמ ְסּגָ ר וְ ַה ֻּמ ְחלָ ט – סנדל נגוע כ   ַסנְ ָּדל ַה ֻּמ ְסּגָ ר וְ ַה ֻּמ ְחלָ ט ,וְ ֶׁשּלַ ֲע ָ
בצרעת ,שראה אותו הכהן והסגיר אותו
ּצּורה – ֹלא ַּת ֲחֹלץ ּבֹו; וְ ִאם ָחלְ ָצה – ֲחלִ ָיצ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה,
ְּב ַרגְ לֵ י ַה ָ
לברר
מחוץ לעיר למשך שבעת ימים כדי
בֹודה
וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשהּוא ָאסּור ּבַ ֲהנָ יָהֲ .אבָ ל ַסנְ ָּדל ֶׁשּלְ ִת ְקר ֹבֶ ת ֲע ָ
אם הוא טמא אם לאו ("מוסגר") או
שהוחלט שהוא טמא ויש לשרוף אותו זָ ָרה וְ ֶׁשּלְ עִ יר ַהּנִ ַּד ַחת ,אֹו ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה לְ ֵמת ֶׁשּיִ ָּקבֵ ר ּבֹו – ִאם ָחלְ ָצה
עֹומד לְ ַהּלֵ ְך ּבֹו.
בֹודה ּבֹוֲ ,חלִ ָיצ ָתּה ּפְ סּולָ הֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵאינֹו ֵ
(צרעת יב,א ;3פה"מ מגילה א,ז) .וְ ֶׁשּלַ ֲע ָ
זָ ָרה – רכוש עבודה זרה ,שאסור ליהנות
ּצּורה –
ממנו ,כגון נעל של פסל .לעומתו ,סנדל שהוא עצמו עבודה זרה ,צריך לבער אותו ,ואסור לחלוץ בו (ק')ַ .ה ָ
האלילֹ .לא ַּת ֲחֹלץ ּבֹו ...וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשהּוא ָאסּור ּבַ ֲהנָ יָה – לכתחילה לא תחלוץ בו ,מפני שהוא מאוס ,אך בדיעבד ,אם
חלצה בו ,חליצתה כשרה ,מפני שאין מטרת המצוות ליהנות הנאה פיזית–חושית ,ומשום כך אין השימוש בחליצת
בֹודה זָ ָרה – שנעשה מעור בהמה שהוקרבה לעבודה זרה (מ"מ;
הסנדל בגדר הנאה (ראה שופר א,ג)ַ .סנְ ָּדל ֶׁשּלְ ִת ְקרֹבֶ ת ֲע ָ
ק') .עִ יר ַהּנִ ַּד ַחת – שהודחו רוב תושביה לעבוד עבודה זרה ,שדינה שתישרף באש היא וכל הנכסים שבה ושייהרגו מי
עֹומד לְ ַהּלֵ ְך ּבֹו – שהרי נפסק דינו להישרף או להיקבר ,ולכן לא
שעבדו בה עבודה זרה (עבודה זרה פרק ד)ֶׁ .ש ֲה ֵרי ֵאינֹו ֵ
ניתן להשתמש בו לחליצה (י') .וסנדל המוחלט ,אף על פי שנפסק דינו להישרף ,החליצה בו כשרה ,מפני שהוא חריג
המוגדר בתורה כבגד אפילו בשעת שרפתו (בבלי יבמות קג,ב).

יחָ   2חלְ ָצה ּבְ ִמנְ עָ ל ֶׁשּלְ בֶ גֶ ד – ֵאינָ ּה ֲחלִ ָיצהֲ .אבָ ל ִאם ָחלְ ָצה
ְּב ִמנְ עָ ל ֶׁש ֵאין לֹו עָ ֵקב ,אֹו ֶׁש ָהיָ ה ָּתפּור ּבְ פִ ְׁש ָּתן ,אֹו ֶׁש ָהיָ ה
ִמנְ עָ ל ֶׁשּלְ ֵׂשעָ ר אֹו ֶׁשּלְ ִסיב אֹו ֶׁשּלְ ַׁשעַ ם אֹו ֶׁשּלְ עֵ ץ ,אֹו ֶׁש ָהיָ ה
ִמנְ עָ ל ּגָ דֹול ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול לְ ַהּלֵ ְך ּבֹו ,אֹו ָק ָטן ֶׁש ֵאינֹו חֹופֶ ה ר ֹב
ַרגְ לֹו ,אֹו ִמנְ עָ ל ּפָ רּום ֶׁש ֵאינֹו חֹופֶ ה רֹב ָה ֶרגֶ ל ,אֹו נִ פְ ָחת ֶׁש ֵאין
ְמ ַק ֵּבל רֹב ָה ֶרגֶ ל – ֲחלִ ָיצ ָתּה ּפְ סּולָ ה.

םישנ רפס      הצילחו םוביי תוכלה      ד קרפ
חליצה באופן שונה

כא   ָק ְרעָ ה ַה ִּמנְ עָ ל ֵמעַ ל ַרגְ לֹו ,אֹו ֶׁש ְּׂש ָרפַ ְתהּו ,אֹו ֶׁש ָהיָ ה לָ בּוׁש
ְׁשנֵ י ִמנְ עָ לִ ין וְ ָחלְ ָצה ָהעֶ לְ יֹוןַ ,אף עַ ל ּפִ י ֶׁש ָּק ְרעָ ה ַה ַּת ְחּתֹון עַ ד
ֶׁשּנִ ְתּגַ ּלְ ָתה ַרגְ לֹו – ֲה ֵרי זֹו ֲחלִ ָיצה ּפְ סּולָ ה.
היריקה

ּיֹוצא ּבָ ֶהן ִמ ְּדבָ ִרים
כב  יְ ָב ָמה ֶׁש ָאכְ לָ ה ׁשּום וְ גַ ְרּגִ יר וְ כַ ֵ
ֶׁש ְּמזִ ִיבין ֶאת ָהרֹק ,וְ ָהיָ ה ָהרֹק זָ ב ִמּפִ ָיה – ֵאינֹו ּכְ לּום ,עַ ד
ׁשֹותת
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָהרֹק ֵמעַ ְצמֹו    .כג   ָר ְק ָקה ָּדם ,אֹו ֶׁש ָהיָ ה ֵ
ִמּפִ ָיה – ֵאינֹו ּכְ לּום; ֲא ָבל ִאם ָמ ְצ ָצה וְ ָר ְק ָקה – ּכָ ֵׁשרֶׁ ,ש ִאי
רּוח
צּוחי רֹקָ .ר ְק ָקה ְּוקלָ ַטּתּו ָה ַ
ֶאפְ ָׁשר לַ ָּדם ֶׁשּנִ ְמ ַצץ ְּבֹלא ִצ ְח ֵ
ק ֶֹדם ֶׁשּיַ ּגִ יעַ לִ כְ נֶ גֶ ד ּפָ נָ יוּ ,כְ גֹון ֶׁש ָהיְ ָתה ֲא ֻרּכָ ה וְ הּוא ָק ָצר –
ֵאינֹו ּכְ לּום; וְ ִאם ַא ַחר ֶׁש ִהּגִ יעַ לְ נֶ גֶ ד ּפָ נָ יו – ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשֹּלא
ִהּגִ יעַ לָ ָא ֶרץּ ,כָ ֵׁשר .וְ כֵ ן ִאם ֹלא ָראּו ַה ַּדּיָ נִ ין ָהרֹק ּכְ ֶׁשּיָ ָצא ִמּפִ ָיה
– ּכָ ֵׁשר.
חליצה מוטעית וחליצה כפויה

כד   ֲחלִ ָיצה ֻמ ְטעֵ ית – ּפְ סּולָ הּ .כֵ ַיצד? ּכְ גֹון ֶׁש ָא ְמרּו לֹו ֲ'חֹלץ
ּובכָ ְך ַא ָּתה ּכֹונְ ָסּה' ,אֹו ֶׁש ָא ְמרּו לֹו ֲ'חֹלץ לָ ּהֶׁ ,שּזֹו ִמ ְצוָ ה
לָ ּהְ ,
ִהיא ,וְ ֵאינָ ּה ַמפְ ֶס ֶדת עָ לֶ יָך ּכְ לּום ,וְ ִאם ָר ִצ ָית ַא ַחר ּכָ ְך לְ יַ ּבֵ ם
ּיֹוצא ִּב ְד ָב ִרים ֵאּלּוֲ .א ָבל ִאם ִה ְטעּוהּו וְ ָא ְמרּו לֹו
– ְּתיַ ֵּבם' ,וְ כַ ֵ
אתיִ ם זּוז' אֹו 'עַ ל ְּתנַ אי ּכָ ְך וְ כָ ְך'
ֲ'חֹלץ לָ ּה עַ ל ְמנָ ת ֶׁש ִּת ֵּתן לְ ָך ָמ ַ
– ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשֹּלא נָ ְתנָ ה ,וְ ֹלא נִ ְת ַקּיֵ ם ַה ְּתנַ איֲ ,חלִ ָיצ ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה,
ֶׁש ֲה ֵרי נִ ְתּכַ ּוֵ ן לַ ֲחֹלץ לָ ּה.
מֹודעָ א עַ ל ַה ֲחלִ ָיצה – ֲחלִ ָיצתֹו ּפְ סּולָ ה; לְ פִ יכָ ְך
ּמֹוסר ָ
כה   ַה ֵ
עֹוׂשין ּבַ ּגֵ ט.
ּמֹודעָ אּ ,כְ ֶד ֶרְך ֶׁש ִ
לֹומר לֹו לְ ַב ֵּטל ַה ָ
ָראּוי לַ ַּדּיָ נִ ין ַ
לְ ָחצּוהּו יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִהּכּוהּו עַ ד ֶׁש ָחלַ ץִ :אם ּכַ ִּדין עָ ׂשּו – ֲחלִ ָיצתֹו
ּכְ ֵׁש ָרה; וְ ִאם ֶׁשֹּלא ּכַ ִּדיןּ ,כְ גֹון ֶׁש ָּטעּו אֹו ֶׁש ָהיּו ֶה ְדיֹוטֹות –
ֲחלִ ָיצתֹו ּפְ סּולָ ה .וְ ִאם ַהּגֹויִ ים ֲאנָ סּוהּו ֵמעַ ְצ ָמןִ :אם ָהיָ ה ַה ִּדין
נֹותן ֶׁשּיַ ֲחֹלץ – ֲחלִ ָיצתֹו ּפְ סּולָ ה; וְ ִאם ֶׁשֹּלא ּכַ ִּדין – ֵאינָ ּה
ֵ
ֲחלִ ָיצה.
הגדרות חליצה שאינה כשרה

כו  ּכָ ל ָמקֹום ֶׁש ָא ַמ ְרנּו ֵ'אינָ ּה ֲחלִ ָיצה' אֹו 'ֹלא עָ ָׂשה ּכְ לּום'
אֹו ֵ'אינָ ּה ּכְ לּום' – ֲה ֵרי ִהיא ּכְ ִאּלּו ֹלא נֶ ְחלְ ָצה לֹו ,וְ ֹלא נֶ ֶא ְסרּו
ּומ ֶּת ֶרת לְ ִה ְתיַ ּבֵ ם.
רֹובֹות ָיה ,וְ ֹלא נִ פְ ְסלָ ה ִמן ַהּכְ ֻהּנָ הֻ ,
ֶ
עָ לָ יו ְק
וְ כָ ל ָמקֹום ֶׁש ָא ַמ ְרנּו ֲ'חלִ ָיצ ָתּה ּפְ סּולָ ה' – נֶ ֶא ְסרּו עָ לָ יו
רֹובֹות ָיה ,וְ נִ פְ ְסלָ ה ִמן ַהּכְ ֻהּנָ ה ,וְ נֶ ֶא ְס ָרה עַ ל ָה ַא ִחין ,וְ ֵאינָ ּה
ֶ
ְק
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כב  ּגַ ְרּגִ יר – ירק מאכל חריף הנאכל
כמות שהוא חי .מזוהה עם בן-חרדל
מצוי )ְ .(Eruca sativaמזִ ִיבין ֶאת ָהר ֹק
– מביאים להפרשה רבה של רוקֵ .אינֹו
ּכְ לּום – אין זו יריקה ,והיא צריכה לרוק
יריקה כשרה .אך אם לא עשתה זאת,
אין הדבר מעכב את החליצה (לעיל יב).
ׁשֹותת – נוזלִ .אם ָמ ְצ ָצה – את
כג   ֵ
צּוחי רֹק – טיפות רוקְּ .וקלָ ַטּתּו
הדםִ .צ ְח ֵ
רּוח – העיפה אותוֶׁ .ש ָהיְ ָתה ֲא ֻרּכָ ה
ָה ַ
וְ הּוא ָק ָצר – היא גבוהה והוא נמוך.
כד  ּפְ סּולָ ה – שהרי לא נתכוון לחלוץ
לה ולהתיר אותה לזר (ראה לעיל טז)ּ .ובְ כָ ְך
ַא ָּתה ּכֹונְ ָסּה – במעשה זה אתה נושא
אותה לאישה.
מֹודעָ א וכו' – הודעה
ּמֹוסר ָ
כה   ַה ֵ
מראש בפני עדים שפעולה מסוימת
שהוא עתיד לבצע נעשית שלא ברצונו,
ולכן אינה תקפה (בדומה למכירה י,א).
חליצתו פסולה ,מפני שלא נתכוון
להתיר אותה לזר (לעיל כד; כס"מ שם בשם
עֹוׂשין
ּמֹודעָ א ּכְ ֶד ֶרְך ֶׁש ִ
הריב"ש) .לְ בַ ֵּטל ַה ָ
ּבַ ּגֵ ט – לומר שהוא מבטל כל דבר שאמר,
ובכך מבטל את תוקפו של המעשה (כבגט.
גירושין ו,כ)ִ .אם ּכַ ִּדין עָ ׂשּו – שהייתה
חובה או סיבה לחייב את החליצה ,כגון
שאיש מן האחים אינו רוצה לייבם אותה,
שכופים את הגדול בהם לחלוץ לה
יצתֹו ּכְ ֵׁש ָרה – ואינה בטלה,
(לעיל ב,ז)ֲ .חלִ ָ
מפני שהסיבה להתנגדותו לחליצה היא
יצרו הרע ,אבל רצונו האמתי הוא לקיים
את מצוות התורה ולעשות טוב ,ולכן
החליצה נחשבת כאילו נעשתה ברצונו
הטוב (כבמתן גט .גירושין ו,כ)ֶׁ .ש ָּטעּו –
שדימו בטעות שיש לכפות על היבם
לחלוץ להֶ .ה ְדיֹוטֹות – דיינים שאינם
תלמידי חכמיםֲ .אנָ סּוהּו ֵמעַ ְצ ָמן – אילצו
אותו שלא בשליחות ישראל.
כו  נִ פְ ְסלָ ה ִמן ַהּכְ ֻהּנָ ה – אסורה
להינשא לכהןֲ .חלִ ָיצ ָתּה ּפְ סּולָ ה וכו'
– מן התורה ,חליצתה כשרה ,אבל
חכמים גזרו שאסור לה להינשא לזר ,עד
שתחלוץ עוד פעם ,ולכן אין מוציאים
אותה מן הזר שנישאה לו ,בניגוד ליבמה
שנישאת לפני החליצה (לעיל ב,יח; י').
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ִמ ְתיַ ֶּב ֶמת ,וְ ֵאינָ ּה ֻמ ֶּת ֶרת לְ ִהּנָ ֵׂשא לְ זָ ר עַ ד ֶׁש ַּת ֲחֹלץ ֲחלִ ָיצה
ּכְ ֵׁש ָרה    .כז  עָ בְ ָרה וְ נִ ֵּׂשאת – ֲה ֵרי זֶ ה חֹולֵ ץ לָ ּה ֲחלִ ָיצה
אֹותּה ִמּיָ דֹו.
מֹוצ ִיאין ָ
ּכְ ֵׁש ָרה וְ ִהיא ַּת ַחת ּבַ עְ לָ ּה ,וְ ֵאין ִ
יצה – ודי
כח   ֶׁש ָּמא נִ ְתּכַ ּוְ נָ ה לַ ֲחלִ ָ
בכוונתה בלבד כדי לפסול אותה
מיגא"ש .מובא בחידושי הרמב"ן יבמות קב,ב).

(ר"י

כט  ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ּבְ יָ ָדּה ְר ָאיָ ה ֶׁשּנֶ ְחלְ ָצה
– אישור על המעשה .ואינו כגט ,שהוא
מסמך המכונן את הגירושין ,שנתינתו
לאישה יוצרת את הגירושיןֶ .אּלָ א ִאם
ּכֵ ן ַמּכִ ִירין – את היבם והיבמהֶׁ .ש ֲה ֵרי
ַה ַּדּיָ נִ ין וכו' – ולכן אפשר לסמוך על
מעשיהם.
ל  תרגום נוסח גט החליצה :ביום
פלוני ,כך וכך לחודש פלוני ,שנת כך
וכך למניין פלוני ,למניין שאנו רגילים
למנות בו במקום פלוני ,אנחנו הדיינים,
שמקצתנו חתומים למטה ,במושב
שלושה כאחד היינו יושבים בבית הדין,
ועלתה לפנינו פלונית בת פלוני אלמנת
פלוני ,והקריבה לפנינו איש אחד ששמו
פלוני בן פלוני ,וכך אמרה לנו פלונית
זו' :פלוני בן פלוני זה ,אחיו של פלוני
מאביו הוא ,שהייתי נשואה לו ,ומת,
וחיים לחכמים ולכל ישראל הניח ,ובן
ובת יורש ומנחיל ומקים שם בישראל
לא הניח ,וזה פלוני אחיו ראוי לייבם
אותי .עתה חכמים ִאמרו לו' :אם רוצה
לייבם אותי – ייבם; ואם לא – יושיט
לי לפניכם את רגלו הימנית ,ואתיר את
נעלו מעל רגלו ,ואירק בפניו' .וזיהינו
את פלוני זה שאחיו של פלוני המת
מאביו הוא ,ואמרנו לו' :אם אתה רוצה
לייבם אותה – יבם; ואם לא – הושט
לה לפנינו את רגלך הימנית ,ותחלוץ
את מנעלך מעל רגלך ,ותירק בפניך'.
וענה ואמר' :אין אני חפץ לייבם
אותה' .מיד הקראנו לה לפלונית זו:
"מ ֵאן יְ ָב ִמי לְ ָה ִקים לְ ָא ִחיו ֵׁשם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל,
ֵ
ֹלא ָא ָבה יַ ְּב ִמי" .ואף לזה פלוני ,הקראנו
לוֹ" :לא ָחפַ ְצ ִּתי לְ ַק ְח ָּתּה" .והושיט
לה את רגלו הימנית ,והתירה נעלו
מעל רגלו ,וירקה בפניו רוק שנראה

כח  יְ בָ ָמה ֶׁשּגָ ְדלָ ה ּבֵ ין ָה ַא ִחים – ֲה ֵרי זֹו ֻמ ֶּת ֶרת לְ ִה ְתיַ ֵּבם,
חֹוׁש ִׁשין לָ ּה ֶׁש ָּמא ָחלְ ָצה לְ ֶא ָחד ֵמ ֶהן ּבֵ ינֹו לְ ֵבינָ ּה
ְ
וְ ֵאין
ינּוה ֶׁש ָחלְ ָצה נַ ֲעלֹו ֶׁשּלְ ֶא ָחד ֵמ ֶהן
וְ נִ פְ ְסלָ ה ֲעלֵ ֶיהןֲ .אבָ ל ִאם ְר ִא ָ
ּוצ ִריכָ ה ֲחלִ ָיצה ּכְ ֵׁש ָרה
– נִ פְ ְסלָ הֶׁ ,ש ָּמא נִ ְתּכַ ּוְ נָ ה לַ ֲחלִ ָיצהְ ,
לְ ַה ִּת ָירּה לְ זָ ר.
כתיבת גט החליצה והכתובות

ּכֹותבִ ין ֵאינֹו ֶאּלָ א ַמ ֲע ֵׂשה ּבֵ ית ִּדיןּ ,כְ ֵדי
כט  ּגֵ ט ֲחלִ ָיצה ֶׁש ָאנּו ְ
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ּבְ יָ ָדּה ְר ָאיָ ה ֶׁשּנֶ ְחלְ ָצה .וְ ֵאין ַה ַּדּיָ נִ ין חֹולְ ִצין ֶאּלָ א ִאם
ּכֹותבִ ין לָ ּה ּגֵ ט
ּכֵ ן ַמּכִ ִירין; לְ פִ יכָ ְךִ ,מי ֶׁש ָראּו זֹאת ֶׁשּנֶ ְחלְ ָצה – ְ
ֲחלִ ָיצהַ ,אף עַ ל ּפִ י ֶׁש ֵאינָ ן ַמּכִ ִירין ֶׁשּזֹו ִהיא ֵא ֶׁשת ּפְ לֹונִ י וְ ֶׁשּזֶ ה
ֶׁש ָחלַ ץ לָ ּה ָא ִחיוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ַּדּיָ נִ ין ֶׁש ָחלְ ָצה ּבִ פְ נֵ ֶיהם ִהּכִ ירּו זֶ ה,
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָחלְ ָצה.
וְ זֶ ה הּוא נ ַֹסח ּגֵ ט ֲחלִ ָיצה ֶׁשּנָ ֲהגּו ּבֹו ָהעָ ם    :ל  ּבְ יֹום ּפְ לֹונִ י,
ּכָ ְך וְ כָ ְך לִ ַירח ּפְ לֹונִ יְׁ ,שנַ ת ּכָ ְך וְ כָ ְך לְ ִמנְ יָ ן ּפְ לֹונִ י ,לְ ִמנְ יָ נָ א ִּדי
ְרגִ ילְ נָ א לְ ִמ ְמנֵ י ּבֵ ּה ּבְ ָמקֹום ּפְ לֹונִ יֲ ,אנַ ְחנָ א ַּדּיָ נֵ יְּ ,ד ִמ ְק ָצ ָתנָ א
מֹותב ְּתלָ ָתא ּכַ ֲח ָדא ֲהוֵ ינָ א יָ ְתבִ ין ּבְ בֵ י ִּדינָ א,
ימין לְ ַת ָּתאּ ,בְ ַ
ֲח ִת ִ
ְּוסלֵ ַיקת לִ ְק ָד ָמנָ א ּפְ לֹונִ ית ּבַ ת ּפְ לֹונִ י ַא ְר ְמלַ ת ּפְ לֹונִ י ,וְ ַא ְק ֵר ַיבת
לִ ְק ָד ָמנָ א ּגֻ בְ ָרא ַחד ִּדי ְׁש ֵמּה ּפְ לֹונִ י ּבֶ ן ּפְ לֹונִ י ,וְ כֵ ן ֲא ַמ ַרת לָ נָ א
בּוהי
חּוהי ִּדפְ לֹונִ י ֵמ ֲא ִ
ּפְ לֹונִ ית ָּדאּ' :פְ לֹונִ י ּבַ ר ּפְ לֹונִ י ְּדנָ אֲ ,א ִ
ּוׁשכֵ יב ,וְ ַחּיֵ י לְ ַרּבָ נָ ן ּולְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
הּואַּ ,ד ֲהוֵ ינָ א נְ ִסיבְ נָ א לֵ ּהְ ,
ּומֹוקים ְׁש ָמא ּבְ יִ ְׂש ָר ֵאל לָ א
ֵ
ּומ ְח ֵסין
ְׁש ַבקּ ,ובַ ר ּובְ ַרת יָ ֵרית ַ
ּבֹומי יָ ִתיּ .כְ עַ ן ַרּבָ נָ ן ֱא ַמרּו
חּוהי ָחזֵ י לְ יַ ֵ
ְׁש ַבק ,וְ ָה ֵדין ּפְ לֹונִ י ֲא ִ
ּבֹומי יָ ִתי – יְ יַ ּבֵ ם; וְ ִאי לָ א – יַ ְטלַ ע לִ י ֳק ָד ֵמיכֹון
לֵ ּהִ :אי ָצבֵ י לְ יַ ֵ
ּפֹוהי'.
ַרגְ לֵ ּה ְּדיַ ִּמינָ א ,וְ ֶא ְׁש ֵרי ֵסינֵ ּה ֵמעַ ל ַרגְ לֵ ּה ,וְ ֵארֹוק ּבְ ַאנְ ִ
בּוהי
חּוהי ִּדפְ לֹונִ י ִמ ָיתנָ א ֵמ ֲא ִ
נּוהי לִ פְ לֹונִ י ְּדנָ א ַּד ֲא ִ
מֹודעְ ִ
וְ ִא ְׁש ְּת ַ
ּבֹומי יָ ַתּה – יַ ּבֵ ם; וְ ִאי לָ א
הּוא ,וַ ֲא ַמ ְרנָ א לֵ ּה'ִ :אי ָצבֵ ית לְ יַ ֵ
– ַא ְטלַ ע לַ ּה ֳק ָד ָמנָ א ַרגְ לָ ְך ְּדיַ ִּמינָ א ,וְ ִת ְׁש ֵרי ֵסינָ ְך ֵמעַ ל ַרגְ לָ ְך
ּבֹומי יָ ַתּה'.
וְ ֵתרֹוק ּבְ ַאנְ ּפָ ְך' .וְ עָ נֵ י וְ ָא ַמר' :לֵ ית ֲאנָ א ָצבֵ י לְ יַ ֵ
"מ ֵאן יְ בָ ִמי לְ ָה ִקים לְ ָא ִחיו
ינּוהא לִ פְ לֹונִ ית ָּדאֵ :
ִמּיָ ד ַא ְק ִר ָ
ֵׁשם ְּביִ ְׂש ָר ֵאלֹ ,לא ָאבָ ה יַ ּבְ ִמי" (דברים כה,ז) .וְ ַאף לְ ַהאיי ּפְ לֹונִ י,
ַא ְק ִרינָ א לֵ ּהֹ" :לא ָחפַ ְצ ִּתי לְ ַק ְח ָּתּה" (שם כה,ח) .וְ ַא ְטלַ ע לַ ּה ַרגְ לֵ ּה
ּפֹוהי ֻר ָּקא ְּד ִא ְת ֲחזֵ י
ּוׁש ָרת ֵסינֵ ּה ֵמעַ ל ַרגְ לֵ ּה ,וְ ַר ַּקת ּבְ ַאנְ ִ
ְּדיַ ִּמינָ אְ ,
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ינּוהאּ" :כָ כָ ה יֵ עָ ֶׂשה לָ ִאיׁש
לָ נָ א ִמּפֻ ַּמּה עַ ל ַא ְרעָ א .וְ תּוב ַא ְק ִר ָ
ֲא ֶׁשר ֹלא יִ ְבנֶ ה ֶאת ֵּבית ָא ִחיו ,וְ נִ ְק ָרא ְׁשמֹו ּבְ יִ ְׂש ָר ֵאל ּבֵ ית
ֲחלּוץ ַהּנָ עַ ל" (שם כה,ט–י) .וַ ֲאנַ ְחנָ א ַּדּיָ נֵ י וְ כָ ל ַּד ֲהוֹו יָ ְתבִ ין ֳק ָד ָמנָ א
"חלּוץ ַהּנָ עַ לֲ ,חלּוץ ַהּנָ עַ לֲ ,חלּוץ ַהּנָ עַ ל",
ֲענֵ ינָ א ָּב ְת ַרּהֲ :
ינּוהא
עֹוב ָדא ָּדא ֳק ָד ַמנָ א – ְׁש ִר ָ
ּומ ְּד ִא ְת ֲע ִבד ָ
ְּתלָ ָתא זִ ְמנֵ יִ .
לִ פְ לֹונִ ית ָּדא לִ ְמ ָהְך לְ ִה ְתנְ ָס ָבא לְ כָ ל ַמאן ְּד ִת ְצּבֵ י ,וֶ ֱאנָ ׁש לָ א
ּובעָ ת ִמּנָ נָ א ּפְ לֹונִ ית ָּדא
יֹומא ְּדנָ ן ּולְ עָ לַ םְ .
יְ ַמ ֵחא ִּב ַידּה ִמן ָ
יצּותא ָּדאּ ,וכְ ַת ְבנָ א וַ ֲח ַת ְמנָ א וִ ַיהבְ נָ א לָ ּה לְ זָ כּו,
ּגִ ָּטא ַּד ֲחלִ ָ
ּכְ ָדת מ ׁ ֶֹשה וְ יִ ְׂש ָר ֵאל.
לׁשה ,אֹו ְׁשנַ יִ ם
לׁשה ,אֹו ְׁשנַ יִ ם ִמן ַה ְּׁש ָ
ּומעִ ִידין עָ לָ יו ְׁש ָ
לאְ   1
ֶׁש ָראּו ַה ֲחלִ ָיצה ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁש ֵאינָ ן ַה ַּדּיָ נִ ין ֶׁש ָחלְ ָצה ּבִ פְ נֵ ֶיהם,
ּכְ מֹו ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו (לעיל כט) .וַ ֲאפִ ּלּו ִא ָּׁשה אֹו עֶ ֶבד אֹו ָק ָטן ֶׁשהּוא
לֹומר 'זֶ ה הּוא ּפְ לֹונִ י וְ זֹו ִהיא יְ בִ ְמּתֹו',
ַמּכִ יר וְ נָ בֹון ,נֶ ֱא ָמנִ ין ַ
ּתֹורהּ ,בֵ ין לְ עֵ דּות
וְ חֹולְ ִצין עַ ל ּפִ ֶיהן ,וְ כֵ ן ִּב ְׁש ָאר עֵ ֻדיֹות ֶׁשּלַ ָ
ָממֹון ֵּבין לְ עֵ דּות ִאּסּורֶׁ ,שּזֶ ה ָּד ָבר ֶהעָ ׂשּוי לְ ִהּגָ לֹות הּוא,
וְ ֶאפְ ָׁשר לֵ ַידע ֲא ִמ ַּתת ַה ָּד ָבר ֶׁשֹּלא ִמּפִ ֶיהןּ ,כָ עִ נְ יָ ן ֶׁשּבֵ ַא ְרנּו
ְּבסֹוף ִהלְ כֹות ּגֵ ִ
רּוׁשין (יג,כט).
כֹותב לָ ּה
ּומיַ ּבֵ ם ,וְ ֵ
לא  2וְ ִאם ָר ָצה ַהּיָ ָבם לְ יַ ֵּבם – ְמ ַק ֵּדׁש ְ
הֹודעְ נּו (לעיל ב,ב).
ּכְ ֻת ָּבהּ ,כְ מֹו ֶׁש ַ
לא  3וְ זֶ ה הּוא נ ַֹסח ּכְ ֻת ַּבת יְ ָב ִמין ֶׁשּנָ ֲהגּו ּבֹו ָהעָ ם    :לב  ּבְ יֹום
ּפְ לֹונִ יֵ ...איְך ּפְ לֹונִ י ֶּבן ּפְ לֹונִ י ֲא ָתא לִ ְק ָד ָמנָ א וְ כֵ ן ֲא ַמר לָ נָ א,
ִּדפְ לֹונִ י ֶּבן ּפְ לֹונִ י ֲא ִחי ְּד ִמן ַא ָּבא ְׁשכֵ יב ,וְ ַחּיֵ י לְ ַרּבָ נָ ן ּולְ כָ ל
ּומֹוקים ְׁש ָמא
ֵ
ּומ ְח ֵסין
ּומֹורית ַ
ֵ
ּוב ַרת
ּובר ְ
יִ ְׂש ָר ֵאל ְׁש ַבקַ ,
ּוׁש ַבק ַה ִהיא ִא ְּת ָתא ִּד ְׁש ַמּה ּפְ לֹונִ ית ּבַ ת
ְּביִ ְׂש ָר ֵאל לָ א ְׁש ַבקְ ,
ּבֹומי יָ ַתּהּ ,כְ ִדכְ ִתיב ּבִ ְספַ ר
אֹוריְ ָתא לְ יַ ֵ
ּפְ לֹונִ י ,וְ ָחאזֵ י לִ י ִמן ָ
ָ
ּוצבִ ַיאת
אֹוריְ ָתא ְּדמֹ�ׁש ֶ ה" :יְ ָב ָמּה יָ בֹא עָ לֶ ָיה" (דברים כה,ה)ְ .
אֹוקֹומי
ֵ
ּפְ לֹונִ ית ָּדא ,וְ ִא ְתיַ ַּב ַמת לִ פְ לֹונִ י ַּבר ּפְ לֹונִ י יְ בָ ָמּה לְ
ְׁש ָמא ְּביִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כְ ִדכְ ִתיב" :וְ ָהיָ ה ַה ְּבכֹור ֲא ֶׁשר ֵּתלֵ ד יָ קּום עַ ל
ֵׁשם ָא ִחיו ַה ֵּמת וְ ֹלא יִ ָּמ ֶחה ְׁשמֹו ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל" (שם כה,ו)ּ .וכְ ַתב לָ ּה
אתן ְּד ָחזֹו לַ ּהַּ ,ד ֲהוֹו
ּפְ לֹונִ י יְ ָב ָמּה לִ פְ לֹונִ ית יְ ִב ְמ ֵּתּה ּכְ ַסף זּוזֵ י ָמ ַ
אֹוסף לַ ּה ִמ ִּדילֵ ּה
ּכְ ִת ִיבין ִּבכְ ֻת ְּב ַתּה ִּדכְ ַתב לָ ּה ַּבעְ לַ ּה ַק ְד ָמ ָאה ,וְ ֵ
ּכָ ְך וְ כָ ְך .וְ ָדא נְ דּונְ יָ א ְּד ַהנְ עֵ ילַ ת לֵ ּהּ ...כִ ְׁש ָאר ָטפְ ֵסי ּכְ ֻתּבֹות.
טֹפֶ ס ַהּכְ ֻת ָּבה    :לג   ְּביֹום ּפְ לֹונִ יֵ ...איְך ּפְ לֹונִ י ּבֶ ן ּפְ לֹונִ י ֲא ַמר
לָ ּה לִ פְ לֹונִ ית ַּבת ּפְ לֹונִ י ְּבתּולְ ָתא ּכַ ּלְ ָתאֱ :הוִ י לִ י לְ ִאנְ ּתּו ּכְ ָדת
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לנו מפיה על הארץ .ושוב הקראנו לה:
"ּכָ כָ ה יֵ עָ ֶׂשה לָ ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֹלא יִ בְ נֶ ה ֶאת ֵּבית
ָא ִחיו .וְ נִ ְק ָרא ְׁשמֹו ְּביִ ְׂש ָר ֵאלֵּ ,בית ֲחלּוץ
ַהּנָ עַ ל" .ואנחנו הדיינים וכל מי שהיו
יושבים לפנינו ענינו אחריה" :חלוץ
הנעל ,חלוץ הנעל ,חלוץ הנעל" ,שלוש
פעמים .ומשנעשה המעשה הזה לפנינו
– התרנוה את פלונית זו ללכת להינשא
לכל מי שתחפוץ ,ואיש לא ימחה בידה מן
היום הזה ולעולם .וביקשה מאתנו פלונית
זו את גט החליצה הזה ,וכתבנו וחתמנו
ונתּנו לה לזכות ,כדת משה וישראל.
לׁשה – דיינים.
ּומעִ ִידין עָ לָ יו ְׁש ָ
לאְ   1
לׁשה – ומשום כך
אֹו ְׁשנַ יִ ם ִמן ַה ְּׁש ָ
כותבים בשטר 'דמקצתנא חתימין
לתתא' (שמקצתנו חתומים למטה) .אֹו
יצה – ובמקרה זה,
ְׁשנַ יִ ם ֶׁש ָראּו ַה ֲחלִ ָ
הגט מנוסח כעדות (מ"מ)ַ .מּכִ יר וְ נָ בֹון
– מבין את הדברים.

לב  תרגום נוסח כתובת יבמין :ביום
פלוני ...שפלוני בן פלוני בא לפנינו,
וכך אמר לנו ,פלוני בן פלוני אחי מאבי
מת ,וחיים לחכמים ולכל ישראל הניח,
ובן ובת ומוריש ומנחיל ומקים שם
בישראל לא הניח ,והניח את האישה
ההיא ששמה פלונית בת פלוני ,וראוי
לי מן התורה לייבם אותה ,ככתוב בספר
תורת משה" :יְ בָ ָמּה יָ בֹא עָ לֶ ָיה" .וחפצה
פלונית זו ,והתייבמה לפלוני בן פלוני
יבמה להקים שם בישראל ,ככתוב:
"וְ ָהיָ ה ַה ְּבכֹור ֲא ֶׁשר ֵּתלֵ ד יָ קּום עַ ל ֵׁשם
ָא ִחיו ַה ֵּמת ,וְ ֹלא יִ ָּמ ֶחה ְׁשמֹו ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל".
וכתב לה פלוני יבמה לפלונית יבמתו
כסף זוזים מאתיים הראויים לה ,שהיו
כתובים בכתובתה שכתב לה בעלה
הראשון ,והוסיף לה משלו כך וכך.
וזאת הנדוניה שהכניסה לו...
לג  תרגום טופס הכתובה :ביום
פלוני ...שפלוני בן פלוני אמר
לה לפלונית בת פלוני הבתולה
הכלה :היי לי לאישה כדת
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םישנ רפס      הצילחו םוביי תוכלה      ד קרפ

סֹובר
ימ ָרא ִּד ְׁש ַמּיָ א ֶאפְ לַ ח וַ ֲאיַ ַּקר וַ ֲא ַ
מֹ�ׁש ֶ ה וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ,וַ ֲאנָ א ּבְ ֵמ ְ
הּוד ִאיןְּ ,דפָ לְ ִחין
וֶ ֱאזּון וַ ֲאפַ ְרנֵ ס וַ ֲאכַ ֵּסי יָ ִתיכִ י ּכְ ִהלְ כָ ת ּגֻ בְ ִרין יְ ָ
ּומכַ ִּסין יָ ת נְ ֵׁשיהֹון
ּומפַ ְרנְ ִסין ְ
ּומסֹובְ ִרין וְ זָ נִ ין ְ
ּומיַ ְּק ִרין ְ
ְ
אתןְּ ,ד ִאינּון
ִּב ְקׁשֹוט .וְ יָ ֵהבְ נָ א לִ יכִ י ֻמ ְה ֵרי ּבְ תּולַ יְ כִ י ּכְ ַסף זּוזֵ י ָמ ַ
ּומזֹונַ יְ כִ י
ִמּזּוזֵ י ּכַ ְסּפָ א ָטבָ א עֶ ְׂש ִרין וְ ַח ְמ ָׁשה זּוזֵ י ְּד ָחזֹו לִ יכִ יְ ,
ּוצבִ ַיאת
אֹורח ּכָ ל ַא ְרעָ אְ .
ּומיעַ ל ֲעלַ יְ כִ י ּכְ ַ
יּפּוקיְ כִ י ֵ
סּותיְ כִ י וְ ִס ַ
ּוכְ ַ
ּתֹוספֶ ת
הֹוסיף לָ ּה ֶ
ּכַ ּלְ ָתא ּפְ לֹונִ ית ָּדא ,וַ ֲהוָ ת לֵ ּה לְ ִאנְ ּתּו .וְ ָר ָצה וְ ִ
עַ ל עִ ַּקר ּכְ ֻתּבָ ה עַ ד ִמ ְׁשלַ ם ּכָ ְך וְ כָ ְך .וְ ָדא נְ דּונְ יָ א ְּד ַהנְ עֵ ילַ ת לֵ ּה,
ּכָ ְך וְ כָ ְךַ ,הּכֹל נִ ְת ַקּבֵ ל ָח ָתן זֶ הּ ,ובָ א לְ יָ דֹו ,וְ נַ ֲע ָׂשה ּבִ ְרׁשּותֹו,
וְ זָ ַקף ַהּכֹל עַ ל עַ ְצמֹו ּבְ ִמלְ וָ ה ְּורׁשּו .וְ כֵ ן ֲא ַמר לָ נָ א ַח ְתנָ א ְּדנָ ן:
תֹוספֶ ת ,עִ ם ְׁש ָאר
ַא ֲח ָריּות ּכְ ֻתּבָ ה ָּדא ּכֻ ּלָ ּה ,עִ ָּקר ּונְ דּונְ יָ א וְ ֶ
ְּתנָ איֵ י ּכְ ֻתּבָ הַ ,קּבֵ לִ ית ֲעלַ אי וְ עַ ל יָ ְר ַתאי ּבָ ְת ַראי ,וְ עַ ל ּכָ ל ְׁשפַ ר
ֲא ַרג נִ כְ ִסין וְ ִקנְ יָ נִ ין ְּד ִאית לִ י ְּתחֹות ּכָ ל ְׁש ַמּיָ אִּ ,ד ְקנֵ ִיתי וְ ַד ֲע ִתיד
ּומ ַּטלְ ְטלֵ י ַאּגַ ב ְמ ַק ְר ְקעֵ י –
ּומ ַּטלְ ְטלֵ י ִ
ֲאנָ א לְ ִמ ְקנֵ יְ ,מ ַק ְר ְקעֵ י ִ
ּכֻ ּלְ הֹון יְ הֹון ַא ֲח ָר ִאין וְ עָ ְרבָ ִאין לִ כְ ֻתּבָ ה ָּדא ּכֻ ּלָ ּה ,עִ ָּקר ּונְ דּונְ יָ א
ימא
מֹותי ,וַ ֲאפִ ּלּו ִמּגְ לִ ָ
תֹוספֶ ת ,לְ ִא ְתּפְ ָרעָ א ִמּנְ הֹון ּבְ ַחּיַ י ּובָ ַתר ִ
וְ ֶ
ּומפָ ַרׁש
ְּד ַאּכַ ְתּפַ אי .וְ ָקנִ ינּו ִמּפְ לֹונִ י ְּדנָ ן עַ ל ּכָ ל ַמאי ִּדכְ ִתיב ְ
לְ עֵ יל ִקנְ יָ ן ָׁשלֵ םְּ ,דלָ א ּכְ ַא ְס ַמכְ ָּתא ְּודלָ א ּכְ ֻטפְ ֵסי ִּד ְׁש ָט ֵרי,
ּנֹוהגֹות ּבְ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ כַ הֹגֶ ן
ֶאּלָ א ּכְ ח ֶֹמר חֹזֶ ק ּכָ ל ִׁש ְט ֵרי ּכְ ֻתּבֹות ַה ֲ
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ בְ ָרכָ ה .וְ ָח ַת ְמנּו עַ ל ְׁש ָטר ּכְ ֻתּבָ ה זֶ ה
ּוכְ ִתּקּון ַר ֵ
ּוׁש ִריר וְ ַקּיָ ם.
ַּבּזְ ַמן ַהּנִ זְ ּכָ ר לְ ַמעְ לָ ה ,וְ ַהּכֹל ּבְ ִריר ְ

משה וישראל ,ואני בדבר ה' אעבוד
ואכבד ואתמוך ואזון ואפרנס ואלביש
אותך כחוקות אנשים יהודים ,העובדים
ומכבדים ותומכים וזנים ומפרנסים
ומלבישים את נשותיהם באמונה.
ונותן אני לך מוהר בתולייך כסף זוזים
מאתיים ,שהם מזוזי כסף טהור עשרים
וחמישה זוזים הראויים לך (ראה אישות
י,ח) ,ומזונותייך וכסותך וצרכייך ולבוא
עלייך כדרך כל הארץ .וחפצה הכלה
פלונית זו ,והייתה לו לאישה .ורצה
והוסיף לה תוספת על עיקר כתובה עד
השלמת כך וכך .וזו הנדוניה שהכניסה
לו ,כך וכך ,הכול נתקבל [=קיבל] חתן
זה ,ובא לידו ,ונעשה ברשותו ,וזקף
הכול על עצמו במלווה וחוב [כלומר
כל חובו נחשב כמלווה בשטר (ראה מלווה
ולווה יא,א)] .וכך אמר לנו החתן הזה:
אחריות כתובה זו כולה ,עיקר ונדוניה
ותוספת ,עם שאר תנאי כתובה ,קיבלתי
עליי ועל יורשיי אחריי ועל כל היפה
וחמדת הנכסים והקניינים שיש לי תחת
כל השמים ,שקניתי ושעתיד אני לקנות,
קרקעות ומיטלטלים ומיטלטלים על גב
קרקעות – כולם יהיו אחראים וערבים
לכתובה זו כולה ,עיקר ונדוניה ותוספת,
להיפרע מהם בחיי ולאחר מותי ,ואפילו
מהגלימה שעל כתפיי .וקנינו מפלוני זה
ּכֹותב 'ּפְ לֹונִ ית ַא ְר ַמלְ ָּתא';
על כל מה שכתוב ומפורש למעלה קניין לד  וְ ִאם ָהיְ ָתה ּכְ ֻתּבַ ת ַאלְ ָמנָ ה – ֵ
רּוׁשה'*ּ ,כְ ֵדי
ּכֹותב 'ּפְ לֹונִ ית ַהּגְ ָ
רּוׁשה – ֵ
שלם ,שלא כאסמכתא ושלא כטופסי וְ ִאם ָהיְ ָתה ּכְ ֻתּבַ ת ּגְ ָ
שטרות ,אלא ...והכול מבורר וחזק
ומאושר .וְ ָקנִ ינּו ִמּפְ לֹונִ י – התרצה הבעל להתחייב ,וניתן תוקף להתחייבותו במעשה קניין ,שיהא חייב בשמירתם
כמיטלטלים .במשנה תורה משמש לשון "קנו מידו" להתחייבות כללית של אחד הצדדים לעמוד בהסכם ,כשהמחויב
מושך חפץ של הצד השני או מגביהו ומקנה בפעולתו את התחייבותו לצד השני ,ושוב אין איש מהם יכול לחזור
בו מן ההסכם (ראה מכירה ה,ה)ַ .א ְס ַמכְ ָּתא – התחייבות ממונית עתידית הבאה מתוך תנאי שהאדם אינו יודע אם יבוא
לידי קיום ,כגון 'אם לא אגיע מחר לפגישה – אמכור לך את השדה בחצי המחיר; ואם אגיע לפגישה – אמכור
אותה לך בשוויה המלא'" ,שהרי סמך [תלה] קנייתו לעשיית כך וכך ,וכל אסמכתא אינה קונה ,שהרי לא גמר בלבו
להקנותו .שכל האומר 'אם יהיה' או 'אם לא יהיה' – לא גמר והקנה ,שהרי דעתו עדיין סומכת שמא יהיה או שמא
לא יהיה" .יחד עם זאת ,אם התחייב בבית דין חשוב במעשה קניין הבא לתת לאמירתו תוקף ,ומסר את זכויותיו
(שטרותיו) לבית הדין – הדבר נחשב כגמירות דעת היכולה להתבצע כבר בשעת ההתחייבות (מכירה יא הלכות ב,ו,יג–יד).
ֻטפְ ֵסי ִּד ְׁש ָט ֵרי – הטופס הוא התבנית הריקה של השטר ,שהיו רגילים הסופרים לכתוב אותה ,למלא בה את הפרטים
המדויקים ולמחוק את החלקים המיותרים .בטפסים אלו ,נהגו הסופרים לרשום גם הקנאת מיטלטלין על גב קרקע,
אך לעתים שכח הסופר למחוק את החלק הזה .לכן ,מי שרוצה שלא יוכל בעל חובו לטעון שהשטר אינו תקף ושנכתב
שלא בכוונה ,עליו להדגיש את הדבר במפורש.
ּכֹותב ּפְ לֹונִ ית ַה ְּׁשבּויָ ה.
רּוׁשה* – בכ"י י' נוסף :וְ כֵ ן ִאם ָהיְ ָתה ְׁשבּויָ הֵ ,
לד   ַא ְר ַמלְ ָּתא – אלמנהּ .פְ לֹונִ ית ַהּגְ ָ
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ֶׁשֹּלא יִ ּכָ ֵׁשל ּבָ ּה ּכ ֵֹהן – שאסור לו לשאת
מֹוה ַריְ כִ י ּכְ ַסף זּוזֵ י
כֹותב 'וְ יָ ֵה ְבנָ א לִ יכִ י ֲ
ֶׁשֹּלא יִ ּכָ ֵׁשל ָּבּה ּכ ֵֹהן .וְ ֵ
אישה גרושה .וְ יָ ֵה ְבנָ א לִ יכִ י וכו' –
ְמ ָאה ְּד ִאינּון ִמּזּוזֵ י ּכַ ְסּפָ א ָט ָבא ְּת ֵר ַיסר זּוזֵ י ּופְ לַ ג זּוזָ א ְּד ָחזֹו
תרגום :ואתן לך את המוהר שלך ,כסף
לִ יכִ י.'...
זוזים מאה ,שהם מזוזי כסף טהור 12
זוזים וחצי הראויים לך .ומאה זוז הם
ּכֹות ִבין ּגֵ ט יְ ָב ִמין אֹו ּכְ ֻת ַּבת יְ ָב ִמיןְ ,מ ַׂש ְר ֵטט ְמקֹום
לה  ּכְ ֶׁש ְ
כתובת בעולה (אישות י,ז–ח).
סּוקיםֶׁ ,ש ָאסּור לִ כְ ּתֹב ָׁשלׁש ֵּתבֹות ְּבֹלא ִׂש ְרטּוט .וִ יבָ ָמה
ַהּפְ ִ
לה   ְמ ַׂש ְר ֵטט – חורץ בעור סימני
ֶׁש ָחלְ ָצה – ֻמ ֶּת ֶרת לְ ִהּנָ ֵׂשא ְּביֹום ֲחלִ ָיצ ָתּהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵאינָ ּה חֹולֶ ֶצת
שורות מקבילות ברווחים שווים ,כדי
עַ ד ֶׁש ַּת ְׁשלִ ים ִּת ְׁשעִ ים יֹום.
שיהיו האותיות מיושרותֶׁ .ש ָאסּור לִ כְ ּתֹב
וכו' – ולעניין כתבי הקודש ,כתב רבנו:
"כל כתבי הקודש – אין כותבין אותן אלא בשרטוט ,אפילו כתבן על הניר .ומותר לכתוב שלש תבות בלא שרטוט.
יתר על זה – אסור" (ספר תורה ז,טז) .ומסתבר שרבנו חזר בו ,ובהלכות ספר תורה הוא הפסק המעודכן (שו"ת ר"י הנגיד,
טו; ק' .בפה"מ שוטה ב,ד הדין זהה לכאן ,והרי הוא מהדורה ראשונה .ובתשובה רסח שנראה שנכתבה מאוחר יותר ,הדין זהה להלכות ספר תורה) .עַ ד
ֶׁש ַּת ְׁשלִ ים ִּת ְׁשעִ ים יֹום – בגלל החשש שמא היא הרה (לעיל א,יט).

פרק ה

ישי
ּ ֶפ ֶרק ח ֲִמ ִׁ
צירופי מאמר ,גט ,בעילה וחליצה

יבמה שניתן לה גט או מאמר

א   ַהּיְ ָב ָמה ֶׁשּנָ ַתן לָ ּה ַהּיָ ָבם ּגֵ ט ּכְ ִריתּות – ּפְ ָסלָ ּהּ ,ופָ ַסל ֶאת
רֹות ָיה עָ לָ יו וְ עַ ל ְׁש ָאר ָה ַא ִחיןֶׁ ,ש ֲה ֵרי נַ ֲע ָׂשה ּכְ ִמי ֶׁש ָחלַ ץ לָ ּה.
ָצ ֶ
הֹואיל וְ ַהּגֵ ט ְמגָ ֵרׁש
וְ ֵאין ַהּגֵ ט מֹועִ יל ַּבּיְ ָב ָמה ֶאּלָ א ִמ ִּד ְב ֵר ֶיהםִ ,
ּפֹוסל ֶאת
ּפֹוסל ִא ְׁשּתֹו ִמן ַהּכְ ֻהּנָ ה – ֵ
ֵא ֶׁשת ִאיׁש .וְ כָ ל ּגֵ ט ֶׁש ֵ
יְ ִב ְמּתֹו ,וְ ֵאינָ ּה נִ ֶּת ֶרת לְ זָ ר עַ ד ֶׁשּיַ ֲחֹלץ לָ ּה.
ב   ַה ַּמ ֲא ָמר – ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁש ֵאינֹו קֹונֶ ה ַּבּיְ ָב ָמה ִקנְ יָ ן ּגָ מּור ,וְ ֵאינָ ּה
מּורהְ ,צ ִריכָ ה ִמ ֶּמּנּו ּגֵ ט ,וְ ֵאינָ ּה נִ ֶּת ֶרת
נַ ֲע ֵׂשית ּבֹו ֵא ֶׁשת ִאיׁש ּגְ ָ
עֹוׂשה ַמ ֲא ָמר ּבִ יבִ ְמּתֹו וְ ֹלא
לְ זָ ר ֶאּלָ א ַּב ֲחלִ ָיצה   .ג  ּכֵ ַיצד? ָה ֶ
ָר ָצה לִ ְבעֹל – ָצ ִריְך לִ כְ ּתֹב לָ ּה ּגֵ טֶׁ ,ש ֲה ֵרי נִ ְת ַק ְּד ָׁשה לֹו ,וְ ָצ ִריְך
לַ ֲחֹלץ לָ ּה ּכְ ֵדי לְ ַה ִּת ָירּה לַ ֲא ֵח ִריםֶׁ ,ש ֵאין ַהּיְ ָב ָמה נִ ֶּת ֶרת לְ זָ ר ֶאּלָ א
ּפֹוסלָ ּה לְ יִ ּבּום
ַא ַחר ְּבעִ ילַ ת ַהּיָ ָבם אֹו ַא ַחר ֲחלִ ָיצה; ֲא ָבל ַהּגֵ ט ְ
וְ ֵאינֹו ַמ ִּת ָירּה לְ זָ ר ,וְ ַה ַּמ ֲא ָמר ֵאינֹו קֹונֶ ה ָּבּה ִקנְ יָ ן ּגָ מּור ּכַ ּבְ עִ ילָ ה.
ד  נָ ַתן ַמ ֲא ָמר לִ ִיב ְמּתֹו ,וְ ָחזַ ר וְ נָ ַתן ּגֵ ט לְ ַמ ֲא ָמרֹו – ַמה ֶּׁשעָ ָׂשה
ֲה ֵרי ִּב ְּטלֹו ,וְ ֻה ְּת ָרה .וְ יֵ ָר ֶאה לִ י ֶׁשֹּלא ֻה ְּת ָרה ֶאּלָ א לְ ֶא ָחיו,
ֲא ָבל זֶ ה ֶׁשּנָ ַתן ַהּגֵ ט – נֶ ֶא ְס ָרה עָ לָ יו   .ה  נָ ַתן ּגֵ ט לְ זִ ָּקתֹו וְ ֹלא
ׁשּבֵ ַא ְרנּו (לעיל
לְ ַמ ֲא ָמרֹו – ּפְ ָסלָ ּה עָ לָ יו וְ עַ ל ְׁש ָאר ָה ַא ִחיןּ ,כְ מֹו ֶ
ּוצ ִריכָ ה ּגֵ ט לְ ַמ ֲא ָמרֹו וַ ֲחלִ ָיצה לְ ַה ִּת ָירּה לְ זָ ר.
א)ְ ,

א  ּגֵ ט ּכְ ִריתּות ּפְ ָסלָ ּה – מתן שטר
גירושין לפני הייבום או לפני עשיית
המאמר אוסרים אותה להתייבם לו או
הֹואיל וְ ַהּגֵ ט ְמגָ ֵרׁש
יהם ִ
לאחיוִ .מ ִּד ְב ֵר ֶ
ֵא ֶׁשת ִאיׁש – מדברי חכמים ,משום
שהוא מפקיע קשר אישות במקום אחר,
תיקנו שיועיל גם בייבום ,להחמירּ .גֵ ט
ּפֹוסל ִא ְׁשּתֹו ִמן ַהּכְ ֻהּנָ ה – גט המגדיר
ֶׁש ֵ
את האישה כגרושה ופוסל אותה
מלהינשא לכהן ,אף אם הגט אינו נחשב
גט לדבר אחר (גירושין י,א).
ב   ַמ ֲא ָמר – קידושי יבמה מתקנת
חכמים
ראה נחלות ג,ט) .מן התורה ,רק יחסי אישות
משלימים את תהליך הייבום .ג   ֶׁש ֵאין
ַהּיְ ָב ָמה נִ ֶּת ֶרת לְ זָ ר ֶאּלָ א ַא ַחר ְּבעִ ילַ ת
ַהּיָ בָ ם – ומתן הגט.
(לעיל ב,א .למעמד הקניין לעניין ירושה

ד  וְ נָ ַתן ּגֵ ט לְ ַמ ֲא ָמרֹו – התחרט ,וכתב
בגט שהוא נותן אותו רק כדי לבטל
את מאמרו ולהתיר אותה לייבום (רש"י
יבמות לב,א) .וְ יֵ ָר ֶאה לִ י – הצהרת הרמב"ם
שהלכה זו נאמרה מדעתו ואין לה מקור
מפורש (איגרת לר' פנחס הדיין ,מהדורת שילת,
עמ' תמג) .ה  לְ זִ ָּקתֹו – לביטול זיקת
הייבום שביניהם.
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ו   ֶאּלָ א ִאם ָּבעַ ל – שנתן מאמר ובעל
לאחר מכןִ .מּיָ בָ ם ַא ֵחר – אחיו של זה.
ַמ ֲא ָמר ּפָ סּול – וצריכה גט להתיר את
איסורו (להלן יא; יג.)2

ו   ַה ַּמ ֲא ָמר ֶׁשּנִ ַּתן לַ ּיְ בָ ָמה ְּת ִחּלָ ה ,וְ ֹלא ְק ָדמֹו ָּדבָ ר ַא ֵחר וְ ֹלא
אֹותּה זֶ ה ֶׁשּנָ ַתן לָ ּה
נַ ֲע ָׂשה ַא ֲח ָריו ָּדבָ ר ַא ֵחרֶ ,אּלָ א ִאם ּבָ עַ ל ָ
ַה ַּמ ֲא ָמר – הּוא ַהּנִ ְק ָרא ַ'מ ֲא ָמר ּכָ ֵׁשר' .וְ ִאם ְק ָדמֹו ּגֵ ט אֹו
ֲחלִ ָיצהּ ,בֵ ין ִמּיָ בָ ם זֶ ה ּבֵ ין ִמּיָ בָ ם ַא ֵחרּ ,בֵ ין ּבָ ּה ּבֵ ין ּבְ ָצ ָר ָתּה,
וְ כֵ ן ִאם ְק ָד ַמּתּו ּבְ עִ ילָ ה ּבְ ָצ ָר ָתּהּ ,בֵ ין ִמ ֶּמּנּו ּבֵ ין ֵמ ָא ִחיו ,אֹו
ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה ַא ֲח ָריו ּגֵ ט אֹו ֲחלִ ָיצהּ ,בֵ ין ּבָ ּה ּבֵ ין ּבְ ָצ ָר ָתּהּ ,בֵ ין ִמ ֶּמּנּו
ֵּבין ֵמ ָא ִחיו ,אֹו ֶׁשּבָ עַ ל אֹו נָ ַתן ַמ ֲא ָמר ַא ֵחר לְ ָצ ָר ָתּהּ ,בֵ ין הּוא
ֵּבין ָא ִחיו ,אֹו ֶׁשּנָ ַתן לָ ּה ָא ִחיו ַמ ֲא ָמר ַא ֵחר אֹו ּבְ עָ לָ ּה – ֲה ֵרי זֶ ה
נִ ְק ָרא ַ'מ ֲא ָמר ּפָ סּול'ּ ,בֵ ין ַה ַּמ ֲא ָמר ֶׁש ְּק ָדמּוהּו ַה ַּמ ֲע ִׂשים ָה ֵאּלּו
ֵּבין ַה ַּמ ֲא ָמר ֶׁשּנִ ְת ַא ֲחרּו ַא ֲח ָריו.
ז  ּכֵ ַיצד? נָ ַתן ּגֵ ט אֹו ָחלַ ץ לִ יבִ ְמּתֹו ,וְ ָחזַ ר וְ נָ ַתן ַמ ֲא ָמר לָ ּה אֹו
לְ ָצ ָר ָתּהּ ,בֵ ין הּוא ּבֵ ין ָא ִחיו ,אֹו ֶׁשּבָ א עַ ל יְ בִ ְמּתֹו אֹו נָ ַתן לָ ּה
ַמ ֲא ָמר ,וְ ָחזַ ר וְ נָ ַתן ַמ ֲא ָמר ַא ֵחר לְ ָצ ָר ָתּהּ ,בֵ ין הּוא ּבֵ ין ָא ִחיו,
אֹו ֶׁשּנָ ַתן ַמ ֲא ָמר לִ יבִ ְמּתֹו ,וְ ָחזַ ר ָא ִחיו וְ נָ ַתן לָ ּה ַמ ֲא ָמר ַא ֵחר
אֹו ְּבעָ לָ ּה – ֲה ֵרי זֶ ה ַמ ֲא ָמר ּפָ סּולּ ,בֵ ין ַה ַּמ ֲא ָמר ָה ִראׁשֹון ֵּבין
ַה ַּמ ֲא ָמר ָה ַא ֲחרֹון.

ח  אֹו ּבְ עִ ילָ ה – של צרתה.

את לָ ֵמד ֶׁש ַה ַּמ ֲא ָמרּ ,בֵ ין ֶׁש ְּק ָדמֹו ַמ ֲא ָמר ַא ֵחר אֹו ּגֵ ט
ח  נִ ְמ ֵצ ָ
אֹו ֲחלִ ָיצה אֹו ּבְ עִ ילָ הּ ,בֵ ין ֶׁש ָּק ַדם ַה ַּמ ֲא ָמר לְ ֶא ָחד ֵמ ֵאּלּו – ֲה ֵרי
ּנֹותן ַמ ֲא ָמר ּובָ עַ ל לְ בַ ֲעלַ ת ַה ַּמ ֲא ָמר,
זֶ ה ַמ ֲא ָמר ּפָ סּול ,חּוץ ִמן ַה ֵ
ֶׁשּזֹו ִהיא ּכְ ִהלְ כָ ָתּה.
בעילה כשרה ובעילה פסולה

ט   ְּבעִ ילָ ה ּכְ ֵׁש ָרה – אבל לכתחילה
אסור לו לבוא על יבמתו בלא לעשות
בה מאמר (לעיל ב,א)ְּ .בעִ ילָ ה ּפְ סּולָ ה –
וצריכה גט וחליצה (להלן יא) כדי להתיר
אותה.

ט   ַה ְּבעִ ילָ ה ֶׁשּבֹועֵ ל ַהּיָ בָ ם ֶאת יְ בִ ְמּתֹו ְּת ִחּלָ ה אֹו ַא ַחר ַמ ֲא ָמרֹו
ָּבּה ,וְ ֹלא ְק ָד ָמּה ָּדבָ ר ַא ֵחר – נִ ְק ֵראת 'ּבְ עִ ילָ ה ּכְ ֵׁש ָרה' .וְ ִאם
ְק ָד ָמּה ַמ ֲא ָמר ֵמ ָא ִחיו ,אֹו ּגֵ ט ּבֵ ין ִמ ֶּמּנּו ּבֵ ין ֵמ ָא ִחיוּ ,בֵ ין ּבָ ּה ֵּבין
ְּב ָצ ָר ָתּה ,אֹו ִאם ְק ָד ָמּה ַמ ֲא ָמר ּבְ ָצ ָר ָתּהּ ,בֵ ין ִמ ֶּמּנּו ּבֵ ין ֵמ ָא ִחיו –
ֲה ֵרי זֹו נִ ְק ֵראת 'ּבְ עִ ילָ ה ּפְ סּולָ ה'.
חליצה מעולה וחליצה פחותה

חּותה – המתירה רק את מי
י   ֲחלִ ָיצה ּפְ ָ
שחלצה ,אך לא את צרותיה (להלן יב).

י   ַה ֲחלִ ָיצה ֶׁשחֹולֵ ץ ַהּיָ בָ ם לִ יבִ ְמּתֹו ְּת ִחּלָ הִ :אם ֹלא ְק ָד ָמּה ָּד ָבר
ַא ֵחר – נִ ְק ֵראת ֲ'חלִ ָיצה ְמעֻ ּלָ ה'; וְ ִאם ְק ָד ָמּה ּגֵ ט אֹו ַמ ֲא ָמרֵּ ,בין
ִמּיָ ָבם זֶ ה ּבֵ ין ֵמ ָא ִחיוּ ,בֵ ין ּבָ ּה ּבֵ ין ּבְ ָצ ָר ָתּה – ֲה ֵרי זֹו נִ ְק ֵראת
חּותה'.
ֲ'חלִ ָיצה ּפְ ָ

יא   ַהּבָ אֹות ִמּבַ יִ ת ֶא ָחד – אלמנותיו של
אח אחד.

יא  יְ ָבמֹות ַרּבֹות ַהּבָ אֹות ִמּבַ יִ ת ֶא ָחד – ּכֵ יוָ ן ֶׁשּנִ בְ ֲעלָ ה ַא ַחת
ֵמ ֶהן ְּבעִ ילָ ה ּכְ ֵׁש ָרה אֹו נֶ ְחלְ ָצה ֲחלִ ָיצה ְמעֻ ּלָ הֻ ,ה ְּתרּו ַהּכֹל,
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וְ נִ ְס ַּתּלְ ָקה זִ ַּקת ַהּיִ ּבּום ֵמ ֲעלֵ ֶיהן .וְ ִאם נִ ְב ֲעלָ ה ַא ַחת ֵמ ֶהן ּבְ עִ ילָ ה
ּוצ ִריכָ ה
ּפְ סּולָ ה אֹו נִ ַּתן לָ ּה ַמ ֲא ָמר ּפָ סּול – נֶ ֶא ְסרּו ּכֻ ּלָ ן לְ יִ ּבּוםְ ,
ּוצ ִריכָ ה ַא ַחת ֵמ ֶהן
ּגֵ ט זֹו ֶׁשּנִ ְב ֲעלָ ה אֹו ֶׁשּנִ ַּתן לָ ּה ַה ַּמ ֲא ָמרְ ,
ֲחלִ ָיצה לְ ַה ִּת ָירן לְ זָ רֶׁ ,ש ֵאין זִ ַּקת ַהּיִ ּבּום ִמ ְס ַּתּלֶ ֶקת ּבִ בְ עִ ילָ ה
ּפְ סּולָ ה.

יצה – אחת מן
ּוצ ִריכָ ה ַא ַחת ֵמ ֶהן ֲחלִ ָ
ְ
היבמות ,וחליצה זו מתירה את כולן.

חּותה – ֻה ְּת ָרה לְ ִהּנָ ֵׂשא לְ זָ ר
יב  נֶ ְחלְ ָצה ַא ַחת ֵמ ֶהן ֲחלִ ָיצה ּפְ ָ
סּורה עַ ד ֶׁש ַּת ֲחֹלץ ּגַ ם ִהיא ,אֹו עַ ד
זֹו ֶׁשּנֶ ְחלְ ָצהֲ ,א ָבל ָצ ָר ָתּה ֲא ָ
חּותה,
ֶׁשּיַ ְחלְ צּו ּכָ ל ָה ַא ִחין לָ ִראׁשֹונָ ה ֶׁשּנֶ ְחלְ ָצה ַה ֲחלִ ָיצה ַהּפְ ָ
חּותה ְמ ַסּלֶ ֶקת זִ ַּקת ַהּיִ ּבּום ִמּבַ יִ ת זֶ ה עַ ד
ֶׁש ֵאין ֲחלִ ָיצה ּפְ ָ
ֶׁש ַּת ֲחזֹר עַ ל ּכָ ל ָה ַא ִחין אֹו עַ ד ֶׁש ַּת ֲחֹלץ ּכָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן.

יב   ֶׁש ַּת ֲחזֹר עַ ל ּכָ ל ָה ַא ִחין – תפנה אל
כל אחד מן האחים שיחלוץ לה ,מפני
שחליצה פחותה מתירה רק את מי
שחלצה.

דיני ביאה ומאמר כשרים ופסולים

יגּ  1כָ ל יְ ָב ָמה ֶׁשּנִ ְב ֲעלָ ה לִ ָיב ָמּהֵּ ,בין ְּבעִ ילָ ה ּכְ ֵׁש ָרה ּבֵ ין ּבְ עִ ילָ ה
ּפְ סּולָ ה ,וַ ֲאפִ ּלּו ְּבעָ לָ ּה ַא ַחר ֶׁש ָחלַ ץ לָ ּהֵּ ,בין הּוא ּבֵ ין ָא ִחיוּ ,בֵ ין
לְ ֵׁשם ִאיׁשּות ֵּבין לְ ֵׁשם יְ ָבמּות ,וַ ֲאפִ ּלּו ָּבעַ ל ָצ ָר ָתּה ַא ַחר ֶׁשּבָ עַ ל
ְּבעִ ילָ ה ּכְ ֵׁש ָרהֵּ ,בין הּוא ֵּבין ָא ִחיו – ֲה ֵרי זֹו ְצ ִריכָ ה ּגֵ טֶׁ ,ש ֲה ֵרי
נַ ֲע ָׂשת ֵא ֶׁשת ִאיׁש ַּב ְּבעִ ילָ ה.
יג  2וְ כֵ ן ּכָ ל יְ ָב ָמה ֶׁשּנִ ַּתן לָ ּה ַמ ֲא ָמרֵּ ,בין ַמ ֲא ָמר ּכָ ֵׁשר ּבֵ ין
ַמ ֲא ָמר ּפָ סּול – ֲה ֵרי זֹו ְצ ִריכָ ה ּגֵ ט ִמּפְ נֵ י ַה ַּמ ֲא ָמרּ ,כְ מֹו ֶׁשּבֵ ַא ְרנּו
(לעיל ב) ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך יָ סּור ִאּסּור ַה ַּמ ֲא ָמר.

יג  1לְ ֵׁשם ִאיׁשּות – לשם קידושין
רגילים .לְ ֵׁשם יְ ָבמּות – שחשב שעדיין
היא ראויה לייבוםֲ .ה ֵרי זֹו ְצ ִריכָ ה ּגֵ ט
– ובבעילה פסולה ,צריכה גם חליצה
(לעיל יא)ֶׁ .ש ֲה ֵרי נַ ֲע ָׂשת ֵא ֶׁשת ִאיׁש
ַּב ְּבעִ ילָ ה – שבמקרים כאלו הקידושין
תקפים (אישות ד,יד) ,אף על פי שיש בכך
איסור עשה ,כגון מי שבא על אישה
לאחר שכבר בא על צרתה ,או איסור
דרבנן ,כגון מי שבא על האישה שחלץ
לה (לעיל א,יב).

פעולה אחר פעולה

ּדֹוחה ַהּיְ בָ ָמה ְּד ִחּיָ ה
יד  ּכְ ָבר ֵּב ַא ְרנּו (לעיל א–ב) ֶׁש ַהּגֵ ט ֵאינֹו ֶ
מּורה ,וְ כֵ ן ַה ַּמ ֲא ָמר ֵאינֹו קֹונֶ ה ָּבּה ִקנְ יָ ן ּגָ מּורֲ .אבָ ל ַהּבְ עִ ילָ ה
ּגְ ָ
מּורה.
אֹותּה ְּד ִחּיָ ה ּגְ ָ
ּדֹוחה ָ
קֹונָ ה ִקנְ יָ ן ּגָ מּור ,וְ ַה ֲחלִ ָיצה ָ
לְ פִ יכָ ְךּ ,גֵ ט ַא ַחר ּגֵ ט ַּבּיְ ָב ָמה ,אֹו ַמ ֲא ָמר ַא ַחר ַמ ֲא ָמר – מֹועִ יל;
ֲא ָבל ְּבעִ ילָ ה ַא ַחר ְּבעִ ילָ ה ָּבּה ,וַ ֲחלִ ָיצה ַא ַחר ֲחלִ ָיצה – ֵאין
ָה ַא ֲחרֹונָ ה מֹועֶ לֶ ת ּכְ לּום; וְ כֵ ן ּגֵ ט אֹו ֲחלִ ָיצה ַא ַחר ַהּבְ עִ ילָ ה –
ֵאינָ ּה ּכְ לּום.
טוּ  1כֵ ַיצד? יָ ָבם ֶׁשּנָ ַתן ּגֵ ט לִ ִיב ְמּתֹו ,וְ ָחזַ ר וְ נָ ַתן ּגֵ ט לְ ָצ ָר ָתּה
– ֲה ֵרי זֶ ה ָאסּור ִּב ְקרֹובֹות ְׁש ֵּת ֶיהן .וְ כֵ ן ְׁשנֵ י יְ בָ ִמין ֶׁשּנָ ְתנּו ְׁשנֵ י
רּוׁשה לִ ְׁשנֵ ֶיהן,
ּגִ ִּטין לִ ָיב ָמה ַא ַחת זֶ ה ַא ַחר זֶ ה – ֲה ֵרי זֹו ּכִ גְ ָ
רֹובֹות ָיה ,וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהן חֹולֵ ץ .וְ כֵ ן ִאם נָ ַתן
ֶ
סּורין ִּב ְק
ּוׁשנֵ ֶיהן ֲא ִ
ְ
ּגֵ ט לִ ִיב ְמּתֹו ,וְ נָ ַתן ָא ִחיו ּגֵ ט לְ ָצ ָר ָתּה – ּכָ ל ֶא ָחד ָאסּור ּבִ ְקרֹובֹות
זֹו ֶׁשּנָ ַתן לָ ּה ַהּגֵ ט .וְ כֵ ן ִאם נָ ְתנּו ַמ ֲא ָמר ַא ַחר ַמ ֲא ָמרּ ,כְ מֹו
ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו (לעיל ב; יג).

מּורה – להתיר אותה לזר.
יד   ְּד ִחּיָ ה ּגְ ָ
מֹועִ יל – נחשב בעל תוקף ,כאילו לא
היה גט או מאמר לפניוַ .א ַחר ְּבעִ ילָ ה
ּבָ ּה – אבל אם בא על צרתה ,צריכה גט
(כמבואר בהלכה הקודמת).
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טוֶׁ   2שּזֶ ה ּכְ חֹולֵ ץ לִ ְׁש ָאר ַהּנָ ִׁשים וכו' –
כחליצה לנשים שאין בהן מצוַ ת ייבום,
שאין לה תוקף.

טוֲ   2אבָ ל ַהּיָ בָ ם ֶׁש ָחלַ ץ לִ יבִ ְמּתֹו ,וְ ָחזַ ר וְ ָחלַ ץ לְ ָצ ָר ָתּה ֵּבין
הּוא ֵּבין ָא ִחיו ,וְ כֵ ן ְׁשנֵ י יְ בָ ִמין ֶׁש ָחלְ צּו זֶ ה ַא ַחר זֶ ה לִ ָיב ָמה
אֹותּה ָאסּור
ַא ַחת – ֵאין ֲחלִ ָיצה ַא ֲחרֹונָ ה ּכְ לּום ,וְ ֵאין ַהחֹולֵ ץ ָ
רֹובֹות ָיהֶׁ ,שּזֶ ה ּכְ חֹולֵ ץ לִ ְׁש ָאר ַהּנָ ִׁשיםֶׁ ,ש ֵאין לֹו ֲעלֵ ֶיהן
ֶ
ִּב ְק
זִ ָּקה.

טז  אֹו ָּבעַ ל ֹלא עָ ָׂשה ּכְ לּום – אין
למעשהו תוקף מבחינת זיקת הייבום.
מצד שני ,יש כאן בעילת אשת איש,
שמקומה בהלכות איסורי ביאה .וְ ֵאין
ּדּוׁשין ּתֹופְ ִסין ּבְ ֵא ֶׁשת ִאיׁש – שהרי
ַה ִּק ִ
היא ערווה עליו (אישות ד,יב) .אֹו ָּבעַ ל
ָצ ָר ָתּה ְצ ִריכָ ה ּגֵ ט – שאסור לקיימה,
ויש בכך איסור עשה ,וצריך לתת לה
גט ,מפני שהקידושין תופסים בה,
שכבר בטל ממנה איסור ערוות אשת
אח (לעיל א,יב).
יֹוציאּו ְּבגֵ ט – מפני שאחד
יז   ְׁשנֵ ֶיהן ִ
מן הזוגות עובר על איסור ,שהרי כבר
נתקיימה מצוַ ת הייבום בזוג השני.
וכיוון שאין ידוע מי הוא הזוג שקיים
את המצוה ,צריכים שניהם לגרש את
מֹוצ ִיאין ִמּיָ דֹו עַ ד ֶׁשּיִ ּוָ ַדע
נשותיהםֵ .אין ִ
וכו' – שמא אחיו לא ייבם .ואם ייבם,
שמא ייבם אחריוֵ .אין מֹונְ עִ ין אֹותֹו –
מפני שיש צורך בחליצתה או בחליצת
צרתה (לעומת לעיל ג,טז ,שלא ברור אם יש צורך
בחליצה – או"ש).

טז  וְ כֵ ן ַהּבֹועֵ ל יְ בִ ְמּתֹו ,וְ ָחזַ ר ּבֵ ין הּוא ּבֵ ין ָא ִחיו וְ ָחלַ ץ לָ ּה
אֹו לְ ָצ ָר ָתּה – ֵאין ֲחלִ ָיצה זֹו ּכְ לּום .וְ כֵ ן ִאם ָחזַ ר ָא ִחיו וְ נָ ַתן
ּגֵ ט לָ ּה אֹו לְ ָצ ָר ָתּה – ֵאינֹו ּכְ לּוםָ .חזַ ר ָא ִחיו וְ נָ ַתן לָ ּה ַמ ֲא ָמר
אֹו ָּבעַ ל – ֹלא עָ ָׂשה ּכְ לּום; ֵמ ַא ַחר ֶׁשּבָ עַ ל ָא ִחיו ְּת ִחּלָ ה – ָקנָ ה
ּדּוׁשין ּתֹופְ ִסין ּבְ ֵא ֶׁשת ִאיׁשֲ .אבָ ל ִאם נָ ַתן
ִקנְ יָ ן ּגָ מּור ,וְ ֵאין ַה ִּק ִ
ַמ ֲא ָמר לְ ָצ ָר ָתּה אֹו ּבָ עַ ל ָצ ָר ָתּה – ְצ ִריכָ ה ּגֵ טּ ,כְ מֹו ֶׁשּבֵ ַא ְרנּו (שם).

יח   ִּב ָיאתֹוֶׁ ...ש ֵאינֹו קֹונֶ ה ִקנְ יָ ן ּגָ מּור
– אלא פוסל את היבמה מלהינשא
לאחד משאר האחים (להלן יט)ְּ .ת ִחּלָ ה –
שמאמרו קדם לכל מעשה אחר ביבמה
זוּ .בַ ּסֹוף – לאחר שכבר נעשה מעשה
ביבמה.

ספק מי נתייבמה ראשונה

יז   ְׁשנֵ י יְ בָ ִמין ֶׁשּיִ ּבְ מּו ְׁש ֵּתי יְ בָ מֹות ַהּבָ אֹות ִמּבַ יִ ת ֶא ָחד ,וְ ֹלא
יֹוציאּו ּבְ גֵ ט ,וְ יֻ ְּתרּו לְ זָ ִרים,
נֹודע ִמי יִ ּבֵ ם ְּת ִחּלָ ה – ְׁשנֵ ֶיהן ִ
ַ
וַ ֲאסּורֹות לַ ּיְ בָ ִמין .לְ פִ יכָ ְךְ ,ראּובֵ ן ֶׁש ָהיָ ה ּבִ ָ
ירּוׁשלַ ִם וְ לֹו ְׁש ֵּתי
נָ ִׁשיםַ ,א ַחת ּבְ עַ ּכֹו וְ ַא ַחת ּבְ צֹור ,וְ ִׁש ְמעֹון ָא ִחיו ּבְ עַ ּכֹו וְ לֵ וִ י
נֹותן ֶׁשֹּלא יְ יַ ֵּבם
ָא ִחיו ּבְ צֹור ,וְ ָׁש ְמעּו ֶׁש ֵּמת ְראּובֵ ן – ַה ִּדין ֵ
ֶא ָחד ֵמ ֶהן עַ ד ֶׁשּיֵ ַדע ֶמה עָ ָׂשה ָא ִחיוֶׁ ,ש ָּמא ָק ַדם וְ יִ ּבֵ םָ .ק ַדם
מֹוצ ִיאין ִמּיָ דֹו ,עַ ד ֶׁשּיִ ּוָ ַדע ֶׁש ָא ִחיו יִ ֵּבם
ֶא ָחד ֵמ ֶהן וְ יִ ּבֵ ם – ֵאין ִ
ְּת ִחּלָ הָ .ר ָצה ָה ֶא ָחד לַ ֲחֹלץ ק ֶֹדם ֶׁשּיִ ּוָ ַדע ֶמה עָ ָׂשה ָא ִחיו – ֵאין
מֹונְ עִ ין אֹותֹו.
י

תוקף מעשהו של קטן

יח  יָ ָבם ָק ָטן ּבֶ ן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד – ּבִ ָיאתֹו ּכְ ַמ ֲא ָמר
ּומ ֲא ַמר ּבֶ ן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים
ִמן ַהּגָ דֹולֶׁ ,ש ֵאינֹו קֹונֶ ה ִקנְ יָ ן ּגָ מּורַ .
ּפֹוסל ּבֹו עַ ל
וְ יֹום ֶא ָחדִ :אם נְ ָתנֹו ְּת ִחּלָ ה – מֹועִ יל ,וַ ֲה ֵרי הּוא ֵ
ַהּגָ דֹול; ֲאבָ ל ִאם נְ ָתנֹו ּבַ ּסֹוף – ֵאינֹו ּכְ לּום .וְ גִ ּטֹו וַ ֲחלִ ָיצתֹו
ֵאינָ ם ּכְ לּוםּ ,בֵ ין ּבַ ְּת ִחּלָ ה ּבֵ ין ּבַ ּסֹוף.
יט  ּכֵ ַיצד? ּבֶ ן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד ֶׁשּבָ א עַ ל יְ בִ ְמּתֹו אֹו
ֶׁשּנָ ַתן לָ ּה ַמ ֲא ָמר ְּת ִחּלָ ה – ּפְ ָסלָ ּה עַ ל ְׁש ָאר ָה ַא ִחיםֲ .אבָ ל ִאם
עָ ָׂשה ַהּגָ דֹול ַמ ֲא ָמר ּבִ יבִ ְמּתֹו ,וְ ָחזַ ר ּבֶ ן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד
וְ נָ ַתן לָ ּה אֹו לְ ָצ ָר ָתּה ַמ ֲא ָמר – ֹלא עָ ָׂשה ּכְ לּום ,וְ ֹלא ּפְ ָסלָ ּה עַ ל
ָא ִחיו ַהּגָ דֹולָ .חזַ ר ּבֶ ן ֵּת ַׁשע ּובָ א עָ לֶ ָיה אֹו עַ ל ָצ ָר ָתּה ַא ַחר
ַמ ֲא ַמר ָא ִחיו ַהּגָ דֹול – ּפְ ָסלָ ּה עַ ל ַהּגָ דֹולּ ,כִ ְׁשנֵ י ּגְ דֹולִ ים ֶׁשעָ ׂשּו
ַמ ֲא ָמר ַא ַחר ַמ ֲא ָמרּ ,כְ מֹו ֶׁשּבֵ ַא ְרנּו (לעיל יד).
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ּומ ֲא ָמר – כלעיל טו.
כ  ּכְ ִדין ַמ ֲא ָמר ַ
כ   ֶּבן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד ֶׁש ָּבא עַ ל יְ ִב ְמּתֹו ,וְ ָחזַ ר ָא ִחיו
כא  וְ ִהגְ ִּדיל – שנהיה בן  13שנה
ּובא עָ לֶ ָיה אֹו ָחלַ ץ אֹו נָ ַתן ּגֵ ט אֹו ָּבעַ ל לָ ּה אֹו לְ ָצ ָר ָתּה
ַהּגָ דֹול ָ
ויום אחד והביא שתי שערות במקום
– ֲה ֵרי זֶ ה ּפְ ָסלָ ּה עַ ל ַה ָּק ָטן .וְ כֵ ן ִאם ָחזַ ר ַה ָּק ָטן ּובָ א עַ ל
הערווה (אישות ב,י) ,ואז חל בה ייבום
ָצ ָר ָתּה ,אֹו ָּבא ָא ִחיו ָה ַא ֵחר ֶׁשהּוא ֶּבן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד
גמור בביאה .כב  וְ ֶא ָחד ...וְ ֶא ָחד ֶּבן
ּומ ֲא ָמר.
עָ לֶ ָיה אֹו עַ ל ָצ ָר ָתּה – נִ פְ ְסלָ ה עָ לָ יוּ ,כְ ִדין ַמ ֲא ָמר ַ
עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה וכו' – שניהם בגדר קטנים.
ימנֵ י ָס ִריס – שאם יש בו
וְ ֹלא נֹולְ דּו ּבֹו ִס ָ
כא   ֶּבן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד ֶׁש ָּבא עַ ל יְ בִ ְמּתֹו וְ ִהגְ ִּדיל,
סימנים המעידים על פגם מולד הגורם
לעקרות ,אין לו זיקה כלל (להלן ו,ב).
וְ ֹלא ָּבא עָ לֶ ָיה ִמ ֶּׁש ִהגְ ִּדיל – ְצ ִריכָ ה ּגֵ ט וַ ֲחלִ ָיצהּ :גֵ ט – ִמּפְ נֵ י
כג  לְ ָמ ֵאן – המיאון הוא סירוב בפני
ִּב ָיאתֹוֶׁ ,ש ִהיא ּכְ ַמ ֲא ָמר; וַ ֲחלִ ָיצה – לְ ַה ִּת ָירּה לְ זָ רֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֹלא
בית דין של קטנה שמת אביה והשיאוה
נִ ְב ֲעלָ ה ְּבעִ ילָ ה ֶׁשּקֹונָ ה ִקנְ יָ ן ּגָ מּור .וְ ִאם ָּבא עָ לֶ ָיה ִמ ֶּׁש ִהגְ ִּדיל
אמּה או אחיה ,שקידושיה הם רק
– ֲה ֵרי זֹו ְצ ִריכָ ה ּגֵ ט ִּבלְ ַבד    .כב  וְ ֶא ָחד ּבֶ ן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים
מתקנת חכמים .ואם תרצה להתגרש
וְ יֹום ֶא ָחד ,וְ ֶא ָחד ֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ֶׁשֹּלא ֵהבִ יא ְׁש ֵּתי
היא אינה זקוקה לגט ,ודי שתסרב
לחיות אתו (אישות ד,ח; גירושין יא,א).
ימנֵ י ָס ִריסּ ,כְ מֹו ֶׁשּבֵ ַא ְרנּו ּבִ ְת ִחּלַ ת
ְׂשעָ רֹות וְ ֹלא נֹולְ דּו ּבֹו ִס ָ
ֵח ֶר ֶׁשת – להגדרת חרש ראה אישות
ַה ֵּספֶ ר (אישות ב,יא).
ב,כוִ .מנְ ַהג ֶהפְ ֵקר – תקנת חכמים היא
שיחולו קידושי קטנה יתומה מאב,
ייבום קטנה וחרשת
מפני שבהיעדר אב שישגיח עליה,
ּדּוׁשי
כג   ְק ַטּנָ ה ֶׁש ְראּויָ ה לְ ָמ ֵאן ,וְ ַה ֵח ֶר ֶׁשת – ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁש ִּק ֵ
יש חשש שתהא מופקרת לזנות .ואם
ְׁש ֵּת ֶיהן ִמ ִּד ְב ֵרי סֹופְ ִריםּ ,כְ מֹו ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו (אישות ד,ז–ט)ְׁ ,שנֵ י ִמינֵ י
היה אביה חי ,הוא יכול לקדש אותה
ולהשיא אותה מן התורה (אישות ג,יא;
ּדּוׁשין ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ נְ ֲהגּו ּבָ ּה
ּדּוׁשין ֵהןְ :ק ַטּנָ ה – יֵ ׁש לָ ּה ִק ִ
ִק ִ
יה ְּתלּויִ ין עַ ד ֶׁש ַּתגְ ִּדיל
ּדּוׁש ָ
יא,ו) .וְ ִק ֶ
ּדּוׁש ָיה ְּתלּויִ ין עַ ד ֶׁש ַּתגְ ִּדיל; וְ ֵח ֶר ֶׁשת – ִּת ְּקנּו
ִמנְ ַהג ֶהפְ ֵקר ,וְ ִק ֶ
– "שאם ישבה עם בעלה עד שגדלה
ּׂשּואין ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא ִּת ָּׁש ֵאר ּפְ נּויָ ה לְ עֹולָ ם .לְ פִ יכָ ְךִ ,אם
לָ ּה נִ ִ
– גמרו קידושיה ,ונעשית אשת איש
ָהיּו ּכָ ל ַהּיְ ָבמֹות ַה ָּבאֹות ִמ ַּביִ ת ֶא ָחד ְק ַטּנֹות אֹו ֵח ְרׁשֹות –
גמורה ,ואינו צריך לחזור ולקדשה
אחר שגדלה .ואם לא רצת לישב –
ִּב ָיא ָתּה ֶׁשּלְ ַא ַחת ֵמ ֶהן ֶ
ּפֹוט ֶרת ֶאת ּכֻ ּלָ ן;    כד   ָהיְ ָתה ַא ַחת
צריכה למאן ,ותצא בלא גט" (אישות
ּפֹוט ֶרת ָצ ָר ָתּה.
ֵח ֶר ֶׁשת וְ ַא ַחת ְק ַטּנָ ה – ֵאין ִּב ַיאת ַא ַחת ֵמ ֶהן ֶ
ּׂשּואין וכו' –
ד,ח) .וְ ֵח ֶר ֶׁשת ִּת ְּקנּו לָ ּה נִ ִ
וְ כֵ ַיצד ַּת ָּקנָ ָתן? ְמלַ ְּמ ִדין ֶאת ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ְּת ָמ ֵאן ,וְ כֹונֵ ס ֶאת
שתוכל להינשא ,אף על פי שאינה בת
דעת .שלא כקטנה ,החרשת אינה עתידה
ּכֹותב לָ ּה ּגֵ ט ַא ַחר ֶׁשּיָ בֹוא
ַה ֵח ֶר ֶׁשת .וְ ִאם ָר ָצה לְ גָ ְר ָׁשּה – ֵ
להיעשות פיקחת ,ולעולם נישואיה יהיו
עָ לֶ ָיה ,וְ ֻת ַּתר לְ זָ ר.
מתקנת חכמים (לתקנת הנישואין ראה אישות
ּפֹוט ֶרת ֶאת
יא,ד)ּ .בִ ָיא ָתּה ֶׁשּלְ ַא ַחת ֵמ ֶהן ֶ
כה   ָהיְ ָתה ַא ַחת ּפִ ַּק ַחת וְ ַא ַחת ֵח ֶר ֶׁשת – ִּב ַיאת ַהּפִ ַּק ַחת אֹו
ּכֻ ּלָ ן – מפני שהחיסרון בנישואי כולן
ּפֹוט ֶרת
ּפֹוט ֶרת ֶאת ַה ֵח ֶר ֶׁשת ,וְ ֵאין ִּב ַיאת ַה ֵח ֶר ֶׁשת ֶ
ֲחלִ ָיצ ָתּה ֶ
שווה (פה"מ יבמות יג,ו) .כד  וְ כֵ ַיצד
ּדּוׁש ָיה ֶאּלָ א ִמ ִּד ְב ֵר ֶיהם .וְ כֵ ן ּגְ דֹולָ ה
ֶאת ַהּפִ ַּק ַחתֶׁ ,ש ֵאין ִק ֶ
ַּת ָּקנָ ָתן – שאינן יכולות לחלוץ (לעיל ד,יג;
ד,טז)ְ .מלַ ְּמ ִדין ֶאת ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ְּת ָמ ֵאן –
ּפֹוט ֶרת ֶאת ַה ְּק ַטּנָ ה,
ְּוק ַטּנָ ה – ִּב ַיאת ַהּגְ דֹולָ ה אֹו ֲחלִ ָיצ ָתּה ֶ
משכנעים אותה ומשיאים לה עצה
ּפֹוט ֶרת ֶאת ַהּגְ דֹולָ ה.
וְ ֵאין ִּב ַיאת ַה ְּק ַטּנָ ה ֶ
טובה ,שתמאן להתייבם ,שבכך היא
עוקרת את זיקת הייבום שביניהם (לאופן
כו   ָהיּו ְׁש ֵּת ֶיהן ְק ַטּנֹות ָה ְראּויֹות לְ ָמ ֵאןּ ,ובָ א ַהּיָ בָ ם
המיאון ראה גירושין יא,ג).
ּובא הּוא אֹו ָא ִחיו עַ ל ַה ְּׁשנִ ּיָ ה –
עַ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן וְ ָחזַ ר ָ
כה  ּפִ ַּק ַחת – שפויה בדעתה ,שאינה
יהם – בעוד קידושי הפיקחת
ּדּוׁש ָיה ֶאּלָ א ִמ ִּדבְ ֵר ֶ
לא חרשת ולא שוטה (אישות ב,כו) ,שקידושיה הם מן התורהֶׁ .ש ֵאין ִק ֶ
הם קידושין גמורים מן התורה.
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כו  ֹלא ּפָ ַסל ֶאת ָה ִראׁשֹונָ ה – שאין
ביאה אחרת פוסלת ,אלא אם כן היא
מעולה ממנה (לעיל יא; להלן כז–כח) ,וכאן
מעמד שתיהן שווהְ .מלַ ְּמ ִדין ֶאת ַה ְּׁשנִ ּיָ ה
ֶׁש ְּת ָמ ֵאן – מפני שאסור לו לקיימה ,כדין
בעילה פסולה ,המצריכה גט (ראה לעיל יג).
כז  וְ ַה ֵח ֶר ֶׁשת ְצ ִריכָ ה ּגֵ ט – כדין בעילה
ּומלַ ְּמ ִדין ֶאת
פסולה (לעיל יג) .כח   ְ
ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ְּת ָמ ֵאן – שנבעלה בעילה
יֹוצ ָאה ּבְ גֵ ט – מפני שבבעילת
פסולהְ .
הקטנה החרשת הפכה פסולה לייבום.

ֹלא ּפָ ַסל ֶאת ָה ִראׁשֹונָ ה; ֲאבָ ל ְמלַ ְּמ ִדין ֶאת ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֶׁש ְּת ָמ ֵאן,
וִ ַיקּיֵ ם זֶ ה יְ בִ ְמּתֹו ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁשּנִ בְ ֲעלָ ה ְּת ִחּלָ ה.
כז  וְ כֵ ן ַה ִּדין ּבִ ְק ַטּנָ ה וְ ֵח ֶר ֶׁשתֶׁ ,שּבָ א ַהּיָ בָ ם ְּת ִחּלָ ה עַ ל
ַה ְּק ַטּנָ ה וְ ָחזַ ר ּובָ א הּוא אֹו ָא ִחיו עַ ל ַה ֵח ֶר ֶׁשת – ֹלא ּפָ ַסל ֶאת
ַה ְּק ַטּנָ ה ,וְ ַה ֵח ֶר ֶׁשת ְצ ִריכָ ה ּגֵ ט; ֶׁשּבִ ַיאת ַה ְּק ַטּנָ ה ְמעֻ ּלָ ה ִמּבִ ַיאת
ַה ֵח ֶר ֶׁשתֶׁ ,ש ַה ְּק ַטּנָ ה ְראּויָ ה לְ ַא ַחר זְ ַמן ,לְ פִ יכָ ְך יְ ַקּיֵ ם ַה ְּק ַטּנָ ה
ֶׁשּנִ ְב ֲעלָ ה ְּת ִחּלָ ה    .כח  ּבָ א ַהּיָ בָ ם ְּת ִחּלָ ה עַ ל ַה ֵח ֶר ֶׁשת וְ ָחזַ ר
ּומלַ ְּמ ִדין
ּובא הּוא אֹו ָא ִחיו עַ ל ַה ְּק ַטּנָ ה – ּפָ ַסל ֶאת ַה ֵח ֶר ֶׁשתְ ,
ָ
יֹוצ ָאה ּבְ גֵ ט.
ֶאת ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ְּת ָמ ֵאן ,וְ ַה ֵח ֶר ֶׁשת ְ

כט  וְ ַה ֵח ֶר ֶׁשת ְצ ִריכָ ה ּגֵ ט – מפני
שהקידושין תופסים בה (ראה לעיל יג).
ּבְ גֵ ט וַ ֲחלִ ָיצה – גט ,מפני שביאתה ביאה
פסולה; וחליצה ,מפני שביאת החרשת
לא פטרה אותה מן הייבום (י').

כט   ָהיּו ַא ַחת ּפִ ַּק ַחת וְ ַא ַחת ֵח ֶר ֶׁשתּ ,בָ א ַהּיָ בָ ם עַ ל ַהּפִ ַּק ַחת
וְ ָחזַ ר ּובָ א הּוא אֹו ָא ִחיו עַ ל ַה ֵח ֶר ֶׁשת – ֹלא ּפָ ַסל ֶאת ַהּפִ ַּק ַחת,
וְ ַה ֵח ֶר ֶׁשת ְצ ִריכָ ה ּגֵ ט; ּבָ א ַהּיָ בָ ם עַ ל ַה ֵח ֶר ֶׁשת וְ ָחזַ ר הּוא אֹו
יֹוצ ָאה
ָא ִחיו ּובָ א עַ ל ַהּפִ ַּק ַחת – ּפָ ַסל ֶאת ַה ֵח ֶר ֶׁשת ,וְ ַה ֵח ֶר ֶׁשת ְ
ְּבגֵ ט ,וְ ַהּפִ ַּק ַחת ּבְ גֵ ט וַ ֲחלִ ָיצה.

ּומלַ ְּמ ִדין ֶאת ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ְּת ָמ ֵאן – כדין
ל   ְ
בעילה פסולהְ .מלַ ְּמ ִדין ֶאת ַה ְּק ַטּנָ ה
ֶׁש ְּת ָמ ֵאן – כדי שיוכל לקיים את הגדולה.

ל   ָהיּו ּגְ דֹולָ ה ְּוק ַטּנָ הּ :בָ א עַ ל ַהּגְ דֹולָ ה וְ ָחזַ ר הּוא אֹו ָא ִחיו
ּומלַ ְּמ ִדין ֶאת ַה ְּק ַטּנָ ה
ּובא עַ ל ַה ְּק ַטּנָ ה – ֹלא ּפָ ַסל ֶאת ַהּגְ דֹולָ הְ ,
ָ
ֶׁש ְּת ָמ ֵאן; ּבָ א עַ ל ַה ְּק ַטּנָ ה וְ ָחזַ ר ּובָ א הּוא אֹו ָא ִחיו עַ ל ַהּגְ דֹולָ ה
– ְמלַ ְּמ ִדין ֶאת ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ְּת ָמ ֵאן ,וִ ַיקּיֵ ם ַהּגְ דֹולָ הֶׁ ,שּבְ עִ ילָ ָתּה
קֹונָ ה ִקנְ יָ ן ּגָ מּור.

א  זִ ָּקה – הקשר היוצר את חיוב הייבום
והחליצה.
האחים והיבמות הראויים לייבום וחליצה
ב   ְס ִריס ַח ָּמה – עקר מלידה .ולשון
חמה משמעו 'מיום שראה את אור
ארבעת מיני היבמים
השמש' (פה"מ יבמות ח,ד .לסימניו ראה
א  יֵ ׁש ַא ִחים ֶׁש ֵהן ְראּויִ ין לְ יִ ּבּום אֹו לַ ֲחלִ ָיצה ,וְ יֵ ׁש ַא ִחים ֶׁש ֵאינָ ן
אישות ב,יג) .השווה סריס אדם (להלן ד).
ַאנְ ְּדרֹגִ ינֹס – מי שיש לו אברי זכרות ְראּויִ ין ֹלא לְ יִ ּבּום וְ ֹלא לַ ֲחלִ ָיצה ,וְ ֵאין לָ ֶהן זִ ָּקה ּכְ לָ לֶ ,אּלָ א יְ בִ ְמּתֹו
ֻמ ֶּת ֶרת לְ זָ ר ,וְ יֵ ׁש ַא ִחים ֶׁש ֵהן ְראּויִ ין לַ ֲחלִ ָיצה וְ ֵאינָ ן ְראּויִ ין
ואברי נקבות (אישות ב,כד)ִ .מּפְ נֵ י ֶׁש ֵאינָ ן
את
ְראּויִ ין לְ וָ לָ ד – חסרי יכולת לממש
לְ יִ ּבּום ,וְ יֵ ׁש ַא ִחים ֶׁש ֵהן ְראּויִ ין לְ יִ ּבּום וְ ֵאינָ ן ְראּויִ ין לַ ֲחלִ ָיצה.
מטרת הייבום ,שהיא להמשיך את
משפחת האח שמת .וְ ֹלא ָהיְ ָתה לָ ֶהן ב  וְ ֵאּלּו ֶׁש ֵאין לָ ֶהן זִ ָּקה ּכְ לָ לְ :ס ִריס ַח ָּמה וְ ַאנְ ְּדר ֹגִ ינֹסִ ,מּפְ נֵ י
ְׁשעַ ת ַהּכ ׁש ֶֹ�ר – שמעולם לא היו ראויים
ֶׁש ֵאינָ ן ְראּויִ ין לְ וָ לָ ד וְ ֹלא ָהיְ ָתה לָ ֶהן ְׁשעַ ת ַהּכֹ�ׁש ֶ ר.
להוליד.
ּׁשֹוטה וְ ַה ָּק ָטן,
ג   ֵח ֵרׁש – ראה לעיל ביאור ב,חָ .ק ָטן – ג  וְ ֵאּלּו ְמיַ ּבְ ִמין וְ ֹלא חֹולְ ִציןַ :ה ֵח ֵרׁש וְ ַה ֶ
מֹוציא
ִמּפְ נֵ י ֶׁש ֵאין ּבָ ֶהן ַּדעַ ת לַ ֲחֹלץּ .וכְ ֶׁשּיְ יַ ּבֵ ם ַה ֵח ֵרׁש – ֵאינֹו ִ
קטן המייבם הוא מעל גיל  9ועד שיביא
שתי שערות במקום הערווה לאחר גיל
( 13לעיל א,טז)ִ .מּפְ נֵ י ֶׁש ֵאין ָּב ֶהן ַּדעַ ת לַ ֲחֹלץ – אבל לייבום אין צורך בדעת ,מפני ש"מן התורה אינו צריך לקדש
מֹוציא
יבמתו ,שזו אשתו היא ,שהקנו לו מן השמים ,אלא יבוא עליה" (לעיל א,א) ,ודי בכוונה לבעול (לעיל ב,ג–ד)ֵ .אינֹו ִ
פרק ו



ּ ֶפ ֶרק ִׁש ּ ִׁשי

םישנ רפס      הצילחו םוביי תוכלה      ו קרפ

מּורה ,וְ ֵאין
אֹותּה ֵא ֶׁשת ִאיׁש ּגְ ָ
עֹוׂשה ָ
לְ עֹולָ םִ ,מּפְ נֵ י ֶׁש ְּבעִ ילָ תֹו ָ
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לְ עֹולָ ם – עד שתתרפא חרשותו (גירושין

ב,יז).
ּובן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד ֶׁשּיִ ּבֵ ם – ֵאינֹו יָ כֹול
מּוריןֶ .
רּוׁשיו ּגְ ִ
ּגֵ ָ
ד   ְספֵ ק עֶ ְרוָ ה – ספק איסור עריות,
לְ גָ ֵרׁש עַ ד ֶׁשּיַ גְ ִּדילּ ,כְ מֹו ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו (לעיל ה,יח; ה,כא).
כגון ספק אם היא בתוּ .פְ צּועַ ַּדּכָ א –
שנפצעו אשכיוְּ .כרּות ָׁשפְ כָ ה – שנכרת
ד  וְ ֵאּלּו חֹולְ ִצין וְ ֹלא ְמיַ ְּב ִמיןַ :ה ְּספֵ קֹותּ ,כְ גֹון ֶׁש ָהיְ ָתה ְספֵ ק
אבר זכרותו כולו או מקצתוֶׁ .ש ָּת ַׁשׁש
ּיֹוצא ָּב ֶהן ִמ ִּמינֵ י ַה ֵּסרּוס,
עֶ ְרוָ הּ ,ופְ צּועַ ַּדּכָ א ּוכְ רּות ָׁשפְ כָ ה וְ כַ ֵ
ּכֹחֹו וְ כָ ַׁשל – ואינו יכול לבעולְ .ס ִריס
יֹותר ֶׁש ָּת ַׁשׁש ּכֹחֹו וְ כָ ַׁשל .וְ ִאם ָּבעַ ל ְס ִריס ָא ָדם – ָקנָ ה,
וְ ַהּזָ ֵקן ְּב ֵ
ָא ָדם – שנסתרס בידי אדם ,ובכלל זה
ּומֹוציא ְּבגֵ טִ ,מּפְ נֵ י ֶׁשהּוא
ִ
ֶׁש ֲה ֵרי ָהיְ ָתה לָ ֶהן* ְׁשעַ ת ַהּכֹ�ׁש ֶ ר,
פצוע דכא וכרות שפכה (אישות ב,יד; איסורי
ביאה טז)ֶׁ .ש ֲה ֵרי ָהיְ ָתה לָ ֶהן* ְׁשעַ ת ַהּכ ׁש ֶֹ�ר
ָאסּור לָ בֹוא ַּב ָּק ָהל .וְ ַה ֻּט ְמטּום – חֹולֵ ץ וְ ֹלא ְמיַ ּבֵ םִ ,מּפְ נֵ י
– שהיו ראויים לביאה לפני שנסתרסו.
ֶׁשהּוא ָספֵ ק; וְ ִאם נִ ְק ַרע וְ נִ ְמ ָצא זָ כָ רָ :ר ָצה – חֹולֵ ץ; ָר ָצה –
בכ"י י' במקום "לָ ֶהן" הנוסח הוא "לֹו".
ּוׁש ָאר ּכָ ל ָה ַא ִחים – אֹו חֹולְ ִצין אֹו ְמיַ ּבְ ִמין.
ְמיַ ֵּבםְ .
ולפי נוסחתנו נראה שמשפט זה מוסב
על הזקן וסריס אדםֶׁ .שהּוא ָאסּור לָ בֹוא
ארבעת מיני היבמות
ּבַ ָּק ָהל – לשאת ישראלית כשרה (איסורי
ה  יֵ ׁש יְ ָבמֹות ֶׁש ֵהן ְראּויֹות לַ ֲחלִ ָיצה אֹו לְ יִ ּבּום ,וְ יֵ ׁש יְ בָ מֹות
ביאה טז,א)ֻ .ט ְמטּום – מי שאברי הרבייה
ֶׁש ֵהן ְראּויֹות לְ יִ ּבּום ֹלא לַ ֲחלִ ָיצה ,וְ יֵ ׁש יְ ָבמֹות ֶׁש ֵהן ְראּויֹות
שלו מחופים בקרום עור ,ואין ידוע אם
הוא זכר או נקבה ,עד שייקרע הקרום
לַ ֲחלִ ָיצהֹ ,לא לְ יִ ּבּום ,וְ יֵ ׁש יְ ָבמֹות ֶׁש ֵאינָ ן ְראּויֹות ֹלא לַ ֲחלִ ָיצה
(אישות ב,כה)ִ .מּפְ נֵ י ֶׁשהּוא ָספֵ ק – יחלוץ,
ּומ ָּתרֹות לְ ִהּנָ ֵׂשא לְ זָ ר.
וְ ֹלא לְ יִ ּבּום ,וְ ֵאין ֲעלֵ ֶיהן זִ ָּקה ּכְ לָ לֻ ,
שמא הוא זכר.
ּׁשֹוטה וְ ַה ְּק ַטּנָ ה –
ו   ַה ֵח ֶר ֶׁשת וְ ַה ָ
ּׁשֹוטה
ו  וְ ֵאּלּו ֶׁש ִּמ ְתיַ ְּבמֹות וְ ֹלא חֹולְ צֹותַ :ה ֵח ֶר ֶׁשת וְ ַה ָ
שנתקדשו מן התורה ,ולכן שייך בהן
וְ ַה ְּק ַטּנָ ה ,לְ פִ י ֶׁש ֵאין ָּב ֶהן ַּדעַ ת לִ ְקרֹות ּולְ ָה ִבין .וְ ִאם ָר ָצה ַהּיָ בָ ם
ייבום ,כגון קטנה שהשיא אותה אביה,
אֹותּה – ֲה ֵרי זֶ ה ְמגָ ֵרׁש.
לְ גָ ֵרׁש ֶאת ַה ֵח ֶר ֶׁשת ְּבגֵ ט ַא ַחר ֶׁשּיִ ְבעֹל ָ
וחרשת ושוטה שהיו פיקחות כשנישאו,
ורק אחר כך נעשו בעלות מום .בחליצה
ּסּורי לָ אוִ ין וְ ַה ְּׁשנִ ּיֹות
ז  1וְ ֵאּלּו חֹולְ צֹות וְ ֹלא ִמ ְתיַ ְּבמֹותִ :א ֵ
יש הבדל בתוצאת החליצה :החרשת
ּסּורי ֲע ֵׂשהּ ,כְ מֹו ֶׁשּיִ ְת ָּב ֵאר (להלן י) .וְ כָ ל ִא ָּׁשה ֶׁש ִהיא ָספֵ ק
וְ ִא ֵ
והשוטה אין חליצתן ולא כלום
ְמג ֶֹר ֶׁשת – חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ֶּב ֶמתֶׁ ,ש ָּמא יִ פְ ּגַ ע ּבְ עֶ ְרוָ הֶׁ ,ש ֵא ֶׁשת
(לעיל ד,יג) ,והקטנה חליצתה פסולה
(לעיל ד,טז) .לִ ְקרֹות ּולְ ָה ִבין – לקרוא
סּורה עָ לָ יו ִמּׁשּום עֶ ְרוָ ה.
ָא ִחיו ֶׁשּגֵ ְר ָׁשּה ֲא ָ
את נוסח החליצה ולהבין את מעשה
ּדּוׁשין – ֲה ֵרי ִהיא
זֲ   2א ָבל ִמי ֶׁש ִהיא ְמ ֻק ֶּד ֶׁשת לְ ָא ִחיו ִּב ְספֵ ק ִק ִ
החליצה (לעיל ד,ג–ד) .לְ גָ ֵרׁש ֶאת ַה ֵח ֶר ֶׁשת
ּבְ גֵ ט – אבל קטנה שאינה מבחינה בין גט
ּכִ ְׁש ָאר ּכָ ל ַהּיְ ָבמֹות ,וְ חֹולֶ ֶצת אֹו ִמ ְתיַ ֶּב ֶמתֶׁ ,ש ֵאין ּכָ אן ָּדבָ ר
לדבר אחר או שוטה אינן מתגרשות בגט
לָ חּוׁש לֹו .וְ כֵ ן ֵא ֶׁשת ַה ֵח ֵרׁש ּוזְ ֵקנָ ה וַ ֲע ָק ָרה – ֲה ֵרי ֵהן ּכִ ְׁש ָאר
(גירושין ב,יט; י,כג)ֲ .ה ֵרי זֶ ה ְמגָ ֵרׁש – מפני
ּכָ ל ַהּיְ ָבמֹותָ :ר ָצה – חֹולֵ ץ; ָר ָצה – ְמיַ ֵּבם; ֶׁשּזְ ֵקנָ ה וַ ֲע ָק ָרה –
שאין צורך בהסכמת האישה לקבלת
ָהיְ ָתה לָ ֶהן ְׁשעַ ת ַהּכֹ�ׁש ֶ ר.
הגט (גירושין א,ב).
ּסּורי לָ אוִ ין – "כל שאסר ביאתו
זִ   1א ֵ
ּומן ַהּיִ ּבּוםֵ :א ֶׁשת ְס ִריס
ח  וְ ֵאּלּו ֶׁש ֵהן ּפְ טּורֹות ִמן ַה ֲחלִ ָיצה ִ
בתורה ולא ִחייב עליו כרת" ,כגון
ּׁשֹוטה ,וְ ֵא ֶׁשת ַה ָּק ָטן ,וְ ַאיְ לֹונִ ית,
ַח ָּמה וְ ַאנְ ְּדרֹגִ ינֹס ,וְ ֵא ֶׁשת ַה ֶ
ממזרת או אלמנה לכהן גדול (אישות
א,ז; איסורי ביאה יז,יב)ְ ׁ .שנִ ּיֹות – ראה לעיל
ּסּורי ֲע ֵׂשה – "שאיסור ביאתן בעשה ואינן מחייבי לאווין" ,כגון מצרית (אישות א,ח) .עֶ ְרוָ ה – איסור עריות.
ביאור א,יבִ .א ֵ
זֶׁ   2ש ֵאין ּכָ אן ָּדבָ ר לָ חּוׁש לֹו – שאם הייתה מקודשת לאחיו ,מקיים עכשיו מצוַ ת ייבום .ואם לאו ,מותר לו להינשא
לה ,מפני שמעולם לא הייתה אשת אחיוָ .היְ ָתה לָ ֶהן ְׁשעַ ת ַהּכ ׁש ֶֹ�ר – היו ראויות ללדת .וַ ֲע ָק ָרהָ ...היְ ָתה לָ ֶהן ְׁשעַ ת
ַהּכ ׁש ֶֹ�ר – והדברים אמורים במי שנעשתה עקרה עם הזמן.
ח   ַאיְ לֹונִ ית – אישה שהתפתחותה הנשית פגומה ,ואינה מסוגלת להרות (לסימניה ראה אישות ב,ו).
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ֶׁש ְּׁש ָמם ָמחּוי – כיוון שאין להם דור
המשךִ .מּפְ נֵ י ֶׁש ֵאין לָ ֶהן ִאיׁשּות ּכְ לָ ל –
שאינה נחשבת נשואה להםֶׁ .ש ֵאין לֹו
ּקּוחין – "שאין קידושין תופסין
ָּבּה לִ ִ
בערווה" (אישות ד,יב).

ּומי ֶׁש ִהיא עֶ ְרוָ הֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וְ ֹלא יִ ָּמ ֶחה ְׁשמֹו ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל"
ִ
הֹואיל
כה,ו) – ּפְ ָרט לִ ְס ִריס ַח ָּמה וְ ַאנְ ְּדרֹגִ ינֹסֶׁ ,ש ְּׁש ָמם ָמחּוי; ִ
וְ ֵאינָ ן ְראּויִ ין לְ וָ לָ ד ִמ ְּת ִחּלַ ת ּבְ ִרּיָ ָתןֲ ,ה ֵרי ֵהן ּכְ ִמין ּבִ פְ נֵ י עַ ְצמֹו.
"וְ ָהיָ ה ַהּבְ כֹור ֲא ֶׁשר ֵּתלֵ ד" (שם) – ּפְ ָרט לְ ַאיְ לֹונִ יתֶׁ ,ש ֵאינָ ּה
ׁשת ַה ֵּמת" (שם כה,ה)
ְראּויָ ה לְ וָ לָ ד ִמ ְּת ִחּלַ ת ּבְ ִרּיָ ָתּהֹ" .לא ִת ְהיֶ ה ֵא ֶ
ׁשֹוטה וְ ָק ָטןִ ,מּפְ נֵ י ֶׁש ֵאין לָ ֶהן ִאיׁשּות ּכְ לָ ל.
– ּפְ ָרט לְ ֵא ֶׁשת ֶ
ּקּוחין.
"ּולְ ָק ָחּה לֹו לְ ִא ָּׁשה" (שם) – ּפְ ָרט לְ עֶ ְרוָ הֶׁ ,ש ֵאין לֹו ּבָ ּה לִ ִ
(דברים

יבמה האסורה ליבם

ט  ּכֵ ַיצד? יְ בָ ָמה ֶׁש ִהיא עֶ ְרוָ ה עַ ל יְ בָ ָמּהּ ,כְ גֹון ֶׁש ָהיְ ָתה ֲאחֹות
ּומן
טּורה ִמן ַה ֲחלִ ָיצה ִ
ִא ְׁשּתֹו אֹו ִא ָּמּה אֹו ּבִ ָּתּה – ֲה ֵרי זֹו ּפְ ָ
ַהּיִ ּבּום וְ ֵאין לֹו עָ לֶ ָיה זִ ָּקה ּכְ לָ לֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרּ" :ולְ ָק ָחּה לֹו לְ ִא ָּׁשה
ּדּוׁשין ּתֹופְ ִסין ָּבּה,
ּקּוחין וְ ִק ִ
וְ יִ ְּב ָמּה" (שם) – ִמי ֶׁש ְראּויָ ה לְ לִ ִ
קּוקה לַ ּיָ בָ ם.
ִהיא ֶׁש ִהיא זְ ָ

י  2וְ ֵאין ָׁשם – ואין .המילה 'שם' היא
מילת קישור שתורגמה מהסגנון הערבי,
ואין משמעותה ציון מקום.
י  3לְ פִ יכָ ְך – לפי שהן זקוקות לייבום.
לֹומר ְׁשנִ ּיָ ה – שהיא אסורה
וְ ֵאין ָצ ִריְך ַ
יה – נשיו
רֹות ָ
רק מדברי חכמיםָ .צ ֶ
האחרות של האח .ואם חלץ לאסורה –
אין הצרות נפטרות מן החליצה (להלן ז,י).
ּׂשּואין –
יא   ֶׁש ִהיא ַאלְ ָמנָ ה ִמן ַהּנִ ִ
שנישאה לכהן הדיוט ומת ,ונפלה
לייבום לפני אחי בעלה שהוא כהן
גדולֹ .לא ַת ֲע ֶׂשה וַ ֲע ֵׂשה – לא תעשה
הוא האיסור לשאת אלמנה ,ועשה הוא
המצוה לשאת בתולה (אישות א,ז–ח; איסורי
ביאה יז,א; יז,יג).
יב  עֶ ְרוָ ה עַ ל ַּבעְ לָ ּה – וגם ערווה על
היבם ,כגון אחותו מאביו ,שהרי יש אב
אחד לשלושתםֶׁ .שעָ בַ ר – במזיד .וְ נָ פְ לָ ה
לִ פְ נֵ י ָא ִחיו – לייבוםֵ .אין זֹו ִא ְׁשּתֹו –
אינה נחשבת אשת האח שמת (אישות
ד,יב)" ,שאין אלו הנישואין אלא זנות
ומרי [מרד בה']" ,ולכן מותר לו לייבם
את צרתה ,מפני שלמעשה אינה צרתה
(פה"מ יבמות א,ג).

סּורה עַ ל יְ בָ ָמּה ִאּסּור לָ או אֹו ִאּסּור ֲע ֵׂשה
יָ   1היְ ָתה ַהּיְ בָ ָמה ֲא ָ
ּומּפְ נֵ י ָמה
אֹו ֶׁש ָהיְ ָתה ְׁשנִ ּיָ ה – ֲה ֵרי זֹו חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמתִ .
ּדּוׁשין
הֹואיל וְ ִק ִ
ּקּוחין; ִ
ְצ ִריכָ ה ֲחלִ ָיצה? ִמּפְ נֵ י ֶׁשּיֵ ׁש ּבָ ּה לִ ִ
ּתֹופְ ִסין ּבָ ֶהן – ֲה ֵרי ֵהן זְ קּוקֹות לַ ּיָ בָ ם.
ּומן ַה ִּדין ָהיָ ה ֶׁשּיִ ְתיַ ּבְ מּוֶׁ ,ש ַהּיִ ּבּום ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ,וְ כָ ל ָמקֹום
יִ   2
מֹוצא ֲע ֵׂשה וְ ֹלא ַת ֲע ֶׂשה – יָ בֹוא ֲע ֵׂשה וְ יִ ְד ֶחה ֶאת ֹלא
ֶׁש ַא ָּתה ֵ
ַת ֲע ֶׂשה; ֲאבָ ל ֲחכָ ִמים ּגָ זְ רּו ֶׁשֹּלא יִ ְתיַ ּבְ מּו ַחּיָ בֵ י לָ אוִ ין וְ ֹלא
ְׁשנִ ּיֹותּ ,גְ זֵ ָרה ֶׁש ָּמא יָ בֹוא עָ לֶ ָיה ּבִ ָיאה ְׁשנִ ּיָ ה ,וַ ֲה ֵרי ּבִ ָיא ָתּה
סּורה ,וְ ֵאין ָׁשם ִמ ְצוָ הֶׁ ,ש ֵאין ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ֶאּלָ א ּבִ ָיאה
ֲא ָ
ִראׁשֹונָ ה ּבִ לְ בַ ד.
סּורה ִמּׁשּום לָ או אֹו
י  3לְ פִ יכָ ְךִ ,אם עָ בַ ר ּובָ עַ ל יְ בִ ְמּתֹו ָה ֲא ָ
לֹומר ְׁשנִ ּיָ ה – ֲה ֵרי זֶ ה ָקנָ ה ִקנְ יָ ן
ִמּׁשּום ֲע ֵׂשה ,וְ ֵאין ָצ ִריְך ַ
רֹות ָיה ֻמ ָּתרֹות לְ זָ רֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ּומֹוצ ָיאּה ּבְ גֵ ט ,וְ ִהיא וְ כָ ל ָצ ֶ
ִ
ּגָ מּור,
ּׂשּואיןּ ,ובָ א עָ לֶ ָיה
נִ פְ ְטרּו    .יא  וִ יבָ ָמה ֶׁש ִהיא ַאלְ ָמנָ ה ִמן ַהּנִ ִ
ּדֹוחה ֶאת ֹלא
ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול – ֹלא נִ פְ ְט ָרה ָצ ָר ָתּהֶׁ ,ש ֵאין ֲע ֵׂשה ֶ
ּתֹורה ִקנְ יָ ן ּגָ מּור – ֹלא
הֹואיל וְ ֹלא ָקנָ ה ִמן ַה ָ
ַת ֲע ֶׂשה וַ ֲע ֵׂשה .וְ ִ
ֻה ְּת ָרה ָצ ָר ָתּה לְ זָ ר ,עַ ד ֶׁש ַּת ֲחֹלץ.
יבמה שהייתה אסורה לבעלה

יב   ָהיְ ָתה ַהּיְ בָ ָמה עֶ ְרוָ ה עַ ל ּבַ עְ לָ ּהּ ,כְ גֹון ֶׁשעָ בַ ר אֹו ָטעָ ה
וְ לָ ַקח ֲאחֹותֹו ֵמ ָאבִ יו ,וְ נָ פְ לָ ה לִ פְ נֵ י ָא ִחיו – ֵאין זֹו ִא ְׁשּתֹוֶׁ ,ש ֵאין
ּדּוׁשין ּתֹופְ ִסין ּבָ ּה ,וְ ֵאינָ ּה ֹלא ּבַ ת יִ ּבּום וְ ֹלא ּבַ ת ֲחלִ ָיצה .וְ ִאם
ִק ִ
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ָהיְ ָתה לָ ּה ָצ ָרה – חֹולֶ ֶצת אֹו ִמ ְתיַ ֶּב ֶמת .וְ ִאם ָהיְ ָתה זֹו ֶׁש ִהיא
אֹותּה ּולְ יַ ּבֵ ם
עֶ ְרוָ ה עַ ל ַה ַּבעַ ל ֻמ ֶּת ֶרת לַ ּיָ ָבם ,וְ ָר ָצה ַהּיָ ָבם לִ ָּׂשא ָ
ָצ ָר ָתּה – ָה ְרׁשּות ְּביָ דֹו.

ֻמ ֶּת ֶרת לַ ּיָ בָ ם – כגון בת האח שמת .לִ ָּׂשא
אֹותּה ּולְ יַ ֵּבם ָצ ָר ָתּה – מכיוון שנתברר
ָ
שהערווה לא הייתה אשת המת ,אין כאן
איסור לשאת שתי יבמות.

סּורה עַ ל ַּבעְ לָ ּה ִמּׁשּום לָ או אֹו ִמּׁשּום
יגָ   1היְ ָתה ַהּיְ ָב ָמה ֲא ָ
סּורה עַ ל ַהּיָ בָ ם
ֲע ֵׂשה אֹו ֶׁש ָהיְ ָתה ְׁשנִ ּיָ ה לַ ַּבעַ ל ,וְ ֹלא ָהיְ ָתה ֲא ָ
ִמ ַּצד ֵמ ֵאּלּו ַה ְּצ ָד ִדין – ֲה ֵרי זֹו ֻמ ֶּת ֶרת לַ ּיָ ָבם; חּוץ ִמ ַּמ ֲחזִ יר
ּומתֶׁ ,ש ִהיא חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמת.
רּוׁשתֹו ִמ ֶּׁשּנִ ֵּׂשאת ֵ
ּגְ ָ

רּוׁשתֹו ִמ ֶּׁשּנִ ֵּׂשאת
יג  1חּוץ ִמ ַּמ ֲחזִ יר ּגְ ָ
לאחר
וכו' – שאחיו גרש אותה ונישאה ֵ
והתגרשה ממנו ,ונישאה שוב לאחיו
באיסור לא תעשה (גירושין יא,יב).

יג  2וְ כֵ ן יְ ָב ָמה ֶׁש ִהיא ְספֵ ק עֶ ְרוָ ה עַ ל ַהּיָ ָבם אֹו ְספֵ ק עֶ ְרוָ ה עַ ל
ַּבעְ לָ ּה – ֲה ֵרי זֹו חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ֶּב ֶמת .לְ פִ יכָ ְךִ ,מי ֶׁש ִּק ֵּדׁש
נֹוׂשא
ּדּוׁשין ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ָא ִחיו ֶׁש ָהיָ ה ֵ
ִא ָּׁשה ִּב ְספֵ ק ִק ִ
חֹותּה ,וְ נָ פְ לָ ה לֹו לְ יִ ּבּוםֶׁ ,ש ִהיא ְספֵ ק ֲאחֹות ִא ְׁשּתֹו – ֲה ֵרי
ֲא ָ
ּומֹוציא ֶאת ִא ְׁשּתֹו ּבְ גֵ ט ִמ ָּספֵ ק,
ִ
זֹו חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ֶּב ֶמת,
ּוׁש ֵּת ֶיהן ֲאסּורֹות עָ לָ יו :יְ ִב ְמּתֹו – ִמּפְ נֵ י ֶׁש ִהיא ְספֵ ק עֶ ְרוָ ה;
ְ
לּוצתֹוֶׁ ,ש ִהיא ּכִ ְׁשנִ ּיָ ה,
רֹובת ֲח ָ
רּוסתֹו – ִמּפְ נֵ י ֶׁש ִהיא ְספֵ ק ְק ַ
וַ ֲא ָ
ּכְ מֹו ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו (לעיל א,יג).

חֹותּה – נשוי מכבר
נֹוׂשא ֲא ָ
יגֵ   2
לאחותהִ .מּפְ נֵ י ֶׁש ִהיא ְספֵ ק עֶ ְרוָ ה –
שאם היו קידושיו קידושין ,היא אחות
רֹובת
ארוסתוִ .מּפְ נֵ י ֶׁש ִהיא ְספֵ ק ְק ַ
לּוצתֹו – שאם לא היו קידושיו
ֲח ָ
קידושין ,היא אחות חלוצתו.
ּקּוחין ְּב ֵאי זֹו ֵמ ֶהן
יד   ֶׁשּיֵ ׁש לֹו לִ ִ
ֶׁשּיִ ְר ֶצה – שיכול לייבם כל אחת מהן.
עֶ ְרוָ ה עָ לָ יו ִמּׁשּום ֵא ֶׁשת ָא ִחיו – ככל
אשת אח שאין לה זיקת ייבום (ראה איסורי

איסור צרת ערווה

איור מבאר להלכה יד – צרת ערווה:
ראובן נשא את
חנה ,בתו של שמעון
ש מ ע ון
אחיו ,ואת פנינה.
מת ראובן ,אסור
לשמעון לייבם את
חנה בתו ,וצרתה
פנינה אף היא
ר א ו בן
אסורה לו.
ח נה
פ ני נה

סּורה עַ ל יְ בָ ָמּה
יח ְׁש ֵּתי נָ ִׁשיםָ ,ה ַא ַחת ֲא ָ
יד   ִמי ֶׁש ֵּמת ָא ִחיו וְ ִהּנִ ַ
טּורה ִמן
ִמּׁשּום עֶ ְרוָ ה וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֵאינָ ּה עֶ ְרוָ ה – ּכְ ֵׁשם ֶׁש ָהעֶ ְרוָ ה ּפְ ָ
טּורה ,וְ ֹלא נָ פְ לָ ה לֹו זִ ָּקה עַ ל
ּומן ַהּיִ ּבּוםּ ,כָ ְך ָצ ָר ָתּה ּפְ ָ
ַה ֲחלִ ָיצה ִ
ׁשר ֹלא יִ ְבנֶ ה ֶאת ּבֵ ית ָא ִחיו" (דברים
"א ֶ
ַּביִ ת זֶ ה ּכְ לָ לֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרֲ :
ּקּוחין ְּב ֵאי זֹו ֵמ ֶהן ֶׁשּיִ ְר ֶצה הּוא ֶׁשּיֵ ׁש לֹו
כה,ט) – ַּביִ ת ֶׁשּיֵ ׁש לֹו לִ ִ
ּוביִ ת ֶׁש ִּמ ְק ָצתֹו ֵאינֹו יָ כֹול לִ ְבנֹותֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵאין לֹו ּבֹו
עָ לָ יו זִ ָּקהַ ,
ּקּוחיןֵ ,אינֹו ּבֹונֶ ה ֲאפִ ּלּו ִמ ְק ָצתֹו ֶׁש ָהיָ ה ֻמ ָּתר ,וְ נִ ְמ ֵצאת ָצ ַרת
לִ ִ
ָהעֶ ְרוָ ה עֶ ְרוָ ה עָ לָ יו ִמּׁשּום ֵא ֶׁשת ָא ִחיוֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵאין לֹו עָ לֶ ָיה
זִ ָּקה.
יח ְׁש ֵּתי נָ ִׁשיםָ ,ה ַא ַחת עֶ ְרוָ ה עַ ל
אּובן ֶׁש ֵּמת וְ ִהּנִ ַ
טו  לְ פִ יכָ ְךְ ,ר ֵ
ּוׁש ֵּת ֶיהן ְראּויֹות לְ לֵ וִ י – ֵאין לְ ִׁש ְמעֹון זִ ָּקה עַ ל ּבַ יִ ת
ִׁש ְמעֹוןְ ,
זֶ ה ,וַ ֲה ֵרי ְׁש ֵּת ֶיהן ַּת ַחת זִ ַּקת לֵ וִ י .יִ ֵּבם לֵ וִ י ָה ַא ַחת ֵמ ֶהןֶׁ ,ש ִהיא
ּומת לֵ וִ י,
ָצ ַרת עֶ ְרוָ ה ֶׁשּלְ ִׁש ְמעֹון ,וְ ָהיְ ָתה לֹו ִא ָּׁשה ַא ֶח ֶרתֵ ,
וְ נָ פְ לּו ְׁש ֵּת ֶיהן לִ פְ נֵ י ִׁש ְמעֹון – ְׁש ֵּת ֶיהן ּפְ טּורֹות ִמן ַה ֲחלִ ָיצה
ּומן ַהּיִ ּבּום ִמ ִּׁש ְמעֹוןָ :ה ַא ַחת – ִמּפְ נֵ י ֶׁש ָהיְ ָתה ָצ ַרת עֶ ְרוָ ה;
ִ
וְ ַה ְּׁשנִ ּיָ ה – ִמּפְ נֵ י ֶׁש ִהיא ָצ ָר ָתּה .וְ כֵ ן ַה ִּדין ְּב ָצ ַרת ָצ ָר ָתּה עַ ד סֹוף
ָהעֹולָ ם; ֶׁשּכָ ל ִא ָּׁשה ֶׁש ֵאין לֹו עָ לֶ ָיה זִ ָּקה – ּבְ ִאּסּור ֵא ֶׁשת ָאח
עֹומ ֶדת לְ עֹולָ ם.
ֶ

ביאה ב,א).
טו   ִמּפְ נֵ י ֶׁש ָהיְ ָתה ָצ ַרת עֶ ְרוָ ה – של
אשת ראובן ,כשנפלה לפני שמעון
לייבום .וְ כֵ ן ַה ִּדין ְּב ָצ ַרת ָצ ָר ָתּה עַ ד סֹוף
ָהעֹולָ ם – שאם תתייבם צרת ערוותו
של שמעון לאח אחר ,תאסור את צרתה

שמע ן

ח נה

ר א בן

פ נ נה

מר ם

איור מבאר להלכה טו – פנינה היא צרת
ערווה לשמעון ,ומרים היא צרת צרת
ערווה לשמעון.
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החדשה על שמעון .וכן הלאה.
טז   ָא ִחיו ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ּבְ עֹולָ מֹו – שנולד
היבם רק לאחר שמת אחיו .עַ ד ֶׁשּיֵ ְׁשבּו
יהן ּבָ עֹולָ ם – שיחיו יחד באותו הזמן.
ְׁשנֵ ֶ
אּובן וכו' – לשם הביאור ,נניח
יז   ְר ֵ
שנשא ראובן את פנינה ושמעון את
מרים .ראה איור.

ר א ו בן

ש מ ע ון
פ ני נה

ש ב2
פ ני נה

ש ב3
פ ני נה

ש מ ע ון

ש מ ע ון

ש ב1
מרי ם

מרי ם

וי

מרי ם

וי

איור מבאר להלכה יז :אֵׁשֶת ָאחִיו ׁשֶֹּלא
הָיָה ּבְעֹולָמֹו – ראובן נשא את פנינה,
ושמעון אחיו נשא את מרים .מת ראובן
וייבם שמעון את אשתו ,ולאחר מכן
נולד לוי אחיהם .מת שמעון ,ונפלו שתי
נשיו לייבום לפני לוי .פנינה אסורה ללוי,
כיוון שהיא אשת אחיו שלא היה בעולמו
(ראובן) ,ולכן אסורה לו גם צרתה מרים.

אשת אחיו שלא היה בעולמו

הֹואיל וְ ֵאין לֹו עָ לֶ ָיה
טז  וְ כֵ ן ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ּבְ עֹולָ מֹוִ ,
זִ ָּקהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרּ" :כִ י יֵ ְׁשבּו ַא ִחים יַ ְח ָּדו" (שם כה,ה) – עַ ד ֶׁשּיֵ ְׁשבּו
ְׁשנֵ ֶיהן ּבָ עֹולָ ם .וְ ִאם ֹלא ָהיְ ָתה ּבֵ ינֵ ֶיהן יְ ִׁשיבָ ה ּבָ עֹולָ ם – ֲה ֵרי זֹו
ּופֹוט ֶרת ָצ ָר ָתּה.
עֶ ְרוָ ה עָ לָ יו לְ עֹולָ ם ִמּׁשּום ֵא ֶׁשת ָאחֶ ,
יח ִא ָּׁשה ,וְ נָ פְ לָ ה לִ פְ נֵ י ִׁש ְמעֹון,
יז  ּכֵ ַיצד? ְראּובֵ ן ֶׁש ֵּמת וְ ִהּנִ ַ
וְ ַא ַחר ֶׁש ֵּמת ְראּובֵ ן נֹולַ ד לֵ וִ יּ ,בֵ ין ֶׁשּנֹולַ ד ק ֶֹדם ֶׁשּיִ ֵּבם
ִׁש ְמעֹון ֵא ֶׁשת ְראּובֵ ן ּבֵ ין ֶׁשּנֹולַ ד ַא ַחר ֶׁשּיִ ּבְ ָמּה – ֲה ֵרי ֵא ֶׁשת
אּובן עֶ ְרוָ ה עַ ל לֵ וִ י לְ עֹולָ ם .לְ פִ יכָ ְךִ ,אם ֵמת ִׁש ְמעֹון,
ְר ֵ
וְ נָ פְ לָ ה זֹו וְ ָצ ָר ָתּה לִ פְ נֵ י לֵ וִ י – ְׁש ֵּת ֶיהן ּפְ טּורֹות ִמן ַה ֲחלִ ָיצה
ּומן ַהּיִ ּבּום.
ִ
ּומת ק ֶֹדם
יח  עָ ָׂשה ִׁש ְמעֹון ַמ ֲא ָמר ּבִ יבִ ְמּתֹו ֵא ֶׁשת ְראּובֵ ןֵ ,
אֹותּה – ֲה ֵרי לֵ וִ י חֹולֵ ץ לְ ָצ ָר ָתּה וְ ֹלא ְמיַ ּבֵ םֶׁ ,ש ֵאין
ֶׁשּיִ כְ נֹס ָ
ַה ַּמ ֲא ָמר קֹונֶ ה ּבַ ּיְ בָ ָמה ִקנְ יָ ן ּגָ מּורּ ,כְ מֹו ֶׁשּבֵ ַא ְרנּו (לעיל ה,ב).
איסור צרת אישה האסורה לבעלה

ּומת ק ֶֹדם
יט   ִא ָּׁשה ֶׁשּזִ ּנָ ת ַּת ַחת ּבַ עְ לָ ּה ּבְ ָרצֹון ּובְ עֵ ִדים ֵ
טּורה ִמן ַה ֲחלִ ָיצה
ֶׁשּיְ גָ ְר ֶׁשּנָ ה ,וְ נָ פְ לָ ה לִ פְ נֵ י יָ בָ ם – ֲה ֵרי ִהיא ּפְ ָ
ּומן ַהּיִ ּבּום ,וְ כֵ ן ָצ ָר ָתּהּ ,כְ ִאּלּו ָהיְ ָתה עֶ ְרוָ ה עַ ל ַהּיָ בָ םִ ,מּפְ נֵ י
ִ
ֶׁש ֻּט ְמ ָאה ּכְ תּובָ ה ּבָ ּהּ ,כָ ֲע ָריֹותֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וְ ִהיא נִ ְט ָמ ָאה"
ׂשֹוטה ֶׁש ֵּמת ּבַ עְ לָ ּה ק ֶֹדם ֶׁשּיַ ְׁש ֶקּנָ ה ֵמי ַה ָּמ ִרים,
(במדבר ה,יג)ֲ .אבָ ל ָ
רּוׁשין – ֲה ֵרי זֹו חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא
אֹו ֶׁש ֵאינָ ּה ּבַ ת ְׁש ִתּיָ ה ֶאּלָ א ּבַ ת ּגֵ ִ
ִמ ְתיַ ֶּב ֶמת; וְ ִאם ָהיְ ָתה לָ ּה ָצ ָרה – ֲה ֵרי ָצ ָר ָתּה ֻמ ֶּת ֶרת ,וְ חֹולֶ ֶצת
אֹו ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמת.

יח   ֶׁשּיִ כְ נֹס – שיישא אותה לאישה
בהכנסתה לביתו .חֹולֵ ץ לְ ָצ ָר ָתּהִ ...קנְ יָ ן
ּגָ מּור – פנינה היא ערווה על לוי (ההלכה
הקודמת) .המאמר הוא בגדר נישואים
חלקיים ,ולכן ספק אם פנינה היא אשת
שמעון ואם מרים צרת ערווה .חליצתה
של מרים היא חליצה לחומרה :אם היא כ  1וְ כֵ ן ְׁש ֵּתי יְ בָ מֹות ַהּבָ אֹות ִמּבַ יִ ת ֶא ָחדֶׁ ,ש ָהיְ ָתה ָה ַא ַחת ֵמ ֶהן
צרת ערווה ,אין מצוַ ת ייבום חלה עליה,
ְׁשנִ ּיָ ה עַ ל ַהּיָ בָ ם אֹו ֵמ ַחּיָ בֵ י לָ אוִ ין אֹו ֵמ ַחּיָ בֵ י ֲע ֵׂשה אֹו ַאיְ לֹונִ ית
וחליצתה חסרת משמעות; ואם אינה
צרת ערווה ,חליצתה מתירה אותה לזר – ֲה ֵרי ָצ ָר ָתּה ֻמ ֶּת ֶרת ,וְ חֹולֶ ֶצת אֹו ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמת.
(פה"מ יבמות ב,א).
יט  ּבְ ָרצֹון ּובְ עֵ ִדים – שאסורה על בעלה (גירושין יא,יד)ֶׁ .ש ֻּט ְמ ָאה ּכְ תּובָ ה ּבָ ּה ּכָ ֲע ָריֹות – המונח טומאה נאמר בתורה גם
באיסורי עריות" ,אל תטמאו בכל אלה" (ויקרא יח,כד) ,וגם באישה שזינתה תחת בעלה" :וְ ָׁשכַ ב ִאיׁש א ָֹתּה ִׁשכְ בַ ת זֶ ַרע וְ נֶ עְ לַ ם
יׁשּה [בעלה] וְ נִ ְס ְּת ָרה וְ ִהיא נִ ְט ָמ ָאה ,וְ עֵ ד ֵאין ּבָ ּה וְ ִהיא ֹלא נִ ְתּפָ ָׂשה [לא נאנסה]" .ולכן דינן שווה ,שתיהן פטורות
ֵמעֵ ינֵ י ִא ָ
ׂשֹוטה – אשת איש החשודה בניאוף ,לאחר שהתייחדה עם אדם שהוזהרה שלא להתייחד עמו,
מן הייבום ומן החליצהָ .
ׂשֹוטה ֶׁש ֵּמת ַּבעְ לָ ּה וכו' –
שמשקים אותה במקדש "מי המרים המאררים" כדי לבדוק אם נטמאה אם לאו (ׂשוטה ג,ח–י)ָ .
בשני המקרים הללו ,האישה אינה שותה את מי המרים ,ונשארת בגדר טמאה מספק ,ואם בעלה חי ,חייב לגרש אותה
בגט .במקרים אלו אינה מתייבמת ,אך היא צריכה לחלוץ כשם שהייתה צריכה גט מבעלה (ׂשוטה ב,ב; ב,ז; פה"מ ׂשוטה א,ב).
כִ   1מּבַ יִ ת ֶא ָחד – מבעל אחד.
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לּוצתֹו
כֲ   2א ָבל ַהחֹולֵ ץ לִ ִיב ְמּתֹו ,וְ ָהלְ כָ ה ֲאחֹות ֲח ָ
ּיֹוצא ָּב ֶהן וְ נִ ֵּׂשאת לְ ָא ִחיו ,וְ לֹו ִא ָּׁשה
אֹו ִא ָּמּה וְ כַ ֵ
ּומת ,וְ נָ פְ לּו ְׁש ֵּת ֶיהן לְ פָ נָ יו – ּכְ ֵׁשם ֶׁש ְּקרֹובַ ת
ַא ֶח ֶרתֵ ,
סּורה ,וַ ֲה ֵרי
סּורה עָ לָ יו ּכָ ְך ָצ ָר ָתּה ֲא ָ
לּוצתֹו ֲא ָ
ֲח ָ
ְׁש ֵּת ֶיהן ּכִ ְׁשנִ ּיֹות לֹו ,וְ חֹולְ צֹות וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבְ מֹות.
לּוצתֹו? ִמּפְ נֵ י
רֹובת ֲח ָ
ּומּפְ נֵ י ָמה ָא ְסרּו ָצ ַרת ְק ַ
ִ
לּוצתֹו.
ֶׁש ִּמ ְת ַחּלֶ פֶ ת ְּב ָצ ַרת ֲח ָ

ש ב :1
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ר א ו בן
ת מר

וי
פ ני נה

ש ב :2

היתר צרת ערווה

כאְׁ   1ש ֵּתי יְ ָבמֹות ַה ָּבאֹות ִמ ַּביִ ת ֶא ָחדֶׁ ,ש ָה ַא ַחת ֵמ ֶהן עֶ ְרוָ ה
עַ ל ַהּיָ ָבם ,וַ ֲה ֵרי ָהעֶ ְרוָ ה ַאיְ לֹונִ ית – ָצ ָר ָתּה ֻמ ֶּת ֶרת ,וְ חֹולֶ ֶצת
הֹואיל וְ ָה ַאיְ לֹונִ ית ֵאינָ ּה ַּבת יִ ּבּוםֲ ,ה ֵרי זֹו ּכְ ִמי
אֹו ִמ ְתיַ ֶּב ֶמת; ִ
ֶׁש ֵאינָ ּה ,וְ נָ פְ לָ ה זִ ָּקתֹו עַ ל ָצ ָר ָתּה ִּבלְ ַבד.
כא  2וְ כֵ ן ִאם ּגֵ ֵרׁש ָא ִחיו ֶאת ָהעֶ ְרוָ ה אֹו ֵמ ֲאנָ ה ּבֹו ק ֶֹדם
ֶׁשּיָ מּות ,אֹו ֶׁש ֵּמ ָתה ְּב ַחּיֵ י ַּבעְ לָ ּה וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ָא ִחיו –
אֹומ ִרין:
ֲה ֵרי ָצ ָר ָתּה ֻמ ֶּת ֶרת ,וְ חֹולֶ ֶצת אֹו ִמ ְתיַ ֶּב ֶמת .וְ ֵאין ְ
הֹואיל וְ נַ ֲע ָׂשת ָצ ָרה לָ עֶ ְרוָ ה ָׁשעָ ה ַא ַחת ֵּת ָא ֵסר לְ עֹולָ ם,
ִ
סּורה עַ ד ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ָצ ַרת עֶ ְרוָ ה ּבִ ְׁשעַ ת נְ פִ ילָ ה
ֶׁש ֵאין ַה ָּצ ָרה ֲא ָ
לְ יִ ּבּום.
כב   ָהיְ ָתה זֹו ֶׁש ִהיא עֶ ְרוָ ה עַ ל ַהּיָ ָבם ְמ ֻק ֶּד ֶׁשת לְ ָא ִחיו ֶׁש ֵּמת
ְּב ָספֵ ק ,אֹו ְמג ֶֹר ֶׁשת ִמ ֶּמּנּו ְּב ָספֵ ק ,אֹו ֶׁש ָהיְ ָתה ְק ַטּנָ ה ָה ְראּויָ ה
לְ ָמ ֵאן וְ ֹלא ֵמ ֲאנָ ה ְּב ָא ִחיו ְּב ַחּיָ יוַ ,אף עַ ל ּפִ י ֶׁש ֵּמ ֲאנָ ה ּבַ ּיָ בָ ם –
ָצ ָר ָתּה חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ֶּב ֶמת.

ש מ ע ון
ת מר

מרי ם

וי

איור מבאר להלכה כ – 2צרת קרובת
חלוצתו :ראובן נשא את פנינה ומת .לוי
אחיו חלץ לפנינה .נשא שמעון אחיהם את
תמר ,אחותה של פנינה ואישה בשם מרים
(ממשפחה אחרת) ומת ,אין לוי חולץ לא
לתמר (אחות חלוצתו) ולא למרים (צרת
אחות חלוצתו).

לּוצתֹו אֹו ִא ָּמּה – וחכמים
כֲ   2אחֹות ֲח ָ
גזרו לאסור את קרובות החלוצה
(לעיל א,יג)ִ .מּפְ נֵ י ֶׁש ִּמ ְת ַחּלֶ פֶ ת ְּב ָצ ַרת
לּוצתֹו – בדרך כלל ,החולצת לוקחת
ֲח ָ
את קרובותיה עמה כשהיא הולכת לבית
דין ,כגון אחותה ,ובני אדם עלולים
לחשוב שהקרובה חלצה .לכן אסרו
חכמים גם את צרת קרובת חלוצתו ,שלא
יאמרו הבריות שנשא את צרת חלוצתו
(רי"ף יבמות מ,ב; השווה לעיל א,יג ,שאחות צרת
החלוצה מותרת ,מפני שמטבע הדברים ,הצרה אינה
הולכת עמה לבית הדין ,ואין חשש זה חל על אחות

הצרה).

כאֵ   2מ ֲאנָ ה ּבֹו – בעודה קטנה.
לביאור המושג מיאון ,ראה לעיל ה,כג.
ִּב ְׁשעַ ת נְ פִ ילָ ה לְ יִ ּבּום – בשעת מיתת
האח.
כג   ָהלְ כָ ה ָצ ַרת ָהעֶ ְרוָ ה וְ נִ ֵּׂשאת לְ ַא ֵחר ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך נִ ְמ ֵצאת
כב   ָצ ָר ָתּה חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ֶּב ֶמת –
ּוצ ִריכָ ה ּגֵ ט
ּומּיְ בָ ָמּהְ ,
ָהעֶ ְרוָ ה ַאיְ לֹונִ ית – ֵּת ֵצא ַה ָּצ ָרה ִמ ַּבעְ לָ ּה ִ
חליצה לחומרה .ואין הערווה פוטרת,
ִמ ַּבעְ לָ ּה וַ ֲחלִ ָיצה ִמּיְ ָב ָמּה ּכְ ֵדי לְ ַה ִּת ָירּה לַ ּׁשּוק    .כד  יִ ּבֵ ם
מפני שנישואיה אינם ודאיים או שהם
ַהּיָ ָבם ַה ָּצ ָרה ִמּפְ נֵ י ֶׁש ִּדּמּו ֶׁש ָהעֶ ְרוָ ה ַאיְ לֹונִ ית ,וְ נִ ְמ ֵצאת
תלויים ואינם גמורים (פה"מ יבמות א,ב).
ָהעֶ ְרוָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה ַאיְ לֹונִ ית – ֵּת ֵצא ִמּיְ ָב ָמּה ּבְ גֵ ט ,וְ ַהּוָ לָ ד
כג  נִ ְמ ֵצאת ָהעֶ ְרוָ ה ַאיְ לֹונִ ית –
והתגלה לאחר מעשה שצרתה היתה
ַמ ְמזֵ ר.
חייבת ייבום או חליצה (לעיל כא)ּ .גֵ ט
ִמ ַּבעְ לָ ּה – כדין שומרת יבם שנישאת ,שנאסרה על בעלה ועל היבם (לעיל ב,יח) .לְ ַה ִּת ָירּה לַ ּׁשּוק – להינשא לאיש
אחר .כד   ֶׁש ִּדּמּו – חשבו ,אך התברר שטעוֵּ .ת ֵצא ִמּיְ בָ ָמּה ּבְ גֵ ט – שלא יאמרו שגירש אחיו את הערווה סמוך
למיתתו ,ונתייבמה הצרה כדין ,ונמצאת אשת איש יוצאת מבעלה בלא גט (או"ש) .וְ ַהּוָ לָ ד ַמ ְמזֵ ר – מפני שיש כאן
גילוי עריות ,נשיאת אשת האח שלא במצוַ ת ייבום (איסורי ביאה טו,א).

םישנ רפס      הצילחו םוביי תוכלה      ו קרפ
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צרת ערווה בזיקה
ר א ו בן

ח גלה

מלכה

ש מ ע ון

איור מבאר להלכה כה – צרת אחות אשתו
בזיקת אחיו :ראובן ושמעון ולוי אחים.
חגלה ומלכה אחיות .מת לוי ,נעשית
תמר אשתו זקוקה לייבום על ידי ראובן
או שמעון .משום כך ,היא בגדר צרתה
של חגלה בזיקת ראובן .מת ראובן ,ונפלו
חגלה ותמר לפני שמעון לייבום ,אינו
לא מייבם את חגלה ולא חולץ לה ,מפני
שהיא אחות אשתו .וגם אינו יכול לייבם
את תמר ,מפני שהיא נחשבת צרת אחות
אשתו בזיקת אחיו.

כה   ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות – והוא הדין לכל שתי
נשים שאחת מהן ערווה עם האחרת ,כגון
אישה ובתה (להלן ז,כב) .נָ כְ ִרית – שאינה
קרובת משפחה של האחרות ,ואין
הכוונה לגויה (פה"מ יבמות ג,ו)ּ .בְ זִ ַּקת ָא ִחיו
ֶׁש ֵּמת ַא ֲחרֹון – הזיקה היא יחס של קרבת
נישואין של היבמה לאחיו של המת .קשר
זה עושה את היבמה מעין צרתה של אשת
היבם .ואם מת ,היא נעשית צרת אחות
אשתו של החיּ .בְ זִ ָּקה ָׁשעָ ה ַא ַחת – למשך
זמן מה ,ממות בעלה ונפילתה לייבום
ועד שגירש אחיו את אחותה.
כו  ֹלא ּגָ זְ רּו ָּד ָבר זֶ ה – לאסור צרת
הערווה אחרי שהערווה התגרשה .יָ דּועַ
לַ ּכֹל – מפני שהוא מן התורה.

ר א ו בן

מרי ם

שרה

ש מ ע ון

איור מבאר להלכה כז – בעלת מאמר שיש
עליה זיקת שני יבמים :מת לוי ,נעשית
תמר אשתו זקוקה לייבום על ידי ראובן
או שמעון .עשה בה שמעון מאמר ומת,
כיוון שהמאמר אינו בגדר נישואין שלמים,
נמצאת תמר זקוקה לייבום הן מצד לוי
(בעלה הראשון) הן מצד שמעון (שעשה
בה מאמר).

ׂשּואין ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות
לׁשה ַא ִחיםְׁ ,שנַ יִ ם ֵמ ֶהן נְ ִ
כה   ְׁש ָ
לו
ת מר
וְ ֶא ָחד נָ ׂשּוי נָ כְ ִריתֵ :מת ַהּנָ ׂשּוי נָ כְ ִרית וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת
ֶא ָחד ִמּבַ ֲעלֵ י ֲא ָחיֹות – ֲה ֵרי ַהּנָ כְ ִרית חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמת,
ִמּפְ נֵ י ֶׁש ִהיא ָצ ַרת ֲאחֹות ִא ְׁשּתֹו ּבְ זִ ַּקת ָא ִחיו ֶׁש ֵּמת ַא ֲחרֹון .וְ ֹלא
עֹודֶ ,אּלָ א ֲאפִ ּלּו ּגֵ ֵרׁש ָה ֶא ָחד ִמּבַ ֲעלֵ י ֲא ָחיֹות ֶאת ִא ְׁשּתֹו ַא ַחר
ּומת ַה ְּמגָ ֵרׁש – ֲה ֵרי ַהּנָ כְ ִרית חֹולֶ ֶצת
ֶׁש ֵּמת ַהּנָ ׂשּוי נָ כְ ִריתֵ ,
הֹואיל וְ נַ ֲע ֵׂשית ָצ ַרת ֲאחֹות ִא ְׁשּתֹו ּבְ זִ ָּקה ָׁשעָ ה
וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמתִ ,
אֹותּה וַ ֲאפִ ּלּו ֹלא ּגֵ ֵרׁש
ַא ַחת; ֶׁש ִאם ִּת ְתיַ ּבֵ םֶׁ ,ש ָּמא יָ בֹואּו לְ יַ ּבֵ ם ָ
זֶ ה ֶׁש ֵּמת ַא ֲחרֹון ֶאת ִא ְׁשּתֹו.
ּׂשּואיןֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָצ ַרת עֶ ְרוָ ה
ּומּפְ נֵ י ָמה ֹלא ּגָ זְ רּו ָּדבָ ר זֶ ה ּבַ ּנִ ִ
כו   ִ
ּומתָ ,צ ָר ָתּה ֻמ ֶּת ֶרת לַ ּיָ בָ םּ ,כְ מֹו
ּׂשּואיןִ ,אם ּגֵ ֵרׁש ֶאת ָהעֶ ְרוָ ה ֵ
ַּבּנִ ִ
ּׂשּואין יָ דּועַ
ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו (לעיל כא)? ִמּפְ נֵ י ֶׁש ִאּסּור ָצ ַרת ָהעֶ ְרוָ ה ּבַ ּנִ ִ
לַ ּכֹל ,וְ ֵאינָ ן ּבָ ִאין לְ ַה ִּתיר ַה ָּצ ָרה ִאם ֹלא ּגֵ ֵרׁש ָהעֶ ְרוָ ה ,וְ ִאּסּור
ָצ ַרת עֶ ְרוָ ה ּבְ זִ ָּקה ֵאינֹו יָ דּועַ לַ ּכֹלּ ,ובָ ִאין לְ ַה ִּתיר ַה ָּצ ָרה וַ ֲאפִ ּלּו
ֹלא נִ ְתּגָ ְר ָׁשה ָהעֶ ְרוָ ה.
זיקת שני יבמים

ׂשּואין ָׁשלׁש נָ ִׁשים נָ כְ ִרּיֹותֵ ,מת ֶא ָחד ֵמ ֶהן
לׁשה ַא ִחים נְ ִ
כז   ְׁש ָ
ּומת ק ֶֹדם ֶׁשּיִ כְ נֹס ,וְ נָ פְ לּו ְׁש ֵּת ֶיהן
וְ עָ ָׂשה ַה ֵּׁשנִ י ַמ ֲא ָמר ּבִ יבִ ְמּתֹו ֵ
לִ פְ נֵ י ַהּיָ בָ ם – ֲה ֵרי ֵאּלּו חֹולְ צֹות וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבְ מֹותִ ,מּפְ נֵ י ֶׁשּבַ ֲעלַ ת
ַה ַּמ ֲא ָמר – עָ לֶ ָיה זִ ַּקת ְׁשנֵ י יְ בָ ִמין ,וְ נִ ְמ ֵצאת ּכְ ִאּלּו ִהיא ֵא ֶׁשת
ׁשת ַה ֵּמת" (דברים
"א ֶ
ְׁשנֵ י ֵמ ִתים ,וְ ָד ְרׁשּו ֲחכָ ִמים וְ ָא ְמרּוֵ :
כה,ה)ֹ ,לא ֵא ֶׁשת ְׁשנֵ י ֵמ ִתים .לְ פִ יכָ ְךּ ,כָ ל ִא ָּׁשה ֶׁשעָ לֶ ָיה
תמר וי זִ ַּקת ְׁשנֵ י יְ בָ ִמין – חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמת ,וְ כֵ ן ָצ ָר ָתּה,
ּסּורן ִמ ִּדבְ ֵרי סֹופְ ִרים.
וְ ִא ָ
ּומּפְ נֵ י ָמה ֹלא יַ ֲחֹלץ לְ בַ ֲעלַ ת ַה ַּמ ֲא ָמר ֶׁשעָ לֶ ָיה זִ ַּקת ְׁשנֵ י יְ בָ ִמין
כח   ִ
ֹאמרּוְׁ :ש ֵּתי יְ בָ מֹות ַהּבָ אֹות ִמּבַ יִ ת
וִ ייַ ּבֵ ם ָצ ָר ָתּה? ּגְ זֵ ָרה ֶׁשֹּלא י ְ
ֶא ָחדַ ,א ַחת חֹולֶ ֶצת וְ ַא ַחת ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמת; ּולְ פִ יכָ ְך ָא ְסרּו ַאף ָצ ָר ָתּה.
ּומת – ָחזְ ָרה
כט  עָ ָׂשה ַמ ֲא ָמר ּבִ יבִ ְמּתֹו וְ נָ ַתן ּגֵ ט לְ ַמ ֲא ָמרֹו ֵ
לְ ֶה ֵּת ָרּהֶׁ ,ש ַה ַּמ ֲא ָמר ֶׁש ֲא ָס ָרּהֲ ,ה ֵרי ּבִ ְּטלֹו; וְ ָר ָצה ,חֹולֵ ץ לָ ּה,
ָר ָצהְ ,מיַ ּבֵ ם.

כז   ַמ ֲא ָמר – קידושי יבמה (לעיל ב,א).
יִ כְ נֹס – יישא לאישהְׁ .שנֵ י יְ בָ ִמין – שני
האחים שמתו.
ֹאמרּו וכו' – ויחשבו
כח  וִ ייַ ּבֵ ם ָצ ָר ָתּה – שהרי צרתה באה רק מכוח אחד מהם ,ואינה 'אשת שני מתים'ּ .גְ זֵ ָרה ֶׁשֹּלא י ְ
בטעות שתמיד יש לחלוץ לכל הנשים (ראה לעיל א,ט).
כט  וְ נָ ַתן ּגֵ ט לְ ַמ ֲא ָמרֹו – ראה לעיל ביאור ה,ד .וְ ָר ָצה – האח השלישי.
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ּומת ּכְ ֶׁשהּוא
ל   ֶּבן ֵּת ַׁשע ָׁשנִ ים וְ יֹום ֶא ָחד ֶׁש ָּבא עַ ל יְ ִב ְמּתֹו ֵ
ָק ָטן ,וְ נָ פְ לָ ה ּפַ עַ ם ְׁשנִ ּיָ ה לִ פְ נֵ י ָא ִחיו ַהּגָ דֹול – ֲה ֵרי זֹו חֹולֶ ֶצת
וְ ֹלא ִמ ְתיַ ֶּב ֶמתֶׁ ,ש ִּב ַיאת ֶּבן ֵּת ַׁשע ּכְ ַמ ֲא ָמר ִמן ַהּגָ דֹולּ ,כְ מֹו
ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו (לעיל ה,יח) ,וְ נִ ְמ ָצא עָ לֶ ָיה זִ ַּקת ְׁשנֵ י יְ ָב ִמין.
לא   ִמי ֶׁש ֶח ְציָ ּה ִׁשפְ ָחה וְ ֶח ְציָ ּה ַּבת ח ִֹרין ֶׁשּנִ ְת ַק ְּד ָׁשה לִ ְראּובֵ ן
ּומתּו ְׁשנֵ ֶיהן –
וְ נִ ְׁש ַּת ְח ְר ָרה ,וְ ָחזְ ָרה וְ נִ ְת ַק ְּד ָׁשה לְ ִׁש ְמעֹוןֵ ,
ּדּוׁשי ְראּובֵ ן
ִמ ְתיַ ֶּב ֶמת לְ לֵ וִ י ,וְ ֵאינָ ּה ֵא ֶׁשת ְׁשנֵ י ֵמ ִתיםִ :אם ִק ֵ
ּדּוׁשי ִׁש ְמעֹון
ּדּוׁשי ִׁש ְמעֹון ּכְ לּום; וְ ִאם ִק ֵ
ּדּוׁשין – ֵאין ִק ֵ
ִק ִ
אּובן ּכְ לּום.
ּדּוׁשי ְר ֵ
ּדּוׁשין – ֵאין ִק ֵ
ִק ִ

פרק ז
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לא   ֶח ְציָ ּה ִׁשפְ ָחה וְ ֶח ְציָ ּה ַּבת ח ִֹרין –
כגון שפחה של שני אדונים ששחרר
אותה אחד מהם (פה"מ :גטין ד,ה; עדיות
אּובן וְ נִ ְׁש ַּת ְח ְר ָרה –
א,יג)ֶׁ .שּנִ ְת ַק ְּד ָׁשה לִ ְר ֵ
לפני שנבעלה" .המקדש אישה שחציה
שפחה וחציה בת חורין – אינה מקודשת
קידושין גמורין ,עד שתשתחרר .וכיוון
שנשתחררה ,גמרו קידושיה כקידושי
קטנה שגדלה ,ואינו צריך לקדשה
קידושין אחרים [ודי שיבוא עליה] .בא
אחר וקידשה אחר שנשתחררה – הרי זו
ספק קידושין לשניהם" (אישות ד,טז .וראה
ּדּוׁשי ִׁש ְמעֹון ּכְ לּום –
ביאורנו שם)ֵ .אין ִק ֵ
שאין הקידושין תופסים באשת איש
(אישות ד,יב).

יעי
ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִב ִ
אחים רבים ויבמות רבות

זיקת שתי נשים משני בתים שנאסרו יחד

ּומתּו ְׁשנֵ ֶיהן ,וְ ֹלא
ׂשּואין לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹותֵ ,
א   ְׁשנַ יִ ם ִמן ָה ַא ִחים נְ ִ
הֹואיל וְ ִאי ֶאפְ ָׁשר לְ יַ ּבֵ ם ְׁש ֵּת ֶיהן,
נֹודע ֵאי זֶ ה ֵמ ֶהן ֵמת ִראׁשֹון – ִ
ַ
וַ ֲה ֵרי זִ ָּקה נָ פְ לָ ה עַ ל ְׁש ֵּת ֶיהןְׁ ,ש ֵּת ֶיהן חֹולְ צֹות וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבְ מֹות.
סּורה עַ ל ַהּיָ ָבם ִמּׁשּום ְׁשנִ ּיָ ה אֹו ֵמ ַחּיָ בֵ י
וַ ֲאפִ ּלּו ָהיְ ָתה ַא ַחת ֵמ ֶהן ֲא ָ
ֲע ֵׂשה אֹו ֵמ ַחּיָ ֵבי לָ אוִ ין – ֲה ֵרי ֵאּלּו חֹולְ צֹות וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבְ מֹותֲ .אבָ ל
ִאם ָהיְ ָתה ַא ַחת ֵמ ֶהן עֶ ְרוָ ה עָ לָ יוּ ,כְ גֹון ֶׁש ָהיְ ָתה ֵאם ִא ְׁשּתֹו אֹו
חֹותּה ֻמ ֶּת ֶרת לֹו ,וְ ָר ָצה ,חֹולֵ ץָ ,ר ָצהְ ,מיַ ּבֵ םֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ִּב ָּתּה – ֲה ֵרי ֲא ָ
ֹלא נָ פְ לָ ה זִ ָּקתֹו עַ ל ְׁש ֵּת ֶיהןֶׁ ,ש ֵאין זִ ָּקה עַ ל ָהעֶ ְרוָ ה.
סּורה עַ ל יָ ָבם זֶ ה ִמּׁשּום עֶ ְרוָ ה ,וְ ָה ַא ֶח ֶרת
ב   ָהיְ ָתה ַא ַחת ֵמ ֶהן ֲא ָ
סּורה לָ זֶ ה ֻמ ֶּת ֶרת
סּורה עַ ל ַהּיָ ָבם ַה ֵּׁשנִ י ִמּׁשּום עֶ ְרוָ ה – ָה ֲא ָ
ֲא ָ
סּורה לָ זֶ ה ֻמ ֶּת ֶרת לְ ָא ִחיוֶׁ ,ש ֲה ֵרי נָ פְ לָ ה זִ ַּקת ּכָ ל
לְ ָא ִחיו ,וְ ָה ֲא ָ
ָאח ֵמ ֶהן עַ ל ַה ֻּמ ֶּת ֶרת לֹו ִּבלְ ַבד ,וְ ָר ָצה ,חֹולֵ ץ לְ זֹו ַה ֻּמ ֶּת ֶרת לֹו,
ָר ָצהְ ,מיַ ֵּבם.
ג   ֵמת ֶא ָחד ִמן ָה ַא ִחים וְ נָ פְ לָ ה ִא ְׁשּתֹו לְ יִ ּבּום ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ֵׁשנִ י
וְ נָ פְ לָ ה ִא ְׁשּתֹוֶׁ ,ש ִהיא ֲאחֹות ָה ִראׁשֹונָ ה ,לְ יִ ּבּום ,וַ ֲה ֵרי ְׁש ֵּת ֶיהן
ַקּיָ מֹות – ְׁש ֵּת ֶיהן חֹולְ צֹות וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבְ מֹותּ ,כְ מֹו ֶׁשּבֵ ַא ְרנּו (לעיל א).
דֵ   1מ ָתה ָה ַא ֲחרֹונָ ה – ָחזְ ָרה ָה ִראׁשֹונָ ה לְ ֶה ֵּת ָרּה ,וְ חֹולֶ ֶצת אֹו
עֹומ ֶדת,
ּסּורּה ֶ
ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמתֵ .מ ָתה ָה ִראׁשֹונָ ה – ֲה ֵרי ָה ַא ֲחרֹונָ ה ּבְ ִא ָ
וְ חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמתֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֹלא ָהיְ ָתה ְראּויָ ה לְ יִ ּבּום ּבִ ְׁשעַ ת
נְ פִ ילָ ָתּה.

יהן – שני האחים .וְ ִאי
ּומתּו ְׁשנֵ ֶ
א   ֵ
יהן – מפני שהן
ֶאפְ ָׁשר לְ יַ ֵּבם ְׁש ֵּת ֶ
יהן –
אחיות .וַ ֲה ֵרי זִ ָּקה נָ פְ לָ ה עַ ל ְׁש ֵּת ֶ
ונעשו שתיהן מעין צרות זו לזו ,שהרי
כל אחת מהן נעשתה באותו הזמן זקוקה
לכל אחד מן האחים החיים ,ובו בזמן
חל גם האיסור לייבם את שתיהן יחדיו.
לכן אף לא אחת מהן מתייבמת ,שהרי
אסור שיישא אדם את קרובת זקוקתו
(לעיל א,יד; פה"מ יבמות ג,א) .וַ ֲאפִ ּלּו ָהיְ ָתה
סּורה וכו' – שמהתורה חלה
ַא ַחת ֵמ ֶהן ֲא ָ
עליה מצות ייבום (לעיל ו,י) ,ונמצא שכל
אחת מהן היא אחות זקוקתוְׁ .שנִ ּיָ ה –
ראה לעיל ביאור א,יבַ .חּיָ בֵ י ֲע ֵׂשהַ ,חּיָ בֵ י
לָ אוִ ין – ראה לעיל ביאור ו,ז .עֶ ְרוָ ה –
מאיסורי עריות מן התורה.

דֵ   1מ ָתה ָה ַא ֲחרֹונָ ה – אשת האח השני
שמת.
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הָ   1ה ִראׁשֹונָ ה עֶ ְרוָ ה עַ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהן
– שאין לו בה זיקה ,ויכול לייבם את
השנייה.

ד  2וְ כֵ ן ִאם ָק ַדם ֶא ָחד ִמן ָה ַא ִחים וְ ָחלַ ץ לָ ַא ֲחרֹונָ ה – ֻה ְּת ָרה
אֹותּה –
ָה ִראׁשֹונָ ה לִ ְׁש ָאר ָה ַא ִחים; ֶׁש ֲה ֵרי ַהּזִ ָּקה ֶׁש ָא ְס ָרה ָ
ֱה ִס ָירּה ָא ִחיו ּבַ ֲחלִ ָיצתֹו   .ה  1וְ כֵ ן ִאם ָהיְ ָתה ָה ִראׁשֹונָ ה עֶ ְרוָ ה
עַ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהן ,וְ ָק ַדם וְ יִ ּבֵ ם ֶאת ָה ַא ֲחרֹונָ הֶׁ ,ש ִהיא ֻמ ֶּת ֶרת לֹו
– ֻה ְּת ָרה ָה ִראׁשֹונָ ה לִ ְׁש ָאר ָה ַא ִחיםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָה ַא ֲחרֹונָ הֶׁ ,ש ָא ְס ָרה
אֹותּה ֲעלֵ ֶיהם ,נִ ְתיַ ּבְ ָמה לַ ֻּמ ָּתר לָ ּה.
ָ

הּ  2כְ מֹו ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו – שהאיסור על כל
האחים נוצר כבר בשעה שמת בעלה של
האחרונה.

סּורה עַ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהן
הֲ   2אבָ ל ִאם ָהיְ ָתה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ִהיא ֶׁש ֲא ָ
ּוׁש ָאר ָה ַא ִחים
ִּבלְ ַבד ִמּׁשּום עֶ ְרוָ ה – ֲה ֵרי הּוא ְמיַ ּבֵ ם לָ ִראׁשֹונָ הְ ,
ֲא ִ
סּורין ּבִ ְׁש ֵּת ֶיהן וְ חֹולְ ִצין וְ ֹלא ְמיַ ּבְ ִמיןּ ,כְ מֹו ֶׁשּבֵ ַא ְרנּו (לעיל ד).
מֹוצ ִיאין ִמּיָ ָדם.
וְ ִאם ָק ְדמּו וְ כָ נַ ס ּכָ ל ֶא ָחד ַא ַחת ִמן ָה ֲא ָחיֹות – ִ

נֹותן ּגֵ ט – מפני שרק הגט
ו   ֲה ֵרי זֶ ה ֵ
עוקר את הזיקה שנוצרה בגלל המאמר
חֹותּה
(לעיל ה,ג) .וְ חֹולֵ ץ לָ ּה וְ חֹולֵ ץ לַ ֲא ָ
ָה ַא ֲחרֹונָ ה – מפני ששתיהן אסורות לו
(כאמור לעיל א) ,ואין המאמר באחת דוחה
את האחות השנייה ,שתיחשב כאחות
אשתו ,מפני שאין הקידושין גמורים.
ז   ֶׁש ֵאין ַה ַּמ ֲא ָמר קֹונֶ ה וכו' – אין
למאמר תוקף שלם כדי להחשיב את
בעלת המאמר כנשואה ,והאישה
האחרת היא בגדר צרתה ופטורה מן
הייבום (לעיל ו,יד).
ח   ֶׁש ִּק ֵּדׁש ֲאחֹות יְ ִב ְמּתֹו – לאחר
שנפלה לייבום והוזקקה לאחים .אילו
היה מקדש אותה לפני כן ,הייתה אשת
אחיו נעשית ערווה עליו ואין לו זיקה
אליה (לעיל ו,יד)ַ .ה ְמ ֵּתן – עד שתתבטל
זיקת היבמה האוסרת את אחותה.
רּוסתֹו – יישא אותה לאישה.
יִ כְ נֹס ֲא ָ

ׂשּואין לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹותֵ :מת ֶא ָחד
לׁשה ַא ִחיםְׁ ,שנַ יִ ם ֵמ ֶהן נְ ִ
ו   ְׁש ָ
יׁשי ּבִ יבִ ְמּתֹו ַמ ֲא ָמר ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך
ִמ ַּב ֲעלֵ י ֲא ָחיֹות ,וְ עָ ָׂשה ַה ְּׁשלִ ִ
ֵמת ַּבעַ ל ָה ָאחֹות ַה ֵּׁשנִ י ,וְ נָ פְ לָ ה ָה ָאחֹות ַה ְּׁשנִ ּיָ ה לִ פְ נֵ י ָה ָאח
נֹותן ּגֵ ט לְ בַ ֲעלַ ת ַה ַּמ ֲא ָמר ,וְ חֹולֵ ץ לָ ּה
יׁשי – ֲה ֵרי זֶ ה ֵ
ַה ְּׁשלִ ִ
חֹותּה ָה ַא ֲחרֹונָ הּ ,כְ ֵדי לְ ַה ִּת ָירן לְ זָ ר.
וְ חֹולֵ ץ לַ ֲא ָ

של ב 1
של ב 1

של ב 2
של ב 2

ר א ו בן
ר א ו בן ח גלה
ח גלה

ש מ ע ון
ש מ ע ון מלכה
מלכה

ח גלה
ח גלה

מלכה
מלכה

ז   ֵמת זֶ ה ֶׁשעָ ָׂשה ַה ַּמ ֲא ָמר וְ ָהיְ ָתה לֹו ִא ָּׁשה ַא ֶח ֶרת ,וְ נָ פְ לּו
טּורה ִמן
ְׁש ֵּת ֶיהן לִ פְ נֵ י ּבַ עַ ל ָה ָאחֹות – ּבַ ֲעלַ ת ַה ַּמ ֲא ָמר ּפְ ָ
ּומן ַהּיִ ּבּוםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִהיא ֲאחֹות ִא ְׁשּתֹו; וְ ָה ִא ָּׁשה
ַה ֲחלִ ָיצה ִ
ָה ַא ֶח ֶרת חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמתֶׁ ,ש ֵאין ַה ַּמ ֲא ָמר קֹונֶ ה ִקנְ יָ ן ּגָ מּור
עַ ד ֶׁשּיִ פְ טֹר ֶאת ַה ָּצ ָרה.
בעיות בניתוק הזיקה

אֹומ ִרין לֹו
ח   ֶא ָחד ִמן ַהּיְ בָ ִמין ֶׁש ִּק ֵּדׁש ֲאחֹות יְ בִ ְמּתֹו – ְ
ַ'ה ְמ ֵּתן ,וְ ַאל ְּתגָ ְר ֶׁשּנָ ה וְ ַאל ִּת ָּׂש ֶאּנָ ה ,עַ ד ֶׁשּיְ יַ ּבֵ ם ָא ִחיָך אֹו
קּוקה לְ כֻ ּלְ כֶ ם'ָ .חלַ ץ לָ ּה ָא ִחיו אֹו יִ ְּב ָמּה
יַ ֲחֹלץ לִ יבָ ָמה זֹו ַהּזְ ָ
רּוסתֹוֵ .מתּו ֶא ָחיו ּכֻ ּלָ ם –
אֹו ֶׁש ֵּמ ָתה ַהּיְ בָ ָמה – ֲה ֵרי זֶ ה יִ כְ נֹס ֲא ָ

לו
לו

לו
לו

במלכה
איור מבאר להלכה ו :מת שמעון ועשה לוי מאמר ִ
יבמתו .מת אחריו ראובן ,לוי חייב לחלוץ לחגלה ולמלכה
וגם לתת למלכה גט.

ש ב1

ר א בן

ש ב2

ר א בן

חג ה

חג ה

שמע ן

מ כה

פ נ נה

מ כה
פ נ נה

איור מבאר להלכה ז :מת שמעון ועשה לוי מאמר
במלכה יבמתו .כשמת לוי ,מלכה פטורה מן החליצה
ומן הייבום (אחות אשתו) ,ופנינה חולצת לראובן.

םישנ רפס      הצילחו םוביי תוכלה      ז קרפ

רּוסתֹו ְּבגֵ ט וִ ִיב ְמּתֹו ַּב ֲחלִ ָיצה .וְ ִאם ֵמ ָתה
מֹוציא ֶאת ֲא ָ
ִ
רּוסתֹוֵּ ,בין ֶׁש ֵּמ ָתה ק ֶֹדם ִמ ַיתת ָה ַא ִחים ֵּבין ֶׁש ֵּמ ָתה לְ ַא ַחר
ֲא ָ
ִמ ָית ָתן – ָחזְ ָרה ַהּיְ ָב ָמה לְ ֶה ֵּת ָרּה ,וְ ָר ָצהְ ,מיַ ּבֵ םָ ,ר ָצה ,חֹולֵ ץ.
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רּוסתֹו ְּבגֵ ט – מפני שהיא
מֹוציא ֶאת ֲא ָ
ִ
יצה – מפני
אחות זקוקתו .וִ ִיב ְמּתֹו ַּב ֲחלִ ָ
שקידושי אחותה לא הפקיעו את הזיקה
שנוצרה כשנפלה לפניו לייבום (י').

ׂשּואין לִ ְׁש ֵּתי
לׁשה ַא ִחיםְׁ ,שנַ יִ ם ֵמ ֶהן נְ ִ
ט   ְׁש ָ
ּומתּו
ֲא ָחיֹות וְ יֵ ׁש לְ כָ ל ַא ַחת ִמ ְׁש ֵּת ֶיהן ָצ ָרהֵ ,
לו
ש מ ע ון
ר א ו בן
ׂשּואין ֶאת ָה ֲא ָחיֹות ,וְ נָ פְ לּו ָה ֲא ָחיֹות
ַהּנְ ִ
מלכה
ח גלה
מר ם
ת מר
איור מבאר להלכה ט :ראובן ושמעון ולוי
רֹות ֶיהן לְ יִ ּבּוםִ :אם ָחלַ ץ לַ ָּצרֹות – נִ פְ ְטרּו
וְ ָצ ֵ
אחים .חגלה ומלכה אחיות .מת ראובן
רֹות ֶיהן עַ ד
ֲא ָחיֹות; ֲא ָבל ִאם ָחלַ ץ לָ ֲא ָחיֹות – ֹלא נִ פְ ְטרּו ָצ ֵ
ומת שמעון ונפלו נשותיהם (חגלה ומלכה)
וצרותיהן (תמר ומרים) לפני לוי.
ֶׁשּיַ ְחלְ צּו ַה ָּצרֹותִ ,מּפְ נֵ י ֶׁש ֲחלִ ַיצת ֲא ָחיֹות ֲחלִ ָיצה ֶׁש ֵאינָ ּה
ּפֹוט ֶרת ֶאת ַה ָּצ ָרהּ ,כְ מֹו
ְמעֻ ּלָ ה ,וַ ֲחלִ ָיצה ֶׁש ֵאינָ ּה ְמעֻ ּלָ ה ֵאינָ ּה ֶ
יהן לְ יִ ּבּום
רֹות ֶ
ט  וְ נָ פְ לּו ָה ֲא ָחיֹות וְ ָצ ֵ
– ואסור לייבם אותן ,אך חייבות
ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו (לעיל ה,יב).
י  וְ יֵ ָר ֶאה לִ י ֶׁשּכָ ְך ַה ִּדין ִּב ְׁש ֵּתי יְ ָבמֹות ַה ָּבאֹות ִמּבַ יִ ת ֶא ָחד,
ּיֹוצא ּבָ ּה אֹו
סּורה עַ ל יְ ָב ָמּה ִמּׁשּום ְׁשנִ ּיָ ה וְ כַ ֵ
וְ ָה ַא ַחת ֵמ ֶהן ֲא ָ
סּורהֹ ,לא
ֵמ ַחּיָ ֵבי לָ אוִ ין אֹו ֵמ ַחּיָ ֵבי ֲע ֵׂשהֶׁ ,ש ִאם ָחלַ ץ לָ ֲא ָ
סּורה.
ֻה ְּת ָרה ָצ ָר ָתּהָ ,חלַ ץ לַ ָּצ ָרהֻ ,ה ְּת ָרה ָה ֲא ָ
זמן יצירת הזיקה

יׁשי
ׂשּואין ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות וְ ַה ְּׁשלִ ִ
לׁשה ַא ִחיםְׁ ,שנַ יִ ם ֵמ ֶהן נְ ִ
יא   ְׁש ָ
נָ ׂשּוי נָ כְ ִריתֵ ,מת ֶא ָחד ִמ ַּב ֲעלֵ י ֲא ָחיֹות ,וְ יִ ּבֵ ם
ַהּנָ ׂשּוי נָ כְ ִרית ֶאת ִא ְׁשּתֹו ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמ ָתה ִא ְׁשּתֹו
ר א ו בן
של ב : 1
ח גלה
יׁשי ,וְ נָ פְ לּו ְׁש ֵּתי נָ ָׁשיו
ֶׁשּלַ ֵּׁשנִ י ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת ַה ְּׁשלִ ִ
לִ פְ נֵ י ַה ֵּׁשנִ י ֶׁש ֵאין לֹו ִא ָּׁשה – ֲה ֵרי ֵאּלּו ּפְ טּורֹות
ּומן ַהּיִ ּבּוםָ :ה ַא ַחת – ִמּפְ נֵ י ֶׁש ָהיְ ָתה
ִמן ַה ֲחלִ ָיצה ִ
של ב : 2
ֲאחֹות ִא ְׁשּתֹו ְּב ָׁשעָ ה ֶׁש ֵּמת ָא ִחיו ָה ִראׁשֹון ,נֶ ֶא ְס ָרה
ר א ו בן
עָ לָ יו לְ עֹולָ ם ִמּׁשּום ֵא ֶׁשת ָאחּ ,כְ ִדין ֵא ֶׁשת ָא ִחיו
ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ְּבעֹולָ מֹו; וְ ַהּנָ כְ ִרית – ִמּׁשּום ָצ ָר ָתּה.
ּומת ֶא ָחד ֵמ ֶהן,
ׂשּואין לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹותֵ ,
יב  וְ כֵ ן ְׁשנֵ י ַא ִחים נְ ִ
סּורה עֹולָ ִמית,
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמ ָתה ִא ְׁשּתֹו ֶׁשּלַ ֵּׁשנִ י – ֲה ֵרי זֹו ֲא ָ
הֹואיל וְ נֶ ֶא ְס ָרה עָ לָ יו ְׁשעַ ת נְ פִ ילָ הֲ .א ָבל ַה ְּמגָ ֵרׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו
ִ
ּומת – ֲה ֵרי זֹו ֻמ ֶּת ֶרת לַ ּיָ ָבם .וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁש ֲה ֵרי
וְ ֶה ֱחזִ ָירּה ֵ
נֶ ֶא ְס ָרה עָ לָ יו ְּב ַחּיֵ י ָא ִחיו ְּב ָׁשעָ ה ֶׁשּגֵ ְר ָׁשּה – ֲה ֵרי ָחזְ ָרה לְ ֶה ֵּת ָרּה,
עֹומ ֶדת.
ּוכְ ֶׁש ֵּמת ָא ִחיו ְּב ֶה ֵּת ָרּה ָהיְ ָתה ֶ

יצה ֶׁש ֵאינָ ּה ְמעֻ ּלָ ה – מפני
לחלוץֲ .חלִ ָ
שחליצה מעולה אפשרית רק אם האישה
יכולה להתייבם ,ואילו הן אינן יכולות
להתייבם מדברי חכמים (י').
י  וְ יֵ ָר ֶאה לִ י – ראה לעיל ביאור ה,ד.
ַה ָּבאֹות ִמ ַּביִ ת ֶא ָחד – שהיו נשואות
ּיֹוצא ּבָ ּה – כל אלו שאסרו
לאח אחד .וְ כַ ֵ
חכמים לייבם אותן (י').

ש מ ע ון

לו

מלכה

מלכה

לו

מר ם

מר ם

הלכה יא :ראובן ושמעון ולוי אחים .חגלה
ומלכה אחיות .מת שמעון וייבם לוי את
מלכה יבמתו .אחר כך מתה חגלה אשת
ראובן .אחר כך מת לוי ,ונפלו שתי נשותיו
(מלכה ומרים) לפני ראובן לייבום.

יא  נָ כְ ִרית – ראה לעיל ביאור ו,כה.
ּכְ ִדין ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ְּבעֹולָ מֹו –
ששעת מות האח הראשון היא הקובעת
בעניין הייבום ,ואז היה פטור מן הייבום
(לעיל ו,טז)ִ .מּׁשּום ָצ ָר ָתּה – שהיא צרת
ערווה (לעיל ו,יד).
הֹואיל וְ נֶ ֶא ְס ָרה עָ לָ יו ְׁשעַ ת נְ פִ ילָ ה – שכשמת האח והוזקקה לייבום ,הייתה אסורה עליו ,מפני שהיא ערווהֲ .אבָ ל
יב   ִ
ַה ְּמגָ ֵרׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו – כשאין הנשים אחיות .נֶ ֶא ְס ָרה עָ לָ יו ּבְ ַחּיֵ י ָא ִחיו ּבְ ָׁשעָ ה ֶׁשּגֵ ְר ָׁשּה – שאשת אחיו אסורה אף אם
גירש אותה ממנו (איסורי ביאה ב,א) ,ואילו היה האח מת באותו הזמן ,לא הייתה אשתו מותרת לייבום (ראה לעיל ו,ז)ֲ .ה ֵרי
ָחזְ ָרה לְ ֶה ֵּת ָרּה – כשנשא אותה שנית ,משום שהזמן הקובע לעניין הייבום הוא שעת מותו של האח ,ולא קודם לכן.
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זיקה הנובעת מגירושין גמורים ונישואין לא גמורים

יג  וְ גֵ ְר ָׁשּה ַּבעְ לָ ּה – ויצאה מרשות
אביה ,ושוב אינו יכול לקדש אותה
מּורה
(אישות ג,יב) .וְ ֵאין ֲחזָ ָר ָתּה ֲחזָ ָרה ּגְ ָ
– ועדיין היא גרושת אחיו ואסורה על
היבם .יד  ּפִ ַּק ַחת – ראה לעיל ביאור
ה,כה .וקידושיה מן התורה .וְ נִ ְת ָח ְר ָׁשה
– קידושיה אינם גמורים מהתורה אלא
רק מתקנת חכמים (אישות ד,ט; לעיל ה,כג.
להגדרת חרש ראה אישות ב,כו) .חֹולֶ ֶצת
אֹו ִמ ְתיַ ֶּב ֶמת – מפני שאין לקטנה או
לחרשת זיקה ליבם .וְ גָ ְדלָ ה אֹו נִ ְתּפַ ְּק ָחה
ֶא ְצלֹוֲ ...ה ֵרי זֹו ֻמ ֶּת ֶרת לִ יבָ ָמּה – כשבא
עליה לאחר שגדלה או נתפקחה ,שאז
קידושיה שלמים (גירושין יא,ו) ,וכל שכן
אם החזיר אותה כשכבר היא גדולה או
פיקחת (פה"מ יבמות יג,ד).
טו  לְ ָמ ֵאן – ראה לעיל ביאור ה,כג.
הממאנת נחשבת כמי שלא נישאה
מעולםֵּ .ת ֵצא – היבמהִ .מּׁשּום ֲאחֹות
ִא ָּׁשה – מפני שקשרי נישואיהן בעלי
אותו תוקףֵּ .ת ֵצא ִמּׁשּום ֲאחֹות ִא ָּׁשה*
ּומן
טּורה ִמן ַה ֲחלִ ָיצה ִ
– בכ"י י' נוסףּ :ופְ ָ
ַהּיִ ּבּוםְ .מלַ ְּמ ִדין ֶאת ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ְּת ָמ ֵאן
ּבְ בַ עְ לָ ּה וכו' – משכנעים אותה שתמאן
בקידושיה ,שהם רק מדברי חכמים ,כדי
שתוכל אחותה להתייבם ,שהיא מצוה
מן התורה.

ּומת
יג   ְק ַטּנָ ה ֶׁש ִה ִּׂש ָיאּה ָאבִ ָיה ,וְ גֵ ְר ָׁשּה ּבַ עְ לָ ּה וְ ֶה ֱחזִ ָירּהֵ ,
רּוׁש ָיה
סּורה לַ ּיָ בָ םִ ,מּפְ נֵ י ֶׁשּגֵ ֶ
וַ ֲע ַדיִ ן ִהיא ְק ַטּנָ ה – ֲה ֵרי זֹו ֲא ָ
מּוריןֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָאבִ ָיה ִה ִּׂש ָיאּה ,וְ ֵאין ֲחזָ ָר ָתּה ֲחזָ ָרה
רּוׁשין ּגְ ִ
ּגֵ ִ
ׁשּבֵ ַא ְרנּו (לעיל ה,כג;
מּוריןּ ,כְ מֹו ֶ
ּדּוׁשי ְק ַטּנָ ה ּגְ ִ
מּורהֶׁ ,ש ֵאין ִק ֵ
ּגְ ָ
אישות ד,ז–ח)    .יד  וְ הּוא ַה ִּדין לַ ְּמגָ ֵרׁש ּפִ ַּק ַחת וְ נִ ְת ָח ְר ָׁשה,
סּורה לַ ּיָ בָ ם ,וְ ֵאינָ ּה
יחּה ֵח ֶר ֶׁשתֶׁ ,ש ִהיא ֲא ָ
ּומת וְ ִהּנִ ָ
וְ ֶה ֱחזִ ָירּהֵ ,
חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמת .וְ ָצ ַרת ְק ַטּנָ ה זֹו אֹו ֵח ֶר ֶׁשת זֹו – חֹולֶ ֶצת
אֹו ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמת .וְ ִאם ֶה ֱחזִ ָירּה ּכְ ֶׁש ִהיא ְק ַטּנָ ה אֹו ֵח ֶר ֶׁשת ,וְ גָ ְדלָ ה
אֹו נִ ְתּפַ ְּק ָחה ֶא ְצלֹו וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֵמת – ֲה ֵרי זֹו ֻמ ֶּת ֶרת לִ יבָ ָמּה.
ׂשּואין לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹותָ :היּו ְׁש ֵּת ֶיהן ְק ַטּנֹות
טו   ְׁשנֵ י ַא ִחים נְ ִ
ּומת ֶא ָחד ֵמ ֶהן – ֵּת ֵצא ִמּׁשּום
ָה ְראּויֹות לְ ָמ ֵאן אֹו ֵח ְרׁשֹותֵ ,
ּומן ַהּיִ ּבּום; ָהיּו ַא ַחת
טּורה ִמן ַה ֲחלִ ָיצה ִ
ֲאחֹות ִא ָּׁשהּ ,ופְ ָ
ּומת ּבַ עַ ל ַה ְּק ַטּנָ ה – ֵּת ֵצא ִמּׁשּום ֲאחֹות
ּגְ דֹולָ ה וְ ַא ַחת ְק ַטּנָ הֵ ,
ִא ָּׁשה*; ֵמת ּבַ עַ ל ַהּגְ דֹולָ ה – ְמלַ ְּמ ִדין ֶאת ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ְּת ָמ ֵאן
ְּב ַבעְ לָ ּה ,וְ ִת ְהיֶ ה ּגְ דֹולָ ה זֹו ֻמ ֶּת ֶרת לִ יבָ ָמּה.
ׂשּואין לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות ּפִ ְּקחֹות אֹו
טז   ְׁשנֵ י ַא ִחים ֵח ְר ִׁשין נְ ִ
ֵח ְרׁשֹות אֹו ַא ַחת ּפִ ַּק ַחת וְ ַא ַחת ֵח ֶר ֶׁשת ,וְ כֵ ן ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות
ֵח ְרׁשֹות נְ ׂשּואֹות לִ ְׁשנֵ י ַא ִחים ּפִ ְּק ִחין אֹו ֵח ְר ִׁשין אֹו ֶא ָחד ּפִ ֵּק ַח
ּומן
טּורה ִמן ַה ֲחלִ ָיצה ִ
ּומת ֶא ָחד ֵמ ֶהן – ִא ְׁשּתֹו ּפְ ָ
וְ ֶא ָחד ֵח ֵרׁשֵ ,
ּׂשּואי ֶא ָחד ִמ ְּׁשנֵ ֶיהן
ַהּיִ ּבּום ִמּׁשּום ֲאחֹות ִא ָּׁשהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵאין נִ ֵ
מּורין.
ּׂשּואין ּגְ ִ
נִ ִ

סּורה לְ עֹולָ ם – אלא אם כן ימות
יז   ֲא ָ
חֹותּה
החרשֶׁ .ש ֵאינֹו יָ כֹול לִ כְ נֹס ִמּפְ נֵ י ֲא ָ
– משום שהיא אחות גרושתו.

ׂשּואין לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות
יז   ְׁשנֵ י ַא ִחיםֶ ,א ָחד ּפִ ֵּק ַח וְ ֶא ָחד ֵח ֵרׁש ,נְ ִ
ּפִ ְּקחֹות אֹו ַא ַחת ֵח ֶר ֶׁשת וְ ַא ַחת ּפִ ַּק ַחת ,וַ ֲה ֵרי ַהּפִ ַּק ַחת ִהיא
ֵא ֶׁשת ַהּפִ ֵּק ַחֵ :מת ַה ֵח ֵרׁש – ֵּת ֵצא ִא ְׁשּתֹו ִמּׁשּום ֲאחֹות ִא ָּׁשה;
מּורין,
ּׂשּואין ּגְ ִ
ּׂשּואי ַהּפִ ֵּק ַח ֶׁש ֵּמת נִ ִ
הֹואיל וְ נִ ֵ
ֵמת ַהּפִ ֵּק ַח – ִ
מּורין,
ּׂשּואין ּגְ ִ
ּׂשּואי ַה ֵח ֵרׁש ֵאינָ ם נִ ִ
מּורה ,וְ נִ ֵ
וְ זִ ַּקת זֶ ה ַה ֵח ֵרׁש ּגְ ָ
קּוקה לֹו,
חֹותּה זְ ָ
מֹוציא ֶאת ִא ְׁשּתֹו ּבְ גֵ טִ ,מּפְ נֵ י ֶׁש ֲא ָ
ֲה ֵרי זֶ ה ִ
סּורה לְ עֹולָ םֶׁ ,ש ֵאינֹו יָ כֹול לִ כְ נֹס ִמּפְ נֵ י
וְ ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ַהּפִ ֵּק ַח ֲא ָ
חֹותּה ,וְ ֹלא יַ ֲחֹלץ ִמּפְ נֵ י ֶׁשהּוא ֵח ֵרׁש.
ֲא ָ

יח  ּכְ ָק ָטן אֹוכֵ ל נְ בֵ לֹות ֶׁש ֵאין ּבֵ ית ִּדין
ְמ ֻצּוִ ין לְ ַהפְ ִריׁשֹו – מפני שאינו בן דעת.
ואסור להאכיל אותו בידיים .ו"מצוה
על אביו לגעור בו ולהפרישו כדי לחנכו
בקדושה ופרישה" (מאכלות אסורות יז,כז–כח).

ּיֹוציא זֶ ה ַה ֵח ֵרׁש ִא ְׁשּתֹו
יח  וְ לָ ָּמה ּגָ זְ רּו ֲחכָ ִמים ֶׁש ִ
ַה ֵח ֶר ֶׁשת ,וְ ֵהם ֵאינָ ן ּבְ נֵ י ִחּיּובֶ ,אּלָ א ֲה ֵרי ֵהן ּכְ ָק ָטן אֹוכֵ ל
נְ ֵבלֹותֶׁ ,ש ֵאין ּבֵ ית ִּדין ְמ ֻצּוִ ין לְ ַהפְ ִריׁשֹו? ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים:
חֹותּה נִ ֵּׂשאת לְ זָ ר,
ִאם ֵּת ֵׁשב ִא ְׁשּתֹו עִ ּמֹו – נִ ְמ ֵצאת ֲא ָ
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מֹוציא ַה ֵח ֵרׁש
ֹאמרּו :נִ פְ ְט ָרה ִמּׁשּום ֲאחֹות ִא ָּׁשה .לְ פִ יכָ ְך ִ
וְ י ְ
סּורה לְ עֹולָ ם.
חֹותּה ֲא ָ
ִא ְׁשּתֹו ְּבגֵ טּ ,כְ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ֲא ָ

ֹאמרּו נִ פְ ְט ָרה ִמּׁשּום ֲאחֹות ִא ָּׁשה –
וְ י ְ
כשלמעשה לא פקעה ממנה זיקתה .וכיוון
שגירש אותה ,יתברר שנישואיה לא היו
גמורים ,ואחותה אסורה לעולם.
יצה – אך
יט  וְ ֶאת ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ַּב ֲחלִ ָ
אסור לו לייבם אותה (כלעיל יז).

כ   ְׁשנֵ י ַא ִחיםֶ ,א ָחד ּפִ ֵּק ַח וְ ֶא ָחד ֵח ֵרׁש ,וְ ַה ֵח ֵרׁש נָ ׂשּוי ְׁש ֵּתי
ּומת ַה ֵח ֵרׁש –
נָ ִׁשים ּפִ ְּקחֹותָ ,ה ַא ַחת ֵמ ֶהן עֶ ְרוָ ה עַ ל ַהּפִ ֵּק ַחֵ ,
ּׂשּואין – ֲה ֵרי
ּׂשּואי ָהעֶ ְרוָ ה נִ ִ
ְׁש ֵּת ֶיהן ּפְ טּורֹות עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ יםִ :אם נִ ֵ
ּׂשּואין – ּכָ ְך
ּׂשּואי ָהעֶ ְרוָ ה נִ ִ
טּורה; וְ ִאם ֵאין נִ ֵ
ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ָצ ָר ָתּהּ ,ופְ ָ
ּׂשּואי ָצ ָר ָתּה נִ ִ
ֹלא יִ ְהיּו נִ ֵ
ּיֹוצא ּבָ ּה
ּׂשּואין    .כא   ָהיְ ָתה ּבִ ּתֹו וְ כַ ֵ
ׂשּואה לְ ָא ִחיו ַהּפִ ֵּק ַח – ָצ ָר ָתּה חֹולֶ ֶצת וְ ֹלא ִמ ְתיַ ּבֶ ֶמת,
ֵח ֶר ֶׁשת ּונְ ָ
מּורין.
ּׂשּואי ַה ֵח ֶר ֶׁשת ּגְ ִ
ֶׁש ֵאין נִ ֵ

ּׂשּואין –
ּׂשּואי ָהעֶ ְרוָ ה נִ ִ
כ   ִאם נִ ֵ
שנישואי החרש נחשבים כנישואין
טּורה –
גמוריםֲ .ה ֵרי ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ָצ ָר ָתּה ּופְ ָ
ּיֹוצא ָּבּה
ככל צרת ערווה .כא  וְ כַ ֵ
– שהיא ערווה עליו ,כגון כלתוֶׁ .ש ֵאין
מּורין – ולכן צרתה
ּׂשּואי ַה ֵח ֶר ֶׁשת ּגְ ִ
נִ ֵ
ספק צרת ערווה.

ׂשּואין לִ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹותַ ,א ַחת ּפִ ַּק ַחת
יט  וְ כֵ ן ְׁשנֵ י ַא ִחים ּפִ ְּק ִחין נְ ִ
וְ ַא ַחת ֵח ֶר ֶׁשתֵ :מת ַּבעַ ל ַה ֵח ֶר ֶׁשת – ֵּת ֵצא ִמּׁשּום ֲאחֹות ִא ָּׁשה;
מֹוציא ֶאת ִא ְׁשּתֹו ַה ֵח ֶר ֶׁשת ּבְ גֵ ט וְ ֶאת ֵא ֶׁשת
ֵמת ַּבעַ ל ַהּפִ ַּק ַחת – ִ
ָא ִחיו ַּב ֲחלִ ָיצהִ ,מּפְ נֵ י ֶׁשהּוא ּפִ ֵּק ַח ,וְ יָ כֹול לַ ֲחֹלץ.

הכלל

'ׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות' – ֶא ָחד
כב  ּכָ ל ָמקֹום ֶׁש ָא ַמ ְרנּו ַּב ֲהלָ כֹות ֵאּלּו ְ
ּיֹוצא ּבָ ּה; עִ נְ יַ ן
ּובת ִּב ָּתּה וְ כַ ֵ
ּוב ָּתּה אֹו ִא ָּׁשה ַ
ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות אֹו ִא ָּׁשה ִ
ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵהן ְׁש ֵּתי נָ ִׁשיםֶׁ ,ש ָה ַא ַחת ֵמ ֶהן עֶ ְרוָ ה עִ ם ָה ַא ֶח ֶרת ,וְ ִאי
ֶאפְ ָׁשר לִ ָּׂשא ְׁש ֵּת ֶיהן ִמּׁשּום עֶ ְרוָ ה .וְ כֵ ן ּכָ ל ָמקֹום ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ֲ'אחֹות
חֹותּה אֹו ִא ָּמּה אֹו ּבִ ָּתּה;
ִא ְׁשּתֹו' אֹו ֲ'אחֹות יְ ִב ְמּתֹו' – ֶא ָחד ֲא ָ
רֹובֹות ָיה ֶׁש ֵהן עֶ ְרוָ ה עִ ָּמּה.
ֶ
עִ נְ יַ ן ַה ְּד ָב ִריםַ :א ַחת ִמ ְּק

פרק ח

כב  עִ נְ יַ ן ַה ְּד ָב ִרים – כוונת הדברים.
עֶ ְרוָ ה עִ ם ָה ַא ֶח ֶרת – שאסור לשאת אותה
לאישה ,אם נשא את קרובתה.

ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִמינִ י
ספקות

ספק בשאלת זהות היבמה

אִ   1מי ֶׁש ִּק ֵּדׁש ַא ַחת ִמ ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות ,וְ ֵאין יָ דּועַ ֵאי זֹו ֵמ ֶהן ִק ֵּדׁש,
ּומת וְ לֹו ָאח ֶא ָחד – חֹולֵ ץ לִ ְׁש ֵּת ֶיהן ּכְ ֵדי לְ ַה ִּת ָירן לַ ֲא ֵח ִרים.
ֵ
ָהיּו לֹו ְׁשנֵ י ַא ִחין – ֶא ָחד חֹולֵ ץ לְ ַא ַחת ֵמ ֶהן ּבַ ְּת ִחּלָ ה ,וְ ַה ֵּׁשנִ י
ְמיַ ֵּבם לַ ְּׁשנִ ּיָ ה עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ יםִ :אם זֹו ִהיא ֶׁש ִּק ֵּדׁש ָא ִחיו – ֲה ֵרי
אֹותּה; וְ ִאם ֵאינָ ּה ֵא ֶׁשת ָא ִחיו – ֲה ֵרי נָ ָׂשא ִא ָּׁשה ִמ ְּׁש ָאר
יִ ֵּבם ָ
חֹותּה ֶׁש ָהיְ ָתה ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ּכְ ָבר נֶ ְחלְ ָצה.
ַהּנָ ִׁשים ,וַ ֲא ָ
אֲ   2א ָבל ֹלא יְ יַ ֵּבם ָה ַא ַחת ְּת ִחּלָ הֶׁ ,ש ָּמא ָה ַא ֶח ֶרת ִהיא ֵא ֶׁשת
קּוקתֹוָ .ק ְדמּו ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים
רֹובת זְ ָ
ָא ִחיו ,וְ נִ ְמ ָצא ֶׁשּנָ ָׂשא ְק ַ
מֹוצ ִיאין ִמּיָ ָדם.
וְ כָ נְ סּו ְׁש ֵּתי ַהּיְ ָבמֹות – ֵאין ִ

א  1וְ ֵאין יָ דּועַ ֵאי זֹו ֵמ ֶהן ִק ֵּדׁש – כגון
שאמר 'הרי אחת מכן מקודשת לי בזה',
ונתן להן את כסף הקידושין (אישות ט,ג).
קּוקתֹו – וגם
א  2וְ נִ ְמ ָצא ֶׁשּנָ ָׂשא ְקרֹובַ ת זְ ָ
אינו יכול לחלוץ לאחת מהן ולייבם את
האחרת ,מפני שאחות חלוצתו אסורה
מֹוצ ִיאין
עליו בחייה (לעיל א,יג)ֵ .אין ִ
ִמּיָ ָדם – מפני שכל אחד מהם יכול לומר
שנשא את יבמתו הראויה לו .ואף אם
נשא הראשון את אחות זקוקתו אף על
פי שהיא אסורה לו ,הרי כשבא אחיו על
אחותה ,פקעה הזיקה ביניהם ,ואין צריך
לגרש אותה (רש"י יבמות כג,ב).
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יהן וְ זֶ ה
ב  ראה איור .זֶ ה חֹולֵ ץ לִ ְׁש ֵּת ֶ
יהן – ואסור להם לייבם,
חֹולֵ ץ לִ ְׁש ֵּת ֶ
שמא יבואו על אחות זקוקתםַ .הּיְ ִח ִידי
יהן ּבַ ְּת ִחּלָ ה – כדי לנתק את
חֹולֵ ץ לִ ְׁש ֵּת ֶ
זיקתן לאחיוִ .מ ִּדבְ ֵרי סֹופְ ִרים – מתקנת
חכמים ,מפני שהיא כגרושה (איסורי ביאה
יז,ז).

יֹודעַ ֵאי זֹו ִק ֵּדׁש ,וְ זֶ ה
ב   ְׁשנַ יִ ם ֶׁש ִּק ְּדׁשּו ְׁש ֵּתי ֲא ָחיֹות ,זֶ ה ֵאינֹו ֵ
ּומתּו ְׁשנֵ ֶיהן :לָ זֶ ה ָאח וְ לָ זֶ ה ָאח –
יֹודעַ ֵאי זֹו ִק ֵּדׁשֵ ,
ֵאינֹו ֵ
זֶ ה חֹולֵ ץ לִ ְׁש ֵּת ֶיהן וְ זֶ ה חֹולֵ ץ לִ ְׁש ֵּת ֶיהן; לָ זֶ ה ָאח ֶא ָחד וְ לָ זֶ ה
ְׁשנַ יִ ם – ַהּיְ ִח ִידי חֹולֵ ץ לִ ְׁש ֵּת ֶיהן ּבַ ְּת ִחּלָ ה ,וְ ַה ְּׁשנַ יִ םֶ :א ָחד חֹולֵ ץ
מֹוצ ִיאין ִמּיָ ָדם,
ִראׁשֹון ,וְ ַה ֵּׁשנִ י ְמיַ ּבֵ ם .וְ ִאם ָק ְדמּו וְ כָ נְ סּו – ֵאין ִ
וַ ֲאפִ ּלּו ָהיּו ּכ ֲֹהנִ יםֶׁ ,ש ַה ֲחלִ ָיצה ֶׁש ָחלַ ץ ַהּיְ ִח ִידיִ ,מ ָּספֵ ק ָחלַ ץ,
לּוצה ֹלא
סּורה לְ כ ֵֹהן ִמ ִּדבְ ֵרי סֹופְ ִריםּ ,ובִ ְספֵ ק ֲח ָ
לּוצה ֲא ָ
וְ ַה ֲח ָ
ּגָ זְ רּו.

לּוצתֹו ֶׁשּלָ זֶ ה
ג  ראה איורְ .מיַ ֵּבם ֲח ָ
– החלוצה מן הזוג השני של האחים:
אם היא אשת אחיו ,מייבם אותה; ואם
אינה אשת אחיו ,מותר לו לשאת אותה
לאישה ,מפני שכבר חלצה וגם אחותה
חלצה ,וכבר אינה אחות זקוקתוֹ .לא
יְ יַ ּבְ מּו ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים ָה ֲא ֵח ִרים – כדי שלא
יישאו את קרובת זקוקתם.

ג   ָהיּו לָ זֶ ה ְׁשנֵ י ַא ִחים וְ לָ זֶ ה ְׁשנֵ י ַא ִחיםָ :א ִחיו ֶׁשּלָ זֶ ה חֹולֵ ץ
לְ ַא ַחת ,וְ ָא ִחיו ֶׁשּלָ זֶ ה חֹולֵ ץ לְ ַא ַחת ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָה ָאח ַה ֵּׁשנִ י
לּוצתֹו ֶׁשּלָ זֶ ה ,וְ ָה ָאח ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשּלָ זֶ ה ְמיַ ֵּבם
ֶׁשּלָ זֶ ה ְמיַ ּבֵ ם ֲח ָ
לּוצתֹו ֶׁשּלָ זֶ הָ .ק ְדמּו ְׁשנֵ י ַא ִחים וְ ָחלְ צּו לִ ְׁש ֵּת ֶיהן – ֹלא יְ יַ ְּבמּו
ֲח ָ
ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים ָה ֲא ֵח ִריםֶ ,אּלָ א ֶא ָחד חֹולֵ ץ ּבַ ְּת ִחּלָ ה וְ ֶא ָחד ְמיַ ֵּבם
מֹוצ ִיאין ִמּיָ ָדם.
לַ ְּׁשנִ ּיָ ה .וְ ִאם ָק ְדמּו וְ כָ נְ סּו – ֵאין ִ

בֹואה – מחבוא,
ד  ראה איורַ .מ ֲח ָ
מקום נסתר וחשוך .וְ נִ ְתעָ ְרבּו ְׁשנֵ י
ַהּיְ לָ ִדים – ואי אפשר לדעת מי בנה של
מי .וְ ִהגְ ִּדילּו ַה ַּת ֲער ֹבֶ ת – גדלו הילדים
שנתערבו אלו באלו.

בנים בספק

ש מ ע ון

ר א ו בן

של ב - 1
ל פ ני מו ת ם
ח גלה ?

ד וד

ח גלה

מלכה

ח גלה

מלכה

מלכה

ח גלה

איור מבאר להלכה ג :דוד ואליאב ואבינדב אחים .שמעון חולץ
לחגלה ,ואבינדב חולץ למלכה .אחר כך אליאב מייבם את חגלה
ולוי מייבם את מלכה.

ה זק נה

ח גלה

מלכה

של ב - 2
ל א חר מו ת ם

מלכה

ח גל ה?

מלכה?

ל א חר מו ת ם

ח גלה

ר א ו בן

של ב - 1
ל פ ני מו ת ם

ד וד

אלי א ב

ר א ו בן

ח גלה ?

ח גלה

של ב - 2
ל א חר מו ת ם

אלי א ב

ל וי

ש מ ע ון

ל פ ני מו ת ם
מלכה?

ד וד

אלי א ב

א בי נד ב

מלכה

ל וי

ש מ ע ון

מ ל כ ה?

ד   ָה ִא ָּׁשה ֶׁש ָהיּו לָ ּה ּבָ נִ ים וְ ָהיּו לְ כַ ּלָ ָתּה ּבָ נִ ים ,וְ נִ ְתעַ ּבְ ָרה ָה ִא ָּׁשה
בֹואה ַא ַחת ,וְ נִ ְתעָ ְרבּו
וְ נִ ְתעַ ְּב ָרה ּכַ ּלָ ָתּה ,וְ יָ לְ דּו ְׁש ֵּת ֶיהן ּבְ ַמ ֲח ָ
ּומתּוּ ,כֵ ַיצד
ְׁשנֵ י ַהּיְ לָ ִדים ,וְ ִהגְ ִּדילּו ַה ַּת ֲערֹבֶ ת ,וְ נָ ְׂשאּו נָ ִׁשיםֵ ,

אה

איור מבאר להלכה ב – במקרה הראשון :ראובן ושמעון
אחים .דוד ואליאב אחים .חגלה ומלכה אחיות .במקרה
השני :ראובן ושמעון ולוי אחים.
ו

איור מבאר להלכה ד :ללאה ("הזקנה") שלושה בנים ,ראובן
ושמעון ולוי .נשא לוי את אסנת ("הכלה") ונולדו להם שני בנים
("בני הכלה") ,אפרים ומנשה .בני לאה ואסנת שנולדו במחבואה,
דוד ומשה ,אין ידוע מי מהם בנה של מי .דוד ומשה נישאו לתמר
ולשרה .מתו דוד ומשה ,נעשו תמר ושרה יבמות .בני הזקנה,
ראובן ושמעון ,יכולים לייבם או לחלוץ ,אבל לוי אינו יכול
לייבם ,מפני שיש ספק מי משתי הנשים היא אשת בנו.

הכ ה

ש מ ע ון

אסנת

ב נ ה זק נה

?

א פר ם

בנ ה כ ה

מ נ שה

ר א ו בן

ת מר

ד וד

מ שה

שרה

נ ש בנ ה ת ע ר ו ב ת
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ֵהן נִ ָּתרֹות? ְּבנֵ י ַהּכַ ּלָ ה חֹולְ ִצין לִ ְׁש ֵּת ֶיהן ְּת ִחּלָ ה וְ ֹלא ְמיַ ּבְ ִמין,
ֶׁשּכָ ל ַא ַחת ִמ ְׁש ֵּת ֶיהן ָספֵ ק ֶׁש ִהיא ֵא ֶׁשת ָא ִחיו וְ ִת ְהיֶ ה ֻמ ֶּת ֶרת
לֹוָ ,ספֵ ק ֶׁש ִהיא ֵא ֶׁשת ֲא ִחי ָא ִביו וְ ִהיא עֶ ְרוָ ה עָ לָ יוֲ .אבָ ל ּבְ נֵ י
ַהּזְ ֵקנָ ה – אֹו חֹולְ ִצין אֹו ְמיַ ְּב ִמין; ֶׁש ִאם ִהיא זֹו ֵא ֶׁשת ָא ִחיו –
ֲה ֵרי יִ ְּב ָמּה; וְ ִאם ִהיא ֵא ֶׁשת ֶּבן ָא ִחיו – ֻמ ֶּת ֶרת ִהיא לֹוֶׁ ,שּכְ בָ ר
נֶ ְחלְ ָצה.
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ָספֵ ק ֶׁש ִהיא ֵא ֶׁשת ֲא ִחי ָא ִביו – שהיא
אסורה על בני הכלה לעולם ,אף על פי
שחלצו לה בני הזקנה (איסורי ביאה ב,א).
וְ ִאם ִהיא ֵא ֶׁשת ֶּבן ָא ִחיו – שמותר לו
לשאת אותה לאישה (איסורי ביאה ב,יד).
ה   ַהּבָ נִ ים ַהּיְ דּועִ ים – הבנים האחרים,
לא אלו שנתערבו אלו באלו .ראה איור.

ֶׁשּלַ ּזְ ֵקנָ ה
ה   ֵמתּו ַה ָּבנִ ים ַהּיְ דּועִ ים
וְ ֶׁשּלְ כַ ּלָ ָתּה ,וַ ֲה ֵרי ְּבנֵ י ַה ַּת ֲער ֶֹבת ַקּיָ ִמיןְּ :בנֵ י
ַה ַּת ֲער ֶֹבת ,לִ נְ ֵׁשי ְּבנֵ י ַהּזְ ֵקנָ ה – חֹולְ ִצין וְ ֹלא
ְמיַ ְּב ִמיןֶׁ ,ש ִהיא ְספֵ ק ֵא ֶׁשת ֲא ִחי ָא ִביוֶׁ ,ש ִהיא
הכ ה
ר א בן
שמע ן
ד ב רה
פ נ נה
א סנת
עֶ ְרוָ ה עָ לָ יו; וְ לִ נְ ֵׁשי ְּבנֵ י ַהּכַ ּלָ ה – ֶא ָחד חֹולֵ ץ
?
נ ש בנ ה ז ק נ ה
ַּב ְּת ִחּלָ ה ,וְ ֶא ָחד ְמיַ ֵּבם עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ יםִ :אם ֶּבן
ַהּכַ ּלָ ה הּוא זֶ ה ֶׁש ָחלַ ץ ְּת ִחּלָ ה – ֲה ֵרי ָחלַ ץ
מ נ שה
א פר ם
מ שה
דד
ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ,וְ ַה ֵּׁשנִ י ִמן ַה ַּת ֲער ֶֹבת הּוא ֶּבן
אב ג
ח נה
ב נ ה ת ער ב ת
נ ש בנ ה כ ה
ּומ ָּתר לֹו לִ ָּׂשא ֵא ֶׁשת ֶּבן ָא ִחיו ַא ַחר
ַהּזְ ֵקנָ הֻ ,
איור מבאר להלכה ה :נשי בני הכלה ונשי
ֶׁשּנֶ ְחלְ ָצה ִמּיְ ָב ָמּה; וְ ִאם זֶ ה ֶׁש ָחלַ ץ ְּת ִחּלָ ה
בני הזקנה נעשו יבמות .דוד ומשה חולצים
הּוא ֶּבן ַהּזְ ֵקנָ ה – ֲה ֵרי ָחלַ ץ לְ ֵא ֶׁשת ֶּבן ָא ִחיו ,וְ ֹלא עָ ָׂשה ּכְ לּום,
לפנינה ולדבורה .לנשי בני הכלה ,אביגיל
או חנה ,הן דוד הן משה יכולים לחלוץ לכל
וְ ַה ֵּׁשנִ י ִמן ַה ַּת ֲער ֶֹבת הּוא ֶּבן ַהּכַ ּלָ ה ,וַ ֲה ֵרי יִ ֵּבם ֵא ֶׁשת ָא ִחיו.
ה זק נה

אה

לׁשה ֳח ָד ִׁשים וְ נִ ֵּׂשאת וְ יָ לְ ָדה,
ו   ִמי ֶׁשֹּלא ָׁש ָהת ַא ַחר ַּבעְ לָ ּה ְׁש ָ
וְ ֵאין יָ דּועַ ִאם ֶּבן ִּת ְׁשעָ ה לָ ִראׁשֹון ִאם ֶּבן ִׁש ְבעָ ה לָ ַא ֲחרֹון ,וְ ָהיּו
ּומן ַה ֵּׁשנִ י – ִאם ֵמת זֶ ה ַהּבֵ ן ַה ָּספֵ ק,
לָ ּה ָּבנִ ים ִמן ָה ִראׁשֹון ִ
ּובנֵ י ָה ַא ֲחרֹון חֹולְ ִצין לְ ִא ְׁשּתֹו וְ ֹלא ְמיַ ּבְ ִמיןֶׁ ,שּכָ ל
ְּבנֵ י ָה ִראׁשֹון ְ
ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֶׁשּיָ בֹוא לְ יַ ֵּבםֶׁ ,ש ָּמא ֵאינֹו ָא ִחיו ֵמ ָאבִ יו ,וַ ֲה ֵרי הּוא
סּורה עַ ל ָה ָא ָדם
ָא ִחיו ֵמ ִאּמֹו ְּבוַ ַּדאי ,וְ ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ֵמ ִאּמֹו ֲא ָ
ׁשֹות ֶיהן
לְ עֹולָ ם ִמּׁשּום עֶ ְרוָ ה .וְ כֵ ן זֶ ה ַה ֵּבן ַה ָּספֵ ק – חֹולֵ ץ לִ נְ ֵ
וְ ֹלא ְמיַ ֵּבם.
ה ני ש ו אי ם ה ש ניי ם

ה ני ש ו אי ם ה ר א ש ו ני ם
ה ב על
ר א ש ון ל אה

ל אה

ה ב על
שנ י

אחת מהן (אינו מתואר בהלכה כאן) ולהתיר
אותה לזר ,או אחד מהם יחלוץ לכל אחת
מהן והאחר ייבם.

לׁשה
ו   ִמי ֶׁשֹּלא ָׁש ָהת ַא ַחר ַּבעְ לָ ּה ְׁש ָ
ֳח ָד ִׁשים – האלמנה והגרושה צריכה
להמתין שלושה חודשים עד שתינשא,
כדי שיהיה אפשר לדעת אם הוולד נולד
מזרעו של הבעל הראשון ,שנולד לאחר
תשעה חודשים ,או מזרעו של הבעל
השני ,שנולד לאחר שבעה חודשים
(גירושין יא,יח; לעיל א,יט) .וְ ָהיּו לָ ּה ָּבנִ ים –
סּורה עַ ל ָה ָא ָדם לְ עֹולָ ם – ואין
אחריםֲ .א ָ
בה מצוַ ת ייבום (לעיל א,ז) .וְ כֵ ן זֶ ה ַה ֵּבן
ַה ָּספֵ ק – אם ימות אחד מאחיו של הבן
המסופק.

?

ד ב ורה

ר א ו בן

א סנת

ב ני ה ר א ש ון

ש מ ע ון

פ ני נה

הלל

ה בן
ה מ ס ו פק

אלי א ב

ת מר

ד וד

ב ני ה א חר ון

שרה

איור מבאר להלכה ו:
כשמת הבן המסופק.
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ז   ָהיָ ה ּבֵ ן לָ ִראׁשֹון ּובֵ ן לַ ֵּׁשנִ י ֶׁשֹּלא ֵמ ִא ָּׁשה זֹו ֶׁשּנִ ֵּׂשאת ּבְ תֹוְך
ּומת ֶא ָחד ֵמ ֶהן – ֲה ֵרי זֶ ה ַהּבֵ ן ַה ָּספֵ ק חֹולֵ ץ לְ ֵא ֶׁשת זֶ ה
זְ ַמןֵ ,
ֶׁש ֵּמת אֹו ְמיַ ּבֵ ם; ֶׁש ִאם ָא ִחיו ֵמ ָאבִ יו הּואֲ ,ה ֵרי יִ ּבֵ ם ֶאת ִא ְׁשּתֹו;
וְ ִאם ֵאינֹו ָא ִחיו ֵמ ָאבִ יו – ֲה ֵרי ֵאין ּבֵ ינֵ ֶיהן ַא ֲחוָ ה ּכְ לָ ל ,לְ פִ יכָ ְך
ֻמ ָּתר לֹו לִ ָּׂשא ֶאת ִא ְׁשּתֹו.

ז   ֵמ ִא ָּׁשה זֹו ֶׁשּנִ ֵּׂשאת ּבְ תֹוְך זְ ַמן – היא
יהן
לאה באיור למטהֲ .ה ֵרי ֵאין ֵּבינֵ ֶ
ַא ֲחוָ ה ּכְ לָ ל – שהרי אינו אחיו לא מן
האב ולא מן האם .לְ פִ יכָ ְך ֻמ ָּתר לֹו לִ ָּׂשא
ֶאת ִא ְׁשּתֹו – כגון שלא היה לו אח אחר
ודאי .אך אם היה לו אח אחר ,היא
זקוקה לו ,ואסור לה להינשא לזר בלא
חליצה (רש"י יבמות ק,ב; מ"מ) ,והבן הספק
אסור משום חלוצת אחיו (לעיל א,יב).
ח   ֶא ָחד ִמ ְּׁשנֵ י ַהּבָ נִ ים ַהּוַ ָּד ִאין – שהוא
בנה של אחת מן הנשים האחרות.

ח   ֵמת ַהּבֵ ן ַה ָּספֵ ק – ֶא ָחד ִמ ְּׁשנֵ י ַהּבָ נִ ים ַהּוַ ָּד ִאין חֹולֵ ץ לְ ִא ְׁשּתֹו
ְּת ִחּלָ ה ,וְ ַה ֵּׁשנִ י ְמיַ ּבֵ ם עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ יםִ :אם ָא ִחיו הּוא – ֲה ֵרי יִ ֵּבם
ֶאת ִא ְׁשּתֹו; וְ ִאם ֵאינֹו ָא ִחיוּ ,ובֶ ן ָה ָאב ָה ַא ֵחר הּוא – ֲה ֵרי
נֶ ְחלְ ָצה ֵמ ֲא ִחי ּבַ עְ לָ ּה.
שמעה שמת בעלה ונישאת

יהן – קודם שנתנו את הגט
ּומתּו ְׁשנֵ ֶ
ט   ֵ
שהם חייבים לתת לאותה אישה
גירושין י,ה) .חֹולְ ִצין וְ ֹלא ְמיַ ּבְ ִמין – מפני
שאלו וגם אלו אסורים לשאת אותה
לאישה :אחיו של הבעל הראשון חולץ
לה כדין תורה ,ואינו מייבם אותה ,כיוון
שקנסו אותה על שנישאה לבעלה השני
בלי לוודא שמת בעלה הראשון (בבלי

ט   ִמי ֶׁש ָהלַ ְך ּבַ עְ לָ ּה לִ ְמ ִדינָ ה ַא ֶח ֶרת וְ ָׁש ְמעָ ה ֶׁש ֵּמת ,וְ נִ ֵּׂשאת,
ּומתּו ְׁשנֵ ֶיהן ,לָ זֶ ה ַא ִחים וְ לָ זֶ ה
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ּבָ א ַהּבַ עַ ל ָה ִראׁשֹוןֵ ,
ַא ִחים – ָא ִחיו ֶׁשּלָ זֶ ה וְ ָא ִחיו ֶׁשּלָ זֶ ה חֹולְ ִצין וְ ֹלא ְמיַ ּבְ ִמין.

(ראה

חמישה בנים מספק מחמש נשים

י   ָח ֵמׁש נָ ִׁשים ֶׁש ָהיָ ה לְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ּבֵ ן יָ דּועַ  ,וְ נִ ְתעַ ְּברּו
בֹואה ַא ַחת ,וְ נִ ְתעָ ְרבּו ַהּוְ לָ דֹות,
ֲח ִמ ְׁש ָּתן ,וְ יָ לְ דּו ּכְ ַא ַחת ּבְ ַמ ֲח ָ
ּומתּו ַה ֲח ִמ ָּׁשה ָה ֲאנָ ִׁשים,
וְ ִהגְ ִּדילּו ַה ַּת ֲערֹובֹות ,וְ נָ ְׂשאּו נָ ִׁשיםֵ ,
וְ נָ פְ לּו ֲח ֵמׁש ַהּנָ ִׁשים לִ פְ נֵ י ַה ֲח ִמ ָּׁשה ַהּבָ נִ ים ַהּוַ ָּד ִאיןֶׁ ,ש ֵאין ֶא ָחד
יֹודעַ ֵאי זֹו ִהיא ֵא ֶׁשת ָא ִחיוּ ,כֵ ַיצד ַּת ָּקנָ ָתן? ַא ְרּבָ עָ ה ֵמ ֶהן
ֵמ ֶהן ֵ
יׁשי יִ ָּׂשא זֹו ֶׁשּנֶ ְחלְ ָצה ַא ְר ַּבע
חֹולְ ִצין לְ ַא ַחת ְּת ִחּלָ ה ,וְ ַה ֲח ִמ ִ
ֲחלִ יצֹות עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ ים.

יבמות צא,א ,ורש"י שם; פה"מ יבמות י,א; כשם
שקנסו אותה לקבל גט מבעלה השני ,אם היה חי,

ראה גירושין י,ה) ,והשני חולץ לה מתקנת
חכמים ,כדי שלא יאמרו שנישאת לאיש
זר בלא חליצה ,אך אינו צריך לייבם
אותה ,כיוון שאינה זקוקה לו כלל.

אֹותּה; וְ ִאם ֵאינָ ּה
יא  ּכֵ ַיצד? ִאם ֵא ֶׁשת ָא ִחיו ִהיא – ֲה ֵרי יִ ּבֵ ם ָ
ֵא ֶׁשת ָא ִחיו – ֲה ֵרי ִהיא ֵא ֶׁשת ָאח ֶא ָחד ֵמ ָה ַא ְרּבָ עָ ה ,וַ ֲה ֵרי ָחלְ צּו
ה ני ש ו אי ה ש ניי
של ל אה

ה נ י ש ו א י ה ר א ש ו נ י של
ל אה

אי שה

ה ב על
ר בקה ר א ש ון ל אה

ל אה

ה ב על
ש ני

אי שה

אי שה

אי שה

אי שה

ת מר

?

בן

בן

בן

בן

בן

?
פר ץ

ח נה

ש מ ע ון

צ פ ורה

מ שה

ה בן ה מ ס ו פק

איור מבאר להלכה ז :בעלה הראשון של לאה נשא את
רבקה ונולד מהם פרץ .בעלה השני של לאה נשא את תמר
ונולד מהם משה.

בן

בן

בן

בן

בן

ב ני ה ת ער ו ב ת

איור מבאר להלכה י :לכל אישה יש בן ודאי ובן מספק.

םישנ רפס      הצילחו םוביי תוכלה      ח קרפ

לָ ּה ַא ְר ַּבעְ ָּתן ְּת ִחּלָ ה .וְ כֵ ן ַה ְּׁשנִ ּיָ ה :חֹולְ ִצין לָ ּה ַא ְרּבָ עָ ה ,וְ ָה ֶא ָחד
יׁשי יִ ָּׂש ֶאּנָ ה ,עַ ד
ִמן ָה ַא ְר ָּבעָ ה זֶ ה ֶׁשּנָ ָׂשא ָה ִראׁשֹונָ ה ,וְ ַה ֲח ִמ ִ
ֶׁשּנִ ְמ ְצאּו ַה ָּבנִ ים ַה ֲח ִמ ָּׁשה נָ ְׂשאּו ֶה ָח ֵמׁש נָ ִׁשים ַא ַחר ֶׁשּנֶ ְחלְ ָצה
ּכָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ַא ְר ַּבע ֲחלִ יצֹות.
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יא  וְ ָה ֶא ָחד ִמן ָה ַא ְר ָּבעָ ה זֶ ה ֶׁשּנָ ָׂשא
ָה ִראׁשֹונָ ה – יהיה בכלל החולצים כדי
לאפשר לכל אחד מן האחים לייבם
(מ"מ).

זהירות בספקות

יב  ּולְ עֹולָ ם ִהּזָ ֵהר ְּבכָ ל ַה ְּספֵ קֹות ְּבעִ ָּק ִרים ֵאּלּוֶׁ ,שּכָ ל ִמי
ֶׁשּנִ ְס ַּתּפֵ ק לְ ָך ֶׁש ָּמא ַּבת ֲחלִ ָיצה ִהיא לְ ִאיׁש זֶ ה אֹו ֵאינָ ּה ְצ ִריכָ ה
לַ ֲחלִ ָיצה ִמ ֶּמּנּו – ֵאינָ ּה נִ ֶּת ֶרת לְ ִהּנָ ֵׂשא לְ זָ ר ,עַ ד ֶׁשּיַ ֲחֹלץ לָ ּה
סּורה
אֹותֹו ָה ִאיׁש .וְ כָ ל ִמי ֶׁשּיִ ְס ַּתּפֵ ק לְ ָך ֶׁש ָּמא ּבִ ָיא ָתּה ֲא ָ
ּתֹורה ֵּבין ִמ ִּד ְב ֵרי סֹופְ ִרים – ֵאינָ ּה
עַ ל ִאיׁש זֶ הֵּ ,בין ִמ ִּד ְב ֵרי ָ
ִמ ְתיַ ֶּב ֶמת לֹו .וְ כָ ל ֶׁשּנֶ ְחלְ ָצה ֲחלִ ָיצה ְמעֻ ּלָ ה אֹו נִ בְ ֲעלָ ה ּבְ עִ ילָ ה
ּכְ ֵׁש ָרה – ֻה ְּת ָרה ָצ ָר ָתּה לְ זָ ר.
תֹורה ְּבכָ ל ַה ְּספֵ קֹות ֶׁשּיֶ ֶא ְרעּו לְ עִ נְ יַ ן
יג  וְ עַ ל ֶּד ֶרְך זֹו ָּת ִבין וְ ֶ
יִ ּבּום וַ ֲחלִ ָיצהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵּב ַא ְרנּו ּכָ ל ָהעִ ָּק ִרין ֶׁש ֲעלֵ ֶיהן ִּת ְסמְֹך
טּורה ִמן
ּומי ִהיא ַהּפְ ָ
ּומי הּוא ֶׁש ְּמיַ ֵּבםִ ,
וְ ֵת ַדע ִמי הּוא ֶׁשחֹולֵ ץ ִ
ּומי ִהיא ָה ְראּויָ ה לְ יִ ּבּום.
ּומן ַהּיִ ּבּום ִ
ַה ֲחלִ ָיצה ִ
ְ ּב ִר ְ
יך ַרח ֲָמנָא ְ ּד ַסי ְַּען

יב  עִ ָּק ִרים – כלליםֲ .חלִ ָיצה ְמעֻ ּלָ ה,
ּבְ עִ ילָ ה ּכְ ֵׁש ָרה – ראה לעיל ה,ט–י.

