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מבנה ההלכות 
החייבים בייבום )א-ג(, מצַות החליצה )ר(, אחים ויבמות הראויים לייבום וחליצה )ה-ח(.

החיוב; צרות א
וקרובות; ַהְמתנה

הגדרת המצוות )א-ב(, הזרע הפוטר מן הייבום )ג1-ה(, האח הזוקק לייבום )ו-ח(, ייבום 
וחליצה לכמה יבמות )ט-יא(, איסורי חיתון הנובעים מן הייבום או החליצה )יב1-יד(, החזרת 
יבמה שגירש אותה )טו(, גיל היבם והיבמה )טז-יח(, חודשי ההבחנה וייבום מעוברת )יט-כג(.

ב
דרך הייבום; רצון 
הצדדים; איסורה 

לזר

קידושי יבמה וכתובתה )א-ד(, גירושין בגט לאחר כינוסה )ה1-ה2(, סדר הקדימה בייבום 
ובחליצה )ו-ט(, יבמה שאינה רוצה להתייבם )י-יג(, כתובת היבמה )יד-יז(, יבמה שנתקדשה 

לזר )יח-כא(.

עדות הנאמנתג
נאמנות הבעל לומר שיש לו בנים או אחים )א-ד(, נאמנות עדות על מיתת הבעל )ה-י(, 

נאמנות האישה )יא-טו(, ספק יש בנים או אחים )טז1-יט(.

החליצה; נוסחי ד
השטרות

סדר החליצה )א-יא(, חליצה בלא כל מרכיביה )יב-טז2(, בעיות בגפיים ובמנעל )יז-כ(, 
חליצה באופן שונה )כא(, היריקה )כב-כג(, חליצה מוטעית וחליצה כפויה )כד-כה(, הגדרות 

חליצה שאינה כשרה )כו-כח(, כתיבת גט החליצה והכתובות )כט-לה(.

ה
צירופי מאמר, 

גט, בעילה 
וחליצה

יבמה שניתן לה גט או מאמר )א-ה(, מאמר כשר ומאמר פסול )ו-ח(, בעילה כשרה ובעילה 
פסולה )ט(, חליצה מעולה וחליצה פחותה )י-יב(, דיני ביאה ומאמר כשרים ופסולים 
)יג1-יג2(, פעולה אחר פעולה )יד-טז(, ספק מי נתייבמה ראשונה )יז(, תוקף מעשהו של 

קטן )יח-כב(, ייבום קטנה וחרשת )כג-ל(.

ו
האחים והיבמות 
הראויים לייבום 

וחליצה

ארבעת מיני היבמים )א-ד(, ארבעת מיני היבמות )ה-ח(, יבמה האסורה ליבם )ט-יא(, 
יבמה שהייתה אסורה לבעלה )יב-יג2(, איסור צרת ערווה )יד-טו(, אשת אחיו שלא היה 
בעולמו )טז-יח(, איסור צרת אישה האסורה לבעלה )יט-כ2(, היתר צרת ערווה )כא1-כד(, 

צרת ערווה בזיקה )כה-כו(, זיקת שני יבמים )כז-לא(.

אחים רבים ז
ויבמות רבות

זיקת שתי נשים משני בתים שנאסרו יחד )א-ז(, בעיות בניתוק הזיקה )ח-י(, זמן יצירת 
הזיקה )יא-יב(, זיקה הנובעת מגירושין גמורים ונישואין לא גמורים )יג-כא(, הכלל )כב(.

ספק בשאלת זהות היבמה )א1-ג(, בנים בספק )ד-ח(, שמעה שמת בעלה ונישאת )ט(, ספקותח
חמישה בנים מספק מחמש נשים )י-יא(, זהירות בספקות )יב-יג(.

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

ת ַהחּוָצה  ת ַהּמֵ ו ּוֵמת ַאַחר ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו לֹא ִתְהֶיה ֵאׁשֶ בּו ַאִחים ַיְחּרָ י ֵיׁשְ ּכִ
ה  ְלִאּשָׁ לֹו  ּוְלָקָחּה  ָעֶליָה  ָיֹבא  המת[  ]אחי  ְיָבָמּה  אחיו[,  שאינו  ]למי  ָזר  ְלִאיׁש 
מֹו  ֶחה ׁשְ ת, ְולֹא ִיּמָ ם ָאִחיו ַהּמֵ ֵלר ָיקּום ַעל ׁשֵ ר ּתֵ כֹור ֲאׁשֶ ָמּה: ְוָהָיה ַהּבְ ְוִיּבְ
ְעָרה  ַ ָרֵאל: ְוִאם לֹא ַיְחּפֹץ ָהִאיׁש ָלַקַחת ֶאת ְיִבְמּתֹו, ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהּשׁ ׂשְ ִמיִּ
ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ם  ׁשֵ ְלָאִחיו  ְלָהִקים  ְיָבִמי  ֵמֵאן  ְוָאְמָרה  הדין[  בית  ]אל  ֵקִנים  ַהזְּ ֶאל 
י  רּו ֵאָליו, ְוָעַמר ְוָאַמר לֹא ָחַפְצּתִ ִמי: ְוָקְראּו לֹו ִזְקֵני ִעירֹו ְוִרּבְ לֹא ָאָבה ַיּבְ
ֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו ְוָיְרָקה  ה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהזְּ ׁשָ ּה: ְוִנּגְ ְלַקְחּתָ
ית  ּבֵ ֶאת  ִיְבֶנה  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָלִאיׁש  ה  ֵיָעׂשֶ ָכה  ּכָ ְוָאְמָרה  ְוָעְנָתה  ]מולו[,  ָפָניו  ּבְ

ַעל:  ית ֲחלּוץ ַהּנָ ָרֵאל, ּבֵ ִיׂשְ מֹו ּבְ ָאִחיו: ְוִנְקָרא ׁשְ

ם י ש נ



לבירור   – ֵארּוִסין  א  ִנּׂשּוִאין, 
המושגים ראה הביאור בפתיחת ספר 
נשים. ֶזַרע – צאצאים. ֶׁשּזֹו ִאְׁשּתֹו ִהיא 
צורך  אין   – ַהָּׁשַמִים  ִמן  לֹו  ֶׁשִהְקנּו 
היא  שכבר  מכיוון  הקידושין,  בקניין 
ואף  התורה,  מצַות  מתוקף  לו  קנויה 
על פי כן תיקנו חכמים שיקדש אותה 
ַּבְעָלּה  ִנְכֵסי  ַעל  ּוְכֻתָּבָתּה  )להלן ב,א(. 

שכותב  שטר  היא  הכתובה   – ֶׁשֵּמת 
ובו  הנישואין,  בשעת  לאשתו  הבעל 
הוא מבטיח לה בין השאר סכום כסף, 
אם יגרש אותה או תתאלמן. ואם היא 
מתייבמת, אין צורך שיכתוב לה היבם 
כתובה חדשה )להלן ב,ב(, אלא אם אין 
)אישות  הראשון  מבעלה  כתובה  לה 
כב,יד(. ואם גירש אותה היבם או מת, 

שמת,  בעלה  מנכסי  נגבית  הכתובה 
המשועבדים לשם כך, והיבם אינו יכול 

למכור אותם )אישות כב,יא(.

ב  ֶׁשֹּלא ָרָצת ִהיא – "לפי שאינה בשביה, שתבעל לׂשנוי לה ]למי שהיא שונאת[". ויש לה דין מורדת בבעלה )להלן ב,י; 
לפרטי דין זה ראה אישות יא,ח(. ּוִמְצַות ִיּבּום קֹוֶדֶמת ְלִמְצַות ֲחִליָצה – יש עדיפות למצַות הייבום על פני החליצה, אפילו אם 

היבם אינו מתכוון לשם מצוה, ונושא אותה לאישה רק מפני שהיא יפה או עשירה )שו"ת ריח; פה"מ בכורות א,ז(.

ִהְלכֹות ִיּבּום ַוֲחִליָצה   
את  לישא   – א( ְלַיֵּבם  מניין המצוות: 
אשת אחיו שמת כדי להקים זרע לאחיו. 
הייבום מאפשר את המשכיות המשפחה 
ושלמותה, ולפיכך היה נהוג לעשותו 
עוד לפני מתן תורה )ראה בראשית לח,ח(, 
והתורה הכירה בקיומו והמשיכה את 
המת  אחי  י'(.  ג,מח;  )מו"נ  המנהג  אותו 
נקרא 'יבם' או 'יבמּה' )=היבם שלה(, והמועמדת לייבום קרויה 'יבמה' או 'שומרת יבם' או 'זקוקה לייבום'. ואם היא 
חולצת לו, היא קרויה 'חלוצה'. ב( ַלֲחֹלץ – 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 
ג,מט(. ג( ְלִאיׁש ָזר – שאינו אחיו של המת. ַעד ֶׁשָּתסּור ְרׁשּות ַהָּיָבם ֵמָעֶליָה – כשיחלוץ לה או ימות. איסור זה הוא לאו 

שאין בו כרת )אישות א,ז(. ְזקּוָקה – קשורה. ִזָּקה – קשר. הזיקה אוסרת על היבמה להינשא לאנשים אחרים, ומתירה 
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(.

ֵיׁש ִּבְכָלָלן ָׁשלׁש ִמְצוֹות, ְׁשֵּתי ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ְוַאַחת ִמְצַות ֹלא 
ַתֲעֶׂשה, ְוֶזה הּוא ְּפָרָטן: א( ְלַיֵּבם. ב( ַלֲחֹלץ. ג( ֶׁשֹּלא ִּתָּנֵׂשא 
ְוָהִאָּׁשה  ֵמָעֶליָה.  ַהָּיָבם  ְרׁשּות  ֶׁשָּתסּור  ַעד  ָזר,  ְלִאיׁש  ְיָבָמה 
ַהָּיָבם  ּוְרׁשּות  ְלָיָבם',  'ְזקּוָקה  ִנְקֵראת  ְלִיּבּום  ְראּוָיה  ֶׁשִהיא 

ִנְקֵראת 'ִזָּקה'. ּוֵבאּור ִמְצוֹות ֵאּלּו ִּבְפָרִקים ֵאּלּו.

ֶרק ִראׁשֹון ּפֶ פרק א 

החיוב; צרות וקרובות; ַהְמתנה

הגדרת המצוות

ֵמָאִביו,  ָאִחיו  ֵאֶׁשת  ָאָדם  ֶׁשְּיַיֵּבם  ַהּתֹוָרה  ִמן  ֲעֵׂשה  א  ִמְצַות 
ֵּבין ִמן ַהִּנּׂשּוִאין ֵּבין ִמן ָהֵארּוִסין, ִאם ֵמת ְּבֹלא ֶזַרע, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"ּוֵבן ֵאין לֹו ]...[ ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה ְוִיְּבָמּה" 

ִאְׁשּתֹו  ֶׁשּזֹו  ְיִבְמּתֹו,  ְלַקֵּדׁש  ָצִריְך  ֵאינֹו  ַהּתֹוָרה  ּוִמן  )דברים כה,ה(. 

ַעל  ּוְכֻתָּבָתּה  ָעֶליָה,  ָיבֹוא  ֶאָּלא  ַהָּׁשַמִים,  ִמן  לֹו  ֶׁשִהְקנּו  ִהיא 

ִנְכֵסי ַּבְעָלּה ֶׁשֵּמת.

ָלּה,  חֹוֵלץ  ֶזה  ֲהֵרי   – ִהיא  ָרָצת  ֶׁשֹּלא  אֹו  ְלַיֵּבם,  ָרָצה  ב  ֹלא 
ְוַאַחר ָּכְך ִּתְהֶיה ֻמֶּתֶרת ְלִהָּנֵׂשא ְלַאֵחר. ּוִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה 

ַלֲחֹלץ ִאם ֹלא ָרָצה ְלַיֵּבם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו..." )שם כה,ט(. 

ּוִמְצַות ִיּבּום קֹוֶדֶמת ְלִמְצַות ֲחִליָצה.



אישה  מביאת  שנולד  מי   – ג2  ַמְמֵזר 
הנידה,  מן  חוץ  ערווה,  משום  אסורה 
שאינו יכול לשאת לאישה בת ישראל 
ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  )איסורי ביאה טו,א(.  לעולם 
ָזָרה – אף על פי שלעניינים מסוימים הוא 
נחשב כגוי )שבת ל,טו(.      ד1  ּוְכִאּלּו ֵאיָנם 
– ואינם חשובים כילדיו לכל דיני התורה. 
אֹוֵמר ַּבִּׁשְפָחה – כנענית )גויה(, שהיא 
במצב ביניים בין גויה לבין יהודייה )איסורי 
ביאה יב,יא(: "ִאם ֲאדָֹניו ִיֶּתן לֹו ִאָּׁשה ]לעבד 

העברי[ ְוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות, ָהִאָּׁשה 
ִויָלֶדיָה ִּתְהֶיה ַלאדֶֹניָה ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגּפֹו 
לאמם  מיוחסים  שהילדים   – ]לבדו[" 
השפחה. ּוַבּגֹוָיה הּוא אֹוֵמר – באזהרה 
שלא לשאת אותה לאישה: "ִּכי ָיִסיר ֶאת 
ִּבְנָך ֵמַאֲחַרי ְוָעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ְוָחָרה 
ַאף ה' ָּבֶכם ְוִהְׁשִמיְדָך ַמֵהר". ֵמִסיר אֹותֹו 
ייחשבו  לא  הבנים   – ַּבָּקָהל  ִמֵּלָחֵׁשב 
כיהודים, שהם קהל ה', כדברי הרמב"ם: 
"מסיר אותו מלהיות אחרי ה'. ודבר זה 
גורם להידבק בגויים, שהבדילנו הקדוש 
ברוך הוא מהם, ולשוב מאחרי ה' ולמעול 
בו" )שם יב,ז–ח(. ֶׁשִּנְׁשַּתְחֵרר ְּבנֹו – בשחרור 
העבד ובטבילתו במקווה, בא לידי סיום 
תהליך צירופו לעם ישראל )שם יג,יב(. ֲהֵרי 
ֵהן ִּכְׁשָאר ַהֵּגִרים ְוַהְּמֻׁשְחָרִרין – שכל 
אחד מהם נחשב כקטן שנולד, שמבחינה 
הלכתית, מתנתקת הקרבה המשפחתית 
שהייתה בינו לבין הוריו הביולוגיים )שם 

יד,יא(.

כעבד  ודינו   – ִׁשְחְררֹו  ד2  ֶׁשְּכָבר 
השפחה  על  שהביאה  מפני  משוחרר, 
הייתה ביאת זנות, והבן שנולד ממנה הוא 

עבד כנעני )עוד בעניין זה ראה גירושין י,יט(.

סֹוְפִרים  ִמִּדְבֵרי  הרה.   – ה  ְמֻעֶּבֶרת 
ֳחָדָׁשיו  לֹו  ֶׁשָּכלּו  חכמים.  מדברי   –
הריון  חודשי  תשעה  לאחר  שנולד   –
שלמים, וכבר אין ספק שמא הוא נפל. 
 – ֵנֶפל  לחיות.  העשוי   – ַקָּיָמה  ָוָלד 
שנולד טרם זמנו וסיכויו לחיות קלושים, 
ומת לפני שמלאו לו שלושים יום, שהוא 
נחשב כאילו נולד מת )ראה אבל א,ו(. ִאּמֹו 

חֹוֶלֶצת ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ְוֹלא ִמְתַיֶּבֶמת – שגזרו חכמים לחשוש שמא נפל היה, ולא פטר את אמו.

ו  ַמְמֵזר... זֹוֵקק ֶאת ִאְׁשּתֹו ְלִיּבּום – שאינה יכולה להינשא לאחר, וצריכה חליצה להתיר אותה, אבל ודאי שאסור לה 
להתייבם לממזר )להלן ו,ז(. ְוֻרּבֹו – של הגוף. זֹוֵקק – קושר ומחייב בזיקת ייבום.
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הזרע הפוטר מן הייבום

ַהֵּבן  ֶאָחד   – כה,ה(  )שם  לֹו"  ֵאין  "ּוֵבן  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ג1  ֶזה 
ְוֶאָחד ַהַּבת אֹו ֶזַרע ַהֵּבן אֹו ֶזַרע ַהַּבת. הֹוִאיל ְוֵיׁש לֹו ֶזַרע ִמָּכל 
ָמקֹום, ֵּבין ֵמִאָּׁשה זֹו ֵּבין ֵמִאָּׁשה ַאֶחֶרת – ֲהֵרי ֶזה ּפֹוֵטר ֶאת 

ִאְׁשּתֹו ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהִּיּבּום.

ג2  ֲאִפּלּו ָהָיה לֹו ֶזַרע ַמְמֵזר אֹו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה – ֲהֵרי ֶזה 
ַהָּנְכִרית  ּוִמן  ַהִּׁשְפָחה  ִמן  ְּבנֹו  ִאְׁשּתֹו.   ד1  ֲאָבל  ֶאת  ּפֹוֵטר 
ִמן  ְוַהָּבא  ֲעָבִדים;   – ַהִּׁשְפָחה  ִמן  ַהָּבא  ֶׁשֶּזַרע  ּפֹוֵטר;  ֵאינֹו 
ַּבִּׁשְפָחה:  אֹוֵמר  הּוא  ֲהֵרי  ֵאיָנם.  ּוְכִאּלּו  ּגֹוִיים,   – ַהּגֹוָיה 
ֶׁשְּוָלָדּה  ְמַלֵּמד   – )שמות כא,ד(  ַלאדֶֹניָה"  ִּתְהֶיה  ִויָלֶדיָה  "ָהִאָּׁשה 
)דברים  ִּבְנָך ֵמַאֲחַרי"  ָיִסיר ֶאת  ָּכמֹוָה. ּוַבּגֹוָיה הּוא אֹוֵמר: "ִּכי 
ז,ד( – ֵמִסיר אֹותֹו ִמֵּלָחֵׁשב ַּבָּקָהל. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְׁשַּתְחֵרר ְּבנֹו 

ִמן ַהִּׁשְפָחה, אֹו ִנְתַּגֵּיר ְּבנֹו ִמן ַהּגֹוָיה – ֲהֵרי ֵהן ִּכְׁשָאר ַהֵּגִרים 
ְוַהְּמֻׁשְחָרִרין, ְוֵאיָנן ּפֹוְטִרין ֶאת ִאְׁשּתֹו.

ְוִׁשְחְרָרּה  ְוִׁשְחְררֹו,  ֶׁשּלֹו  ַהִּׁשְפָחה  ִמן  ֵּבן  לֹו  ֶׁשָהָיה  ד2  ֲהֵרי 
ִּפי  ְוַאף ַעל  ְלָאִחיו,  ִּתְתַיֵּבם  ֲהֵרי זֹו  ֶזַרע –  ּוְנָׂשָאּה ּוֵמת ְּבֹלא 

ֶׁשְּבָנּה ִמֶּמּנּו ַקָּים, ֶׁשְּכָבר ִׁשְחְררֹו.

מֹותֹו  ַאַחר  ִהִּפיָלה  ִאם  ְמֻעֶּבֶרת:  ִאְׁשּתֹו  ְוִהִּניַח  ֶׁשֵּמת  ה  ִמי 
– ֲהֵרי זֹו ִּתְתַיֵּבם; ְוִאם ָיְלָדה, ְוָיָצא ַהָּוָלד ַחי ַלֲאִויר ָהעֹוָלם, 
ּוִמן  ַהֲחִליָצה  ִמן  ְּפטּוָרה  ִאּמֹו   – ֶׁשּנֹוַלד  ְּבָׁשָעה  ֵמת  ֲאִפּלּו 
לֹו  ֶׁשָּכלּו  ְּבַוַּדאי  ֶׁשִּיָּוַדע  ַעד   – סֹוְפִרים  ִמִּדְבֵרי  ֲאָבל  ַהִּיּבּום. 
נֹוַדע  ֹלא  ִאם  ֲאָבל  ְּגמּוִרים.  ֳחָדִׁשים  ְלִתְׁשָעה  ְונֹוַלד  ֳחָדָׁשיו, 
ַקָּיָמה,  ָוָלד  ֶזה  ֲהֵרי   – יֹום  ְׁשלִׁשים  ָׁשָהה  ִאם  נֹוַלד:  ְלַכָּמה 
ּופֹוֵטר ֶאת ְנֵׁשי ָאִביו ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהִּיּבּום; ְוִאם ֵמת ְּבתֹוְך 
ַהְּׁשלִׁשים, ֲאִפּלּו ְּביֹום ַהְּׁשלִׁשים, ֵּבין ֶׁשֵּמת ֵמחִֹלי ֵּבין ֶׁשָּנַפל 
ַקָּיָמה,  ֶּבן  ָסֵפק  ֵנֶפל  ָסֵפק  ֶזה  ֲהֵרי   – ֲאִרי  ֲאָכלֹו  אֹו  ַהַּגג  ִמן 

ּוְלִפיָכְך ִאּמֹו חֹוֶלֶצת ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים, ְוֹלא ִמְתַיֶּבֶמת.

האח הזוקק לייבום

ו  ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָאח ִמָּכל ָמקֹום, ֲאִפּלּו ַמְמֵזר אֹו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה 
ַלֲאִויר  ְוֻרּבֹו  רֹאׁשֹו  ִמֶּׁשָּיָצא   – ָּגדֹול  ֵּבין  ָקָטן  ֵּבין  ָזָרה, 
ְלִיּבּום. ִאְׁשּתֹו  ֶאת  זֹוֵקק  ֶזה  ֲהֵרי  ָאִחיו,  ֶׁשָּימּות  קֶֹדם   ָהעֹוָלם 

פרק א



ֵלָדתֹו ִּבְקֻדָּׁשה – שנולד כשכבר הייתה 
אמו יהודייה, שהתגיירה או השתחררה. 
הֹוָרתֹו ֶׁשֹּלא ִּבְקֻדָּׁשה – שנתעברה אמו 

ועדיין היא גויה או שפחה.

ז  ַלֲאֵבלּות – שמדברי חכמים, האדם 
רק  אחיו  שהוא  מי  על  להתאבל  חייב 
שמדברי   – ּוְלֵעדּות  ב,א(.  )אבל  מאמו 
להעיד  או  לדון  לאדם  אסור  חכמים 
יג,א(.  )עדות  עבורו  או  מאמו  אחיו  עם 
את  יורש  אדם  שאין   – ְיֻרָּׁשה  ְלִעְנַין 
א,ו(.  )נחלות  מאמו  רק  אחיו  שהוא  מי 
קובעת  האם  אחים.  קשרי   – ַאֲחָוה 
את  קובע  והאב  הנולד,  של  זהותו  את 
מפני  המשפחתית,  לשושלת  שיוכו 
ששם המשפחה והנחלה נקבעים על פי 
האב, "שנאמר: 'ויתַילדו על משפחותם 
בית אביו   – א,יח(  )במדבר  לבית אבותם' 
היא משפחתו, ואין בית אמו משפחתו" 
)איסורי ביאה יט,טו(.     ח  ַוֲהֵרי ֵהן ְּכָזִרים 

המשפחה  שקרבת  מפני   – ָלֶזה  ֶזה 
)ראה לעיל ד(. בטלה עם הגיור 

ט  ּפֹוֶטֶרת ֶאת ַהְּׁשָאר – מן הייבום או 
החליצה, והן מותרות להינשא לאחר. 
ַהָּצרֹות – שאר נשות האח, "מלשון צר 
לזו"  זו  רוב שונאות  פי  על  כי  ואויב, 

)מצו"ד, שמואל-א א,ו(.

שמותר  נשים   – ַלְּכֻהָּנה  י  ְּכֵׁשרֹות 
פרקים יז– ביאה  )איסורי  אותן  לשאת  לכהן 

היה  ואם   – ֶׁשִּיְרֶצה  זֹו  ְלֵאי  ְמַיֵּבם  יט(. 

הכשרה.  את  אלא  מייבם  אינו  כהן, 
שאסרו  מפני   – ַּבֲחִליָצה  ִיְפסֹל...  ֶׁשֹּלא 
מפני  החלוצה,  את  כהן  שיישא  חכמים 
בחליצה  שרק  לגרושה,  דומה  שהיא 
א,ז;  )אישות  לאחרים  להינשא  הותרה 
הלכה  חכמים  ונימקו  יז,ז(.  ביאה  איסורי 

ואחרים  בורו  מי  ישפוך אדם  זו, ש"לא 
ד,יא(. יבמות  )פה"מ  להם"  צריכים 

 – ֻּכָּלן  ֶאת  ְלַיֵּבם  לֹו  ֶאְפָׁשר  יא  ִאם 
"שיהיה יכול ליתן ְׁשֵאר ]מזונות[ כסות 
ועונה ]זמנים ליחסי אישות[ כראוי לכל 
אחת ואחת" )אישות יד,ג(. ַאַחת ִמָּכל ִמָּכל 

ַּבִית – אישה אחת מכל אח שמת. 

יב1  ּכֹוֵנס – נושא. ָלאו ַהָּבא ִמְּכַלל ֲעֵׂשה ֲעֵׂשה – איסור שלא נתפרש בתורה בלשון שלילה, אלא נלמד ממשמעות 
לשון עשה האמור בתורה, והעובר עליו הוא בגדר עובר על מצַות עשה ולא על מצַות לא תעשה. 
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ָאִחיו  ֵאינֹו   – ַהָּנְכִרית  ִמן  אֹו  ַהִּׁשְפָחה  ִמן  ָאח  לֹו  ָהָיה  ְוִאם 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ִאְׁשּתֹו;  ֶאת  זֹוֵקק  ְוֵאינֹו  ַהְּדָבִרים,  ִמן  ְלָדָבר 
ֶׁשָהְיָתה ֵלָדתֹו ִּבְקֻדָּׁשה, הֹוִאיל ְוָהְיָתה הֹוָרתֹו ֶׁשֹּלא ִּבְקֻדָּׁשה, 

ָאִחיו. ֵאינֹו 

ז  ַאִחים ִמן ָהֵאם ֵאיָנן ֲחׁשּוִבין ַאִחים ֶאָּלא ַלֲאֵבלּות ּוְלֵעדּות; 
ַוֲחִליָצה – ֲהֵרי ֵהן ְּכִמי ֶׁשֵאיָנן,  ְיֻרָּׁשה אֹו ְלִיּבּום  ְלִעְנַין  ֲאָבל 
ַוֲעָבִדים  ֶׁשִּנְתַּגְּירּו  ֵמָאב.   ח  ֵּגִרים  ֶאָּלא  ַאֲחָוה  ֶׁשֵאין 
ֶׁשִּנְׁשַּתְחְררּו – ֵאין ָלֶהן ַאֲחָוה ְּכָלל, ַוֲהֵרי ֵהן ְּכָזִרים ֶזה ָלֶזה; 
ַוֲאִפּלּו ֶאָחד ֵמֶהן הֹוָרתֹו ֶׁשֹּלא ִּבְקֻדָּׁשה ְוֵלָדתֹו ִּבְקֻדָּׁשה, ְוַהֵּׁשִני 
ְּתאֹוִמים,  ַוֲאִפּלּו  ְּכָזִרים.  ֵהן  ֲהֵרי   – ִּבְקֻדָּׁשה  ְוֵלָדתֹו  הֹוָרתֹו 
הֹוָרָתן  ֶׁשִּתְהֶיה  ַעד  ַאֲחָוה,  ֵּביֵניֶהן  ֵאין   – ִּבְקֻדָּׁשה  ְונֹוְלדּו 

ְוֵלָדָתן ִּבְקֻדָּׁשה.

ייבום וחליצה לכמה יבמות

ֲחִליָצָתּה  אֹו  ִּביָאָתּה   – ּוֵמת  ַרּבֹות,  ָנִׁשים  לֹו  ֶׁשָהיּו  ט  ִמי 
ִלְׁשַּתִים,  ְמַיֵּבם  ְוֵאינֹו  ַהְּׁשָאר,  ֶאת  ּפֹוֶטֶרת  ֵמֶהן  ֶׁשְּלַאַחת 
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֲאֶׁשר ֹלא ִיְבֶנה ֶאת ֵּבית ָאִחיו" )שם כה,ט( – ַּבִית ֶאָחד 
הּוא ּבֹוֶנה, ְוֵאינֹו ּבֹוֶנה ְׁשֵני ָּבִּתים. ְוֵכן ִאם ָהיּו לֹו ַאִחים ַרִּבים 
– ֶאָחד ֵמֶהן חֹוֵלץ אֹו ְמַיֵּבם ְלַאַחת ִמן ַהְּיָבמֹות, ְוֻיְּתרּו ְׁשָאר 

ַהָּצרֹות.

י  ָהיּו ִּביָבמֹות ֵאּלּו ְּכֵׁשרֹות ַלְּכֻהָּנה ּוְפסּולֹות: ִאם ָהָיה ְמַיֵּבם 
ַלְּפסּוָלה,  ַיֲחֹלץ  ָהָיה חֹוֵלץ –  ְוִאם  ֶׁשִּיְרֶצה;  זֹו  ְלֵאי  ְמַיֵּבם   –

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְפסֹל ֶאת ַהְּכֵׁשָרה ַלְּכֻהָּנה ַּבֲחִליָצה.

יא  ֵמתּו לֹו ַאִחים ַרִּבים, ְוָנְפלּו ְנׁשֹוֵתיֶהן ְלָפָניו: ִאם ֶאְפָׁשר 
אֹו  ְלֻכָּלן,  חֹוֵלץ   – ָלאו  ְוִאם  ְמַיֵּבם;   – ֻּכָּלן  ֶאת  ְלַיֵּבם  לֹו 
ִמָּכל  ַאַחת  ֶׁשִּיְרֶצה,  ְלִמי  ּוְמַיֵּבם  ֵמֶהן  ֶׁשִּיְרֶצה  ְלִמי  חֹוֵלץ 

ּוַבִית. ַּבִית 

איסורי חיתון הנובעים מן הייבום או החליצה

ְׁשָאר  ְוַעל  ָעָליו  ָצרֹוֶתיָה  ֶנֶאְסרּו   – ְיִבְמּתֹו  ֶאת  יב1  ַהּכֹוֵנס 
ֶזה  ֲהֵרי  ָצָרָתּה –  ַעל  ֵמֶאָחיו  ֶאָחד  ְוִאם ָּבא הּוא אֹו  ָהַאִחים. 
עֹוֵבר ַּבֲעֵׂשה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה" )שם כה,ה(, ֹלא ָעֶליָה 

ְוַעל ָצָרָתּה; ְוָלאו ַהָּבא ִמְּכַלל ֲעֵׂשה – ֲעֵׂשה.



יב2  ְׁשִנּיֹות – קרובות משפחה שאסרו 
לאיסורי  כסייג  עליהן  לבוא  חכמים 
הערווה )אישות א,ו(. ונקראו כן, מפני שהן 
משניות לאיסורי הערווה. ִאּסּור ֶעְרָוה 
– האיסור לשאת את אשת האח )איסורי 
ביאה ב,א(. ְלִפיָכְך ּתֹוְפִסין ָּבֶהן ַהִּקּדּוִׁשין 

בעברה,  אותן  נשא  אם   – ִּכְׁשִנּיֹות 
להבדיל מן העריות האסורות מן התורה, 
שהקידושין אינם תקפים בהן )אישות ד,יב(.

שקרובותיה   – ֶׁשֵּגְרָׁשּה  יג  ְּכִאְׁשּתֹו 
אותה,  גירש  אם  גם  עליו  אסורות 
ראה  )לפירוטן  לגירושין  דומה  והחליצה 
איסורי ביאה ב,ז(. ֵמָתה ְיִבְמּתֹו ַוֲעַדִין ִהיא 

ְזקּוָקה לֹו – שמתה לפני שנתייבמה או 
ָצַרת  ֲאחֹות  ִלָּׂשא  ָאָדם  ּוֻמָּתר  חלצה. 
ֲחלּוָצתֹו – ראה איור. קרובות הצרה אינן 
אסורות כקרובות החלוצה )להשוואה ראה 

איסור צרת אחות חלוצתו להלן ו,כ(.

אינה   – ְוֵגְרָׁשּה  ְיִבְמּתֹו  טו  ַהּכֹוֵנס 
נחשבת כחלוצה, הנאסרת עליו כאשת 

אחיו.

הפירוש  כפי   – ַהַּקָּבָלה  טז  ִמִּפי 
איש  פה  שבעל  במסורת  שנתקבל 
ֶׁשָרָצה  )ק'(.  רבנו  ממשה  איש  מפי 
בכ"י   – ְמַיֵּבם*  ָאִחיו...  ֵאֶׁשת  ְלַיֵּבם 
ְיַקֵּים.  היה...  אם  ְיִבְמּתֹו,  ַעל  ֶׁשָּבא  י': 
 13 בן  ויהיה  שיגדל   – ְוִיָּבֵדק  ֶׁשַּיְגִּדיל 
וייבדק אם הביא שתי  ויום אחד,  שנה 
אֹו  ב,י(.  )אישות  הערווה  במקום  שערות 
ַעד ֶׁשַּתֲחֹלץ – וכיוון שהקשר בין היבם 
לבין היבמה הוא במצב ביניים, צריכה 
בעת התרת הקשר גט וחליצה גם יחד 

)להלן ה,כא(.

ןבואר
הנינפ

יו   
הנח הרש

ָצרַת  ֲאחֹות   – יג  להלכה  מבאר  איור 
ולוי  ראובן  אחיות,  ושרה  חנה  ֲחלּוָצתֹו: 
אחים. ראובן נשא את חנה ואישה בשם 
לוי חולץ  פנינה )ממשפחה אחרת(, ומת. 
לפנינה, ומותר לו לשאת את שרה, שהיא 

אחות צרת חלוצתו )השווה לאיור ו,כ2(.
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ְוָכל  ִהיא  ַהֲחלּוָצה,  ֶנֶאְסָרה   – ִליִבְמּתֹו  ַהחֹוֵלץ  יב2  ְוֵכן 
ֲאסּורֹות  ְוֻכָּלן  ָהַאִחים,  ְׁשָאר  ְוַעל  ַהחֹוֵלץ  ַעל  ָצרֹוֶתיָה, 

ְּבֹלא  ָאִחיו  ֶׁשֵּמת  ֶׁשֵּמַאַחר  ִּכְׁשִנּיֹות;  סֹוְפִרים  ִמִּדְבֵרי  ֲעֵליֶהן 

ָוָלד, ִנְסַּתֵּלק ִאּסּור ֶעְרָוה ֵמַעל ָּכל ָנָׁשיו, ְלִפיָכְך ּתֹוְפִסין ָּבֶהן 

ַהִּקּדּוִׁשין ִּכְׁשִנּיֹות.

ָּכְך  ָעָליו  ֲאסּוָרה  ֶׁשִהיא  ְּכֵׁשם   – ִליִבְמּתֹו  יג  ַהחֹוֵלץ 
ְקרֹובֹוֶתיָה, ְּכגֹון ִאָּמּה ּוִבָּתּה, ְוֵכן ִהיא ֲאסּוָרה ִלְבנֹו ּוְלָאִחיו. 

ִהיא  ְוֵכן  ִּבָּתּה,  ַּבת  ַּבת  ְּכגֹון  ֲאסּורֹות,  ֶׁשָּלּה  ְׁשִנּיֹות  ַוֲאִפּלּו 

ְּכִאְׁשּתֹו  ִהיא  ֲהֵרי   – ֶׁשַּלָּדָבר  ְּכָללֹו  ְּבנֹו.  ֶּבן  ְלֶבן  ֲאסּוָרה 

ֶׁשֵּגְרָׁשּה. ְוֵכן ִאם ֵמָתה ְיִבְמּתֹו, ַוֲעַדִין ִהיא ְזקּוָקה לֹו – ָאסּור 

ִּבְקרֹובֹוֶתיָה ְּכִאּלּו ָהְיָתה ִאְׁשּתֹו, ּוֵמָתה ַּתְחָּתיו. ְוָכל ָהִאּסּוִרין 

ֲחלּוָצתֹו  ָצַרת  ֲאחֹות  ִלָּׂשא  ָאָדם  ּוֻמָּתר  ִמִּדְבֵריֶהם.  ָהֵאּלּו 

ּוְׁשָאר ְקרֹובֹוֶתיָה.

אֹו  ִאָּמּה  ְּכגֹון  ְזקּוָקתֹו,  ְקרֹוַבת  ִלָּׂשא  ַלָּיָבם  יד  ָאסּור 
ִזָּקתֹו  ְוָתסּור  ַיֲחֹלץ,  אֹו  ָלּה  ֵמֶאָחיו  ֶאָחד  ֶׁשְּיַיֵּבם  ַעד  ִּבָּתּה, 

ַאף  ְקרֹובֹוֶתיָה,  ְׁשָאר  אֹו  ִּבָּתּה  אֹו  ִאָּמּה  ְוִיָּׂשא  ֵמָעֶליָה, 

ְּכמֹו  ִיֵּבם  אֹו  ֶׁשָחַלץ  ָאִחיו  ַעל  ֲאסּורֹות  ֻּכָּלן  ֶׁשֵהן  ִּפי  ַעל 

יג(. )לעיל  ֶׁשֵּבַאְרנּו 

החזרת יבמה שגירש אותה

טו  ַהּכֹוֵנס ְיִבְמּתֹו ְוֵגְרָׁשּה – ִאם ָרָצה ְלַהֲחִזיר, ַיֲחִזיר, ִמְּפֵני 
ִמְּפֵני  ִאּסּור  ֵׁשם  ָעֶליָה  ִנְׁשַאר  ְוֹלא  ָּדָבר,  ְלָכל  ִאְׁשּתֹו  ֶׁשִהיא 

ָאִחיו ְּכָלל, ֹלא ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְוֹלא ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים.

גיל היבם והיבמה

ָׁשִנים  ֵּתַׁשע  ֶׁשֶּבן  )יא,ג(  ִאיׁשּות  ְּבִהְלכֹות  ֵּבַאְרנּו  טז  ְּכָבר 
ַהַּקָּבָלה.  ִמִּפי  ֲהָלָכה  ֶזה  ְוָדָבר  ִּביָאה;  ִּביָאתֹו   – ֶאָחד  ְויֹום 

ֶּבן  ָהָיה  ִאם  ָאִחיו:  ֵאֶׁשת  ְלַיֵּבם  ֶׁשָרָצה  ָקָטן  ָיָבם  ְלִפיָכְך, 

ַעד  חֹוֵלץ  ֵאינֹו  ֲאָבל  ְמַיֵּבם*,   – ֶאָחד  ְויֹום  ָׁשִנים  ֵּתַׁשע 

ַּבָּפָרָׁשה  ָּכתּוב  כה,ט(  כה,ז;  )דברים  "ִאיׁש"  ֶׁשֲהֵרי  ְוִיָּבֵדק,  ֶׁשַּיְגִּדיל 

ִּביָאה.  ִּביָאתֹו  ֵאין   – ִמֶּזה  ָּפחּות  ָהָיה  ְוִאם  ֲחִליָצה;  ְלִעְנַין 

ְיִבְמּתֹו  ֵאין  ְלִפיָכְך  ָּגמּור,  ִקְנָין  קֹוָנה  ֵאיָנּה  ֵּתַׁשע  ֶּבן  ּוִביַאת 

ֶׁשַּתֲחֹלץ,  ַעד  אֹו  ֶׁשַּיְגִּדיל  ַאַחר  ָעֶליָה  ֶׁשָּיבֹוא  ַעד  ְלָזר  ִנֶּתֶרת 

ה,יח–כא(. )להלן  ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ְּכמֹו 



 12 יז  ַהְּקַטָּנה – בת שהיא קטנה מבת 
שנה או שלא הביאה שתי שערות במקום 
הערווה )אישות ב,א; ב,ג(. ֵאיָנּה חֹוֶלֶצת ַעד 
וכו' – מן התורה, האב יכול לקדש את 
או  אחיה  אביה,  מת  ואם  הקטנה.  בתו 
)שם  מדרבנן  אותה  לקדש  יכולים  אמה 
התורה, הקטנה  מן  בקידושין  ד,ח(.  ג,יא; 

מזיקת  להשתחרר  כדי  לחליצה  זקוקה 
אין  מדרבנן,  בקידושין  אבל  היבם, 
את  )תביע  שתמאן  ודי  בחליצה,  צורך 
אישות  )ראה  ליבם  הקטנה  הסכמתה(  אי 
 ד,ז–ח; גירושין יא,ג–ד(. ַוֲאִפּלּו ִנְבֲעָלה ַאַחר

ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה – לחליצה אין מניחים 
שהביאה סימנים אלא עד שתיבדק, אף על 
פי שלמיאון מניחים שכבר הביאה סימנים 
12, והיא אינה יכולה  אם נבעלה לאחר 
למאן.       יח  ִיְגְּדלּו ֶזה ִעם ֶזה – ואינו יכול 

לגרש אותה עד שיגדל שגט קטן אינו גט.

ָּכל  ִּכְׁשָאר  יֹום...  ִּתְׁשִעים  יט  ַּתְמִּתין 
תינשא  שלא  חכמים  תיקנו   – ַהָּנִׁשים 
האישה עד תשעים יום לאחר שהתאלמנה 
היא  אם  להבחין  בכדי  התגרשה,  או 
מעוברת )כהמתנת גרושה ואלמנה. ראה גירושין 
ראויה  היא  אין  זו  תקנה  ומחמת  יא,יח(. 

לייבום באותו הזמן. עֹוָלה ְלִיּבּום – ראויה 
לייבום. הֹוִאיל ְוֵאיָנּה ְמֻעֶּבֶרת – שנתברר 

שלא הייתה מעוברת.

כ  ֶׁשֹּלא ָׁשָהה ְׁשלִׁשים יֹום ַאַחר ֶׁשּנֹוַלד – 
הנחשב כנפל ואינו פוטר מן הייבום )לעיל ה(.

כב  ַהּכֹוֵנס ֶאת ְיִבְמּתֹו – שעבר על תקנת 
חכמים ונשא את יבמתו לאישה. ַמְפִריִׁשין 
– מפרידים ביניהם, עד שיתברר אם היא 
אסורה לו, מפני שייתכן שתלד ותיאסר 
עליו. ַיֲחזֹר ִויַקֵּים – יכול להחזירה אליו 
ולקיימה אצלו. מֹוִציָאּה ְּבֵגט ְוחֹוֵלץ ָלּה 
– שדנים לחומרה, שמא כנסה כהוגן והיא 
אשתו ויוצאת בגט, ושמא אין הוולד הזה 

פוטר וצריכה חליצה )לעיל ה(.

כג  ֶּבן ִּתְׁשָעה ָלִראׁשֹון – נולד בחודש 
מבעלה  הייתה  מעוברת  ואמו  תשיעי 
הראשון, שמת. ֶּבן ִׁשְבָעה ָלַאֲחרֹון – נולד 
בחודש שביעי ואמו מעוברת מן היבם. 
ַמְמֵזִרים – מפני שאם היה הוולד  ְסֵפק 

מבעלה הראשון, היא אסורה ליבם.
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יז  ְוֵכן ַהְּיָבָמה ַהְּקַטָּנה – ִאם ָרָצה ַהָּיָבם ְלַיֵּבם אֹוָתּה, ְמַיֵּבם, 
ֲאָבל ֵאיָנּה חֹוֶלֶצת ַעד ֶׁשַּתְגִּדיל ְוִתָּבֵדק; ַוֲאִפּלּו ִנְבֲעָלה ַאַחר 
ָּבּה  ְוִיָּמְצאּו  ֶׁשִּתָּבֵדק  ַעד  חֹוֶלֶצת  ֵאיָנּה  ָׁשָנה,  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים 
'ִאיׁש',  ֶׁשֵּיָעֶׂשה  ַעד  ַהָּיָבם חֹוֵלץ  ֶׁשֵאין  ִסיָמִנין;    יח  ְּכֵׁשם 
ָּכְך ַהְּיָבָמה ֹלא ַּתֲחֹלץ ַעד ֶׁשֵּתָעֶׂשה 'ִאָּׁשה' ְּגדֹוָלה. ְוָיָבם ָקָטן 

ֶׁשָּבא ַעל ְיָבָמה ְקַטָּנה – ִיְגְּדלּו ֶזה ִעם ֶזה.

חודשי ההבחנה וייבום מעוברת

ִּתְׁשִעים  ֶׁשַּתְמִּתין  ַעד  ַּתֲחֹלץ  ְוֹלא  ִּתְתַיֵּבם  ֹלא  יט  ַהְּיָבָמה 
ַהֲחִליָצה,  יֹום  אֹו  ַהִּיּבּום  ְויֹום  ַהִּמיָתה  ִמּיֹום  חּוץ  יֹום 
ִּתְׁשִעים  ְּבתֹוְך  ַּתֲחֹלץ  ֹלא  ָמה  ּוִמְּפֵני  ַהָּנִׁשים.  ָּכל  ִּכְׁשָאר 
ַיְחּפֹץ  ֹלא  "ְוִאם  ְוֶנֱאַמר:  ְלִיּבּום,  ְראּוָיה  ֶׁשֵאיָנּה  ִמְּפֵני  יֹום? 
עֹוָלה  ֶׁשִהיא  ְּבֵעת   – כה,ז–ט(  )דברים  ַנֲעלֹו..."  ְוָחְלָצה  ָהִאיׁש... 
ְלִיּבּום,  עֹוָלה  ֶׁשֵאיָנּה  ְזַמן  ְוָכל  ַלֲחִליָצה;  עֹוָלה  ְלִיּבּום, 
ְּבתֹוְך  ָחַלץ  אֹו  אֹוָתּה  ִיֵּבם  ְוִאם  ַלֲחִליָצה.  עֹוָלה  ֵאיָנּה 
ִנְפְטָרה,  זֹו  ֲהֵרי  ְמֻעֶּבֶרת,  ְוֵאיָנּה  הֹוִאיל   – ֳחָדִׁשים  ַהְּׁשלָׁשה 

ְּכלּום. ְצִריָכה  ְוֵאיָנּה 

ָוָלד  ָהָיה  ִאם  ְוָיְלָדה:  ְמֻעֶּבֶרת  ְוִנְמֵצאת  ִליִבְמּתֹו  כ  ַהחֹוֵלץ 
ּוֻמֶּתֶרת  ֵמעֹוָלם,  לֹו  ֶנְחְלָצה  ֶׁשֹּלא  ְּכִמי  זֹו  ֲהֵרי   – ֶׁשְּלַקָּיָמה 
ָׁשָהה  ֶׁשֹּלא  אֹו  ִהִּפיָלה,  ְוִאם  ִּבְקרֹובֹוֶתיָה;  ּוֻמָּתר  ַלְּכֻהָּנה, 
ֶאָחד  אֹו  הּוא  ָלּה  ְוחֹוֵלץ  חֹוֵזר   – ֶׁשּנֹוַלד  ַאַחר  יֹום  ְׁשלִׁשים 
ַהְּמֻעֶּבֶרת  ּוִביַאת  ֲחִליָצה,  ֵאיָנּה  ַהְּמֻעֶּבֶרת  ֶׁשֲחִליַצת  ֵמֶאָחיו; 
ִליִבְמּתֹו  ַהחֹוֵלץ  אֹו  ַהּכֹוֵנס  ִיּבּום.   כא  ְלִפיָכְך,  ֵאיָנּה 
ַהָּוָלד  ֶׁשֵאין  זֹו,  ֶׁשֵּתֵלד  ַעד  ָצָרָתּה  ִּתָּנֵׂשא  ֹלא   – ַהְּמֻעֶּבֶרת 

ָהעֹוָלם. ַלֲאִויר  ֶׁשֵּיֵצא  ַעד  ַמִּתיר 

אֹוָתן  ַמְפִריִׁשין   – ְמֻעֶּבֶרת  ְוִנְמֵצאת  ְיִבְמּתֹו  ֶאת  כב  ַהּכֹוֵנס 
 – ָיְלָדה  ְוִאם  ִויַקֵּים;  ַיֲחזֹר   – ִהִּפיָלה  ִאם  ָלּה:  ּוַמְמִּתיִנין 
ְוחֹוֵלץ  ְּבֵגט,  מֹוִציָאּה  ֶזה  ֲהֵרי  ֶׁשּנֹוַלד,  ְּביֹום  ֵמת  ֲאִפּלּו 
ַהָּוָלד  ִנְתַקֵּים  ְוִאם  ַלֲאֵחִרים;  ֻמֶּתֶרת  ִּתְהֶיה  ָּכְך  ְוַאַחר  ָלּה, 
ְוֵאיָנּה  ֶׁשְּלַקָּיָמה,  ָוָלד  ֶזה  ֲהֵרי   – ֶׁשּנֹוַלד  ַאַחר  יֹום  ְׁשלִׁשים 

ָעָליו. ֶעְרָוה  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ֵּגט,  ִמֶּמּנּו  ְצִריָכה 

ֶׁשְּלַקָּיָמה  ָוָלד  ִמֶּׁשִּנְתַיְּבָמה  ֳחָדִׁשים  ִׁשָּׁשה  ְלַאַחר  כג  ָיְלָדה 
ִׁשְבָעה  ֶּבן  אֹו  ָלִראׁשֹון  ִּתְׁשָעה  ֶּבן  ִאם  ָסֵפק  ַהָּוָלד  ֲהֵרי   –
ָעֶליָה  ָּבא  ְוִאם  ָּכֵׁשר.  ְוַהָּוָלד  ְּבֵגט,  יֹוִציא  ְלִפיָכְך  ָלַאֲחרֹון, 

ַמְמֵזִרים. ְסֵפק  ַאֲחָריו  ֶׁשָּיבֹואּו  ַהָּבִנים   – ֶׁשָּיְלָדה  ַאַחר 



א  ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים – מתקנת חכמים, 
לקדש  צריך  אינו  תורה,  מדין  שהרי 
)לעיל א,א(.  עליה  שיבוא  ודי  אותה, 
כמו   – ְּפרּוָטה  ְּבָׁשֶוה  אֹו  ִּבְפרּוָטה 
 – ַמֲאָמר  ג,א(.  )אישות  בכסף  בקידושין 
נקרא כן מפני שמקדש אותה בפני שני 
לי  מקודשת  את  'הרי  באמירת  עדים 
בזה' וכדומה )אישות ג,א; ראה תיו"ט יבמות 
ב,א(. ֶׁשֹּלא ִמַּדְעָּתּה – שלא לרצונה, כמו 

קידושין בהם זקוקים להסכמתה )אישות 
שהייתה   – ָהֵארּוִסין  ִמן  ּוְקַטָּנה  ד,א(. 

לא  עדיין  אך  שמת,  לאחיו  מאורסת 
נשא אותה לאישה, שעדיין היא ברשות 
מדעתו  אלא  מתקדשת  ואינה  אביה 
בפתיחת  הביאור  ראה  'אירוסין'  המונח  )לביאור 

ספר נשים(. אם כבר נישאה, יצאה מרשות 

אביה והיא עומדת ברשות עצמה )אישות 
ג,יא–יב(.

ברכות  שבע   – ִנּׂשּוִאין  ב  ִּבְרַּכת 
הנישואין  לפני  לברך  חכמים  שתיקנו 
כדי   – ַּבֲעָׂשָרה  י,ג(.  אישות  ראה  )לפירוטן 

בקידושין  כמו  הדבר,  את  לפרסם 
ושעבוד   – ְּכֻתָּבה  ְוכֹוֵתב  י,ג(.  )אישות 

)לעיל א,א;  המת  נכסי  על  הוא  הנכסים 
להלן ד,לב(.  ראה  זו  כתובה  לנוסח  כב,יא.  אישות 

אשתו  "שזו  מפני   – ָּגמּור  ִקְנָין  ָקָנה 
)לעיל א,א(.  היא, שהקנו לו מן השמים" 
ַמְרּדּות – הלקאה מדברי חכמים  ַמַּכת 
תורה.  בדברי  או  בדבריהם  שמרד  על 
נקבע לפי הערכת בית  מספר המלקות 

ד,ג(. נזיר  פה"מ  יח,ו;  )עדות  הדין 

או  אשתו  שהיא  שחשב   – ג  ְּבׁשֹוֵגג 
ְּבֵמִזיד  ֵּבין  ְּבׁשֹוֵגג  ֵּבין  אחרת.  אישה 
וכו' – כל מעשה ביאה קונה בה קניין 

אחד  בכל   – וכו'  ְּכַדְרָּכּה  ָעֶליָה  ֶׁשָּבא  ֵּבין  ו,א(.  יבמות  )פה"מ  השמים  מן  לו  אותה  שהקנו  אשתו  שהיא  מפני  גמור, 
צריך  תרומה,  אכילת  )לעניין  אשתו  בגדר  היא  כבר   – ָקָנה  שם(.  וביאורנו  א,י  ביאה  איסורי  ראה  המונחים  )לביאור  הביאה  מאופני 

ח,ו(. תרומות  ראה  ברצונה.  הביאה  שתהא 

ד  ֶׁשֵאינֹו ַמִּכיר ְּכלּום – שאינו מודע למעשיו. שהוא שיכור כלוט )מכירה כט,יח(. ְלַהִּטיַח – לשון גנאי להכנסת האבר.

)המועמדת  היבמה  לבין  היבם  שבין  הקשר  הקדמה: 
שהיבמה  זיקה,  נקרא   – יבם'(  'שומרת  המכונה  לייבום, 
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 

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 
ממנו  ובנה  ד,יד(,  )אישות  לו מספק  מקודשת  היא  זר,  אותה 
היבם,  על  נאסרת  ואינה  טו,א(,  ביאה  איסורי  )ראה  ממזר  אינו 

)להלן כ(. יבם  זינתה בהיותה שומרת  אף אם 

ספר נשים      הלכות ייבום וחליצה      פרק ב   196

ִני ֶרק ׁשֵ ּפֶ פרק ב 

דרך הייבום; רצון הצדדים; איסורה לזר

קידושי יבמה וכתובתה

א  ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ַהָּיָבם ַעל ְיִבְמּתֹו ַעד ֶׁשְּיַקֵּדׁש 
ְוֶזה הּוא  ְּפרּוָטה,  ְּבָׁשֶוה  ִּבְפרּוָטה אֹו  ֵעִדים  ְׁשֵני  ִּבְפֵני  אֹוָתּה 
ַהִּנְקָרא 'ַמֲאָמר'. ְוֵאין ַהַּמֲאָמר קֹוֶנה ַּבְּיָבָמה ִקְנָין ָּגמּור, ְּכמֹו 
ֶׁשִּיְתָּבֵאר )להלן ה,ב–ג(. ְוָהעֹוֶׂשה ַמֲאָמר ִּביִבְמּתֹו ֶׁשֹּלא ִמַּדְעָּתּה – 
ֹלא ָעָׂשה ְּכלּום, ֶׁשֵאין ָהִאָּׁשה ִמְתַקֶּדֶׁשת ֶאָּלא ִלְרצֹוָנּה. ּוְקַטָּנה 

ִמן ָהֵארּוִסין – ֵאין עֹוִׂשין ָּבּה ַמֲאָמר ֶאָּלא ִמַּדַעת ָאִביָה.

ִּבְרַּכת  ְמָבֵרְך  הּוא  ָּכְך  ְיִבְמּתֹו,  ֶאת  ְמַקֵּדׁש  ֶׁשהּוא  ב  ּוְכֵׁשם 
ִנּׂשּוִאין ַּבֲעָׂשָרה ְוכֹוֵתב ְּכֻתָּבה, ְּכִדין ָּכל נֹוֵׂשא ִאָּׁשה. ְוִאם ָּבא 
ָצִריְך  ְוֵאינֹו  ָּגמּור,  ִקְנָין  ָקָנה   – ַמֲאָמר  ָעָׂשה  ְוֹלא  ְיִבְמּתֹו  ַעל 
ַמְרּדּות,  ַמַּכת  אֹותֹו  ּוַמִּכין  ַהְּבִעיָלה;  ַאַחר  ּוְלַקֵּדׁש  ַלֲחזֹר 

ְוכֹוֵתב ָלּה ְּכֻתָּבה.

ֵּבין  ְּבאֶֹנס  ֵּבין  ְּבֵמִזיד,  ֵּבין  ֵּבין ְּבׁשֹוֵגג  ְיִבְמּתֹו –  ַעל  ג  ַהָּבא 
ֵּבין  ֲאנּוָסה,  אֹו  ׁשֹוֶגֶגת  ְוִהיא  ֵמִזיד  הּוא  ֶׁשָהָיה  ֵּבין  ְּבָרצֹון, 
ֶׁשָהְיָתה ִהיא ְמִזיָדה ְוהּוא ׁשֹוֵגג אֹו ָאנּוס, ֵּבין ֶׁשָהְיָתה ְיֵׁשָנה 
ֵּבין ֶׁשָהְיָתה ֵעָרה, ֵּבין ֶׁשָּבא ָעֶליָה ְּכַדְרָּכּה ֵּבין ֶׁשֹּלא ְּכַדְרָּכּה, 

ֶאָחד ַהְּמָעֶרה ְוֶאָחד ַהּגֹוֵמר, ָקָנה.

ָנַפל  ִאם  ֲאָבל  ִלְבעֹל.  ֶׁשִּנְתַּכֵּון  ֲאמּוִרים?  ְּדָבִרים  ד  ַּבֶּמה 
ְוִנְתַקע ָּבּה, אֹו ֶׁשָּבא ָעֶליָה ִׁשּכֹור ֶׁשֵאינֹו ַמִּכיר ְּכלּום, אֹו ָיֵׁשן 
– ֹלא ָקָנה. ִנְתַּכֵּון ְלַהִּטיַח ַּבּכֶֹתל ְוִהִּטיַח ִּביִבְמּתֹו – ֹלא ָקָנה; 
ְלֵׁשם  ִנְתַּכֵּון  ֶׁשֲהֵרי  ָקָנה,   – ִּביִבְמּתֹו  ְוִהִּטיַח  ַּבְּבֵהָמה  ְלַהִּטיַח 

ְּבִעיָלה ִמָּכל ָמקֹום.

פרק ב



אותה  שכנס   – וכו'  ה1  ֶׁשִּנְתַיְּבָמה 
פחות  לאחר  אותה  וגירש  יבמה 
אם  היא  והשאלה  ימים,  מחודש 
ֹלא  ְוָאְמָרה...  לו.  שתחלוץ  גם  צריך 
זקוקה  היא  טענתה,  ולפי   – ִנְבַעְלִּתי 
ביניהם  אין  ועדיין  לחליצה,  או  לייבום 
אֹותֹו  ּכֹוִפין  ואישה.  בעל  של  קשר 
תישאר  שלא  כדי   – וכו'  ָלּה  ֶׁשַּיֲחֹלץ 
אחר.  לאיש  להינשא  תוכל  ולא  עגונה 
שכבר  כיוון  אותה,  לייבם  יכול  ואינו 
שחלץ  כמי  ונעשה  בגט,  אותה  גירש 
ֶׁשִּיְבעֹל  אֹותֹו  ּכֹוִפין  להלן ה,א(.  )ראה  לה 
כבעל  אישות  חיי  אתה  שיחיה   – וכו' 
עימה  וימשיך  שיבעול  "או  ואישה 
)פה"מ  נשותיהם"  עם  הגברים  כמנהג 
באמצעות  שייפרדו  או  יג,י(,  יבמות 

אשתו  היא  שמא  יחד,  גם  וגט  חליצה 
דבר. לכל 

ה2  ְמַבְּקִׁשין ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיֲחֹלץ ָלּה – מנסים 
ניתן  לא  אך  לה,  לחלוץ  אותו  לפייס 
לכפות אותו, מפני שיש להניח שלאחר 
שלושים יום, כבר בא עליה )בבלי יבמות 
קיא,ב(. ִהיא אֹוֶמֶרת ִנְבַעְלִּתי וכו' – בין 

בתוך שלושים יום בין לאחר שלושים 
יום.

הקטנים  אחיו  גם  אם   – ַלֲחֹלץ  ו  אֹו 
בהלכה  )להלן  אותה  לייבם  רוצים  אינם 
ֲאֶׁשר  ַהְּבכֹור  "ְוָהָיה   – ֶׁשֶּנֱאַמר  הבאה(. 

ְוֹלא  ַהֵּמת,  ָאִחיו  ֵׁשם  ַעל  ָיקּום  ֵּתֵלד 
ִמִּפי  ִמִּיְׂשָרֵאל".  ְׁשמֹו  ]יימחק[  ִיָּמֶחה 
מפי  איש  ששמעו  כפי   – ַהְּׁשמּוָעה 
להבין  כיצד  פה  שבעל  במסורת  רבו 
ֲאֶׁשר  ַמְׁשָמעֹו  )ק'(.  המקרא  דברי  את 
אמו  כבר  ילדה  אשר   – ָהֵאם  ָיְלָדה 
משתמשים  "שפעמים  הנפטר,  של 
העבר"  במקום  העתידים  בפעלים 
ֲאֶׁשר  ַמְׁשַמע  ִעם  ב,ח(.  יבמות  )פה"מ 

שם  על  יקום  ללדת  עתידה  שהיבמה  הבן  היא:  אף  קיימת  הפסוק  של  הפשוטה  המשמעות   – ַהְּיָבָמה  ֵּתֵלד 
להלן ו,ח(. איילונית,  דין  גם  ראה  הפסוק  )לדרשת  המת  אחיו 

ז  ְמַחְּזִרין ַעל ָּכל ָהַאִחים – פונים אל שאר האחים.
ח  ַעד ֶׁשָּיבֹוא ַההֹוֵלְך – אח אחר שהלך למקום רחוק. ֵחֵרׁש – שאינו יכול לחלוץ )להלן ו,ג. להגדרת חרש ראה אישות ב,כו(. 

ְוִנְמָלִכין ּבֹו – שואלים אותו אם הוא רוצה לייבם אותה.

ראה  הסף,  )לגיל  בשנים  ממנו  לקטן  אלא  שנה  מ-13  פחות  בן  לקטן  הכוונה  אין   – ַהָּקָטן  ָאִחיו  עיר.   – ט  ְמִדיָנה 
ויש בזה גם עיכוב ליבמה. )בבלי יבמות לט,א(,  – שאין משהים את המצוה  ָּכאן  ָלֶזה ֶׁשהּוא  אֹוְמִרין  לעיל א,טז(. 
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גירושין בגט לאחר כינוסה

'ֹלא  יֹום  ְׁשלִׁשים  ְּבתֹוְך  ְוָאְמָרה  ֶׁשִּנְתַיְּבָמה,  ה1  ְיָבָמה 
אֹותֹו  ּכֹוִפין   – 'ָּבַעְלִּתי'  אֹוֵמר  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ִנְבַעְלִּתי', 
ֶׁשַּיֲחֹלץ ָלּה, הֹוִאיל ְוָקַדם ְוֵגְרָׁשּה ְּבֵגט. ְוִאם ֲעַדִין ֹלא ֵּגֵרׁש – 

ּכֹוִפין אֹותֹו ֶׁשִּיְבעֹל, אֹו ַיֲחֹלץ ְויֹוִציא ְּבֵגט.

ִנְבַעְלִּתי'  'ֹלא  אֹוֶמֶרת  ְוִהיא  יֹום,  ְׁשלִׁשים  ְלַאַחר  ה2  ֵּגְרָׁשּה 
– ְמַבְּקִׁשין ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיֲחֹלץ ָלּה; ְוִאם ָהָיה מֹוֶדה ֶׁשֹּלא ָּבַעל – 
'ֹלא  אֹוֵמר  ְוהּוא  'ִנְבַעְלִּתי'  אֹוֶמֶרת  ִהיא  ַלֲחֹלץ.  אֹותֹו  ּכֹוִפין 
ַעל  ְלָאְסָרּה  ֶנֱאָמן  ֶזה  ֶׁשֵאין  ֲחִליָצה,  ְצִריָכה  ֵאיָנּה  ָּבַעְלִּתי' – 

ָּכל ָאָדם ַאַחר ֶׁשְּכָנָסּה.

סדר הקדימה בייבום ובחליצה

ו  ִמי ֶׁשֵּמת ְוִהִּניַח ַאִחים ַרִּבים – ִמְצָוה ַעל ַהָּגדֹול ְלַיֵּבם אֹו 
ַלֲחֹלץ, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָהָיה ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתֵלד..." )דברים כה,ו( – ִמִּפי 
ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו ֶׁשֵאינֹו ְמַדֵּבר ֶאָּלא ַּבְּבכֹור ֶׁשָּלַאִחים, ְּכלֹוַמר: 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶזה  )שם(.  ַהֵּמת"  ָאִחיו  ֵׁשם  ַעל  "ָיקּום  ָהַאִחים  ְּגדֹול 
'ֲאֶׁשר  ַמְׁשַמע  ִעם  ָהֵאם',  ָיְלָדה  'ֲאֶׁשר  ַמְׁשָמעֹו  ֵּתֵלד"  "ֲאֶׁשר 

ֵּתֵלד ַהְּיָבָמה'.

ז  ֹלא ָרָצה ַהָּגדֹול ְלַיֵּבם – ְמַחְּזִרין ַעל ָּכל ָהַאִחים. ֹלא ָרצּו 
– חֹוְזִרין ֵאֶצל ַהָּגדֹול ְואֹוְמִרין לֹו 'ָעֶליָך ִמְצָוה: אֹו ֲחֹלץ אֹו 

ַיֵּבם'. ְוֵאין ּכֹוִפין ֶאת ַהָּיָבם ְלַיֵּבם, ֲאָבל ּכֹוִפין אֹותֹו ַלֲחֹלץ.

ח  ָאַמר ַהָּגדֹול 'ַהְמִּתינּו ַעד ֶׁשַּיְגִּדיל ַהָּקָטן', אֹו 'ַעד ֶׁשָּיבֹוא 
ֹלא  ְוִאם  ּבֹו,  'ְוִנְמָלִכין  ַהֵחֵרׁש',  ֶׁשַּיְבִריא  'ַעד  אֹו  ַההֹוֵלְך', 
ִיְרֶצה, ֲאִני ֲאַיֵּבם אֹו ֶאֱחֹלץ' – ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו, ֶאָּלא אֹוְמִרין 

לֹו 'ָעֶליָך ִמְצָוה: אֹו ַיֵּבם אֹו ֲחֹלץ'.

ט  ְוֵכן ִאם ָהָיה ַהָּגדֹול ִּבְמִדיָנה ַאֶחֶרת – ֵאין ָאִחיו ַהָּקָטן ָיכֹול 
לֹוַמר 'ַעל ָאִחי ַהָּגדֹול ִהיא ַהִּמְצָוה, ַהְמִּתינּו לֹו ַעד ֶׁשָּיבֹוא', 

ֶאָּלא אֹוְמִרין ָלֶזה ֶׁשהּוא ָּכאן 'אֹו ַיֵּבם אֹו ֲחֹלץ'.



שאינה   – ַּבְעָלּה  ַעל  מֹוֶרֶדת  י  ְּכִדין 
רוצה לשכב עם בעלה, שבעלה מגרש 
אותה, והיא מפסידה את כתובתה )לפרטי 
דין זה ראה אישות יד,ח–יד(. ִהִּניַח ָאִחיו ָנִׁשים 

או  מתייבמת  מהן  אחת  שרק   – ַרּבֹות 
חולצת, ופוטרת את צרותיה, שהן שאר 

נשות האח )לעיל א,ט(. 

ֻּכָּלן ְראּוִיין – ואין בהם דין  יב1  ֲהֵרי 
ֻּכָּלן  ֲהֵרי  הסמוכה.  כבהלכה  קדימה, 
ֲהֵרי  הנוסח:  י'  בכ"י   – וכו'*  ְראּוִיין 
ֲהֵרי  ְוִהיא רֹוָצה ּבֹו,  ְוהֹוִאיל  ָׁשִוין,  ֻּכָּלן 

ֹלא ָמְרָדה. 

כאן   – וכו'  ַלֲחֹלץ  ִּתְרֶצה  יב2  ִאם 
העיכוב נעשה ברצונה )השווה לעיל ט(.

יג  ֶׁשָּתָלת ּבֹו – שאמרה שהיא ממתינה 
לו שייבם אותה.

דמי  את  גובה   – ְּכֻתָּבָתּה  יד  נֹוֶטֶלת 
כתובתה. ִאם ֵיׁש ָלּה ְּכֻתָּבה – יש נשים 
שאין להן כתובה )ראה אישות י,יא; כד,ב–ד(. 
הגורם  בחולי  חולה   – ְׁשִחין  ֻמֵּכה 
כתובות  )פה"מ  הגוף  מן  חלקים  לנשירת 
ג,ד(. ְׁשָאר מּוֵמי ֲאָנִׁשים – שאין כופים 

את אשתו לחיות עמו, כגון שנודף ריח 
רע מפיו. ואף אם גם לבעלה היה אותו 
מוכנה  שאינה  לומר  היא  יכולה  מום, 
)לפירוט ראה  לסבול את מומו של אחיו 
 – ָׂשֵדהּו  ִנְסַּתֲחָפה  כה,יא–יג(.  אישות 

נסחפה שדהו בשיטפון. ביטוי שמשמעו 
שנגזר עליו מן השמים שיפסיד את דמי 

כתובתה.

שנדרה   – ִמְּיָבָמּה  ֲהָנָיה  טו  ֶׁשָּנְדָרה 
שלא ליהנות מן היבם שום הנאה, כגון 
שכעסה עליו ואינה רוצה בהתרת הנדר. 
ּכֹוִפין אֹותֹו ֶׁשַּיֲחֹלץ ָלּה – מפני שאסור 
ִמיַתת  ְלַאַחר  ָנְדָרה  עמו.  לחיות  לה 
ַּבְעָלּה 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(.
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יבמה שאינה רוצה להתייבם

ְּכִדין  ִּדיָנּה   – ְלִהְתַיֵּבם  ָרָצת  ֶׁשֹּלא  ְלִיּבּום  ָהְראּוָיה  י  ְיָבָמה 
ְּבֹלא  ְוֵתֵצא  ָלּה,  ַלֲחֹלץ  ְיָבָמּה  ֶאת  ְוכֹוִפין  ַּבְעָלּה,  ַעל  מֹוֶרֶדת 
ֵמֶהן  ַהָּיָבם  ֶׁשָּתַבע  ִמי  ָּכל  ַרּבֹות:  ָנִׁשים  ָאִחיו  ִהִּניַח  ְּכֻתָּבה. 
ְּבֹלא  ְוֵתֵצא  ָלּה,  ְוחֹוֵלץ  ַהּמֹוֶרֶדת,  ִהיא   – ָרָצת  ְוֹלא  ְלִיּבּום 
ְּכֻתָּבה; ּוְׁשָאר ָצרֹוֶתיָה ֶׁשֹּלא ִנְתְּבעּו – נֹוְטלֹות ְּכֻתָּבָתן ִּכְׁשָאר 

ָהַאְלָמנֹות.

ְוִהיא  ְלִיּבּום,  ַהָּגדֹול  אֹוָתּה  ְוָתַבע  ַרִּבים,  ַהְּיָבִמין  יא  ָהיּו 
ֶׁשִּמְצָוה  ָלּה,  ׁשֹוְמִעין  ֵאין   – ְּבָאִחיו  ְורֹוָצה  ּבֹו,  רֹוָצה  ֵאיָנּה 
ַּבָּגדֹול.    יב1  ָאַמר ַהָּגדֹול 'ֵאיִני רֹוֶצה ֹלא ַלֲחֹלץ ְוֹלא ְלַיֵּבם, 
ֲהֵרי ַאַחי ְלָפַנִיְך', ְוָתַבע אֹוָתּה ֶאָחד ִמן ָהַאִחין ְלִיּבּום, ְוִהיא 
זֹו  ֵאין   – ָּבּה  רֹוֶצה  ְוהּוא  ַאֵחר,  ְּבָאח  ְוָרָצת  ּבֹו,  רֹוָצה  ֵאיָנּה 
ֻּכָּלן  ֲהֵרי   – ּבֹו  ֶׁשִּמְצָוה  ַהָּגדֹול,  ֶׁשִּנְסַּתֵּלק  ֵמַאַחר  מֹוֶרֶדת; 
ְראּוִיין, ְוהֹוִאיל ְוִהיא רֹוָצה ְּבֶאָחד ֵמֶהן ְוהּוא רֹוֶצה ָּבּה – ֲהֵרי 

זֹו ֹלא ָמְרָדה*.

ַאֶחֶרת,  ִּבְמִדיָנה  ֵמֶהן  ֶאָחד  ָהָיה  ִאם  ֶאָּלא  עֹוד,  יב2  ְוֹלא 
 – ֶזה  ֲאָבל  אֹוִתי,  ִויַיֵּבם  ֶׁשָּיבֹוא  ַעד  ַמְמֶּתֶנת  'ֲהֵריִני  ְוָאְמָרה 
ֵאיִני רֹוָצה ּבֹו' – ֵאין זֹו מֹוֶרֶדת, ְואֹוְמִרין ָלֶזה ֶׁשֵאינֹו ַהָּגדֹול 
ֶׁשּתֹוֵבַע אֹוָתּה 'ִאם ִּתְרֶצה ַלֲחֹלץ ָלּה ְוִלֵּתן ָלּה ְּכֻתָּבָתּה – ֲחֹלץ; 
ְוִאם ָלאו – ֲהֵרי ָרָצת ֶׁשֵּתֵׁשב ַעד ֶׁשָּיבֹוא ָאִחיָך, הֹוִאיל ְוֵאין ְלָך 

ִּדין ְקִדיָמה ָעָליו'.

יג  ָּבא ֶזה ֶׁשָּתָלת ּבֹו, ְוֹלא ָרָצה ָּבּה – חֹוְזִרין ֵאֶצל ֶזה ֶׁשָּתַבע 
אֹוָתּה ְלִיּבּום ְוִהיא ֵאיָנּה רֹוָצה ּבֹו, ְואֹוְמִרין ָלּה 'ֵאין ָּכאן ִמי 
ֶׁשרֹוֶצה ְלַיֵּבם ֶאָּלא ֶזה, ּוִמְצַות ִיּבּום קֹוֶדֶמת': אֹו ִּתְתַיֵּבם לֹו, 

אֹו ֵּתֵצא ְּבֹלא ְּכֻתָּבה ְּכִדין ָּכל מֹוֶרֶדת.

כתובת היבמה

יד  ָּכל ְיָבָמה ֶׁשָאַמְרנּו ֶׁשִּדיָנּה ֶׁשַּתֲחֹלץ ְוֹלא ִּתְתַיֵּבם – ֲהֵרי זֹו 
נֹוֶטֶלת ְּכֻתָּבָתּה, ִאם ֵיׁש ָלּה ְּכֻתָּבה, ִּכְׁשָאר ָּכל ָהַאְלָמנֹות. ְוֵכן 
ִאם ָהָיה ְיָבָמּה ֻמֵּכה ְׁשִחין אֹו ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְׁשָאר מּוֵמי ֲאָנִׁשים – 
חֹוֵלץ ָלּה, ְונֹוֶטֶלת ְּכֻתָּבָתּה. נֹוְלדּו ָּבּה מּוִמין ְּכֶׁשִהיא ׁשֹוֶמֶרת 
ָיָבם – ִנְסַּתֲחָפה ָׂשֵדהּו, ְוִאם ֹלא ָרָצה ְלַיֵּבם, ַיֲחֹלץ ְוִיֵּתן ְּכֻתָּבה.

טו  ְיָבָמה ֶׁשָּנְדָרה ֲהָנָיה ִמְּיָבָמּה ְּבַחֵּיי ַּבְעָלּה, אֹו ֶׁשָּנְדָרה ֲהָנָיה 
ִמָּכל ַהְּיהּוִדים – ּכֹוִפין אֹותֹו ֶׁשַּיֲחֹלץ ָלּה, ְוִתּטֹל ְּכֻתָּבָתּה. ְוִאם 
ָנְדָרה ְלַאַחר ִמיַתת ַּבְעָלּה – ְמַבְּקִׁשין ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיֲחֹלץ ָלּה; ְוִאם 



ֵאין ּכֹוִפין אֹותֹו ַלֲחֹלץ – אלא מבקשים 
דמי  את  לה  ולשלם  לה  לחלוץ  ממנו 

כתובתה.

טז  ִמן ַהָּׁשַמִים – מדין תורה. ֲעגּוָנה 
לאחרים.  להינשא  היתר  מחוסרת   –
ְזקּוָקה – קשורה. ֵאין נֹוְתִנין ִלי ִאָּׁשה – 
לא מציעים לו אישה, מכיוון שחושבים 
שיש כבר אישה העתידה להינשא לו. 
ויכול   – ַאֶחֶרת  ִאָּׁשה  ֶׁשִּיָּׂשא  ֶאְפָׁשר 
לטעון שנמנעים מלתת לו אישה נוספת 
ְּבתֹוְך ֵּביתֹו  מחמת היבמה הזקוקה לו. 
– עם אשתו, שאינה רוצה שבעלה יתן 

דעתו באישה אחרת הזקוקה לו.

יז  ִמְּפֵני ֶׁשָהְיָתה ֲאסּוָרה ָעָליו – כגון 
באיסור לאו או מדברי חכמים )לפירוט ראה 
אישות כד,ב–ד(. ּתֹוֶסֶפת – תוספת תשלום 

ִאם  ֲאָבל  בכתובה.  הקבוע  הסכום  על 
ֹלא ָּכַתב ָלּה ַּבְעָלּה ְּכֻתָּבה – ועשה שלא 
כדין, "לפי שאסור לו לאדם לשהות עם 
אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה" 
)אישות י,י(. ֶׁשָּמְכָרה לֹו ְּכֻתָּבָתּה – וקיבלה 

על  ויתרה   – אֹוָתּה  ָמֲחָלה  דמיה.  את 
ערכה הממוני. ִּכְׁשָאר ָהַאְלָמנֹות – שדמי 
כתובתן הם מאה דינר )ראה אישות כב,יד(.

בעלה.  אחי  שאינו  למי   – יח  ְלָזר 
ספק  שהיא  מפני   – ְּבֵגט  ּומֹוִציָאּה 
ד,יד(.  אישות  ראה  הספק  )לצדדי  מקודשת 
ְוֶנֶאְסָרה ָעָליו ְוַעל ְיָבָמּה – כשם שהייתה 
שטמאה  ש"כשם  בעלה,  על  נאסרת 

לבעל, כך טמאה לבועל" )שֹוטה ב,יב(.

נישאה  לא  ועדיין   – יט  ִנְתַקְּדָׁשה 
לספר  בפתיחה  הביאור  ראה  הקידושין  )למושג 

נשים(. ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ַהחֹוֵטא ִנְׂשָּכר – 

מחייבים אותו לגרש אותה, שלא ירויח 
מן החטא שגרם, שהרי במעשיו נאסרה 

על יבמה הכהן.

ּוָבא  ֶׁשִּנֵּׂשאת  ִאיׁש  ְלֵאֶׁשת  כ  ּדֹוָמה 
ַּבְעָלּה – לאשת איש שבאו עדים שמת 
בעלה ונישאת לאחר על סמך עדות זו, 
ְוַהְּיָבָמה  חי.  שבעלה  התברר  ולבסוף 
בשעה  שזינתה   – ְזקּוָקה  ְוִהיא  ֶׁשִּזָּנת 

שהמתינה לייבום או לחליצה.
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ֹלא ָרָצה – ֲהֵרי זֹו מֹוֶרֶדת. ְוֵכן ִאם ִנְתַּכְּוָנה ְּבִנְדָרּה, ֲאִפּלּו ְּבַחֵּיי 
ַּבְעָלּה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַיֵּבם אֹוָתּה – ֵאין ּכֹוִפין אֹותֹו ַלֲחֹלץ, ֶאָּלא 

ִאם ֵּכן ָמְרָדה, ְוֵתֵצא ְּבֹלא ְּכֻתָּבה.

'ֵאיִני  אֹוֶמֶרת  ְוִהיא  ַלֲחִליָצה,  ַהָּיָבם  ֶׁשְּתָבָעּה  טז  ְיָבָמה 
ִּכְׁשָאר  ַּבְעִלי  ְּבֵבית  ֵאֵׁשב  ֶאָּלא  ְּכֻתָּבה,  נֹוֶטֶלת  ְוֹלא  חֹוֶלֶצת 
ִמן  ָלֶזה  אֹוָתּה  ִהְקנּו  ֶׁשֲהֵרי  ָלּה,  ׁשֹוְמִעין  ֵאין   – ָהַאְלָמנֹות' 
ְּכֻתָּבָתּה. ְוֹלא עֹוד,  ְונֹוֵתן  ְמַיֵּבם, ָרָצה חֹוֵלץ,  ְוָרָצה  ַהָּׁשַמִים, 
ֶאָּלא ֲאִפּלּו ָאְמָרה 'ֲאִני ִנּזֹוֶנת ִמֶּׁשִּלי, ְוֵאֵׁשב ֲעגּוָנה ָּכל ָיַמי' – 
ֵאין ׁשֹוְמִעין ָלּה, ֶׁשֲהֵרי ַהָּיָבם אֹוֵמר ָלּה 'ָּכל ְזַמן ֶׁשַאְּת ְזקּוָקה 
ִּבי – ֵאין נֹוְתִנין ִלי ִאָּׁשה'; ַוֲאִפּלּו ָהָיה ָנׂשּוי – ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיָּׂשא 

ִאָּׁשה ַאֶחֶרת אֹו ִּתְהֶיה לֹו ְמִריָבה ְּבתֹוְך ֵּביתֹו ִמְּפֵני ַהְּיָבָמה.

ֶׁשָהְיָתה  ִמְּפֵני  ְּכֻתָּבה  ַּבְעָלּה  ַעל  ָלּה  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  יז  ְיָבָמה 
ֲאסּוָרה ָעָליו, ַוֲהֵרי ִהיא ֻמֶּתֶרת ַלָּיָבם, ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר )להלן ו,יג( 
ְוֵאין ָלּה ָעָליו ְּכֻתָּבה, ְּכֶדֶרְך  – ִאם ָרָצה ַהָּיָבם ְלַיֵּבם, ְמַיֵּבם, 
ֶׁשֹּלא ָהָיה ָלּה ַעל ַּבְעָלּה, ְוִדיָנּה ִעם ְיָבָמּה ַּבּתֹוֶסֶפת ְּכמֹו ֶׁשָהָיה 
ִעם ַּבְעָלּה. ֲאָבל ִאם ֹלא ָּכַתב ָלּה ַּבְעָלּה ְּכֻתָּבה, אֹו ֶׁשָּמְכָרה 
לֹו ְּכֻתָּבָתּה אֹו ָמֲחָלה אֹוָתּה – ָצִריְך ַהָּיָבם ִלְכּתֹב ָלּה ְּכֻתָּבה 

ִּכְׁשָאר ָהַאְלָמנֹות.

יבמה שנתקדשה לזר

ָלּה  ֶׁשַּיֲחֹלץ  קֶֹדם  אֹו  ְיָבָמּה  ָעֶליָה  ֶׁשָּיבֹוא  קֶֹדם  יח  ַהְּיָבָמה, 
ֵאֶׁשת  ִתְהֶיה  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֹלא  ְלָזר,  ְלִהָּנֵׂשא  ֲאסּוָרה  ִהיא  ֲהֵרי   –
ַהֵּמת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר" )דברים כה,ה(. ְוִאם ִנֵּׂשאת ְלַאֵחר ּוְבָעָלּה 
– לֹוֶקה הּוא ְוִהיא, ּומֹוִציָאּה ְּבֵגט, ַוֲאִפּלּו ָהיּו ָלּה ַּכָּמה ָּבִנים, 
ְוֶנֶאְסָרה ָעָליו ְוַעל ְיָבָמּה, ִויָבָמּה חֹוֵלץ ָלּה, ְוַאַחר ָּכְך ִּתְהֶיה 

ֻמֶּתֶרת ַלֲאֵחִרים.

ְיָבָמּה, ֶאָּלא נֹוֵתן ָלּה  ֶנֶאְסָרה ַעל  יט  ִנְתַקְּדָׁשה ְלַאֵחר – ֹלא 
ְיָבָמּה  ָהָיה  ְוִאם  חֹוֵלץ.  אֹו  ְמַיֵּבם  ִויָבָמּה  ֵּגט,  ֶׁשִּקְּדָׁשּה  ַהָּזר 
ּכֵֹהן, ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלָּׂשא ְּגרּוָׁשה – ֵּתֵצא ִמן ַהָּזר ְּבֵגט, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 

ִיְהֶיה ַהחֹוֵטא ִנְׂשָּכר, ְוַיֲחֹלץ ָלּה ְיָבָמּה.

ֶׁשָחַלץ  ַאַחר  ּוְנָׂשָאּה  ָהֵארּוִסין  ִמן  ֶׁשֵּגְרָׁשּה  ַהָּזר  כ  ָחַזר 
ִמן  ֵּגְרָׁשּה  ִאם  ֲאָבל  ִמָּידֹו.  אֹוָתּה  מֹוִציִאין  ֵאין   – ְיָבָמּה  ָלּה 
ַהִּנּׂשּוִאין, ְוָחַזר ּוְנָׂשָאּה ַאַחר ֶׁשָחְלָצה – מֹוִציִאין אֹוָתּה ִמָּידֹו, 
ֶׁשִהיא  ַּבְעָלּה,  ּוָבא  ֶׁשִּנֵּׂשאת  ִאיׁש  ְלֵאֶׁשת  ּדֹוָמה  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני 
ֲאסּוָרה ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )גירושין י,ה(. ְוַהְּיָבָמה ֶׁשִּזָּנת 



כא  ֵּגְרָׁשּה ַהּכֵֹהן... ֲהֵרי זֹו חֹוֶלֶצת – 
שהרי חזרה למצבה הקודם, שהיא ספק 
שומרת יבם מנישואיה הראשונים, ואין 

מניעה מלחלוץ כעת.

נובעת  נאמנותו   – ֶנֱאָמן  ֶזה  א  ֲהֵרי 
לי  "מה  המשפטית  הטענה  פי  על 
לשקר", שהרי אילו רצה לפטור אותה 
מן הייבום, היה יכול לגרש אותה )בבלי 
ב"ב קלד,א. לנאמנות לעדות על בנו ראה נחלות 

ב  ֶלֱאסֹר ִאְׁשּתֹו – מלהינשא  ד,א–ו(.   

לאיש אחר.

ג  ֻמְחָזק ֶׁשֵּיׁש לֹו ַאִחים – היה מקובל 
בציבור שיש לו אחים. ֵאינֹו ֶנֱאָמן – מפני 
שאמירתו סותרת את ההנחה המקובלת 
)החזקה( ולכן יש צורך בראיה. ָאַמר ַעל 
ִמי ֶׁשֻהְחַזק – שהיה מקובל שהוא אחיו. 

קֹול – שמועה.

מפני   – ְיֻרָּׁשה  ְלִעְנַין  ְּבנֹו  ד  ֶׁשהּוא 
שהאדם יכול לתת את נכסיו במתנה לכל 
מי שירצה )ראה נחלות ד,א; ו,ה(. ּוֵמַאִין ִיָּוַדע 
– אבל כשידוע  ַוַּדאי  ְּבנֹו  ֶׁשֶּזה  ַהָּדָבר 
שאינה מזנה, כגון שאנס פנויה, מניחים 
שהוא בנו )תרומות ח,יד; ק'(. ַוֲהֵרי ֵאין לֹו 
ֲחָזָקה – אין ידוע בוודאות שהוא אביו 

של הבן הזה.

ה  ְלָהִעיד ִליָבָמה ֶׁשֵּמת ַּבְעָלּה – מעיד 
והיא  אלמנה,  היא  הנשואה  שהאישה 
המת.  אחי   – ְיָבָמּה  לייבום.  זקוקה 
ֶׁשִּנַּתן ְלַבְעָלּה ֵּבן – שנולד לו בן מאישה 

אחרת.
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ְוִהיא ְזקּוָקה – ֹלא ֶנֶאְסָרה ַעל ְיָבָמּה, ֶאָּלא ָרָצה – חֹוֵלץ, ָרָצה 
– ְמַיֵּבם.

כא  ָּכל ְיָבָמה ֶׁשִהיא ָסֵפק ִמִּדְבֵריֶהם ִאם ֵיׁש ָעֶליָה ִזַּקת ָיָבם 
ָּכלּו  ֶׁשֹּלא  ָוָלד  ֶׁשָּיְלָדה  ְיָבָמה  ְּכגֹון  ָיָבם,  ִזַּקת  ָעֶליָה  ֵאין  אֹו 
ִמָּסֵפק  ֶׁשַּתֲחֹלץ  ֶׁשִּדיָנּה  יֹום,  ְׁשלִׁשים  ְּבתֹוְך  ּוֵמת  ֳחָדָׁשיו  לֹו 
ְוִנְתַקְּדָׁשה  ָהְלָכה  ִאם  א,ה(:  )לעיל  ֶׁשֵּבַאְרנּו  ְּכמֹו  ִמִּדְבֵריֶהם, 
ַּבְעָלּה;  ִעם  ְוֵתֵׁשב  ְיָבָמּה,  ָלּה  חֹוֵלץ   – ֲחִליָצה  קֶֹדם  ְלַאֵחר 
ְוִאם ִנְתַקְּדָׁשה ְלכֵֹהן, ֶׁשהּוא ָאסּור ַּבֲחלּוָצה – ֵאינֹו חֹוֵלץ ָלּה, 
ֶׁשֵאין אֹוְסִרין ַעל ֶזה ִאְׁשּתֹו ִמְּסֵפק ִּדְבֵריֶהם. ֵּגְרָׁשּה ַהּכֵֹהן אֹו 

ֵמת – ֲהֵרי זֹו חֹוֶלֶצת, ְוַאַחר ָּכְך ִּתָּנֵׂשא ַלֲאֵחִרים ְלַכְּתִחָּלה.

י ִליׁשִ ֶרק ׁשְ ּפֶ  פרק ג

עדות הנאמנת

נאמנות הבעל לומר שיש לו בנים או אחים

א  ָהאֹוֵמר 'ֶזה ְּבִני', אֹו ֶׁשָאַמר 'ֵיׁש ִלי ָּבִנים' – ֲהֵרי ֶזה ֶנֱאָמן, 
'ֶזה  ַהִּיּבּום.   ב  ָאַמר  ּוִמן  ַהֲחִליָצה  ִמן  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ּופֹוֵטר 
ִאְׁשּתֹו  ֶלֱאסֹר  ֶנֱאָמן  ֵאינֹו   – ַאִחים'  ִלי  'ֵיׁש  ֶׁשָאַמר  אֹו  ָאִחי', 
ּוְלַהִּניָחּה ְזקּוָקה ַלָּיָבם, ֶׁשֲהֵרי ֶזה ִמְתַּכֵּון ְלָאְסָרּה ְלַאַחר מֹותֹו.

ִלי  'ֵאין  ִמיָתתֹו  ִּבְׁשַעת  ְוָאַמר  ַאִחים,  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֻמְחָזק  ג  ָהָיה 
ֶזה  'ֵאין  ֶׁשֻהְחַזק  ִמי  ַעל  ָאַמר  ִאם  ְוֵכן  ֶנֱאָמן.  ֵאינֹו   – ַאִחים' 
ְוָיָצא ָעֶליָה קֹול  ֶנֱאָמן. ֹלא ָהָיה ֻמְחָזק ְּבַאִחים,  ָאִחי' – ֵאינֹו 
ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ֵעִדים ֶׁשָּיִעידּו ֶׁשֵּיׁש ְלַבְעָלּה ַאִחים, ְוָהֵעִדים ִּבְמִדיָנה 
ַאֶחֶרת – ֲאִפּלּו ָאַמר הּוא ִּבְׁשַעת ִמיָתתֹו 'ֵאין ִלי ָאח', ֲהֵרי זֹו 

חֹוֶׁשֶׁשת, ְוַתְמִּתין ַעד ֶׁשָּיבֹואּו ָהֵעִדים ֶׁשָאְמרּו, ְוִיָּׁשֲאלּו.

ד  ִמי ֶׁשָּזָנה ִעם ִאָּׁשה, ֵּבין ְּפנּוָיה ֵּבין ֵאֶׁשת ִאיׁש, ְוִנְתַעְּבָרה, 
ְוָאַמר 'ֶזה ָהֻעָּבר ִמֶּמִּני הּוא', ַוֲאִפּלּו ִהיא מֹוָדה לֹו – ַאף ַעל 
ְלִעְנַין ִיּבּום; ְּכֵׁשם  ֲהֵרי ֶזה ָסֵפק  ְיֻרָּׁשה,  ְלִעְנַין  ִּפי ֶׁשהּוא ְּבנֹו 
ְּבנֹו  ֶׁשֶּזה  ַהָּדָבר  ִיָּוַדע  ּוֵמַאִין  ַאֵחר,  ִעם  ִזָּנת  ָּכְך  ִעּמֹו,  ֶׁשִּזָּנת 
ַוַּדאי, ַוֲהֵרי ֵאין לֹו ֲחָזָקה? ֶאָּלא ְלעֹוָלם ָסֵפק הּוא, ּוְלַהֲחִמיר 

ָּדִנין ּבֹו, ְוחֹוֶלֶצת ְוֹלא ִמְתַיֶּבֶמת.

נאמנות עדות על מיתת הבעל

ּוִמְתַיֶּבֶמת  ַּבְעָלּה,  ֶׁשֵּמת  ִליָבָמה  ְלָהִעיד  ֶאָחד  ֵעד  ה  ֶנֱאָמן 
ַעל ִּפיו; אֹו ֶׁשֵּמת ְיָבָמּה אֹו ֶׁשִּנַּתן ְלַבְעָלּה ֵּבן, ְלַהִּתיָרּה ְלָזר. 

פרק ב-ג



שהם   – ּגֹוי  אֹו  ִאָּׁשה  אֹו  ֶעֶבד  ַוֲאִפּלּו 
ְלִפי  ֵמִסיַח  ט,י(.  )עדות  לעדות  פסולים 
ֻּתּמֹו – שמתברר מדבריו בשיחה תמימה 
שהוא יודע דבר מה, ואין כוונתו להעיד. 
ְלַהִּתיָרּה  ִאיׁש  ְלֵאֶׁשת  ֶׁשֵּמִעיד  ְּכמֹו 
"העשוי  דבר  היא  שהמיתה  מפני   –
להכחיש  אפשר  ואי  לכל,  להיגלות 
ולא לטעון טענה, שאם הוא חי, סופו 
לבוא או ִיָּוַדע שהוא חי" )גירושין יב,טו1(. 
והאמינו עד אחד מטעם זה רק בזה, כדי 
להקל על העגונות )להלן יא(.      ו  ְוָחֵמׁש 
ָלזֹו – משום  ַהָּנִׁשים ֶׁשֵאין ְמִעידֹות זֹו 
יתכוונו  "שמא  אותה,  שונאות  שהן 
קיים.  הוא  ועדיין  בעלה,  על  לאוסרה 
ואלו הן: חמותה, ובת חמותה, וצרתה, 
ויבמתה ]אשת אחי בעלה[, ובת בעלה 
]בעלה הקודם, הרי אם יש לבעלה בת 
)גירושין  וחליצה["  היא פטורה מייבום 
ְּכִדין  ז,ג(.  שם  ואיורנו  ביאורנו  וראה  יב,טז. 

אֹוָתּה ֵעדּות... ְּבִמיַתת ַהָּיָבם ּוְלָכל ָּדָבר 
– שהעד הראשון המעיד על מות היבם 
נאמן כשני עדים, ואם אחר כך יבוא עד 
אחר ויאמר שלא מת, אין השני נאמן 

)שם,יח. לפירוט הדינים ראה שם יט–כג(.

ְיָבמֹות וכו' – גיסות, נשותיהם  ז  ְׁשֵּתי 
של שני אחים, ואין במשפחה עוד אחים. 
לדוגמה, שתי נשים הנקראות רחל ולאה 
חזרו מחוץ לארץ. זֹו אֹוֶמֶרת ֵמת ַּבְעִלי – 
שברגיל היא נאמנת )גירושין יב,טו1(. ֶׁשֵאין 
ְיִבְמָּתּה ֶנֱאֶמֶנת ְלָהִעיד ָלּה ֶׁשֵּמת ְיָבָמּה – 
מחשש שבגלל שנאתה לאשת אחי בעלה, 
תעיד רחל עדות שקר ותאמר שמת בעלה, 
ותפטור את לאה מן הייבום, ותוכל לאה 
תתגלה  התרמית  אחר.  לאיש  להינשא 
לארץ,  מחוץ  רחל  של  בעלה  כשיבוא 
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(.

ח  עֹוֶמֶדת ְּבִאּסּוָרּה – ואינה יכולה להינשא לאחר. ֶאָּלא ִמְּפֵני ְיָבָמּה – שעדיין היא זקוקה לייבום, כל זמן שאין עדות 
נאמנה שמת היבם.

ט1  זֹו ֶׁשֵּיׁש ָלּה ָּבִנים ֻמֶּתֶרת – מפני שאינה צריכה להתייבם.
ט2  ָיָבם ַאֵחר – אח אחר של האחים שמתו. ֲהֵרי ֶזה ְמַיֵּבם ִלְׁשֵּתיֶהן – "שהרי אין כאן מקום לחשש" )פה"מ יבמות טז,ב(, 
מפני שאם יינשאו לו, לא ייאסרו עקב נישואיהן.      י  ֲאסּורֹות ְלִהָּנֵׂשא ְלָזר – שהרי חזרו ונזקקו לייבום כבתחילה, 

וכלפי כל אחת מהן אין ראיה שמת יבמה )ראה מ"מ(.

יא  ֵמָתה ֲאחֹוִתי ֶׁשִּתָּכֵנס ְלֵביָתּה – להינשא לבעל אחותה, מפני שאסור לאדם לישא את אחות אשתו בחיי אשתו, אף 
אם גירש אותה )איסורי ביאה ב,ט(.
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ְּבִמיַתת  ֵמִעיד  ֻּתּמֹו  ְלִפי  ֵמִסיַח  ּגֹוי  אֹו  ִאָּׁשה  אֹו  ֶעֶבד  ַוֲאִפּלּו 
ֶׁשֵּבַאְרנּו  ְּכמֹו  ְלַהִּתיָרּה,  ִאיׁש  ְלֵאֶׁשת  ֶׁשֵּמִעיד  ְּכמֹו  ַהָּיָבם, 
ְמִעידֹות  ֶׁשֵאין  ַהָּנִׁשים  )יב,טו–טז(.   ו  ְוָחֵמׁש  ֵּגרּוִׁשין  ְּבִהְלכֹות 
ְוִדין  ְיָבָמּה.  ֶׁשֵּמת  ָלּה  ְמִעיִדין  ֵאין  ָּכְך  ַּבְעָלּה,  ֶׁשֵּמת  ָלזֹו  זֹו 
ֵעדּות זֹו – ְּכִדין אֹוָתּה ֵעדּות ְלִעְנַין ֵעִדים ֶׁשַּמְכִחיִׁשין ֶזה ֶאת 

ֶזה ְּבִמיַתת ַהָּיָבם, ּוְלָכל ָּדָבר.

ַּבְעִלי'  'ֵמת  אֹוֶמֶרת  זֹו  ַהָּים,  ִמְּמִדיַנת  ֶׁשָּבאּו  ְיָבמֹות  ז  ְׁשֵּתי 
ְוזֹו  ֶׁשָּלזֹו,  ַּבְעָלּה  ִמְּפֵני  ֲאסּוָרה  זֹו   – ַּבְעִלי'  'ֵמת  אֹוֶמֶרת  ְוזֹו 
ָלּה  ְלָהִעיד  ֶנֱאֶמֶנת  ְיִבְמָּתּה  ֶׁשֵאין  ֶׁשָּלזֹו,  ַּבְעָלּה  ִמְּפֵני  ֲאסּוָרה 

ֶׁשֵּמת ְיָבָמּה, ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו )לעיל ו(.

ָהֵעד  ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  זֹו   – ַּבְעָלּה  ֶׁשֵּמת  ֵעד  ֵמֶהן  ְלַאַחת  ח  ָהָיה 
ִמְּפֵני  ֶאָּלא  ַּבְעָלּה  ִמְּפֵני  ֲאסּוָרה  ֶׁשֵאיָנּה  ְּבִאּסּוָרּה,  עֹוֶמֶדת 
ְיָבָמּה; ְוזֹו ֶׁשֵאין ָלּה ֵעד ֻמֶּתֶרת, ֶׁשֲהֵרי ָהֵעד ֵהִעיד ֶׁשֵּמת ְיָבָמּה, 

ְוִהיא ֶנֱאֶמֶנת לֹוַמר 'ֵמת ַּבְעִלי'.

ט1  ָלזֹו ָּבִנים ְוָלזֹו ֵאין ָּבִנים – זֹו ֶׁשֵּיׁש ָלּה ָּבִנים ֻמֶּתֶרת, ְוזֹו 
ֶׁשֵאין ָלּה ָּבִנים ֲאסּוָרה.

ט2  ָהָיה ָלֶהן ָיָבם ַאֵחר ָּכאן – ֲהֵרי ֶזה ְמַיֵּבם ִלְׁשֵּתיֶהן.   י  ֵמת 
ֶזה ַהָּיָבם ֶׁשִּיֵּבם אֹוָתן – ֲאסּורֹות ְלִהָּנֵׂשא ְלָזר, ְּכֶׁשָהיּו ַּבְּתִחָּלה. 

ִנְתַיְּבמּו ְוִנְתָּגְרׁשּו – ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָּתרֹות ְלָזר.

נאמנות האישה

יא  ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהִאָּׁשה ֶנֱאֶמֶנת לֹוַמר 'ֵמת ַּבְעִלי' ְוִתָּנֵׂשא אֹו 
ִּתְתַיֵּבם – ֵאין ַהְּיָבָמה ֶנֱאֶמֶנת לֹוַמר 'ֵמת ְיָבִמי' ֶׁשִּתָּנֵׂשא ְלָזר; 
הֹוִאיל ְוהּוא ִאּסּור ָלאו, ֶׁשָּמא ִיְהֶיה ַקל ְּבֵעיֶניָה. ְוֵכן ֵאין ַהָּיָבם 
ֶנֱאָמן לֹוַמר 'ֵמת ָאִחי' ֶׁשְּיַיֵּבם ֶאת ִאְׁשּתֹו, ֶׁשָּמא ֵעיָניו ָנַתן ָּבּה; 
ְלֵביָתּה;  ֶׁשִּתָּכֵנס  ֲאחֹוִתי'  'ֵמָתה  לֹוַמר  ֶנֱאֶמֶנת  ָהִאָּׁשה  ְוֵאין 

פרק ג



על  להקל  כדי   – ֲעגּוָנה  ַהָּתַרת  ִמּׁשּום 
להינשא  אסורה  תהיה  שלא  האישה, 
שמת  עדים  שני  אין  אם  אחר  לאיש 

בעלה.

להינשא   – ֶנֱאֶמֶנת  ֵאיָנּה  זֹו  יב  ֲהֵרי 
לזר, שהרי ההנחה הראשונית )החזקה( 
ונמצא  חי,  שיבמה  הייתה  כשיצאה, 
שהיא זקוקה ליבם ואסורה לזר. ִנַּתן ִלי 
ָיָבם... ּוֵמת – נולד אח לבעלי, והייתי 
אסורה לזר, והותרתי אחרי מותו. ֶׁשַהֶּפה 
ֶׁשָאַסר הּוא ַהֶּפה ֶׁשִהִּתיר – אדם נאמן 
אם  איסור,  לו  להתיר  הבאה  בעדותו 
ההוכחה ליצירת האיסור באה רק מפי 
אותו אדם. כלל זה תקף בכל דיני התורה 

)פה"מ דמאי ו,ז(.

יג  ֵמת ַּבְעִלי ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ְּבִני – ואני 
מותרת להינשא לזר, כפי שהייתי לפני 
שיצאתי למדינת הים. ֵמת ְּבִני ְוַאַחר ָּכְך 
זקוקה  היא  דבריה,  ולפי   – ַּבְעִלי  ֵמת 
להתייבם, שבזמן שמת בעלה לא היו 
לו בנים. ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת ְלִהְתַיֵּבם – מפני 
בלא  החזקה  את  להפקיע  אפשר  שאי 

עדות )פה"מ יבמות טו,ז(.

יד  ִנַּתן ִלי ֵּבן – נולד לי בן. ְוַאַחר ָּכְך 
זקוקה  היא  דבריה,  ולפי   – ַּבְעִלי  ֵמת 
פי  על   – ּוִמְתַיֶּבֶמת  ֶנֱאֶמֶנת  לייבום. 
שהתיר  הפה  הוא  שאסר  הפה  הכלל: 

)פה"מ יבמות שם(.

טו  ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים – שאף על פי 
שאינה נאמנת, חוששים לדבריה, וצריכה 
חליצה. ֲחָלָלה – האסורה להינשא לכהן, 
והיא "זו שנולדה מאיסורי כהונה, וכן 
אחת מן הנשים האסורות לכהונה )כגון 
ביאה  )איסורי  לכהן"  שנבעלה  גרושה( 
יט,א(. ִּבְמָעָרה ָהִיינּו ְּכֶׁשֵּמתּו – ואין עדים 

לדבר. ְוִנְמֵצאת ֲחִליָצה זֹו ֵאיָנּה ְּכלּום – 
אינה נחשבת חליצה, ובעקבות כך יתירו 
אותה להינשא לכהן. ִויַדֶּמה ֶׁשַהֲחלּוָצה 
ֻמֶּתֶרת ַלְּכֻהָּנה – כשלמעשה היא אסורה 

לו מתקנת חכמים )איסורי ביאה יז,ז(.

טז1  ָצָרָתּה – אשתו השנייה. 
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ְוֵאין ָהִאיׁש ֶנֱאָמן לֹוַמר 'ֵמָתה ִאְׁשִּתי' ֶׁשִּיָּׂשא ֶאת ֲאחֹוָתּה, ַעד 
ְלֵביָתּה.  ִּתָּכֵנס  ָּכְך  ְוַאַחר  ֵעִדים ֶׁשֵּמָתה ֲאחֹוָתּה,  ְׁשֵני  ֶׁשָּיִעידּו 
ְּכמֹו  ֲעגּוָנה,  ַהָּתַרת  ִמּׁשּום  ֶאָּלא  ֶאָחד  ֵעד  ֶהֱאִמינּו  ֶׁשֹּלא 

ֶׁשֵּבַאְרנּו )גירושין יג,כט(.

יב  ְלִפיָכְך, ָהִאָּׁשה ֶׁשָהְלָכה ִהיא ּוַבְעָלּה ִויָבָמּה ִלְמִדיַנת ַהָּים, 
ּוָבָאה ְוָאְמָרה 'ֵמת ַּבְעִלי ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ְיָבִמי', אֹו ֶׁשָאְמָרה 'ֵמת 
ִאם  ֲאָבל  ֶנֱאֶמֶנת.  ֵאיָנּה  זֹו  ֲהֵרי   – ַּבְעִלי'  ֵמת  ָּכְך  ְוַאַחר  ְיָבִמי 
ָהְלָכה ִהיא ּוַבְעָלּה ִּבְלַבד, ּוָבָאה ְוָאְמָרה 'ִנַּתן ִלי ָיָבם ִּבְמִדיַנת 
ַהָּים ּוֵמת' – ֵּבין ֶׁשָאְמָרה 'ֵמת ַהָּיָבם ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ַּבְעִלי' ֵּבין 
זֹו  ֲהֵרי  ִלי',  ֶׁשִּנַּתן  ַהָּיָבם  ֵמת  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּבְעִלי  'ֵמת  ֶׁשָאְמָרה 

ֶנֱאֶמֶנת, ֶׁשַהֶּפה ֶׁשָאַסר הּוא ַהֶּפה ֶׁשִהִּתיר.

ּוָבָאה  ַהָּים,  ִלְמִדיַנת  ּוְבָנּה  ּוַבְעָלּה  ִהיא  ֶׁשָהְלָכה  יג  ָהִאָּׁשה 
ְוָאְמָרה 'ֵמת ַּבְעִלי ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ְּבִני' – ֶנֱאֶמֶנת, ֶׁשֲהֵרי ָהְיָתה 
ְּבֶחְזַקת ֶהֵּתר ְלָזר. ָאְמָרה 'ֵמת ְּבִני ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ַּבְעִלי' – ֵאיָנּה 
ֶנֱאֶמֶנת ְלִהְתַיֵּבם, ְוחֹוְׁשִׁשין ִלְדָבֶריָה, ְוחֹוֶלֶצת ְוֹלא ִמְתַיֶּבֶמת.

ֵּבן  ִלי  'ִנַּתן  ְוָאְמָרה  ּוָבָאה  ִּבְלַבד,  ּוַבְעָלּה  ִהיא  יד  ָהְלָכה 
ִּבְמִדיַנת ַהָּים ּוֵמת, ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ַּבְעִלי' – ֶנֱאֶמֶנת, ּוִמְתַיֶּבֶמת, 
ֶׁשֲהֵרי ָהְיָתה ְּבֶחְזַקת ֶהֵּתר ִליָבָמּה ְּבֵעת ֶׁשָהְלָכה. ָאְמָרה 'ֵמת 
ִלְפטֹר  ֶנֱאֶמֶנת  ֵאיָנּה   – ִלי'  ֶׁשִּנַּתן  ַהֵּבן  ֵמת  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּבְעִלי 
ַעְצָמּה ִמן ַהִּיּבּום ּוִמן ַהֲחִליָצה, ְוחֹוְׁשִׁשין ִלְדָבֶריָה, ְוחֹוֶלֶצת 

ְוֹלא ִמְתַיֶּבֶמת.

ַלְּכֻהָּנה  ְּפסּוָלה  ְּבֶׁשָהְיָתה  ֲאמּוִרים?  ְּדָבִרים  טו  ַּבֶּמה 
ֶׁשָאְמָרה  אֹו  ֲחָלָלה,  אֹו  ְּגרּוָׁשה  ֶׁשָהְיָתה  ְּכגֹון  ִמְּתִחָּלָתּה, 
ֵאיָנּה   – ֵּכן  ַהָּדָבר  ֵאין  ִאם  ֲאָבל  ְּכֶׁשֵּמתּו'.  ָהִיינּו  'ִּבְמָעָרה 
ְּכמֹו  ֶׁשַהָּדָבר  ְוָיִעידּו  ֵעִדים  ְוָיבֹואּו  ַּתֲחֹלץ,  ֶׁשָּמא  חֹוֶלֶצת; 
ֶׁשָאְמָרה, ְוַהַּבַעל ֵמת ְּתִחָּלה, ְוִנְמֵצאת ֲחִליָצה זֹו ֵאיָנּה ְּכלּום, 
ְלכֵֹהן,  ְוִנֵּׂשאת  ֶׁשָחְלָצה  אֹוָתּה  ָהרֹוֶאה  ְוִיְרֶאה  ְלכֵֹהן,  ְוִתָּנֵׂשא 
ָּבֵעִדים  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ְוהּוא  ַלְּכֻהָּנה,  ֻמֶּתֶרת  ֶׁשַהֲחלּוָצה  ִויַדֶּמה 
ְּבֶחְזַקת  ִּתָּׁשֵאר  ֶאָּלא  ִּתְתַיֵּבם,  ְוֹלא  ַּתֲחֹלץ  ְלִפיָכְך ֹלא  ֶׁשָּבאּו. 

ְזקּוָקה ְּכֶׁשָּיָצאת, ַעד ֶׁשָּיבֹואּו ֵעִדים.

ספק יש בנים או אחים

ּוָבאּו  ַהָּים,  ִלְמִדיַנת  ְוָצָרָתּה  ַּבְעָלּה  ֶׁשָהַלְך  ִאָּׁשה  טז1  ְוֵכן 
ִּתְתַיֵּבם  ְוֹלא  ַּתֲחֹלץ  ֹלא  זֹו  ֲהֵרי   – ַּבְעִליְך'  'ֵמת  ָלּה  ְוָאְמרּו 

ְלעֹוָלם, ַעד ֶׁשִּיָּוַדע ִאם ָיְלָדה ָצָרָתּה אֹו ֹלא ָיְלָדה.



 – ֲחִליָצה  ֶׁשֵאיָנּה  זֹו  טז2  ְוִנְמֵצאת 
שהרי הייתה פטורה מן הייבום, משום 
שיש לבעלה בן מצרתה. ָּבֵעִדים ֶׁשָּבאּו 
ְויֹאַמר  בן.  לצרתה  שנולד  שהעידו   –
 – ְלכֵֹהן  ֻמֶּתֶרת  ֶׁשַהֲחלּוָצה  ָהרֹוֶאה... 
אסורה  שהחלוצה  חכמים  גזרת  והרי 

לכהן )לעיל ב,כא; איסורי ביאה יז,ז(. 

טז3  ַּתְמִּתין ִּתְׁשִעים יֹום – כדי להבחין 
אם היא הרה, ואינה יכולה להתייבם או 
לחלוץ בפרק זמן זה )לעיל א,יט(. הֹוִאיל 
ַּבְּמִדיָנה – ואין  ִעָּמּה  ַּבְעָלּה  ָהָיה  ְוֹלא 
האישה  את  בעלה  הניח  שמא  לחוש 
הזאת מעוברת, מפני שזהו חשש רחוק 

ביותר )או"ש(.

ִנַּתן ָלּה  ּוְכָבר  יז  ָחמֹות – אם הבעל. 
חוששין  אין   – ַאֶחֶרת  ִּבְמִדיָנה  ָיָבם 
שלפני מיתת בעלה נולד לו אח ועתה 

חייבת היא בייבום.

הים.  למדינת   – ֲחמֹוָתּה  יח  ָיָצאת 
ְמֻעֶּבֶרת – הרה.

 – ְּבֵנְך  ֵמת  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּבְעִליְך  יט  ֵמת 
ָהיּו  ֶׁשִחּלּוף  להתייבם.  צריכה  ואינה 
כך  ואחר  בנה  מת  – שקודם  ַהְּדָבִרים 
או  בייבום  חייבת  והיא  בעלה,  מת 
ֵּתֵצא  לזר.  להינשא  ואסורה  בחליצה, 
– מבעלה השני, וצריכה גט )כלעיל ב,יח(. 
ְוַהָּוָלד ָּכֵׁשר – שאין זה אלא איסור לאו 
 – ַמְמֵזר  ֶׁשּנֹוַלד...  ְוַהָּוָלד  )לעיל ב,יח(. 

הממזר הוא מי שנולד מאיסור עריות 
שהעונש של הנואפים כרת או מיתת בית 
דין. וכאן אשת האח בלא מצַות יבום 

היא ערווה עליו )איסורי ביאה ב,א; טו,א(.

– לעיר שהוא  ָׁשם  ֶׁשהּוא  א  ְלָמקֹום 
נמצא בה. ְוֵהם קֹוְרִאין לֹו – לבוא לבית 
ְוָלּה – יועצים  ֵעָצה ַההֹוֶגֶנת לֹו  הדין. 
להם לבחור באפשרות המתאימה להם 
שלא  כדי  חליצה,  או  ייבום  ביותר, 
תיפול קטטה ביניהם )בבלי יבמות קא,ב(. 
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ַהַּבַעל  ִמִּמיַתת  ֳחָדִׁשים  ִּתְׁשָעה  ַאַחר  ַּתֲחֹלץ  ֹלא  טז2  ְוָלָּמה 
ֲהֵרי  ָצָרָתּה  ָיְלָדה  ֶׁשִאם  ָּפִנים,  ָּכל  ַעל  ְלָזר  ֻמֶּתֶרת  ְוִתְהֶיה 
ִנְפְטָרה זֹו, ְוִאם ֹלא ָיְלָדה ֲהֵרי ֶנְחְלָצה? ְּגֵזָרה ֶׁשָּמא ִיָּוַדע ַאַחר 
ֶׁשֵאיָנּה  זֹו  ְוִנְמֵצאת  ֶׁשְּלַקָּיָמה,  ָוָלד  ָצָרָתּה  ֶׁשָּיְלָדה  ַהֲחִליָצה 
ֶׁשֹּלא  ָהרֹוֶאה  ְויֹאַמר  ֶׁשֶּנְחְלָצה,  ַאַחר  ְלכֵֹהן  ְוִתָּנֵׂשא  ֲחִליָצה, 
ֶׁשָרָאה  ְוָיִעיד  ְלכֵֹהן,  ֻמֶּתֶרת  ֶׁשַהֲחלּוָצה  ֶׁשָּבאּו,  ָּבֵעִדים  ָיַדע 
אֹוָתּה ִנֵּׂשאת ַלְּכֻהָּנה ַעל ִּפי ֵּבית ִּדין. ְלִפיָכְך, ִאם ָהְיָתה ֲאסּוָרה 
ַלְּכֻהָּנה ִמְּתִחָּלָתּה – ֲהֵרי זֹו חֹוֶלֶצת ְלַאַחר ִּתְׁשָעה, ְוִתָּנֵׂשא ְלָזר.

טז3  ֲאָבל זֹו ַהָּצָרה ֶׁשָהְיָתה ִעם ַּבְעָלּה ְּכֶׁשֵּמת – ַּתְמִּתין ִּתְׁשִעים 
יֹום ִּכְׁשָאר ַהְּיָבמֹות, ְוַתֲחֹלץ אֹו ִּתְתַיֵּבם, ְוֹלא ָּתחּוׁש ְלָצָרָתּה 

ֶׁשַּבְּמִדיָנה ָהַאֶחֶרת, הֹוִאיל ְוֹלא ָהָיה ַּבְעָלּה ִעָּמּה ַּבְּמִדיָנה.

 – ַהָּים  ִּבְמִדיַנת  ָחמֹות  ָלּה  ְוָהְיָתה  ַּבְעָלּה,  ֶׁשֵּמת  יז  ָהִאָּׁשה 
ֵאיָנּה חֹוֶׁשֶׁשת ֶׁשָּמא ָיְלָדה ֲחמֹוָתּה ּוְכָבר ִנַּתן ָלּה ָיָבם ִּבְמִדיָנה 
ַאֶחֶרת, ֶׁשֹּלא ָּגְזרּו ְּבָדָבר ֶזה, ֶאָּלא ַנֲעִמיד אֹוָתּה ַעל ֶחְזָקָתּה, 
ַוֲהֵרי ִהיא ֻמֶּתֶרת. ְוהּוא ַהִּדין ְלִאָּׁשה ֶׁשֵּמת ַּבְעָלּה ְוָהָיה לֹו ֵּבן 
ִּבְמִדיָנה ַאֶחֶרת – ֲהֵרי זֹו ֻמֶּתֶרת ְלָזר, ְוֵאין חֹוְׁשִׁשין ֶׁשָּמא ֵמת 

ַהֵּבן, ֶאָּלא ַהֲעֵמד אֹוָתּה ַעל ֶחְזָקָתּה.

ִּתָּנֵׂשא  ְוֹלא  חֹוֶׁשֶׁשת,  זֹו  ֲהֵרי   – ְמֻעֶּבֶרת  ֲחמֹוָתּה  יח  ָיָצאת 
ְלָזר, ַעד ֶׁשֵּתַדע ֶמה ָהָיה סֹוף ִעּבּור ֲחמֹוָתּה, ֶׁשָּמא נֹוַלד ָלּה 

ָיָבם קֶֹדם ִמיַתת ַהַּבַעל.

ְוָאְמרּו  ּוָבאּו  ַהָּים,  ִלְמִדיַנת  ּוְבָנּה  ַּבְעָלּה  ֶׁשָהַלְך  יט  ָהִאָּׁשה 
ָלּה 'ֵמת ַּבְעִליְך ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ְּבֵנְך', ְוִנֵּׂשאת, ְוַאַחר ָּכְך נֹוַדע 
'ֵמת  ָלּה  ָאְמרּו  ָּכֵׁשר.  ְוַהָּוָלד  ֵּתֵצא,   – ַהְּדָבִרים  ָהיּו  ֶׁשִחּלּוף 
ְּבֵנְך ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ַּבְעִליְך', ְוִנְתַיְּבָמה, ְוַאַחר ָּכְך נֹוַדע ֶׁשִחּלּוף 
ָהיּו ַהְּדָבִרים – ֵּתֵצא, ְוַהָּוָלד ֶׁשּנֹוַלד ִלְפֵני ַהְּׁשמּוָעה אֹו ְלַאַחר 

ַהְּׁשמּוָעה ַמְמֵזר.

ֶרק ְרִביִעי ּפֶ פרק ד 

החליצה; נוסחי השטרות

סדר החליצה

א  ֵּכיַצד ִמְצַות ֲחִליָצה? ַהְּיָבָמה הֹוֶלֶכת ַאַחר ְיָבָמּה ְלָמקֹום 
ֵעָצה  לֹו  ְונֹוְתִנין  לֹו  קֹוְרִאין  ְוֵהם  ַלַּדָּיִנים,  ּוָבָאה  ָׁשם,  ֶׁשהּוא 
ַההֹוֶגֶנת לֹו ְוָלּה: ִאם ֵעָצה טֹוָבה ְלַיֵּבם – יֹוֲעִצין אֹותֹו ְלַיֵּבם; 

פרק ג-ד



ְּכגֹון ֶׁשָהְיָתה ִהיא ַיְלָּדה וכו' – כהנחייה 
ההלכתית: "ולא ישא בחור זקנה, ולא 
ישא זקן ילדה, שדבר זה גורם לזנות" 

)איסורי ביאה כא,כו(.

ב  ַהַּׁשְעָרה – אל השער, מקום מושב 
הדיינים. ִנְקְראּו ִנְקרֹה – הזדמנו למקום 

באקראי.

ג  ִלְקרֹות – שיקרא כל אחד מהם כראוי 
את נוסח הדברים שהוא אומר במעמד 
החליצה. ִּבְנִׁשיָמה ַאַחת – שלא תאמר 
היא 'לא, אבה יבמי', שמשתמע מדבריה 
שלא כן היו הדברים, אלא רצה לייבם 
אותה.   ד  ֵאיָנּה ְיכֹוָלה – לקרוא את 

הדברים בנשימה אחת.

ה  ַּבּיֹום – מפני שהחליצה היא כהתחלת 
דין, ואין מתחילין את הדין אלא ביום, 
ולא בלילה )בבלי יבמות קד,א. וראה סנהדרין 
ג,ג(. ַּכּׁשּוָרה – כראוי. ְּכֵדי ְלַפְרֵסם ַהָּדָבר 

– כנראה כדי שֵידעו שהיא חלוצה, כדי 
שלא יישא אותה כהן לאישה, וגם כדי 
שיבקשו בני אדם לישא אותה לאישה 

)רש"י יבמות קא,ב(.

בית   – ֶׁשְּלעֹור  ִמְנָעל  לֹו  ו  ְמִביִאין 
שלו,  שיהיה  כדי  מנעל  לו  מביא  דין 
מעכבת  אינה  הבעלות  שבדיעבד  אף 
)להלן יט(. וצורת המנעל כנדרש בהלכה 

זו ולהלן יח2. ִמְנָעל... ֶׁשֵּיׁש לֹו ָעֵקב – 
סוליה בעלת חלק התומך בצדי העקב 
ורצועות לקשירתו לכף הרגל )ק'(. ְוֵאינֹו 
ָּתפּור ְּבִפְׁשָּתן – שאינו תפור בחוטי פשתן, 
מפני שצריך שיהיה כולו עשוי רק מעור. 
ְולֹוְבׁשֹו ְּבָיִמין – נועלו ברגל ימין. ְונֹוֵעץ 
ַרְגלֹו ָּבָאֶרץ – מציב את רגלו על הקרקע 
)ראה להלן ביאור יז(. ּופֹוֶׁשֶטת ָיָדּה – והיא 

מושיטה את ידה. ּוַמְׁשֶלֶכת אֹותֹו ָלָאֶרץ 
– כדי להראות שהוא מיועד רק לחליצה 
קסט(.  סימן  אהע"ז,  )ב"ח  אחר  לצורך  ולא 
ּוִמֶּׁשִּיָּׁשֵמט רֹב ֶהָעֵקב – כשיוסר מן הרגל 

רוב חלק המנעל המקיף את העקב.

ז  ְויֹוֶרֶקת ָּבָאֶרץ ְּכֶנֶגד ָּפָניו – מול פניו, 
כדי לבזות אותו על שלא קיים את מצַות 

הייבום.

ח2  ְוַיֲעׂשּו ַמֲעִׂשים ֵאּלּו ִלְׁשָמן – שירצו 
את  ויבינו  לעשות את מעשה החליצה 
משמעותו )ראה להלן כד–כה(. סֹוֵמא – עיוור.
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ְוִאם ֵעָצה טֹוָבה ַלֲחֹלץ, ְּכגֹון ֶׁשָהְיָתה ִהיא ַיְלָּדה ְוהּוא ָזֵקן אֹו 
ִהיא ְזֵקָנה ְוהּוא ֶיֶלד – יֹוֲעִצין אֹותֹו ַלֲחֹלץ.

ב  ּוְצִריִכין ַהַּדָּיִנין ִלְקּבַֹע ָמקֹום ֶׁשֵּיְׁשבּו ּבֹו ְוַאַחר ָּכְך ַּתֲחֹלץ 
ָׁשם ִּבְפֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהַּׁשְעָרה..." )דברים כה,ז(. 
ֹלא נֹוֲעדּו ְוֹלא ָקְבעּו ָמקֹום, ֶאָּלא ִנְקְראּו ִנְקרֹה ְוִנְקֵראת ִהיא 

ְוהּוא ִלְפֵניֶהם, ְוָחְלצּו – ֲחִליָצָתּה ְּכֵׁשָרה.

ְרִגיִלין,  ֶׁשִּיְהיּו  ַעד  ִלְקרֹות  ַהָּיָבם  ְוֶאת  אֹוָתּה  ג  ּוְמַלְּמִדין 
ְוַאַחר  ַאַחת,  ִּבְנִׁשיָמה  )שם(  ָאָבה"  ִלְקרֹות "ֹלא  ְיכֹוָלה  ְוִתְהֶיה 
ָּכְך ּתֹאַמר "ַיְּבִמי" )שם(, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ַמְׁשַמע ְּדָבֶריָה 'ָאָבה 
ַיְּבִמי'.   ד  ּוֵמַאַחר ֶׁשִּתְהֶיה ְרִגיָלה ִלְקרֹות – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא 
ֵאיָנּה  ִאם  ֲאָבל  ֶזה.  ַעל  ַמְקִּפיִדין  ֵאין  ַאַחת,  ִּבְנִׁשיָמה  ָקָראת 

ְיכֹוָלה – ַמְרִּגיִלין אֹוָתּה ַעד ֶׁשֵּתַדע.

ֶׁשּיֹוְדִעין  ְׁשלָׁשה  ּוִבְפֵני  ַּבַּלְיָלה,  ְוֹלא  ַּבּיֹום   – ה  ְוַהֲחִליָצה 
ָּפסּול,   – ֵּגר  ַהְּׁשלָׁשה  ִמן  ֶאָחד  ָהָיה  ְוִאם  ַּכּׁשּוָרה.  ְלַהְקרֹות 
ַוֲאִפּלּו ָהָיה ָאִביו ֵּגר ְוִאּמֹו ִיְׂשְרֵאִלית, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָאִביו ְוִאּמֹו 
ְואֹוָתן  ַהָּדָבר,  ְלַפְרֵסם  ְּכֵדי  ַּבֲחִמָּׁשה,  ּוִמְצָוָתּה  ִמִּיְׂשָרֵאל. 

ַהְּׁשַנִים – ֲאִפּלּו ָהיּו ַעֵּמי ָהָאֶרץ.

ו  ֵּכיַצד חֹוְלִצין? ְמִביִאין לֹו ִמְנָעל ֶׁשְּלעֹור ֶׁשֵּיׁש לֹו ָעֵקב ְוֵאינֹו 
ַרְגלֹו,  ַעל  ְרצּועֹוָתיו  ְוקֹוֵׁשר  ְּבָיִמין,  ְולֹוְבׁשֹו  ְּבִפְׁשָּתן,  ָּתפּור 
ְועֹוֵמד הּוא ְוִהיא ְּבֵבית ִּדין, ּוַמְקִרין ַלְּיָבָמה ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש "ֵמֵאן 
ְיָבִמי..." )שם(, ְוַאַחר ָּכְך ַמְקִרין ַלָּיָבם "ֹלא ָחַפְצִּתי ְלַקְחָּתּה" )שם 
כה,ח(, ְונֹוֵעץ ַרְגלֹו ָּבָאֶרץ, ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ּופֹוֶׁשֶטת ָיָדּה ְּבֵבית ִּדין, 

ּוַמֶּתֶרת ְרצּועֹות ַהִּמְנָעל ֵמַעל ַרְגלֹו, ְוחֹוֶלֶצת ַהִּמְנָעל ּוַמְׁשֶלֶכת 
אֹותֹו ָלָאֶרץ. ּוִמֶּׁשִּיָּׁשֵמט רֹב ֶהָעֵקב – ֻהְּתָרה ַהְּיָבָמה ְלָזר.

ַהִּנְרֶאה  רֹק  ָּפָניו  ְּכֶנֶגד  ָּבָאֶרץ  ְויֹוֶרֶקת  עֹוֶמֶדת  ָּכְך  ז  ְוַאַחר 
ַלַּדָּיִנין, ֶׁשִּמְצַות ֲחִליָצה ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵניֶהן עֹוְמִדין ִּבְׁשַעת ְקִריָאה 
ִמִּפיָה.  יֹוֵצא  ָהרֹק  ִלְראֹות  ַהַּדָּיִנין  ּוְצִריִכין  ְרִקיָקה,  ּוִבְׁשַעת 
ְׁשמֹו  ְוִנְקָרא  ָלִאיׁש...  ֵיָעֶׂשה  "ָּכָכה  ָלּה  ַמְקִרין  ָּכְך  ְוַאַחר 
ְּבִיְׂשָרֵאל..." )שם כה,ט–י( –   ח1  ַהּכֹל ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
"ָּכָכה" )שם כה,ט( – ַּבָּלׁשֹון ַהֶּזה. ְוָכל ַהּיֹוְׁשִבין ָׁשם עֹוִנין ַאֲחֶריָה 

"ֲחלּוץ ַהָּנַעל, ֲחלּוץ ַהָּנַעל, ֲחלּוץ ַהָּנַעל" – ְׁשלָׁשה ְּפָעִמים.

ח2  ְוָצִריְך ֶׁשִּתְתַּכֵּון ַהְּיָבָמה ֶׁשַּתֲחֹלץ לֹו, ְוִיְתַּכֵּון הּוא ֶׁשַּיֲחֹלץ 
חֹוֵלץ,  ֵאינֹו   – ְוַהּסֹוֵמא  ִלְׁשָמן.  ֵאּלּו  ַמֲעִׂשים  ְוַיֲעׂשּו  ָלּה, 

ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָיְרָקה ְּבָפָניו" )שם כה,ט(, ְוֵאין ֶזה רֹוֶאה ָהרֹק.
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י  אֹו ֶׁשָּקְרָאה – "ככה ייעשה לאיש". 
ְוָתרֹק ַעל ַהֵּסֶדר  ַּתֲחזֹר  יא  ְוָלָּמה ֹלא 
ֶׁשָּמא  – ותהיה היריקה לפני החליצה. 
 – ְּכלּום  ֵאיָנּה  ְלַבָּדּה  ְרִקיָקה  יֹאְמרּו 
שהרקיקה  ויחשבו  הבריות  שיטעו 
בסדר  כלום.  ולא  אינה  )הראשונה( 
היבמה  את  אוסרת  הרקיקה  החליצה, 
המת,  אחי  משאר  לאחד  מלהתייבם 
לזר  להינשא  אותה  מתירה  והחליצה 

)להלן הלכות יד ו–כו(.

יב  ֲחִליָצָתּה ְּכֵׁשָרה – מפני שהתורה 
הקפידה רק על מעשה הנעשה בגופו של 
יג  ֶׁשֲהֵרי  יב,ג(.      יבמות  )משנה  האיש 
ֵהן ְראּוִיין ִלְקרֹות – ואז הקריאה אינה 
מראש  אפשר  אי  אם  אולם  מעכבת. 
לקיים את המצוה כראוי, הם נדחים מן 
החליצה )לדוגמה נוספת לעיקרון זה ראה מעשה 
ֲחִליָצָתן ְּפסּוָלה, ֹלא ָעׂשּו  הקרבנות יז,ו(. 

ְּכלּום – להבדל בין שני המונחים ראה 
ההקדמה להלכות ייבום. ֵחֵרׁש – ראה 

לעיל ביאור ב,ח.

מועילה  איננה   – מֹוֶעֶלת  יד  ְוֹלא 
להתירה להנשא.

צריך  לכתחילה   – יֹוְׁשִבין  טו  ְוֵהן 
שיעמדו )לעיל ז(. ַעל ׁשֹוקֹו ִמן ָהַאְרֻּכָּבה 
ּוְלַמָּטה – למטה מן הברך. לכתחילה 
הרגל,  כף  על  הנעל  את  לקשור  צריך 
ְלַהְקרֹות  יֹוְדִעין  ֶׁשֵאיָנן  )לעיל ו(.  כרגיל 
– לכתחילה הם צריכים לדעת להקרות 
פי  על  אף   – ֶׁשָחַלץ*  ַהּסֹוֵמא  )שם(. 

שלכתחילה אינו חולץ )לעיל ח2(. בכ"י 
ק' ומ': ַהּסֹוָמה ֶׁשָחְלָצה. 

טז1  ְוִנְמָצא ֶאָחד ֵמֶהן ָקרֹוב אֹו ָּפסּול 
קרוב  הוא  הדיינים  שאחד  התגלה   –
משפחתו של היבם או היבמה או דיין אחר, 
ולכן הוא פסול מלדון בעניין )להרחבה ראה 
עדות יג(. וכן אם נמצא שהוא פסול לדון 

מסיבה אחרת, כגון שהוא עובר עברות 
או בעל עניין הנוגע בדבר )שם ט,א(. ֶׁשִהִּתיר 
הּוא – את הקשר, והיא צריכה לעשות זאת 
)לעיל ו(. ְוָׁשְמָטה ִהיא – הסירה את המנעל 

מרגלו. ֶׁשִּנְתַּכְּוָנה ִהיא ְוֹלא ִנְתַּכֵּון הּוא – 
)לעיל ח(.  כוונה  צריכה  שהחליצה  מפני 

ְקַטָּנה – ראה לעיל בביאור א,יז. 

טז2  ִּבְפֵני ָיִחיד – דיין אחד. ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן – שהם חסרי דעת )להלן ו,ג. להגדרתם ראה אישות ב(.
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"ֵמֵאן  ְּתִחָּלה  ִהיא  קֹוְרָאה  הּוא:  ָּכְך  ֲחִליָצה  ֵסֶדר  ט  ִנְמָצא 
ְיָבִמי..." )שם כה,ז(, ְוַאַחר ָּכְך קֹוֵרא הּוא "ֹלא ָחַפְצִּתי ְלַקְחָּתּה" 
ִּתְקָרא  ָּכְך  ְוַאַחר  ָּתרֹק,  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּתֲחֹלץ,  ָּכְך  ְוַאַחר  כה,ח(,  )שם 

ְמַעֵּכב,  ַהֵּסֶדר  כה,ט–י(.   י  ְוֵאין  )שם  ָלִאיׁש..."  ֵיָעֶׂשה  "ָּכָכה 
ֶׁשָרְקָקה  ְוֹלא הּוא, אֹו  ִהיא  ַּבְּתִחָּלה ֹלא  ָקְרָאה  ִאם ֹלא  ֶאָּלא 
ֲחִליָצָתּה   – ָרְקָקה  ָּכְך  ְוַאַחר  ֶׁשָּקְרָאה  אֹו  ָחְלָצה,  ָּכְך  ְוַאַחר 
ֶׁשָּמא  ַהֵּסֶדר?  ַעל  ְוָתרֹק  ַּתֲחזֹר  ֹלא  ְּכֵׁשָרה.    יא  ְוָלָּמה 
יֹאְמרּו: ְרִקיָקה ְלַבָּדּה ֵאיָנּה ְּכלּום, ְוֵאיָנּה ּפֹוֶסֶלת ִמן ָהַאִחין.

חליצה בלא כל מרכיביה

יב  ָחְלָצה ִּבְלַבד, ְוֹלא ָקְרָאה ְוֹלא ָרְקָקה – ֲחִליָצָתּה ְּכֵׁשָרה. 
ֶׁשָחְלָצה  אֹו  ָרְקָקה,  ְוֹלא  ְוָקְרָאה  ֶׁשָחְלָצה  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 
ְּדָבִרים  ְּכֵׁשָרה.    יג  ַּבֶּמה  ֶׁשֲחִליָצָתּה  ָקְרָאה,  ְוֹלא  ְוָרְקָקה 
ִלְקרֹות.  ְראּוִיין  ֵהן  ֶׁשֲהֵרי  ְלַדֵּבר,  ְיכֹוִלין  ְּבֶׁשָהיּו  ֲאמּוִרים? 
ֲחִליָצָתן  ָחְלצּו,  ְוִאם  חֹוְלִצין,  ֵאיָנן   – ִאֵּלם  אֹו  ִאֶּלֶמת  ֲאָבל 
ְּכלּום,  ָעׂשּו  ֶׁשֹּלא  ֶׁשָחְלצּו  ֵחֶרֶׁשת  אֹו  ְּכֵחֵרׁש  ְוֵאיָנן  ְּפסּוָלה; 

ְלִפי ֶׁשַהֵחֵרׁש ְוַהֵחֶרֶׁשת ֵאיָנן ְּבֵני ַּדַעת.

זֹו  ֲהֵרי   – ָחְלָצה  ְוֹלא  ְוָקְרָאה  ֶׁשָרְקָקה  אֹו  ִּבְלַבד,  יד  ָרְקָקה 
ָרְקָקה  ְוֹלא  ָחְלָצה  ְוֹלא  ְוהּוא,  ִהיא  ָקְרָאה  ְּפסּוָלה.  ַּכֲחִליָצה 
)שם כה,ט( –  ָלִאיׁש"  ֵיָעֶׂשה  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָּכָכה  ְּכלּום,  ָעָׂשה  – ֹלא 
ֲאָבל  ֶׁשּמֹוִעיל;  הּוא  ְוָהְרִקיָקה,  ַהֲחִליָצה  ֶׁשהּוא  ַהַּמֲעֶׂשה, 

ַהְּקִריָאה – ֵאיָנּה ְמַעֶּכֶבת ְוֹלא מֹוֶעֶלת.

טו  ָחְלָצה ְוָרְקָקה ְוָקָראת ְוֵהן יֹוְׁשִבין אֹו ֻמִּטין ַעל ִצֵּדיֶהן, אֹו 
ֶׁשָהָיה ְׂשרֹוְך ַהַּנַעל ָקׁשּור ַעל ׁשֹוקֹו ִמן ָהַאְרֻּכָּבה ּוְלַמָּטה, אֹו 
ֶׁשָחְלָצה ִּבְפֵני ְׁשלָׁשה ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶׁשֵאיָנן יֹוְדִעין ְלַהְקרֹות, ְוֵכן 

ַהּסֹוֵמא ֶׁשָחַלץ* – ֲחִליָצָתּה ְּכֵׁשָרה.

טז1  ָחְלָצה ַּבַּלְיָלה, אֹו ֶׁשָחְלָצה ִּבְפֵני ְׁשַנִים אֹו ִּבְפֵני ְׁשלָׁשה 
ָקׁשּור  ַהִּמְנָעל  ֶׁשָהָיה  אֹו  ָּפסּול,  אֹו  ָקרֹוב  ֵמֶהן  ֶאָחד  ְוִנְמָצא 
אֹו  ִהיא,  ְוָׁשְמָטה  הּוא  ֶׁשִהִּתיר  אֹו  ָהַאְרֻּכָּבה,  ִמן  ְלַמְעָלה 
ֶׁשִהִּתיָרה ִהיא ְוָׁשַמט הּוא, אֹו ֶׁשִּנְתַּכְּוָנה ִהיא ְוֹלא ִנְתַּכֵּון הּוא, 
אֹו ֶׁשִּנְתַּכֵּון הּוא ְוֹלא ִנְתַּכְּוָנה ִהיא, ְוֵכן ְקַטָּנה ֶׁשָחְלָצה ְלָגדֹול 

– ֲחִליָצָתּה ְּפסּוָלה.

טז2  ְוֵכן ִאם ָחְלָצה ִּבְפֵני ָיִחיד, ַוֲאִפּלּו ֵּבינֹו ְלֵביָנּה, ּוַבַּלְיָלה 
– ֲהֵרי זֹו ֲחִליָצה ְּפסּוָלה. ֲאָבל ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ֶׁשָחְלצּו, ְוֵכן 



ּוִמן  ַהֲחִליָצה  ִמן  ְּפטּוָרה  ֶׁשִהיא  ְלִמי 
ַהִּיּבּום – כגון החולץ למי שהיא ערווה 
לו )להלן ו,ח(. ֵאיָנּה ֲחִליָצה – למונח ראה 

ההקדמה להלכות ייבום.

שבשעה   – ְלָאחֹור  ֲעֻקָּמה  יז  ַרְגלֹו 
שהוא הולך, הוא דורך על גב רגלו )הערוך 
– שבשעה  ִצָּדּה  ַעל  ֲהפּוָכה  ערך לחת(. 

שהוא הולך, הוא דורך על צד רגלו )פה"מ 
יבמות יב,א(. ִלְנעֹץ ֲעֵקבֹו ָּבָאֶרץ – להציב 

את רגלו על הארץ בצורה ישרה, שלא 
תהיה מונחת רק בחלקה על הארץ, ואין 
פירושו שילחץ את רגלו אל הקרקע )ק', 
בארעא'  'נעיץ   – ארצה"  "מוצב  הביטוי  כתרגום 

בראשית כח,יב(. 

יח2  ֶׁשְּלֶבֶגד – עשוי בד ואינו מגן על 
הרגל, שאינו בכלל 'נעל'. ֵׂשָער – שיער 
עזים )רש"י יבמות קב,ב(. ִסיב – כעין רשת 
דקיקה הגדלה סביב הדקל, וכן שורשי 
החזרן  עץ   – ַׁשַעם  תנחום(.  )ר'  צמחים 
)פה"מ כלים   (Mambusa) הקרוי 'במבוק' 
י,ו(. השעם הנזכר כאן אינו השעם של 
השעם  אלון  מקליפת  הנעשה  ימינו, 
(quercus Suber). חֹוֶפה – מכסה. ִנְפָחת 

– חסר מקצת מן הסוליה.

יט  ַקְרָקִעיתֹו – סולייתו. ְלָחָייו – צדי 
המנעל ורצועותיו. ֶׁשָהָיה ַהִּמְנָעל ָּגדֹול 
ֶׁשָּיכֹול ְלַהֵּלְך ּבֹו – שאינו עשוי כמידת 
ליפול.  בלא  בו  להלך  יכול  אך  רגלו, 
ֲחִליָצָתּה ְּכֵׁשָרה – אבל לכתחילה אין 

לחלוץ כך )פה"מ יבמות יב,ב(.

נגוע  סנדל   – ְוַהֻּמְחָלט  כ  ַהֻּמְסָּגר 
בצרעת, שראה אותו הכהן והסגיר אותו 
מחוץ לעיר למשך שבעת ימים כדי לברר 
או  )"מוסגר"(  לאו  אם  טמא  הוא  אם 
שהוחלט שהוא טמא ויש לשרוף אותו 
ְוֶׁשַּלֲעבֹוָדה  )צרעת יב,א3; פה"מ מגילה א,ז(. 

ָזָרה – רכוש עבודה זרה, שאסור ליהנות 
ממנו, כגון נעל של פסל. לעומתו, סנדל שהוא עצמו עבודה זרה, צריך לבער אותו, ואסור לחלוץ בו )ק'(. ַהּצּוָרה – 
האליל. ֹלא ַּתֲחֹלץ ּבֹו... ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָאסּור ַּבֲהָנָיה – 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 
הסנדל בגדר הנאה )ראה שופר א,ג(. ַסְנָּדל ֶׁשְּלִתְקרֶֹבת ֲעבֹוָדה ָזָרה – שנעשה מעור בהמה שהוקרבה לעבודה זרה )מ"מ; 
ק'(. ִעיר ַהִּנַּדַחת – שהודחו רוב תושביה לעבוד עבודה זרה, שדינה שתישרף באש היא וכל הנכסים שבה ושייהרגו מי 
שעבדו בה עבודה זרה )עבודה זרה פרק ד(. ֶׁשֲהֵרי ֵאינֹו עֹוֵמד ְלַהֵּלְך ּבֹו – שהרי נפסק דינו להישרף או להיקבר, ולכן לא 
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(.
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ֵאיָנּה  ַהִּיּבּום –  ּוִמן  ַהֲחִליָצה  ִמן  ְּפטּוָרה  ֶׁשִהיא  ְלִמי  ַהחֹוֵלץ 
ֲחִליָצה.

בעיות בגפיים ובמנעל

יז  ָיָבם ֶׁשַרְגלֹו ַהְּיָמִנית ֲחתּוָכה – ֵאינֹו חֹוֵלץ ִּבְׂשמֹאל; ְוִאם 
ֲעֻקָּמה  ַרְגלֹו  ָהְיָתה  ְּפסּוָלה.  ֲחִליָצָתּה  ֵמַעל ְׂשמֹאלֹו –  ָחְלָצה 
ָראֵׁשי  ַעל  ְמַהֵּלְך  ֶׁשָהָיה  אֹו  ִצָּדּה,  ַעל  ֲהפּוָכה  אֹו  ְלָאחֹור 
ִלְנעֹץ  ָצִריְך  ֵאינֹו חֹוֵלץ, ֶׁשַהחֹוֵלץ  ֶזה  ֲהֵרי  ַרְגָליו –  ֶאְצְּבעֹות 
ָּכְך –  ֶׁשַרְגלֹו  ְלִמי  ָחְלָצה  ְוִאם  ָיכֹול;  ֵאינֹו  ְוֶזה  ָּבָאֶרץ,  ֲעֵקבֹו 
חֹוֶלֶצת   – ֲחתּוכֹות  ֶׁשָּיֶדיָה  ְּפסּוָלה.    יח1  ִויָבָמה  ֲחִליָצָתּה 

ְלַכְּתִחָּלה, ַוֲאִפּלּו ְּבִׁשֶּניָה, ֶׁשֹּלא ֶנֱאַמר 'ְוָחְלָצה ְּבָיָדּה'.

יח2  ָחְלָצה ְּבִמְנָעל ֶׁשְּלֶבֶגד – ֵאיָנּה ֲחִליָצה. ֲאָבל ִאם ָחְלָצה 
ֶׁשָהָיה  אֹו  ְּבִפְׁשָּתן,  ָּתפּור  ֶׁשָהָיה  אֹו  ָעֵקב,  לֹו  ֶׁשֵאין  ְּבִמְנָעל 
ִמְנָעל ֶׁשְּלֵׂשָער אֹו ֶׁשְּלִסיב אֹו ֶׁשְּלַׁשַעם אֹו ֶׁשְּלֵעץ, אֹו ֶׁשָהָיה 
ִמְנָעל ָּגדֹול ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֵּלְך ּבֹו, אֹו ָקָטן ֶׁשֵאינֹו חֹוֶפה רֹב 
ַרְגלֹו, אֹו ִמְנָעל ָּפרּום ֶׁשֵאינֹו חֹוֶפה רֹב ָהֶרֶגל, אֹו ִנְפָחת ֶׁשֵאין 

ְמַקֵּבל רֹב ָהֶרֶגל – ֲחִליָצָתּה ְּפסּוָלה.

יט  ָחְלָצה ְּבַסְנָּדל ֶׁשְּלֵעץ ּוְמֻחֶּפה עֹור, אֹו ֶׁשָהְיָתה ַקְרָקִעיתֹו 
ֵמַעל  ֶׁשִּלְׂשמֹאל  ַסְנָּדל  ֶׁשָחְלָצה  אֹו  ֶׁשְּלֵׂשָער,  ּוְלָחָייו  עֹור 
ַרְגלֹו ַהְּיָמִנית, אֹו ֶׁשֹּלא ָהָיה ַהִּמְנָעל ֶׁשּלֹו, אֹו ֶׁשָהָיה ַהִּמְנָעל 
ִנְפָרם  ַרְגלֹו, אֹו  ָקָטן ֶׁשחֹוֶפה רֹב  ְלַהֵּלְך ּבֹו, אֹו  ֶׁשָּיכֹול  ָּגדֹול 
ֲחִליָצָתּה   – ָהֶרֶגל  רֹב  ֶׁשְּמַקֵּבל  ִנְפָחת  אֹו  ָהֶרֶגל,  רֹב  ֶׁשחֹוֶפה 

ְּכֵׁשָרה.

ֶׁשַּמִּניִחין אֹותֹו  ָזָרה  ְוֶׁשַּלֲעבֹוָדה  ְוַהֻּמְחָלט,  ַהֻּמְסָּגר  כ  ַסְנָּדל 
ְּבַרְגֵלי ַהּצּוָרה – ֹלא ַּתֲחֹלץ ּבֹו; ְוִאם ָחְלָצה – ֲחִליָצָתּה ְּכֵׁשָרה, 
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָאסּור ַּבֲהָנָיה. ֲאָבל ַסְנָּדל ֶׁשְּלִתְקרֶֹבת ֲעבֹוָדה 
ָזָרה ְוֶׁשְּלִעיר ַהִּנַּדַחת, אֹו ֶׁשַּנֲעָׂשה ְלֵמת ֶׁשִּיָּקֵבר ּבֹו – ִאם ָחְלָצה 

ּבֹו, ֲחִליָצָתּה ְּפסּוָלה, ֶׁשֲהֵרי ֵאינֹו עֹוֵמד ְלַהֵּלְך ּבֹו.



כב  ַּגְרִּגיר – ירק מאכל חריף הנאכל 
בן-חרדל  עם  מזוהה  חי.  כמות שהוא 
ָהרֹק  ֶאת  ְמִזיִבין   .(Eruca sativa) מצוי 
– מביאים להפרשה רבה של רוק. ֵאינֹו 
ְּכלּום – אין זו יריקה, והיא צריכה לרוק 
יריקה כשרה. אך אם לא עשתה זאת, 
אין הדבר מעכב את החליצה )לעיל יב(. 
את   – ָמְצָצה  ִאם  נוזל.   – כג  ׁשֹוֵתת 
הדם. ִצְחצּוֵחי רֹק – טיפות רוק. ּוְקָלַטּתּו 
ֲאֻרָּכה  ֶׁשָהְיָתה  אותו.  העיפה   – ָהרּוַח 

ְוהּוא ָקָצר – היא גבוהה והוא נמוך.

כד  ְּפסּוָלה – שהרי לא נתכוון לחלוץ 
לה ולהתיר אותה לזר )ראה לעיל טז(. ּוְבָכְך 
ַאָּתה ּכֹוְנָסּה – במעשה זה אתה נושא 

אותה לאישה.

הודעה   – וכו'  מֹוָדָעא  כה  ַהּמֹוֵסר 
מסוימת  שפעולה  עדים  בפני  מראש 
שהוא עתיד לבצע נעשית שלא ברצונו, 
י,א(.  למכירה  )בדומה  תקפה  אינה  ולכן 
נתכוון  שלא  מפני  פסולה,  חליצתו 
להתיר אותה לזר )לעיל כד; כס"מ שם בשם 
הריב"ש(. ְלַבֵּטל ַהּמֹוָדָעא ְּכֶדֶרְך ֶׁשעֹוִׂשין 

ַּבֵּגט – לומר שהוא מבטל כל דבר שאמר, 
ובכך מבטל את תוקפו של המעשה )כבגט. 
שהייתה   – ָעׂשּו  ַּכִּדין  ִאם  ו,כ(.  גירושין 

חובה או סיבה לחייב את החליצה, כגון 
שאיש מן האחים אינו רוצה לייבם אותה, 
לה  לחלוץ  בהם  הגדול  את  שכופים 
)לעיל ב,ז(. ֲחִליָצתֹו ְּכֵׁשָרה – ואינה בטלה, 

מפני שהסיבה להתנגדותו לחליצה היא 
יצרו הרע, אבל רצונו האמתי הוא לקיים 
את מצוות התורה ולעשות טוב, ולכן 
החליצה נחשבת כאילו נעשתה ברצונו 
 – ֶׁשָּטעּו  ו,כ(.  גירושין  גט.  )כבמתן  הטוב 
היבם  על  לכפות  שיש  בטעות  שדימו 
לחלוץ לה. ֶהְדיֹוטֹות – דיינים שאינם 
תלמידי חכמים. ֲאָנסּוהּו ֵמַעְצָמן – אילצו 

אותו שלא בשליחות ישראל.

אסורה   – ַהְּכֻהָּנה  ִמן  כו  ִנְפְסָלה 
וכו'  ְּפסּוָלה  ֲחִליָצָתּה  לכהן.  להינשא 
אבל  כשרה,  חליצתה  התורה,  מן   –
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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חליצה באופן שונה

כא  ָקְרָעה ַהִּמְנָעל ֵמַעל ַרְגלֹו, אֹו ֶׁשְּׂשָרַפְתהּו, אֹו ֶׁשָהָיה ָלבּוׁש 
ְׁשֵני ִמְנָעִלין ְוָחְלָצה ָהֶעְליֹון, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּקְרָעה ַהַּתְחּתֹון ַעד 

ֶׁשִּנְתַּגְּלָתה ַרְגלֹו – ֲהֵרי זֹו ֲחִליָצה ְּפסּוָלה.

היריקה

ִמְּדָבִרים  ָּבֶהן  ְוַכּיֹוֵצא  ְוַגְרִּגיר  ׁשּום  ֶׁשָאְכָלה  כב  ְיָבָמה 
ַעד  ְּכלּום,  ֵאינֹו   – ִמִּפיָה  ָזב  ָהרֹק  ְוָהָיה  ָהרֹק,  ֶאת  ֶׁשְּמִזיִבין 
ׁשֹוֵתת  ֶׁשָהָיה  אֹו  ָּדם,  ֵמַעְצמֹו.    כג  ָרְקָקה  ָהרֹק  ֶׁשִּיְהֶיה 
ֶׁשִאי  ָּכֵׁשר,   – ְוָרְקָקה  ָמְצָצה  ִאם  ֲאָבל  ְּכלּום;  ֵאינֹו   – ִמִּפיָה 
ֶאְפָׁשר ַלָּדם ֶׁשִּנְמַצץ ְּבֹלא ִצְחצּוֵחי רֹק. ָרְקָקה ּוְקָלַטּתּו ָהרּוַח 
 – ָקָצר  ְוהּוא  ֲאֻרָּכה  ֶׁשָהְיָתה  ְּכגֹון  ָּפָניו,  ִלְכֶנֶגד  ֶׁשַּיִּגיַע  קֶֹדם 
ָּפָניו – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא  ְלֶנֶגד  ְוִאם ַאַחר ֶׁשִהִּגיַע  ֵאינֹו ְּכלּום; 
ִהִּגיַע ָלָאֶרץ, ָּכֵׁשר. ְוֵכן ִאם ֹלא ָראּו ַהַּדָּיִנין ָהרֹק ְּכֶׁשָּיָצא ִמִּפיָה 

– ָּכֵׁשר.

חליצה מוטעית וחליצה כפויה

כד  ֲחִליָצה ֻמְטֵעית – ְּפסּוָלה. ֵּכיַצד? ְּכגֹון ֶׁשָאְמרּו לֹו 'ֲחֹלץ 
ָלּה, ּוְבָכְך ַאָּתה ּכֹוְנָסּה', אֹו ֶׁשָאְמרּו לֹו 'ֲחֹלץ ָלּה, ֶׁשּזֹו ִמְצָוה 
ְלַיֵּבם  ָּכְך  ַאַחר  ָרִציָת  ְוִאם  ְּכלּום,  ָעֶליָך  ַמְפֶסֶדת  ְוֵאיָנּה  ִהיא, 
– ְּתַיֵּבם', ְוַכּיֹוֵצא ִּבְדָבִרים ֵאּלּו. ֲאָבל ִאם ִהְטעּוהּו ְוָאְמרּו לֹו 
'ֲחֹלץ ָלּה ַעל ְמָנת ֶׁשִּתֵּתן ְלָך ָמאַתִים זּוז' אֹו 'ַעל ְּתַנאי ָּכְך ְוָכְך' 
– ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָנְתָנה, ְוֹלא ִנְתַקֵּים ַהְּתַנאי, ֲחִליָצָתּה ְּכֵׁשָרה, 

ֶׁשֲהֵרי ִנְתַּכֵּון ַלֲחֹלץ ָלּה.

כה  ַהּמֹוֵסר מֹוָדָעא ַעל ַהֲחִליָצה – ֲחִליָצתֹו ְּפסּוָלה; ְלִפיָכְך 
ַּבֵּגט.  ְּכֶדֶרְך ֶׁשעֹוִׂשין  ְלַבֵּטל ַהּמֹוָדָעא,  ַלַּדָּיִנין לֹוַמר לֹו  ָראּוי 
ְלָחצּוהּו ִיְׂשָרֵאל ְוִהּכּוהּו ַעד ֶׁשָחַלץ: ִאם ַּכִּדין ָעׂשּו – ֲחִליָצתֹו 
 – ֶהְדיֹוטֹות  ֶׁשָהיּו  אֹו  ֶׁשָּטעּו  ְּכגֹון  ַּכִּדין,  ֶׁשֹּלא  ְוִאם  ְּכֵׁשָרה; 
ֲחִליָצתֹו ְּפסּוָלה. ְוִאם ַהּגֹוִיים ֲאָנסּוהּו ֵמַעְצָמן: ִאם ָהָיה ַהִּדין 
ֵאיָנּה   – ַּכִּדין  ֶׁשֹּלא  ְוִאם  ְּפסּוָלה;  ֲחִליָצתֹו   – ֶׁשַּיֲחֹלץ  נֹוֵתן 

ֲחִליָצה.

הגדרות חליצה שאינה כשרה

ְּכלּום'  ָעָׂשה  'ֹלא  אֹו  ֲחִליָצה'  'ֵאיָנּה  ֶׁשָאַמְרנּו  ָמקֹום  כו  ָּכל 
אֹו 'ֵאיָנּה ְּכלּום' – ֲהֵרי ִהיא ְּכִאּלּו ֹלא ֶנְחְלָצה לֹו, ְוֹלא ֶנֶאְסרּו 
ְלִהְתַיֵּבם.  ּוֻמֶּתֶרת  ַהְּכֻהָּנה,  ִמן  ִנְפְסָלה  ְוֹלא  ְקרֹובֹוֶתיָה,  ָעָליו 
ָעָליו  ֶנֶאְסרּו   – ְּפסּוָלה'  'ֲחִליָצָתּה  ֶׁשָאַמְרנּו  ָמקֹום  ְוָכל 
ְוֵאיָנּה  ָהַאִחין,  ַעל  ְוֶנֶאְסָרה  ַהְּכֻהָּנה,  ִמן  ְוִנְפְסָלה  ְקרֹובֹוֶתיָה, 



ודי   – ַלֲחִליָצה  ִנְתַּכְּוָנה  כח  ֶׁשָּמא 
)ר"י  אותה  לפסול  כדי  בלבד  בכוונתה 

מיגא"ש. מובא בחידושי הרמב"ן יבמות קב,ב(.

כט  ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ְּבָיָדּה ְרָאָיה ֶׁשֶּנְחְלָצה 
– אישור על המעשה. ואינו כגט, שהוא 
מסמך המכונן את הגירושין, שנתינתו 
ֶאָּלא ִאם  לאישה יוצרת את הגירושין. 
ֵּכן ַמִּכיִרין – את היבם והיבמה. ֶׁשֲהֵרי 
– ולכן אפשר לסמוך על  ַהַּדָּיִנין וכו' 

מעשיהם.

ביום  החליצה:  גט  נוסח  ל  תרגום 
פלוני, כך וכך לחודש פלוני, שנת כך 
וכך למניין פלוני, למניין שאנו רגילים 
למנות בו במקום פלוני, אנחנו הדיינים, 
במושב  למטה,  חתומים  שמקצתנו 
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 
ומת,  לו,  נשואה  שהייתי  הוא,  מאביו 
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 
המת  פלוני  של  שאחיו  זה  פלוני  את 
מאביו הוא, ואמרנו לו: 'אם אתה רוצה 
לייבם אותה – יבם; ואם לא – הושט 
ותחלוץ  הימנית,  רגלך  את  לפנינו  לה 
את מנעלך מעל רגלך, ותירק בפניך'. 
לייבם  חפץ  אני  'אין  ואמר:  וענה 
זו:  לפלונית  לה  הקראנו  מיד  אותה'. 
"ֵמֵאן ְיָבִמי ְלָהִקים ְלָאִחיו ֵׁשם ְּבִיְׂשָרֵאל, 
ֹלא ָאָבה ַיְּבִמי". ואף לזה פלוני, הקראנו 
והושיט  ְלַקְחָּתּה".  ָחַפְצִּתי  "ֹלא  לו: 
נעלו  והתירה  הימנית,  רגלו  את  לה 
שנראה רוק  בפניו  וירקה  רגלו,   מעל 
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ֲחִליָצה  ֶׁשַּתֲחֹלץ  ַעד  ְלָזר  ְלִהָּנֵׂשא  ֻמֶּתֶרת  ְוֵאיָנּה  ִמְתַיֶּבֶמת, 
ֲחִליָצה  ָלּה  חֹוֵלץ  ֶזה  ֲהֵרי   – ְוִנֵּׂשאת  ְּכֵׁשָרה.    כז  ָעְבָרה 

ְּכֵׁשָרה ְוִהיא ַּתַחת ַּבְעָלּה, ְוֵאין מֹוִציִאין אֹוָתּה ִמָּידֹו.

ְלִהְתַיֵּבם,  ֻמֶּתֶרת  זֹו  ֲהֵרי   – ָהַאִחים  ֵּבין  ֶׁשָּגְדָלה  כח  ְיָבָמה 
ְלֵביָנּה  ֵּבינֹו  ֵמֶהן  ְלֶאָחד  ָחְלָצה  ֶׁשָּמא  ָלּה  חֹוְׁשִׁשין  ְוֵאין 
ְוִנְפְסָלה ֲעֵליֶהן. ֲאָבל ִאם ְרִאינּוָה ֶׁשָחְלָצה ַנֲעלֹו ֶׁשְּלֶאָחד ֵמֶהן 
ְּכֵׁשָרה  ֲחִליָצה  ּוְצִריָכה  ַלֲחִליָצה,  ִנְתַּכְּוָנה  ֶׁשָּמא  ִנְפְסָלה,   –

ְלַהִּתיָרּה ְלָזר.

כתיבת גט החליצה והכתובות

כט  ֵּגט ֲחִליָצה ֶׁשָאנּו ּכֹוְתִבין ֵאינֹו ֶאָּלא ַמֲעֵׂשה ֵּבית ִּדין, ְּכֵדי 
ְוֵאין ַהַּדָּיִנין חֹוְלִצין ֶאָּלא ִאם  ֶׁשִּיְהֶיה ְּבָיָדּה ְרָאָיה ֶׁשֶּנְחְלָצה. 
ֵּכן ַמִּכיִרין; ְלִפיָכְך, ִמי ֶׁשָראּו זֹאת ֶׁשֶּנְחְלָצה – ּכֹוְתִבין ָלּה ֵּגט 
ֲחִליָצה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנן ַמִּכיִרין ֶׁשּזֹו ִהיא ֵאֶׁשת ְּפלֹוִני ְוֶׁשֶּזה 
ִּבְפֵניֶהם ִהִּכירּו ֶזה,  ַהַּדָּיִנין ֶׁשָחְלָצה  ֶׁשָחַלץ ָלּה ָאִחיו, ֶׁשֲהֵרי 

ְוַאַחר ָּכְך ָחְלָצה.

ְוֶזה הּוא נַֹסח ֵּגט ֲחִליָצה ֶׁשָּנֲהגּו ּבֹו ָהָעם:    ל  ְּביֹום ְּפלֹוִני, 
ִּדי  ְלִמְנָיָנא  ְּפלֹוִני,  ְלִמְנָין  ְוָכְך  ָּכְך  ְׁשַנת  ְּפלֹוִני,  ִליַרח  ְוָכְך  ָּכְך 
ְּדִמְקָצָתָנא  ַּדָּיֵני,  ֲאַנְחָנא  ְּפלֹוִני,  ְּבָמקֹום  ֵּבּה  ְלִמְמֵני  ְרִגיְלָנא 
ֲחִתיִמין ְלַתָּתא, ְּבמֹוַתב ְּתָלָתא ַּכֲחָדא ֲהֵויָנא ָיְתִבין ְּבֵבי ִּדיָנא, 
ּוְסֵליַקת ִלְקָדָמָנא ְּפלֹוִנית ַּבת ְּפלֹוִני ַאְרְמַלת ְּפלֹוִני, ְוַאְקֵריַבת 
ִלְקָדָמָנא ֻּגְבָרא ַחד ִּדי ְׁשֵמּה ְּפלֹוִני ֶּבן ְּפלֹוִני, ְוֵכן ֲאַמַרת ָלָנא 
ֵמֲאבּוִהי  ִּדְפלֹוִני  ֲאחּוִהי  ְּדָנא,  ְּפלֹוִני  ַּבר  'ְּפלֹוִני  ָּדא:  ְּפלֹוִנית 
ְוַחֵּיי ְלַרָּבָנן ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל  ְנִסיְבָנא ֵלּה, ּוְׁשֵכיב,  הּוא, ַּדֲהֵויָנא 
ָלא  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְׁשָמא  ּומֹוֵקים  ּוַמְחֵסין  ָיֵרית  ּוְבַרת  ּוַבר  ְׁשַבק, 
ָיִתי. ְּכַען ַרָּבָנן ֱאַמרּו  ְׁשַבק, ְוָהֵדין ְּפלֹוִני ֲאחּוִהי ָחֵזי ְלַיּבֹוֵמי 
ֵלּה: ִאי ָצֵבי ְלַיּבֹוֵמי ָיִתי – ְיַיֵּבם; ְוִאי ָלא – ַיְטַלע ִלי ֳקָדֵמיכֹון 
ְּבַאְנּפֹוִהי'.  ְוֵארֹוק  ַרְגֵלּה,  ֵמַעל  ֵסיֵנּה  ְוֶאְׁשֵרי  ְּדַיִּמיָנא,  ַרְגֵלּה 
ְוִאְׁשְּתמֹוַדְענּוִהי ִלְפלֹוִני ְּדָנא ַּדֲאחּוִהי ִּדְפלֹוִני ִמיָתָנא ֵמֲאבּוִהי 
ָלא  ְוִאי  ַיֵּבם;   – ָיַתּה  ְלַיּבֹוֵמי  ָצֵבית  'ִאי  ֵלּה:  ַוֲאַמְרָנא  הּוא, 
ַרְגָלְך  ְוִתְׁשֵרי ֵסיָנְך ֵמַעל  ְּדַיִּמיָנא,  ַרְגָלְך  – ַאְטַלע ַלּה ֳקָדָמָנא 
ָיַתּה'.  ְלַיּבֹוֵמי  ָצֵבי  ֲאָנא  'ֵלית  ְוָאַמר:  ְוָעֵני  ְּבַאְנָּפְך'.  ְוֵתרֹוק 
ְלָאִחיו  ְלָהִקים  ְיָבִמי  "ֵמֵאן  ָּדא:  ִלְפלֹוִנית  ַאְקִרינּוָהא  ִמָּיד 
ְּפלֹוִני,  ְלַהאיי  ְוַאף  )דברים כה,ז(.  ַיְּבִמי"  ָאָבה  ְּבִיְׂשָרֵאל, ֹלא  ֵׁשם 
ַאְקִריָנא ֵלּה: "ֹלא ָחַפְצִּתי ְלַקְחָּתּה" )שם כה,ח(. ְוַאְטַלע ַלּה ַרְגֵלּה 
ְּדַיִּמיָנא, ּוְׁשָרת ֵסיֵנּה ֵמַעל ַרְגֵלּה, ְוַרַּקת ְּבַאְנּפֹוִהי ֻרָּקא ְּדִאְתֲחֵזי 



לנו מפיה על הארץ. ושוב הקראנו לה: 
"ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ֹלא ִיְבֶנה ֶאת ֵּבית 
ָאִחיו. ְוִנְקָרא ְׁשמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל, ֵּבית ֲחלּוץ 
שהיו  מי  וכל  הדיינים  ואנחנו  ַהָּנַעל". 
"חלוץ  אחריה:  ענינו  לפנינו  יושבים 
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 
וישראל.  משה  כדת  לזכות,  לה  ונתּנו 

ָעָליו ְׁשלָׁשה – דיינים.  לא1  ּוְמִעיִדין 
כך  ומשום   – ַהְּׁשלָׁשה  ִמן  ְׁשַנִים  אֹו 
חתימין  'דמקצתנא  בשטר  כותבים 
לתתא' )שמקצתנו חתומים למטה(. אֹו 
זה,  ובמקרה   – ַהֲחִליָצה  ֶׁשָראּו  ְׁשַנִים 
ְוָנבֹון  ַמִּכיר  הגט מנוסח כעדות )מ"מ(. 

– מבין את הדברים.

ביום  יבמין:  כתובת  נוסח  לב  תרגום 
לפנינו,  בא  פלוני  בן  שפלוני  פלוני... 
וכך אמר לנו, פלוני בן פלוני אחי מאבי 
מת, וחיים לחכמים ולכל ישראל הניח, 
שם  ומקים  ומנחיל  ומוריש  ובת  ובן 
האישה  את  והניח  הניח,  לא  בישראל 
ההיא ששמה פלונית בת פלוני, וראוי 
לי מן התורה לייבם אותה, ככתוב בספר 
תורת משה: "ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה". וחפצה 
פלונית זו, והתייבמה לפלוני בן פלוני 
ככתוב:  בישראל,  שם  להקים  יבמה 
ַעל ֵׁשם  ָיקּום  ֵּתֵלד  ֲאֶׁשר  ַהְּבכֹור  "ְוָהָיה 
ָאִחיו ַהֵּמת, ְוֹלא ִיָּמֶחה ְׁשמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל". 
וכתב לה פלוני יבמה לפלונית יבמתו 
כסף זוזים מאתיים הראויים לה, שהיו 
בעלה  לה  שכתב  בכתובתה  כתובים 
וכך.  כך  משלו  לה  והוסיף  הראשון, 

וזאת הנדוניה שהכניסה לו...

ביום  הכתובה:  טופס  לג  תרגום 
אמר  פלוני  בן  שפלוני  פלוני... 
הבתולה  פלוני  בת  לפלונית  לה 
כדת לאישה  לי  היי   הכלה: 
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ָלָנא ִמֻּפַּמּה ַעל ַאְרָעא. ְותּוב ַאְקִרינּוָהא: "ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש 
ֵּבית  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְׁשמֹו  ָאִחיו, ְוִנְקָרא  ֵּבית  ֶאת  ִיְבֶנה  ֹלא  ֲאֶׁשר 
ֲחלּוץ ַהָּנַעל" )שם כה,ט–י(. ַוֲאַנְחָנא ַּדָּיֵני ְוָכל ַּדֲהוֹו ָיְתִבין ֳקָדָמָנא 
ַהָּנַעל",  ֲחלּוץ  ַהָּנַעל,  ֲחלּוץ  ַהָּנַעל,  "ֲחלּוץ  ָּבְתַרּה:  ֲעֵניָנא 
ְׁשִרינּוָהא   – ֳקָדַמָנא  ָּדא  עֹוָבָדא  ּוִמְּדִאְתֲעִבד  ִזְמֵני.  ְּתָלָתא 
ָלא  ֶוֱאָנׁש  ְּדִתְצֵּבי,  ַמאן  ְלָכל  ְלִהְתְנָסָבא  ִלְמָהְך  ָּדא  ִלְפלֹוִנית 
ָּדא  ְּפלֹוִנית  ִמָּנָנא  ּוְבָעת  ּוְלָעַלם.  ְּדָנן  יֹוָמא  ִמן  ִּביַדּה  ְיַמֵחא 
ְלָזכּו,  ָלּה  ִויַהְבָנא  ַוֲחַתְמָנא  ּוְכַתְבָנא  ָּדא,  ַּדֲחִליצּוָתא  ִּגָּטא 

ה ְוִיְׂשָרֵאל. ְּכָדת מֹׁשֶ

לא1  ּוְמִעיִדין ָעָליו ְׁשלָׁשה, אֹו ְׁשַנִים ִמן ַהְּׁשלָׁשה, אֹו ְׁשַנִים 
ִּבְפֵניֶהם,  ֶׁשָחְלָצה  ַהַּדָּיִנין  ֶׁשֵאיָנן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהֲחִליָצה  ֶׁשָראּו 
ֶׁשהּוא  ָקָטן  אֹו  ֶעֶבד  אֹו  ִאָּׁשה  ַוֲאִפּלּו  כט(.  )לעיל  ֶׁשֵּבַאְרנּו  ְּכמֹו 
ְיִבְמּתֹו',  ִהיא  ְוזֹו  ְּפלֹוִני  הּוא  'ֶזה  לֹוַמר  ֶנֱאָמִנין  ְוָנבֹון,  ַמִּכיר 
ְלֵעדּות  ֵּבין  ֶׁשַּלּתֹוָרה,  ֵעֻדיֹות  ִּבְׁשָאר  ְוֵכן  ִּפיֶהן,  ַעל  ְוחֹוְלִצין 
הּוא,  ְלִהָּגלֹות  ֶהָעׂשּוי  ָּדָבר  ֶׁשֶּזה  ִאּסּור,  ְלֵעדּות  ֵּבין  ָממֹון 
ֶׁשֵּבַאְרנּו  ָּכִעְנָין  ִמִּפיֶהן,  ֶׁשֹּלא  ַהָּדָבר  ֲאִמַּתת  ֵליַדע  ְוֶאְפָׁשר 

ְּבסֹוף ִהְלכֹות ֵּגרּוִׁשין )יג,כט(.

ָלּה  ְוכֹוֵתב  ּוְמַיֵּבם,  ְמַקֵּדׁש   – ְלַיֵּבם  ַהָּיָבם  ָרָצה  לא2  ְוִאם 
ְּכֻתָּבה, ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדְענּו )לעיל ב,ב(.

לא3  ְוֶזה הּוא נַֹסח ְּכֻתַּבת ְיָבִמין ֶׁשָּנֲהגּו ּבֹו ָהָעם:    לב  ְּביֹום 
ָלָנא,  ֲאַמר  ְוֵכן  ִלְקָדָמָנא  ֲאָתא  ְּפלֹוִני  ֶּבן  ְּפלֹוִני  ֵאיְך  ְּפלֹוִני... 
ּוְלָכל  ְלַרָּבָנן  ְוַחֵּיי  ְׁשֵכיב,  ַאָּבא  ְּדִמן  ֲאִחי  ְּפלֹוִני  ֶּבן  ִּדְפלֹוִני 
ְׁשָמא  ּומֹוֵקים  ּוַמְחֵסין  ּומֹוֵרית  ּוְבַרת  ּוַבר  ְׁשַבק,  ִיְׂשָרֵאל 
ַּבת  ְּפלֹוִנית  ִּדְׁשַמּה  ִאְּתָתא  ַהִהיא  ּוְׁשַבק  ְׁשַבק,  ָלא  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ִּבְסַפר  ְּכִדְכִתיב  ָיַתּה,  ְלַיּבֹוֵמי  אֹוָרְיָתא  ִמן  ִלי  ְוָחאֵזי  ְּפלֹוִני, 
ּוְצִביַאת  כה,ה(.  )דברים  ָעֶליָה"  ָיבֹא  "ְיָבָמּה  ה:  ְּדמֹׁשֶ אֹוָרְיָתא 
ְלאֹוקֹוֵמי  ְיָבָמּה  ְּפלֹוִני  ַּבר  ִלְפלֹוִני  ְוִאְתַיַּבַמת  ָּדא,  ְּפלֹוִנית 
ְׁשָמא ְּבִיְׂשָרֵאל, ְּכִדְכִתיב: "ְוָהָיה ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ָיקּום ַעל 
ֵׁשם ָאִחיו ַהֵּמת ְוֹלא ִיָּמֶחה ְׁשמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל" )שם כה,ו(. ּוְכַתב ָלּה 
ְּפלֹוִני ְיָבָמּה ִלְפלֹוִנית ְיִבְמֵּתּה ְּכַסף זּוֵזי ָמאַתן ְּדָחזֹו ַלּה, ַּדֲהוֹו 
ְּכִתיִבין ִּבְכֻתְּבַתּה ִּדְכַתב ָלּה ַּבְעַלּה ַקְדָמָאה, ְואֹוֵסף ַלּה ִמִּדיֵלּה 

ָּכְך ְוָכְך. ְוָדא ְנדּוְנָיא ְּדַהְנֵעיַלת ֵלּה... ִּכְׁשָאר ָטְפֵסי ְּכֻתּבֹות.

טֶֹפס ַהְּכֻתָּבה:    לג  ְּביֹום ְּפלֹוִני... ֵאיְך ְּפלֹוִני ֶּבן ְּפלֹוִני ֲאַמר 
ָלּה ִלְפלֹוִנית ַּבת ְּפלֹוִני ְּבתּוְלָתא ַּכְּלָתא: ֱהִוי ִלי ְלִאְנּתּו ְּכָדת 



אעבוד  ה'  בדבר  ואני  וישראל,  משה 
ואכבד ואתמוך ואזון ואפרנס ואלביש 
אותך כחוקות אנשים יהודים, העובדים 
ומפרנסים  וזנים  ותומכים  ומכבדים 
באמונה.  נשותיהם  את  ומלבישים 
ונותן אני לך מוהר בתולייך כסף זוזים 
מאתיים, שהם מזוזי כסף טהור עשרים 
אישות  )ראה  לך  הראויים  זוזים  וחמישה 
י,ח(, ומזונותייך וכסותך וצרכייך ולבוא 

הכלה  וחפצה  הארץ.  כל  כדרך  עלייך 
ורצה  לאישה.  לו  והייתה  זו,  פלונית 
והוסיף לה תוספת על עיקר כתובה עד 
השלמת כך וכך. וזו הנדוניה שהכניסה 
לו, כך וכך, הכול נתקבל ]=קיבל[ חתן 
וזקף  ברשותו,  ונעשה  לידו,  ובא  זה, 
]כלומר  וחוב  במלווה  עצמו  על  הכול 
כל חובו נחשב כמלווה בשטר )ראה מלווה 
הזה:  החתן  לנו  אמר  וכך  יא,א([.  ולווה 

אחריות כתובה זו כולה, עיקר ונדוניה 
ותוספת, עם שאר תנאי כתובה, קיבלתי 
היפה  כל  ועל  אחריי  יורשיי  ועל  עליי 
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 
על כל מה שכתוב ומפורש למעלה קניין 
כטופסי  ושלא  כאסמכתא  שלא  שלם, 
וחזק  מבורר  והכול  אלא...  שטרות, 

ְוָקִנינּו ִמְּפלֹוִני – התרצה הבעל להתחייב, וניתן תוקף להתחייבותו במעשה קניין, שיהא חייב בשמירתם  ומאושר. 
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(. ַאְסַמְכָּתא – התחייבות ממונית עתידית הבאה מתוך תנאי שהאדם אינו יודע אם יבוא 
אמכור   – לפגישה  אגיע  ואם  המחיר;  בחצי  השדה  את  לך  אמכור   – לפגישה  מחר  אגיע  לא  'אם  כגון  קיום,  לידי 
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 
זכויותיו  יחד עם זאת, אם התחייב בבית דין חשוב במעשה קניין הבא לתת לאמירתו תוקף, ומסר את  יהיה".  לא 
)שטרותיו( לבית הדין – הדבר נחשב כגמירות דעת היכולה להתבצע כבר בשעת ההתחייבות )מכירה יא הלכות ב,ו,יג–יד(. 
ֻטְפֵסי ִּדְׁשָטֵרי – 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.

ַהְּׁשבּוָיה. ְּפלֹוִנית  ּכֹוֵתב  ְׁשבּוָיה,  ָהְיָתה  ִאם  ְוֵכן  נוסף:  י'  בכ"י   – ַהְּגרּוָׁשה*  ְּפלֹוִנית  אלמנה.   –  לד  ַאְרַמְלָּתא 
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ה ְוִיְׂשָרֵאל, ַוֲאָנא ְּבֵמיְמָרא ִּדְׁשַמָּיא ֶאְפַלח ַוֲאַיַּקר ַוֲאסֹוַבר  מֹׁשֶ
ֶוֱאזּון ַוֲאַפְרֵנס ַוֲאַכֵּסי ָיִתיִכי ְּכִהְלָכת ֻּגְבִרין ְיהּוָדִאין, ְּדָפְלִחין 
ְנֵׁשיהֹון  ָית  ּוְמַכִּסין  ּוְמַפְרְנִסין  ְוָזִנין  ּוְמסֹוְבִרין  ּוְמַיְּקִרין 
ִּבְקׁשֹוט. ְוָיֵהְבָנא ִליִכי ֻמְהֵרי ְּבתּוַלְיִכי ְּכַסף זּוֵזי ָמאַתן, ְּדִאינּון 
ּוְמזֹוַנְיִכי  ִליִכי,  ְּדָחזֹו  זּוֵזי  ְוַחְמָׁשה  ֶעְׂשִרין  ָטָבא  ַּכְסָּפא  ִמּזּוֵזי 
ּוְכסּוַתְיִכי ְוִסיּפּוַקְיִכי ּוֵמיַעל ֲעַלְיִכי ְּכאֹוַרח ָּכל ַאְרָעא. ּוְצִביַאת 
ַּכְּלָתא ְּפלֹוִנית ָּדא, ַוֲהָות ֵלּה ְלִאְנּתּו. ְוָרָצה ְוהֹוִסיף ָלּה ּתֹוֶסֶפת 
ַעל ִעַּקר ְּכֻתָּבה ַעד ִמְׁשַלם ָּכְך ְוָכְך. ְוָדא ְנדּוְנָיא ְּדַהְנֵעיַלת ֵלּה, 
ִּבְרׁשּותֹו,  ְוַנֲעָׂשה  ְלָידֹו,  ּוָבא  ֶזה,  ָחָתן  ִנְתַקֵּבל  ַהּכֹל  ְוָכְך,  ָּכְך 
ְוָזַקף ַהּכֹל ַעל ַעְצמֹו ְּבִמְלָוה ּוְרׁשּו. ְוֵכן ֲאַמר ָלָנא ַחְתָנא ְּדָנן: 
ְׁשָאר  ִעם  ְותֹוֶסֶפת,  ּוְנדּוְנָיא  ִעָּקר  ֻּכָּלּה,  ָּדא  ְּכֻתָּבה  ַאֲחָריּות 
ְּתָנאֵיי ְּכֻתָּבה, ַקֵּבִלית ֲעַלאי ְוַעל ָיְרַתאי ָּבְתַראי, ְוַעל ָּכל ְׁשַפר 
ֲאַרג ִנְכִסין ְוִקְנָיִנין ְּדִאית ִלי ְּתחֹות ָּכל ְׁשַמָּיא, ִּדְקֵניִתי ְוַדֲעִתיד 
 – ְמַקְרְקֵעי  ַאַּגב  ּוִמַּטְלְטֵלי  ּוִמַּטְלְטֵלי  ְמַקְרְקֵעי  ְלִמְקֵני,  ֲאָנא 
ֻּכְּלהֹון ְיהֹון ַאֲחָרִאין ְוָעְרָבִאין ִלְכֻתָּבה ָּדא ֻּכָּלּה, ִעָּקר ּוְנדּוְנָיא 
ְותֹוֶסֶפת, ְלִאְתְּפָרָעא ִמְּנהֹון ְּבַחַּיי ּוָבַתר מֹוִתי, ַוֲאִפּלּו ִמְּגִליָמא 
ּוְמָפַרׁש  ִּדְכִתיב  ַמאי  ָּכל  ַעל  ְּדָנן  ִמְּפלֹוִני  ְוָקִנינּו  ְּדַאַּכְתַּפאי. 
ִּדְׁשָטֵרי,  ְּכֻטְפֵסי  ּוְדָלא  ְּכַאְסַמְכָּתא  ְּדָלא  ָׁשֵלם,  ִקְנָין  ְלֵעיל 
ֶאָּלא ְּכחֶֹמר חֶֹזק ָּכל ִׁשְטֵרי ְּכֻתּבֹות ַהּנֹוֲהגֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ְוַכהֶֹגן 
ּוְכִתּקּון ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ְוָחַתְמנּו ַעל ְׁשָטר ְּכֻתָּבה ֶזה 

ַּבְּזַמן ַהִּנְזָּכר ְלַמְעָלה, ְוַהּכֹל ְּבִריר ּוְׁשִריר ְוַקָּים.

ַאְרַמְלָּתא';  ַאְלָמָנה – ּכֹוֵתב 'ְּפלֹוִנית  ְּכֻתַּבת  ָהְיָתה  לד  ְוִאם 
ְּכֵדי  ַהְּגרּוָׁשה'*,  'ְּפלֹוִנית  ְּגרּוָׁשה – ּכֹוֵתב  ְּכֻתַּבת  ָהְיָתה  ְוִאם 



ֶׁשֹּלא ִיָּכֵׁשל ָּבּה ּכֵֹהן – שאסור לו לשאת 
 – וכו'  ִליִכי  ְוָיֵהְבָנא  גרושה.  אישה 
תרגום: ואתן לך את המוהר שלך, כסף 
 12 זוזים מאה, שהם מזוזי כסף טהור 
זוזים וחצי הראויים לך. ומאה זוז הם 

כתובת בעולה )אישות י,ז–ח(.

סימני  בעור  חורץ   – לה  ְמַׂשְרֵטט 
שורות מקבילות ברווחים שווים, כדי 
שיהיו האותיות מיושרות. ֶׁשָאסּור ִלְכּתֹב 
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(. ַעד 

ֶׁשַּתְׁשִלים ִּתְׁשִעים יֹום – בגלל החשש שמא היא הרה )לעיל א,יט(.

שטר  מתן   – ְּפָסָלּה  ְּכִריתּות  א  ֵּגט 
עשיית  לפני  או  הייבום  לפני  גירושין 
המאמר אוסרים אותה להתייבם לו או 
ְמָגֵרׁש  ְוַהֵּגט  ִמִּדְבֵריֶהם הֹוִאיל  לאחיו. 
משום  חכמים,  מדברי   – ִאיׁש  ֵאֶׁשת 
שהוא מפקיע קשר אישות במקום אחר, 
תיקנו שיועיל גם בייבום, להחמיר. ֵּגט 
ֶׁשּפֹוֵסל ִאְׁשּתֹו ִמן ַהְּכֻהָּנה – גט המגדיר 
אותה  ופוסל  כגרושה  האישה  את 
מלהינשא לכהן, אף אם הגט אינו נחשב 

גט לדבר אחר )גירושין י,א(.

מתקנת  יבמה  קידושי   – ב  ַמֲאָמר 
חכמים )לעיל ב,א. למעמד הקניין לעניין ירושה 
ראה נחלות ג,ט(. מן התורה, רק יחסי אישות 

משלימים את תהליך הייבום.   ג  ֶׁשֵאין 
ְּבִעיַלת  ַאַחר  ֶאָּלא  ְלָזר  ִנֶּתֶרת  ַהְּיָבָמה 

ַהָּיָבם – ומתן הגט.

ד  ְוָנַתן ֵּגט ְלַמֲאָמרֹו – התחרט, וכתב 
לבטל  כדי  רק  אותו  נותן  שהוא  בגט 
את מאמרו ולהתיר אותה לייבום )רש"י 
יבמות לב,א(. ְוֵיָרֶאה ִלי – הצהרת הרמב"ם 

שהלכה זו נאמרה מדעתו ואין לה מקור 
מפורש )איגרת לר' פנחס הדיין, מהדורת שילת, 
זיקת  – לביטול  ה  ְלִזָּקתֹו  עמ' תמג(.   

הייבום שביניהם.
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ֶׁשֹּלא ִיָּכֵׁשל ָּבּה ּכֵֹהן. ְוכֹוֵתב 'ְוָיֵהְבָנא ִליִכי מֹוֲהַרְיִכי ְּכַסף זּוֵזי 
ְּדָחזֹו  ְּתֵריַסר זּוֵזי ּוְפַלג זּוָזא  ַּכְסָּפא ָטָבא  ְּדִאינּון ִמּזּוֵזי  ְמָאה 

ִליִכי...'.

ְמקֹום  ְמַׂשְרֵטט  ְיָבִמין,  ְּכֻתַּבת  ְיָבִמין אֹו  ֵּגט  לה  ְּכֶׁשּכֹוְתִבין 
ִויָבָמה  ִׂשְרטּוט.  ְּבֹלא  ֵּתבֹות  ִלְכּתֹב ָׁשלׁש  ֶׁשָאסּור  ַהְּפסּוִקים, 
ֶׁשָחְלָצה – ֻמֶּתֶרת ְלִהָּנֵׂשא ְּביֹום ֲחִליָצָתּה, ֶׁשֲהֵרי ֵאיָנּה חֹוֶלֶצת 

ַעד ֶׁשַּתְׁשִלים ִּתְׁשִעים יֹום.

י ֶרק ֲחִמיׁשִ ּפֶ פרק ה 

צירופי מאמר, גט, בעילה וחליצה

יבמה שניתן לה גט או מאמר

ּוָפַסל ֶאת  ְּפָסָלּה,  ְּכִריתּות –  ֵּגט  ַהָּיָבם  ֶׁשָּנַתן ָלּה  א  ַהְּיָבָמה 
ָצרֹוֶתיָה ָעָליו ְוַעל ְׁשָאר ָהַאִחין, ֶׁשֲהֵרי ַנֲעָׂשה ְּכִמי ֶׁשָחַלץ ָלּה. 
ְוֵאין ַהֵּגט מֹוִעיל ַּבְּיָבָמה ֶאָּלא ִמִּדְבֵריֶהם, הֹוִאיל ְוַהֵּגט ְמָגֵרׁש 
ֶאת  ּפֹוֵסל   – ַהְּכֻהָּנה  ִמן  ִאְׁשּתֹו  ֶׁשּפֹוֵסל  ֵּגט  ְוָכל  ִאיׁש.  ֵאֶׁשת 

ְיִבְמּתֹו, ְוֵאיָנּה ִנֶּתֶרת ְלָזר ַעד ֶׁשַּיֲחֹלץ ָלּה.

ב  ַהַּמֲאָמר – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו קֹוֶנה ַּבְּיָבָמה ִקְנָין ָּגמּור, ְוֵאיָנּה 
ַנֲעֵׂשית ּבֹו ֵאֶׁשת ִאיׁש ְּגמּוָרה, ְצִריָכה ִמֶּמּנּו ֵּגט, ְוֵאיָנּה ִנֶּתֶרת 
ְלָזר ֶאָּלא ַּבֲחִליָצה.   ג  ֵּכיַצד? ָהעֹוֶׂשה ַמֲאָמר ִּביִבְמּתֹו ְוֹלא 
ָרָצה ִלְבעֹל – ָצִריְך ִלְכּתֹב ָלּה ֵּגט, ֶׁשֲהֵרי ִנְתַקְּדָׁשה לֹו, ְוָצִריְך 
ַלֲחֹלץ ָלּה ְּכֵדי ְלַהִּתיָרּה ַלֲאֵחִרים, ֶׁשֵאין ַהְּיָבָמה ִנֶּתֶרת ְלָזר ֶאָּלא 
ַאַחר ְּבִעיַלת ַהָּיָבם אֹו ַאַחר ֲחִליָצה; ֲאָבל ַהֵּגט ּפֹוְסָלּה ְלִיּבּום 
ְוֵאינֹו ַמִּתיָרּה ְלָזר, ְוַהַּמֲאָמר ֵאינֹו קֹוֶנה ָּבּה ִקְנָין ָּגמּור ַּכְּבִעיָלה.

ד  ָנַתן ַמֲאָמר ִליִבְמּתֹו, ְוָחַזר ְוָנַתן ֵּגט ְלַמֲאָמרֹו – ַמה ֶּׁשָעָׂשה 
ְלֶאָחיו,  ֶאָּלא  ֻהְּתָרה  ֶׁשֹּלא  ִלי  ְוֵיָרֶאה  ְוֻהְּתָרה.  ִּבְּטלֹו,  ֲהֵרי 
ֲאָבל ֶזה ֶׁשָּנַתן ַהֵּגט – ֶנֶאְסָרה ָעָליו.   ה  ָנַתן ֵּגט ְלִזָּקתֹו ְוֹלא 
ְלַמֲאָמרֹו – ְּפָסָלּה ָעָליו ְוַעל ְׁשָאר ָהַאִחין, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל 

א(, ּוְצִריָכה ֵּגט ְלַמֲאָמרֹו ַוֲחִליָצה ְלַהִּתיָרּה ְלָזר.

פרק ד-ה



– שנתן מאמר ובעל  ָּבַעל  ו  ֶאָּלא ִאם 
לאחר מכן. ִמָּיָבם ַאֵחר – אחיו של זה. 
ַמֲאָמר ָּפסּול – וצריכה גט להתיר את 

איסורו )להלן יא; יג2(.

ח  אֹו ְּבִעיָלה – של צרתה.

לכתחילה  אבל   – ְּכֵׁשָרה  ט  ְּבִעיָלה 
אסור לו לבוא על יבמתו בלא לעשות 
ְּבִעיָלה ְּפסּוָלה –  בה מאמר )לעיל ב,א(. 
וצריכה גט וחליצה )להלן יא( כדי להתיר 

אותה.

י  ֲחִליָצה ְּפחּוָתה – המתירה רק את מי 
שחלצה, אך לא את צרותיה )להלן יב(.

יא  ַהָּבאֹות ִמַּבִית ֶאָחד – אלמנותיו של 
אח אחד.
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מאמר כשר ומאמר פסול

ְוֹלא  ַאֵחר  ָּדָבר  ְקָדמֹו  ְוֹלא  ְּתִחָּלה,  ַלְּיָבָמה  ֶׁשִּנַּתן  ו  ַהַּמֲאָמר 
ָלּה  ֶׁשָּנַתן  ֶזה  ָּבַעל אֹוָתּה  ִאם  ֶאָּלא  ַאֵחר,  ָּדָבר  ַאֲחָריו  ַנֲעָׂשה 
אֹו  ֵּגט  ְקָדמֹו  ְוִאם  ָּכֵׁשר'.  'ַמֲאָמר  ַהִּנְקָרא  הּוא   – ַהַּמֲאָמר 
ֲחִליָצה, ֵּבין ִמָּיָבם ֶזה ֵּבין ִמָּיָבם ַאֵחר, ֵּבין ָּבּה ֵּבין ְּבָצָרָתּה, 
אֹו  ֵמָאִחיו,  ֵּבין  ִמֶּמּנּו  ֵּבין  ְּבָצָרָתּה,  ְּבִעיָלה  ְקָדַמּתּו  ִאם  ְוֵכן 
ֶׁשַּנֲעָׂשה ַאֲחָריו ֵּגט אֹו ֲחִליָצה, ֵּבין ָּבּה ֵּבין ְּבָצָרָתּה, ֵּבין ִמֶּמּנּו 
ֵּבין ֵמָאִחיו, אֹו ֶׁשָּבַעל אֹו ָנַתן ַמֲאָמר ַאֵחר ְלָצָרָתּה, ֵּבין הּוא 
ֵּבין ָאִחיו, אֹו ֶׁשָּנַתן ָלּה ָאִחיו ַמֲאָמר ַאֵחר אֹו ְּבָעָלּה – ֲהֵרי ֶזה 
ִנְקָרא 'ַמֲאָמר ָּפסּול', ֵּבין ַהַּמֲאָמר ֶׁשְּקָדמּוהּו ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאּלּו 

ֵּבין ַהַּמֲאָמר ֶׁשִּנְתַאֲחרּו ַאֲחָריו.

ז  ֵּכיַצד? ָנַתן ֵּגט אֹו ָחַלץ ִליִבְמּתֹו, ְוָחַזר ְוָנַתן ַמֲאָמר ָלּה אֹו 
ְלָצָרָתּה, ֵּבין הּוא ֵּבין ָאִחיו, אֹו ֶׁשָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו אֹו ָנַתן ָלּה 
ָאִחיו,  ֵּבין  ֵּבין הּוא  ְלָצָרָתּה,  ַאֵחר  ַמֲאָמר  ְוָנַתן  ְוָחַזר  ַמֲאָמר, 
ַאֵחר  ַמֲאָמר  ָלּה  ְוָנַתן  ָאִחיו  ְוָחַזר  ִליִבְמּתֹו,  ַמֲאָמר  ֶׁשָּנַתן  אֹו 
אֹו ְּבָעָלּה – ֲהֵרי ֶזה ַמֲאָמר ָּפסּול, ֵּבין ַהַּמֲאָמר ָהִראׁשֹון ֵּבין 

ַהַּמֲאָמר ָהַאֲחרֹון.

ַמֲאָמר ַאֵחר אֹו ֵּגט  ֵּבין ֶׁשְּקָדמֹו  ָלֵמד ֶׁשַהַּמֲאָמר,  ח  ִנְמֵצאָת 
אֹו ֲחִליָצה אֹו ְּבִעיָלה, ֵּבין ֶׁשָּקַדם ַהַּמֲאָמר ְלֶאָחד ֵמֵאּלּו – ֲהֵרי 
ֶזה ַמֲאָמר ָּפסּול, חּוץ ִמן ַהּנֹוֵתן ַמֲאָמר ּוָבַעל ְלַבֲעַלת ַהַּמֲאָמר, 

ֶׁשּזֹו ִהיא ְּכִהְלָכָתּה.

בעילה כשרה ובעילה פסולה

ט  ַהְּבִעיָלה ֶׁשּבֹוֵעל ַהָּיָבם ֶאת ְיִבְמּתֹו ְּתִחָּלה אֹו ַאַחר ַמֲאָמרֹו 
ְוִאם  ְּכֵׁשָרה'.  'ְּבִעיָלה  ִנְקֵראת   – ַאֵחר  ָּדָבר  ְקָדָמּה  ְוֹלא  ָּבּה, 
ְקָדָמּה ַמֲאָמר ֵמָאִחיו, אֹו ֵּגט ֵּבין ִמֶּמּנּו ֵּבין ֵמָאִחיו, ֵּבין ָּבּה ֵּבין 
ְּבָצָרָתּה, אֹו ִאם ְקָדָמּה ַמֲאָמר ְּבָצָרָתּה, ֵּבין ִמֶּמּנּו ֵּבין ֵמָאִחיו – 

ֲהֵרי זֹו ִנְקֵראת 'ְּבִעיָלה ְּפסּוָלה'.

חליצה מעולה וחליצה פחותה

י  ַהֲחִליָצה ֶׁשחֹוֵלץ ַהָּיָבם ִליִבְמּתֹו ְּתִחָּלה: ִאם ֹלא ְקָדָמּה ָּדָבר 
ַאֵחר – ִנְקֵראת 'ֲחִליָצה ְמֻעָּלה'; ְוִאם ְקָדָמּה ֵּגט אֹו ַמֲאָמר, ֵּבין 
ִנְקֵראת  זֹו  ֲהֵרי  ְּבָצָרָתּה –  ֵּבין  ֵּבין ָּבּה  ֵמָאִחיו,  ֵּבין  ֶזה  ִמָּיָבם 

'ֲחִליָצה ְּפחּוָתה'.

יא  ְיָבמֹות ַרּבֹות ַהָּבאֹות ִמַּבִית ֶאָחד – ֵּכיָון ֶׁשִּנְבֲעָלה ַאַחת 
ַהּכֹל,  ֻהְּתרּו  ְמֻעָּלה,  ֲחִליָצה  ֶנְחְלָצה  אֹו  ְּכֵׁשָרה  ְּבִעיָלה  ֵמֶהן 

פרק ה



ּוְצִריָכה ַאַחת ֵמֶהן ֲחִליָצה – אחת מן 
היבמות, וחליצה זו מתירה את כולן.

יב  ֶׁשַּתֲחזֹר ַעל ָּכל ָהַאִחין – תפנה אל 
כל אחד מן האחים שיחלוץ לה, מפני 
מי  את  רק  מתירה  פחותה  שחליצה 

שחלצה. 

קידושין  לשם   – ִאיׁשּות  יג1  ְלֵׁשם 
רגילים. ְלֵׁשם ְיָבמּות – שחשב שעדיין 
ְצִריָכה ֵּגט  ֲהֵרי זֹו  היא ראויה לייבום. 
– ובבעילה פסולה, צריכה גם חליצה 
ִאיׁש  ֵאֶׁשת  ַנֲעָׂשת  ֶׁשֲהֵרי  )לעיל יא(. 

ַּבְּבִעיָלה – שבמקרים כאלו הקידושין 
תקפים )אישות ד,יד(, אף על פי שיש בכך 
אישה  על  שבא  מי  כגון  עשה,  איסור 
לאחר שכבר בא על צרתה, או איסור 
דרבנן, כגון מי שבא על האישה שחלץ 

לה )לעיל א,יב(.

יד  ְּדִחָּיה ְּגמּוָרה – להתיר אותה לזר. 
מֹוִעיל – נחשב בעל תוקף, כאילו לא 
ְּבִעיָלה  ַאַחר  היה גט או מאמר לפניו. 
ָּבּה – אבל אם בא על צרתה, צריכה גט 

)כמבואר בהלכה הקודמת(. 
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ְוִנְסַּתְּלָקה ִזַּקת ַהִּיּבּום ֵמֲעֵליֶהן. ְוִאם ִנְבֲעָלה ַאַחת ֵמֶהן ְּבִעיָלה 
ְּפסּוָלה אֹו ִנַּתן ָלּה ַמֲאָמר ָּפסּול – ֶנֶאְסרּו ֻּכָּלן ְלִיּבּום, ּוְצִריָכה 
ֵמֶהן  ַאַחת  ּוְצִריָכה  ַהַּמֲאָמר,  ָלּה  ֶׁשִּנַּתן  אֹו  ֶׁשִּנְבֲעָלה  זֹו  ֵּגט 
ִּבְבִעיָלה  ִמְסַּתֶּלֶקת  ַהִּיּבּום  ִזַּקת  ֶׁשֵאין  ְלָזר,  ְלַהִּתיָרן  ֲחִליָצה 

ְּפסּוָלה.

יב  ֶנְחְלָצה ַאַחת ֵמֶהן ֲחִליָצה ְּפחּוָתה – ֻהְּתָרה ְלִהָּנֵׂשא ְלָזר 
זֹו ֶׁשֶּנְחְלָצה, ֲאָבל ָצָרָתּה ֲאסּוָרה ַעד ֶׁשַּתֲחֹלץ ַּגם ִהיא, אֹו ַעד 
ַהֲחִליָצה ַהְּפחּוָתה,  ֶׁשֶּנְחְלָצה  ָלִראׁשֹוָנה  ָהַאִחין  ָּכל  ֶׁשַּיְחְלצּו 
ַעד  ֶזה  ִמַּבִית  ַהִּיּבּום  ִזַּקת  ְמַסֶּלֶקת  ְּפחּוָתה  ֲחִליָצה  ֶׁשֵאין 

ֶׁשַּתֲחזֹר ַעל ָּכל ָהַאִחין אֹו ַעד ֶׁשַּתֲחֹלץ ָּכל ַאַחת ֵמֶהן.

דיני ביאה ומאמר כשרים ופסולים

יג1  ָּכל ְיָבָמה ֶׁשִּנְבֲעָלה ִליָבָמּה, ֵּבין ְּבִעיָלה ְּכֵׁשָרה ֵּבין ְּבִעיָלה 
ְּפסּוָלה, ַוֲאִפּלּו ְּבָעָלּה ַאַחר ֶׁשָחַלץ ָלּה, ֵּבין הּוא ֵּבין ָאִחיו, ֵּבין 
ְלֵׁשם ִאיׁשּות ֵּבין ְלֵׁשם ְיָבמּות, ַוֲאִפּלּו ָּבַעל ָצָרָתּה ַאַחר ֶׁשָּבַעל 
ְּבִעיָלה ְּכֵׁשָרה, ֵּבין הּוא ֵּבין ָאִחיו – ֲהֵרי זֹו ְצִריָכה ֵּגט, ֶׁשֲהֵרי 

ַנֲעָׂשת ֵאֶׁשת ִאיׁש ַּבְּבִעיָלה.

ֵּבין  ָּכֵׁשר  ַמֲאָמר  ֵּבין  ַמֲאָמר,  ָלּה  ֶׁשִּנַּתן  ְיָבָמה  ָּכל  יג2  ְוֵכן 
ַמֲאָמר ָּפסּול – ֲהֵרי זֹו ְצִריָכה ֵּגט ִמְּפֵני ַהַּמֲאָמר, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו 

)לעיל ב(, ְוַאַחר ָּכְך ָיסּור ִאּסּור ַהַּמֲאָמר.

פעולה אחר פעולה

ְּדִחָּיה  ַהְּיָבָמה  ּדֹוֶחה  ֵאינֹו  ֶׁשַהֵּגט  א–ב(  )לעיל  ֵּבַאְרנּו  יד  ְּכָבר 
ְּגמּוָרה, ְוֵכן ַהַּמֲאָמר ֵאינֹו קֹוֶנה ָּבּה ִקְנָין ָּגמּור. ֲאָבל ַהְּבִעיָלה 
ְּגמּוָרה.  ְּדִחָּיה  אֹוָתּה  ּדֹוָחה  ְוַהֲחִליָצה  ָּגמּור,  ִקְנָין  קֹוָנה 
ְלִפיָכְך, ֵּגט ַאַחר ֵּגט ַּבְּיָבָמה, אֹו ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר – מֹוִעיל; 
ֵאין   – ֲחִליָצה  ַאַחר  ַוֲחִליָצה  ָּבּה,  ְּבִעיָלה  ַאַחר  ְּבִעיָלה  ֲאָבל 
ָהַאֲחרֹוָנה מֹוֶעֶלת ְּכלּום; ְוֵכן ֵּגט אֹו ֲחִליָצה ַאַחר ַהְּבִעיָלה – 

ֵאיָנּה ְּכלּום.

ְלָצָרָתּה  ֵּגט  ְוָנַתן  ְוָחַזר  ִליִבְמּתֹו,  ֵּגט  ֶׁשָּנַתן  ָיָבם  טו1  ֵּכיַצד? 
– ֲהֵרי ֶזה ָאסּור ִּבְקרֹובֹות ְׁשֵּתיֶהן. ְוֵכן ְׁשֵני ְיָבִמין ֶׁשָּנְתנּו ְׁשֵני 
ִלְׁשֵניֶהן,  ִּכְגרּוָׁשה  זֹו  ֲהֵרי   – ֶזה  ַאַחר  ֶזה  ַאַחת  ִליָבָמה  ִּגִּטין 
ָנַתן  ִאם  ְוֵכן  ֵמֶהן חֹוֵלץ.  ְוֶאָחד  ִּבְקרֹובֹוֶתיָה,  ֲאסּוִרין  ּוְׁשֵניֶהן 
ֵּגט ִליִבְמּתֹו, ְוָנַתן ָאִחיו ֵּגט ְלָצָרָתּה – ָּכל ֶאָחד ָאסּור ִּבְקרֹובֹות 
ְּכמֹו  ַמֲאָמר,  ַאַחר  ַמֲאָמר  ָנְתנּו  ִאם  ְוֵכן  ַהֵּגט.  ָלּה  ֶׁשָּנַתן  זֹו 

ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל ב; יג(.



טו2  ֶׁשֶּזה ְּכחֹוֵלץ ִלְׁשָאר ַהָּנִׁשים וכו' – 
כחליצה לנשים שאין בהן מצַות ייבום, 

שאין לה תוקף.

אין   – ְּכלּום  ָעָׂשה  ֹלא  ָּבַעל  טז  אֹו 
למעשהו תוקף מבחינת זיקת הייבום. 
איש,  אשת  בעילת  כאן  יש  שני,  מצד 
ְוֵאין  שמקומה בהלכות איסורי ביאה. 
ַהִּקּדּוִׁשין ּתֹוְפִסין ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש – שהרי 
ָּבַעל  אֹו  ד,יב(.  )אישות  עליו  ערווה  היא 
לקיימה,  שאסור   – ֵּגט  ְצִריָכה  ָצָרָתּה 
ויש בכך איסור עשה, וצריך לתת לה 
בה,  תופסים  שהקידושין  מפני  גט, 
ערוות אשת  איסור  בטל ממנה  שכבר 

אח )לעיל א,יב(.

יז  ְׁשֵניֶהן יֹוִציאּו ְּבֵגט – מפני שאחד 
מן הזוגות עובר על איסור, שהרי כבר 
השני.  בזוג  הייבום  מצַות  נתקיימה 
וכיוון שאין ידוע מי הוא הזוג שקיים 
את המצוה, צריכים שניהם לגרש את 
נשותיהם. ֵאין מֹוִציִאין ִמָּידֹו ַעד ֶׁשִּיָּוַדע 
וכו' – שמא אחיו לא ייבם. ואם ייבם, 
ֵאין מֹוְנִעין אֹותֹו –  שמא ייבם אחריו. 
מפני שיש צורך בחליצתה או בחליצת 
צרתה )לעומת לעיל ג,טז, שלא ברור אם יש צורך 

בחליצה – או"ש(.

ִקְנָין ָּגמּור  יח  ִּביָאתֹו... ֶׁשֵאינֹו קֹוֶנה 
מלהינשא  היבמה  את  פוסל  אלא   –
לאחד משאר האחים )להלן יט(. ְּתִחָּלה – 
שמאמרו קדם לכל מעשה אחר ביבמה 
ַּבּסֹוף – לאחר שכבר נעשה מעשה  זו. 

ביבמה.
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ֵּבין  ְלָצָרָתּה  ְוָחַלץ  ְוָחַזר  ִליִבְמּתֹו,  ֶׁשָחַלץ  ַהָּיָבם  טו2  ֲאָבל 
ִליָבָמה  ֶזה  ַאַחר  ֶזה  ֶׁשָחְלצּו  ְיָבִמין  ְׁשֵני  ְוֵכן  ָאִחיו,  ֵּבין  הּוא 
ַאַחת – ֵאין ֲחִליָצה ַאֲחרֹוָנה ְּכלּום, ְוֵאין ַהחֹוֵלץ אֹוָתּה ָאסּור 
ֲעֵליֶהן  לֹו  ֶׁשֵאין  ַהָּנִׁשים,  ִלְׁשָאר  ְּכחֹוֵלץ  ֶׁשֶּזה  ִּבְקרֹובֹוֶתיָה, 

ִזָּקה.

ָלּה  ְוָחַלץ  ָאִחיו  ֵּבין  הּוא  ֵּבין  ְוָחַזר  ְיִבְמּתֹו,  ַהּבֹוֵעל  טז  ְוֵכן 
ְוָנַתן  ָאִחיו  ָחַזר  ִאם  ְוֵכן  ְּכלּום.  זֹו  ֲחִליָצה  ֵאין   – ְלָצָרָתּה  אֹו 
ְוָנַתן ָלּה ַמֲאָמר  ָחַזר ָאִחיו  ְלָצָרָתּה – ֵאינֹו ְּכלּום.  ֵּגט ָלּה אֹו 
אֹו ָּבַעל – ֹלא ָעָׂשה ְּכלּום; ֵמַאַחר ֶׁשָּבַעל ָאִחיו ְּתִחָּלה – ָקָנה 
ִקְנָין ָּגמּור, ְוֵאין ַהִּקּדּוִׁשין ּתֹוְפִסין ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש. ֲאָבל ִאם ָנַתן 
ַמֲאָמר ְלָצָרָתּה אֹו ָּבַעל ָצָרָתּה – ְצִריָכה ֵּגט, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )שם(.

ספק מי נתייבמה ראשונה

יז  ְׁשֵני ְיָבִמין ֶׁשִּיְּבמּו ְׁשֵּתי ְיָבמֹות ַהָּבאֹות ִמַּבִית ֶאָחד, ְוֹלא 
ְלָזִרים,  ְוֻיְּתרּו  ְּבֵגט,  יֹוִציאּו  ְׁשֵניֶהן   – ְּתִחָּלה  ִיֵּבם  ִמי  נֹוַדע 
ְׁשֵּתי  ְולֹו  ִּבירּוָׁשַלִים  ֶׁשָהָיה  ְראּוֵבן  ְלִפיָכְך,  ַלְּיָבִמין.  ַוֲאסּורֹות 
ְוֵלִוי  ְּבַעּכֹו  ָאִחיו  ְוִׁשְמעֹון  ְּבצֹור,  ְוַאַחת  ְּבַעּכֹו  ַאַחת  ָנִׁשים, 
ְיַיֵּבם  ֶׁשֹּלא  נֹוֵתן  ַהִּדין   – ְראּוֵבן  ֶׁשֵּמת  ְוָׁשְמעּו  ְּבצֹור,  ָאִחיו 
ְוִיֵּבם. ָקַדם  ֶאָחד ֵמֶהן ַעד ֶׁשֵּיַדע ֶמה ָעָׂשה ָאִחיו, ֶׁשָּמא ָקַדם 
ֶאָחד ֵמֶהן ְוִיֵּבם – ֵאין מֹוִציִאין ִמָּידֹו, ַעד ֶׁשִּיָּוַדע ֶׁשָאִחיו ִיֵּבם 
ְּתִחָּלה. ָרָצה ָהֶאָחד ַלֲחֹלץ קֶֹדם ֶׁשִּיָּוַדע ֶמה ָעָׂשה ָאִחיו – ֵאין 

מֹוְנִעין אֹותֹו.

תוקף מעשהו של קטן

ְּכַמֲאָמר  ִּביָאתֹו   – ֶאָחד  ְויֹום  ָׁשִנים  ֵּתַׁשע  ֶּבן  ָקָטן  יח  ָיָבם 
ָׁשִנים  ֵּתַׁשע  ֶּבן  ּוַמֲאַמר  ָּגמּור.  ִקְנָין  קֹוֶנה  ֶׁשֵאינֹו  ַהָּגדֹול,  ִמן 
ְויֹום ֶאָחד: ִאם ְנָתנֹו ְּתִחָּלה – מֹוִעיל, ַוֲהֵרי הּוא ּפֹוֵסל ּבֹו ַעל 
ַוֲחִליָצתֹו  ְוִגּטֹו  ְּכלּום.  ֵאינֹו   – ַּבּסֹוף  ְנָתנֹו  ִאם  ֲאָבל  ַהָּגדֹול; 

ֵאיָנם ְּכלּום, ֵּבין ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ַּבּסֹוף.

אֹו  ְיִבְמּתֹו  ַעל  ֶׁשָּבא  ֶאָחד  ְויֹום  ָׁשִנים  ֵּתַׁשע  ֶּבן  יט  ֵּכיַצד? 
ֶׁשָּנַתן ָלּה ַמֲאָמר ְּתִחָּלה – ְּפָסָלּה ַעל ְׁשָאר ָהַאִחים. ֲאָבל ִאם 
ָעָׂשה ַהָּגדֹול ַמֲאָמר ִּביִבְמּתֹו, ְוָחַזר ֶּבן ֵּתַׁשע ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד 
ְוָנַתן ָלּה אֹו ְלָצָרָתּה ַמֲאָמר – ֹלא ָעָׂשה ְּכלּום, ְוֹלא ְּפָסָלּה ַעל 
ַאַחר  ָצָרָתּה  ַעל  אֹו  ָעֶליָה  ּוָבא  ֵּתַׁשע  ֶּבן  ָחַזר  ַהָּגדֹול.  ָאִחיו 
ַמֲאַמר ָאִחיו ַהָּגדֹול – ְּפָסָלּה ַעל ַהָּגדֹול, ִּכְׁשֵני ְּגדֹוִלים ֶׁשָעׂשּו 

ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל יד(.



כ  ְּכִדין ַמֲאָמר ּוַמֲאָמר – כלעיל טו.
שנה   13 בן  שנהיה   – כא  ְוִהְגִּדיל 
והביא שתי שערות במקום  ויום אחד 
ייבום  בה  חל  ואז  ב,י(,  )אישות  הערווה 
גמור בביאה.   כב  ְוֶאָחד... ְוֶאָחד ֶּבן 
ֶעְׂשִרים ָׁשָנה וכו' – שניהם בגדר קטנים. 
ְוֹלא נֹוְלדּו ּבֹו ִסיָמֵני ָסִריס – שאם יש בו 
סימנים המעידים על פגם מולד הגורם 

לעקרות, אין לו זיקה כלל )להלן ו,ב(.

כג  ְלָמֵאן – המיאון הוא סירוב בפני 
בית דין של קטנה שמת אביה והשיאוה 
רק  הם  שקידושיה  אחיה,  או  אמּה 
להתגרש  תרצה  ואם  חכמים.  מתקנת 
שתסרב  ודי  לגט,  זקוקה  אינה  היא 
יא,א(.  גירושין  ד,ח;  )אישות  אתו  לחיות 
אישות  ראה  חרש  להגדרת   – ֵחֶרֶׁשת 
ב,כו. ִמְנַהג ֶהְפֵקר – תקנת חכמים היא 
מאב,  יתומה  קטנה  קידושי  שיחולו 
עליה,  שישגיח  אב  שבהיעדר  מפני 
ואם  לזנות.  מופקרת  שתהא  חשש  יש 
אותה  לקדש  יכול  הוא  חי,  אביה  היה 
ג,יא;  )אישות  התורה  מן  אותה  ולהשיא 
ֶׁשַּתְגִּדיל  ַעד  ְּתלּוִיין  ְוִקּדּוֶׁשיָה  יא,ו(. 

שגדלה  עד  בעלה  עם  ישבה  "שאם   –
איש  אשת  ונעשית  קידושיה,  גמרו   –
ולקדשה  לחזור  צריך  ואינו  גמורה, 
 – לישב  רצת  לא  ואם  שגדלה.  אחר 
)אישות  גט"  בלא  ותצא  למאן,  צריכה 
 – וכו'  ִנּׂשּוִאין  ָלּה  ִּתְּקנּו  ְוֵחֶרֶׁשת  ד,ח(. 

שתוכל להינשא, אף על פי שאינה בת 
דעת. שלא כקטנה, החרשת אינה עתידה 
להיעשות פיקחת, ולעולם נישואיה יהיו 
מתקנת חכמים )לתקנת הנישואין ראה אישות 
יא,ד(. ִּביָאָתּה ֶׁשְּלַאַחת ֵמֶהן ּפֹוֶטֶרת ֶאת 

כולן  בנישואי  שהחיסרון  מפני   – ֻּכָּלן 
כד  ְוֵכיַצד  יג,ו(.    יבמות  )פה"מ  שווה 
ַּתָּקָנָתן – שאינן יכולות לחלוץ )לעיל ד,יג; 
 – ֶׁשְּתָמֵאן  ַהְּקַטָּנה  ֶאת  ְמַלְּמִדין  ד,טז(. 

עצה  לה  ומשיאים  אותה  משכנעים 
היא  שבכך  להתייבם,  שתמאן  טובה, 
עוקרת את זיקת הייבום שביניהם )לאופן 

המיאון ראה גירושין יא,ג(.

כה  ִּפַּקַחת – שפויה בדעתה, שאינה 
לא חרשת ולא שוטה )אישות ב,כו(, שקידושיה הם מן התורה. ֶׁשֵאין ִקּדּוֶׁשיָה ֶאָּלא ִמִּדְבֵריֶהם – בעוד קידושי הפיקחת 

הם קידושין גמורים מן התורה.
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ָאִחיו  ְוָחַזר  ְיִבְמּתֹו,  ַעל  ֶׁשָּבא  ֶאָחד  ְויֹום  ָׁשִנים  ֵּתַׁשע  כ  ֶּבן 
ַהָּגדֹול ּוָבא ָעֶליָה אֹו ָחַלץ אֹו ָנַתן ֵּגט אֹו ָּבַעל ָלּה אֹו ְלָצָרָתּה 
ַעל  ּוָבא  ַהָּקָטן  ָחַזר  ִאם  ְוֵכן  ַהָּקָטן.  ַעל  ְּפָסָלּה  ֶזה  ֲהֵרי   –
ָצָרָתּה, אֹו ָּבא ָאִחיו ָהַאֵחר ֶׁשהּוא ֶּבן ֵּתַׁשע ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד 

ָעֶליָה אֹו ַעל ָצָרָתּה – ִנְפְסָלה ָעָליו, ְּכִדין ַמֲאָמר ּוַמֲאָמר.

ְוִהְגִּדיל,  ְיִבְמּתֹו  ַעל  ֶׁשָּבא  ֶאָחד  ְויֹום  ָׁשִנים  ֵּתַׁשע  כא  ֶּבן 
ְוֹלא ָּבא ָעֶליָה ִמֶּׁשִהְגִּדיל – ְצִריָכה ֵּגט ַוֲחִליָצה: ֵּגט – ִמְּפֵני 
ֶׁשֲהֵרי ֹלא  ְלָזר,  ְלַהִּתיָרּה  ַוֲחִליָצה –  ְּכַמֲאָמר;  ֶׁשִהיא  ִּביָאתֹו, 
ִנְבֲעָלה ְּבִעיָלה ֶׁשּקֹוָנה ִקְנָין ָּגמּור. ְוִאם ָּבא ָעֶליָה ִמֶּׁשִהְגִּדיל 
ָׁשִנים  ֵּתַׁשע  ֶּבן  ִּבְלַבד.    כב  ְוֶאָחד  ֵּגט  ְצִריָכה  זֹו  ֲהֵרי   –
ְׁשֵּתי  ֵהִביא  ֶׁשֹּלא  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ֶּבן  ְוֶאָחד  ֶאָחד,  ְויֹום 
ִּבְתִחַּלת ֶׁשֵּבַאְרנּו  ְּכמֹו  ָסִריס,  ִסיָמֵני  ּבֹו  נֹוְלדּו  ְוֹלא   ְׂשָערֹות 

)אישות ב,יא(. ַהֵּסֶפר 

ייבום קטנה וחרשת

ֶׁשִּקּדּוֵׁשי  ִּפי  ַעל  ַאף   – ְוַהֵחֶרֶׁשת  ְלָמֵאן,  ֶׁשְראּוָיה  כג  ְקַטָּנה 
ִמיֵני  ְׁשֵני  ד,ז–ט(,  )אישות  ֶׁשֵּבַאְרנּו  ְּכמֹו  סֹוְפִרים,  ִמִּדְבֵרי  ְׁשֵּתיֶהן 
ָּבּה  ִיְנֲהגּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ִקּדּוִׁשין  ָלּה  ֵיׁש   – ְקַטָּנה  ֵהן:  ִקּדּוִׁשין 
ִמְנַהג ֶהְפֵקר, ְוִקּדּוֶׁשיָה ְּתלּוִיין ַעד ֶׁשַּתְגִּדיל; ְוֵחֶרֶׁשת – ִּתְּקנּו 
ִאם  ְלִפיָכְך,  ְלעֹוָלם.  ְּפנּוָיה  ִּתָּׁשֵאר  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ִנּׂשּוִאין  ָלּה 
 – ֵחְרׁשֹות  אֹו  ְקַטּנֹות  ֶאָחד  ִמַּבִית  ַהָּבאֹות  ַהְּיָבמֹות  ָּכל  ָהיּו 
ַאַחת  ֻּכָּלן;    כד  ָהְיָתה  ֶאת  ּפֹוֶטֶרת  ֵמֶהן  ֶׁשְּלַאַחת  ִּביָאָתּה 
ָצָרָתּה.  ּפֹוֶטֶרת  ֵמֶהן  ַאַחת  ִּביַאת  ֵאין   – ְקַטָּנה  ְוַאַחת  ֵחֶרֶׁשת 
ֶאת  ְוכֹוֵנס  ֶׁשְּתָמֵאן,  ַהְּקַטָּנה  ֶאת  ְמַלְּמִדין  ַּתָּקָנָתן?  ְוֵכיַצד 
ֶׁשָּיבֹוא  ַאַחר  ֵּגט  ָלּה  ּכֹוֵתב   – ְלָגְרָׁשּה  ָרָצה  ְוִאם  ַהֵחֶרֶׁשת. 

ְלָזר. ְוֻתַּתר  ָעֶליָה, 

אֹו  ַהִּפַּקַחת  ִּביַאת   – ֵחֶרֶׁשת  ְוַאַחת  ִּפַּקַחת  ַאַחת  כה  ָהְיָתה 
ּפֹוֶטֶרת  ַהֵחֶרֶׁשת  ִּביַאת  ְוֵאין  ַהֵחֶרֶׁשת,  ֶאת  ּפֹוֶטֶרת  ֲחִליָצָתּה 
ְּגדֹוָלה  ְוֵכן  ִמִּדְבֵריֶהם.  ֶאָּלא  ִקּדּוֶׁשיָה  ֶׁשֵאין  ַהִּפַּקַחת,  ֶאת 
ַהְּקַטָּנה,  ֶאת  ּפֹוֶטֶרת  ֲחִליָצָתּה  אֹו  ַהְּגדֹוָלה  ִּביַאת   – ּוְקַטָּנה 

ְוֵאין ִּביַאת ַהְּקַטָּנה ּפֹוֶטֶרת ֶאת ַהְּגדֹוָלה.

ַהָּיָבם  ּוָבא  ְלָמֵאן,  ָהְראּויֹות  ְקַטּנֹות  ְׁשֵּתיֶהן  כו  ָהיּו 
– ַהְּׁשִנָּיה  ַעל  ָאִחיו  אֹו  הּוא  ּוָבא  ְוָחַזר  ֵמֶהן  ַאַחת   ַעל 



שאין   – ָהִראׁשֹוָנה  ֶאת  ָּפַסל  כו  ֹלא 
כן היא  ביאה אחרת פוסלת, אלא אם 
מעולה ממנה )לעיל יא; להלן כז–כח(, וכאן 
מעמד שתיהן שווה. ְמַלְּמִדין ֶאת ַהְּׁשִנָּיה 
ֶׁשְּתָמֵאן – מפני שאסור לו לקיימה, כדין 
בעילה פסולה, המצריכה גט )ראה לעיל יג(.

כז  ְוַהֵחֶרֶׁשת ְצִריָכה ֵּגט – כדין בעילה 
ֶאת  כח  ּוְמַלְּמִדין  )לעיל יג(.    פסולה 
בעילה  שנבעלה   – ֶׁשְּתָמֵאן  ַהְּקַטָּנה 
פסולה. יֹוְצָאה ְּבֵגט – מפני שבבעילת 

הקטנה החרשת הפכה פסולה לייבום.

מפני   – ֵּגט  ְצִריָכה  כט  ְוַהֵחֶרֶׁשת 
לעיל יג(.  )ראה  בה  תופסים  שהקידושין 
ְּבֵגט ַוֲחִליָצה – גט, מפני שביאתה ביאה 
פסולה; וחליצה, מפני שביאת החרשת 

לא פטרה אותה מן הייבום )י'(.

ל  ּוְמַלְּמִדין ֶאת ַהְּקַטָּנה ֶׁשְּתָמֵאן – כדין 
ַהְּקַטָּנה  ֶאת  ְמַלְּמִדין  פסולה.  בעילה 
ֶׁשְּתָמֵאן – כדי שיוכל לקיים את הגדולה.

א  ִזָּקה – הקשר היוצר את חיוב הייבום 
והחליצה.

ולשון  מלידה.  עקר   – ַחָּמה  ב  ְסִריס 
אור  את  שראה  'מיום  משמעו  חמה 
ראה  לסימניו  ח,ד.  יבמות  )פה"מ  השמש' 
)להלן ד(.  סריס אדם  ב,יג(. השווה  אישות 

זכרות  אברי  לו  שיש  מי   – ַאְנְּדרִֹגינֹס 
ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנן  ואברי נקבות )אישות ב,כד(. 
ְראּוִיין ְלָוָלד – חסרי יכולת לממש את 
את  להמשיך  שהיא  הייבום,  מטרת 
ָלֶהן  ָהְיָתה  ְוֹלא  שמת.  האח  משפחת 
ר – שמעולם לא היו ראויים  ֶ ְׁשַעת ַהּכֹשׁש

להוליד.

ג  ֵחֵרׁש – ראה לעיל ביאור ב,ח. ָקָטן – 
קטן המייבם הוא מעל גיל 9 ועד שיביא 
שתי שערות במקום הערווה לאחר גיל 

ַלֲחֹלץ – אבל לייבום אין צורך בדעת, מפני ש"מן התורה אינו צריך לקדש  ַּדַעת  ָּבֶהן  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני  )לעיל א,טז(.   13
 יבמתו, שזו אשתו היא, שהקנו לו מן השמים, אלא יבוא עליה" )לעיל א,א(, ודי בכוונה לבעול )לעיל ב,ג–ד(. ֵאינֹו מֹוִציא

ספר נשים      הלכות ייבום וחליצה      פרק ה-ו   216

ֶׁשְּתָמֵאן,  ַהְּׁשִנָּיה  ֶאת  ְמַלְּמִדין  ֲאָבל  ָהִראׁשֹוָנה;  ֶאת  ָּפַסל  ֹלא 
ִויַקֵּים ֶזה ְיִבְמּתֹו ַהְּקַטָּנה ֶׁשִּנְבֲעָלה ְּתִחָּלה.

ַעל  ְּתִחָּלה  ַהָּיָבם  ֶׁשָּבא  ְוֵחֶרֶׁשת,  ִּבְקַטָּנה  ַהִּדין  כז  ְוֵכן 
ַהְּקַטָּנה ְוָחַזר ּוָבא הּוא אֹו ָאִחיו ַעל ַהֵחֶרֶׁשת – ֹלא ָּפַסל ֶאת 
ַהְּקַטָּנה, ְוַהֵחֶרֶׁשת ְצִריָכה ֵּגט; ֶׁשִּביַאת ַהְּקַטָּנה ְמֻעָּלה ִמִּביַאת 
ַהְּקַטָּנה  ְיַקֵּים  ְלִפיָכְך  ְזַמן,  ְלַאַחר  ְראּוָיה  ֶׁשַהְּקַטָּנה  ַהֵחֶרֶׁשת, 
ֶׁשִּנְבֲעָלה ְּתִחָּלה.    כח  ָּבא ַהָּיָבם ְּתִחָּלה ַעל ַהֵחֶרֶׁשת ְוָחַזר 
ּוָבא הּוא אֹו ָאִחיו ַעל ַהְּקַטָּנה – ָּפַסל ֶאת ַהֵחֶרֶׁשת, ּוְמַלְּמִדין 

ֶאת ַהְּקַטָּנה ֶׁשְּתָמֵאן, ְוַהֵחֶרֶׁשת יֹוְצָאה ְּבֵגט.

ַהִּפַּקַחת  ַעל  ַהָּיָבם  ָּבא  ֵחֶרֶׁשת,  ְוַאַחת  ִּפַּקַחת  ַאַחת  כט  ָהיּו 
ְוָחַזר ּוָבא הּוא אֹו ָאִחיו ַעל ַהֵחֶרֶׁשת – ֹלא ָּפַסל ֶאת ַהִּפַּקַחת, 
אֹו  הּוא  ְוָחַזר  ַהֵחֶרֶׁשת  ַעל  ַהָּיָבם  ָּבא  ֵּגט;  ְצִריָכה  ְוַהֵחֶרֶׁשת 
ָאִחיו ּוָבא ַעל ַהִּפַּקַחת – ָּפַסל ֶאת ַהֵחֶרֶׁשת, ְוַהֵחֶרֶׁשת יֹוְצָאה 

ְּבֵגט, ְוַהִּפַּקַחת ְּבֵגט ַוֲחִליָצה.

ָאִחיו  אֹו  ְוָחַזר הּוא  ַהְּגדֹוָלה  ַעל  ָּבא  ּוְקַטָּנה:  ְּגדֹוָלה  ל  ָהיּו 
ּוָבא ַעל ַהְּקַטָּנה – ֹלא ָּפַסל ֶאת ַהְּגדֹוָלה, ּוְמַלְּמִדין ֶאת ַהְּקַטָּנה 
ֶׁשְּתָמֵאן; ָּבא ַעל ַהְּקַטָּנה ְוָחַזר ּוָבא הּוא אֹו ָאִחיו ַעל ַהְּגדֹוָלה 
ֶׁשְּבִעיָלָתּה  ַהְּגדֹוָלה,  ִויַקֵּים  ֶׁשְּתָמֵאן,  ַהְּקַטָּנה  ֶאת  ְמַלְּמִדין   –

קֹוָנה ִקְנָין ָּגמּור.

י ּשִׁ ֶרק ׁשִ ּפֶ  פרק ו

האחים והיבמות הראויים לייבום וחליצה

ארבעת מיני היבמים

א  ֵיׁש ַאִחים ֶׁשֵהן ְראּוִיין ְלִיּבּום אֹו ַלֲחִליָצה, ְוֵיׁש ַאִחים ֶׁשֵאיָנן 
ְראּוִיין ֹלא ְלִיּבּום ְוֹלא ַלֲחִליָצה, ְוֵאין ָלֶהן ִזָּקה ְּכָלל, ֶאָּלא ְיִבְמּתֹו 
ְראּוִיין  ְוֵאיָנן  ַלֲחִליָצה  ְראּוִיין  ֶׁשֵהן  ַאִחים  ְוֵיׁש  ְלָזר,  ֻמֶּתֶרת 

ְלִיּבּום, ְוֵיׁש ַאִחים ֶׁשֵהן ְראּוִיין ְלִיּבּום ְוֵאיָנן ְראּוִיין ַלֲחִליָצה.

ְוַאְנְּדרִֹגינֹס, ִמְּפֵני  ב  ְוֵאּלּו ֶׁשֵאין ָלֶהן ִזָּקה ְּכָלל: ְסִריס ַחָּמה 
ר. ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ְלָוָלד ְוֹלא ָהְיָתה ָלֶהן ְׁשַעת ַהּכֹׁשֶ

ְוַהָּקָטן,  ְוַהּׁשֹוֶטה  ַהֵחֵרׁש  חֹוְלִצין:  ְוֹלא  ְמַיְּבִמין  ג  ְוֵאּלּו 
ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָּבֶהן ַּדַעת ַלֲחֹלץ. ּוְכֶׁשְּיַיֵּבם ַהֵחֵרׁש – ֵאינֹו מֹוִציא 

פרק ה-ו



ְלעֹוָלם – עד שתתרפא חרשותו )גירושין 
ב,יז(.

עריות,  איסור  ספק   – ֶעְרָוה  ד  ְסֵפק 
 – ַּדָּכא  ְּפצּוַע  כגון ספק אם היא בתו. 
רּות ָׁשְפָכה – שנכרת  שנפצעו אשכיו. ְכּ
ֶׁשָּתַׁשׁש  כולו או מקצתו.  זכרותו  אבר 
ְסִריס  ְוָכַׁשל – ואינו יכול לבעול.  ּכֹחֹו 
ָאָדם – שנסתרס בידי אדם, ובכלל זה 
פצוע דכא וכרות שפכה )אישות ב,יד; איסורי 
ר  ֶ ביאה טז(. ֶׁשֲהֵרי ָהְיָתה ָלֶהן* ְׁשַעת ַהּכֹשׁש

– שהיו ראויים לביאה לפני שנסתרסו. 
בכ"י י' במקום "ָלֶהן" הנוסח הוא "לֹו". 
ולפי נוסחתנו נראה שמשפט זה מוסב 
על הזקן וסריס אדם. ֶׁשהּוא ָאסּור ָלבֹוא 
ַּבָּקָהל – לשאת ישראלית כשרה )איסורי 
ביאה טז,א(. ֻטְמטּום – מי שאברי הרבייה 

שלו מחופים בקרום עור, ואין ידוע אם 
הוא זכר או נקבה, עד שייקרע הקרום 
)אישות ב,כה(. ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָסֵפק – יחלוץ, 

שמא הוא זכר.

 – ְוַהְּקַטָּנה  ְוַהּׁשֹוָטה  ו  ַהֵחֶרֶׁשת 
ולכן שייך בהן  שנתקדשו מן התורה, 
ייבום, כגון קטנה שהשיא אותה אביה, 
וחרשת ושוטה שהיו פיקחות כשנישאו, 
ורק אחר כך נעשו בעלות מום. בחליצה 
בתוצאת החליצה: החרשת  יש הבדל 
כלום  ולא  חליצתן  אין  והשוטה 
פסולה  חליצתה  והקטנה  )לעיל ד,יג(, 

לקרוא   – ּוְלָהִבין  ִלְקרֹות  )לעיל ד,טז(. 

מעשה  את  ולהבין  החליצה  נוסח  את 
החליצה )לעיל ד,ג–ד(. ְלָגֵרׁש ֶאת ַהֵחֶרֶׁשת 
ְּבֵגט – אבל קטנה שאינה מבחינה בין גט 
לדבר אחר או שוטה אינן מתגרשות בגט 
)גירושין ב,יט; י,כג(. ֲהֵרי ֶזה ְמָגֵרׁש – מפני 

לקבלת  האישה  בהסכמת  צורך  שאין 
הגט )גירושין א,ב(.

ז1  ִאּסּוֵרי ָלאִוין – "כל שאסר ביאתו 
כגון  כרת",  עליו  ִחייב  ולא  בתורה 
)אישות  גדול  לכהן  אלמנה  או  ממזרת 
ִנּיֹות – ראה לעיל  א,ז; איסורי ביאה יז,יב(. ְשׁש

ביאור א,יב. ִאּסּוֵרי ֲעֵׂשה – "שאיסור ביאתן בעשה ואינן מחייבי לאווין", כגון מצרית )אישות א,ח(. ֶעְרָוה – איסור עריות.

ז2  ֶׁשֵאין ָּכאן ָּדָבר ָלחּוׁש לֹו – שאם הייתה מקודשת לאחיו, מקיים עכשיו מצַות ייבום. ואם לאו, מותר לו להינשא 
ָלֶהן ְׁשַעת  ָהְיָתה  ַוֲעָקָרה...  ר – היו ראויות ללדת.  ֶ ָלֶהן ְׁשַעת ַהּכֹשׁש ָהְיָתה  לה, מפני שמעולם לא הייתה אשת אחיו. 

ר – והדברים אמורים במי שנעשתה עקרה עם הזמן. ֶ ַהּכֹשׁש

ח  ַאְילֹוִנית – אישה שהתפתחותה הנשית פגומה, ואינה מסוגלת להרות )לסימניה ראה אישות ב,ו(.
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ְלעֹוָלם, ִמְּפֵני ֶׁשְּבִעיָלתֹו עֹוָׂשה אֹוָתּה ֵאֶׁשת ִאיׁש ְּגמּוָרה, ְוֵאין 
ֵּגרּוָׁשיו ְּגמּוִרין. ּוֶבן ֵּתַׁשע ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד ֶׁשִּיֵּבם – ֵאינֹו ָיכֹול 

ְלָגֵרׁש ַעד ֶׁשַּיְגִּדיל, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל ה,יח; ה,כא(.

ְסֵפק  ֶׁשָהְיָתה  ְּכגֹון  ַהְּסֵפקֹות,  ְמַיְּבִמין:  ְוֹלא  ד  ְוֵאּלּו חֹוְלִצין 
ֶעְרָוה, ּוְפצּוַע ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ִמִּמיֵני ַהֵּסרּוס, 
ְוַהָּזֵקן ְּביֹוֵתר ֶׁשָּתַׁשׁש ּכֹחֹו ְוָכַׁשל. ְוִאם ָּבַעל ְסִריס ָאָדם – ָקָנה, 
ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ְּבֵגט,  ּומֹוִציא  ר,  ַהּכֹׁשֶ ְׁשַעת  ָלֶהן*  ָהְיָתה  ֶׁשֲהֵרי 
ִמְּפֵני  ְמַיֵּבם,  ְוֹלא  חֹוֵלץ   – ְוַהֻּטְמטּום  ַּבָּקָהל.  ָלבֹוא  ָאסּור 
ָרָצה –  ָרָצה – חֹוֵלץ;  ָזָכר:  ְוִנְמָצא  ִנְקַרע  ְוִאם  ָסֵפק;  ֶׁשהּוא 

ְמַיֵּבם. ּוְׁשָאר ָּכל ָהַאִחים – אֹו חֹוְלִצין אֹו ְמַיְּבִמין.

ארבעת מיני היבמות

ְיָבמֹות  ְוֵיׁש  ְלִיּבּום,  ַלֲחִליָצה אֹו  ְראּויֹות  ֶׁשֵהן  ְיָבמֹות  ה  ֵיׁש 
ְראּויֹות  ֶׁשֵהן  ְיָבמֹות  ְוֵיׁש  ַלֲחִליָצה,  ֹלא  ְלִיּבּום  ְראּויֹות  ֶׁשֵהן 
ַלֲחִליָצה, ֹלא ְלִיּבּום, ְוֵיׁש ְיָבמֹות ֶׁשֵאיָנן ְראּויֹות ֹלא ַלֲחִליָצה 

ְוֹלא ְלִיּבּום, ְוֵאין ֲעֵליֶהן ִזָּקה ְּכָלל, ּוֻמָּתרֹות ְלִהָּנֵׂשא ְלָזר.

ְוַהּׁשֹוָטה  ַהֵחֶרֶׁשת  חֹוְלצֹות:  ְוֹלא  ֶׁשִּמְתַיְּבמֹות  ו  ְוֵאּלּו 
ְוַהְּקַטָּנה, ְלִפי ֶׁשֵאין ָּבֶהן ַּדַעת ִלְקרֹות ּוְלָהִבין. ְוִאם ָרָצה ַהָּיָבם 
ְלָגֵרׁש ֶאת ַהֵחֶרֶׁשת ְּבֵגט ַאַחר ֶׁשִּיְבעֹל אֹוָתּה – ֲהֵרי ֶזה ְמָגֵרׁש.

ְוַהְּׁשִנּיֹות  ָלאִוין  ִאּסּוֵרי  ִמְתַיְּבמֹות:  ְוֹלא  חֹוְלצֹות  ז1  ְוֵאּלּו 
ָסֵפק  ֶׁשִהיא  ִאָּׁשה  ְוָכל  י(.  )להלן  ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ֲעֵׂשה,  ְוִאּסּוֵרי 
ְמֹגֶרֶׁשת – חֹוֶלֶצת ְוֹלא ִמְתַיֶּבֶמת, ֶׁשָּמא ִיְפַּגע ְּבֶעְרָוה, ֶׁשֵאֶׁשת 

ָאִחיו ֶׁשֵּגְרָׁשּה ֲאסּוָרה ָעָליו ִמּׁשּום ֶעְרָוה.

ז2  ֲאָבל ִמי ֶׁשִהיא ְמֻקֶּדֶׁשת ְלָאִחיו ִּבְסֵפק ִקּדּוִׁשין – ֲהֵרי ִהיא 
ָּדָבר  ָּכאן  ֶׁשֵאין  ִמְתַיֶּבֶמת,  אֹו  ְוחֹוֶלֶצת  ַהְּיָבמֹות,  ָּכל  ִּכְׁשָאר 
ִּכְׁשָאר  ֵהן  ֲהֵרי  ַוֲעָקָרה –  ּוְזֵקָנה  ַהֵחֵרׁש  ֵאֶׁשת  ְוֵכן  ָלחּוׁש לֹו. 
ָּכל ַהְּיָבמֹות: ָרָצה – חֹוֵלץ; ָרָצה – ְמַיֵּבם; ֶׁשְּזֵקָנה ַוֲעָקָרה – 

ר. ָהְיָתה ָלֶהן ְׁשַעת ַהּכֹׁשֶ

ח  ְוֵאּלּו ֶׁשֵהן ְּפטּורֹות ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהִּיּבּום: ֵאֶׁשת ְסִריס 
ְוַאְילֹוִנית,  ַהָּקָטן,  ְוֵאֶׁשת  ַהּׁשֹוֶטה,  ְוֵאֶׁשת  ְוַאְנְּדרִֹגינֹס,  ַחָּמה 

פרק ו



דור  להם  כיוון שאין   – ָמחּוי  ֶׁשְּׁשָמם 
המשך. ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָלֶהן ִאיׁשּות ְּכָלל – 
ֶׁשֵאין לֹו  שאינה נחשבת נשואה להם. 
ָּבּה ִלּקּוִחין – "שאין קידושין תופסין 

בערווה" )אישות ד,יב(.

י2  ְוֵאין ָׁשם – ואין. המילה 'שם' היא 
מילת קישור שתורגמה מהסגנון הערבי, 

ואין משמעותה ציון מקום.

י3  ְלִפיָכְך – לפי שהן זקוקות לייבום. 
ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ְׁשִנָּיה – שהיא אסורה 
נשיו   – ָצרֹוֶתיָה  חכמים.  מדברי  רק 
האחרות של האח. ואם חלץ לאסורה – 
אין הצרות נפטרות מן החליצה )להלן ז,י(. 
 – ַהִּנּׂשּוִאין  ִמן  ַאְלָמָנה  יא  ֶׁשִהיא 
ונפלה  ומת,  הדיוט  לכהן  שנישאה 
כהן  שהוא  בעלה  אחי  לפני  לייבום 
לא תעשה   – ַוֲעֵׂשה  ַתֲעֶׂשה  ֹלא  גדול. 
הוא האיסור לשאת אלמנה, ועשה הוא 
המצוה לשאת בתולה )אישות א,ז–ח; איסורי 

ביאה יז,א; יז,יג(.

ַּבְעָלּה – וגם ערווה על  יב  ֶעְרָוה ַעל 
היבם, כגון אחותו מאביו, שהרי יש אב 
אחד לשלושתם. ֶׁשָעַבר – במזיד. ְוָנְפָלה 
ֵאין זֹו ִאְׁשּתֹו –  ִלְפֵני ָאִחיו – לייבום. 
)אישות  שמת  האח  אשת  נחשבת  אינה 
זנות  אלא  הנישואין  אלו  "שאין  ד,יב(, 

ומרי ]מרד בה'[", ולכן מותר לו לייבם 
את צרתה, מפני שלמעשה אינה צרתה 

)פה"מ יבמות א,ג(.
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ּוִמי ֶׁשִהיא ֶעְרָוה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוֹלא ִיָּמֶחה ְׁשמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל" )דברים 
הֹוִאיל  ָמחּוי;  ֶׁשְּׁשָמם  ְוַאְנְּדרִֹגינֹס,  ַחָּמה  ִלְסִריס  ְּפָרט   – כה,ו( 

ְוֵאיָנן ְראּוִיין ְלָוָלד ִמְּתִחַּלת ְּבִרָּיָתן, ֲהֵרי ֵהן ְּכִמין ִּבְפֵני ַעְצמֹו. 
ֶׁשֵאיָנּה  ְלַאְילֹוִנית,  ְּפָרט   – )שם(  ֵּתֵלד"  ֲאֶׁשר  ַהְּבכֹור  "ְוָהָיה 
ְראּוָיה ְלָוָלד ִמְּתִחַּלת ְּבִרָּיָתּה. "ֹלא ִתְהֶיה ֵאֶׁשת ַהֵּמת" )שם כה,ה( 
ְּכָלל.  ִאיׁשּות  ָלֶהן  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני  ְוָקָטן,  ׁשֹוֶטה  ְלֵאֶׁשת  ְּפָרט   –
"ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה" )שם( – ְּפָרט ְלֶעְרָוה, ֶׁשֵאין לֹו ָּבּה ִלּקּוִחין.

יבמה האסורה ליבם

ט  ֵּכיַצד? ְיָבָמה ֶׁשִהיא ֶעְרָוה ַעל ְיָבָמּה, ְּכגֹון ֶׁשָהְיָתה ֲאחֹות 
ּוִמן  ַהֲחִליָצה  ִמן  ְּפטּוָרה  זֹו  ֲהֵרי   – ִּבָּתּה  ִאָּמּה אֹו  ִאְׁשּתֹו אֹו 
ַהִּיּבּום ְוֵאין לֹו ָעֶליָה ִזָּקה ְּכָלל, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה 
ָּבּה,  ּתֹוְפִסין  ְוִקּדּוִׁשין  ְלִלּקּוִחין  ֶׁשְראּוָיה  ִמי   – )שם(  ְוִיְּבָמּה" 

ִהיא ֶׁשִהיא ְזקּוָקה ַלָּיָבם.

י1  ָהְיָתה ַהְּיָבָמה ֲאסּוָרה ַעל ְיָבָמּה ִאּסּור ָלאו אֹו ִאּסּור ֲעֵׂשה 
אֹו ֶׁשָהְיָתה ְׁשִנָּיה – ֲהֵרי זֹו חֹוֶלֶצת ְוֹלא ִמְתַיֶּבֶמת. ּוִמְּפֵני ָמה 
ְוִקּדּוִׁשין  הֹוִאיל  ִלּקּוִחין;  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ִמְּפֵני  ֲחִליָצה?  ְצִריָכה 

ּתֹוְפִסין ָּבֶהן – ֲהֵרי ֵהן ְזקּוקֹות ַלָּיָבם.

י2  ּוִמן ַהִּדין ָהָיה ֶׁשִּיְתַיְּבמּו, ֶׁשַהִּיּבּום ִמְצַות ֲעֵׂשה, ְוָכל ָמקֹום 
ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ֲעֵׂשה ְוֹלא ַתֲעֶׂשה – ָיבֹוא ֲעֵׂשה ְוִיְדֶחה ֶאת ֹלא 
ְוֹלא  ָלאִוין  ַחָּיֵבי  ִיְתַיְּבמּו  ֶׁשֹּלא  ָּגְזרּו  ֲחָכִמים  ֲאָבל  ַתֲעֶׂשה; 
ִּביָאָתּה  ַוֲהֵרי  ְׁשִנָּיה,  ִּביָאה  ָעֶליָה  ָיבֹוא  ֶׁשָּמא  ְּגֵזָרה  ְׁשִנּיֹות, 
ִּביָאה  ֶאָּלא  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ֶׁשֵאין  ִמְצָוה,  ָׁשם  ְוֵאין  ֲאסּוָרה, 

ִראׁשֹוָנה ִּבְלַבד.

אֹו  ָלאו  ִמּׁשּום  ָהֲאסּוָרה  ְיִבְמּתֹו  ּוָבַעל  ָעַבר  ִאם  י3  ְלִפיָכְך, 
ִקְנָין  ָקָנה  ֶזה  ֲהֵרי   – ְׁשִנָּיה  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין  ֲעֵׂשה,  ִמּׁשּום 
ָּגמּור, ּומֹוִציָאּה ְּבֵגט, ְוִהיא ְוָכל ָצרֹוֶתיָה ֻמָּתרֹות ְלָזר, ֶׁשֲהֵרי 
ִנְפְטרּו.    יא  ִויָבָמה ֶׁשִהיא ַאְלָמָנה ִמן ַהִּנּׂשּוִאין, ּוָבא ָעֶליָה 
ֹלא  ֶאת  ּדֹוֶחה  ֲעֵׂשה  ֶׁשֵאין  ָצָרָתּה,  ִנְפְטָרה  ֹלא   – ָּגדֹול  ּכֵֹהן 
ַתֲעֶׂשה ַוֲעֵׂשה. ְוהֹוִאיל ְוֹלא ָקָנה ִמן ַהּתֹוָרה ִקְנָין ָּגמּור – ֹלא 

ֻהְּתָרה ָצָרָתּה ְלָזר, ַעד ֶׁשַּתֲחֹלץ.

יבמה שהייתה אסורה לבעלה

ָטָעה  אֹו  ֶׁשָעַבר  ְּכגֹון  ַּבְעָלּה,  ַעל  ֶעְרָוה  ַהְּיָבָמה  יב  ָהְיָתה 
ְוָלַקח ֲאחֹותֹו ֵמָאִביו, ְוָנְפָלה ִלְפֵני ָאִחיו – ֵאין זֹו ִאְׁשּתֹו, ֶׁשֵאין 
ִקּדּוִׁשין ּתֹוְפִסין ָּבּה, ְוֵאיָנּה ֹלא ַּבת ִיּבּום ְוֹלא ַּבת ֲחִליָצה. ְוִאם 



ֻמֶּתֶרת ַלָּיָבם – כגון בת האח שמת. ִלָּׂשא 
ָצָרָתּה – מכיוון שנתברר  ּוְלַיֵּבם  אֹוָתּה 
שהערווה לא הייתה אשת המת, אין כאן 

איסור לשאת שתי יבמות. 

יג1  חּוץ ִמַּמֲחִזיר ְּגרּוָׁשתֹו ִמֶּׁשִּנֵּׂשאת 
וכו' – שאחיו גרש אותה ונישאה לאֵחר 
לאחיו  שוב  ונישאה  ממנו,  והתגרשה 

באיסור לא תעשה )גירושין יא,יב(. 

מכבר  נשוי   – ֲאחֹוָתּה  יג2  נֹוֵׂשא 
 – ֶעְרָוה  ְסֵפק  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  לאחותה. 
שאם היו קידושיו קידושין, היא אחות 
ְקרֹוַבת  ְסֵפק  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ארוסתו. 
קידושיו  היו  לא  שאם   – ֲחלּוָצתֹו 

קידושין, היא אחות חלוצתו.

ֵמֶהן  זֹו  ְּבֵאי  ִלּקּוִחין  לֹו  יד  ֶׁשֵּיׁש 
– שיכול לייבם כל אחת מהן.  ֶׁשִּיְרֶצה 
– ככל  ָאִחיו  ֵאֶׁשת  ָעָליו ִמּׁשּום  ֶעְרָוה 
אשת אח שאין לה זיקת ייבום )ראה איסורי 

ביאה ב,א(.

של   – ֶעְרָוה  ָצַרת  ֶׁשָהְיָתה  טו  ִמְּפֵני 
שמעון  לפני  כשנפלה  ראובן,  אשת 
לייבום. ְוֵכן ַהִּדין ְּבָצַרת ָצָרָתּה ַעד סֹוף 
ערוותו  צרת  תתייבם  שאם   – ָהעֹוָלם 
של שמעון לאח אחר, תאסור את צרתה 

ןב אר       
ם רמהנ נפהנח

ן עמש

איור מבאר להלכה יד – צרת ערווה: 
את  נשא  ראובן 
חנה, בתו של שמעון 
פנינה.  ואת  אחיו, 
אסור  ראובן,  מת 
את  לייבם  לשמעון 
וצרתה  בתו,  חנה 
היא  אף  פנינה 

אסורה לו.
ןבואר

הנינפהנח

ןועמש

איור מבאר להלכה טו – פנינה היא צרת 
צרת  צרת  היא  ומרים  לשמעון,  ערווה 

ערווה לשמעון.
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ָהְיָתה ָלּה ָצָרה – חֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַיֶּבֶמת. ְוִאם ָהְיָתה זֹו ֶׁשִהיא 
ֶעְרָוה ַעל ַהַּבַעל ֻמֶּתֶרת ַלָּיָבם, ְוָרָצה ַהָּיָבם ִלָּׂשא אֹוָתּה ּוְלַיֵּבם 

ָצָרָתּה – ָהְרׁשּות ְּבָידֹו.

ִמּׁשּום  אֹו  ָלאו  ִמּׁשּום  ַּבְעָלּה  ַעל  ֲאסּוָרה  ַהְּיָבָמה  יג1  ָהְיָתה 
ַהָּיָבם  ַעל  ָהְיָתה ֲאסּוָרה  ְוֹלא  ַלַּבַעל,  ְׁשִנָּיה  ֶׁשָהְיָתה  ֲעֵׂשה אֹו 
ִמַּמֲחִזיר  חּוץ  ַלָּיָבם;  ֻמֶּתֶרת  זֹו  ֲהֵרי   – ַהְּצָדִדין  ֵמֵאּלּו  ִמַּצד 

ְּגרּוָׁשתֹו ִמֶּׁשִּנֵּׂשאת ּוֵמת, ֶׁשִהיא חֹוֶלֶצת ְוֹלא ִמְתַיֶּבֶמת.

יג2  ְוֵכן ְיָבָמה ֶׁשִהיא ְסֵפק ֶעְרָוה ַעל ַהָּיָבם אֹו ְסֵפק ֶעְרָוה ַעל 
ֶׁשִּקֵּדׁש  ִמי  ְלִפיָכְך,  ִמְתַיֶּבֶמת.  ְוֹלא  חֹוֶלֶצת  זֹו  ֲהֵרי   – ַּבְעָלּה 
נֹוֵׂשא  ֶׁשָהָיה  ָאִחיו  ֵמת  ָּכְך  ְוַאַחר  ִקּדּוִׁשין,  ִּבְסֵפק  ִאָּׁשה 
ֲהֵרי   – ִאְׁשּתֹו  ֲאחֹות  ְסֵפק  ֶׁשִהיא  ְלִיּבּום,  לֹו  ְוָנְפָלה  ֲאחֹוָתּה, 
ִמָּסֵפק,  ְּבֵגט  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ּומֹוִציא  ִמְתַיֶּבֶמת,  ְוֹלא  חֹוֶלֶצת  זֹו 
ֶעְרָוה;  ְסֵפק  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני   – ְיִבְמּתֹו  ָעָליו:  ֲאסּורֹות  ּוְׁשֵּתיֶהן 
ַוֲארּוָסתֹו – ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְסֵפק ְקרֹוַבת ֲחלּוָצתֹו, ֶׁשִהיא ִּכְׁשִנָּיה, 

ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל א,יג(.

איסור צרת ערווה

יד  ִמי ֶׁשֵּמת ָאִחיו ְוִהִּניַח ְׁשֵּתי ָנִׁשים, ָהַאַחת ֲאסּוָרה ַעל ְיָבָמּה 
ִמּׁשּום ֶעְרָוה ְוַהְּׁשִנָּיה ֵאיָנּה ֶעְרָוה – ְּכֵׁשם ֶׁשָהֶעְרָוה ְּפטּוָרה ִמן 
ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהִּיּבּום, ָּכְך ָצָרָתּה ְּפטּוָרה, ְוֹלא ָנְפָלה לֹו ִזָּקה ַעל 
ַּבִית ֶזה ְּכָלל, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֲאֶׁשר ֹלא ִיְבֶנה ֶאת ֵּבית ָאִחיו" )דברים 
כה,ט( – ַּבִית ֶׁשֵּיׁש לֹו ִלּקּוִחין ְּבֵאי זֹו ֵמֶהן ֶׁשִּיְרֶצה הּוא ֶׁשֵּיׁש לֹו 

ָעָליו ִזָּקה, ּוַבִית ֶׁשִּמְקָצתֹו ֵאינֹו ָיכֹול ִלְבנֹותֹו, ֶׁשֲהֵרי ֵאין לֹו ּבֹו 
ִלּקּוִחין, ֵאינֹו ּבֹוֶנה ֲאִפּלּו ִמְקָצתֹו ֶׁשָהָיה ֻמָּתר, ְוִנְמֵצאת ָצַרת 
ָעֶליָה  לֹו  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ָאִחיו,  ֵאֶׁשת  ִמּׁשּום  ָעָליו  ֶעְרָוה  ָהֶעְרָוה 

ִזָּקה.

טו  ְלִפיָכְך, ְראּוֵבן ֶׁשֵּמת ְוִהִּניַח ְׁשֵּתי ָנִׁשים, ָהַאַחת ֶעְרָוה ַעל 
ַּבִית  ַעל  ִזָּקה  ְלִׁשְמעֹון  ֵאין   – ְלֵלִוי  ְראּויֹות  ּוְׁשֵּתיֶהן  ִׁשְמעֹון, 
ֶזה, ַוֲהֵרי ְׁשֵּתיֶהן ַּתַחת ִזַּקת ֵלִוי. ִיֵּבם ֵלִוי ָהַאַחת ֵמֶהן, ֶׁשִהיא 
ֵלִוי,  ּוֵמת  ַאֶחֶרת,  ִאָּׁשה  לֹו  ְוָהְיָתה  ֶׁשְּלִׁשְמעֹון,  ֶעְרָוה  ָצַרת 
ַהֲחִליָצה  ִמן  ְּפטּורֹות  ְׁשֵּתיֶהן   – ִׁשְמעֹון  ִלְפֵני  ְׁשֵּתיֶהן  ְוָנְפלּו 
ֶעְרָוה;  ָצַרת  ֶׁשָהְיָתה  ִמְּפֵני   – ָהַאַחת  ִמִּׁשְמעֹון:  ַהִּיּבּום  ּוִמן 
ְוַהְּׁשִנָּיה – ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ָצָרָתּה. ְוֵכן ַהִּדין ְּבָצַרת ָצָרָתּה ַעד סֹוף 
ָהעֹוָלם; ֶׁשָּכל ִאָּׁשה ֶׁשֵאין לֹו ָעֶליָה ִזָּקה – ְּבִאּסּור ֵאֶׁשת ָאח 

עֹוֶמֶדת ְלעֹוָלם.



החדשה על שמעון. וכן הלאה.

טז  ָאִחיו ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּבעֹוָלמֹו – שנולד 
היבם רק לאחר שמת אחיו. ַעד ֶׁשֵּיְׁשבּו 
ְׁשֵניֶהן ָּבעֹוָלם – שיחיו יחד באותו הזמן.

נניח  – לשם הביאור,  יז  ְראּוֵבן וכו' 
את  ושמעון  פנינה  את  ראובן  שנשא 

מרים. ראה איור.

לאישה  אותה  שיישא   – יח  ֶׁשִּיְכנֹס 
בהכנסתה לביתו. חֹוֵלץ ְלָצָרָתּה... ִקְנָין 
ָּגמּור – פנינה היא ערווה על לוי )ההלכה 
נישואים  בגדר  הוא  המאמר  הקודמת(. 

חלקיים, ולכן ספק אם פנינה היא אשת 
שמעון ואם מרים צרת ערווה. חליצתה 
של מרים היא חליצה לחומרה: אם היא 
צרת ערווה, אין מצַות ייבום חלה עליה, 
אינה  ואם  משמעות;  חסרת  וחליצתה 
צרת ערווה, חליצתה מתירה אותה לזר 

)פה"מ יבמות ב,א(.

יט  ְּבָרצֹון ּוְבֵעִדים – שאסורה על בעלה )גירושין יא,יד(. ֶׁשֻּטְמָאה ְּכתּוָבה ָּבּה ָּכֲעָריֹות – המונח טומאה נאמר בתורה גם 
באיסורי עריות, "אל תטמאו בכל אלה" )ויקרא יח,כד(, וגם באישה שזינתה תחת בעלה: "ְוָׁשַכב ִאיׁש אָֹתּה ִׁשְכַבת ֶזַרע ְוֶנְעַלם 
ֵמֵעיֵני ִאיָׁשּה ]בעלה[ ְוִנְסְּתָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה, ְוֵעד ֵאין ָּבּה ְוִהיא ֹלא ִנְתָּפָׂשה ]לא נאנסה[". ולכן דינן שווה, שתיהן פטורות 
מן הייבום ומן החליצה. ׂשֹוָטה – אשת איש החשודה בניאוף, לאחר שהתייחדה עם אדם שהוזהרה שלא להתייחד עמו, 
שמשקים אותה במקדש "מי המרים המאררים" כדי לבדוק אם נטמאה אם לאו )ׂשוטה ג,ח–י(. ׂשֹוָטה ֶׁשֵּמת ַּבְעָלּה וכו' – 
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(.

כ1  ִמַּבִית ֶאָחד – מבעל אחד.

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

ןועמש ןבואר
םירמהנינפ

ןועמש
 יו  םירמהנינפ

ןועמש
 יו  םירמהנינפ

1 ב ש

2 ב ש

3 ב ש
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אשת אחיו שלא היה בעולמו

טז  ְוֵכן ֵאֶׁשת ָאִחיו ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּבעֹוָלמֹו, הֹוִאיל ְוֵאין לֹו ָעֶליָה 
ִזָּקה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּכי ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו" )שם כה,ה( – ַעד ֶׁשֵּיְׁשבּו 
ְׁשֵניֶהן ָּבעֹוָלם. ְוִאם ֹלא ָהְיָתה ֵּביֵניֶהן ְיִׁשיָבה ָּבעֹוָלם – ֲהֵרי זֹו 

ֶעְרָוה ָעָליו ְלעֹוָלם ִמּׁשּום ֵאֶׁשת ָאח, ּופֹוֶטֶרת ָצָרָתּה.

ִׁשְמעֹון,  ִלְפֵני  ְוָנְפָלה  ִאָּׁשה,  ְוִהִּניַח  ֶׁשֵּמת  ְראּוֵבן  יז  ֵּכיַצד? 
ֶׁשִּיֵּבם  קֶֹדם  ֶׁשּנֹוַלד  ֵּבין  ֵלִוי,  נֹוַלד  ְראּוֵבן  ֶׁשֵּמת  ְוַאַחר 
ֵאֶׁשת  ֲהֵרי   – ֶׁשִּיְּבָמּה  ַאַחר  ֶׁשּנֹוַלד  ֵּבין  ְראּוֵבן  ֵאֶׁשת  ִׁשְמעֹון 
ִׁשְמעֹון,  ֵמת  ִאם  ְלִפיָכְך,  ְלעֹוָלם.  ֵלִוי  ַעל  ֶעְרָוה  ְראּוֵבן 
ַהֲחִליָצה  ִמן  ְּפטּורֹות  ְׁשֵּתיֶהן   – ֵלִוי  ִלְפֵני  ְוָצָרָתּה  זֹו  ְוָנְפָלה 

ַהִּיּבּום. ּוִמן 

קֶֹדם  ּוֵמת  ְראּוֵבן,  ֵאֶׁשת  ִּביִבְמּתֹו  ַמֲאָמר  ִׁשְמעֹון  יח  ָעָׂשה 
ֶׁשֵאין  ְמַיֵּבם,  ְוֹלא  ְלָצָרָתּה  חֹוֵלץ  ֵלִוי  ֲהֵרי   – אֹוָתּה  ֶׁשִּיְכנֹס 

ַהַּמֲאָמר קֹוֶנה ַּבְּיָבָמה ִקְנָין ָּגמּור, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל ה,ב(.

איסור צרת אישה האסורה לבעלה

קֶֹדם  ּוֵמת  ּוְבֵעִדים  ְּבָרצֹון  ַּבְעָלּה  ַּתַחת  ֶׁשִּזָּנת  יט  ִאָּׁשה 
ֶׁשְּיָגְרֶׁשָּנה, ְוָנְפָלה ִלְפֵני ָיָבם – ֲהֵרי ִהיא ְּפטּוָרה ִמן ַהֲחִליָצה 
ִמְּפֵני  ַהָּיָבם,  ַעל  ֶעְרָוה  ָהְיָתה  ְּכִאּלּו  ָצָרָתּה,  ְוֵכן  ַהִּיּבּום,  ּוִמן 
ִנְטָמָאה"  "ְוִהיא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּכֲעָריֹות,  ָּבּה,  ְּכתּוָבה  ֶׁשֻּטְמָאה 
)במדבר ה,יג(. ֲאָבל ׂשֹוָטה ֶׁשֵּמת ַּבְעָלּה קֶֹדם ֶׁשַּיְׁשֶקָּנה ֵמי ַהָּמִרים, 

אֹו ֶׁשֵאיָנּה ַּבת ְׁשִתָּיה ֶאָּלא ַּבת ֵּגרּוִׁשין – ֲהֵרי זֹו חֹוֶלֶצת ְוֹלא 
ִמְתַיֶּבֶמת; ְוִאם ָהְיָתה ָלּה ָצָרה – ֲהֵרי ָצָרָתּה ֻמֶּתֶרת, ְוחֹוֶלֶצת 

אֹו ִמְתַיֶּבֶמת.

כ1  ְוֵכן ְׁשֵּתי ְיָבמֹות ַהָּבאֹות ִמַּבִית ֶאָחד, ֶׁשָהְיָתה ָהַאַחת ֵמֶהן 
ְׁשִנָּיה ַעל ַהָּיָבם אֹו ֵמַחָּיֵבי ָלאִוין אֹו ֵמַחָּיֵבי ֲעֵׂשה אֹו ַאְילֹוִנית 

– ֲהֵרי ָצָרָתּה ֻמֶּתֶרת, ְוחֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַיֶּבֶמת.



כ2  ֲאחֹות ֲחלּוָצתֹו אֹו ִאָּמּה – וחכמים 
החלוצה  קרובות  את  לאסור  גזרו 
ְּבָצַרת  ֶׁשִּמְתַחֶּלֶפת  ִמְּפֵני  )לעיל א,יג(. 

ֲחלּוָצתֹו – בדרך כלל, החולצת לוקחת 
את קרובותיה עמה כשהיא הולכת לבית 
עלולים  אדם  ובני  אחותה,  כגון  דין, 
אסרו  לכן  חלצה.  שהקרובה  לחשוב 
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(.

קטנה.  בעודה   – ּבֹו  כא2  ֵמֲאָנה 
לביאור המושג מיאון, ראה לעיל ה,כג. 
מיתת  בשעת   – ְלִיּבּום  ְנִפיָלה  ִּבְׁשַעת 

האח.

 – ִמְתַיֶּבֶמת  ְוֹלא  חֹוֶלֶצת  כב  ָצָרָתּה 
חליצה לחומרה. ואין הערווה פוטרת, 
מפני שנישואיה אינם ודאיים או שהם 
)פה"מ יבמות א,ב(. תלויים ואינם גמורים 

 – ַאְילֹוִנית  ָהֶעְרָוה  כג  ִנְמֵצאת 
היתה  שצרתה  מעשה  לאחר  והתגלה 
ֵּגט  )לעיל כא(.  חליצה  או  ייבום  חייבת 
לאיש  להינשא   – ַלּׁשּוק  ְלַהִּתיָרּה  )לעיל ב,יח(.  היבם  ועל  בעלה  על  שנאסרה  שנישאת,  יבם  שומרת  כדין   – ִמַּבְעָלּה 
ְּבֵגט – שלא יאמרו שגירש אחיו את הערווה סמוך  ִמְּיָבָמּה  ֵּתֵצא  אחר.    כד  ֶׁשִּדּמּו – חשבו, אך התברר שטעו. 
ַמְמֵזר – מפני שיש כאן  ְוַהָּוָלד  )או"ש(.  גט  יוצאת מבעלה בלא  ונמצאת אשת איש  כדין,  ונתייבמה הצרה  למיתתו, 

)איסורי ביאה טו,א(. ייבום  גילוי עריות, נשיאת אשת האח שלא במצַות 

ןועמש

ןבואר
הנינפ

   יו     
רמת

םירמ
   יו     

רמת

:1 ב ש

:2 ב ש

קרובת  צרת   – כ2  להלכה  מבאר  איור 
לוי  ומת.  פנינה  את  נשא  ראובן  חלוצתו: 
אחיו חלץ לפנינה. נשא שמעון אחיהם את 
תמר, אחותה של פנינה ואישה בשם מרים 
)ממשפחה אחרת( ומת, אין לוי חולץ לא 
)צרת  למרים  ולא  חלוצתו(  )אחות  לתמר 

אחות חלוצתו(.
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כ2  ֲאָבל ַהחֹוֵלץ ִליִבְמּתֹו, ְוָהְלָכה ֲאחֹות ֲחלּוָצתֹו 
ִאָּׁשה  ְולֹו  ְלָאִחיו,  ְוִנֵּׂשאת  ָּבֶהן  ְוַכּיֹוֵצא  ִאָּמּה  אֹו 
ַאֶחֶרת, ּוֵמת, ְוָנְפלּו ְׁשֵּתיֶהן ְלָפָניו – ְּכֵׁשם ֶׁשְּקרֹוַבת 
ַוֲהֵרי  ֲאסּוָרה,  ָצָרָתּה  ָּכְך  ָעָליו  ֲאסּוָרה  ֲחלּוָצתֹו 
ִמְתַיְּבמֹות.  ְוֹלא  ְוחֹוְלצֹות  לֹו,  ִּכְׁשִנּיֹות  ְׁשֵּתיֶהן 
ִמְּפֵני  ֲחלּוָצתֹו?  ְקרֹוַבת  ָצַרת  ָאְסרּו  ָמה  ּוִמְּפֵני 

ֶׁשִּמְתַחֶּלֶפת ְּבָצַרת ֲחלּוָצתֹו.

היתר צרת ערווה

ֶעְרָוה  ֵמֶהן  ֶׁשָהַאַחת  ֶאָחד,  ִמַּבִית  ַהָּבאֹות  ְיָבמֹות  כא1  ְׁשֵּתי 
ְוחֹוֶלֶצת  ֻמֶּתֶרת,  ָצָרָתּה   – ַאְילֹוִנית  ָהֶעְרָוה  ַוֲהֵרי  ַהָּיָבם,  ַעל 
אֹו ִמְתַיֶּבֶמת; הֹוִאיל ְוָהַאְילֹוִנית ֵאיָנּה ַּבת ִיּבּום, ֲהֵרי זֹו ְּכִמי 

ֶׁשֵאיָנּה, ְוָנְפָלה ִזָּקתֹו ַעל ָצָרָתּה ִּבְלַבד.

קֶֹדם  ּבֹו  ֵמֲאָנה  אֹו  ָהֶעְרָוה  ֶאת  ָאִחיו  ֵּגֵרׁש  ִאם  כא2  ְוֵכן 
 – ָאִחיו  ֵמת  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּבְעָלּה  ְּבַחֵּיי  ֶׁשֵּמָתה  אֹו  ֶׁשָּימּות, 
אֹוְמִרין:  ְוֵאין  ִמְתַיֶּבֶמת.  אֹו  ְוחֹוֶלֶצת  ֻמֶּתֶרת,  ָצָרָתּה  ֲהֵרי 
ְלעֹוָלם,  ֵּתָאֵסר  ַאַחת  ָׁשָעה  ָלֶעְרָוה  ָצָרה  ְוַנֲעָׂשת  הֹוִאיל 
ְנִפיָלה  ִּבְׁשַעת  ֶעְרָוה  ָצַרת  ֶׁשִּתְהֶיה  ַעד  ֲאסּוָרה  ַהָּצָרה  ֶׁשֵאין 

ְלִיּבּום.

ֶׁשֵּמת  ְלָאִחיו  ְמֻקֶּדֶׁשת  ַהָּיָבם  ַעל  ֶעְרָוה  ֶׁשִהיא  זֹו  כב  ָהְיָתה 
ָהְראּוָיה  ְקַטָּנה  ֶׁשָהְיָתה  ְּבָסֵפק, אֹו  ִמֶּמּנּו  ְמֹגֶרֶׁשת  ְּבָסֵפק, אֹו 
ְלָמֵאן ְוֹלא ֵמֲאָנה ְּבָאִחיו ְּבַחָּייו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּמֲאָנה ַּבָּיָבם – 

ָצָרָתּה חֹוֶלֶצת ְוֹלא ִמְתַיֶּבֶמת.

ִנְמֵצאת  ָּכְך  ְוַאַחר  ְלַאֵחר,  ְוִנֵּׂשאת  ָהֶעְרָוה  ָצַרת  כג  ָהְלָכה 
ָהֶעְרָוה ַאְילֹוִנית – ֵּתֵצא ַהָּצָרה ִמַּבְעָלּה ּוִמְּיָבָמּה, ּוְצִריָכה ֵּגט 
ַלּׁשּוק.    כד  ִיֵּבם  ְלַהִּתיָרּה  ְּכֵדי  ִמְּיָבָמּה  ַוֲחִליָצה  ִמַּבְעָלּה 
ְוִנְמֵצאת  ַאְילֹוִנית,  ֶׁשָהֶעְרָוה  ֶׁשִּדּמּו  ִמְּפֵני  ַהָּצָרה  ַהָּיָבם 
ְוַהָּוָלד  ְּבֵגט,  ִמְּיָבָמּה  ֵּתֵצא   – ַאְילֹוִנית  ֶׁשֵאיָנּה  ָהֶעְרָוה 

ַמְמֵזר.



כה  ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות – והוא הדין לכל שתי 
נשים שאחת מהן ערווה עם האחרת, כגון 
אישה ובתה )להלן ז,כב(. ָנְכִרית – שאינה 
ואין  האחרות,  של  משפחה  קרובת 
הכוונה לגויה )פה"מ יבמות ג,ו(. ְּבִזַּקת ָאִחיו 
ֶׁשֵּמת ַאֲחרֹון – 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 החי. ְּבִזָּקה ָׁשָעה ַאַחת – למשך 
זמן מה, ממות בעלה ונפילתה לייבום 

ועד שגירש אחיו את אחותה.

צרת  לאסור   – ֶזה  ָּדָבר  ָּגְזרּו  כו  ֹלא 
הערווה אחרי שהערווה התגרשה. ָידּוַע 

ַלּכֹל – מפני שהוא מן התורה.

כז  ַמֲאָמר – קידושי יבמה )לעיל ב,א(. 
ִיְכנֹס – יישא לאישה. ְׁשֵני ְיָבִמין – שני 

האחים שמתו.

כח  ִויַיֵּבם ָצָרָתּה – שהרי צרתה באה רק מכוח אחד מהם, ואינה 'אשת שני מתים'. ְּגֵזָרה ֶׁשֹּלא יֹאְמרּו וכו' – ויחשבו 
בטעות שתמיד יש לחלוץ לכל הנשים )ראה לעיל א,ט(.

כט  ְוָנַתן ֵּגט ְלַמֲאָמרֹו – ראה לעיל ביאור ה,ד. ְוָרָצה – האח השלישי.

ןבואר
הלגח

    ול   ןועמש
רמתהכלמ

איור מבאר להלכה כה – צרת אחות אשתו 
אחים.  ולוי  ושמעון  ראובן  אחיו:  בזיקת 
נעשית  לוי,  מת  אחיות.  ומלכה  חגלה 
ראובן  ידי  על  לייבום  זקוקה  אשתו  תמר 
צרתה  בגדר  היא  כך,  משום  שמעון.  או 
של חגלה בזיקת ראובן. מת ראובן, ונפלו 
אינו  לייבום,  שמעון  לפני  ותמר  חגלה 
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.

ןבואר
םירמ

   יו    ןועמש
רמתהרש

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

בה מאמר(.
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צרת ערווה בזיקה

ֲאָחיֹות  ְׁשֵּתי  ְנׂשּוִאין  ֵמֶהן  ְׁשַנִים  ַאִחים,  כה  ְׁשלָׁשה 
ֵמת  ָּכְך  ְוַאַחר  ָנְכִרית  ַהָּנׂשּוי  ֵמת  ָנְכִרית:  ָנׂשּוי  ְוֶאָחד 
ִמְתַיֶּבֶמת,  ְוֹלא  חֹוֶלֶצת  ַהָּנְכִרית  ֲהֵרי   – ֲאָחיֹות  ִמַּבֲעֵלי  ֶאָחד 
ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ָצַרת ֲאחֹות ִאְׁשּתֹו ְּבִזַּקת ָאִחיו ֶׁשֵּמת ַאֲחרֹון. ְוֹלא 
עֹוד, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ֵּגֵרׁש ָהֶאָחד ִמַּבֲעֵלי ֲאָחיֹות ֶאת ִאְׁשּתֹו ַאַחר 
חֹוֶלֶצת  ַהָּנְכִרית  ֲהֵרי   – ַהְּמָגֵרׁש  ּוֵמת  ָנְכִרית,  ַהָּנׂשּוי  ֶׁשֵּמת 
ְוֹלא ִמְתַיֶּבֶמת, הֹוִאיל ְוַנֲעֵׂשית ָצַרת ֲאחֹות ִאְׁשּתֹו ְּבִזָּקה ָׁשָעה 
ַאַחת; ֶׁשִאם ִּתְתַיֵּבם, ֶׁשָּמא ָיבֹואּו ְלַיֵּבם אֹוָתּה ַוֲאִפּלּו ֹלא ֵּגֵרׁש 

ֶזה ֶׁשֵּמת ַאֲחרֹון ֶאת ִאְׁשּתֹו.

כו  ּוִמְּפֵני ָמה ֹלא ָּגְזרּו ָּדָבר ֶזה ַּבִּנּׂשּוִאין, ֶׁשֲהֵרי ָצַרת ֶעְרָוה 
ַּבִּנּׂשּוִאין, ִאם ֵּגֵרׁש ֶאת ָהֶעְרָוה ּוֵמת, ָצָרָתּה ֻמֶּתֶרת ַלָּיָבם, ְּכמֹו 
ָידּוַע  ַּבִּנּׂשּוִאין  ָהֶעְרָוה  ָצַרת  ֶׁשִאּסּור  ִמְּפֵני  )לעיל כא(?  ֶׁשֵּבַאְרנּו 
ְוֵאיָנן ָּבִאין ְלַהִּתיר ַהָּצָרה ִאם ֹלא ֵּגֵרׁש ָהֶעְרָוה, ְוִאּסּור  ַלּכֹל, 
ָצַרת ֶעְרָוה ְּבִזָּקה ֵאינֹו ָידּוַע ַלּכֹל, ּוָבִאין ְלַהִּתיר ַהָּצָרה ַוֲאִפּלּו 

ֹלא ִנְתָּגְרָׁשה ָהֶעְרָוה.

זיקת שני יבמים

כז  ְׁשלָׁשה ַאִחים ְנׂשּוִאין ָׁשלׁש ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות, ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן 
ְוָעָׂשה ַהֵּׁשִני ַמֲאָמר ִּביִבְמּתֹו ּוֵמת קֶֹדם ֶׁשִּיְכנֹס, ְוָנְפלּו ְׁשֵּתיֶהן 
ִלְפֵני ַהָּיָבם – ֲהֵרי ֵאּלּו חֹוְלצֹות ְוֹלא ִמְתַיְּבמֹות, ִמְּפֵני ֶׁשַּבֲעַלת 
ֵאֶׁשת  ִהיא  ְּכִאּלּו  ְוִנְמֵצאת  ְיָבִמין,  ְׁשֵני  ִזַּקת  ָעֶליָה  ַהַּמֲאָמר – 
ְׁשֵני ֵמִתים, ְוָדְרׁשּו ֲחָכִמים ְוָאְמרּו: "ֵאֶׁשת ַהֵּמת" )דברים 
ֶׁשָעֶליָה  ִאָּׁשה  ָּכל  ְלִפיָכְך,  ֵמִתים.  ְׁשֵני  ֵאֶׁשת  ֹלא  כה,ה(, 

ָצָרָתּה,  ְוֵכן  ִמְתַיֶּבֶמת,  ְוֹלא  חֹוֶלֶצת   – ְיָבִמין  ְׁשֵני  ִזַּקת 
ְוִאּסּוָרן ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים.

כח  ּוִמְּפֵני ָמה ֹלא ַיֲחֹלץ ְלַבֲעַלת ַהַּמֲאָמר ֶׁשָעֶליָה ִזַּקת ְׁשֵני ְיָבִמין 
ִמַּבִית  ַהָּבאֹות  ְיָבמֹות  ְׁשֵּתי  יֹאְמרּו:  ֶׁשֹּלא  ְּגֵזָרה  ָצָרָתּה?  ִויַיֵּבם 

ֶאָחד, ַאַחת חֹוֶלֶצת ְוַאַחת ִמְתַיֶּבֶמת; ּוְלִפיָכְך ָאְסרּו ַאף ָצָרָתּה.

ָחְזָרה   – ּוֵמת  ְלַמֲאָמרֹו  ֵּגט  ְוָנַתן  ִּביִבְמּתֹו  ַמֲאָמר  כט  ָעָׂשה 
ָלּה,  חֹוֵלץ  ְוָרָצה,  ִּבְּטלֹו;  ֲהֵרי  ֶׁשֲאָסָרּה,  ֶׁשַהַּמֲאָמר  ְלֶהֵּתָרּה, 

ָרָצה, ְמַיֵּבם.



ְוֶחְצָיּה ַּבת חִֹרין –  לא  ֶחְצָיּה ִׁשְפָחה 
ששחרר  אדונים  שני  של  שפחה  כגון 
עדיות  ד,ה;  גטין  )פה"מ:  מהם  אחד  אותה 
א,יג(. ֶׁשִּנְתַקְּדָׁשה ִלְראּוֵבן ְוִנְׁשַּתְחְרָרה – 

לפני שנבעלה. "המקדש אישה שחציה 
שפחה וחציה בת חורין – אינה מקודשת 
קידושין גמורין, עד שתשתחרר. וכיוון 
כקידושי  קידושיה  גמרו  שנשתחררה, 
לקדשה  צריך  ואינו  שגדלה,  קטנה 
קידושין אחרים ]ודי שיבוא עליה[. בא 
אחר וקידשה אחר שנשתחררה – הרי זו 
ספק קידושין לשניהם" )אישות ד,טז. וראה 
ביאורנו שם(. ֵאין ִקּדּוֵׁשי ִׁשְמעֹון ְּכלּום – 

איש  באשת  תופסים  הקידושין  שאין 
)אישות ד,יב(.

ְוִאי  האחים.  שני   – ְׁשֵניֶהן  א  ּוֵמתּו 
שהן  מפני   – ְׁשֵּתיֶהן  ְלַיֵּבם  ֶאְפָׁשר 
ָנְפָלה ַעל ְׁשֵּתיֶהן –  ִזָּקה  ַוֲהֵרי  אחיות. 
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 
ָהְיָתה  ַוֲאִפּלּו  )לעיל א,יד; פה"מ יבמות ג,א(. 

ַאַחת ֵמֶהן ֲאסּוָרה וכו' – שמהתורה חלה 
עליה מצות ייבום )לעיל ו,י(, ונמצא שכל 
אחת מהן היא אחות זקוקתו. ְׁשִנָּיה – 
ראה לעיל ביאור א,יב. ַחָּיֵבי ֲעֵׂשה, ַחָּיֵבי 
ָלאִוין – ראה לעיל ביאור ו,ז. ֶעְרָוה – 

מאיסורי עריות מן התורה. 

ד1  ֵמָתה ָהַאֲחרֹוָנה – אשת האח השני 
שמת.

223 ספר נשים      הלכות ייבום וחליצה      פרק ו-ז   

ְּכֶׁשהּוא  ּוֵמת  ְיִבְמּתֹו  ַעל  ֶׁשָּבא  ֶאָחד  ְויֹום  ָׁשִנים  ֵּתַׁשע  ל  ֶּבן 
ָקָטן, ְוָנְפָלה ַּפַעם ְׁשִנָּיה ִלְפֵני ָאִחיו ַהָּגדֹול – ֲהֵרי זֹו חֹוֶלֶצת 
ְּכמֹו  ַהָּגדֹול,  ִמן  ְּכַמֲאָמר  ֵּתַׁשע  ֶּבן  ֶׁשִּביַאת  ִמְתַיֶּבֶמת,  ְוֹלא 

ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל ה,יח(, ְוִנְמָצא ָעֶליָה ִזַּקת ְׁשֵני ְיָבִמין.

לא  ִמי ֶׁשֶחְצָיּה ִׁשְפָחה ְוֶחְצָיּה ַּבת חִֹרין ֶׁשִּנְתַקְּדָׁשה ִלְראּוֵבן 
 – ְׁשֵניֶהן  ּוֵמתּו  ְלִׁשְמעֹון,  ְוִנְתַקְּדָׁשה  ְוָחְזָרה  ְוִנְׁשַּתְחְרָרה, 
ְראּוֵבן  ִקּדּוֵׁשי  ִאם  ֵמִתים:  ְׁשֵני  ֵאֶׁשת  ְוֵאיָנּה  ְלֵלִוי,  ִמְתַיֶּבֶמת 
ִׁשְמעֹון  ִקּדּוֵׁשי  ְוִאם  ְּכלּום;  ִׁשְמעֹון  ִקּדּוֵׁשי  ֵאין   – ִקּדּוִׁשין 

ִקּדּוִׁשין – ֵאין ִקּדּוֵׁשי ְראּוֵבן ְּכלּום.

ִביִעי ֶרק ׁשְ ּפֶ פרק ז 

אחים רבים ויבמות רבות

זיקת שתי נשים משני בתים שנאסרו יחד

א  ְׁשַנִים ִמן ָהַאִחים ְנׂשּוִאין ִלְׁשֵּתי ֲאָחיֹות, ּוֵמתּו ְׁשֵניֶהן, ְוֹלא 
נֹוַדע ֵאי ֶזה ֵמֶהן ֵמת ִראׁשֹון – הֹוִאיל ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַיֵּבם ְׁשֵּתיֶהן, 
ַוֲהֵרי ִזָּקה ָנְפָלה ַעל ְׁשֵּתיֶהן, ְׁשֵּתיֶהן חֹוְלצֹות ְוֹלא ִמְתַיְּבמֹות. 
ַוֲאִפּלּו ָהְיָתה ַאַחת ֵמֶהן ֲאסּוָרה ַעל ַהָּיָבם ִמּׁשּום ְׁשִנָּיה אֹו ֵמַחָּיֵבי 
ֲעֵׂשה אֹו ֵמַחָּיֵבי ָלאִוין – ֲהֵרי ֵאּלּו חֹוְלצֹות ְוֹלא ִמְתַיְּבמֹות. ֲאָבל 
ִאם ָהְיָתה ַאַחת ֵמֶהן ֶעְרָוה ָעָליו, ְּכגֹון ֶׁשָהְיָתה ֵאם ִאְׁשּתֹו אֹו 
ִּבָּתּה – ֲהֵרי ֲאחֹוָתּה ֻמֶּתֶרת לֹו, ְוָרָצה, חֹוֵלץ, ָרָצה, ְמַיֵּבם, ֶׁשֲהֵרי 

ֹלא ָנְפָלה ִזָּקתֹו ַעל ְׁשֵּתיֶהן, ֶׁשֵאין ִזָּקה ַעל ָהֶעְרָוה.

ב  ָהְיָתה ַאַחת ֵמֶהן ֲאסּוָרה ַעל ָיָבם ֶזה ִמּׁשּום ֶעְרָוה, ְוָהַאֶחֶרת 
ֲאסּוָרה ַעל ַהָּיָבם ַהֵּׁשִני ִמּׁשּום ֶעְרָוה – ָהֲאסּוָרה ָלֶזה ֻמֶּתֶרת 
ָּכל  ִזַּקת  ָנְפָלה  ֶׁשֲהֵרי  ְלָאִחיו,  ֻמֶּתֶרת  ָלֶזה  ְוָהֲאסּוָרה  ְלָאִחיו, 
ָאח ֵמֶהן ַעל ַהֻּמֶּתֶרת לֹו ִּבְלַבד, ְוָרָצה, חֹוֵלץ ְלזֹו ַהֻּמֶּתֶרת לֹו, 

ָרָצה, ְמַיֵּבם.

ג  ֵמת ֶאָחד ִמן ָהַאִחים ְוָנְפָלה ִאְׁשּתֹו ְלִיּבּום, ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ֵׁשִני 
ְׁשֵּתיֶהן  ַוֲהֵרי  ְלִיּבּום,  ָהִראׁשֹוָנה,  ֲאחֹות  ֶׁשִהיא  ִאְׁשּתֹו,  ְוָנְפָלה 
)לעיל א(.  ַקָּימֹות – ְׁשֵּתיֶהן חֹוְלצֹות ְוֹלא ִמְתַיְּבמֹות, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו 
אֹו  ְוחֹוֶלֶצת  ְלֶהֵּתָרּה,  ָהִראׁשֹוָנה  ָחְזָרה   – ָהַאֲחרֹוָנה  ד1  ֵמָתה 
ִמְתַיֶּבֶמת. ֵמָתה ָהִראׁשֹוָנה – ֲהֵרי ָהַאֲחרֹוָנה ְּבִאּסּוָרּה עֹוֶמֶדת, 
ְוחֹוֶלֶצת ְוֹלא ִמְתַיֶּבֶמת, ֶׁשֲהֵרי ֹלא ָהְיָתה ְראּוָיה ְלִיּבּום ִּבְׁשַעת 

ְנִפיָלָתּה.

פרק ו-ז



ֵמֶהן  ֶאָחד  ַעל  ֶעְרָוה  ה1  ָהִראׁשֹוָנה 
– שאין לו בה זיקה, ויכול לייבם את 

השנייה.

ה2  ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו – שהאיסור על כל 
האחים נוצר כבר בשעה שמת בעלה של 

האחרונה.

ו  ֲהֵרי ֶזה נֹוֵתן ֵּגט – מפני שרק הגט 
עוקר את הזיקה שנוצרה בגלל המאמר 
ַלֲאחֹוָתּה  ְוחֹוֵלץ  ָלּה  ְוחֹוֵלץ  )לעיל ה,ג(. 

ָהַאֲחרֹוָנה – מפני ששתיהן אסורות לו 
)כאמור לעיל א(, ואין המאמר באחת דוחה 

את האחות השנייה, שתיחשב כאחות 
אשתו, מפני שאין הקידושין גמורים.

אין   – וכו'  קֹוֶנה  ַהַּמֲאָמר  ז  ֶׁשֵאין 
את  להחשיב  כדי  שלם  תוקף  למאמר 
והאישה  כנשואה,  המאמר  בעלת 
מן  ופטורה  צרתה  בגדר  היא  האחרת 

הייבום )לעיל ו,יד(.

לאחר   – ְיִבְמּתֹו  ֲאחֹות  ח  ֶׁשִּקֵּדׁש 
שנפלה לייבום והוזקקה לאחים. אילו 
היה מקדש אותה לפני כן, הייתה אשת 
אחיו נעשית ערווה עליו ואין לו זיקה 
ַהְמֵּתן – עד שתתבטל  אליה )לעיל ו,יד(. 
אחותה. את  האוסרת  היבמה   זיקת 
לאישה.  אותה  יישא   – ֲארּוָסתֹו  ִיְכנֹס 

ןבואר
הלגח

    ול   ןועמש
הכלמ

הלגח
    ול   

הכלמ

1 בלש

2 בלש

איור מבאר להלכה ו: מת שמעון ועשה לוי מאמר בִמלכה 
יבמתו. מת אחריו ראובן, לוי חייב לחלוץ לחגלה ולמלכה 

וגם לתת למלכה גט.

מאמר  לוי  ועשה  שמעון  מת  ז:  להלכה  מבאר  איור 
החליצה  מן  פטורה  מלכה  לוי,  כשמת  יבמתו.  במלכה 

ומן הייבום )אחות אשתו(, ופנינה חולצת לראובן.

         
הנ נפ

ןב אר
ה גח

ן עמש
הכ מ

הכ מ
ןב אר

ה גח

הנ נפ

1 ב ש

2 ב ש

ןבואר
הלגח

    ול   ןועמש
הכלמ

הלגח
    ול   

הכלמ

1 בלש

2 בלש
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ְוָחַלץ ָלַאֲחרֹוָנה – ֻהְּתָרה  ד2  ְוֵכן ִאם ָקַדם ֶאָחד ִמן ָהַאִחים 
 – אֹוָתּה  ֶׁשָאְסָרה  ַהִּזָּקה  ֶׁשֲהֵרי  ָהַאִחים;  ִלְׁשָאר  ָהִראׁשֹוָנה 
ֱהִסיָרּה ָאִחיו ַּבֲחִליָצתֹו.   ה1  ְוֵכן ִאם ָהְיָתה ָהִראׁשֹוָנה ֶעְרָוה 
לֹו  ֻמֶּתֶרת  ֶׁשִהיא  ָהַאֲחרֹוָנה,  ֶאת  ְוִיֵּבם  ְוָקַדם  ֵמֶהן,  ֶאָחד  ַעל 
– ֻהְּתָרה ָהִראׁשֹוָנה ִלְׁשָאר ָהַאִחים, ֶׁשֲהֵרי ָהַאֲחרֹוָנה, ֶׁשָאְסָרה 

אֹוָתּה ֲעֵליֶהם, ִנְתַיְּבָמה ַלֻּמָּתר ָלּה.

ֵמֶהן  ֶאָחד  ַעל  ֶׁשֲאסּוָרה  ִהיא  ָהַאֲחרֹוָנה  ָהְיָתה  ִאם  ה2  ֲאָבל 
ִּבְלַבד ִמּׁשּום ֶעְרָוה – ֲהֵרי הּוא ְמַיֵּבם ָלִראׁשֹוָנה, ּוְׁשָאר ָהַאִחים 
ֲאסּוִרין ִּבְׁשֵּתיֶהן ְוחֹוְלִצין ְוֹלא ְמַיְּבִמין, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל ד(. 
ְוִאם ָקְדמּו ְוָכַנס ָּכל ֶאָחד ַאַחת ִמן ָהֲאָחיֹות – מֹוִציִאין ִמָּיָדם.

ו  ְׁשלָׁשה ַאִחים, ְׁשַנִים ֵמֶהן ְנׂשּוִאין ִלְׁשֵּתי ֲאָחיֹות: ֵמת ֶאָחד 
ָּכְך  ְוַאַחר  ַמֲאָמר,  ִּביִבְמּתֹו  ַהְּׁשִליִׁשי  ְוָעָׂשה  ֲאָחיֹות,  ִמַּבֲעֵלי 
ָהָאח  ִלְפֵני  ַהְּׁשִנָּיה  ָהָאחֹות  ְוָנְפָלה  ַהֵּׁשִני,  ָהָאחֹות  ַּבַעל  ֵמת 
ָלּה  ְוחֹוֵלץ  ַהַּמֲאָמר,  ְלַבֲעַלת  ֵּגט  נֹוֵתן  ֶזה  ֲהֵרי   – ַהְּׁשִליִׁשי 

ְוחֹוֵלץ ַלֲאחֹוָתּה ָהַאֲחרֹוָנה, ְּכֵדי ְלַהִּתיָרן ְלָזר.

ְוָנְפלּו  ַאֶחֶרת,  ִאָּׁשה  לֹו  ְוָהְיָתה  ַהַּמֲאָמר  ֶׁשָעָׂשה  ֶזה  ז  ֵמת 
ִמן  ְּפטּוָרה  ַהַּמֲאָמר  ַּבֲעַלת   – ָהָאחֹות  ַּבַעל  ִלְפֵני  ְׁשֵּתיֶהן 
ְוָהִאָּׁשה  ִאְׁשּתֹו;  ֲאחֹות  ִהיא  ֶׁשֲהֵרי  ַהִּיּבּום,  ּוִמן  ַהֲחִליָצה 
ָהַאֶחֶרת חֹוֶלֶצת ְוֹלא ִמְתַיֶּבֶמת, ֶׁשֵאין ַהַּמֲאָמר קֹוֶנה ִקְנָין ָּגמּור 

ַעד ֶׁשִּיְפטֹר ֶאת ַהָּצָרה.

בעיות בניתוק הזיקה

לֹו  אֹוְמִרין   – ְיִבְמּתֹו  ֲאחֹות  ֶׁשִּקֵּדׁש  ַהְּיָבִמין  ִמן  ח  ֶאָחד 
אֹו  ָאִחיָך  ֶׁשְּיַיֵּבם  ַעד  ִּתָּׂשֶאָּנה,  ְוַאל  ְּתָגְרֶׁשָּנה  ְוַאל  'ַהְמֵּתן, 
ִיְּבָמּה  ָאִחיו אֹו  ָלּה  ָחַלץ  ְלֻכְּלֶכם'.  ַהְּזקּוָקה  זֹו  ִליָבָמה  ַיֲחֹלץ 
 אֹו ֶׁשֵּמָתה ַהְּיָבָמה – ֲהֵרי ֶזה ִיְכנֹס ֲארּוָסתֹו. ֵמתּו ֶאָחיו ֻּכָּלם –



מֹוִציא ֶאת ֲארּוָסתֹו ְּבֵגט – מפני שהיא 
אחות זקוקתו. ִויִבְמּתֹו ַּבֲחִליָצה – מפני 
שקידושי אחותה לא הפקיעו את הזיקה 

שנוצרה כשנפלה לפניו לייבום )י'(.

ְלִיּבּום  ְוָצרֹוֵתיֶהן  ָהֲאָחיֹות  ט  ְוָנְפלּו 
חייבות  אך  אותן,  לייבם  ואסור   –
ֲחִליָצה ֶׁשֵאיָנּה ְמֻעָּלה – מפני  לחלוץ. 
שחליצה מעולה אפשרית רק אם האישה 
יכולה להתייבם, ואילו הן אינן יכולות 

להתייבם מדברי חכמים )י'(.

ִלי – ראה לעיל ביאור ה,ד.  י  ְוֵיָרֶאה 
נשואות  שהיו   – ֶאָחד  ִמַּבִית  ַהָּבאֹות 
לאח אחד. ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה – כל אלו שאסרו 

חכמים לייבם אותן )י'(.

ו,כה.  ביאור  לעיל  ראה   – יא  ָנְכִרית 
ְּכִדין ֵאֶׁשת ָאִחיו ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּבעֹוָלמֹו – 
ששעת מות האח הראשון היא הקובעת 
בעניין הייבום, ואז היה פטור מן הייבום 
ָצָרָתּה – שהיא צרת  ִמּׁשּום  )לעיל ו,טז(. 

ערווה )לעיל ו,יד(.

יב  הֹוִאיל ְוֶנֶאְסָרה ָעָליו ְׁשַעת ְנִפיָלה – שכשמת האח והוזקקה לייבום, הייתה אסורה עליו, מפני שהיא ערווה. ֲאָבל 
ַהְּמָגֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו – כשאין הנשים אחיות. ֶנֶאְסָרה ָעָליו ְּבַחֵּיי ָאִחיו ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּגְרָׁשּה – 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(. ֲהֵרי 

ָחְזָרה ְלֶהֵּתָרּה – כשנשא אותה שנית, משום שהזמן הקובע לעניין הייבום הוא שעת מותו של האח, ולא קודם לכן.

ןבואר
הלגח

    ול   ןועמש
ם רמהכלמ

    ול   ןבואר
ם רמהכלמ

:1 בלש

:2 בלש

ןבואר
הלגח

    ול   ןועמש
הכלמ ם רמרמת

איור מבאר להלכה ט: ראובן ושמעון ולוי 
ראובן  מת  אחיות.  ומלכה  חגלה  אחים. 
ומת שמעון ונפלו נשותיהם )חגלה ומלכה( 

וצרותיהן )תמר ומרים( לפני לוי.

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

)מלכה ומרים( לפני ראובן לייבום.
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ֵמָתה  ְוִאם  ַּבֲחִליָצה.  ִויִבְמּתֹו  ְּבֵגט  ֲארּוָסתֹו  ֶאת  מֹוִציא 
ְלַאַחר  ֶׁשֵּמָתה  ֵּבין  ָהַאִחים  ִמיַתת  קֶֹדם  ֶׁשֵּמָתה  ֵּבין  ֲארּוָסתֹו, 

ִמיָתָתן – ָחְזָרה ַהְּיָבָמה ְלֶהֵּתָרּה, ְוָרָצה, ְמַיֵּבם, ָרָצה, חֹוֵלץ.

ִלְׁשֵּתי  ְנׂשּוִאין  ֵמֶהן  ְׁשַנִים  ַאִחים,  ט  ְׁשלָׁשה 
ּוֵמתּו  ָצָרה,  ִמְׁשֵּתיֶהן  ַאַחת  ְלָכל  ְוֵיׁש  ֲאָחיֹות 
ָהֲאָחיֹות  ְוָנְפלּו  ָהֲאָחיֹות,  ֶאת  ַהְּנׂשּוִאין 
ִנְפְטרּו   – ַלָּצרֹות  ָחַלץ  ִאם  ְלִיּבּום:  ְוָצרֹוֵתיֶהן 

ַעד  ָצרֹוֵתיֶהן  ִנְפְטרּו  ֹלא   – ָלֲאָחיֹות  ָחַלץ  ִאם  ֲאָבל  ֲאָחיֹות; 
ֶׁשֵאיָנּה  ֲחִליָצה  ֲאָחיֹות  ֶׁשֲחִליַצת  ִמְּפֵני  ַהָּצרֹות,  ֶׁשַּיְחְלצּו 
ְמֻעָּלה, ַוֲחִליָצה ֶׁשֵאיָנּה ְמֻעָּלה ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרת ֶאת ַהָּצָרה, ְּכמֹו 

ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל ה,יב(.

ֶאָחד,  ִמַּבִית  ַהָּבאֹות  ְיָבמֹות  ִּבְׁשֵּתי  ַהִּדין  ֶׁשָּכְך  ִלי  י  ְוֵיָרֶאה 
אֹו  ָּבּה  ְוַכּיֹוֵצא  ְׁשִנָּיה  ִמּׁשּום  ְיָבָמּה  ַעל  ֲאסּוָרה  ֵמֶהן  ְוָהַאַחת 
ֹלא  ָלֲאסּוָרה,  ָחַלץ  ֶׁשִאם  ֲעֵׂשה,  ֵמַחָּיֵבי  אֹו  ָלאִוין  ֵמַחָּיֵבי 

ָהֲאסּוָרה. ֻהְּתָרה  ַלָּצָרה,  ָחַלץ  ָצָרָתּה,  ֻהְּתָרה 

זמן יצירת הזיקה

יא  ְׁשלָׁשה ַאִחים, ְׁשַנִים ֵמֶהן ְנׂשּוִאין ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות ְוַהְּׁשִליִׁשי 
ְוִיֵּבם  ֲאָחיֹות,  ִמַּבֲעֵלי  ֶאָחד  ֵמת  ָנְכִרית,  ָנׂשּוי 
ִאְׁשּתֹו  ֵמָתה  ָּכְך  ְוַאַחר  ִאְׁשּתֹו,  ֶאת  ָנְכִרית  ַהָּנׂשּוי 
ֶׁשַּלֵּׁשִני, ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ַהְּׁשִליִׁשי, ְוָנְפלּו ְׁשֵּתי ָנָׁשיו 
ְּפטּורֹות  ֵאּלּו  ֲהֵרי   – ִאָּׁשה  לֹו  ֶׁשֵאין  ַהֵּׁשִני  ִלְפֵני 
ֶׁשָהְיָתה  ִמְּפֵני  ָהַאַחת –  ַהִּיּבּום:  ּוִמן  ַהֲחִליָצה  ִמן 
ֲאחֹות ִאְׁשּתֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּמת ָאִחיו ָהִראׁשֹון, ֶנֶאְסָרה 
ָאִחיו  ֵאֶׁשת  ְּכִדין  ָאח,  ֵאֶׁשת  ִמּׁשּום  ְלעֹוָלם  ָעָליו 

ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּבעֹוָלמֹו; ְוַהָּנְכִרית – ִמּׁשּום ָצָרָתּה.

ֵמֶהן,  ֶאָחד  ּוֵמת  ֲאָחיֹות,  ִלְׁשֵּתי  ְנׂשּוִאין  ַאִחים  ְׁשֵני  יב  ְוֵכן 
עֹוָלִמית,  ֲאסּוָרה  זֹו  ֲהֵרי   – ֶׁשַּלֵּׁשִני  ִאְׁשּתֹו  ֵמָתה  ָּכְך  ְוַאַחר 
ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַהְּמָגֵרׁש  ֲאָבל  ְנִפיָלה.  ְׁשַעת  ָעָליו  ְוֶנֶאְסָרה  הֹוִאיל 
ֶׁשֲהֵרי  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַלָּיָבם.  ֻמֶּתֶרת  זֹו  ֲהֵרי   – ּוֵמת  ְוֶהֱחִזיָרּה 
ֶנֶאְסָרה ָעָליו ְּבַחֵּיי ָאִחיו ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּגְרָׁשּה – ֲהֵרי ָחְזָרה ְלֶהֵּתָרּה, 

ּוְכֶׁשֵּמת ָאִחיו ְּבֶהֵּתָרּה ָהְיָתה עֹוֶמֶדת.



מרשות  ויצאה   – ַּבְעָלּה  יג  ְוֵגְרָׁשּה 
אותה  לקדש  יכול  אינו  ושוב  אביה, 
ֲחָזָרה ְּגמּוָרה  ֲחָזָרָתּה  ְוֵאין  )אישות ג,יב(. 

– ועדיין היא גרושת אחיו ואסורה על 
היבם.      יד  ִּפַּקַחת – ראה לעיל ביאור 
ה,כה. וקידושיה מן התורה. ְוִנְתָחְרָׁשה 
– קידושיה אינם גמורים מהתורה אלא 
רק מתקנת חכמים )אישות ד,ט; לעיל ה,כג. 
חֹוֶלֶצת  ב,כו(.  אישות  ראה  חרש  להגדרת 

או  לקטנה  מפני שאין   – ִמְתַיֶּבֶמת  אֹו 
לחרשת זיקה ליבם. ְוָגְדָלה אֹו ִנְתַּפְּקָחה 
ֶאְצלֹו... ֲהֵרי זֹו ֻמֶּתֶרת ִליָבָמּה – 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(.

ה,כג.  ביאור  לעיל  ראה   – טו  ְלָמֵאן 
נישאה  שלא  כמי  נחשבת  הממאנת 
ֵּתֵצא – היבמה. ִמּׁשּום ֲאחֹות  מעולם. 
נישואיהן בעלי  – מפני שקשרי  ִאָּׁשה 
אותו תוקף. ֵּתֵצא ִמּׁשּום ֲאחֹות ִאָּׁשה* 
– בכ"י י' נוסף: ּוְפטּוָרה ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן 
ֶׁשְּתָמֵאן  ַהְּקַטָּנה  ֶאת  ְמַלְּמִדין  ַהִּיּבּום. 
ְּבַבְעָלּה וכו' – משכנעים אותה שתמאן 
בקידושיה, שהם רק מדברי חכמים, כדי 
שתוכל אחותה להתייבם, שהיא מצוה 

מן התורה.

יז  ֲאסּוָרה ְלעֹוָלם – אלא אם כן ימות 
החרש. ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְכנֹס ִמְּפֵני ֲאחֹוָתּה 

– משום שהיא אחות גרושתו.

ִּדין  ְנֵבלֹות ֶׁשֵאין ֵּבית  יח  ְּכָקָטן אֹוֵכל 
ְמֻצִּוין ְלַהְפִריׁשֹו – מפני שאינו בן דעת. 
ו"מצוה  בידיים.  אותו  להאכיל  ואסור 
על אביו לגעור בו ולהפרישו כדי לחנכו 
 בקדושה ופרישה" )מאכלות אסורות יז,כז–כח(.
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זיקה הנובעת מגירושין גמורים ונישואין לא גמורים

ּוֵמת  ְוֶהֱחִזיָרּה,  ַּבְעָלּה  ְוֵגְרָׁשּה  ָאִביָה,  ֶׁשִהִּׂשיָאּה  יג  ְקַטָּנה 
ֶׁשֵּגרּוֶׁשיָה  ִמְּפֵני  ַלָּיָבם,  ֲאסּוָרה  זֹו  ֲהֵרי   – ְקַטָּנה  ִהיא  ַוֲעַדִין 
ֲחָזָרה  ֲחָזָרָתּה  ְוֵאין  ִהִּׂשיָאּה,  ָאִביָה  ֶׁשֲהֵרי  ְּגמּוִרין,  ֵּגרּוִׁשין 
ה,כג;  )לעיל  ֶׁשֵּבַאְרנּו  ְּכמֹו  ְּגמּוִרין,  ְקַטָּנה  ִקּדּוֵׁשי  ֶׁשֵאין  ְּגמּוָרה, 
ְוִנְתָחְרָׁשה,  ִּפַּקַחת  ַלְּמָגֵרׁש  ַהִּדין  ד,ז–ח(.    יד  ְוהּוא  אישות 

ְוֵאיָנּה  ַלָּיָבם,  ֲאסּוָרה  ֶׁשִהיא  ֵחֶרֶׁשת,  ְוִהִּניָחּה  ּוֵמת  ְוֶהֱחִזיָרּה, 
חֹוֶלֶצת ְוֹלא ִמְתַיֶּבֶמת. ְוָצַרת ְקַטָּנה זֹו אֹו ֵחֶרֶׁשת זֹו – חֹוֶלֶצת 
אֹו ִמְתַיֶּבֶמת. ְוִאם ֶהֱחִזיָרּה ְּכֶׁשִהיא ְקַטָּנה אֹו ֵחֶרֶׁשת, ְוָגְדָלה 

אֹו ִנְתַּפְּקָחה ֶאְצלֹו ְוַאַחר ָּכְך ֵמת – ֲהֵרי זֹו ֻמֶּתֶרת ִליָבָמּה.

ְקַטּנֹות  ְׁשֵּתיֶהן  ָהיּו  ֲאָחיֹות:  ִלְׁשֵּתי  ְנׂשּוִאין  ַאִחים  טו  ְׁשֵני 
ִמּׁשּום  ֵּתֵצא   – ֵמֶהן  ֶאָחד  ּוֵמת  ֵחְרׁשֹות,  אֹו  ְלָמֵאן  ָהְראּויֹות 
ַאַחת  ָהיּו  ַהִּיּבּום;  ּוִמן  ַהֲחִליָצה  ִמן  ּוְפטּוָרה  ִאָּׁשה,  ֲאחֹות 
ְּגדֹוָלה ְוַאַחת ְקַטָּנה, ּוֵמת ַּבַעל ַהְּקַטָּנה – ֵּתֵצא ִמּׁשּום ֲאחֹות 
ֶׁשְּתָמֵאן  ַהְּקַטָּנה  ֶאת  ְמַלְּמִדין   – ַהְּגדֹוָלה  ַּבַעל  ֵמת  ִאָּׁשה*; 

ְּבַבְעָלּה, ְוִתְהֶיה ְּגדֹוָלה זֹו ֻמֶּתֶרת ִליָבָמּה.

אֹו  ִּפְּקחֹות  ֲאָחיֹות  ִלְׁשֵּתי  ְנׂשּוִאין  ֵחְרִׁשין  ַאִחים  טז  ְׁשֵני 
ֲאָחיֹות  ְׁשֵּתי  ְוֵכן  ֵחֶרֶׁשת,  ְוַאַחת  ִּפַּקַחת  ַאַחת  אֹו  ֵחְרׁשֹות 
ֵחְרׁשֹות ְנׂשּואֹות ִלְׁשֵני ַאִחים ִּפְּקִחין אֹו ֵחְרִׁשין אֹו ֶאָחד ִּפֵּקַח 
ְוֶאָחד ֵחֵרׁש, ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהן – ִאְׁשּתֹו ְּפטּוָרה ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן 
ִמְּׁשֵניֶהן  ֶאָחד  ִנּׂשּוֵאי  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ִאָּׁשה,  ֲאחֹות  ִמּׁשּום  ַהִּיּבּום 

ִנּׂשּוִאין ְּגמּוִרין.

יז  ְׁשֵני ַאִחים, ֶאָחד ִּפֵּקַח ְוֶאָחד ֵחֵרׁש, ְנׂשּוִאין ִלְׁשֵּתי ֲאָחיֹות 
ִהיא  ַהִּפַּקַחת  ַוֲהֵרי  ִּפַּקַחת,  ְוַאַחת  ֵחֶרֶׁשת  ַאַחת  אֹו  ִּפְּקחֹות 
ֵאֶׁשת ַהִּפֵּקַח: ֵמת ַהֵחֵרׁש – ֵּתֵצא ִאְׁשּתֹו ִמּׁשּום ֲאחֹות ִאָּׁשה; 
ְּגמּוִרין,  ִנּׂשּוִאין  ֶׁשֵּמת  ַהִּפֵּקַח  ְוִנּׂשּוֵאי  הֹוִאיל   – ַהִּפֵּקַח  ֵמת 
ְוִזַּקת ֶזה ַהֵחֵרׁש ְּגמּוָרה, ְוִנּׂשּוֵאי ַהֵחֵרׁש ֵאיָנם ִנּׂשּוִאין ְּגמּוִרין, 
לֹו,  ְזקּוָקה  ֶׁשֲאחֹוָתּה  ִמְּפֵני  ְּבֵגט,  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  מֹוִציא  ֶזה  ֲהֵרי 
ִמְּפֵני  ִלְכנֹס  ָיכֹול  ַהִּפֵּקַח ֲאסּוָרה ְלעֹוָלם, ֶׁשֵאינֹו  ָאִחיו  ְוֵאֶׁשת 

ֲאחֹוָתּה, ְוֹלא ַיֲחֹלץ ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֵחֵרׁש.

ִאְׁשּתֹו  ַהֵחֵרׁש  ֶזה  ֶׁשּיֹוִציא  ֲחָכִמים  ָּגְזרּו  יח  ְוָלָּמה 
אֹוֵכל  ְּכָקָטן  ֵהן  ֲהֵרי  ֶאָּלא  ִחּיּוב,  ְּבֵני  ֵאיָנן  ְוֵהם  ַהֵחֶרֶׁשת, 
ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  ְלַהְפִריׁשֹו?  ְמֻצִּוין  ִּדין  ֵּבית  ֶׁשֵאין  ְנֵבלֹות, 
ְלָזר, ִנֵּׂשאת  ֲאחֹוָתּה  ִנְמֵצאת   – ִעּמֹו  ִאְׁשּתֹו  ֵּתֵׁשב   ִאם 



 – ִאָּׁשה  ֲאחֹות  ִמּׁשּום  ִנְפְטָרה  ְויֹאְמרּו 
כשלמעשה לא פקעה ממנה זיקתה. וכיוון 
שגירש אותה, יתברר שנישואיה לא היו 

גמורים, ואחותה אסורה לעולם.

אך   – ַּבֲחִליָצה  ָאִחיו  ֵאֶׁשת  יט  ְוֶאת 
אסור לו לייבם אותה )כלעיל יז(.

 – ִנּׂשּוִאין  ָהֶעְרָוה  ִנּׂשּוֵאי  כ  ִאם 
כנישואין  נחשבים  החרש  שנישואי 
גמורים. ֲהֵרי ַהְּׁשִנָּיה ָצָרָתּה ּוְפטּוָרה – 
ָּבּה  ככל צרת ערווה.    כא  ְוַכּיֹוֵצא 
– שהיא ערווה עליו, כגון כלתו. ֶׁשֵאין 
ולכן צרתה  ְּגמּוִרין –  ַהֵחֶרֶׁשת  ִנּׂשּוֵאי 

ספק צרת ערווה.

הדברים.  כוונת   – ַהְּדָבִרים  כב  ִעְנַין 
ֶעְרָוה ִעם ָהַאֶחֶרת – שאסור לשאת אותה 

לאישה, אם נשא את קרובתה.

א1  ְוֵאין ָידּוַע ֵאי זֹו ֵמֶהן ִקֵּדׁש – כגון 
שאמר 'הרי אחת מכן מקודשת לי בזה', 
ונתן להן את כסף הקידושין )אישות ט,ג(.

א2  ְוִנְמָצא ֶׁשָּנָׂשא ְקרֹוַבת ְזקּוָקתֹו – וגם 
אינו יכול לחלוץ לאחת מהן ולייבם את 
האחרת, מפני שאחות חלוצתו אסורה 
מֹוִציִאין  ֵאין  )לעיל א,יג(.  בחייה  עליו 
ִמָּיָדם – 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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ַהֵחֵרׁש  מֹוִציא  ְלִפיָכְך  ִאָּׁשה.  ֲאחֹות  ִמּׁשּום  ִנְפְטָרה  ְויֹאְמרּו: 
ִאְׁשּתֹו ְּבֵגט, ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ֲאחֹוָתּה ֲאסּוָרה ְלעֹוָלם.

יט  ְוֵכן ְׁשֵני ַאִחים ִּפְּקִחין ְנׂשּוִאין ִלְׁשֵּתי ֲאָחיֹות, ַאַחת ִּפַּקַחת 
ְוַאַחת ֵחֶרֶׁשת: ֵמת ַּבַעל ַהֵחֶרֶׁשת – ֵּתֵצא ִמּׁשּום ֲאחֹות ִאָּׁשה; 
ֵמת ַּבַעל ַהִּפַּקַחת – מֹוִציא ֶאת ִאְׁשּתֹו ַהֵחֶרֶׁשת ְּבֵגט ְוֶאת ֵאֶׁשת 

ָאִחיו ַּבֲחִליָצה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִּפֵּקַח, ְוָיכֹול ַלֲחֹלץ.

ְׁשֵּתי  ָנׂשּוי  ְוַהֵחֵרׁש  ֵחֵרׁש,  ְוֶאָחד  ִּפֵּקַח  ֶאָחד  ַאִחים,  כ  ְׁשֵני 
 – ַהֵחֵרׁש  ּוֵמת  ַהִּפֵּקַח,  ַעל  ֶעְרָוה  ֵמֶהן  ָהַאַחת  ִּפְּקחֹות,  ָנִׁשים 
ְׁשֵּתיֶהן ְּפטּורֹות ַעל ָּכל ָּפִנים: ִאם ִנּׂשּוֵאי ָהֶעְרָוה ִנּׂשּוִאין – ֲהֵרי 
ַהְּׁשִנָּיה ָצָרָתּה, ּוְפטּוָרה; ְוִאם ֵאין ִנּׂשּוֵאי ָהֶעְרָוה ִנּׂשּוִאין – ָּכְך 
ֹלא ִיְהיּו ִנּׂשּוֵאי ָצָרָתּה ִנּׂשּוִאין.    כא  ָהְיָתה ִּבּתֹו ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה 
ֵחֶרֶׁשת ּוְנׂשּוָאה ְלָאִחיו ַהִּפֵּקַח – ָצָרָתּה חֹוֶלֶצת ְוֹלא ִמְתַיֶּבֶמת, 

ֶׁשֵאין ִנּׂשּוֵאי ַהֵחֶרֶׁשת ְּגמּוִרין.

הכלל

כב  ָּכל ָמקֹום ֶׁשָאַמְרנּו ַּבֲהָלכֹות ֵאּלּו 'ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות' – ֶאָחד 
ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות אֹו ִאָּׁשה ּוִבָּתּה אֹו ִאָּׁשה ּוַבת ִּבָּתּה ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה; ִעְנַין 
ַהְּדָבִרים ֶׁשֵהן ְׁשֵּתי ָנִׁשים, ֶׁשָהַאַחת ֵמֶהן ֶעְרָוה ִעם ָהַאֶחֶרת, ְוִאי 
ֶאְפָׁשר ִלָּׂשא ְׁשֵּתיֶהן ִמּׁשּום ֶעְרָוה. ְוֵכן ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר 'ֲאחֹות 
ִאְׁשּתֹו' אֹו 'ֲאחֹות ְיִבְמּתֹו' – ֶאָחד ֲאחֹוָתּה אֹו ִאָּמּה אֹו ִּבָּתּה; 

ִעְנַין ַהְּדָבִרים: ַאַחת ִמְּקרֹובֹוֶתיָה ֶׁשֵהן ֶעְרָוה ִעָּמּה.

ִמיִני ֶרק ׁשְ ּפֶ פרק ח 

ספקות

ספק בשאלת זהות היבמה

א1  ִמי ֶׁשִּקֵּדׁש ַאַחת ִמְׁשֵּתי ֲאָחיֹות, ְוֵאין ָידּוַע ֵאי זֹו ֵמֶהן ִקֵּדׁש, 
ַלֲאֵחִרים.  ְלַהִּתיָרן  ְּכֵדי  ִלְׁשֵּתיֶהן  חֹוֵלץ   – ֶאָחד  ָאח  ְולֹו  ּוֵמת 
ָהיּו לֹו ְׁשֵני ַאִחין – ֶאָחד חֹוֵלץ ְלַאַחת ֵמֶהן ַּבְּתִחָּלה, ְוַהֵּׁשִני 
ֲהֵרי  ָּפִנים: ִאם זֹו ִהיא ֶׁשִּקֵּדׁש ָאִחיו –  ַלְּׁשִנָּיה ַעל ָּכל  ְמַיֵּבם 
ִיֵּבם אֹוָתּה; ְוִאם ֵאיָנּה ֵאֶׁשת ָאִחיו – ֲהֵרי ָנָׂשא ִאָּׁשה ִמְּׁשָאר 

ַהָּנִׁשים, ַוֲאחֹוָתּה ֶׁשָהְיָתה ֵאֶׁשת ָאִחיו ְּכָבר ֶנְחְלָצה.

ֵאֶׁשת  ִהיא  ָהַאֶחֶרת  ֶׁשָּמא  ְּתִחָּלה,  ָהַאַחת  ְיַיֵּבם  ֹלא  א2  ֲאָבל 
ָהַאִחים  ְׁשֵני  ָקְדמּו  ְזקּוָקתֹו.  ְקרֹוַבת  ֶׁשָּנָׂשא  ְוִנְמָצא  ָאִחיו, 

ְוָכְנסּו ְׁשֵּתי ַהְּיָבמֹות – ֵאין מֹוִציִאין ִמָּיָדם.
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ְוֶזה  ִלְׁשֵּתיֶהן  ֶזה חֹוֵלץ  ב  ראה איור. 
לייבם,  להם  ואסור   – ִלְׁשֵּתיֶהן  חֹוֵלץ 
שמא יבואו על אחות זקוקתם. ַהְּיִחיִדי 
חֹוֵלץ ִלְׁשֵּתיֶהן ַּבְּתִחָּלה – כדי לנתק את 
זיקתן לאחיו. ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים – מתקנת 
חכמים, מפני שהיא כגרושה )איסורי ביאה 

יז,ז(.

ֶׁשָּלֶזה  ֲחלּוָצתֹו  ְמַיֵּבם  איור.  ג  ראה 
– 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 
ֹלא  זקוקתו.  אחות  אינה  וכבר  חלצה, 
ְיַיְּבמּו ְׁשֵני ָהַאִחים ָהֲאֵחִרים – כדי שלא 

יישאו את קרובת זקוקתם.

מחבוא,   – ַמֲחבֹוָאה  איור.  ד  ראה 
ְׁשֵני  ְוִנְתָעְרבּו  וחשוך.  נסתר  מקום 
ַהְּיָלִדים – ואי אפשר לדעת מי בנה של 
ַהַּתֲערֶֹבת – גדלו הילדים  ְוִהְגִּדילּו  מי. 

שנתערבו אלו באלו.
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איור מבאר להלכה ב – במקרה הראשון: ראובן ושמעון 
אחים. דוד ואליאב אחים. חגלה ומלכה אחיות. במקרה 

השני: ראובן ושמעון ולוי אחים.

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

ולוי מייבם את מלכה.

ראובן  בנים,  שלושה  )"הזקנה"(  ללאה  ד:  להלכה  מבאר  איור 
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 
הזקנה,  בני  יבמות.  ושרה  תמר  נעשו  ומשה,  דוד  מתו  ולשרה. 
יכול  אינו  לוי  אבל  לחלוץ,  או  לייבם  יכולים  ושמעון,  ראובן 
לייבם, מפני שיש ספק מי משתי הנשים היא אשת בנו.
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ב  ְׁשַנִים ֶׁשִּקְּדׁשּו ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות, ֶזה ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאי זֹו ִקֵּדׁש, ְוֶזה 
 – ָאח  ְוָלֶזה  ָאח  ָלֶזה  ְׁשֵניֶהן:  ּוֵמתּו  ִקֵּדׁש,  זֹו  ֵאי  יֹוֵדַע  ֵאינֹו 
ְוָלֶזה  ֶאָחד  ָאח  ָלֶזה  ִלְׁשֵּתיֶהן;  ְוֶזה חֹוֵלץ  ִלְׁשֵּתיֶהן  ֶזה חֹוֵלץ 
ְׁשַנִים – ַהְּיִחיִדי חֹוֵלץ ִלְׁשֵּתיֶהן ַּבְּתִחָּלה, ְוַהְּׁשַנִים: ֶאָחד חֹוֵלץ 
ִראׁשֹון, ְוַהֵּׁשִני ְמַיֵּבם. ְוִאם ָקְדמּו ְוָכְנסּו – ֵאין מֹוִציִאין ִמָּיָדם, 
ָחַלץ,  ִמָּסֵפק  ַהְּיִחיִדי,  ֶׁשָחַלץ  ֶׁשַהֲחִליָצה  ּכֲֹהִנים,  ָהיּו  ַוֲאִפּלּו 
ְוַהֲחלּוָצה ֲאסּוָרה ְלכֵֹהן ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים, ּוִבְסֵפק ֲחלּוָצה ֹלא 

ָּגְזרּו.

ֶׁשָּלֶזה חֹוֵלץ  ָאִחיו  ַאִחים:  ְׁשֵני  ְוָלֶזה  ַאִחים  ְׁשֵני  ָלֶזה  ג  ָהיּו 
ַהֵּׁשִני  ָהָאח  ָּכְך  ְוַאַחר  ְלַאַחת,  חֹוֵלץ  ֶׁשָּלֶזה  ְוָאִחיו  ְלַאַחת, 
ְמַיֵּבם  ֶׁשָּלֶזה  ַהֵּׁשִני  ְוָהָאח  ֶׁשָּלֶזה,  ֲחלּוָצתֹו  ְמַיֵּבם  ֶׁשָּלֶזה 
ֲחלּוָצתֹו ֶׁשָּלֶזה. ָקְדמּו ְׁשֵני ַאִחים ְוָחְלצּו ִלְׁשֵּתיֶהן – ֹלא ְיַיְּבמּו 
ְׁשֵני ָהַאִחים ָהֲאֵחִרים, ֶאָּלא ֶאָחד חֹוֵלץ ַּבְּתִחָּלה ְוֶאָחד ְמַיֵּבם 

ַלְּׁשִנָּיה. ְוִאם ָקְדמּו ְוָכְנסּו – ֵאין מֹוִציִאין ִמָּיָדם.

בנים בספק

ד  ָהִאָּׁשה ֶׁשָהיּו ָלּה ָּבִנים ְוָהיּו ְלַכָּלָתּה ָּבִנים, ְוִנְתַעְּבָרה ָהִאָּׁשה 
ְוִנְתָעְרבּו  ַאַחת,  ְּבַמֲחבֹוָאה  ְׁשֵּתיֶהן  ְוָיְלדּו  ַּכָּלָתּה,  ְוִנְתַעְּבָרה 
ֵּכיַצד  ּוֵמתּו,  ָנִׁשים,  ְוָנְׂשאּו  ַהַּתֲערֶֹבת,  ְוִהְגִּדילּו  ַהְּיָלִדים,  ְׁשֵני 
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– שהיא  ָאִביו  ֲאִחי  ֵאֶׁשת  ֶׁשִהיא  ָסֵפק 
אסורה על בני הכלה לעולם, אף על פי 
שחלצו לה בני הזקנה )איסורי ביאה ב,א(. 
ֶּבן ָאִחיו – שמותר לו  ְוִאם ִהיא ֵאֶׁשת 

לשאת אותה לאישה )איסורי ביאה ב,יד(.

ה  ַהָּבִנים ַהְּידּוִעים – הבנים האחרים, 
לא אלו שנתערבו אלו באלו. ראה איור.

ַּבְעָלּה ְׁשלָׁשה  ו  ִמי ֶׁשֹּלא ָׁשָהת ַאַחר 
צריכה  והגרושה  האלמנה   – ֳחָדִׁשים 
להמתין שלושה חודשים עד שתינשא, 
כדי שיהיה אפשר לדעת אם הוולד נולד 
מזרעו של הבעל הראשון, שנולד לאחר 
הבעל  של  מזרעו  או  חודשים,  תשעה 
חודשים  שבעה  לאחר  שנולד  השני, 
)גירושין יא,יח; לעיל א,יט(. ְוָהיּו ָלּה ָּבִנים – 

אחרים. ֲאסּוָרה ַעל ָהָאָדם ְלעֹוָלם – ואין 
ַהֵּבן  ְוֵכן ֶזה  בה מצַות ייבום )לעיל א,ז(. 
ַהָּסֵפק – אם ימות אחד מאחיו של הבן 

המסופק.
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איור מבאר להלכה ה: נשי בני הכלה ונשי 
בני הזקנה נעשו יבמות. דוד ומשה חולצים 
אביגיל  הכלה,  בני  לנשי  ולדבורה.  לפנינה 
או חנה, הן דוד הן משה יכולים לחלוץ לכל 

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

מהן והאחר ייבם.

איור מבאר להלכה ו: 
כשמת הבן המסופק.
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ֵהן ִנָּתרֹות? ְּבֵני ַהַּכָּלה חֹוְלִצין ִלְׁשֵּתיֶהן ְּתִחָּלה ְוֹלא ְמַיְּבִמין, 
ֻמֶּתֶרת  ְוִתְהֶיה  ָאִחיו  ֵאֶׁשת  ֶׁשִהיא  ָסֵפק  ִמְׁשֵּתיֶהן  ַאַחת  ֶׁשָּכל 
ְּבֵני  ָעָליו. ֲאָבל  ֶעְרָוה  ְוִהיא  ָאִביו  ֲאִחי  לֹו, ָסֵפק ֶׁשִהיא ֵאֶׁשת 
ַהְּזֵקָנה – אֹו חֹוְלִצין אֹו ְמַיְּבִמין; ֶׁשִאם ִהיא זֹו ֵאֶׁשת ָאִחיו – 
ֲהֵרי ִיְּבָמּה; ְוִאם ִהיא ֵאֶׁשת ֶּבן ָאִחיו – ֻמֶּתֶרת ִהיא לֹו, ֶׁשְּכָבר 

ֶנְחְלָצה.

ֶׁשַּלְּזֵקָנה  ַהְּידּוִעים  ַהָּבִנים  ה  ֵמתּו 
ְּבֵני  ַקָּיִמין:  ַהַּתֲערֶֹבת  ְּבֵני  ַוֲהֵרי  ְוֶׁשְּלַכָּלָתּה, 
ְוֹלא  ַהְּזֵקָנה – חֹוְלִצין  ְּבֵני  ִלְנֵׁשי  ַהַּתֲערֶֹבת, 
ְמַיְּבִמין, ֶׁשִהיא ְסֵפק ֵאֶׁשת ֲאִחי ָאִביו, ֶׁשִהיא 
ֶעְרָוה ָעָליו; ְוִלְנֵׁשי ְּבֵני ַהַּכָּלה – ֶאָחד חֹוֵלץ 
ֶּבן  ָּפִנים: ִאם  ְמַיֵּבם ַעל ָּכל  ְוֶאָחד  ַּבְּתִחָּלה, 
ָחַלץ  ֲהֵרי   – ְּתִחָּלה  ֶׁשָחַלץ  ֶזה  הּוא  ַהַּכָּלה 
ֶּבן  הּוא  ַהַּתֲערֶֹבת  ִמן  ְוַהֵּׁשִני  ָאִחיו,  ֵאֶׁשת 
ַהְּזֵקָנה, ּוֻמָּתר לֹו ִלָּׂשא ֵאֶׁשת ֶּבן ָאִחיו ַאַחר 
ְּתִחָּלה  ֶׁשָחַלץ  ֶזה  ְוִאם  ִמְּיָבָמּה;  ֶׁשֶּנְחְלָצה 

הּוא ֶּבן ַהְּזֵקָנה – ֲהֵרי ָחַלץ ְלֵאֶׁשת ֶּבן ָאִחיו, ְוֹלא ָעָׂשה ְּכלּום, 
ְוַהֵּׁשִני ִמן ַהַּתֲערֶֹבת הּוא ֶּבן ַהַּכָּלה, ַוֲהֵרי ִיֵּבם ֵאֶׁשת ָאִחיו.

ו  ִמי ֶׁשֹּלא ָׁשָהת ַאַחר ַּבְעָלּה ְׁשלָׁשה ֳחָדִׁשים ְוִנֵּׂשאת ְוָיְלָדה, 
ְוֵאין ָידּוַע ִאם ֶּבן ִּתְׁשָעה ָלִראׁשֹון ִאם ֶּבן ִׁשְבָעה ָלַאֲחרֹון, ְוָהיּו 
ַהָּסֵפק,  ַהֵּבן  ֶזה  ֵמת  ִאם   – ַהֵּׁשִני  ּוִמן  ָהִראׁשֹון  ִמן  ָּבִנים  ָלּה 
ְּבֵני ָהִראׁשֹון ּוְבֵני ָהַאֲחרֹון חֹוְלִצין ְלִאְׁשּתֹו ְוֹלא ְמַיְּבִמין, ֶׁשָּכל 
ֶאָחד ֵמֶהן ֶׁשָּיבֹוא ְלַיֵּבם, ֶׁשָּמא ֵאינֹו ָאִחיו ֵמָאִביו, ַוֲהֵרי הּוא 
ָהָאָדם  ַעל  ֲאסּוָרה  ֵמִאּמֹו  ָאִחיו  ְוֵאֶׁשת  ְּבַוַּדאי,  ֵמִאּמֹו  ָאִחיו 
ְוֵכן ֶזה ַהֵּבן ַהָּסֵפק – חֹוֵלץ ִלְנׁשֹוֵתיֶהן  ְלעֹוָלם ִמּׁשּום ֶעְרָוה. 

ְוֹלא ְמַיֵּבם.



ז  ֵמִאָּׁשה זֹו ֶׁשִּנֵּׂשאת ְּבתֹוְך ְזַמן – היא 
ֵּביֵניֶהן  ֵאין  ֲהֵרי  למטה.  באיור  לאה 
ְּכָלל – שהרי אינו אחיו לא מן  ַאֲחָוה 
האב ולא מן האם. ְלִפיָכְך ֻמָּתר לֹו ִלָּׂשא 
ֶאת ִאְׁשּתֹו – כגון שלא היה לו אח אחר 
היא  אחר,  אח  לו  היה  אם  אך  ודאי. 
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  ֶאָחד ִמְּׁשֵני ַהָּבִנים ַהַּוָּדִאין – שהוא 
בנה של אחת מן הנשים האחרות.

ט  ּוֵמתּו ְׁשֵניֶהן – קודם שנתנו את הגט 
)ראה  אישה  לאותה  לתת  חייבים  שהם 
גירושין י,ה(. חֹוְלִצין ְוֹלא ְמַיְּבִמין – מפני 

אותה  לשאת  אסורים  אלו  וגם  שאלו 
לאישה: אחיו של הבעל הראשון חולץ 
לה כדין תורה, ואינו מייבם אותה, כיוון 
שקנסו אותה על שנישאה לבעלה השני 
)בבלי  לוודא שמת בעלה הראשון  בלי 
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 
לייבם  צריך  אינו  אך  חליצה,  בלא  זר 

אותה, כיוון שאינה זקוקה לו כלל.

לעבה
האלןושאר

לעבה
ינש האל

?

 לש  ינושארה  יאושינה
האל

 יינשה  יאושינה
האל לש

רמת הקבר

השמ ןועמש

קפוסמה ןבה

ץרפ
הרופצהנח

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

ונולד מהם משה.

השיא

ןב

תבורעתה ינב

ןב

השיא

ןב

השיא

ןב

השיא

ןב

השיא

ןב

ןב ןב ןב ןב

?

איור מבאר להלכה י: לכל אישה יש בן ודאי ובן מספק.
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ז  ָהָיה ֵּבן ָלִראׁשֹון ּוֵבן ַלֵּׁשִני ֶׁשֹּלא ֵמִאָּׁשה זֹו ֶׁשִּנֵּׂשאת ְּבתֹוְך 
ֶזה  ְלֵאֶׁשת  ַהָּסֵפק חֹוֵלץ  ַהֵּבן  ֶזה  ֲהֵרי  ֵמֶהן –  ֶאָחד  ּוֵמת  ְזַמן, 
ֶׁשֵּמת אֹו ְמַיֵּבם; ֶׁשִאם ָאִחיו ֵמָאִביו הּוא, ֲהֵרי ִיֵּבם ֶאת ִאְׁשּתֹו; 
ְוִאם ֵאינֹו ָאִחיו ֵמָאִביו – ֲהֵרי ֵאין ֵּביֵניֶהן ַאֲחָוה ְּכָלל, ְלִפיָכְך 

ֻמָּתר לֹו ִלָּׂשא ֶאת ִאְׁשּתֹו.

ח  ֵמת ַהֵּבן ַהָּסֵפק – ֶאָחד ִמְּׁשֵני ַהָּבִנים ַהַּוָּדִאין חֹוֵלץ ְלִאְׁשּתֹו 
ְּתִחָּלה, ְוַהֵּׁשִני ְמַיֵּבם ַעל ָּכל ָּפִנים: ִאם ָאִחיו הּוא – ֲהֵרי ִיֵּבם 
ֲהֵרי   – הּוא  ָהַאֵחר  ָהָאב  ּוֶבן  ָאִחיו,  ֵאינֹו  ְוִאם  ִאְׁשּתֹו;  ֶאת 

ֶנְחְלָצה ֵמֲאִחי ַּבְעָלּה.

שמעה שמת בעלה ונישאת

ְוִנֵּׂשאת,  ְוָׁשְמָעה ֶׁשֵּמת,  ִלְמִדיָנה ַאֶחֶרת  ט  ִמי ֶׁשָהַלְך ַּבְעָלּה 
ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ַהַּבַעל ָהִראׁשֹון, ּוֵמתּו ְׁשֵניֶהן, ָלֶזה ַאִחים ְוָלֶזה 

ַאִחים – ָאִחיו ֶׁשָּלֶזה ְוָאִחיו ֶׁשָּלֶזה חֹוְלִצין ְוֹלא ְמַיְּבִמין.

חמישה בנים מספק מחמש נשים

ְוִנְתַעְּברּו  ָידּוַע,  ֵּבן  ֵמֶהן  ַאַחת  ְלָכל  ֶׁשָהָיה  ָנִׁשים  י  ָחֵמׁש 
ַהְּוָלדֹות,  ְוִנְתָעְרבּו  ַאַחת,  ְּבַמֲחבֹוָאה  ְּכַאַחת  ְוָיְלדּו  ֲחִמְׁשָּתן, 
ְוִהְגִּדילּו ַהַּתֲערֹובֹות, ְוָנְׂשאּו ָנִׁשים, ּוֵמתּו ַהֲחִמָּׁשה ָהֲאָנִׁשים, 
ְוָנְפלּו ֲחֵמׁש ַהָּנִׁשים ִלְפֵני ַהֲחִמָּׁשה ַהָּבִנים ַהַּוָּדִאין, ֶׁשֵאין ֶאָחד 
ֵמֶהן יֹוֵדַע ֵאי זֹו ִהיא ֵאֶׁשת ָאִחיו, ֵּכיַצד ַּתָּקָנָתן? ַאְרָּבָעה ֵמֶהן 
ַאְרַּבע  ֶׁשֶּנְחְלָצה  זֹו  ִיָּׂשא  ְוַהֲחִמיִׁשי  ְּתִחָּלה,  ְלַאַחת  חֹוְלִצין 

ֲחִליצֹות ַעל ָּכל ָּפִנים.

יא  ֵּכיַצד? ִאם ֵאֶׁשת ָאִחיו ִהיא – ֲהֵרי ִיֵּבם אֹוָתּה; ְוִאם ֵאיָנּה 
ֵאֶׁשת ָאִחיו – ֲהֵרי ִהיא ֵאֶׁשת ָאח ֶאָחד ֵמָהַאְרָּבָעה, ַוֲהֵרי ָחְלצּו 



ֶׁשָּנָׂשא  ֶזה  ָהַאְרָּבָעה  ִמן  יא  ְוָהֶאָחד 
ָהִראׁשֹוָנה – יהיה בכלל החולצים כדי 
לייבם  האחים  מן  אחד  לכל  לאפשר 

)מ"מ(. 

ֲחִליָצה ְמֻעָּלה,  יב  ִעָּקִרים – כללים. 
ְּבִעיָלה ְּכֵׁשָרה – ראה לעיל ה,ט–י.
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ָלּה ַאְרַּבְעָּתן ְּתִחָּלה. ְוֵכן ַהְּׁשִנָּיה: חֹוְלִצין ָלּה ַאְרָּבָעה, ְוָהֶאָחד 
ַעד  ִיָּׂשֶאָּנה,  ְוַהֲחִמיִׁשי  ָהִראׁשֹוָנה,  ֶׁשָּנָׂשא  ֶזה  ָהַאְרָּבָעה  ִמן 
ֶׁשִּנְמְצאּו ַהָּבִנים ַהֲחִמָּׁשה ָנְׂשאּו ֶהָחֵמׁש ָנִׁשים ַאַחר ֶׁשֶּנְחְלָצה 

ָּכל ַאַחת ֵמֶהן ַאְרַּבע ֲחִליצֹות.

זהירות בספקות

ִמי  ֶׁשָּכל  ֵאּלּו,  ְּבִעָּקִרים  ַהְּסֵפקֹות  ְּבָכל  ִהָּזֵהר  יב  ּוְלעֹוָלם 
ֶׁשִּנְסַּתֵּפק ְלָך ֶׁשָּמא ַּבת ֲחִליָצה ִהיא ְלִאיׁש ֶזה אֹו ֵאיָנּה ְצִריָכה 
ָלּה  ֶׁשַּיֲחֹלץ  ַעד  ְלָזר,  ְלִהָּנֵׂשא  ִנֶּתֶרת  ֵאיָנּה   – ִמֶּמּנּו  ַלֲחִליָצה 
ֲאסּוָרה  ִּביָאָתּה  ֶׁשָּמא  ְלָך  ֶׁשִּיְסַּתֵּפק  ִמי  ְוָכל  ָהִאיׁש.  אֹותֹו 
ֵאיָנּה   – סֹוְפִרים  ִמִּדְבֵרי  ֵּבין  ּתֹוָרה  ִמִּדְבֵרי  ֵּבין  ֶזה,  ִאיׁש  ַעל 
ִמְתַיֶּבֶמת לֹו. ְוָכל ֶׁשֶּנְחְלָצה ֲחִליָצה ְמֻעָּלה אֹו ִנְבֲעָלה ְּבִעיָלה 

ְּכֵׁשָרה – ֻהְּתָרה ָצָרָתּה ְלָזר.

ְלִעְנַין  ֶׁשֶּיֶאְרעּו  ַהְּסֵפקֹות  ְּבָכל  ְותֹוֶרה  ָּתִבין  זֹו  ֶּדֶרְך  יג  ְוַעל 
ִּתְסמְֹך  ֶׁשֲעֵליֶהן  ָהִעָּקִרין  ָּכל  ֵּבַאְרנּו  ֶׁשֲהֵרי  ַוֲחִליָצה,  ִיּבּום 
ְוֵתַדע ִמי הּוא ֶׁשחֹוֵלץ ּוִמי הּוא ֶׁשְּמַיֵּבם, ּוִמי ִהיא ַהְּפטּוָרה ִמן 

ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהִּיּבּום ּוִמי ִהיא ָהְראּוָיה ְלִיּבּום.

ַען ַסיְּ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ ּבְ




