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לםניאליה• ליבם :והולל ממזר • כר״ע :בערי הזמה ־ שהאחרונים לאפילו במת בנך ואח״כ מת במליך קאמר להא לא תיבמי לך לכץן נח
הזימו את הראשונים ואמרו ממט הייתם דרחמנא הימנינהו כלכחיב מאמנת לומר מת בעליואתייבם ולאחיישינן ללמא משקרא משוס
קנח סעיף ג :
ודרשו השופטים היטב והנה מד שקר )לברים יט( ומוקמינן ליה למרחמאליה דאי הוה לןלמיחש רלמא צא לייקא שפיר משוםדמרחמא
בטמנו הייתם במסכת מכוח )לףה :(.שאכנס לביתה• ואינסבא
ליה ושמנה אמד א״כ לא הוה לן להימנוה במת במלי ותתייבם לללמא נט ב מיי׳ פ׳י מהלכות
גירושין הל׳ א סמג
לבעלה :סיפא לקחני כוי • הא עד תורה אור
משקרא משוס דמרחמא ליה אלא ודאי
לאוין קנג מושיע שס
מונמת
אינה
ליה
דמרחמא
משום
סימן ו סעיף א וסימן
 1ע י דסניא ליה אמר להו רב ששת תניתוה אמרו
*  1י ״  5״ז ב ת ? ה מ '.
אחותה
לישא
אחר לומר מתה אשתך
קנ סעיף ג :
מלדקדק שפיר ואמ״ג לרייקא שפיר
מיניה הא מד אחל לה מת בעליך ואח״כ מת בנך ונשאת ואח״ב
אלא • לא חילוק
מ״מ היא גופה לא מהימנא לומר ס ג מיי׳ פ״י מהלכות
מהימן להיא גופה איצמריך לאשמועי׳ אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד
גירושין הלכה מ סמג
שלא
במלה
מת
כך
ואחר
ה
מ
ת
מ
שם מוש״ע שס סימן
ללא מהימנא ואליבא לר״ע איצטריך ראשון ואחרון ממזר היכי דמי אילימא תרי
מו סעיף כו :
האמינוה רבנן אלא במיתת בעלה
דסד״א הואיל ואמר ר״ע יש ממזר ותרי מאי חזית דסמכת אהני סמוךאהני ועוד
לאפוקה מחזקת איסור אשת איש על
האמדקתני
מיבמה לשוק חיישא אקלקולא וכי ממזר ספק ממזר הוא וב״ת לא דק
ידי דיוק שלה משום עגונא אבל
לאפוקה מחזקח איסור ליבם לא רצו
אמרה מח יבמי הנשא קמ״ל דלא סיפא הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר ש״מ
מהימנא משום לזימנין לסניא ליה דדוקא קתני אלא לאו חד וטעמא דאתו בי להאמינה ואע״ג לרייקא שפיר ויש תוספות ישנים
דיש לה מנו ]וכמשיכ
וכראמרן אבל גבי בעלה לא
להאמינה על ידי עד אחד )ב(  :נתוס'[ :לאיסור כרת
אמרי׳ תרי אבחשוה הא לאו הכי מהימן לעולם תרי
קדושיו »• סניא ליה ואית לגרם קמ״ל לאקלקולא
כי חיבעי לך יבמה לעלמא • דהחס התרת לאיסור וכי׳ סיס
דידה חיישא כגון מת בעלי לאי אתי ותרי וכדאמר רב אחא בר מניומי *בעדי
לאיסור אשת איש ולינ
איכא למימר מפי דלא רייקא שפיר
דא׳כהול״ל לאיסור מיתה
במלה אמרינן חצא מזה ומזה וכל הזמה הבא נמי בעדי הזמה א״ל רב מרדכי
משוסדסניאליה אע״ג דמשוםדמרחמא ועוד דמל זה אנו מין
לקמן קיח :קלקולי דמחניחין בה הלכך מהימנא לרב אשי ואמרי ליה רב אחא לרב אשי ת״ש
ליה לא שבקה מלמידק משום דסניא לומר אעינ ד נ א מ ן
כאיסור אשת איש לא
שאנשא
אקלקולא דזרעה כגון מת יבמה דאי *אין האשה נאמנת לומר מת יבמי
השונאות
שנאת
שגדולה
מפי
שבקה
מהימנא הכא מ ש ו ס
ל י ה ונ״ל
מאהבת האוהבות ושכיח מפי דסניא דמסניא
נמי משקרא לא מקלקלא אלא זרעה ולא מתה אחותי שאכנס לביתה היא ניהי
דלאיסור כ ר ת היינו
ליה מדמרחמאליה כדמשמע בסוף
ואפילו לר״ע לא חיישא ולא נהירא לי דלא מהימגא הא עד אחד מהימן וליטעמיך
להתירה לינס ]וכמש״כ
האשה שלום)לקמן לף קיז .ולף קיח (:נתוס׳ ליס לאיסור[:
דהא לר״ע היא גופה מקלקלא בכל אימא סיפא אין האיש נאמן לומר מת אחי
קלקולי למחט׳ כלחנן במסכה גיטין
ועוד שיוחר קשה לה כשחפול לפניו
)לף פ (.ולעיל בשמעחין מייחינן לה שאייבם את אשתו ולא מתה אשתי שאשא
כששונאה אוחו ממה שנוח כשאוהבת
בחיובחא הכונס אח יבמחו והלכה את אחותה הוא ניהו דלא מהימן הא עד אחד
אותו דכשאוהבח אוחו אי! לה כ״כ נוח
צרחה וניסח כו׳ חצא מזה ומזה וכל מהימן בשלמאגבי אשה משום עינונא אקילו
כשתפול לפניו כי שמא יחלוץ ואפילו
יכנוס אינה שמחה כל כך כי הרבה יש תוספות חל מקמאי
סדרנים האלו בה ואוקימנא כר״ע בהרבנןאלא גבי איש מאי איכא למימר אלא
בה רבנן הנא נפי לא
אלמא ביבמה לשוק נמי איה לן כל כי איצטריךלר״ע איצטריך םדי׳א הואיל וא״ר
לה למצוא כיוצא בו או מוביס ממנו משקר • איל רב ששת
הני
אבל אם שונאחו אינה יכולה להנצל תניתוה אמרו לה מת
קלקולי ומור אי איהי לא מיקלקלא עקיבא יש ממזר מחייבי לאוין אימא חי ישא
ס״א אין זס ה ט ק נ ק י
בעלה ואח״כ מת בנה
למה לי למיחנייה כלל הא מסיפא
ועל
יחלוץ
לא
אס
לאחר
להנשא
ממנו
אקלקולא)א(דזרעא ודייקא קמ״ל)דאקלקולא
ונשאת ואחר כך איל
שמעינן דאקלקולא דזרעה לא חיישא
כרחך צריכה לינשא לשנוי לה או חלוף הדברים תצא
חיישא(
לקחני אינה נאמנת לומר מחה דידה חיישא אקלקולא דזרעא לא
והולד ממזר מראשון
חחעגן להכי מיבעיא ליה אי מיקר
ימאחרון היד איליטא
אחותי שאכנס לביתה והכי ולאילרברי רבא אמר א עד אחד נאמן ביבמה מק״ו
מעמא הוה משוס לדייקא והכא לא תרי ותרי מאי חזית
למיל מנ] .לקמן קח [:הכל ממזרים כינהו וקחני ללא מהימנא *לאיסור ברת התרת לאיסור לאו לא כל
דםמכתאהני םטוךאהני
לעבילא
משוס
מעמא
ואי
שפיר
לייקא
ועוד ממזר)ספק( ]ודאי[
וכ״ש מח יבמי לחייבי לאוין בעלמא שכן א״ל ההוא מרבנן לרבא היא עצמה
לאיגלויי הוא איכא למסמך אךיןקא מט1ר)ודאי( ]ספק[ הוא
כינהו אלא הא איצטריך לאשמועינן תוכיח דלאיסור כרת התרת לאיסור לאו לא
פורתא ה״נדייקא קצתאע״גדסניא
לאע״ג לאיהי מיקלקלא לחצא מבעלה התרת ואלא איהי מ״ט לא מהימנא דכיון
ליה וא״ת ומאי קמיבעיא ליה והתנן והאחרון אינו ממזר
מכלל ש׳מ דדוקא קתני
עד
ומיבם לא מהימנא משוס לזימנין דזימנין דסניא ליה לא דייקא ומינסבא
בהאשה שהלכה )שם( שהיא נאמנת
אלאא(לאוכחושיוםעמא
לסניא ליה :לאיסור כרת ־ לומר מח
לומר מח בעלה ואח״כ מת בנה כיון דאתו בתרי ו ב ת ר י
בעליך הנשאי :לא נתגרשה אלא אחד נמי דכיון דזמנין דסניא ליה לא דייקא
ואכחשינהו הא לאו הכי
דאיהי מהימנא כ״ש עד אחד וי״ל
]גי׳רי״ףורא״באמררב[ מאישה • כגון שכחב לה גט ואמר לה ומינסבא :זה מדרש דרש רבי אלעזר בן
מהימן לא לעולם תדי
דאיהי מהימנא משום דאיח לה מיגו ותרי ובערי הוטהזוקשי'
הרי את מגורשת ממכי ואי את מותרת מתיא ובו׳* :אמר רב יהודה אמר רב הוה
דאי בעיא אמרה מח בעלי ושחקה לן לרב ששת דמוקי
למתני׳ בעירי הכחשה
• '»׳ 1לכל ארם שלא גתגרשה זו לגמרי אלא ליה לד אלעזר למדרש ביה מרגניתא ודרש
מבן אבל בעד איכא למיחש שמא למה לי ל מ פ ש ם א
שכרוהו ״(או שונא אותה או היא עצמה ממתני׳ והא בפ' שלום
מאישה נפרלה6:מולה לכהונה• א ״קיא ביה חספא מאי במרננ;תא_*דתניא °ואשה
בינו ל ב י נ ה אםרינן
מת והותרה לינשא :ה״ג והייכו ריח גרושה מאישה אפילו לא נתגרשה אלא
חשורה לקלקלה היכא דמסמכהעליה דאפילו איהי םהימנא
ולא לייקא שפיר ולכך אין להאמינו דתנן התם ה א ש ה
הגט לפוסל בכהונה־• מתני׳ מאישה פסולה לכהונה והיינו ריח הגט
ש ה ל כ ה היא ובעלה
מותרה לחזור לו• לקדושי שכיה אינן דפוסל בכהונה * מתני׳ נמי שהלכה אשתו
כמותה דאיהי איח לה מיגו ואיהו ליח ובנה למיד .ו ב א ת
הגהות הב״ח
ליה מיגו דסבר אי אסהידנא אבעל ואמרה מת בעלה ואחר
אקלקולא כלום והרי היא כזנות ואמר בגמ׳ למדה״י באו ואמרו לו מתה אשתךונשא את
)א( נם׳ ח״שא
כך בנה נאמנת וי״ל
אוסרתה
שכיבתה
אותה
צה(.
)לקמן
חחקור
הבן
דמת
שמעה
כי
לתוריה
ותינת
וד״קא קמיל כצ׳ל
ד ל מ א מתני' כגון
אתותה ואת״ב באת אשתו מותרת לחזור
דזרע 6נמחק) :ב( תום׳ ואין שכיבת אחותה אוסרתה :
איזה מת ראשון ולא אוכל לקלקלה שהעידו עדים שטת
לו
דיה כי תינעי ודיס כי
הבעל והבן ולא ידעי'
ומותר
ובעל
אבן
אתרוייהו
אסהידנא
אי
אבל
תיכעי לך למשרי ינמס
הי םיגייהומת ראשון
הדיא •
כי שמעה נמי דמת בן סמכא מילואי ומיקלקלא ואפילו מהימן כאן עד בהנך תרחי במיי אכחי איכא למיבעי לקמן ער אחד בקטטה ועד ובכהיג כשאמרה האשה
מת בעלה ואח״כ בנה
אחל במלחמה ראיכא למימר דהכא דייקא טפי מהתם והתם נמי הכי בעי אי עיקר טעמא משום דדייקא ובעינן דיוקא רבה או מיקר נאמנת אבל היכא דלא
שמעו ב ט י ת ת הב!
טעמא משום לעבילא לאיגלויי ולהט סמכינן אליוקא זוטא כי הנהו:
והבעל לעולם אימא לך
לליטעמיד סיפא דקחני אין האיש נאמן כו׳ • וא״ח ל״ל למידק מסיפא מגופה הוה ליה לאקשויי היאך על אחל נאמן לומר מחה אחוחה דלא ט ה י ט נ א להבי
פשטה רב ששת מםתני׳
שתכנס לביתה דמאי עיגונא שייך החם דאי לא מינםבא להאי מינםבא לאחרינא ואמר ר״י דהוי מצי לדחויי גבי אשה שייך
י
וקתני ס י פ א רומיא
לומר מיגונא אפילו בכי האי גוונא דשמא לא תמצא ארס שישאנה אבל מתי :אשתו שישא אחוחה החם לא חזינא דבעיא לאינסובי ליה דהא
דרישא דא׳ל מת בעליך
משוס גברא קאתי האי עד כדמשמע לישנא וא״ת מ״מ יכול לדקדק דע״כ לא מהימן עד אחד במחה אחותה שתכנס לביתה ואפילו שייך בה מה התם אפילו בדלא
שמעו במיתת הבעל
עיגונא להא לא לייקא הכא כיון לליכא חומר בסופה ולפי מה שפירשתי לעיל)דף צג :ל״ה על( דנשים מורגלוח לדקדק ניחא:
כלל עד אחד נ א מ ן
לרבי עקיבא איצטריך • לרבנן לא איצטריך אע״ג להוי ממזר מררבנן כלפי׳ לעיל)דף צב :ד״ה אבל( ־• לאיפור כרת החרח • פר׳׳י לעל דםיפא נםי עד אחד
אחל נאמן לומר מח בעלה שחחייבס ולא אמר ללא לייקא משום רמרחמא ליה לאיסור לאו לא כ״ש ללא אמריק משום לסניא ליה נאט! ועוד דבהאי בבא
נסי קתני רישא דאיל
לא דייקא אבל מה שפירש בקונטרס לאיסור כרת מת בעליך הנשא אין נראה לר״י רהחם ליכא טעמא למימר ללא חילוק כי מת בעלה ואח׳כ "
בנה
היא עצמה חוכיח• מאמנה לומר דחחייבס אמ״ג דמרחמא ליה ואינה נאמנת לומר מת יבמי משום דסניא ליה  :ונשאת דוםיא דםיפא
הכא דסניאליה:
א מיי׳ פיג מהל׳
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דא״ל טת בנה ואחיכ
בעלה וכי היכי דםיפא
*( עי׳ נרא׳ש כאן סי׳ ד ׳ .
דנתיבטה פהיטנא בכל ענין אפי׳ לא שמעו במיתת הבעל והבן אלא ע׳פ אשד] ,הינ ברישא מהימנא בכל ענין[ זה התירק קבלתי מאבא מורי ע״ה והוא כתוב בם' המאור .א״ל רב ]מרדכי[ לרב אשי ת׳׳ש אי! אשה נאמנת לומר מת
מתה אחותי שאינם לביתה הי ניהי דלא םהימנא הא עד אחד מהימן פי׳ ואיידי דתנא נבי מת יבמה שאנשא באשה תנא נמי במיתת אחותה באשה אעינ דפילתא דפשיטא היא דעד אחד לא מהימן שאכנס
]ולא[ ״,זה
...
__
יבמי שאנשא
לביתה ולטעמיך סיפא דקתני אין האיש נאמן לומר מת אחי שאייבם אשתו ולא גאמן לומר מתה אשתו שישא אחותה איהו דלא מהימן הא עד אחד מהימן בשלמא גבי אשד ,משום ענונא הקילו בה רבנן אלא איש
םאי איכא למימר והכא לא מצית למימר דמשום רישא דאייבם אשתו הוא דנקט אין האיש נאמן אבל עד אחד נאמן ואיידי דתנא רישא תנא סיפא הא לא מצית למימר דמלתא פשיםא היא בכל ההיא פרקא שאין היבם
תי שאייבם את אשתו אלא כי איצטריך לריע אצטדיך םד׳׳א הואיל ואמר ר״ע יש ממור מחייבי לאוין חיישינן אקלקולא דזרעה דדייקא ומנםבא קם״ל *־/לקולא דידה חיי׳&א אקלקולא דזרעה לא חיישא
נאמן לומר מת אחי
א( לכאורה 5״ל אלא לאו נמר ימעמא דאתו בי תרי ואכחשוה וכוי ואולי סי׳ לו גירםא אחרת נכאן .
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פרק עשירי

תום׳ חד משמאי

יבמות

אה ע

סא א מושיע ' ,וא?5״ג דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים • אין לפרש דמשמע ליה ומותר בקרובות השניה •לישאבחה דקי״ל )לקמן דף צז (.נושאין עצ
סי׳ עו סע!
מתני׳ באזיל אשתו וגיסו משום ראחות אשתו פנויה לא היה האנוסה ועל המפותה :ר׳ יומי • בגמ׳ מפרש לה :גס׳וגיםו־
"י
סב ב ג שס סעיף כח צ״ל דמותרת לחזור לו דהא איצטריךדלא טמא דשכיבת אחותה אוסרת׳ בעל אחות אשתו ובא עד אחר ואמר לו מתה אשתך ולזו אמר מת
פשק כליע דאסורה :מק״ו דא״א כדקאמר לקמן אלא משמע ליה דאיירי בנשואה מדקאמר בעליך ועמד ונשאה ואח״כ באו אשתו וגיסו :לימא מתגי׳ • דקתני
תורה אור חותרת לחזור לו :דלא כר׳׳ע ואי
סג ד מיי' פ״י מהלכוס עלה רבי יוסי כל שפוסל ע״י אחרים
גירושין הלי מ
לו ומותר בקרובות שניה ושניה מותרת ר״ע • כיון דבעיא הך גיטא מיניה
סמג כו׳ משמע דח״ק איירי בפוסל על ידי
לאוין קכג מוש״ע שס
הויא ליה אשחו אחות גרושתו :חון
סימן סו סעיף כז  :אחרים ומיידי באמרו לו שני עדים בקרוביו ואם מתה ראשונה מותר בשניה
מאשת איש שנשאה ט״פ ב״ו • ומשוס
שמתהאשחו ועד אחד על גיסו אבל
סד ה ו מיי' שס הל׳ מ בעד אחד על מיתת אשתו אין יכול אאמרו לו מתה אשתו ונשא את אחותה
גזרה שמא יאמרו גירש זה כו׳
וסמג שס טוש״ע שס
סי׳ קנט סעיף ד  :לישא אחותה א״נ בראיכא תרי על ואחר כך אמרו לו קיימת היתד! ומתה הולד
כדאמרינן לעיל בפירקין )דף פח:(:
סה ז ח מיי׳ וסמג שס גיסו נמי וכמ״ל לעיל)דף צא (.דרבנן ראשון ממזר והאחרון אין ממזר ר יוסי אומר
ד״ע מוסיף • והשחא ס״ד אפילו
נשואת אחיו ושמע שמח ויבמה ובא
מושיע שם סימן פליגי ארבי שמעון מיסת שלא ברשוח כל שפוסל ע״י אחרים פוסל ע״י עצמו וכל
טו סעיף כז
אחיו בעיא גט וכן באחות אשה
וקנים אפילו בב׳ עלים ולקמן נמי שאין פוסל ע״י אחרים אינו פוסל ע״י עצמו:
וטעמא לא ידעינן דהכא ליכא למימר
סו ט י כ מיי׳ פ״ב מהל׳
הלכס בשמעתין לפריך ותאםר בשכיבתה נמ׳ ואע״ג דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים
איסורי ביאה
גירשה זה ונשאה זה שאפילו גירשה
לאחותה מילי להוה אאשה שהלך דאהני הני נשואים דקמיתסרא אשת גיסו
זמ :
בעלה אין קדושין של זה חופםין בה
בעלה למרינת הים על כרחך פריך
שריא
אשתו
אסירא
גיסו
אשת
אפ״ה
אגיסו
וכן לגבי אחוח אשה מאחר שבאת
אליבא למאן לקנים בב׳ ערים למיתת
אשתו לא מיתוקמא אלא בב׳ עלים  :ולא אמרינן במתוך שנאסרה אשת גיסו אגיסו
אשתו גלוי לכל שאין קידושי שניה
תוספות ישנים א ש ת גיסו אסורה • לקנסינן תיאסר אשתו עליו לימא מתניתין דלא כר״ע
קדושין ואפ״ה קכיס לה ר״ע אגיטא:
ככולהו קנסא רמתניתין דאי ר״ע גהויא לה אחות גרושתו דתניא יכל
א ( אגל השתא דמשמע
דאמרי אינשי ־ כי חזו לארוס קמא
לתלמודא דא״רי מתני׳
ל
אמרי מדנסבה אחוה א
עריות)א( שבתורה אין צריכות הימנו גט חוץ
באזיל אשתו וגיסו דומיא אבל גט לא בעיא ללא שייך כאן שמא
לקמא בקדושין ולא נתקיים והא בתלא גיסו שריא בנשאתעיפ
דסיפא דרי יוסי אומר אחרו גירש זה ונשא זה לטון לאשמו ^מאשת איש שנשאת על פי ב״ד ור״ע"מוסיף
כל שפיסל וכו׳כדפרישית
לעיל אס כן לא אתיא קיימת לא שייך בה קדושין יילעי לעל *אף אשת אח ואחות אשה וכיון דאמר ר״ע
» פ *
ש ז י מ נ ו *
נמצחת אשת איש נראית יוצאה בלא בי! לר״י ואע״ג דרבי
כריע דהוה לה
אמות ל ש מ ו ע ת  wמ א ח לו ומש;? *בעיא גט ממילא איתסרא עליה דהויאלה
אמי ם״ל הכי לא עבדיי
גרושתו דלריע בעיא גט
אס
מתני׳
דקתני
והא
שריא
אשתו
•
גשואין
אבל
כו׳:
אשה
אחוח
וכן
גט
בהעובדא למשרא אשת
מיניה אעיג דלא ש״ן
אחות גרושתו ולאו איתמר עלה א״ר גידל
כי מחני׳ דאשחו הראשונה היחה גיסו אגיםו בנשאת עיפ
נירש זה ונשא זה דבכל מתה ראשונה מותי־ בשניה ההיא לאו
ערים דדלמא הלכה
מנין מתסרא מימ משוס באזיל אשתו וגיסו איירי רטון דאסירא א״רחייאבר יוסף אמר רב האי אשת אח
נשואה לו מי איכא למימר חנאה הוה כר״י נפחא דאמר ד'
להיא חשת איש קנסינן
ונעאגט.כמובאפת אגיסו לדליה נמי תאסר אלא בפנויה חיכי דמי יבגון שקדש אחיו את האשד! והלך
ליה בנשואין הא כ״ע ידעי דאין אדם יוסי אםיפא קאי אבל
ליה
בנשאת ע״פ עדים לא
איש דרישא :מא״סורא
פיה מיייי לימא מתני׳ ללא כר״ע • למדינת הים ושמע שמת אחיו ועמד ונשא
משים בעילחו בעילת זנות הלכך
איירי בה לא תיק ולא
לא מעטה קרא.
קיס להו מישואי שניה אינם כלום  :ר״י ואפשר דבנשאוז
דמ״מ יש בה לאו וכרת משוס למשמע ליה דאזיל אשתו וגיסו את אשתו דאמרי אינשי הך קמא תנאה הוה
ולא נהירא להא
אי ר׳׳ט •אי מתני׳ ר״ע היא דקמהפכת עיפ ע-ים נמי אליבא
לאו קאמר מתני׳ ללא כר״ע אבל אי הוה ליה בקידושין והאי שפיר נסיב והאי אחות
וכרת לא ילענא אלא
דלא
פשיטא
בההיא
בפנויה
מיירי
לאוקומי נמי כר״ע ליתני חמותו אמיי א י ם י ר ^ ו ס ^
בה
דכתיב
מאותה פרשה
אשה נמי היכי דמי יכגון שקידש את אשה
שרפה וכיון דקאמרדלא
כיון
לר״ע
אפי׳
גט
אשתו
אחות
בעיא
לו משה אשתך ונשא אמה רלר״ע באשה שהלך בעלה
והלכה למדינת הים ושמע שמתה עמד
מ״ר׳ בחמות לאתר מיתה
מכלן איסורא ונראה דר״ל דלא שייך בה קנסא כראמר לקמן
חמותו לאחר מיתת אשתו שייא :י ר  5ר י ' ; \ ; ׳ ^
קמייתא
הך
אינשי
דאמרי
אחותה
את
ונשא
איסורא משוס דכתיב דלא קנסינן כיון דבמזיד אין שכיבת
אחת מהן ־שכן בלשון יוני קורין לאחת נפחא כשאםורה לחזור
ארור שוכב עם חותנתו :אחותה אוסרתה א( י• ר^י עקיבא תנאי הוה ליה בקדושיה והא שפיר נסיב
א להבעלבאשה שהלך
א
א
א
ן
א
י
בעלה למיה לאו משום
מוסיף אף אשת אח כו׳ אשת אביו אלא"נשואיןמי איכא למימר תנאה הוה ליה
באיסור תשרף :אוחו ואח שתיהן • שמא יאמרו נירש זה
כדקבעינן החם בםנהדריןמאי בינייהו ונשא זה דהא באשת
ואשת אחי אביו לא בעי למינקט דלא בנשואין אמר ליה רב אשי לרב כהנא אי ר׳
ניסו ליכא למימר הבי
ליה
שטח דנסבי להו ע״י שמועת טעות עקיבא ליתני נמי חמותו דהא שמעינן
ר״ע
אמר
לא
גמורה
אשתו
ודאי
הא
אלא משום קנםא הוא
דבשרפה שהרי עניה זו מה חטאה אבל לריי אליבא דר״י
בשרפה
דאםירי לאחר מיתה :ךלאך איתמר לר״ע דאמר חמותו לאחר מיתה לאו
נפחא היינו ט ע מ א
סנהדרין עו] :ונזכר לקמן עלה כוי .הך שינויא לא מיחוקמא אלא
דתניא* °באש ישרפו אותו ואתהן א ו ת ו ו י ק ר א ה ר י בהיתר נשאת לו ואמראביי שאסורה לחזור לבעל
צת :פלוגתא דר״י
אשד .שהלך ב ע ל ת
ורבי כר׳ אמי לקמן)צה (:דלר׳ יצחק נפחא
עקיבא[
־־
אחת מהן דברי ד י ש מ ע א ל ״ ^
משמעות לורשין איכא בינייהו דר״ע משום שמא יאמרו גירש
רבי
דלדידיה
כר״ע
ת״ק
מיתוקמא
לא
סבר תרתי
חמותו זה וגשא זה ובאשת
כתיבי חמוחו ואם ,
,
יוסי הוא דקאי כר׳ עקיבא דחפליג בין ואת שתיהן בשלמא לאביי דאמר משמעות
נפקי מהאי קרא לבשרפה להט אמר גיסו דליבא למימר הבי
ארוסתו וגיסו לאשתו וגיסו אבל ת״ק דורשין איכא בינייהו דר׳ ישמעאל סבר חרא
f,1״.-^r״!::r^1
קרא איש ט יקת את אשהואמה ]דלא[איפםיקהלכתאאי
ת ו ס פ ו ת חד מקמאי לא שני ליה :אלא נישואין מי איכא כתיב ור׳ עקיבא סבר תרתי כתיב שפיר אלא
ושתיהן לאיסור כגון שנשא חמותו ואם כריי נפחא אי כרי אמי
לעולם אשת ניסו אפורה
פי׳ משום דםניא ליה למימר תנאה הוה ליה משואין .ואפילו לרבא דאמר יחמותו לאחר מיתה איכא
סבר
ישמעאל
ור׳
ישרפו
באש
חמותו
אי משום לפרשיי אי
חיישא לקלר\לא דידה
לא למ״ל )כחובות דף על (.המקדש על בינייהו ליתני נמי חמותו אמר ליה כנהי
חרא כחיב חמוחו לחורה שמעינן מינה משום דמחלפא באשה
)דםניא ליה( אבל
שהלך בעלה למ״ה לפי'
איכפת לה בקלקילא
אלפס תנאי ובעל אינה צריכה הימנו גט מ״מ ומיעטה קרא משרפה מאיסורא מי מיעטה
דהאי כי יקח את אשה היינו אשתו דיר! וכיון דאשת ניסו
דזרעה ופסק רב
הראשונה הנשאת בהיחר ואח אמה זו אסורה א ש ת ו נ מ י
דעד אחד ביבמה לעולם לא שטחא מילתא שיתבטלו הנשואין קרא ותאסר בשכיבה דאחותה מידי דהוה
אסורה דהלכתא כרבי
נאמן יש לתמוה על
הרב מחמת החנאימשוסלאיכא חיבח ביאה אאשה שהלך בעלה למ״ה לא דמי אשתו
חמוחו ואמר רחמנא ישרפו אותו ואת יוסי דאמר כל הפוסל ע״י
מאחר דפםיק כר׳ יוםי
ידי ושלא יהא בעילתו בעילת זנות תדע
אחת מהן ואם חמוחו דבשרפה מג״ש אחרים פוסל ע״י עצמו
על
דאםר כל הפוםל
להא שמואל *(איה ליה האי סברא דבמזיד אסירא מדאוריי׳ בשוגג גזרו בה רבנן
נפקא לן באלו הן הנשרפין )סנהדרין הלכך מה• שכתב הרב
אחרים פוסל ע״י עצמו
אלפס בריש שמעתין
אם כן לא משכחת
אחות
לה ואית ליה)נ( יש חנאי בנשואין לקמן
עה (:ורבא אמר חמוחו לאחר מיחח אע״ג דאזיל אשתו וניסו
דאשת גיסו א ס ו ר ה
אשתו איכא בינייהו דלר׳ ישמעאל בשרפה דה״ק אוחו ואח אחת מהן למיה וכוי אשת ניםו
כיון
ואשתו שריא אלא
בפרק בית שמאי )דף קן :ושם( :אי ר״ע ניתני נמי תמותו •
אסירה ואשתו שריא לא
דאשת גיסו א ס ו ר ה
דאיכא
חמותו
עקיבא
רבי
נמי
מוסיף
לא
אמאי
ליה
קשה
לא
אברייחא
ור״ע
חשרף
אמה
אח
ונשא
אשתו
שמתה
כגון
קיימות
שתיהן
אין
אפי׳
ירדנו לםוף דעתו דהא
אשתו נמי אסורה וא״כ
סבר אותו ואת שתיהן בזמן ששתיהןקיימות אשתו וחמותו ישרפו אותו דאטרי׳״בגטי ל י ם א
למר ,כתב בריששמעתא למימר דלדבריהס דרבנן קאמר לדידי אף תמותו נמי אלא לדידכו
מתני׳ דלא כריע לאו
ואע״ג דאזיל
י
אשתו אורו לי מיהת באשת אח ואחות אשה אבל במתני׳ הוה ציה
ומסחמא כלינו כן לין חמותו להשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשי אמילתא דאזיל אשתו
וגיסו למ״ר ,דאהני חני
שבחורה ומחני׳ דלא קחני חמותו הניחא לאביי דאמר משממוח דורשי וגיסו למ״ה ו ט ׳ דההיא
נשואין דקא מתםרה למינקט חמותו דהוי חידוש טפי מאתותאשה :ס א י ם ו ר א מ י
כבר פסקה וכי קאמר
אשת גיסו אגיםו
אשת מיעטה רחמנא * כלומר מלאו וכרת לא מימטה אלא משרפה :
איכא בינייהו לר״ע נפקא ליה אס חמותו מהאי קרא ולר׳ ישמעאל לאי לימא מתני' דלא כריע
גיסו אסורה ואשתו
נפקא ליה מהכא ולא איירי ר׳ ישמעאל ור״ע בחמוחו לאחר מיתה כלל מילתא באגפי נפשת
על
*(]שסע׳ב[
שריא ולא אטריגן מתוך
היא וכפירוש רשיי זיל
שנאסרה אשת ניסו
נאסרה עליו אשתו וכיון שפיר אלא לרבא ליתנייה :ומשנינן נהי דמימטה קרא לחמוחו אחר מיתה משרפה כוי :ותאשר • אשתו הראשונה עליו בשכיבחה לאחוחה:מיר ומצאתי כתוב בכתב יד
___ הרב אלפס כרבי להוה אאשה שהלך בעלה למדינת הים־ דמיחסרא לבעלה בשכיבה האחרון ואע״פ שהיא שוגגח ואמאי קחני מחני׳ מוחרח לחזור לוטמשנינן לא הראב״ד בזה הלשון גבי
שפסק
מילתא דרבי אמי ור״י
יוסי ל א משכחת לה למי אשה שהלך כו׳:לבמזיר מיתסרא מלאורייחא-דכתיב)במדבר ה( והיא לא נחפשה דמשמע איםורא הלכך בשוגג כגון ע״פ ב״ד גזרו בה רבנן:
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משום דמחלפא והיינו
דאטרי׳ בנמ׳ גני מלתא
דרבי יוסי איר א מ י
ארישא נשאת ע״פ ביד
תצא ופטורה מן הקרב!
שלא על פי ביד תצא
וחייבת בקרבן וקאמר
ת״ק ל״ש ע״פ עדים
דאשת גיסו שריא וליש
ע״פ)עדים(]ב״ד[דאשת
גיסו אסורה אשתושריא
ואיל ר' יוסי עיפ ביד
דפוםל ע״י אחרים פוסל
ע״י עצמו על פי עדים
שאינו פוסל עיי אחרים
אינו פוסל עיי עצמו
אלפא בין תיק בין ר'
יוסי מורו דבנשאת עיפ
עדים אשת ניסו שריא
ואמאי הא לאעבדינן
עובדא במינם אנוסה
לפסק הרב ז״ל אלא לאו
כדפרי׳ דאע״ג ד ל א
עברינן עובדא בעלמא
דאיכא למינזר ש מ א
יאמרו נירש זה ונשא
זה אבל באשה דליבא
למיגזר שמא נירש זה
ונשא זה עבדיגן עובדא
במינם אנוסה ואשת
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קשיא לך בי קאי אדרי

חחות
,ל ,־
אסורה אגיסו ואשתו נמי אסורה ליה
אמי נמי קשי׳ דשמואל אדשמואל דהא אמר ר׳ יוסי ע״פ ב״ד אשת ניסו
ברישא בנשאת עיפ עדים דלא עבדינן עובדא במינם אניםה היינו יבולי] להעמיד דבריו בנשאת עיפ עדים שהעידו
ואע״ג דליכא למימר גירש זה ונשא זה וכיש היכא דאיבא למתלי בתנאה לא קשיא דהתם אסורה משום אחות
שטת גיסו שאשת גיסו שריא בניםו והשתא דפםק הרב זיל בנשאת עיפ עדים אסורה לחזור לו וצריכה היטנו גט
אשתו היא ודכיע לא ידעי שהיא אחות אשתו גזרינן משום אשה אחרת שהלך בעלה לם״ה אבל הכא אשת אחיו
א״כ לא משכחת לה דאשת גיסו שריא וכיון דאשת גיסו אסורה אשתו נמי אסורה אליבא דר׳ יוסי דאמד כל
היא ידועה וליכא למטעי בה גירש זה ונשא זה ומשום הכי לא גזרינן ולתנאה נמי לא חיישי׳ והרב הצרפתי א(
שפוסל ע״י אחרים פוסל עיי עצמו .ומיהו צריך לפרש טיט אתםרא אשת גיסו אניםו דהא לא אסרי׳ על
פי' דלגבי אחות אשתו איכא צד היתד כגון שבא גיסו תחלה דאתי למיטר גירש זה ונשא זה לאחר מיתת
הבעל ברישא אשה שהלך בעלה למיד ,ובאו ואיל מת בעלה ואח״כ בא בעלה אלא משום שמא יאמרו נירש זה
אשתו הלכך אשת גיסו בעיא גט וכי הכי אשתו נםי אםירא ליה דועיל אחות גרושתו אבל אשת אח ליכא צד
ונשא זה ונטצא זה טחזיר גרושתו והכא באשת גיסו ליכא למימר הכי שהרי באת אשתו והכל יודעים שאין
היתר וקשיא ליה אי הכי אי דאתא גיסו תחלה טיט דת׳ק דשרי אשתו לדידיה הא ודאי אחות גרושתו היא
קדושין תופסים באחותה ויש לי לומר דהיינו טעטא דאשת גיסו אגיםו משום דמחלפה באשה שהלך בעלה
ואי ראתו בהדי הדדי הא ליכא צד היתר כלל .ועוד כתב גבי אע״ג דאזיל אשתו וגיסו למ״ר ,וכוי ולא אטרינן
לםיה וגשאת ע״פ עדים שאסורה לו לחזור משום שלא יאמרו גרש זה ונשא זה והשתא דאתית לחכי
מתוך שנאסר אשת גיסו אגיםו תאםר אשתו עליו .וכתב הראב״ד בזה הלשון משום דמחלפא באשה שהלן
איבא לםימר דבאשת גיסו דליכא למיטד שמא יאמר גירש זד .ונשא יה שהרי אשתו קיימת ולא םיתםרא אלא
בעלה
,
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