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יבמות
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בת כה! שניסת לישראל לא האכל בתרומה  .דפסיל לה)ב( מדקאמר לאימא פרמ להפרה נדרים .פי׳ בקוככן׳ רלא תיחא כי היכי כה א מיי׳ פ״ו מהלי
י

ס

ה

?,5״ ס,׳§א
דלענין חרומה הדרא למילתא קמייתא הדרא נמי לעני)
רחמנא וזרע אין לה ושבה מכלל דבחיי בעלה לא אכלה :מת בנה
מכהן לא תאכל בתרומה .דפסיללהלויfo$ :׳ להלרא אכלם משום נדרים וצפי מעם זה היה נראה רפריך אכל נשיאה אפילו נכנסה פו ב מיי׳ שם סלכםיג
בגה .דקתני מתניתין גבי בת ישראל מח בנה מלוי תאכל בחרומה
" מ ג?״׳"שם סל׳ימ•
נתארמל
בשביל בנה :מגלן .לזרה האוכלת תורה אור
כח י ה מיי׳ שס הל״ד.
יש
הא כבר פסקה סנא דכ
דמשמעדפשיטא לי׳ בלא שום דרשה כט ו מסיע יידסימן
בשביל בנה וניסח לזר ומס שחוזרת א בת כהן שניסת לישראל לא תאכל בתרומה
רליסעיף•.יבA,:
,
u
יי״׳׳• ל ״
ןלא״ ,
שמוצאה מכלל יא -ל ל
ואוכלת :בת ו ב ח  .ובת כהן כי תהיה ב מת ולה הימנו בן לא תאכל בתרומה ניסת
הדרא וצא איצמריך ליה קרא אלא מ״מיית הלכה ימ
אלמנה וגרושה )ויקרא כב( :כרבי ללוי תאכל במעשר מת ולה הימנו בן תאכל
ועי׳ בכ׳מ:
למסר האב לשלוחי הבמל לםלקא
מקיבאלרריש ווי .בפרק ל׳ מיתות
)סנהדרין נא (:אייל ר״ע ישמעאל אחי במעשר גניסת לכהן תאבל בתרומה מת ולה
הלכהמיי׳ה שם
ל ע ת ך ל ר ן י ה ד ר מ ש ן ס ל א כ י ן י ל א לא ״
בתובח אני דורש :כוליהקראובת הימנו בן תאכל בתרומה מת בנה מכהן לא
נשאת אלמנה וגרושה מהלב ט מיי׳ שס הל״כ:
ישירא הוא .דכתיבלעיל מיניה ובת תאכל בתרומה מת בנה מלוי לא תאבל
תלמוד לומר  .תימה לאיצמריך
כהן כי תהיה לאיש זר וסמיך ליה במעשר מת בנה מישראל חוזרת לבית אביה
לכדררשינן בפרק בתרא דנדרים
ס
)י 1י׳:(:היאף אני קורא .
ובת כהן כ תהיה אלמנה' ומציוייךאועל זו נאמר °ושבה אל בית אביה כנעוריה
תוספות ישנים
היכא דנתארמלה אי
למיכתב וכי תהיה אלמנה וגרושה  5 5מלחם אביה תאכל ז גמ׳ מת בנה מלוי
דאיצמריך קרא שאין האכ יכיל במורם הקדשים
ואנא ידענא רבבת כהן משתעי דהא תאכל בתרומה דהדרא אכלה משום בנה
לא תאכל
להפר דה״א שתועיל כאן חזרה
]לעיל סמ :סע מינה סליק :כשהיא חוורה כוי  .מנלן *אמר ר אבא אמר רב בת ובת כמאן
הואיל ולא היתה כאן יציאה גמורה ו־תי־ ־״»,,״
אקרא קאי ובת כהן כי חהיה אלמנה
וגרושה וזרע אין לה כשהיא חוזרת כר״ע דדריש ווי אפילו תימא רבנן כולא אבל כל זמן שלא נחארמלה פשימא משמע במורם מ! הקדש״
לביח אביה חוזרת לתרומה כו׳ אבל ובת קרא יתירא הוא תנו רבנן יכשהיא
לאין ינול להפר מטו] ש מ פ י * S T J S K S S
לחזה
לעיל שח :אוכלה בשביל בנה דמתניתין חוזרת חוןרת *חוזרת לתרומה ואינה חוזרת
לשלוחי הבעל בלאו האי קרא למלזנוח כתיב בקרא ובת כהן כי
אף לחזה ושוק כדאמר לקמן :במורם ושוק אמר רב חסדא אמר רבינא בר שילא
בית אביה נפקאבכחובוחבפ׳ נערה « ' & ? ^ ^ ,
כ׳ גרשה תו מת תחמ
,
י,
מן הקדשים .חזה ושוק מדהוה מצי שס מאי קרא 0היא בתרומת הקדשים לא תאכל
*במורם מן הקדשים לא תאבל רב נחמן )לף מח (:כלררשי׳ התם פרמ לשמסר דהא מלאיש זר דהכא
 nשס כתובות כה .למכתב בקדשים וכתב בתרומת
י ׳ שמעינן כי נבעלה לגתין
קדושין סמ :למורס הוא דאחא והאי לא תאכל אמר רבה בר אבוד .ה מלחם ולא כל לחם האב לשלוחי הבעל ונדרים י
S S ^ S t
ה ת ם כחיבי מינניניי
מסי«:
לעולם הוא ולא חימא ביושבת פרט לחזה ושוק מתקיף לה רמי בר חמא
הכא לא כחיבי מיטוטי .שימה לל״י דבית אביה ביושבת תחת
תחח בעלה ישראל כלמשמע קרא
ובת כהן כי תהיה לאיש זר כו׳ דהא אימא פרט להפרת נדרים אמר רבא כבר
sM«S*5בשלמא לכל הנך אמוראי ימ־שי S
תנא דבי רבי ,ישמעאל *דתנא דבי ר׳ משאר קראי דכחיב בהו אביה אחי דמעיקראלאאכלה יא״כ
פסקה ,
.
כתובות ממ .אוקימנא להאי קרא בפרק אלמנה
שפיר דמיעימי כתיב גבי אביה ייקא S ^ l f f S S
)לעיל סח (.מבעלה לפסול ל כ ג ן ףךישמעאל °ונדר אלמנה ונדושה יקום עליה
נתין וממזר וחלל שפסיל עולמית מה ת״ל והלא מוצאה מכלל אב ומוצאה אבל לרבינא בר שילא דדריש מהיא לאיש זר דהא אף בתרומה
ל!ש» אל ?  2אטה
בתרומה הקלשיס מ א י מ ש
וכמת דמנסבא לזר דלא אכלה מכלל בעל יאלא הרי שמסר האב לשלוחי
בחוזרת לבית אביה מיירי וי״ל טון כנעוריה וא״כ קרא
מושבה אל בית אביה ילפינן מכלל הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי
כה ^
״!r T<Zלכתב רישיה לקרא ובת איש
הגהות הב״ח דמעיקרא לא אכלה ומילתיה דרב הבעל ונתארמלה או נתנרשה בדרך היאך
נראה לבחוזרת לרשות אביה מייר נשייו"לע^״?י,זרע
)א( ׳ למכתב חסדא מבתרומתינפקא דא״כ דכולה אני קורא בה בית אביה של זו או בית
ומיהו קשה למאן דדריש מלחם ןלא אין ל 0והא אץ לה .הקשה
קרא לנבעלה לפסול לה אתא ליכתוב
למנ״מי ולד דאי כתב בקדשים לא תאכל מאי בתרומת שמע בעלה של זו אלא לומר לך כיון שיצאה
מבשרדלגב׳בנהנמיכתיכ'ליליכיתי גבל יב'וס פי׳ מ £
דרכיה
ים
)לעיל לף מתים
מאכילודרכףמ
בלחמו
סי(.יאכלו
רחמנאכו׳להד״עיקיא :מינה הכי קאמר יש לך אחרת שעה אחת מרשות האב שוב אינו יכול להפר הם
והיה'לן
ילוד
ומפרשי׳בשעת
כחייםאיןמשלו
דכתיב ובן
z1
1
)ב( רש״י דיה בת
הא
נועםאס יש לו בן
דרכי אבל
כהן שאוכלת בקדשים כגון תרומה ואינה רב ספרא אמר מלחם אביה תאכל לחם י י י בלחמו וצאבבשרו :למי^ךמיתה
וכו׳ לה ישראל מדקאמר
בשעת מיתה ומת מהני
אוכלת במורם ואי זו זו חוזרת דסמיך ולא בשר רב פפא אמר מלחם אביה תאכל
הדרן עלך יש מותרות כחיים לפועלה מן היבוס
כמו כן נימא לגבי תרומה
לה ובת כהן כי תהיה אלמנה והכי לחם הקנוי לאביה פרט לחזה ושוק דמשלחן
מק׳ו ונפרש וזרע אין
תריצכא להא מילתא בפרק אלמכה)לעילייקראיגבוה ק א זכו ורבא א מ ר °ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלולה בשעת מיתה אבל כי
ל
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דף סח :(:מלחם ולא כל לחם פרש

לחזה ושוק  .והאי לחם כל מאכל
משמע כדכתיב )דניאל ה( בלשצר
מלכא עבד לחם רב הילכך איצסריך
מיעומא :ואימא פרמ להסרת גלרים.

ולא חימא כי היכי רלענין תרומה
הדרא למילתא קמייתא תיהרר נמי
לענין נדרים:מוצאה מכלל אב כו׳ .
ומי יפר לה :בית אביה של וו.הואיל
ולא יצתה לגמרי ויכול האב להפר :
או בית בטלה של זו  .והרי היא
ס׳א כשאר *נשארה אלמנה ואין האב מפר לכך
יצא מקרא הזה לומר לך כיון שיצתה
נלס מד .כו׳ :תרומה היא קנויה לכהניס
שאינה שירי שלחן מלך אבל שירי
קדשים הרי הן כמשאת מאת פני
אלהים שהן שירי שלחנו :כשהיא
חוזדח.

.

יכ

יש לה זרע בשעת מיתה
אתה ובניך ובנותיך אתך בזמן שאתך אמר רב אדא בר אהבה תנאמן הזר אע׳ג דמית אח״כ
כשהיא חוזרת לבית אביה חוזרת לתרומה ואינה חוזרת לחזה ושוק'בשביל לא תשוב לתרומת בית
בנה חוזרת אף לחזה ושוק אזל רב מרדכי אמרה לשמעתא קמיה דרב אשי גני 'יטס' י^^?א
אמר מהיכא קא מתרביא מובת מיעדיפא לה מינה התם כתיבי מיעוטי ן ^ י י ל ק י א י י ^
הכא לא כתיבי מיעוטי :בת כהן שניסת לישראל ובו׳ :ת״ר ושב אל אל ביתתמהאי!ל״
בית אביה פרט ״לשומרת יבם כנעוריה פרט למעוברת והלא דין הוא מפשטיה דפשמיה משמע
 i n J K iע?ד
ומה במקום שלא עשה ולד מן הראשון כולד מן השני לפוטרה p
עשה עובר כילוד מקום שעשה ולדמן הראשון כולד מן השני לפוסלה נראה)ראשיי ללוקא גבי
מן התרומה אינו דין שנעשה עובר כילוד לא מה לי עשה עובר כילוד לענין  $איןלובשעת * 3
ייבום שהרי עשה מתים כחיים נעשה עובר בילוד לענק תרומה שלא ע St^'iS'SS
מתים כחיים ת״ל בנעוריה פרט למעוברת ואיצטריך למכתב)א( מעוברת אין לו בשעת מיתה ואס
ואיצטריך למכתב וזרע אין לה *דאי כתב רחמנא וזרע אין לה מעיקרא חד
תלה ממוב?אי?
י
גופא והשתא תרי נופי אבל מעוברת ד מ ע ק
אימא תיבול צריכא ואי כתב רחמנא מעוברת דמעיקרא גופא בכל עת שלא יהיה לס
זרע תשוב לתרומת בית
י^י״וץ-ע
אביה דהא בכל עת שמת
׳־יי *V
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בח כהן אבל בח ישראל החוזרת לאכול בתרומה בשביל בנה כגון ילדה מכהן וניסת לישראל ומת חוזרת אף לחזה ושוק רגבי בת זרעה נשארה אלמנה
כהן כחיבי מיעוטי :פרט לשומרת יבם • שאינה חוזרת לבית אביה דהא אגידא ביה:כנטוריה .בזמן שהיא ריקניח כעין נעוריה פרט למעוברת !בה?5אמריקלא לתיטל
והלא לין הוא .ולמה לי קרא ומה במקום שלא עשה ולד מן הראשון כולד מן שני ניסת לאחד וילדה לו ומת וניסת לאחר ומח בלא בנים צריכה בתרומה דבי נשא
האשה^• 2
ז
( ! ^
)
י
ייבום ולא פשרה ולד שיש לה מן הראשי!
מניינים :מקום שעשה וצל כ ו י  .בת כהן שניסה לישראל וילדה לו וחת וניסת לאחר ומת בלא בניס עדיין היא אסורה בתרומה משום ולד מן י י ומזה  .הרב
הא ל?אמל'נ?תט׳1לל
"
" • מת ל
הראשון להא כתיב וזרע אין לה והרי יש לה :לענין ייבום ש ' &
להתייבס כדאמרן בשמעתין דרכיה דרכי נועם :לטגין מרומה שלא משה מתים כחיים  .בה כהן שילדה מישראל ומס בעלה ואח״כ מ ה חוזרת משני'הוי ממזר היינו
ואיצטריך למיכתב וזרע אין לה למטוטי יש ל ןלד)),ך :דיקא כשבא עליה קודם
בשמעתין:ואיצטריך למכהב כנעוריה .למעוטי מעוברת
לבית אביה וכולהו נפקי 1מקראי
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שנתגרשה מן הראשון
י
י
י
י
סריקח
כן לא הוי הולד ממזר  .ול׳נ א( להריי כיון לאין לחלק מן הראשון בין בא עליה קורס שנמגרשה מן השני בין לאחר שנתגרשה להא גירושי השני לא מעלין ולא מורידן שהרי קנסא הוא  .כמו כ! אין לחלק בשני דבכל
ר ממעס קנס  :ודלמא משוס דאשתיק ושתיקה כהודאה דמיא  .וא״ת ומעיקרא מאי ס״ד רבעי להוכיח דעד א׳ מהימן מאי קאמ׳ הא אסתיק מהימן אפיי אמי איני יודע מהימן .וי״ל דאה״נ לאישתיק לאו דוקא אלא ה״ה
והלם אומר לא אכלתי .משמע דוקא משוס דלא)אמר( אכלתי דקאמ' דידע שפיר דלא אכל והשתא קא דחי דקאמ' ודילמא משוס דאשתיק והא מקט והלה אומי לא אכלתי לא ידעתי שאכלתי :רבי מאיר מחייב  .ואית
א אמר" חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן .וי״ל ה״מ היכא שהוא מודה שהוא חייב דודא׳ כיון שהוא מודה שהוא ח״ב ישלם דהא לכפרה אתו .אבל הכא שאומר דאינו ח״ב ודאי לא יפרע אס לא משכנו :אם ירצה
ם פריך מאי מגי הוא הלא אין אדם משים עצמו רשע .ומשני דר״ל דמתרצינן דבוריה לאמרי׳ רל״ל לא אכלתי כוגג אלא מזיל .וא״ת ומשלינן ליה .וי״ל לעביל איניש למכס׳ חטאיה כלכתיב אשרי נשיי פשע כסוי ממאה:
א( עי׳ לקמן ע״ב בתוס׳ חד מקמאי שהאריך ג״כ בוס
אגל אס נתגרשה ובא

עין משפט
נר טצוה

*שמותרות
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האשד.,

יבמות

פרק תשיעי

מסורת הש״פ

איירי ואיירי לעיל ביש מותרוח ב ס מ ל חרומה ומעשר

םייקא  .ריקה כמו אילן שרק)ב״ב דף כ ז  : ( :ולא נעשה ממיס החיים.

קחני נמי הא פירקא בתריה דאיירי נמי ב ה ט דקתני

וחחזור לזיקה אס ימות בנה לאחר זמן :דרכיה דרכי נועם ־ וזו שהיה

א א מיי׳ ע״י מהלי
גרושין הלנה ס המג
טשיןנטוש״עאס״ע סימן
לה בן ולא נזקקה ליבם וניסח לשוק ומח בנה אם תאמר החלוץ הרי
.היחה בח לוי נפסלה מן המעשר בח כהן מן התרומה:
יז סעיף נ ו :
מהלכות
ב ב מי" פיב
היא מפגנה על בעלה הילכך על פרחך בן אין לו בשעה מיחה קאמר
ממזר מזה ומזה .אר״י ואפילו לאחר שנהן הראשון גע הוי
אנל הלכה ט סמג
והרי יש לו :
תורה אור
ממזר מן השני מידי
לאיי! דלה טוש׳ע שס :
ג ג מי" פ״ מהלי דהוה אראשון *שהולד ממזר ממנו  :סריקא והשתא גופא מליא אבל זרע אין לה
הדרן עלך יש מותרוה
גירושין הלכה ז סמג
דרישא ברשוח ב״ד ובעד דמעיקרא גופא סריקא והשחא גופא סריקא
עשין נטוש׳ע שם :
אחר אלמא עד אחד
 .באו ואמרו לה כי׳ .
ד ד מי" פייח מסל
אימא לא צריבא ן סימ״ן אמר ליה לא נעש״ה
איסורי כיאה הלכה נ מהימן מנלן .למאי לם״ל השחא לעל
בעד אחד כדרייקינן

הולד

מכלל

האשד,

אחל מהימן מראורייחא הא דקרי מעשייה במית״ה נעש״ה ולא נעשה בולד
^׳,״ ^
תעשר הלכה נ ליה ברשות ב״ל לפי שיש לברים יבם והדומה יבום והדומה סימ״ן :אטד ליה
כשאר אשת איש שזיכתה להן• לאו
טושיע
וומ״׳פיומהל׳שס :תרומות שאין נאמן להם וצריכה לישאל לב״ר רביהודהמדאסקרתא לרבא לא נעשה מתים
אנוסה היא ואע״ג דהימנוהו רבנן
הלנה ז טיש״ע שם :להחירה לינשא על פיו אבל בשנים כחיים לענין יבום מקל וחומר ומה במקום
לעד אחד באשה משום עיגונא מטמא
ז ז מי" פ״ח מהלכות הדבר ידוע
מאי משום דהיא גופא דייקא עד
שהיא מוחרח ואע״ג שעשה ולד מן הראשון כולד מן השני
_ ,
ינום הלכה ט סמג
דידעה בקושמא ומינסבא והא דלא
כמו
התורה
מן
מאמן
עכשיו
»שי! » טיש׳ע ש דסבור
לפוסלה מן התרומה לא עשה מהים כחיים
דייקא קנסי לה :וצריכה גע מזה
יסי״ז קעי =עי 1י  :שנים מ״מ אסורה לחזור )ב( דבעד מקום שלא עשה ולד מן הראשון כולד מן
ומזה־ אם חרצה למשא לאחר ומעמא
גירושין
״"׳ "
"
הלכהטוסמג אחד הוה לה למידק אע״פשהאמינתו השני לפוטרה מן הייבום אינו דין שלא
טשין נ טישיע שם
 ,דבעיא גט משני מפרש בגמרא :
מאיר מחייב .
ר^י
חייה
סימן יז סעיף ג :
נועם
דרכי
דרכיה
ת״ל
כחיים
מתים
נעשה
 1מזונות  .ואפילו מה שלוחה ואכלה
ט ט מיי' פיג מהלכות וממשכנים אוחו אם אומר שלא
•להבי׳ולאלמיילסאר)ג( חייביחכ51ת ^ ו כ ל נתיבותיה שלום *ונעשה מתים כחיים
שגגות הלכה א :
חחפיו :בלאות .ואפילו שחיקח בגדים
]עיין היטיב תישי כריתות מיחאלהו בכפרה ולא בעי משכוני* :לענין חרומהמקי׳ו ומה במקום שלא עשה
שהיו לה לא תוציא משם  :והולל
י נ  .שילהי דיה אי דילמא
ממזר מזה ומזה  .אס ילדה משני
ולד מן הראשון כולד מן השני לפוטרה מן
ומה
וכזי 1ק5יע וע׳ע תיס'
ממזר גמור ואם שוב החזירה ראשון
ר״ה ו .דיה יקריב[ הייבום עשה מתים כחיים מקום שעשה ולד מן הראשון כולד מן השני
י י מיי׳ שס הלכה ב  :לפוסלה מן התרומה אינו דין שנעשה מתים בחיים ת״ל °וזרע אין לה והא ייקיאףלוה לו הוי ממזר מ ד ב ר י ה ם :
יאכלמיי׳שסהלכהא:
משום זונה:
נפסלה מן הכהונה
ק
״ן
 , pjyt,י
ן ל ק
אין ל ה ונעשה ולד ק
מן המעשר  .קנסא וכן חרומה
שלא עשה מתים בחיים לענין תרומה עשה ולד מן הראשון מ ל
דרבנן :יורשין כתובתה  .בגמרא
הראשון
מן
מקום שעשה מתים בחיים לענין יבום אינו דין שנעשה ולד
פריך כתובה מאי היא :מוצצי!
א ״ א ס'1
' א
;
תום׳ ח ד מקמאי כולד מן השני ת״ל °ובן אין לו והא אין לו ולא נעשה ולד מן הראשון כ ו ל ד ד נ ד ס
ולבנן גזור דלא לייבם ואחיו של מי
״ ולבנן
כחיים לפוטרה .מן• ׳ י
במקום שעשה מתים
לתרומה
והולד ״ממזר מן
ק דתנן״ «
1
מק״ו מה  ,ו
•
 •,השני 1
חולץ מדרבק משום גזירה שמא
בגט׳ לא עשה ולד מן הראשון כולד מן השני מקום שלא עשה מתים כחיים
־ ה ומזה אמרי
משני ממיר מדאורייתא
יאמרו גירש זה ונשא זה כוי כדמפרש
ומותר בממזרת ומראשון לענק חרוטה אינו דין שלא נעשה ולד מן הראשון כולד מן השני תלמוד
ממזר מדרבנן ואסור
בגמ׳)לקמן פח (:גבי גט  :ביאתה או
לומר אין לה והא יש ל ה :
בישראלית ובממזרת נמי
ש 0

ה

בגמרא

מ  5ל כ י ת

מסיפא :תצא מזה ומזה .
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]ע׳ תוספות זנחיס טז:
דיה כל חדא ותוס׳ חולין
כ;  :דיס ותהא[

—•מ*©•^——
הגהות הב״ח
)א( נטי קיו ומה אס :
)ג( תום׳ ד״ה מכלל וכו׳
לחוור לו דנעד אחד :
)ג( דיה ר' מאיר וכו׳
חיינ׳ חטאות  .נ׳נ ע״
נערכין דף נא ופי אמרו
לו דף ינ נמ׳פ התום׳
נד״ה או דלמא •

נן

אסור דאין ביד מתנין
לעקור דבר מן התורה
בידים אלא בשב ואל
תעשה בגון שופר ולולב
שאין דוחים את השבת
וכיוצא בה! אבל לעשות
ג « ונדרים לפי העת

מליצתם  .ארישא פליג

הדרן עלך יש מותרות

מייבמין :ואין הולד ממזר .

יה!מ

ד,

י ש

ב

ב״ל • שבאו שני עדים ואמרו מח
בעליך וניפח מעצמה שהרי לא היחה
צריכה להיתר ב ״ ד :

ג

דיחיד שעשה בהוראה ב״ד פטור :
שלא טל פ׳ ב״ד  .אלא במדים הייבח
קרבן דשוגגח
להפטר

ט

ד

,

,

מן

היא ואין
הקרבן

זה אונס

דאיבעי

גליו! הש״ס
תוס ד״ה הולד ממזר
וני׳ שהולד ממזר
ממט  .עי' לעיל דף מט
ע״כ תודיה סיטה נמ׳ :

לה

ל א מ ת י נ י ft j :׳ הא אישתי? מהימן .
ולא אמרינן חולין לעזרה קא מייחי :לעיל יא.
א׳ נימא תר׳  .אמרו לו אכלת חלב:
וכי לא מכחיש ליה מהימן  .אלמא עד
אחר מהימן

באיסור והיתר דקא

מייתי חטאת אפומיה ומיתאכלא דאי
לא מהימן היכי מחאכלא דלמא חולין
בעזרה גינהו:

ומה אס ירצה לומר

מזיד הייתי .הרי זס נאמן

לפטור

שנת קמה .לקמן קכנ.
עצמו מקרבן דאין
עדים מצו נכורוש מו:
להכחישו בהא הילכך אי אמר נמי לא
קדושין סס] :כריתות יא[:
אכלתי נאמן ומדאיפליגו בהא מכלל

ש

L

מותרת לחזור

לו .דאנוםה היא:ופעורה מן ה ק ר ב ! .

ה

י

אם

החזירה הראשון :ניסת שלא ברשות כריתות יא:

האשד"* ,שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מ ת בעליך וניסת
ואח״כבאבעלה תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה
כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות לא על זה ולא על זה ואם נטלה
ולעקור' דבר מן יהתורה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר מזה ומזה ולא זה וזה מטמא לה ולא זה וזה
בידים והפקר ביד היה
לעקור זכאים לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה יהיחה בת
הפקר אפילו
בידים  .והוי יודע דהא ישראל נפסלה מן הכהונה ובת לוי מן המעשר יובת כהן מן התרומה ואין
דקתני הולד ממזר מזה
ומזה דוקא כשההזירה יורשין של זה ויורשין של זה יורשין את כתובתה 'ואם מתו אחיו של זה
הראשון בלא נט
מהשני ואחיו של זה חולצין ולא מייבמין ר׳ יוסי אומר כתובתה על נכסי בעלה
הוא שהולד ממזר
מדרבנן אבל לאחר גט הראשון רבי אלעור אומר הראשון זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת
השני נהי שאסורה
לחזור לו אבל אינו נדריה רבי שמעון אומר *ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון פוטרת צרתה
ממזר אפי׳ מדרבנן
החזירה ואין הולד ממנו ממזר ואם ניסת שלא ברשות מותרת לחזור לו ניסת על פי
וכן שני אם
לאחר שנתן לה הראשון ב״ד תצא ופטורה מן הקרבן לא ניסת על פי ב״ד תצא וחייבת בקרבן יפה
גט אף על פי שאסור
לעכבה בידו מיהו אין כח ב״ד שפוטרה מן הקרבן *הורוה ב״ד לינשא והלכה וקלקלה חייבת
הולד ממזר דתנן
בהאי בקרבן שלא התירוה אלא לינשא» גמ׳ מרקתני סיפא נשאת שלא ברשות
פרקין אשרו לה מת
בעליך ונשאת ואחייב מותרת לחזור לו שלא ברשות ב״ד אלא בעדים מכלל דרישא ברשות ב״ד
אמרו לה קיים היה
מזה ובעד אחד אלמא עד אחד נאמן וחנן נמי"הוחזקו להיות משיאין עד מפי *עד
באותה שעה תצא
ו א ש ד  ! ^ - T ^ rמפי עבד ומפי שפחה אלמא עד אחד מהימן ותנן
» ! ד י נ ^ ^ נמי * עד אחד אומר אכלת חלב והוא אומר לא אכלחי פטור טעמא דאמר
םיג

דקתגי לא

.

^ ^  £לא אכלתי הא אישתיקמהימן א ל מ א ע ד אחד מהימן מדאורייתא מנא ל!
ממ.ר אפי׳ דרמ! ומותר דתניא או הודע אליו חטאתו *ולא שיודיעוהו אחרים יבול אע״פ שאינו
מאי
^ ״ ־  S £מכחישו יהא פטור תלמוד לומר או הודע אליו מ״מ היכי דמי אילימא דאתו
^ י ״ יייא׳טיז חרי ולא קא מכחיש להו קרא למה לי אלא לאו חד וכי לא קא מכחיש ליה מהימן ש״מ עד אחד
ל א ח ר

ר

דרישא עד אחד אומר אכלת כו׳דדייק
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א

ייקר מינה הא אישחיק חייב דברי הכל היא:
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והא דק־ני סיפא גבי
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ב״מ ג :כריתות יא:

קיים היה;באותה שעה נאמן וממאי דמשום דמהימן דלמא משום דקא שתיק *( ושתיקה כהודאה דמיאתדעדקתני סיפא *אמרו
^ ™ * ™ ^ שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי פטור רבי מאיר מחייב אמרר׳ מאיר קל וחומר)א( אם הביאוהו
דפרכי' שנים לידי מיתה חמורה לא יביאוהו לידי קרבן הקל אמרו לו מ ה אם ירצה לומר מזיר הייתי רישא
מראורייתאאלאמדר״ן.
וראייתם הא
י

ל

בשמעתא ]דף 5ד[ דעד
האחרון 'אינו£ממזר ומאי אינו ממזר מדאורייתא אבל מ״ט
סיפא' י ׳
הכי מדקתני •
ומפרש י י
אחד ביבמה ובית לא דק הא טדקתני סיפא הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר שיט דוקא קתני *( נ
מדרבנן הוי ממזר טנלל דרישא דקתני
ממזר מדאורייתא קאטר וזה הפי׳ רחוק טן הדעת טאד בכטה תשובות  .חדא דהיכי פשיטא ליה טאי אינו ממזר מדאורייתא אלא מדרבנן ועוד אם איתא דאחרון ממזר מדרבנן ליתני הולד ראשון ואחרון ממזר כדקחני
רישא והולד טמזר מזה ומזה דפירושו לראשון טדרבנן ולשני טדאוריית' והנא נטי ליתני הכי ועוד דקתני סיפא נבי מתה אשתו הולד ראשון ממזר והאחרון אינו ממזר וכי היכי דאחרון אינו טטזר דהתם מותר בישראלית
ה׳נ האי אינו ממזר כלל אפי׳ דרבנן א() .עיין לעיל סוף פ׳ החולץ נבי הבל טורים בבא נ( ועוד דלא אשכחן בשום דוכתא על הנדה ועל הסוטה וכו׳ דאין הולד ממזר בעולם דליתני )אינו( ]דהוי[ טטזר שיה׳ שב׳ הרב המחבר זיל
דעל הסוטה דרך נישואין ממזר מדרבנן( ועוד אם איתא הוי מטור מדרבנן וציע)אייש( ]איכ[ דהא דקתני רישא הולד ממזר מזה וטור ,אפי׳ לאחר נט ראשון הולד משני מדרבנן הא דאטרינן בגמ׳ בשלמא משני הוי ממזר אלא
מראשון אמאי הא אשתו מעלייתא היא וקא שרי ליה בטטורת הויל לאקשויי משני אטא• הולד ממזר משני לאחר שנתן לה נט הראשון ועוד דהא קי׳׳ל דאין ממזר מסוטה  .ורואה אני הדברים ק״ו ומה בעל דאיכא
לאו דאחרי אשר הטמאה לרבות פוטה שנסתרה ועשה דנטפאה נטמאה נ' פעמים א' לבעל ואי לבועל אפיה לא הוי ממזר מדרבנן  .וכ״ת דהא דאטדי׳ אק מטור מסוטה מדאורייתא קאםר אבל טדרבנן הוי ממזר הא לא
טצית אמרת דהא אמרי׳ בפ' יש מותרות סוטה ודאית איכא בינייהו ואם איתא שהוא ממזר מדרבנן הא לא טרנלא ליה שהרי זרעה פסול מדרבנן אלא לאו שיט שאין בזרעה שום ממזרות לא מדאוריי' ולא מדרבנן ואם
מבעל אין בה שום ממזרות כ״ש מטעל ומי׳ כיון שנפסלה מהתרומה כדדרשי' א׳ לבעל ואי לבועל ואי לתרומה כ״ש )לתרומה( ]לכהונה[ טקיו ומה נדושה שמותרת בתרומה אסורה לכהן זו שאסורה בתרומה אינו דין שאסורה
לכהן והאי קיו איתא בפ' אלמנה נבי נבעלה לפסול לה ואע״ג דפסולה לכהונה)לא( ]מימ[ מרנלא שהרי פסולה ועומדת היא משעת זנותה .מי׳ צד ממזרות ליכא לא מבעל ולא מבועל לאהר נפ ולא לפסול חלל בזרעה אם בעלה
ישראל וליכא םפיקא בהא .והא דפרבי׳ בשמעתי' דעד א' ביבמה והא טדקתני סיפא הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר ש״מ ]דדוקא[ קתני לאו מאחרון קא פריך אלא מראשון קפריך דכי היכי דראשון ממזר דקתני בסיפא מדאוריי'
קאמר הינ הולד ראשון ואחרון ממור דקתני רישא נבי יבמה מדאורייתא קאטר ואע״נ דהולד ממזר טוה וטור .דקתני רישא הוי פירושו לשני מדאורייתא ולראשו! טדרבנן ואם כן אדפריך ליה טסיפא ליםייעי׳ מרישא דקתני
הולד ממזר מזה ומזה שא׳ מהם מטור מדרבנן התם כיון)דמשטע( ]דטשני[ ממזר מדאורייתא קתני הוולד ממזר מזה ומזה אבל הכא שהראשון היל ספק ממזר לא הו״ל למתני הוולד ראשון ואחרון ממזר ומשום הכי אקשי' ליה
מסיפא דקתני הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר דכי היכי דהראשון דקתני סיפא דוקא ה״נ ראשון ואחרון ררישא דוקא והו הפי׳ הנכון ואין ספק ברבר דליכא צד ממורות אפי' מדרבנן לאחר נתינת הנפ לא לראשון ולא
לשני  .וה־כא דאיכא חד םהדא דלא מת לא הנשא לכתחילה משוס לזות שפתים ואם נשאת לא תצא אפילו לא נשאת לאי מעידיה דאמר עולא כל מקים )שהחמירה( ]שהאמינה[ תורה עד א׳ הרי כאן שנים ואם באו שנים
ואמרו מת ובי אמרו לא מת אמ לא נשאת לאי מעידיה או אפיי נשאת לא׳ מעידיד ,ולא אמרה איהי ברי לי אם נשאת תצא .כיו; דעד השתא הבא עליה באשם תלוי קאי ומכאן ואילך היל מזיד בספק איא ואם נשאת לאי
מעידיה ואמרה ברי לי פלוגתא דרבנן ור׳ מנחם בר יופי דלרבנן לא תצא והלכתא בתרוייהו אבל בנשאת עפ״י עדים שטת ואח״כ באו עדים שהוא חי אפי׳ לר״מ בד יושי לא תצא אם נשאת לא׳ טעידיה ואמרה ברי לי
ואס בא עד א׳ כשר מעיקרא והעיד שטת אפי ק' נשים העידו שלא טת כפלנא ופלנא דמי אם העידו בבת א׳ ואש באו בזה אח״! והתירוה עפיי עד א' כשר הרי הוא כשנים  .ואם באו ק' נשים אחיכ לומר
לא מת כעד א׳ דמיין ואין דבריו של א' במקום שנים  .ואם באתה אטה א׳ מעיקרא והתירוה לינשא על פיה ואחיכ באו ב׳)עדים( ]נשים[ ואמי לא מת הולכים אחר רוב דעות  .עשו שתי נשים באשה א' כשני )נשים( .
]אנשים באיש אחד[ ואפי׳ נשאת לא׳ מעידיה ואי ברי לי תצא  .ואמר רב אשי לקלא לא חיישינן  .פי׳ אם לאחר שנשאה עפ״י עד א׳ יצא עליו ]קול[ שלא מת לא חיישינן ולא תצא :
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א( נראהדמתינת עי׳ לעיל עד תינה ממזר מדרבנן הוא הגס׳ס מן הצד ושייך לקמן אצל תינות והא קיי״ל דאין ממזר משיטה  .נ( נראס־דהלשון מסורס וכ! ציל עי׳ לעיל סיפ הנזולז גבי הכל מודים ננא על הנדה ועל
הסוטה וכו׳ דאי; הולד ממ!ד ועוד דלא חשכחן נפוס דוכתא ־לתני .

