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        , א, א, א, אכדכדכדכד    ––––    בבבבכג, כג, כג, כג,  .1
ָנה    ִמׁשְ

  ֲארּוָסה, 
  לֹא ׁשֹותֹות,   - ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם 

ה.  תּוּבָ   ְולֹא נֹוְטלֹות ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ ּה"ׁשֶ ַחת ִאיׁשָ ה ּתַ ָ ֶטה ִאׁשּ ׂשְ ר ּתִ ָרט ַלֲארּוָסה ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם -  (במדבר ה, כט) "ֲאׁשֶ    .ּפְ

  
דֹול, ַאְלָמָנה ְלכֹ   ֵהן ּגָ

ה ַוֲחלּוָצה ְלכֹ רּוׁשָ   ֵהן ֶהְדיֹוט, ּגְ
ָרֵאל, ^  ַמְמֶזֶרת  כד,א   ּוְנִתיָנה ְלִיׂשְ

ָרֵאל ְלַמְמֵזר ּוְלָנִתין    לֹא ׁשֹותֹות    -ּוַבת ִיׂשְ
ה תּוּבָ   .ְולֹא נֹוְטלֹות ּכְ

  
ה:  תּוּבָ   ְוֵאּלּו לֹא ׁשֹותֹות ְולֹא נֹוְטלֹות ּכְ

  ַהאֹוֶמֶרת "ְטֵמָאה ֲאִני", 
ּבָ וְ  ִהיא ְטֵמָאה, ׁשֶ   אּו ָלּה ֵעִדים ׁשֶ

  .ְוָהאֹוֶמֶרת "ֵאיִני ׁשֹוָתה"
   

ְעָלּה  ָקּה",  :ָאַמר ּבַ   "ֵאיִני ַמׁשְ
ֶרְך  ּדֶ א ָעֶליָה ּבַ ְעָלּה ּבָ ּבַ ה  - ְוׁשֶ תּוּבָ   .לֹא ׁשֹותֹותוְ נֹוְטלֹות ּכְ

  
תּו,  ֲעֵליֶהן ַעד שלֹא ׁשָ   ֵמתּו ּבַ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ה ְולֹא ׁשֹותֹות, נֹוְטלוֹ  תּוּבָ   ת ּכְ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ָתן.  תּוּבָ   אֹו ׁשֹותֹות אֹו לֹא נֹוְטלֹות ּכְ

  
ֶרת ֲחֵבירֹו, ֵמֵניֶקת ֲחֵבירֹו  ה,  -ְמעּוּבֶ תּוּבָ   לֹא ׁשֹותֹות ְולֹא נֹוְטלֹות ּכְ

ְבֵרי י  ּדִ   . ֵמִאירַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ּה ּוְלַהֲחִזיָרּה ְלַאַחר ְזַמן. ָיכֹול הּוא ְלַהְפִרי   ׁשָ
  

ֵאיָנּה ְראּוָיה ֵליֵלד  ,ַאְיילֹוִנית ה ְולֹא ׁשֹותֹות. - ְזֵקיָנה, ׁשֶ תּוּבָ    לֹא נֹוְטלֹות ּכְ
י    אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ

ה ַאֶחֶרת וְ  ָ א ִאׁשּ ָ הָיכֹול הּוא ִליׂשּ   . ִלְפרֹות ְוִלְרּבֹות ֵהיֶמּנָ
  

י ׁשִ ל ַהּנָ ָאר ּכָ ה. ּוׁשְ תּוּבָ   ם אֹו ׁשֹותֹות אֹו לֹא נֹוְטלֹות ּכְ
ת ּכֹ ֶרת ְלַבְעָלּה. וּ ֵהן ׁשֹוָתה, ֵאׁשֶ   מּותֶּ

ת ָסִריס ׁשֹוָתה.    ֵאׁשֶ
  

ין ל ֲעָריֹות ְמַקּנִ    ,ַעל ְיֵדי ּכָ
ָטן,    חּוץ ִמן ַהּקָ

ֵאינֹו ִאיׁש.  י ׁשֶ   ּוִמּמִ
  

ין ָלֶהן:  ין ְמַקּנִ ית ּדִ ּבֵ   ְוֵאּלּו ׁשֶ
ְת  ּנִ ְעָלּה, ִמי ׁשֶ   ָחֵרׁש ּבַ

ה,  טָּ תַּ   אֹו ִנׁשְ
ֵבית ָהֲאסּוִרין.  ָהָיה ָחבּוׁש ּבְ   אֹו ׁשֶ

ָתּה.  תּוּבָ א ְלפֹוְסָלּה ִמּכְ קֹוָתּה ָאְמרּו, ֶאּלָ   לֹא ְלַהׁשְ
י    אֹוֵמר:  יֹוֵסיַרּבִ

קֹוָתּה.    ַאף ְלַהׁשְ
ה ֶקּנָ ית ָהֲאסּוִרין ַיׁשְ ְעָלּה ִמּבֵ ֵצא ּבַ ּיֵ   . ִלְכׁשֶ

  

  רש"י
  מתני' 
   . שקינא לה ארוס:ארוסה

   . שקינא לה יבם:ושומרת יבם
   . דמעטינהו קרא:לא שותות

גרמה  . שהיאולא נוטלות כתובה
לאסור עצמה עליו שנסתרה אחר 
קינוי דמקינוי ואיסור לא אימעיט 
כדמפרש בגמרא ואפילו לית לן דרב 
המנונא. דשומרת יבם שזינתה 
מותרת ליבמה נהי דמותרת מיהו לא 
בעי למינסב אשה זונה והיא הפסידה 

   ביושבת תחתיו הכתוב מדבר:
. מן הגבעונים ואסורין לבא נתינה

ביבמות (דף עח:)  בישראל כדאמרינן
   דוד גזר עליהן:

. דלא נאמרה פרשה אלא לא שותות
בראויה לקיימה והכי תניא בספרי כי 
תשטה אשתו בראויה לאישות 
הכתוב מדבר פרט לאלמנה לכ''ג 

   וכו':
. ואע''ג דשאר ולא נוטלת כתובתה

אלמנה לכ''ג לא קנסוה רבנן כתובה 
כדאמרינן בכתובות בפרק אלמנה 

:) זו אין לה דסתירתה נזונית (דף ק
גרמה לה ליאסר עליו ואפי' היא 
ראויה לו הלכך לאו בת כתובה היא 

   דלא עדיפא מכשרה:
אמר בעלה איני משקה ושבעלה בא 

. שהוא גרם לה שלא עליה בדרך
תשתה נוטלת כתובתה: מתו בעליהן 
של כל סוטות הנסתרות וראויות 
 לשתות ולא הספיקו להשקותן כו':

עינן והביא האיש את . דבולא שותות
   אשתו וגו':

וב''ה אומרים או שותות או לא 
. כלומר מתוך שלא נוטלות כתובה

שותות לא נוטלות כתובה ובגמ' 
   מפרש פלוגתייהו:
. שמת והניחה מעוברת חבירו

מעוברת ומניקה או שגירשה והיא 
מעוברת או מניקה ואסרוה חכמים 
לינשא עד שיהא הולד בן ב' שנים 

יקתו והלך זה ונשאה שכך זמן ינ
וקינא לה לא שותה שהרי אינה 

   ראויה לו לקיימה:
. עד כ''ד חדש יכול הוא להפרישה

ולהחזירה הלכך ראויה לאישות 
   קרינא ביה:

. דוכרניתא דלא ילדה איילונית
שממעי אמה נבראת כך ואין לה 
סימני אשה לא דדים ולא שערות 

   וקולה עבה:
. ששתת כוס ושאינה ראויה לילד

עיקרין ואסורות לקיימה למי שאין 
לו בנים שהרי נצטוו ישראל על פריה 

   ורביה:
. אם אשת כהן שותה ומותרת לבעלה

   נמצאת נקיה ובגמ' פריך פשיטא:
. כגון. שנסתרס לאחר אשת סריס

   שנשאה דקדמה שכיבת בעל לבועל:
  . ובגמ' פריך פשיטא:שותה

. אם קינא לה ע''י כל העריות מקנין
חיה ומאחד מכל העריות מאביה ומא

שבתורה ונסתרה הוי קינויו קנוי 
ונאסרת עליו ושותה ובגמ' פריך 

   פשיטא:
. דכתיב ושכב איש חוץ מן הקטן

   אותה:
   . ובגמ' מפרש לה:וממי שאינו איש

. אם רואין ואלו שב''ד מקנין להן
   אותם מתנהגות בפריצות:

. הם לא ישקוה לא להשקותה אמרו
את אשתו דבעינן והביא האיש 

ובעלה נמי לא ישקנה בקינוי זה. 
לכשירצה דבעינן וקינא והביא ורבי 

     יוסי לא בעי וקינא והביא:



134                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

ָמָר              אּגְ

א הּוא  ּתָ ְתָייאּדְ   ִמיׁשְ    ,לֹא ׁשָ
י ָלּה.  - ָהא ִקּנּוי    ְמַקּנֵ

  
י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ " ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ 164""ּדַ
  . "ְלַרּבֹות ֲארּוָסה ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ְלִקיּנּוי -  (במדבר ה, יב) 

  
  

                                                           

ּתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל 164 ֶטה ִאׁשְ י ִתׂשְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   ּדַ

  רש"י
  גמ' 

. ליאסר עליו הא קנוי מקני לה
מדקתני לא נוטלות כתובה: 
ה''ג דבר אל בני ישראל ואמרת 
אליהם לרבות ארוסה ושומרת 
יבם לקינוי ולא גרס איש איש 

שינן ליה דלדרשא אחרינא דר
לקמן (דף כז.) אלא ריבויא 
מואמרת אליהם וה''נ אמר 
לקמן בפירקין. ואמרת רבויא 

   הוא:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א    ––––    , א, א, א, אכדכדכדכד .2
  לֹא ׁשֹותֹות,   - ָיָבם  ְוׁשֹוֶמֶרת[

ה.  תּוּבָ   ְולֹא נֹוְטלֹות ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ ּה"ׁשֶ ַחת ִאיׁשָ ה ּתַ ָ ֶטה ִאׁשּ ׂשְ ר ּתִ ָרט ַלֲארּוָסה ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם -  (במדבר ה, כט) "ֲאׁשֶ   ]."ּפְ

  
י    ?ּוַמְתִניִתין ַמּנִ

  
י    יֹוָנָתן ִהיא. ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְך"" ַחת ִאיׁשֵ 165"ּתַ
ָרט ַלֲארּוָסה.  -  יט)(במדבר ה,     ּפְ

ֲאִני מֹוִציא ַאף ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם    ?ָיכֹול ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:    , (במדבר ה, יב) ""ִאיׁש ִאיׁש תַּ

ְבֵרי י  ּדִ הַרּבִ ּיָ    .יאׁשִ
י    אֹוֵמר:  יֹוָנָתןַרּבִ

ְך" ַחת ִאיׁשֵ ָרט ְלׁשֹוֶמֶרת ָיָבם.  - (במדבר ה, יט) "ּתַ   ּפְ
   ?ם ְולֹא אֹוִציא ֶאת ֲארּוָסהאֹוִציא ׁשֹוֶמֶרת ָיָב 

ְלמּוד לֹוַמר:  ּה"תַּ ַחת ִאיׁשָ ה ּתַ ָ ֶטה ִאׁשּ ׂשְ ר ּתִ 166"ֲאׁשֶ
ָרט ַלֲארּוָסה - (במדבר ה, כט)    . "ּפְ

  
יָמא ֵליּה  :ָמר    ,ֲארּוָסהַאּלִ

יֵדיּה,  י ּדִ ִקיּדּוׁשֵ   ּדְ
  ְוסֹוְקִלין ַעל ָידֹו. 

יָמא ֵליּה ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם :ּוָמר   , ַאּלִ
ָרא ּדְ  הלֹא ִמיַחּסְ   . ְמִסיָרה ַלחּוּפָ
  

י    ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  "ִאיׁש ִאיׁש"יֹוָנָתן, ַהאי  ְוַרּבִ
  

ת  כד,ב ת ׁשֹוֶטה, ְוֵאׁשֶ ת ֵחֵרׁש, ְוֵאׁשֶ ֵעי ֵליּה ְלַרּבֹות ֵאׁשֶ ֲעמּום. ^ ִמיּבָ   ׁשִ
  

י ה ַהאי יֹ ְוַרּבִ ּיָ ּה"אׁשִ ַחת ִאיׁשָ   ?ֵליּה  ַמאי ָעֵביד - (במדבר ה, כט) "ּתַ
  

ה ְלִאיׁש.  ָ ה ְוִאׁשּ ָ יׁש ִאיׁש ְלִאׁשּ ֵעי ֵליּה ְלַהּקִ   ִמיּבָ
  

ְכִתיֵבי ָהֵני ְקָרֵאי,  א, ַטֲעָמא ּדִ   ֶאּלָ
ְתָיא? ףֲהָוה ָאִמיָנא -ָהא ָלאו ָהִכי     !ֲארּוָסה ׁשָ
י ֲאָתא  י ְוָהא ּכִ רֹוָמא, ֲאָתא ְוַאְייֵתי ַמְתִניָתא ַרּבִ ר ֲחִניָנא ִמּדָ יֵדיּה: ַאָחא ּבַ   ּבִ

ְך""" ְלֲעֵדי ִאיׁשֵ 167ִמּבַ
ַעל ַלּבֹוֵעל,  -  (במדבר ה, כ)  ִכיַבת ּבַ ְדָמה ׁשְ ּקָ ֶ   ִמׁשּ

ְד  ּקָ ַעלְולֹא ׁשֶ ִכיַבת ּבֹוֵעל ַלּבַ   ! ָמה ׁשְ
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ
ֵבית ָאִביָה.  א ָעֶליָה ָארּוס ּבְ ּבָ גֹון ׁשֶ ַחּתְ ָלּה ּכְ ּכְ   ַמׁשְ

  
ְכָווָתּה ַגּבֵ  ֵבית ָחִמיָה. ּדִ א ָעֶליָה ָיָבם ּבְ ּבָ גֹון ׁשֶ   י ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ּכְ

  
   !ָהא ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ָקֵרית ָלּה?

ּתֹו ַמַעְלְייָתא ִהיא,    ִאׁשְ
ָהָאַמר    ָכל! : ָקָנה לַ ַרבּדְ

  
מּוֵאל,  ׁשְ ה ,ָאַמר: לֹא ָקָנהּדְ ּכִ ָרׁשָ ּפָ ָבִרים ָהֲאמּוִרים ּבַ א ַלּדְ    .ֶאּלָ

  
ַר ּדְ  ֵליָמא ַרב ִאי ָהִכי, מּוֵאל  יּבִ ָאַמר ּכְ ה, ּוׁשְ ּיָ ַר ּדְ יאׁשִ   יֹוָנָתן?  יּבִ ָאַמר ּכְ

  

                                                           

ַכב ִאיׁש  165 ה ִאם לֹא ׁשָ ָ יַע אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוָאַמר ֶאל ָהִאׁשּ ּבִ הְוִהׁשְ ִרים ַהְמָאֲרִרים ָהֵאּלֶ י ַהּמָ ִקי ִמּמֵ ְך ִהּנָ ַחת ִאיׁשֵ ִטית ֻטְמָאה תַּ   אָֹתְך ְוִאם לֹא ׂשָ
ּה ְוִנְטָמָאה 166 ַחת ִאיׁשָ ה תַּ ָ ֶטה ִאׁשּ ׂשְ ר תִּ ָנאֹת ֲאׁשֶ   זֹאת ּתֹוַרת ַהּקְ
ְך ֶאת  167 ן ִאיׁש ּבָ תֵּ ְך ְוִכי ִנְטֵמאת ַוּיִ ַחת ִאיׁשֵ ִטית תַּ י ׂשָ ךְ ְוַאתְּ ּכִ ְלֲעֵדי ִאיׁשֵ ָכְבּתֹו ִמּבַ   ׁשְ

  רש"י
. דממשמעות יכול שאני מוציא כו'

קרא משמע לן ארוסה למעוטי דלא 
קרינן בה תחת אישך אבל שומרת 
יבם קרינן בה תחת אישך כדמפרש 
   לקמי' דלא מיחסרא מסירה לחופה:

משמע ליה מיעוטא קמא . ורבי יונתן
לשומרת יבם אבל ארוסה קרינא בה 
אישות אי לאו דהדר מעטיה קרא 
אחרינא כדמפרש לקמן משום דהוא 
קידשה ואינה באה לו מכח קדושי 
אחרים ועוד שנסקלת על ידו מה 

   שאין כן בשומרת יבם:
. רבי יונתן מר אלימא ליה ארוסה

חשיבה ליה ארוסה אשה גמורה טפי 
   משומרת יבם:

. שע''י קידושי עצמו דקדושי דידיה
   באה לו:

. אם זינתה נסקלת וסוקלין על ידו
   בשבילו:

. דלא מחסרא מסירה לחופה
דנקנית ליבם בביאה גרידתא ואפי' 
בזנות להיות כאשתו לכל דבר כדתנן 
ביבמות (דף נג:) ומייתי' לה לקמן 

   בפירקא:
. שב''ד לרבות אשת חרש שוטה

א בשילהי מקנין להן וברייתא הי
    פירקין:
   . לקוי בתמהון לב:שעמום

. בתראה האמור האי תחת אישה
בסוף הפרשה זאת תורת הקנאות 

   וגו':
. ברייתא היא להקיש אשה לאיש

בשילהי פרקין והתם מפרש למאי 
   הלכתא:

   . דממעטי ארוסה:הני קראי
. משמע שבעלה נתן מבלעדי אישך

   בה את שכבתו קודם לסתירה זו:
דאיצטריך למעוטי . משכחת לה

ארוסה מקרא אחרינא ולא ממעטא 
   מהתם:

. כגון שבא עליה ארוס בבית אביה
   בזנות:

   . לאחר שמת אחיו:בבית חמיה
. דקאמרת שומרת יבם קרית לה

דלא תשתה הא אשתו מעלייתא 
   היא בביאת זנות:

. ביבמות קנה לכל דהא אמר רב
דתנן הבא על יבמתו בין בשוגג בין 

בזנות קנה ואמר רב במזיד דהיינו 
קנה דקתני מתני' קנה לכל אם כהן 
הוא מאכילה בתרומה ויורשה 
ומיטמא לה ומשקה ופוטרה בגט 

   בלא חליצה:
. הא דאתא קרא למעוטי כשמואל

כשמואל דאמר לא קנה אלא 
לדברים האמורים בפרשת יבמה 
לקום על שם אחיו בנחלתו ולפוטרה 
בגט דהא דקני לה יבם בביאה כל 

מה יבא עליה נפקא לן דלא דהו מיב
כתיב יבמה יקחנה לו לאשה אלא 
יבא עליה ולקחה לו לאשה 
ואשמעינן דביאתו עליה הן הן 
ליקוחי האישות שלו הלכך למידי 
דאיתמר בהך פרשתא רבינהו קרא 
נישואין הללו אבל למידי אחרינא 
לאו נישואין נינהו ומה אמור 
בפרשה פטור חליצה ע''י יבום ויקום 

חיו שיורש את נכסי אחיו על שם א
   ואין אחיו חולקין עמו:

. דאמר קנה לכל כרבי לימא רב
יאשיה דאמר שומרת יבם שותה 

     ואוקימנא בבא עליה:
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ֲאַמִרי ֲאִפיּלּו לְ  ךְ ָאַמר לַ  י ַרב: ֲאָנא ּדַ    ,יֹוָנָתןַרּבִ
ָלל  ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלַמעּוָטּה ִמּכְ ּתֹו ַמַעְלְייָתא ִהיאּדְ ִמּדְ   .ִאׁשְ

  
מּוֵאל ָאַמר: ֲאָנא כה,א ֲאַמִרי  ּוׁשְ ה יּבִ ֲאִפיּלּו ְלַר ּדַ ּיָ    ,יאׁשִ

ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלַרּבּוֵייּה  ָלל ,ִמּדְ ּתֹו ִהיא ּכְ ָלאו ִאׁשְ ָלל ּדְ   .ִמּכְ
  
  
  

  רש"י
אנא דאמרי אפילו כרבי יונתן 

. וכל שכן כרבי יאשיה והא כו'
דאיצטריך לרבי יאשיה לרבויי 
מאיש איש לאו דוקא אלא 
אסמכתא בעלמא ועיקר קרא 

  ת חרש ושוטה:לאש
ושמואל דאמר אנא דאמרי אפי' 

. דאמר שותה לרבי יאשיה
דמדאצטריך לרבויי לשתיה 
ש''מ לאו אשתו היא ליורשה 
וליטמא לה ולהאכילה תרומה 
וכ''ש לרבי יונתן דאמר אינה 
שותה משום דלאו אשתו היא 
והא דאיצטריך למעוטי 
אסמכתא בעלמא היא ולאו 
דקרא להכי אתא אלא להקיש 

    לאיש כדשני לעיל:אשה 
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        כה, אכה, אכה, אכה, א .3
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ת  ָתּה,  ְצִריָכה ַהְתָרָאה - עֹוֶבֶרת ַעל ּדָ תּוּבָ   ְלַהְפִסיָדּה ּכְ
  אֹו ֵאיָנּה ְצִריָכה? 

  
יָון  :ַנןִמי ָאְמִרי ת ִהיאּדְ ּכֵ ֲעָיא  ,עֹוֶבֶרת ַעל ּדָ   , ַהְתָרָאהלֹא ּבָ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ּה?  יֲהַדר ּבָ ּה ּתִ ִאי ָהְדָרה ּבָ ֵעי ַהְתָרָאה, ּדְ יּבָ   ּתִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ה -ֲארּוָסה ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם " תּוּבָ   ."לֹא ׁשֹותֹות ְולֹא נֹוְטלֹות ּכְ
ְת  ָלא ׁשָ א הּוא ּדְ ּתָ י ָלּה. ִמיׁשְ   ָיא, ָהא ַקּנּוֵיי ְמַקּנֵ

ָתּה ְלַמאי? ָלאו  תּוּבָ    .ְלַהְפִסיָדּה ּכְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
  לֹא, ְלאֹוְסָרּה ָעָליו. 

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

ִהיא ְנׂשּוָאה.  ׁשֶ קֹוָתּה ּכְ   ְלַהׁשְ
  

ְדַתְנָיא    :ּכִ
ִהיא ֲארּוָס " ׁשֶ קֹוָתּה ּכְ ין ַלֲארּוָסה ְלַהׁשְ   ה, ֵאין ְמַקּנִ

ִהיא ְנׂשּוָאה ׁשֶ קֹוָתּה ּכְ ין ַלֲארּוָסה ְלַהׁשְ   . ֲאָבל ְמַקּנִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

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

ָרֵאל,   ַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה ְלִיׂשְ
ָרֵאל ְלַמְמֵזר ּוְלָנִתין  ת ִיׂשְ הלֹא ׁשֹותֹות  - ּבַ תּוּבָ   . "ְולֹא נֹוְטלֹות ּכְ

א  ּתָ ְתָיא,  -ִמיׁשְ ָלא ׁשָ   הּוא ּדְ
י ְלהּו.  - ָהא ַקּנּוֵיי    ְמַקּנֵ

   ?ְלַמאיוּ 
  ָהא ֲאִסיָרן ְוַקְייָמן  - ִאי ְלאֹוְסָרן ָעָליו 

א ָלאו  ָתן - ֶאלָּ תּוּבָ    .ְלַהְפִסיָדן ּכְ
  

אָאַמר  יְסַקְרּתָ   : ַרב ְיהּוָדה ִמּדִ
ַעל.  לֹא, ְלאֹוְסָרּה  ּבַ   ַלּבֹוֵעל ּכְ

  
ְתַנן    :ּדִ

ַעל" ֲאסּוָרה ַלּבַ ם ׁשֶ ׁשֵ ְך ֲאסּוָרה ַלּבֹוֵעל ,ּכְ   . (סוטה כז:) "ּכָ
  

  : ַרב ֲחִניָנא ִמּסּוָראָאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ין ָלֶהן: " ין ְמַקּנִ ית ּדִ ּבֵ   ְוֵאּלּו ׁשֶ
ְעָלּה,  ְתָחֵרׁש ּבַ ּנִ   ִמי ׁשֶ

ה,  טָּ תַּ   אֹו ִנׁשְ
ָהָיה ֵבית ָהֲאסּוִרין.  אֹו ׁשֶ   ָחבּוׁש ּבְ

ָתּה  תּוּבָ א ְלפֹוְסָלּה ִמּכְ קֹוָתּה ָאְמרּו, ֶאּלָ   . "ְולֹא ְלַהׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ֵעי ַהְתָרָאה.  :ׁשְ   ּבָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
הּו, ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאְמִרי ֵמָהא   ?ְוכּוּלְ

  
ַבַעל כְּ  ֵלית ָלּה ֵאיָמָתא ּדְ אֵני ָהָתם ּדְ ְלָמא ׁשָ   ָלל. ּדִ

  רש"י
  

. יהודית שאינה עוברת על דת
צנועה יוצאה וראשה פרועה 
וטווה בשוק ומדברת עם כל 
אדם דאמר בכתובות בפרק 
המדיר (דף עב.) דיוצאה שלא 

  בכתובה:
. שמא תחזור צריכה התראה

ואם תחזור לא תפסיד כתובתה 
או אינה צריכה התראה דבלאו 

   התראה מפסדא:
דלא שתיא קינוי  . כיוןלמאי

   למאי אהני:
. ואי לאו לאפסודי כתובתה

דקני לא מפסדא אלמא צריכה 
התראה וזו עוברת על דת היא 

   שנסתרה עם אנשים:
. ואם להשקותה כשהיא נשואה

תסתר לאחר נישואין שותה על 
ידי קינוי של אירוסין שאינו 
יכול להשקותה כשהיא ארוסה 

   דבעינן תחת אישה:
קינוי לא מהני . לאוסרה אבועל

אלא לאוסרה על בועלה אם 
   ימות זה או יגרשנה ולא שתת:

. מכלל אלא לפוסלה מכתובתה
   דאי לא אתרו בה לא מפסדא:

. לקמן בפרק כשם שהמים דתנן
   בודקין (דף כז:):

   . הא דבעי התראה:שאני התם
. ואי לאו דלית לה אימתא דבעל

דאתרו בה בי דינא לא הוה לן 
כיון דלית לה אימתא למקנסה ד

אין תימה בדבר אם עוברת על 
דת ואין זה פריצותא יתירתא 
אבל מי שבעלה אצלה ואינה 
יראה ממנו ועוברת על דת 
פריצותא יתירתא אית בה 
ואיכא למימר דבלאו התראה 

    נמי מפסדא כתובתה:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א .4
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

יָמּה,  ְעָלּה ְלַקּיְ ת ְוָרָצה ּבַ   עֹוֶבֶרת ַעל ּדָ
יָמּה?  יָמּה אֹו ֵאינֹו ְמַקּיְ   ְמַקּיְ

  
ָלא ַרֲחָמָנא, ְוָהא ָלא ָקֵפיד.  :ִמי ָאְמִריַנן ַבַעל ּתְ ְקֵפיָדא ּדְ   ּבִ
ְלָמא ָקֵפיד ָקֵפיד?  :אֹו ּדִ יָון ּדְ   ּכֵ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ין ָלֶהן: " ין ְמַקּנִ ית ּדִ ּבֵ   ְוֵאלּו ׁשֶ
ְעָלּה,  ְתָחֵרׁש ּבַ ּנִ   ִמי ׁשֶ

ה,  טָּ תַּ   אֹו ִנׁשְ
ֵבית ָהֲאסּוִרין ָהָיה ָחבּוׁש ּבְ   . "אֹו ׁשֶ

ְע  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  יָמּה ָרָצה ּבַ יָמּה ְמַקּיְ ִדְלָמא ָלא ִניָחא ֵליּה ַלּבַ  - ָלּה ְלַקּיְ י ּדְ ין ִמיּדֵ ית ּדִ    !ַעל?ָעְבֵדי ּבֵ
  

ת ִהיא ֵמיָנח ִניָחא ֵליּה.  עֹוֶבֶרת ַעל ּדָ יָון ׁשֶ ָתא ּכֵ ִמיּלְ   ְסָתָמא ּדְ
  
  
  
  

  רש"י
. דכתיב וקנא את תלא רחמנא

   אשתו:
. או דלמא כיון דקפיד קפיד

ן דאורחיה דבעל כלומר כיו
למיקפד בהכי על כרחיה דהאי 

   נמי הויא קפידא לגביה:
עבדינן מילתא דדלמא לא ניחא 

. והיאך אנו נעשים שלוחים ליה
לו בדבר שהוא חוב לו שאינו 
חפץ בו וקיימא לן (כתובות דף 
יא.) דאין חבין לאדם שלא 

  בפניו:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א .5
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ַחל ַעל ִקיּנּויֹו,  ּמָ ַעל ׁשֶ   ּבַ
  ִקיּנּויֹו ָמחּול, אֹו ֵאינֹו ָמחּול? 

  
ַעל ָהא :ִמי ָאְמִריַנן ָלא ַרֲחָמָנא ְוּבַ ַעל ּתְ ִקיּנּוי ּבַ   ָמֵחיל ֵליּה ִקיּנּויֹו,  ּבְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ָרא י ֵליּה ֵמִעיּקָ ַקּנֵ יָון ּדְ    ?ָלא ָמֵצי ָמֵחיל ֵליּה  ,ּכֵ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ין ָלֶהן: " ין ְמַקּנִ ית ּדִ ּבֵ   ְוֵאּלּו ׁשֶ

ְעָלּה,  ְתָחֵרׁש ּבַ ּנִ   ִמי ׁשֶ
ה,  טָּ תַּ   אֹו ִנׁשְ

ֵבית ָהֲאסּוִרין ָהָיה ָחבּוׁש ּבְ   . "אֹו ׁשֶ
ַעל ָמֵחיל ֵליּה  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ָאֵתי ּבַ י ּדְ ַחל ַעל ִקיּנּויֹו ִקיּנּויֹו ָמחּול, ָעְבִדיַנן ִמיּדֵ ּמָ ַעל ׁשֶ    ?!ּבַ

  
ָתא ִמּלְ ין :ְסָתָמא ּדְ ית ּדִ ַעת ּבֵ ים ַעל ּדַ   .ָאָדם ַמְסּכִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

א ָיבֹ " ּמָ ֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ֶרךְ א ָע ּומֹוְסִרין לֹו ׁשְ ּדֶ   . "ֶליָה ּבַ
ַחל ַעל ִקיּנּויֹו ִקיּנּויֹו ָמחּול :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ּמָ ַעל ׁשֶ ֵיּה ְלִקיּנּוֵיּה ְוִלְבעֹול! ,ּבַ   ְלַחּלְ

  
ֵעי ְלִמיְבַעל, ָאְמִרי ֵליּה: ַאְחֵליּה ְלִקיּנּוֵייְך ּוְבַעָלּה.  ִאי ּבָ ְגִמיִרי, ּדְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּדִ ָנא ּתַ   ַמאי ׁשְ

  

ַמעּתָ     :168א ׁשְ
י  ָאַמרּדְ  היַֹרּבִ ּיָ   : אׁשִ
ַלִים: " י ְירּוׁשָ ה ְדָבִרים ָסח ִלי ְזֵעיָרא ֵמַאְנׁשֵ לֹׁשָ   ׁשְ

ַחל ַעל ִקיּנּויֹו  ּמָ ַעל ׁשֶ   ִקיּנּויֹו ָמחּול,  -ּבַ
ין ִלְמחֹול לֹו  ית ּדִ ָרצּו ּבֵ   מֹוֲחִלין לֹו,  - ְוָזֵקן ַמְמֵרא, ׁשֶ

ָרצ   מֹוֲחִלין לֹו.  -ּו ָאִביו ְוִאּמֹו ִלְמחֹול לֹו ּוֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ׁשֶ
ַנִים הֹודּו ִלי, ְוַעל ָזֵקן ַמְמֵרא לֹא הֹודּו ִלי,  רֹום, ַעל ׁשְ ּדָ ּבַ אִתי ֵאֶצל ֲחֵביַרי ׁשֶ ּבָ   ּוְכׁשֶ

ָרֵאלׁשֶ  ִיׂשְ   . "לֹא ַיְרּבּו ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ַחל ַעל ִקיּנּויֹו  :ׁשְ ּמָ ַעל ׁשֶ   ּויֹו ָמחּול. ִקינּ  -ּבַ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ִליגֵ  ּה י ּפְ    :ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחאּבָ

  ָמחּול,  - ַחד ָאַמר: קֹוֶדם ְסִתיָרה 
  ֵאינֹו ָמחּול.  - ְלַאַחר ְסִתיָרה 

  ְוַחד ָאַמר: ְלַאַחר ְסִתיָרה ַנִמי ָמחּול. 
  

ָאַמר ַמאן ּדְ ָרא ּכְ ּבְ    ".ֵאינֹו ָמחּול" :ּוִמְסּתַ
אי    ?ִמּמַ

ַנן  ִרי ַרּבָ ָקא ְמַהּדְ יִמּדְ   יֹוֵסי.  ְלַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י "   אֹוֵמר:  יֹוֵסיַרּבִ
ל ָוחֹוֶמר;  ְעָלּה ֶנֱאָמן ָעֶליָה ִמּקַ   ּבַ

ְעָלּה ֶנֱאָמן ָעֶליָה,  ֵרת ּבַ ּכָ ִהיא ּבְ ה ׁשֶ ּדָ   ּוַמה ּנִ
ָלאו  ִהיא ּבְ ן -סֹוָטה ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ
רָאְמרּו לֹו: לֹא, ִאם ָא  ן ֵיׁש ָלּה ֶהיתֵּ ּכֵ ה ׁשֶ ִנּדָ רּתֹ - ַמְרתָּ ּבְ ֵאין ָלּה ֶהיתֵּ סֹוָטה ׁשֶ   . "אַמר ּבְ

ֵעי ָמֵחיל ֵליּה ְלִקיּנּוֵיּה ּוָבֵעיל. , ְלַאַחר ְסִתיָרה ָמחּול ָלּה  :ְוִאי ָאַמְרּתָ  ִאי ּבָ ר, ּדְ ַחּתְ ָלּה ֵיׁש ָלּה ֶהיּתֵ ּכְ   ַמׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ   .ר ְסִתיָרה ֵאינֹו ָמחּולְלַאַח  :ֶאלָּ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ

                                                           

 ברייתא? מימרא אמוראית? לענ"ד ברייתא. 168

  רש"י
. והשתא ס''ד שמחל על קנויו

דם סתירה דקבעי בין שמחל קו
בין שמחל לאחר הסתירה ואם 
תימצי לומר עוברת על דת 
שרצה לקיימה מקיימה הני 
מילי בלא קינוי אבל היכא 
דאיכא קינוי וסתירה ורצה 
למחול מהו מי עקר קינוי ושריא 

   ליה או לאו:
. עבדינן מידי דאתי בעל ומחיל

   ואיכא זילותא דבי דינא:
סתמא דמילתא אדם מסכים 

אסתם דעתיה  . וסמכינןכו'
דאינשי ומקנינן לה ואי אתי 

   ומחיל מחיל:
. מאי שנא תלמידי חכמים

תירוצא הוא והכי קאמר לעולם 
מחיל ודיקא ליה ממתני' מאי 
שנא דבעינן תלמידי חכמים 
משום דגמירי דאסורה ליה 
בדלא מחיל קינוי ואי אתי 
למיבעל אמרין ליה אחלי 

   לקינויך:
. שהיה מאנשי סח לי זעירא

   שלים:ירו
. שהמרה על ב''ד של זקן ממרא

  לשכת הגזית ומיתתו בחנק:
. אחרי אשר שהיא בלאו

הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה 
     בפ''ק דיבמות (דף יא:):
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        בבבב- - - - כה, אכה, אכה, אכה, א .6
תּו, " לֹא ׁשָ ֲעֵליֶהן ַעד ׁשֶ   ֵמתּו ּבַ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים: [ ּבֵ
ה ְולֹא ׁשֹותֹות,  תּוּבָ   נֹוְטלֹות ּכְ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ָתן תּוּבָ   ]."אֹו ׁשֹותֹות אֹו לֹא נֹוְטלֹות ּכְ

  
ַמאי ָקִמיְפ     ?יְלגֵ ּבְ

  
ֵמי.   ָגבּוי ּדָ ָטר ָהעֹוֵמד ִלְגּבֹות ּכְ אי ָסְבִרי: ׁשְ ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ

ל ָסְבִרי   כה,ב ֵמי :ּוֵבית ִהּלֵ ָגבּוי ּדָ ָטר ָהעֹוֵמד ִלְגּבֹות ָלאו ּכְ    .ׁשְ
  
  
  

  רש"י
. איזה טעם במאי קמיפלגי
   נותנין לדבריהם:

ב''ש סברי שטר העומד לגבות 
. מי שיש לו שטר חוב כגבוי דמי

לו בו נכסיו על חבירו ושיעבד 
מוחזק בעל השטר בנכסים יותר 
מן הלוה והלכך כיון דנכסי 
ברשותיה קיימי הוו להו יורשי 
הבעל תובעין והמוציא מחבירו 
עליו הראיה ועליהן להביא 
ראיה שזינתה בסתירה זו 

  ואבדה כתובתה:
. ובית הלל סברי לאו כגבוי דמי

והויא לה היא תובעת מספק 
אי דדלמא זנאי הלכך אינהו וד

והיא ספק ואין ספק מוציא 
מידי ודאי ועליה להביא ראיה 

   שלא זינתה:
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  כו, א – כה, ב .7
ֶרת ֲחֵבירֹו," ה,  - ֵמֵניֶקת ֲחֵבירֹו [ ְמעּוּבֶ תּוּבָ   לֹא ׁשֹותֹות ְולֹא נֹוְטלֹות ּכְ
י ֵמִאירְבֵרי ּדִ    . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ּה ּוְלַהֲחִזיָרּה ְלַאַחר ְזַמן.    ָיכֹול הּוא ְלַהְפִריׁשָ
  

ֵאיָנּה ְראּוָיה ֵליֵלד  ,ַאְיילֹוִנית ה ְולֹא ׁשֹותֹות.  - ְזֵקיָנה, ׁשֶ תּוּבָ   לֹא נֹוְטלֹות ּכְ
י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ַא  ָ א ִאׁשּ ָ הָיכֹול הּוא ִליׂשּ   ]."ֶחֶרת ְוִלְפרֹות ְוִלְרּבֹות ֵהיֶמּנָ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ֲעָקָרה ּוְזֵקיָנהַמֲחלֹוֶקת     ,ּבַ

ְבֵרי ַהּכֹ  - ֲאָבל ַאְיילֹוִנית  ָתּה, ּדִ תּוּבָ   ל לֹא ׁשֹוָתה ְולֹא נֹוֶטֶלת ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ ָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע"ׁשֶ 169"ְוִנּקְ

ּה ְלַהְזִריַע,  - ר ה, כח)(במדב  ְרּכָ ּדַ   ִמי ׁשֶ
ּה ְלַהְזִריַע.  ְרּכָ ֵאין ּדַ   ָיְצָאה זֹו ׁשֶ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ּלֹו, " א ַלֲארּוָסתֹו ּוְלׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ׁשֶ   ַהְמַקּנֵ
ָרה ׁשֶ ִאם ַעד  ָנָסּה ִנְסתְּ ָתּה.   -לֹא ּכְ תּוּבָ   לֹא ׁשֹוָתה ְולֹא נֹוֶטֶלת ּכְ

ֶרת    כו,א ה,  - ֲחֵבירֹו ּוֵמיֶנֶקת ֲחֵבירֹו ְמעּוּבֶ תּוּבָ   לֹא ׁשֹותֹות ְולֹא נֹוְטלֹות ּכְ
ְבֵרי י  ּדִ   . ֵמִאירַרּבִ

ָהָיה י  ׁשֶ   אֹוֵמר:  ֵמִאירַרּבִ
ֶרת ֲחֵבירֹו ּוֵמיֶנֶקת ֲחֵבירֹו,  א ָאָדם ְמעּוּבֶ ָ   לֹא ִיׂשּ

א    יֹוִציא ְולֹא ַיֲחִזיר עֹוָלִמית.  - ְוִאם ָנׂשָ
  ִרים: אֹוְמ  ֲחָכִמיםוַ 

יַע ְזַמּנֹו ִלְכנֹוס ִיְכנֹוס ּגִ ּיַ    .יֹוִציא, ּוְכׁשֶ
ָרא  ה ּוָבִנים ֵמִעיּקָ ָ א ֲעָקָרה ּוְזֵקיָנה ְוֵאין לֹו ִאׁשּ ׂשָ ּנָ ה - ְוָהרֹוֶבא ׁשֶ תּוּבָ   .לֹא ׁשֹוָתה ְולֹא נֹוֶטֶלת ּכְ

י    אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ
א ַאֶחֶרת ְוִלְפרֹות ְוִלְר  ָ ה. ָיכֹול הּוא ִליׂשּ   ּבֹות ֵהיֶמּנָ

א ַלֲארּוָסתוֹ  ָרה  ,ֲאָבל ַהְמַקּנֵ ָנָסּה ִנְסתְּ ּכְ ֶ ּלֹו, ּוִמׁשּ ה.  -ְלׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ׁשֶ תּוּבָ   אֹו ׁשֹוָתה אֹו לֹא נֹוֶטֶלת ּכְ
ֶרת ּוֵמיֶנֶקת ַעְצמֹו  ָתּה.  - ְמעּוּבֶ תּוּבָ   אֹו ׁשֹוָתה אֹו לֹא נֹוֶטֶלת ּכְ

א ֲעָקָרה  ׂשָ ּנָ ה ּוָבִנים ָהרֹוֶבא ׁשֶ ָ ה.  - ּוְזֵקיָנה, ְוֵיׁש לֹו ִאׁשּ תּוּבָ   אֹו ׁשֹוָתה, אֹו לֹא נֹוֶטֶלת ּכְ
ת ַמְמֵזר ְלַמְמֵזר,    ֵאׁשֶ

ת ָנִתין ְלָנִתין,    ֵאׁשֶ
ר ת ּגֵ    ,ֵאׁשֶ

  ֶעֶבד ְמׁשּוְחָרר, 
ה - ַאְיילֹוִנית  תּוּבָ   . "אֹו ׁשֹוָתה, אֹו לֹא נֹוֶטֶלת ּכְ
יּה  -  "יתַאְיילֹונִ " :ָקָתֵני ִמיָהא יּוְבּתֵ   ַרב ַנְחָמן! ּדְ ּתְ

  
  ַרב ַנְחָמן:  ךְ ָאַמר לָ 

א.  ּנָ י ַהאי ּתַ ֲאַמִרי ּכִ ֵאי ִהיא, ַוֲאָנא ּדַ ּנָ   ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

י " ן ֶאְלָעָזרַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ה,  תּוּבָ   ַאְיילֹוִנית לֹא ׁשֹוָתה ְולֹא נֹוֶטֶלת ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָתה ְונִ ׁשֶ ּה ְלַהְזִריַע,  - (במדבר ה, כח) ְזְרָעה ָזַרע""ְוִנקְּ ְרּכָ ּדַ   ִמי ׁשֶ
ּה ְלַהְזִריַע  ְרּכָ ֵאין ּדַ   . "ָיְצאָתה זֹו ׁשֶ

  
ַנן ַהאי ָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע" :ְוַרּבָ    ?ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה  "ְוִנּקְ

  
ֵעי ְלהּו ְלִכְדַתְנָיא    :ִמיּבָ

ָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע" ִאם ָה  - ""ְוִנּקְ    ,ִנְפֶקֶדת –ְיָתה ֲעָקָרה ׁשֶ

ְבֵרי י  ּדִ   . ֲעִקיָבאַרּבִ
י  ָאַמר לוֹ  ָמֵעאלַרּבִ   : ִיׁשְ

ָרה ִהְפִסיָדה?!  ְקדּו, ְוזֹו, הֹוִאיל ְולֹא ִנְסתְּ ל ָהֲעָקרֹות, ְוִיּפָ ְתרּו ּכָ ן ִיסָּ   ִאם ּכֵ

                                                           

ָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע 169 ה ּוְטהָֹרה ִהוא ְוִנּקְ ָ   ְוִאם לֹא ִנְטְמָאה ָהִאׁשּ

  רש"י
. דפליג ר''א ואמר יכול לישא אחרת מחלוקת

   כו':
. דליכא למימר אינה שותה בעקרה וזקינה

אלא טעמא משום דלא חזיא לקיימה עלה 
פליג ר''א ואמר ראויה לקיימה היא דיכול 

   לישא אשה אחרת:
נהי נמי דראויה לקיימה מיהו  .אבל איילונית

לא שתיא מהאי טעמא דראויה להריון בעינן 
ועקרה על ידי מכה וזקינה מינא דבת הריון 
היא קודם לכן אבל איילונית מבטן אמה 

    לקויה היא ולא חזיא:
   . דכתיב תחת אישה:לא שותות

   . קנסא קנסוהו רבנן:ולא יחזיר עולמית
   ת הולד:. לאחר כ''ד חדש ללידלכשיגיע זמנו

   . בחור כמו ילד (בראשית כא) רביא:והרובא
. שהיתה אשתו מעוברת וקינא מעוברת עצמו

   לה:
   . ולא אמרינן לא ליקטליה לולד:או שותות

. כלומר אשה הראויה אשת ממזר לממזר
   לממזר וניסת לממזר וקינא לה ונסתרה:

   . ולקמן פריך פשיטא:או שותה כו'
ת ליה עקרה . דאיאנא דאמרי כי האי תנא

וזקנה שותות מדלא נקט אלא איילונית 
ונסיב תלמודא מונקתה ונזרעה זרע ולא 
משום דאינה ראויה לקיימה אלמא כרבי 
אלעזר ס''ל דיכול לישא אחרת ולפרות 

   ולרבות ואפ''ה איילונית לא:
. כל אשה צנועה עקרה משום דלא נסתרה וזו

     הפסידה:



142                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

ְלמּוד לֹוַמר:  ן ַמה תַּ ָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע"ִאם ּכֵ ִאם ָה  - "ְוִנּקְ ַצַער ׁשֶ ֶריַוח - ְיָתה יֹוֶלֶדת ּבְ    ,יֹוֶלֶדת ּבְ
  ְזָכִרים,  - ְנֵקבֹות יֹוֶלֶדת 

ים  -ְקָצִרים    יֹוֶלֶדת ֲארּוּכִ

חֹוִרים    ."יֹוֶלֶדת ְלָבִנים -ׁשְ
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  כו, א .8
ת ַמְמֵזר ְלַמְמֵזר" ה[ ֵאׁשֶ תּוּבָ    ]."אֹו ׁשֹוָתה, אֹו לֹא נֹוֶטֶלת ּכְ
  

יָטא ׁשִ   !ּפְ
  

ֵתיָמא סּוִלין לֹא ֵליּפּוׁש, ַא  :ַמהּו ּדְ י ּפְ   ּפּוׁשֵ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
  
  
ר ְוֶעֶבד ְמׁשּוְחָרר, ְוַאְיילֹוִנית" ת ּגֵ ה -[ ֵאׁשֶ תּוּבָ   ]."אֹו ׁשֹוָתה, אֹו לֹא נֹוֶטֶלת ּכְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ָרֵאל" :ַמהּו ּדְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ 170"ּדַ
ִרים,  -  (במדבר ה, יב)    ְולֹא ּגֵ

ַמע ָלןָקא ַמ     .ׁשְ
  

  ְוֵאיָמא ָהִכי ַנִמי! 
  

"   ִרּבּוָיא הּוא.  - (במדבר ה, יב) "ְוָאַמְרּתָ
  
  
  

                                                           

ּתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל 170 ֶטה ִאׁשְ י ִתׂשְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   ּדַ

  רש"י
 . לא נעשהלא ליפוש פסולין

שלום ביניהם הלואי לא יפרה 
ולא ירבה הואיל וכל דורותיו 

   ממזרין:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .9
ת ּכֹ" ֶרת ְלַבְעָלּה וּ [ ֵהן ׁשֹוָתהֵאׁשֶ   ]."מּותֶּ
  

יָטא171 ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ה :ַמהּו ּדְ ׂשָ 172""ְוִהיא לֹא ִנְתּפָ
  ֲאסּוָרה,  - (במדבר ה, יג) 

ה  ׂשָ   ֶרת. מּוּתֶ  -ָהא ִנְתּפְ
ה ּתֶ ׁשְ ה ֲאסּוָרה ֵאיָמא לֹא ּתִ ׂשָ    ,ְוזֹו הֹוִאיל ְוִנְתּפְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  
ֶרת ְלַבְעָלּה "   ."ּומּותֶּ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
וָנה.  ִמְתַנּוְ   ּבְ

  
וָנה א!  ?!ִמְתַנּוְ ָדקּוָה ַמּיָ   ָהא ּבְ

  
ֶרְך ֵאָבִרים.  וָנה ּדֶ ִמְתַנּוְ   ּבְ

ֵת    יָמא: ָהא ַזּנּוֵיי ְזַנאי, ַמהּו ּדְ
ּום ּדְ ְוָהא  י אֹוְרֵחיּה ִמׁשּ א ּכִ ָדקּוָה ַמּיָ י ּכֹ ְב ּדִ לֹא ּבְ   ֵהן ֲאִסיָרא, אֹוֶנס ְזַנאי ּוְלַגּבֵ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  
  
ת ָסִריס ׁשֹוָתה"   . "ֵאׁשֶ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ְך"" :ַמהּו ּדְ ְלֲעֵדי ִאיׁשֵ 173ִמּבַ
  ַרֲחָמָנא,  ָאַמר (במדבר ה, כ) 

ר ָהִכי הּוא,    ְוַהאי ָלאו ּבַ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  

                                                           

  מסורת הש"ס מוחק מספר מילים שהם כפולים לכותרת. 171
ּה ְוִהוא לֹא נִ  172 ָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה ְוֵעד ֵאין ּבָ ּה ְוִנְסתְּ ְכַבת ֶזַרע ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִאיׁשָ ַכב ִאיׁש אָֹתּה ׁשִ הְוׁשָ ׂשָ   ְתּפָ
ן ִאיׁש  173 תֵּ ְך ְוִכי ִנְטֵמאת ַוּיִ ַחת ִאיׁשֵ ִטית תַּ י ׂשָ ךְ ְוַאתְּ ּכִ ְלֲעֵדי ִאיׁשֵ ָכְבּתֹו ִמּבַ ְך ֶאת ׁשְ   ּבָ

  רש"י
. כלומר והיא לא נתפשה כו'

מהו דתימא פרשת סוטה על 
כרחך באשת ישראל קיימא 
מדכתיב והיא מיעוטא משמע זו 
היא דכי לא נתפשה אסורה הא 
נתפשה כו' ועלה קאי קרא 
דבתריה ועבר עליו רוח וגו' 

לן בהך אם דהיכא דמספקא 
נטמאה ואם לא נטמאה שותה 
אבל אשת כהן דליתה בכלל 
והיא לא נתפשה ליתה נמי בכלל 

   השקאה קמ''ל:
. לאחר ששתתה במתנוונה

איצטריך לאשמועינן דמותרת 
לבעלה דלא תימא זונה היא 

   שהרי בדקוה המים:
. הא ודאי בדקוה המים מתנוונה

וזונה היא אלא שתלה לה זכות 
   עלה:ואמאי מותרת לב

. שאינה במתנוונה דרך אברים
מתנוונה במעים ובירכים אלא 
ראשה ושאר אבריה כבידים 
עליה מהו דתימא הא לאו זכות 
תלה לה דאם כן הוה לה 
להתנוונה דרך בדיקת המים 
אלא באונס זינתה לפיכך 
מתנוונה שלא כדרכה ולכהן 

   מיהא תיתסר:
. משמע דאישה מבלעדי אישך

   בר הכי הוא:
. דלמיקדם שכיבת לן קא משמע

בעל לבועל הוא דאתא וסריס 
בר שכיבה הוא ואף על גב דלאו 
בר זריעה הוא. ובסריס חמה 
קאמר דמותר לקיימה ולא 
בסריס אדם שאסור לקיימה 
משום לא יבא פצוע דכא 

 (דברים כג):
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        בבבב- - - - כו, אכו, אכו, אכו, א .10
ין" ל ֲעָריֹות ְמַקּנִ     ."ַעל ְיֵדי ּכָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא   כו,ב 174"ִנְטָמָאה" "ִנְטָמָאה" :ַמהּו ּדְ
ָעִמים,  - יד)-(במדבר ה, יג  ֵני ּפְ   ׁשְ

ַעל –ֶאָחד     ,ַלּבַ
  ַלּבֹוֵעל.  - ְוֶאָחד 

  
ָהא ְזנּות, ֵה  ָרא ּבְ ּסְ ָקא ִמיּתַ   יָכא ּדְ

  ֲאָבל ָהא הֹוִאיל ְוֲאסּוָרה ְוַקְייָמא ֵאיָמא לֹא, 
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  

ין[" ל ֲעָריֹות ְמַקּנִ ָטן] ,ַעל ְיֵדי ּכָ ֵאינֹו ִאיׁש [ חּוץ ִמן ַהּקָ י ׁשֶ ָטן, ּוִמּמִ   .]"חּוץ ִמן ַהּקָ
  
175"ִאיׁש "

  ָנא ְולֹא ָקָטן. ָאַמר ַרֲחָמ  (במדבר ה, יג) 
  
  
ֵאינֹו ִאיׁש "וְ    . "ׁשֶ
  

   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי
חּוףְלַמעּוֵטי  :ִאיֵליָמא מּוֵאלְוָהָאַמר  -  ׁשָ ְתרּוָמה! ׁשְ ין ַעל ָידֹו, ּופֹוֵסל ּבִ חּוף ְמַקּנִ   : ׁשָ

  
ין ַעל ָידוֹ " יָטא –" ְמַקּנִ ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ַכב ִאיׁש אֹ  :ַמהּו ּדְ ְכַבת זֶ "ְוׁשָ   ָאַמר ַרֲחָמָנא,  (במדבר ה, יג) ַרע"ָתּה ׁשִ
ר ָהִכי הּוא,    ְוָהא ָלאו ּבַ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ְתרּוָמה"  יָטא!  - "ּופֹוֵסל ּבִ ׁשִ   ּפְ
  

ֵתיָמא ל ַזְרעֹו" :ַמהּו ּדְ 176"ְולֹא ְיַחּלֵ
  ָאַמר ַרֲחָמָנא,  (ויקרא כא, טו) 

ִאית ֵליּה ֶזַרע  ל –ּדְ    ,ִליַחּלֵ
ֵלית ֵליּה ֶזַרע  ל -ּדְ    ,לֹא ִליַחּלֵ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
א ין ַעל ָידוֹ ַרב ַהְמנּוָנאְוָהָאַמר  - ְלַמעּוֵטי ּגֹוי ,ְוֶאּלָ ְתרּוָמה.  ,: ּגֹוי ְמַקּנִ   ּופֹוֵסל ּבִ

  
ין ַעל ָידוֹ " יָטא – "ְמַקּנִ ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ָעִמים,  -  "ִנְטְמָאה" "ִנְטְמָאה" :ַמהּו ּדְ י ּפְ ּתֵ   ׁשְ
   ,ַעלַלּבַ  –ֶאָחד 

   .ַלּבֹוֵעל –ְוֶאָחד 
ָהא ְזנּות,  ָרא ּבְ ּסְ ָקִמיּתַ   ֵהיָכא ּדְ

  לֹא,  -ֲאָבל ָהא הֹוִאיל ַוֲאסּוָרה ְוַקְייָמא, ֵאיָמא 
ַמע ָלן   .ָקַמׁשְ

  
ְתרּוָמה" יָטא – "ּופֹוֵסל ּבִ ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא י ִתְהֶיה ְלִאיׁש ָזר""ּוַבת ּכֹ  :ַמהּו ּדְ    ,ַמר ַרֲחָמָנאָא  (ויקרא כב, יב) ֵהן ּכִ
ַבר ֲהָוָיה    ,ִאין -ּדְ

                                                           

ָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה ְוֵעד ֵא  יגיגיגיג 174 ּה ְוִנְסתְּ ְכַבת ֶזַרע ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִאיׁשָ ַכב ִאיׁש אָֹתּה ׁשִ הְוׁשָ ׂשָ ּה ְוִהוא לֹא ִנְתּפָ          .ין ּבָ
ּתֹו ְוִהוא ִנְטָמָא  ידידידיד א ֶאת ִאׁשְ ּתֹו ְוִהיא לֹא ִנְטָמָאהְוָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ א ֶאת ִאׁשְ   ה אֹו ָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ

ּה ְוִהוא לֹא נִ  175 ָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה ְוֵעד ֵאין ּבָ ּה ְוִנְסתְּ ְכַבת ֶזַרע ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִאיׁשָ ַכב ִאיׁש אָֹתּה ׁשִ הְוׁשָ ׂשָ  ְתּפָ

י ֲא  176 יו ּכִ ַעּמָ ל ַזְרעֹו ּבְ ׁשוֹ  'ִני הְולֹא ְיַחּלֵ   ְמַקּדְ

  רש"י
מהו דתימא נטמאה נטמאה 

. אמורים בפרשה שני פעמים
ודרשינן ליה לקמן (דף כז:) 

חד לבעל ואחד לבועל היכא א
דמיתסרא אבועל בהא סתירה 
משתעי קרא דנוהג בה דין 

   סוטה אבל הא דאסורה כו':
. דכי אתא קרא לגופיה קמ''ל

אתא דהיכא דאינו קרוב לה 
נאסר עליה על ידי קינוי זה ולאו 

   למעוטי קרובים אתא:
. ושכב איש איש אמר רחמנא

   אותה:
. שבשרו נשחף וכלה ויבש שחוף

אין בו כח ובתורת כהנים ו
בקללות שנינו דוגמתו יש לך 
אדם שהוא חולה ומוטל במטה 
אבל בשרו שמור עליו תלמוד 
לומר את השחפת מלמד שבשרו 

   נשחף:
. כמו והוינן בה מקנין על ידו כו'

   מקנין על ידו פשיטא:
. אם ופוסל בתרומה פשיטא

הוא אחד מן הפסולים המחללין 
ים את האשה כגון עובד כוכב

עבד חלל נתין וממזר דקיימא לן 
בקדושין וביבמות דפסולין 
האשה בביאתן מובת כהן כי 
תהיה לאיש זר כיון שנבעלה 

   למי שזר אצלה פסלה:
. מדלא כתיב לא לא יחלל זרעו

יחל דרשינן שני חילולין אחד 
לה ואחד לזרעה: דאית ליה זרע 
מחלל את האשה בביאתו דלית 

   ליה זרע לא יחלל:
. שמואל דפוסל ע לןקא משמ

שמעינן ליה מהא דאמר מקנין 
   על ידי שחוף:

. ובת כהן כי תהיה לאיש זר
וגו'. ומיניה נפקא לן דפסולין 
פסלי לאשה בביאתן ומדאפקיה 
בלשון הויה נדרוש דאית ליה 
הויה מי שקידושין תופסין בה 
כגון ממזר נתין וחלל פסלי אבל 
עובד כוכבים ועבד הרי הן 

דלית להו הויה לא כבהמה וכיון 
נפסלו עובד כוכבים אין לו 
קידושין בישראל דכתיב (ויקרא 
כ) איש אשר ינאף את אשת 
רעהו ותניא בסנהדרין (דף נב:) 
פרט לאשת אחרים אלמא לית 
להו אישות עבד עם החמור 

     כתיב בהו עם הדומה לחמור:
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ר ֲהָוָיה  ָלאו ּבַ   לֹא,  -ּדְ
ַמע ָלן ָפֵסיל  ִמְד  ָקַמׁשְ י ּדְ   יֹוָחָנן, ַרּבִ

י  ָאַמרּדְ  ּום  יֹוָחָנןַרּבִ י ִמׁשּ ָמֵעאלַרּבִ   : ִיׁשְ
אּו ַעל ַהּכֹ  ּבָ ִין ְלגֹוי, ֶעֶבד ׁשֶ יה, וְ ֶהֶנת, ִמּנַ ִוּיָ ת ִיׂשְ וְ ַעל ַהּלְ ָסלּוָה ַעל ּבַ ּפְ    ?ָרֵאל ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ה"ּוַבת ּכֹ ׁשֶ י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ 177"ֵהן ּכִ
 ,  (ויקרא כב, יג) 

ּה,  ין ּבָ ׁש לֹו ַאְלָמנּות ְוֵגירּוׁשִ ּיֵ   ִמי ׁשֶ
ֵאין לוֹ  ּה  ָיְצאּו ּגֹוי ְוֶעֶבד ׁשֶ ין ּבָ   ! ַאְלָמנּות ְוֵגירּוׁשִ

  
א    ?ְלַמעּוֵטי ַמאי ,ְוֶאּלָ

  
א ָאַמר ּפָ   : ַרב ּפַ

ְבֵהָמה.  ֵאין ְזנּות ּבִ ֵהָמה, ׁשֶ   ְלַמעּוֵטי ּבְ
  

ְרַזְקָיאָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבא ִמּפַ   : ַרב ַאׁשִ
ְבֵהָמה ַנן ֵאין ְזנּות ּבִ ֲאמּור ַרּבָ ָתא ּדַ    ?ְמָנא ָהא ִמיּלְ

ְכִתיב ֶלב :ּדִ 178""לֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ
  , (דברים כג, יט) 

   :ָיאְוַתנְ 
ֶלב ִרין,  -, ְמִחיר זֹוָנה "ֶאְתַנן ּכֶ   מּותָּ

ֱאַמר: ּנֶ ֵניֶהם" ׁשֶ ם ׁשְ ַנִים – (דברים כג, יט) "ּגַ ָעה ,ׁשְ   . "ְולֹא ַאְרּבָ
  

א  ְכַבת ֶזַרע""ְוֶאּלָ ה ִלי -  (במדבר ה, יג) ׁשִ   ?ָלּמָ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ִמיּבָ

ְכַבת ֶזַרע"" ָרט ְלָדָבר ַאֵח  - "ׁשִ   . "רּפְ
  

  ? ָדָבר ַאֵחר""ַמאי 
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
א ָלּה  יּנֵ ּקִ ָרט ְלׁשֶ ּה. ׁשֶ ּפְ ַדְרּכָ   לֹא ּכְ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ּה ׁשֶ  ַדְרּכָ ה" ?!לֹא ּכְ ָ ֵבי ִאׁשּ ּכְ 179"ִמׁשְ
ִתיב!  (ויקרא יח, כב)    ּכְ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

ֶרְך ֵאָבִרים.  א ָלּה ּדֶ יּנֵ ּקִ ָרט ְלׁשֶ   ּפְ
  
ֵייַמר ֵליּה ָא    : ַאּבַ

ָעְלָמא ִהיא,  ִריצּוָתא ּבְ   ּפְ
   ?!ּוְפִריצּוָתא ִמי ָאַסר ַרֲחָמָנא

  
א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ

ָרט ְלׁשֶ  יָקהּפְ ְנׁשִ א ָלּה ּבִ יּנֵ   . ּקִ
  

ָאַמר לּום ִהיא, "ַהֲעָרָאה זֹו ַהְכָנַסת ֲעָטָרה" :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ יָקה, ְולֹא ּכְ   , ֲאָבל ְנׁשִ
יָקה.  ָאֵתי ְקָרא ְלַמעּוֵטי ְנׁשִ   ַהְיינּו ּדְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ יָקה" :ֶאלָּ א ְלֵמיַמר - " ַהֲעָרָאה זֹו ְנׁשִ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

ֶרְך ֵאָבִרים.  א ָלּה ּדֶ יּנֵ ּקִ   ְלעֹוָלם ְלׁשֶ
ֵתיָמא ְלָיא ַרֲחָמָנא :ְוַמהּו ּדְ ַבַעל ּתַ ְקֵפיָדא ּדְ   ּוַבַעל ָהא ָקא ָקֵפיד,  ,ּבִ
ַמע ָלן.    ָקַמׁשְ

                                                           

ֶחם ָאִביָה ּתֹ  177 ְנעּוֶריָה ִמּלֶ ית ָאִביָה ּכִ ָבה ֶאל ּבֵ ה ְוֶזַרע ֵאין ָלּה ְוׁשָ י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ   אֵכל ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל ּבוֹ ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ
ית ה 178 ֶלב ּבֵ י תֹוֲעַבת הלֶֹהיָך ְלָכל ֶנֶדר -ֱא  'לֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ ֵניֶהם-ֱא  'ּכִ ם ׁשְ   לֶֹהיָך ּגַ
ה ּתֹוֵעָבה ִהוא 179 ָ ֵבי ִאׁשּ ּכְ ב ִמׁשְ ּכַ   ְוֶאת ָזָכר לֹא ִתׁשְ

  רש"י
מי שיש לו אלמנות וגירושין 

. הוא דכי אין לה זרע ממנו בה
ושבה אל בית אביה מלחם 
אביה תאכל דלא פסלה בביאתו 
יצא עובד כוכבים ועבד שאין לו 
אלמנות וגירושין בה שלא תפסו 
לו בה קידושין וכשמת אין שם 
אלמנות עליה וביבמות פריך 
אימא לקולא דמי שיש לו 
אלמנות וגירושין הוא דכי אית 
לה זרע לא תיכול אבל עובד 

זרע כוכבים ועבד אפי' אית לה 
מיניה תיכול והתם משני לה. 
בהבא על יבמתו ומיהו שמעינן 
[ליה מהא] דמקנין ע''י עובד 

   כוכבים:
. מי שאינו איש דמתני' ואלא

   למעוטי בהמה:
. אינה נעשית דאין זנות לבהמה

זונה בבעילת בהמה ואינה 
   נאסרת על בעלה:

   . נתן טלה באתננה:אתנן זונה
   . החליף כלב בטלה:מחיר כלב

. שאם אדם אומר תנן כלבא
לזונה היליך טלה והבעלי 

   לכלבי:
. היתה לו שפחה זונה מחיר זונה

והחליפה בטלה ומדקאמר אתנן 
כלב מותר מכלל דלאו זנות הוא 
דאי זנות הוא הוה חייל עלה 

   שם אתנן:
. כיון ואלא שכבת זרע למה לי

דאמרת מקנין ע''י שחוף. 
לשקינא לה שלא כדרכה. אל 

להבעל שלא תסתרי עמו 
   כדרכה:

. הוקשו שני משכבי אשה כתיב
משכבותיה לכל דברים וכיון 
דנאסרת עליו אמאי לא הוי 

   קינוי:
דרך אברים פריצותא בעלמא 

   . שוכב עמה בקירוב בשר:הוא
. פריצותא מי קאסר רחמנא

אשה על בעלה בהכי וכיון דלא 
מתסרא עליה בהכי פשיטא 

   דלאו קינוי הוא:
מש באותו . משיק השבנשיקה

   מקום:
. היינו דאתא קרא למעוטיה

   דלא תימא העראה היא:
. ביבמות (דף אלא למאן דאמר

נה:) העראה האמורה בתורה 
שהיא כגמר ביאה בכל העריות 
כדכתיב (ויקרא כ) את מקורה 
הערה את שארו הערה זו נשיקה 
מאי איכא למימר היכי מצית 
למימר דאתא קרא למעוטה 

כל דבר הלא כגמר ביאה היא ל
   חוץ משפחה חרופה:

. דכתיב בקפידה דבעל תליא
וקינא ובעל הא חזינן ליה 

    דקפיד שהרי קינא לה על כך:
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        כז, אכז, אכז, אכז, א    ––––    כו, בכו, בכו, בכו, ב .11
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

א ָאָדם    כז,א ָ   ּדּוָמה, ^ -ִיׂשּ
א  ָ ת ּדּוָמה.  -ְוַאל ִיׂשּ   ּבַ

ּזוֹ  ָרה,  - ׁשֶ ׁשֵ ה ּכְ יּפָ ָאה ִמּטִ   ּבָ
סּוָלה.  -  ְוזוֹ  ה ּפְ יּפָ ָאה ִמּטִ   ּבָ
  
יוְ     :ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ

א ָאָדם  ָ ת ּדּוָמה -ִיׂשּ    ,ּבַ
א ְוַאל  ָ   ּדּוָמה.  -ִיׂשּ
ּזוֹ  רּות,  - ׁשֶ ׁשְ ֶחְזַקת ּכַ   עֹוֶמֶדת ּבְ

רּות.  -  ְוזוֹ  ׁשְ ֶחְזַקת ּכַ   ֵאיָנּה עֹוֶמֶדת ּבְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
א ָאָדם ּדּוָמה"   ! "נֹוׂשֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָרא  א"ְוִתְסּבְ ה?!  "נֹוׂשֵ ִחיּלָ   ְלַכּתְ

א,  א"ֶאּלָ    ."ִאם ָנׂשָ
  

ת ּדּוָמ  ֵני ַנִמי "ּבַ   !ה"ּתְ
  

  ְוִהְלְכָתא: 
א ָאָדם  ָ ת ּדּוָמה,  -ִיׂשּ   ּבַ
א  ָ   ּדּוָמה.  -ְוַאל ִיׂשּ

  
ָתֵני  ר ַמַעְרָבאּדְ ֲחִליָפא ּבַ יּה  ַרב ּתַ י ּדְ ַקּמֵ הוּ ַרּבִ   : ַאּבָ

ה " ה ְמַזּנָ ָ ִרין,  - ִאׁשּ ׁשֵ ֶניָה ּכְ   ּבָ
ַעל.  ִעילֹות ַאַחר ַהּבַ   רֹוב ּבְ

  
  
  

ֵעי    : ַרב ַעְמָרםּבָ
יֹוֵתר, ַמהּו? ָהְיָתה ּפְ    רּוָצה ּבְ

  
ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ א ָסמּוְך ְלִווְסָתּה " :ַאלִּ ֶרת ֶאּלָ ה ִמְתַעּבֶ ָ ֵעי ְלָך,  "ֵאין ִאׁשּ יּבָ   לֹא ּתִ

ּה ּדְ    ,לֹא ַמְנַטר ָלּה וְ לֹא ָיַדע ּבָ
ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ֵעי ְלָך ַאּלִ יּבָ י ּתִ ֶרת ֶאלָּ " :ּכִ ה ִמְתַעּבֶ ָ    ?ַמאי –" א ָסמּוְך ִלְטִביָלָתּה ֵאין ִאׁשּ

ּה, ָנטֹוֵרי ַמְנַטר ָלּה,  ָיַדע ּבָ יָון ּדְ   ּכֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

יָון  יֹוֵתר ְפ ּדִ ּכֵ    ?לֹא –רּוָצה ּבְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  

  רש"י
. נטענת ונדברת בפי כל על דומה

ניאופיה דומה לשון קלסה 
ודיבור כדאמרי' בנדה (דף סו.) 
דומת עירך עלתה ביך וההוא 
לאו חשד הוא אלא דיבור יתר 

חביבותה  שהיו נדברים בה על
של בעלה ואף קלסה לשון דיבור 
יתר הוא לפיכך הוא נהפך 
ללשון שבח וללשון גנאי כדאמר 

   (שמקלסין אותו):
. שמא וזו באה מביאה פסולה
. [שזו] מעובד כוכבים או ממזר:

הבת עומדת בחזקת כשרות 
ומותרת לבעלה ולטיפה פסולה 
לא חיישינן דרוב בעילות אחר 

   הבעל ומבעלה נתעברה:
. זו אינה עומדת בחזקת כשרותו

שמזנה תחתיו ונאסרת עליו 
והוא אינו רואה ואינו מגרשה 

   ובא עליה באיסור:
. הא ותסברא נושא לכתחילה

ודאי מקלקלה ליה אלא על 
כרחך משבשתא היא ובעית 
לתרוצה ולמתני אם נשא אדם 
דומה מותר וכיון דבעית 
לתרוצה אלמא תנא לאו דוקא 

יכא ולא מותבינן מינה דא
למימר בהא נמי טעה ותני נמי 
בת דומה ואנן נמי כי אמרינן 
ישא אדם זו ולא ישא זו לאו 
לכתחילה אם ימצא אחרת אבל 
מי שאינו מוצא אלא שתים אלו 

   ישא זו ואל ישא זו:
. הלכך בת דתני רב תחליפא כו'

דומה כיון דכשרה היא טוב לו 
שישאנה שתהא תחתיו בחזקת 
היתר ואל ישא דומה 

לקלתו לשמש עמה שמק
   משנאסרה לו:

. דאיכא היתה פרוצה ביותר
למיחש דרוב בעילותיה משל 
אחרים: מהו שיהו בניה 

   כשרים:
אין אשה מתעברת אלא סמוך 

. לפני ווסת נדותה יום לווסתה
אחד דלא ידע הבעל את ווסת 
נדתה דלנטרה אותו היום 

   מלזנות שלא תתעבר בזנות:
' . פלוגתא במסכי תיבעי לך כו'

   נדה (דף לא:):
. לאחר שטבלה סמוך לטבילתה

   ביום טבילתה או ליום מחר:
או דלמא כיון דפרוצה היא 

. לא מצי מינטר לה ביותר
     שנשמטת מאצלו פתאום:
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ין" ית ּדִ ּבֵ ין ָלֶהן: [ ְוֵאּלּו ׁשֶ   ְמַקּנִ

ְעָלּה,  ְתָחֵרׁש ּבַ ּנִ   ִמי ׁשֶ
ה,  טָּ תַּ   אֹו ִנׁשְ

ָה  ֵבית ָהֲאסּוִריןאֹו ׁשֶ   . ]"ָיה ָחבּוׁש ּבְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

180"ִאיׁש""
ְלמּוד לֹוַמר      ?(במדבר ה, יב) ""ִאיׁש ִאיׁש ַמה תַּ

ת ֵחֵרׁש,    ְלַרּבֹות ֵאׁשֶ
ת ׁשֹוֶטה,    ְוֵאׁשֶ

ְעמּום, ת ׁשִ   ְוֵאׁשֶ
ם,  ְעָלּה ִלְמִדיַנת ַהּיָ ָהַלְך ּבַ   ְוׁשֶ

ֵבית ָהֲאס ָהָיה ָחבּוׁש ּבְ ָתן.  - ּוִרין ְוׁשֶ תּוּבָ ין ָלֶהן ְלפֹוְסָלן ִמּכְ ין ְמַקּנִ ית ּדִ ּבֵ   ׁשֶ
קֹוָתן    ?ָיכֹול ַאף ְלַהׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר:  ּתֹו"תַּ 181"ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאׁשְ
   .(במדבר ה, טו) 

י  י ַרּבִ י ַרּבִ י ַרּבִ   אֹוֵמר: יֹוֵסי יֹוֵסי יֹוֵסי יֹוֵסי ַרּבִ

ית ָהֲאסּוִרין ַיׁשְ  ְעָלּה ִמּבֵ ֵצא ּבַ ּיֵ קֹוָתּה, ְוִלְכׁשֶ הַאף ְלַהׁשְ   . "ֶקּנָ
  

ַמאי ָקא ִמיְפ     ?יְלגֵ ּבְ
  

ֵעיַנן  ַנן ָסְבִרי: ּבָ אַרּבָ 182... ְוֵהִביא" "ְוִקּנֵ
   .טו)-(במדבר ה, יד 

י ֵעיַנן  ְוַרּבִ א... ְוֵהִביא"יֹוֵסי ָסַבר: ָלא ּבָ   ."ְוִקּנֵ
  
  

                                                           

ּתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל 180 ֶטה ִאׁשְ י ִתׂשְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ  ּדַ

ּתֹו ֶאל ַהּכֹ  181 ן ָעָליו ְלבָֹנה כִּ ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאׁשְ ֶמן ְולֹא ִיתֵּ עִֹרים לֹא ִיצֹק ָעָליו ׁשֶ יִרת ָהֵאיָפה ֶקַמח ׂשְ ָנּה ָעֶליָה ֲעׂשִ י ִמְנַחת ְקָנאֹת הּוא ֵהן ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ
ֶרת ָעֹון רֹון ַמְזּכֶ   ִמְנַחת ִזּכָ

אְוָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה  ידידידיד 182 ּתֹו ְוִהוא ִנְטָמָא  ְוִקּנֵ ּתֹו ְוִהיא לֹא ִנְטָמָאה: ֶאת ִאׁשְ א ֶאת ִאׁשְ ּתֹו ֶאל  ְוֵהִביא טוטוטוטוה אֹו ָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ ָהִאיׁש ֶאת ִאׁשְ
ן ָעָליו ְלבֹ  ֶמן ְולֹא ִיתֵּ עִֹרים לֹא ִיצֹק ָעָליו ׁשֶ יִרת ָהֵאיָפה ֶקַמח ׂשְ ָנּה ָעֶליָה ֲעׂשִ י ִמְנַח ַהּכֵֹהן ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ ֶרת ָעֹוןָנה ּכִ רֹון ַמְזּכֶ   ת ְקָנאֹת הּוא ִמְנַחת ִזּכָ

  רש"י
. המקנא לה וקינא והביא

ישקנה ואי קשיא בקינוי נמי הא 
כתיב את אשתו דמשמע דבעלה 
מקנא לה ולא אחר. הא מתרבי 

   מאיש איש:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּה""" ַחת ִאיׁשָ ה ּתַ ָ ֶטה ִאׁשּ ׂשְ ר ּתִ 183ֲאׁשֶ
ה ְלִאיׁש  - (במדבר ה, כט)  ָ ה ְוִאׁשּ ָ יׁש ִאיׁש ְלִאׁשּ   . "ְלַהּקִ

  
   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ִאם הּוא סּוָמא ם ׁשֶ ׁשֵ ֶקה,  - ּכְ   לֹא ָהָיה ַמׁשְ
ְכִתיב ּה" :ּדִ 184"ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִאיׁשָ

  , (במדבר ה, יג) 
ְך ִהיא, ִאם ָהְיָתה סּוָמא    לֹא ָהְיָתה ׁשֹוָתה.  -ּכָ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ֶמת לֹא ָהְיָתה ׁשֹוָתה,  ֶרת ְוִגיּדֶ ִחיּגֶ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ
ְכִתיב   כז,ב ה ִלְפֵני ה'"ְוֶהֱעִמיד ַהּכֹ ^ :ּדִ ָ יָה" ֵהן ֶאת ָהִאׁשּ ּפֶ 185... ְוָנַתן ַעל ּכַ

  , (במדבר ה, יח) 
ם  יּדֵ ר אֹו ּגִ ְך הּוא ִאם ָהָיה ִחיּגֵ ֶקה - ּכָ    .לֹא ָהָיה ַמׁשְ

  
ר י ָמר ּבַ   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ֶמת  ִאיּלֶ ם ׁשֶ ׁשֵ   לֹא ָהְיָתה ׁשֹוָתה,  - ּכְ
ְכִתיב ה ָאֵמן ָאֵמן" :ּדִ ָ 186"ְוָאְמָרה ָהִאׁשּ

  , (במדבר ה, כב) 
ם  ְך הּוא, ִאם ָהָיה ִאיּלֵ ֶקה -ּכָ    .לֹא ָהָיה ַמׁשְ

  

הדרן עלך אסורההדרן עלך אסורההדרן עלך אסורההדרן עלך אסורה

                                                           

ּה ְוִנְטָמָאה 183 ַחת ִאיׁשָ ה תַּ ָ ֶטה ִאׁשּ ׂשְ ר תִּ ָנאֹת ֲאׁשֶ   זֹאת ּתֹוַרת ַהּקְ
ּה ְוִהוא לֹא נִ  184 ָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה ְוֵעד ֵאין ּבָ ּה ְוִנְסתְּ ְכַבת ֶזַרע ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִאיׁשָ ַכב ִאיׁש אָֹתּה ׁשִ הְוׁשָ ׂשָ   ְתּפָ
ה ִלְפֵני ה 185 ָ רֹון ִמְנַחת ְקָנאֹת ִהוא ּוְבַיד ַהּכֵֹהן ִיְהיּו ֵמי  'ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאׁשּ ּכָ יָה ֵאת ִמְנַחת ַהּזִ ּפֶ ה ְוָנַתן ַעל ּכַ ָ ִרים ַהְמָאֲרִריםּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאׁשּ   ַהּמָ
ֵמַעיִ  186 ה ּבְ ִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאּלֶ ה ָאֵמן ָאֵמןּוָבאּו ַהּמַ ָ ל ָיֵרְך ְוָאְמָרה ָהִאׁשּ ֶטן ְוַלְנּפִ   ְך ַלְצּבֹות ּבֶ

  רש"י
. אשר תשטה אשה תחת אישה

קרא יתירא הוא לדרשה בסוף 
הפרשה זאת תורת הקנאות 

   וגו':
. כדמפרש להקיש איש לאשה
   ואזיל למאי הלכתא:

. מר מפרש רב אשי אמר כו'
היקישא דאיש לאשה ומר 
מפרש היקישא דאשה לאיש 

  ולא פליגי:
   . ולא חגרת:והעמיד

. ולא גידמת ונתן על כפיה
    ים:קטועת יד

    


