1

.+

גמרא סדורה
מסכת יבמות
.

.....

פרק ט"ו – " ָה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָה ְל ָכה"

לימוד פרק זה לרפואת כל הפצועים על קדושת ה'
ובייחוד לרב יהודה יהושע בן איטה ברנדה גליק
אש התורה הנלמד בפרק זה ירפא את אש התבערה,
ויחזירם לאיתנם הראשון בתוספת כח ועוצמה
וזכות הרבים יעורר רחמים לפני מנהיג העולם ,ויאמר לשטן די.
שהקב"ה ייגאלנו גאולה שלימה וקלה

מהדורה מנוקדת ,מפוסקת,
מחולקת לסוגיות ולפסקאות
עם רש"י
ז' שבט תשע"ה

.

דוּרה
ְגּ ָ2מ ָרא ְס ָ

בהצלחה  -יגעת ומצאת  -תאמין!!!

להארות והערות
דניאל ברק ווינט
טל' – 0526071122
דוא"ל vinetdb81@gmail.com
עתניאל ד.נ .הר חברון 90407
©
כל הזכויות על הטקסט ,ניקוד ופיסוק
שמורות למכון הישראלי לפרסומים תלמודיים.
כל הזכויות על החלוקה לסוגיות ופסקאות
שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'" ולדניאל ברק ווינט.
ניתן לצלם ולהדפיס לשם לימוד לצורך אישי וללא מטרות רווח.

"ה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָהלְ כָ ה"
מסכת יבמות פרק ט"ו – ָ

585

מסכת יבמות פרק ט"ו – " ָה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָה ְלכָ ה"
 .1קיד ,ב
ִמ ְׁשנָה
ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָה ְל ָכה ִהיא ו ַּב ְע ָל ּה ִל ְמ ִדינַ ת ַה ָ ּים,
ׁ ָשלוֹ ם ֵ ּבינוֹ ְל ֵבינָ ּה,
וְ ׁ ָשלוֹ ם ָ ּבעוֹ ָלם.
שא.
"מת ַ ּב ְע ִלי" ִּ -ת ָ ּנ ֵ ׂ
ו ָּב ָאה ,וְ ָא ְמ ָרהֵ :
יבם.
"מת ַ ּב ְע ִלי" ִּ -ת ְתיַ ֵ ּ
ֵ
ׁ ָשלוֹ ם ֵ ּבינוֹ ְל ֵבינָ ּהּ ,ו ִמ ְל ָח ָמה ָ ּבעוֹ ָלם,
ְק ָט ָטה ֵ ּבינוֹ ְל ֵבינָ ּה ,וְ ׁ ָשלוֹ ם ָ ּבעוֹ ָלם,
"מת ַ ּב ְע ִלי" ֵ -אינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת.
אתה וְ ָא ְמ ָרהֵ :
ו ָּב ָ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְלעוֹ ָלם ֵאינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת,
יה ְקרו ִּעין.
ד
ּב
ו
ה,
כ
וֹ
ְ גָ ֶ ָ
אתה בּ ָ
ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָ ּב ָ
שא.
ָא ְמר ּו לוֹ ַ :א ַחת זוֹ  ,וְ ַא ַחת זוֹ – ִּת ָ ּנ ֵ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
"ק ָט ָטה ֵ ּבינוֹ ְל ֵבינָ ּה".
"שלוֹ ם ֵ ּבינוֹ ְל ֵבינָ ּה" ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָקבָ ֵעי לְ ִמ ְיתנֵ יְ :
ָּת ָנאָ ׁ :
"מ ְל ָח ָמה ָ ּבעוֹ ָלם".
"שלוֹ ם ָ ּבעוֹ ָלם" ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָקבָ ֵעי לְ ִמ ְיתנֵ יִ :
ָּת ָנאָ ׁ :
ָא ַמר ָרבָ א:
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ִמלְ ָח ָמה?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ְמ ָרה ִ ּב ְד ָד ֵמי,
ָסלְ ָקא ַד ְע ָּתא ְ ּבכָ ל ָהנֵ י דְּ ִא ְיקטוּל ,הוּא ּ ָפלֵ יט?!
ִאם ִּת ְימצָ א לוֹ ַמרֵּ ,כיוָ ן דְּ ׁ ָשלוֹ ם ֵ ּבינוֹ לְ בֵ ינ ָּה נ ְָט ָרא ַעד דְּ ָחזְ יָ א,
זִ ְימ ִנין דְּ ָמח ּו לֵ ּיה ְ ּבגִ ָירא אוֹ ְ ּברו ְּמ ָחא וְ ָסבְ ָרא וַ דַּ אי ֵמת,
וְ ִא ָּיכא דַּ ֲעבַ ד ַס ְמ ְּת ֵרי וְ ַח ּיָה.

רש"י
מתני'
האשה ושלום בעולם .שאין .
שעת חירום דתימא בדדמי
מאומד לבה אם פירש הימנה
חדש או חדשים ודאי הואיל
ולא חזר הרגוהו ליסטים
דהואיל ולאו שעת חירום אי לא
חזיתיה דמית חיישא לקלקולא
שמא יבא לאחר שניסת ותהא
מקולקלת כדאמר בהאשה רבה
)לעיל דף פז (:ולא אמרה
בדדמי:
קטטה בינו לבינה .י''ל מתוך
ששונאתו היא רוצה לאסור
עצמה עליו:
גמ'
בדדמי .מאומד לבה ואע''ג דלא
כדפרישית
דמית
חזיתיה
דסברה סלקא דעתא בכל הני
דאיקטול הוא פליט בתמיה:
סמתרי .תחבושת:
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 .2קיד ,ב
ָסבַ ר ָרבָ א לְ ֵמ ַימר:
ְר ָעבוֹ ן ֵ -אינוֹ ְּכ ִמלְ ָח ָמה,
דְּ לָ א ָא ְמ ָרה ִ ּב ְד ָד ֵמי.
ֲה ַדר ָא ַמר ָרבָ א:
ְר ָעבוֹ ן ֲה ֵרי הוּא ְּכ ִמלְ ָח ָמה.
דְּ ַה ִהיא דַּ ֲא ַתת לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ָרבָ א,
"ב ְעלִ י ֵמת ָ ּב ָר ָעב".
ָא ְמ ָרה לֵ ּיהּ ַ :
ָא ַמר לָ ּהַ ׁ :ש ּ ִפיר ָעבְ ַד ְּת דְּ ׁ ֵשיזַ בְ ְּת ַנפְ ׁ ִש ְיך,
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך דִּ בְ ַההוּא ּפו ְּר ָּתא דְּ נ ְָפ ִפ ָיתא דְּ ׁ ָשבְ ַק ְּת לֵ ּיה ֲהוָ ה ַח ֵ ּיי?
ָא ְמ ָרה לֵ ּיהָ :מר נ ִַמי יָ ַדע דְּ כִ י ַהאי ַ ּגוְ ו ָנא לֹא ַח ֵ ּיי.

רש"י
שפיר עבדת .לנסותה ולתופשה
מתוך דבריה נתכוון:
דשיזבת נפשך .שהנחת אותו
אפי' חי וברחת לך משום דכי
תעלה בדעתיך דבההוא פורתא
דנפפיתא קמח מנופה בנפה חיי
בתמיה:
מר נמי ידע כו' .אלמא אמרה
בדדמי ומשום האי מעשה הדר
ביה רבא:
מת וקברתיו .דאילו במלחמה
סברה שמא ברח וניצל אבל
ברעב היא סבורה איך יחיה:
מפולת .שנפל הבית עליו או בא
רוח סערה והיה מפיל כל בתי
העיר:

ֲה ַדר ָא ַמר ָרבָ א:
ְר ָעבוֹ ן ּ ְ -ג ִר ָיעא ִמ ִּמלְ ָח ָמה.
"מת ַ ּב ְעלִ י ַ ּב ִּמלְ ָח ָמה" הוּא דְּ לָ א ְמ ֵה ְימ ָנא,
דְּ ִאילּ ּו ִמלְ ָח ָמהִּ ,כי ָא ְמ ָרהֵ :
"מת ַעל ִמ ּ ָטתוֹ " ְ -מ ֵה ְימ ָנא.
ָהאֵ :
ּ
"מת ו ְּקבַ ְר ִּתיו".
וְ ִאילּ ּו ַג ֵ ּבי ְר ָעבוֹ ן ַעד דְּ ָא ְמ ָרהֵ :
' ַמ ּפוֹ לֶ ת' ֲ -ה ֵרי הוּא ְּכ ִמלְ ָח ָמה,
דְּ ָא ְמ ָרה ִ ּב ְד ָד ֵמי.
ׁ ִשילּ ו ַּח ְנ ָח ׁ ִשים וְ ַע ְק ַר ִ ּבים ֲ -ה ֵרי ֵהן ְּכ ִמלְ ָח ָמה,
דְּ ָא ְמ ָרה ִ ּב ְד ָד ֵמי.
דֶּ בֶ ר:
ָא ְמ ִרי לָ ּה ֲ -ה ֵרי הוּא ְּכ ִמלְ ָח ָמה,
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ֵ -אינוֹ ְּכ ִמלְ ָח ָמה.
" ָא ְמ ִרי לָ ּה ֲ -ה ֵרי הוּא ְּכ ִמלְ ָח ָמה"  -דְּ ָא ְמ ֵרי ִ ּב ְד ָד ֵמי.
"וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ֵ -אינוֹ ְּכ ִמלְ ָח ָמה"  -דְּ ָס ְמכִ י ַאדְּ ָא ְמ ֵרי ֱאינ ׁ ֵָשיַ ׁ :שב ׁ ְש ִנין ֲהוָ ה מוֹ ָתנָ א וְ ֱאינ ָׁש ְ ּבלֹא ׁ ְשנֵי לֹא ָאזֵ יל.
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 .3קיד ,ב – קטו ,א
ִא ָ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
ֶה ֱחזִ ָיקה ִהיא ִמלְ ָח ָמה ָ ּבעוֹ לָ ם ַמהוּ?
ִמי ָא ְמ ִרינַן:
ַמה ָּל ּה לְ ׁ ַש ֵּקר?
"שלוֹ ם ָ ּבעוֹ לָ ם".
קטו,א דְּ ִאי ָ ּב ֲע ָיא ָא ְמ ָרהָ ׁ :
אוֹ דִּ לְ ָמאֵּ :כיוָ ן דְּ ִא ַיח ְּז ָקהָ ,א ְמ ָרה ִ ּב ְד ָד ֵמי וְ לֹא ָא ֵתי ' ַמה ִּלי לְ ׁ ַש ֵ ּקר' ו ֵּמ ַרע ֶחזְ ָק ֵת ּיה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ישינ ּו ָע ֵלינ ּו ַ ּביִ ת",
"ע ׁ ּ ִ
" ִ
ישינ ּו ָע ֵלינ ּו ְמ ָע ָרה",
"ע ׁ ּ ִ
ִ
"הוּא ֵמת ,וַ ֲאנִ י נִ ַּצ ְל ִּתי" ֵ -אינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת"!
228
ִיסא לְ ִד ֵיד ּיה נ ִַמי ִא ְית ְר ֵח ׁיש ִנ ָיסא.
ׁ ָשאנֵ י ָה ָתם דְּ ַא ְמ ִרינַן לָ ּהִּ :כי ֵהיכִ י דִּ לְ ִד ָיד ְך ִא ְית ְר ֵח ׁיש נ ָ

ָּתא ׁ ְש ַמע:
ּ
"נָ ְפל ּו ָע ֵלינ ּו גוֹ יִ ם",
יס ִטים",
"נָ ְפל ּו ָע ֵלינ ּו ִל ְ
"הוּא ֵמת ,וְ נִ ַּצ ְל ִּתי" – נֶ ֱא ֶמנֶ ת"!
ָה ָתם כִ ְד ַרב ִא ִידי ,דְּ ָא ַמר ַרב ִא ִידי:
ִא ׁ ּ ָשה ְּכלֵ י זֵ יינ ָּה ָעלֶ ָיה.
ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דִּ בְ ׁ ִשילְ ֵהי ִהלּ וּלֵ ּיה ִא ְיתלִ י נו ָּרא ֵ ּבי ְ ּג ָננֵי,
"חז ּו ַ ּגבְ ַראיֲ ,חז ּו ַ ּגבְ ַראי"ָ ,אתוָּ ,חז ּו ַ ּגבְ ָרא ֲחרוּכָ א דִּ ׁ ְש ִדי ,ו ִּפ ְס ָּתא דְּ י ָָדא דְּ ׁ ַש ְד ָיא.
ָא ְמ ָרה לְ ה ּו דְּ בֵ ְיתהוֲּ :
ישינ ּו ָע ֵלינ ּו ְמ ָע ָרה".
"ע ׁ ּ ִ
ישינ ּו ָע ֵלינ ּו ַ ּביִ ת"ִ ,
"ע ׁ ּ ִ
ָסבַ ר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ָאבִ ין לְ ֵמ ַימרַ :ה ְיינ ּו ִ
ָא ַמר ָרבָ א:
ִמי דָּ ֵמי?!
"חז ּו ַ ּגבְ ַראי ֲחז ּו ַ ּגבְ ַראי".
:
ה
ר
מ
א
ק
ֲ
ָה ָתם לֹא ָ ָ ְ ָ
וְ עוֹ דּ ַ ,גבְ ָרא ֲחרוּכָ א דִּ ׁ ְש ִדי ו ִּפ ְס ָּתא דְּ י ָָדא דְּ ׁ ַש ְד ָיא.
וְ ַרב ִח ָ ּייא ַ ּבר ָאבִ ין?
ַ ּגבְ ָרא ֲחרוּכָ א דְּ ׁ ַש ְד ָיא,
ֵא ָימא ִאי ִנ ׁיש ַא ֲח ִרינָ א ֲא ָתא לְ ַא ּצוּלֵ י ,וַ ֲאכִ ילְ ֵת ּיה נו ָּרא,
ו ִּפ ְס ָּתא דְּ י ָָדא דְּ ׁ ַש ְד ָיא נו ָּרא ִא ְיתלִ ָיא וְ ִא ְתיְ לִ יד ֵ ּב ּיה מו ָּמא ו ֵּמ ֲח ַמת ִּכ ּיסו ָּפא ֲאזַ ל וַ ֲע ַרק לְ ָעלְ ָמא.
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הגהת מסורת הש"ס

רש"י
החזיקה היא מלחמה בעולם.
שלא היינו יודעים שיש מלחמות
באותן מדינות אלא מפיה:
דאי בעיא אמרה שלום בעולם.
ומהימנא השתא נמי מהימנא
או דלמא הכא ליכא למימר מה
לה לשקר דאיהי גופא לא
מכוונה לשקורי אלא כיון
דאתחזק מלחמה אמרה בדדמי
וסבורה היא שמת ואי קשיא
תיפשוט ליה ממתניתין דקתני
שלום בעולם נאמנת דהא ודאי
מת בעלי במלחמה קאמרה דאי
על מטתו מאי אריא שלום
בעולם אפי' מלחמה בעולם
אמרן לעיל כי אמרה מת על
מטתו מהימנא אלא ודאי מת
במלחמה איצטריך לאשמועי'
היינו החזיקה היא מלחמה
בעולם תריץ מתניתין דאמרה
מת סתמא ואשמועינן מתניתין
דהואיל ושלום בעולם אע''ג
דלא אמרה על מטתו בהדיא
מסתמא מת על מטתו קאמרה
ובזמן שיש מלחמה בעולם
מסתמא מת במלחמה קאמרה
עד דאמרה מת על מטתו וכי
קמיבעיא ליה לרבא כגון דיש
שלום בעולם ואמרה איהי מת
במלחמה:
עישינו עלינו בית .הציתוהו
באש ונתמלא עשן ואני ברחתי
והוא נשאר שם ומת:
אינה נאמנת .והא הכא
דהחזיקה היא מלחמה זו וקתני
אינה נאמנת ולא אמרי' מה לה
לשקר דאי בעיא אמרה מת
סתמא:
שאני התם .דהכי קאמרה
דכשנתמלא עשן ברחה ולא
המתינה עד שתראהו מת ואי
משום עשן כי היכי דלדידך
איתרחיש ניסא כו' אבל לגבי
מלחמה איכא למימר לא אמרה
אי לא חזיתיה דהא אי בעיא
לשקורי לא הוי מחזקה מלחמה
בעולם:
נפלו עלינו עובדי כוכבים כו'.
והא הכא היא החזיקה וקתני
נאמנת אלמא אמרינן מה לה
לשקר:
התם כדרב אידי בר אבין.
כלומר הכא כיון דמלחמה
קטנה היא דאיהי הוה בהדיה
לא אמרה בדדמי אלא נטרה
וחזיא ליה דמית דאשה לא
מסתפיא מלסטים:
כדר' אידי .במסכת ע''ז בפ' אין
מעמידין )דף כה:(:
חזו גבראי .שהאש אוכלתו:
היינו עישינו .דאמרן כי היכי
דלדידך איתרחיש כו':
פסתא דידא .מאיש אחר ]הבא
להצילו[:
ואתיליד מומא .בבעלה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4קטו ,א-ב
ִא ָ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
ֵעד ֶא ָחד ְ ּב ִמלְ ָח ָמה ַמהוּ?
ַט ֲע ָמא דְּ ֵעד ֶא ָחד ְמ ֵה ָימן ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִמ ְּיל ָתא דַּ ֲעבִ ָידא לְ ִאיגְ ל ּויֵי הוּא ,לֹא ְמ ׁ ַש ֵ ּקר,
ָהכָ א נ ִַמי לָ א ְמ ׁ ַש ֵ ּקר,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ַט ֲע ָמא דְּ ֵעד ֶא ָחד ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִהיא ּגו ָּפא דָּ ְי ָיקא ו ִּמי ַ ּנ ּ ְסבָ א,
וְ ָהכָ אֵּ ,כיוָ ן דְּ זִ ְימ ִנין דְּ ָסנְ ָיא לֵ ּיה ,לָ א דָּ י ְָיקא ו ִּמי ַ ּנ ּ ְסבָ א.
ָא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יבא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּי ַר ְד ִּתי ִלנְ ַה ְרדְּ ָעא ְל ַע ֵ ּבר ַה ׁ ּ ָשנָ ה,
אתי נְ ֶח ְמיָ ה ִא ׁיש ֵ ּבית דְּ ִלי,
ָמ ָצ ִ
ש ָר ֵאל ַעל ִּפי ֵעד ֶא ָחד,
יאין ֶאת ָה ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
וְ ָא ַמר ִליָ ׁ :ש ַמ ְע ִּתי ׁ ֶש ֵאין ַמ ּ ִ ׂ
ש ִ
ֶא ָ ּלא ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ָ ּבבָ א.
וְ נַ ְמ ִּתי לוֹ ּ ֵ :כן ַהדְּ ָב ִרים.
ָא ַמר ִליֱ :אמוֹ ר ָל ֶהם ִמ ׁ ּ ְש ִמיַ :א ֶּתם יוֹ ְד ִעים ַה ְּמ ִדינָ ה ַהזּוֹ ְמ ׁשו ֶ ּּב ׁ ֶשת ִ ּבגְ יָ יסוֹ ת,
יאל ַה ָּז ֵקן ׁ ֶש ַּמ ּ ִ ׂ
יאין ָה ִא ׁ ּ ָשה ַעל ּ ִפי ֵעד ֶא ָחד" )יבמות קכב.(.
ש ִ
ָ ּכ ְך ְמקו ְ ּּב ַלנִ י ֵמ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַמאי " ְמ ִדינָה ְמ ׁשו ֶ ּּב ׁ ֶשת ִ ּבגְ ָייסוֹ ת?
ְ
ש ִיאין ַעל ּ ִפי ֵעד ֶא ָחד.
לָ אוַ ,אף ַעל ַ ּגב דִּ ְמ ִדינָה זוֹ ְמ ׁשו ֶ ּּב ׁ ֶשתָּ ,כך ְמקו ְ ּּבלַ נִ י ׁ ֶש ַּמ ּ ִ ׂ
ַאלְ ָמא ֵעד ֶא ָחד ְמ ֵה ָימן!
ָא ַמר ָרבָ א:
ִאי ָהכִ י,
"מ ִדינָ ה זוֹ "? ' ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּי ֵׁש ְ ּג ָייסוֹ ת' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ַמאי ׁ ְשנָ א ְ
ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א:
ָהכִ י ָק ָא ַמרַ :א ֶּתם יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ְּמ ִדינָ ה זוֹ ְמ ׁשו ֶ ּּב ׁ ֶשת ִ ּבגְ יָ יסוֹ ת,
וְ לָ א ֶאפְ ׁ ָשר לֵ ּיה לְ ִמ ׁ ְש ַ ּבק ֱאינ ׁ ֵָשי ֵ ּב ִיתי ו ַּמיְ ֵיתי ַק ֵּמי ַר ָ ּבנַן,
ש ִיאין ָה ִא ׁ ּ ָשה ַעל ּ ִפי ֵעד ֶא ָחד.
ָּכ ְך ְמקו ְ ּּבלַ ִני ֵמ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ׁ ֶש ַּמ ּ ִ ׂ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ימאי ִ ּב ְס ִפינָ ה ,וְ ָט ְב ָעה,
" ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ִ ּב ׁ ְשנֵ י ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ָהי ּו ָ ּב ִאין ִעם ַא ָ ּבא יוֹ ֵסי ֶ ּבן ִס ַ
יהן ַעל ּ ִפי נָ ׁ ִשים".
וְ ִה ּ ִ ׂ
שיא ַר ִ ּבי נְ ׁשוֹ ֵת ֶ
וְ ָהא ַמיִ ם ְּכ ִמלְ ָח ָמה דָּ מ ּו,
וְ נ ׁ ִָשיםֲ ,אפִ ילּ ּו ֵמ ָאה ְּכ ֵעד ֶא ָחד דָּ מ ּו,
שיא"!
וְ ָק ָתנֵיִ " :ה ּ ִ ׂ
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא?!
ַמיִם ׁ ֶש ֵאין לָ ֶהם סוֹ ף נִינְה ּו,
ּו ַמיִם ׁ ֶש ֵאין לָ ֶהם סוֹ ף ִ -א ׁ ְש ּתוֹ ֲאסו ָּרה!
ֶא ָּלאֵ ,היכִ י דָּ ֵמי?
דְּ ָא ְמ ֵריַ :א ּ ְס ִקינְה ּו ַק ָּמן,
קטו,ב וְ ָחזִ ינְה ּו לְ ַאלְ ַּתר ,וְ ָק ָא ְמ ִרי ִס ָימ ִנין,
דְּ לָ או ֲעלַ ְייה ּו ָס ְמכִ ינַןֶ ,א ָּלא ַא ִס ָימ ִנים.

רש"י
עד אחד במלחמה .מלחמה
בעולם ובא עד אחד ואמר מת
בעליך מי מהימן או לא:
והכא לא דייקא .ותרוייהו
אמרי בדדמי כן הדברים כאשר
אתה אומר:
מים כמלחמה .דאיכא למימר
בדדמי:
מים שאין להם סוף .מפרש בפ'
בתרא )לקמן קכא (.כל שעומד
ואין רואה מארבע רוחותיו:
אשתו אסורה .ואע''פ שיש עדים
כשרים שטבע שמא צף מתחת
המים ויצא:
וקאמרי סימנים .דאי לאו
סימנים חיישינן דלמא אחרים
נינהו לפי שהמים משנים צורת
הפנים ואין ניכר כל כך:

"ה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָהלְ כָ ה"
מסכת יבמות פרק ט"ו – ָ
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 .5קטו ,ב
ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דְּ ַאפְ ֵקיד ׁשו ְּמ ׁ ְש ֵמי ַ ּג ֵ ּבי ַחבְ ֵר ּיה,
ָא ַמר לֵ ּיהַ :הב לֵ ּיה ׁשו ְּמ ׁ ְש ֵמי.
ָא ַמר לֵ ּיהְ ׁ :ש ִקילְ ִּתינְהוּ.
וְ ָהא ֵּכן וְ כֵ ן ָהוְ יָין ,וּבְ ָחבִ ָיתא ַר ְמ ָיין.
ָא ַמר לֵ ּיה :דִּ ָיד ְך ׁ ְש ַקלְ ִּתינְהוּ ,וְ ָה ֵני ַא ֲח ִרי ֵני נִינְהוּ.
ָסבַ ר ַרב ִח ְסדָּ א לְ ֵמ ַימר:
ְ
ַהיְינ ּו " ׁ ְשנֵ י ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים" ,וְ לָ א ָא ְמ ִרינַןָ :ה ָנך ָאזְ ל ּו לְ ָעלְ ָמא ,וְ ָהנֵי ַא ֲח ִרינֵ י נִינְהוּ.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
ִמי דָּ ֵמי?! ָה ָתם ָק ָא ְמ ִרי ִס ָימנִ ים,
ָהכָ א ׁשו ְּמ ׁ ְש ֵמי ַמאי ִס ָימ ָנא ִאית לְ ה ּו?!
"כן וְ כֵ ן ָהוְ ָיין" ֵ -א ַימר חו ׁ ְּש ְ ּב ָנא ִא ְית ְר ִמי.
ו ְּד ָק ָא ַמר ֵּ
ישא ַ ּבר ַרב ִח ְסדָּ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ָא ַמר לֵ ּיה ָמר ַק ׁ ּ ִש ׁ ָ
ישינַן ׁ ֶש ָּמא ּ ִפי ּנָן?
ו ִּמי ָח ְי ׁ ִ
וְ ָה ְתנַן:
" ָמ ָצא ְ ּכ ִלי וְ כָ ת ּוב ָע ָליו:
קוֹ "ף ָ -ק ְר ָ ּבן,
שר,
ֵמ"ם ַ -מ ֲע ֵ ׂ
דָּ ֶל"ת  -דִּ ּמו ַּע,
ֵטי"ת ֶ -ט ֶבל,
ָּתי"ו ְּ -תרו ָּמה.
ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ַּס ָ ּכנָ ה ָהי ּו כּ וֹ ְת ִבין ָּתי"ו ַּת ַחת ְּתרו ָּמה" )מעשר שני ד ,יא(!
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבִ ינָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ישינַן ׁ ֶש ָּמא ּ ִפי ּנָן?
וְ לָ א ָח ְי ׁ ִ
ֵא ָימא ֵס ָיפא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יה ְּתרו ָּמה ֲה ֵרי ֵאלּ ּו חו ִ ּּלין,
ל
ע
ּב
ו
ת
כ
ית
ָ ֶ ָ
ֲא ִפילּ ּו ָמ ָצא ָח ִב וְ ָ
ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵמרֶ :א ׁ ְש ָּת ַקד ֲהוָ ה ָמ ֵלא ְּתרו ָּמה ,ו ִּפי ָ ּנה"!
ישינַן ׁ ֶש ָּמא ּ ִפי ּנָן,
ֶא ָּלא :דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ָחיְ ׁ ִ
וְ ָהכָ א ְ ּב ָהא ָק ִמ ּ ְיפלְ גֵ י:
ָמר ָסבַ רִ :אם ִא ָיתא דְּ ִפי ּנָה ּו ִמיכְ ּ ַפר ֲהוָ ה ָּכפַ ר.
יש ְּתלֵ י.
יש ַּתלּ ּו ֵיי ִא ׁ ְ
וְ ִא ָיד ְךֵ :א ַימר ִא ׁ ְ
ִאי נ ִַמי,
לְ פָ ַנ ְחיָ א ׁ ְשבַ ֵק ּיה.
יִ צְ ָחק ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתאּ ַ ,בר ַא ְח ֵּת ּיה דְּ ַרב ֵ ּביבָ יֲ ,הוָ ה ָק ָאזֵ יל ִמ ּקוֹ ְר ְטבָ א לְ ַא ְס ּ ַפ ְמיָ א ,ו ׁ ְּשכִ יב.
ׁ ָשלְ ח ּו ֵמ ָה ָתםִ :יצְ ָחק ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתאּ ַ ,בר ַא ְח ֵּת ּיה דְּ ַרב ֵ ּביבָ יֲ ,הוָ ה ָק ָאזֵ יל ִמ ּקוֹ ְר ְטבָ א לְ ַא ְס ּ ַפ ְמ ָיא ,ו ׁ ְּשכִ יב.
ישינַן לִ ְת ֵרי ִיצְ ָחק ,אוֹ לֹא?
ִמי ָחיְ ׁ ִ
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
ישינַן.
ָחיְ ׁ ִ
ָרבָ א ָא ַמר:
ישינַן.
לָ א ָחיְ ׁ ִ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ְמ ָנא ָא ִמינָ א לָ ּה?
דְּ ַההוּא ִ ּג ּ ָיטא דְּ ִא ׁ ְש ַּת ַּכח ִ ּבנ ְַה ְרדְּ ָעא,
וּכְ ִתיבּ ְ " :בצַ ד ְקלוֹ ְניָ א ָמ ָתאֲ ,א ָנא ַאנְדְּ רוֹ לִ ינַאי נ ְַה ְרדְּ ָעאְ ּ ,פ ָט ִרית ו ְּת ָרכֵ ית ַית ּ ְפלוֹ ִנית ִאנְ ְּת ִתי.

רש"י
שקלתינהו .כבר החזרתים לך:
אמר ליה .מפקיד:
והא כן וכן הויין .כך וכך סאין
היו:
ובחביתא רמיין .ועדיין הן
אצלך בחבית צא ובדוק בה
תמצא כחשבוני:
אמר ליה דידך שקלתינהו והני
אחריני נינהו .ושלי הם :היינו
שני ת''ח .דתניא לעיל והשיא
רבי את נשותיהן על פי נשים
ותרצינן דאמרי סימני ולא
אמרינן אחריני נינהו וסימנים
הכי איתרמו:
למימר
איכא
חושבנא.
דמתרמי:
ומי חיישינן שמא פינן .היכא
דסימנא קמא איתא קמן:
קרבן .הקדש:
דימוע .חולין ותרומה שנתערבו
ואין נאכל אלא לכהן:
הסכנה .שגזרו שלא לקיים
מצות אלמא לא אמרינן שמא
פינו אותה תבואה שנתן בה
בכתיבת אות זה ואלו אחרים:
הרי אלו חולין .דאזלינן בתר
רובא:
מיכפר הוה כפר ליה .מקנח
וגורר היה את האות:
לפנחיא שבקה .להצלת פירות
שבתוכה הניח בה אות זה ולא
גיררה כדי שיבדלו בני אדם
מהן:
פנחיא .לשון שימור כאדם
שתולה ממונו באדם חשוב כדי
שלא יגזלוהו הימנו ודומה לו
בהגוזל עצים )ב''ק דף קג(.
הלוקח שדה בשם ריש גלותא
כו' ופנחיא בעלמא קבעינן:
מי חיישינן לתרי יצחק .היכא
דלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון
בעיר אחת:
רבא אמר לא חיישינן .הואיל
ולא הוחזקו אבל היכא
דהוחזקו מודה כדאמר לקמן
)דף קטז:(.
דאישתכח
גיטא
ההוא
בנהרדעא כו' .האשה עומדת
ותובעתו לפנינו:
בצד קלוניא .שם עיר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ ׁ ְשלָ ָח ּהֲ ,אבו ַּּה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה נְ ִׂש ָיאה,
יב ֵדק ַנְה ְרדְּ ַעא כּ ו ָּּל ּה.
וְ ׁ ָשלַ ח לֵ ּיהִּ :ת ָ ּ
וְ ָרבָ א ָא ַמר:
ִאם ִא ָיתא ִי ָ ּב ֵדק ָּכל ָהעוֹ לָ ם ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם ְּכבוֹ דוֹ דַּ ֲאבו ַּּה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל הוּא דְּ ׁ ָשלַ ח ָהכִ י.
ָא ַמר ָרבָ א:
ְמ ָנא ָא ִמינָ א לָ ּה?
דְּ ָהנְה ּו ְּת ֵרי ׁ ְש ָט ֵרי דְּ ָנ ְפ ִקי ִ ּב ְמחוֹ זָ א וּכְ ִתיב ְ ּבהוֲּ :חבַ י ַ ּבר ַנ ַנאי וְ ַנ ַנאי ַ ּבר ֲחבַ י.
וְ ַאגְ ֵ ּבי ְ ּבה ּו ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה זוּזֵ י.
וְ ָהא ֲחבַ י ַ ּבר ַנ ַנאי וְ ַנ ַנאי ַ ּבר ֲחבַ י ִ ּב ְמחוֹ זָ א ׁ ְשכִ ִיחי טוּבָ א.
וְ ַא ַ ּב ֵיי?

קטז,א לְ ַמאי נֵיחו ּׁש לָ ּה?
ִאי לִ נְפִ ילָ ה ִ -מזְ ַהר זָ ֵהיר ֵ ּב ּיה!
ִאי לְ ִפ ָ ּקדוֹ ן ֵּ -כיוָ ן דִּ ׁ ְש ֵמ ּיה ִּכ ׁ ְש ֵמ ּיה לֹא ַמ ְפ ִקיד ַ ּג ֵ ּב ּיה.
ַמאי ָא ְמ ַר ְּת :דִּ לְ ָמא ָמ ַסר לֵ ּיה  -אוֹ ִת ּיוֹ ת נ ְִקנוֹ ת ִ ּב ְמ ִס ָירה.
ַההוּא ִ ּג ּ ָיטא דְּ ִא ׁ ְש ַּת ַּכח ְ ּבסו ָּרא,
"בסו ָּרא ָמ ָתאֲ ,א ָנא ָע ָנן ַ ּבר ִח ּיָיא ַנְה ְרדְּ ָעאְ ּ ,פ ָט ִרית ו ְּת ָרכֵ ית ּ ְפלוֹ ִנית ִאנְ ְּת ִתי",
וּכְ ִתיב ֵ ּב ּיה ָהכִ יּ ְ :
ּ
ּ
וּבָ ְדק ּו ַר ָ ּבנַן ִמ ּסו ָּרא וְ ַעד ַנְה ְרדְּ ָעא ,וְ לֹא ֲהוָ ה ָענָן ַ ּבר ִח ָייא ַא ֲח ִרי ָנא ,לְ בַ ר ֵמ ָענָן ַ ּבר ִח ָייא ֵמ ַחגְ ָרא דַּ ֲהוָ ה ִ ּבנ ְַה ְרדְּ ָעא,
וַ ֲאת ּו ָס ֲה ֵדי וַ ֲאמוּר דְּ ַההוּא יוֹ ָמא ִּכי ִא ַּיכ ַּתב ַההוּא ִ ּג ּ ָיטא ָענָן ַ ּבר ִח ּיָיא ֵמ ַחגְ ָרא ַ ּג ָ ּבן ֲהוָ ה.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ישינַן,
ַאף לְ ִד ִידי דְּ ָא ִמי ָנא ָח ְי ׁ ִ
ישינַן,
ָהכָ א לָ א ָח ְי ׁ ִ
דְּ ָהא ָק ָא ְמ ִרי ָס ֲה ֵדי דְּ בִ נ ְַה ְרדְּ ָעא ֲהוָ ה,
ַמאי ְ ּב ָעא ְ ּבסו ָּרא?
ָא ַמר ָרבָ א:
יְישינַן,
ישינַןָ ,הכָ א ָח ׁ ִ
ַאף לְ ִד ִידי דְּ לָ א ָח ְי ׁ ִ
דִּ לְ ָמא ְ ּבגַ ְמלָ א ָפ ְר ָחא ֲאזַ ל.
ִאי נ ִַמיּ ִ ,ב ְקפִ יצָ ה.
ִאי נ ִַמיִ ,מ ֵּילי ָמ ַסר.
ְּכ ַד ָא ַמר לְ ה ּו ַרב לְ ָס ְפ ֵרי ,וְ כֵ ן ָא ַמר לְ ה ּו ַרב הוּנָ א לְ ָס ְפ ֵרי:
ִּכי ִא ְיתנְכ ּו ְ ּב ׁ ִשילִ י ְּכתוֹ ב ּו ' ְ ּב ׁ ִשילִ י'ַ ,ואף ַעל ַ ּגב דְּ ִמ ְימ ְס ָרן ִמ ֵּילי ְ ּב' ִהי ִני'.
וְ כִ י ִא ְית ְנכ ּו ְ ּב' ִהי ִני' ְּכתוֹ ב ּו ְ ּב' ִהינִי'ַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ ִמ ְימ ְס ָרן ִמ ֵּילי ְ ּב' ׁ ִשילִ י'.
ַמאי ֲהוָ ה ֲעלַ יְיה ּו דְּ ׁשו ְּמ ׁ ְש ֵמי?
ֵימר ָא ַמר:
ַרב י ָ
ישינַן.
לָ א ָחיְ ׁ ִ
ָרבִ ינָ א ָא ַמר:
ישינַן.
ָחיְ ׁ ִ
וְ ִהלְ כְ ָתא:
ישינַן.
ָחיְ ׁ ִ

רש"י
תיבדק כל נהרדעא .אם
יש שם אנדרולינאי אחר
חוץ מבעל אשה זו:
ואם איתא דחיישינן
יבדק כל העולם מיבעי
ליה .שמא אנדרולינאי
אחר היה בנהרדעא
והלך לו:
משום כבודו .שלא
להחזיקו כטועה ושואל
דבר שאין צריך :שכיחי
טובא .ואפ''ה מגבינן
כשמוציא שט''ח על
אחרים ולא חיישינן
שמא אחר היה וכיון
דלענין ממונא אף על גב
דהוחזקו לא חיישינן
לענין איסורא כי לא
הוחזקו מיהא לא
חיישינן:
דלמא מסר ליה .נתנו לו
ולא קנו מידו בקנין
ושמא יחזור בו ליכא
למיחש להכי דאותיות
נקנות
שטר
כגון
במסירה בלא קנין ואין
יכול לחזור בו:
גבן הוה .אצלנו היה
בנהרדעא וגיטא כתיב
בסורא:
הכא לא חיישינן .דהא
איבדקא כל נהרדעא
ולהאי ענן ליכא למיחש
דהא אמרי סהדי כו'
ואביי לא חייש לדלמא
לעלמא
ליה
אזיל
ובדיקה הוא דקמצריך
באותו מקום:
הכא חיישינן .הואיל
והוחזק איש אחר בעירו
כשמו:
גמלא פרחא .הולך מהר
כעוף פורח:
בקפיצה .על ידי שם:
מילי מסר .ואע''פ שלא
שמא
עמהם
היה
מתחלה אמר להם
בעירו כתבו גט לאשתי
ואח''כ הלכו העדים
לסורא:
שילי והיני .מקומות
הן:
ה''ג מאי הוי עלייהו
דשומשמי .מי חיישינן
שמא פינן:

"ה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָהלְ כָ ה"
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 .6קטז ,א-ב
" ְק ָט ָטה ֵ ּבינוֹ ְל ֵבינָ ּה] ,וְ ׁ ָשלוֹ ם ָ ּבעוֹ ָלם,
"מת ַ ּב ְע ִלי" ֵ -אינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת"[.
אתה וְ ָא ְמ ָרהֵ :
ו ָּב ָ
ֵהיכִ י דָּ ֵמי " ְק ָט ָטה ֵ ּבינוֹ ְל ֵבינָ ּה"?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְ ּבאוֹ ֶמ ֶרת לְ בַ ְעלָ ּהּ ָ " :ג ְר ׁ ֵשי ִני".
כּ ו ְּּלה ּו נ ִַמי ָא ְמר ּו ָהכִ י!
ֶא ָּלאּ ְ ,באוֹ ֶמ ֶרת לְ בַ ְעלָ ּהּ ֵ " :ג ַיר ׁ ְש ָּתנִ י".
וְ לִ ֵיה ְמנָ ּה ִמדְּ ַרב ַה ְמנ ּו ָנא.
דְּ ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָא ְמ ָרה לְ בַ ְעלָ ּהּ ֵ " :ג ַיר ׁ ְש ָּתנִי"  -נֶ ֱא ֶמנֶת,
ֲחזָ ָקה ֵאין ִא ׁ ּ ָשה ְמ ִעיזָ ה ּ ָפנֶ ָיה ִ ּבפְ נֵי בַ ְעלָ ּה!
ְ ּבאוֹ ֶמ ֶרתּ ֵ " :ג ַיר ׁ ְש ָּתנִי ִ ּבפְ נֵ י פְ לוֹ נִ י ו ְּפלוֹ נִי",
וְ ׁ ָש ֵאילְ נָא וְ ָא ְמרוּ" :לֹא ָהי ּו דְּ בָ ִרים ֵמעוֹ לָ ם".
ַמאי ַט ֲע ָמא דִּ ְק ָט ָטה?
ַרב ֲחנִ ינָ א ָא ַמר:
ִמ ׁ ּשוּם דִּ ְמ ׁ ַש ְּק ָרא.
ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ְמ ָרה ִ ּב ְד ָד ֵמי.
ַמאי ֵ ּבינַ ְייה ּו?
קטז,ב ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְ יה ּו דְּ ַא ְר ֵ ּגיל הוּא ְק ָט ָטה.

רש"י
אמרו הכי .בשעת כעסן:
מ''ט דקטטה .דתנן במתניתין
כי אמרה מת בעלי לא מהימנא:
דמשקרא .מרוב שנאה מתכוונת
לאסור עצמה עליו:
דאמרה בדדמי .כל מקום סכנה
שראתה אינה נותנת דעתה
לומר שמא לא מת ולא אנשא
דהואיל וסניא ליה לא דייקא
כולי האי:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .7קטז ,ב
ִא ַ ּיב ֲעיָ א לְ הוּ:
ֵעד ֶא ָחד ִ ּב ְק ָט ָטהַ ,מה ּו?
ַמאי ַט ֲע ָמא דְּ ֵעד ֶא ָחד ְמ ֵה ַימן?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִמ ְּיל ָתא דַּ ֲעבִ ָידא לְ ִאיגְ לוּיֵ י  -לָ א ְמ ׁ ַש ֵּקר,
ָהכָ א נ ִַמי  -לָ א ְמ ׁ ַש ֵּקר.
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ַט ֲע ָמא דְּ ֵעד ֶא ָחד ְמ ֵה ַימן ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִהיא ,דָּ י ְָיקא ו ִּמי ַ ּנ ּ ְסבָ א,
וְ ָהכָ אֵּ ,כיוָ ן דְּ ִאית לֵ ּיה ְק ָט ָטה ,לָ א דָּ יְ ָיקא ו ִּמי ַ ּנ ּ ְסבָ א?
ֵתיק ּו.

רש"י
עד אחד בקטטה .קטטה בינו
לבינה והלך למדינת הים ובא
עד אחד ואמר מת מי מהימן אי
לא:

"ה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָהלְ כָ ה"
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 .8קטז ,ב
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְלעוֹ ָלם ֵאינָ ּה ]נֶ ֱא ֶמנֶ ת,
יה ְקרו ִּעין.
אתה בּ וֹ ָכה ,ו ְּבגָ ֶד ָ
ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָ ּב ָ
ש א[.
ָא ְמר ּו לוֹ ַ :א ַחת זוֹ  ,וְ ַא ַחת זוֹ – ִּת ָ ּנ ֵ ׂ
ַּת ְנ ָיא:
" ָא ְמר ּו לוֹ ְל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ִל ְד ָב ֶר ָ
שא,
יךִּ ,פ ַ ּק ַחת ִּת ָ ּנ ֵ ׂ
שא?!"
ׁשוֹ ָטה  -לֹא ִּת ָ ּנ ֵ ׂ
ֶא ָ ּלאַ ,א ַחת זוֹ וְ ַא ַחת זוֹ ִּת ָ ּנ ֵ ׂ
שא".
ַה ִהיא דְּ ָא ְת ָיא לְ בֵ י ִדי ָנא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ָא ְמ ִרי לָ ּהִ :ס ְפדִּ י ַ ּב ְעלֵ ְךִ ,ק ְר ִעי ָמא ֵנ ְיךִ ,ס ְת ִרי ַמזְ ֵי ְיך.
ַא ְּלפו ָּה ׁ ִש ְיק ָרא?!
ִאינְה ּו ְּכ ַר ָ ּבנַן ְסבִ ָירא לְ ה ּו,
יש ִרי ָּה.
ָא ְמ ִריַּ :ת ֲעבֵ יד ָהכִ י ִּכי ֵהיכִ י דְּ לִ ׁ ְ

רש"י
אלפוה שיקרא .בתמיה אם
כרבי יהודה סבירא להו דאינה
נאמנת אא''כ בוכה למה הורוה
לבכות:
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 .9קטז ,ב
ִמ ְׁשנָה
ֵ ּבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
לֹא ׁ ָש ַמ ְענ ּו ֶא ָ ּלא ְ ּב ָב ָאה ִמן ַה ָ ּק ִציר,
ו ְּבאוֹ ָת ּה ְמ ִדינָ ה,
שה ׁ ֶש ָהיָ ה.
ו ְּכ ַמ ֲע ֶ ׂ
ָא ְמר ּו ָל ֶהם ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי:
ַא ַחת ַה ָ ּב ָאה ִמן ַה ָּק ִציר,
יתים,
וְ ַא ַחת ַה ָ ּב ָאה ִמן ַה ֵּז ִ
וְ ַא ַחת ַה ָ ּב ָאה ִמן ַה ָ ּב ִציר,
וְ ַא ַחת ַה ָ ּב ָאה ִמ ְּמ ִדינָ ה ִל ְמ ִדינָ ה.
לֹא דִּ ְ ּבר ּו ֲח ָכ ִמים ַ ּב ָ ּק ִציר ֶא ָ ּלא ַ ּבהוֹ וֶ ה.
ָחזְ ר ּו ֵ ּבית ִה ֵ ּלל ְלהוֹ רוֹ ת ְ ּכ ֵבית ׁ ַש ַּמאי.

ְ ּג ָמ ָרא
ַּת ְנ ָיא:
ּ
" ָא ְמר ּו ָל ֶהם ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ְל ֵבית ִה ֵלל:
שעוֹ ִרים ִמ ַ ּניִ ן?
ְל ִד ְב ֵריכֶ םֵ ,אין ִלי ֶא ָ ּלא ְק ִציר ִח ִּטיםְ ,ק ִציר ְ ׂ
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא קוֹ ֵצר ,בּ וֹ ֵצר ,מוֹ ֵסקּ ,גוֹ ֵדר ,עוֹ ֵדר ִ -מ ַ ּניִ ן?
שה ׁ ֶש ָהיָ ה ַ ּב ָק ִציר ,וְ הוּא ַהדִּ ין ְלכו ְ ּּלה ּו",
ֶא ָ ּלא ַמ ֲע ֶ ׂ
ָהכָ א נ ִַמי ַמ ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּבאוֹ ָת ּה ְמ ִדינָה ,וְ הוּא ַהדִּ ין לְ כו ְּּלהוּ.
וּבֵ ית ִה ֵּלל?
ְ ּבאוֹ ָת ּה ְמ ִדי ָנה דִּ ׁ ְשכִ ִיחי ֱאינ ׁ ֵָשי ִ -מ ְיר ַּתת,
ִמ ְּמ ִדינָה לִ ְמ ִדינָה ַא ֶח ֶרת ,דְּ לָ א ׁ ְשכִ ִיחי ֱאינ ׁ ֵָשי  -לָ א ִמ ְיר ַּתת.
וּבֵ ית ׁ ַש ַּמאי?
ָהכָ א נ ִַמי ׁ ְשכִ ִיחי ׁ ַש ָ ּי ָיר ָתא.
שה ׁ ֶש ָהיָ ה"?
ַמאי " ַמ ֲע ֶ ׂ
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ׁ ִשילְ פֵ י ְקצִ יר ִח ּ ִטין ָהיוּ,
וְ ָהלְ כ ּו ֲע ָׂש ָרה ְ ּב ֵני ָא ָדם לִ ְקצוֹ ר ִח ּ ִטין,
נְשכוֹ ָנ ָח ׁש לְ ֶא ָחד ֵמ ֶהן ו ֵּמת ,וּבָ את ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ הוֹ ִד ָיעה לְ בֵ ית דִּ ין.
ָׁ
וְ ׁ ָשלְ ח ּו ו ָּמצְ א ּו ִּכ ְדבָ ֶר ָיה.
שא,
"מת ַ ּב ְע ִלי" ִּ -ת ָ ּנ ֵ ׂ
" ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ָא ְמרוָּ ,ה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָא ְמ ָרהֵ :
יבם".
"מת ַ ּב ְע ִלי" – ִּת ְתיַ ֵ ּ
ֵ
נֵ ָימא ַר ִ ּבי ֲח ַננְ יָא ֶ ּבן ֲע ִקיבָ א וְ ַר ָ ּבנַןּ ִ ,ב ְפלוּגְ ָּתא דְּ בֵ ית ׁ ַש ַּמאי וּבֵ ית ִה ֵּלל ָק ִמ ּ ְיפלְ גֵ י.
דְּ ַתנְ ָיא:
שא ָא ָדם ֵמי ַח ָּטאת ,וְ ֵא ֶפר ַח ָּטאת וְ יַ ֲע ִב ֵירם ַ ּב ַ ּי ְרדֵּ ן וּבַ ְּס ִפינָ ה,
"לֹא יִ ּ ָ ׂ
וְ לֹא יַ ֲעמוֹ ד ְ ּב ַצד זֶ ה וְ יִ זְ רֹק ְל ַצד ַא ֵחר,
יטם ַעל ּ ְפנֵ י ַה ַּמיִ ם,
וְ לֹא יְ ׁ ִש ֵ
יבם לֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְב ֵה ָמה וְ לֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֲח ֵברוֹ ,
וְ לֹא יַ ְר ִ ּכ ֵ
ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָהי ּו ַר ְג ָליו נוֹ גְ עוֹ ת ַ ּב ַ ּק ְר ַקע.
ֲא ָבל ַמ ֲע ִב ָירם ַעל ַה ֶ ּג ׁ ֶשר.
ֶא ָחד יַ ְרדֵּ ן וְ ֶא ָחד ׁ ְש ָאר נְ ָהרוֹ ת.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲחנַ נְ יָ א ֶ ּבן ֲע ִק ָ
שה ׁ ֶש ָהיָ ה".
לֹא ָא ְמר ּו ֶא ָ ּלא יַ ְרדֵּ ן ,ו ִּב ְס ִפינָ ה ,וּכְ ַמ ֲע ֶ ׂ

רש"י
מתני'
אלא בבאה מן הקציר .שכך היה
המעשה כדאמרי' לקמן ולא
התירו חכמים אלא דוגמתו
שיהא הדבר קרוב לנו ומירתתא
ולא משקרא אבל ממדינת הים
אינה נאמנת:
אלא בהווה .מעשה שהיה כך
היה והוא הדין לכל מקומות:
גמ'
לדבריכם .שאתם אומרים כעין
המעשה שהיה בעינן:
אין לי אלא קציר חטים.
דמעשה שהיה בקציר חטים
היה כדלקמן:
גודר .תמרים:
עודר .מלקט תאנים:
הכא נמי .לענין מדינת הים:
שילפי .סוף קציר חטים שילפי
לשון שלף איש )רות ד( שכבר
היה הקציר משתלף ועובר:
ויעבירם בירדן ובספינה .משום
מעשה שהיה בירדן ובספינה
ונטמאו כדאמרינן לקמן:
ויזרקם בצד זה .של נהר דהיינו
נמי דומיא דספינה שפורחין
באויר על פני המים:
לא ירכיבם על גבי בהמה .בתוך
המים דהיינו נמי דומיא דספינה
שהאדם הנושאו יושב במקומו
וספינתו נוטלתו ומוליכתו
וספינה פעמים שהיא גוששת
ונוגעת בקרקע:
אלא אם כן רגליו .של עליון
נוגעות במים בקרקע:
על הגשר .דכארעא סמיכתא
היא והאדם המעבירו הולך כל
שעה ברגליו ואינו דומה
לספינה:

"ה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָהלְ כָ ה"
מסכת יבמות פרק ט"ו – ָ

לֵ ָימא ַר ָ ּבנַן דְּ ָא ְמ ֵרי ְּכבֵ ית ׁ ַש ַּמאי,
וְ ַר ִ ּבי ֲח ַנ ְניָא ֶ ּבן ֲע ִקיבָ א דְּ ָא ַמר ְּכבֵ ית ִה ֵּלל?
ָא ְמ ִרי לָ ְך ַר ָ ּבנַן:
ֲאנַן דְּ ָא ְמ ֵרינַן ַאף ְּכבֵ ית ִה ֵּלל,
ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ְמ ִרי ֵ ּבית ִה ֵּלל ָה ָתםֶ ,א ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִמ ְיר ַּתת,
ְ ּב ָמקוֹ ם ָקרוֹ ב ִ -מ ְיר ַּתתּ ְ ,ב ָמקוֹ ם ָרחוֹ ק  -לָ א ִמ ְיר ַּתת.
ָהכָ אַ ,מה ִּלי ַי ְרדֵּ ן ַמה ִּלי ׁ ְש ָאר ָנְהרוֹ ת?!
ַר ִ ּבי ֲח ַנ ְניָ א ֶ ּבן ֲע ִקיבָ א ָא ַמר לָ ְך:
ֲא ָנא דְּ ָא ְמ ֵרי ַאף לְ ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי,
ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ְמ ִרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ָה ָתם ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ִיהי דָּ ְי ָיקא ו ִּמי ַ ּנ ּ ְסבָ א,
ַמה ִּלי ָמקוֹ ם ָקרוֹ ב ַמה ִּלי ָמקוֹ ם ָרחוֹ ק,
ָהכָ אִ ,מ ׁ ּשוּם ַמ ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ָהיָ ה.
ְ ּב ַי ְרדֵּ ן וּבִ ְס ִפינָה דַּ ֲהוָ ה ַמ ֲעשֶׂ ה ּ ְ -גזוּר ַר ָ ּבנַ ן,
ִ ּב ׁ ְש ָאר נ ְָהרוֹ ת דְּ לֹא ֲהוָ ה ַמ ֲעשֶׂ ה  -לֹא ְ ּגזוּר ַר ָ ּבנַן.
שה ׁ ֶש ָהיָ ה"?
ַמאי " ַמ ֲע ֶ ׂ
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַמ ֲע ֶׂשה ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ָהיָה ַמ ֲעבִ יר ֵמי ַח ּ ָטאת וְ ֵאפֶ ר ַח ּ ָטאת ַ ּב ַ ּי ְרדֵּ ן וּבַ ּ ְספִ ינָה,
וְ נ ְִמצָ א ַּכ ַּז ִית ִמן ַה ֵּמת ָּתח ּוב ַ ּב ַּק ְר ָק ִעית ׁ ֶשל ְס ִפינָ ה.
" ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ָא ְמרוּ:
שא ָא ָדם ֵמי ַח ָּטאת וְ ֵא ֶפר ַח ָּטאת וְ יַ ֲע ִב ֵירם ַ ּב ַ ּי ְרדֵּ ן ו ַּב ְּס ִפינָ ה".
לֹא יִ ּ ָ ׂ
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תחוב בקרקעיתה .והאהיל
הכלי של מי חטאת עליהן
ונטמאו:
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 .10קטז ,ב – קיז ,א
ִמ ְׁשנָה
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
שא ,וְ ִת ּטוֹ ל ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה.
ִּת ָ ּנ ֵ ׂ
ֵ ּבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
שא ,וְ לֹא ִּת ּטוֹ ל ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה.
ִּת ָ ּנ ֵ ׂ
ָא ְמר ּו ָל ֶהם ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי:
ִה ַּת ְר ֶּתם ֶע ְרוָ הֲ ,חמו ָּרה ,וְ לֹא נַ ִּתיר ָממוֹ ן ַה ַּקל?!
ָא ְמר ּו ָל ֶהם ֵ ּבית ִה ֵ ּלל:
יה!
קיז,א ָמ ִצינ ּו ^ ׁ ֶש ֵאין ָה ַא ִחין נִ כְ נָ ִסין ְלנַ ֲח ָלה ַעל ּ ִפ ָ
ָא ְמר ּו ָל ֶהם ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי:
וַ ֲהלֹא ִמ ֵּס ֶפר ְ ּכתו ָ ּּבה נִ ְלמוֹ ד!
ש ִאי ְל ַא ֵחר ִּת ְּט ִלי ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ֵליכִ י.
ׁ ֶשהוּא כּ וֹ ֵתב ָל ּהֶ ׁ :ש ִאם ִּת ָ ּנ ְ ׂ
וְ ָחזְ ר ּו ֵ ּבית ִה ֵ ּלל ְלהוֹ רוֹ ת ְ ּכ ִד ְב ֵרי ֵבית ׁ ַש ַּמאי.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַיב ָמה  -יְ בָ ָמ ּה ִנכְ ָנס לְ ֲנַחלָ ה ַעל ּ ִפ ָיה.
נִ ְתי ְ ּ
ֵהם ,דָּ ְר ׁש ּו ִמ ְד ַר ׁש ְּכתו ָ ּּבה,
ָאנ ּו לֹא ִנ ְדרוֹ ׁש ִמ ְד ַר ׁש ּתוֹ ָרה?!
"יָ קוּם ַעל ׁ ֵשם ָא ִחיו") 229דברים כה ,ו( ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא ,וַ ֲה ֵרי ָקם.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
"מת ַ ּב ְעלִ יַ ,ה ִּתיר ּו ִני לְ ִה ָ ּנ ֵׂשא" ַ -מ ִּת ִירין אוֹ ָת ּה לְ ִה ָ ּנ ֵׂשא ,וְ נוֹ ְת ִנין לָ ּה ְּכתו ָ ּּב ָת ּה.
ָ ּבאת לְ בֵ ית דִּ ין ,וְ ָא ְמ ָרהֵ :
"תנ ּו לִ י ְּכתו ָ ּּב ִתי" ַ -אף לְ ִה ָ ּנ ֵׂשא ֵאין ַמ ִּת ִירין אוֹ ָת ּה.
ְּ
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ַאדַּ ְע ָּתא דִּ כְ תו ָ ּּבה ֲא ַתאי.
ִא ַ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
"ה ִּתירוּנִ י לְ ִה ָ ּנ ֵׂשא ,ו ְּתנ ּו לִ י ְּכתו ָ ּּב ִתי" ַ -מהוּ?
ַ
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ְמ ָרה ְּכתו ָ ּּב ָת ּהַ ,אדַּ ְע ָּתא דִּ כְ תו ָ ּּבה ֲא ַתאי,
אוֹ דִּ לְ ָמאָּ :כל ִמ ֵּילי דְּ ִאית לֵ ּיה לְ ִאינִ ׁישָ ,א ַמר לְ ה ּו לְ בֵ י ִדי ָנא?
וְ ִאם ִּת ְמצִ י לוֹ ַמרָּ " :כל ִמ ֵּילי דְּ ִאית לֵ ּיה לְ ִאי ִנ ׁיש ָא ַמר לְ ה ּו לְ בֵ י ִדינָא",
"תנ ּו לִ י ְּכתו ָ ּּב ִתי וְ ַה ִּתירוּנִ י לְ ִה ָ ּנ ֵׂשא" ַ -מהוּ?
ְּ
ָהכָ א וַ דַּ אי ַאדַּ ְע ָּתא דִּ כְ תו ָ ּּבה ֲא ַתאי,
אוֹ דִּ לְ ָמא :הוֹ ִאיל דְּ לָ א יָ ְד ָעה ְ ּב ַמאי ִמ ׁ ְש ַּת ְריָ א?
ֵתיק ּו.
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רש"י
מתני'
תנשא ותטול כתובתה .על פיה:
שאין האחין נכנסין לנחלתו של
בעלה על פיה .דרחמנא אמר
ע''פ שנים עדים )דברים יט(
ולגבי נשואין דידה הוא דאקילו
רבנן משום עיגונא:
כשתנשאי לאחר .והרי נשאת:
גמ'
לנחלה .זכה בנחלת אחיו
כדאמר בפרק החולץ )לעיל מ(.
הכונס את יבמתו זכה בנכסי
אחיו:
ואנן לא נדרוש מדרש תורה.
בתמיה:
אתאי.
דכתובה
אדעתא
ובאפוקי ממונא סהדי בעינן:
כל מילי דאיניש כו' .ועיקר
אדעתא דנשואין אתאי ושרינן
לה וכיון דשרינן לה שקלה נמי
כתובה דמספר כתובה נלמוד:
דלא ידעה במאי משתריא .וכיון
דהזכירה נשואין גליא דעתא
דלמשרייה אתאי והא דאמרה
ברישא תנו לי כתובתי שמא
כסבורה היא שזו התרתה:

"ה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָהלְ כָ ה"
מסכת יבמות פרק ט"ו – ָ
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 .11קיז ,א
ִמ ְׁשנָה
ַהכּ ֹל נֶ ֱא ָמנִ ין ְל ַה ִע ָיד ּה,
חוּץ ֵמ ֲחמוֹ ָת ּה,
ו ַּבת ֲחמוֹ ָת ּה,
וְ ָצ ָר ָת ּה,
וִ ִיב ְמ ָּת ּה,
ו ַּבת ַ ּב ְע ָל ּה.
יתה?
ַמה ֵ ּבין ֵ ּגט ְל ִמ ָ
יח.
ׁ ֶש ַה ְ ּכ ָתב מוֹ ִכ ַ

ְ ּג ָמ ָרא
ִא ַ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
ַ ּבת ָח ִמ ָיה – ַמה ּו?
ַט ֲע ָמא דְּ " ַבת ֲחמוֹ ָת ּה" ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא ִא ָּימא דְּ ָסנְ יָא לָ ּה,
ִהיא ,נ ִַמי ָס ְניָ א לָ ּה,
וְ ָהכָ א לֵ ָּיכא ִא ָּימא דְּ ָסנְ יָא לָ ּה.
אוֹ דִּ לְ ָמאַ :ט ֲע ָמא דְּ " ַבת ֲחמוֹ ָת ּה" ,דְּ ָא ְמ ָרה"ָ :ק ָאכְ לָ ה לְ גִ ְיר ְסנָ א דְּ ִא ָּימא",
"אכְ לָ ה לְ גִ ְיר ְס ָנא דְּ בֵ י נ ׁ ַָשאי"?
ָהכָ א נ ִַמי ָק ָא ְמ ָרהָ :
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַהכּ ֹל נֶ ֱא ָמנִ ין ְל ַה ִע ָיד ּה חוּץ ֵמ ָח ֵמ ׁש נָ ׁ ִשים",
וְ ִאם ִא ָיתאִ ׁ ,שית ָהוְ ָיין!
נָשאי"-
דִּ לְ ָמא ַט ֲע ָמא " ַ ּבת ֲחמוֹ ָת ּה" דְּ ָא ְמ ָרה"ָ :ק ָאכְ לָ ה לְ גִ ְיר ְס ָנא דְּ בֵ י ׁ ַ
לָ א ׁ ְש ָנא ַ ּבת ֲחמוֹ ָת ּה,
וְ לָ א ׁ ְשנָא ַ ּבת ָח ִמ ָיה.
וְ ָה ֲאנַן ְּתנַן:230
"חוּץ ִמ ׁ ּ ֶש ַבע נָ ׁ ִשים"!
ַה ִהיאַ ,ר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא.
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה מוֹ ִסיף:
ַאף ֵא ׁ ֶשת ָאב,
וְ ַה ַ ּכ ָ ּלה.
ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :א ׁ ֶשת ָאב ֲה ֵרי ִהיא ִ ּב ְכ ַלל ַ ּבת ַה ַ ּב ַעל,
ַ ּכ ָ ּלה ֲה ֵרי ִ ּב ְכ ַלל ֲחמוֹ ָת ּה".
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ֲחמוֹ ָת ּה ָס ְנ ָיא לָ ּה לְ כַ ָּלה דְּ ָא ְמ ָרהָ :ק ָאכְ לָ ה לְ גִ ְירסַ נֵ י,
ֶא ָּלא ַּכ ָּלה ַמאי ַט ֲע ָמא ָס ְניָא לַ ֲחמוֹ ָת ּה?!
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַ ּבת ַה ַ ּב ַעל דְּ סָ נְ ָיא לְ ֵא ׁ ֶשת ָה ָאב דְּ ָא ְמ ָרהָ :ק ָאכְ לָ ה לְ גִ ְירסְ נֵי דְּ ֵאם.
ֶא ָּלא ֵא ׁ ֶשת ָה ָאב ַמאי ַט ֲע ָמא ָסנְ ָיא לְ בַ ת ַה ַ ּב ַעל?
ֶא ָּלא ַמאי "מוֹ ִסיף" ַּת ְר ֵּתי?
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מסורת הש"ס גורס" :והא תניא" .אך כבר כתבנו בעבר שהגמרא קוראת לחלק מהברייתות במונח "תנן".

רש"י
מתני'
ויבמתה .אשת יבמה וטעמא
דכולהו מפני ששונאות אותה
ומתכוונות לקלקלה חמותה
שונאתה שאומרת בלבה זו
תאכל כל יגיעי ועמלי וכן בת
חמותה אומרת זו תירש כל עמל
אבי ואמי ואני אדחה ויבמתה
יראה שמא סופה להיות צרתה
ובת בעלה זו באה במקום אמי
אוכלת כל עמלה:
מה בין גט למיתה .דאמר בפ''ב
דגיטין )דף כג (:אף הנשים שאין
נאמנות לומר מת בעלה נאמנות
להביא גטה ממדינת הים ואע''ג
דעלייהו סמכינן דצריכות לומר
בפני נכתב ובפני נחתם:
שהכתב מוכיח .וסמכינן עיקר
אכתבא:
גמ'
בת חמיה .שאין בת חמותה
מהו:
לגירסנא .יגיע אמי שהביאה
לאבי מבית אביה:
והכא נמי .אע''ג דהיא לא אכלה
לגירסנא דאמה שהרי אין בעלה
של זו אחיה מן האם ובני אמה
נוטלין מה שהביאה אמה דתנן
)כתובות דף נב (:בנין דיכרין די
יהווין ליכי מינאי אינון ירתון
כסף כתובתיך יתר על חולקהון
דעם אחוהון אפ''ה הא קא
אכלה לגירסנא דבי נשאי וסניא
לה:
אשת אב הרי היא בכלל בת
הבעל .כיון דזו אינה מעידה לזו
ממילא נפקא דאשת אב נמי
אינה מעידה לבת בעלה הלכך
אין זו תוספת ולא הוצרכו
להזכירו:
ור' יהודה .אמר לך ודאי
הוצרכו דבשלמא חמותה סניא
לכלה מפני שסופה לירשנה
ואמרה קאכלה לגירסנאי כו'
הלכך איצטריך למימנינהו:
אלא מאי מוסיף כו' .כיון דאין
לה על מה לשנאות חמותה
אמאי קא מוסיף לה ר' יהודה
לומר אינה נאמנת ומשני טעמא
דרבי יהודה כלה סניא לה
לחמותה משום דמגלה לברה
מילי עלה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֶא ָּלאַּ :כ ָּלה ַמאי ַט ֲע ָמא ָס ְנ ָיא לַ ֲחמוֹ ָת ּה?
דִּ ְמגַ ָּלה לִ בְ נָ ּה ָּכל דְּ ָעבְ ָדה.
ֵא ׁ ֶשת ָאב נ ִַמי ָסנְ ָיא לְ בַ ת ַה ַ ּב ַעל דִּ ְמגַ ָּלה לְ ָאבִ ָיה ָּכל דְּ ָעבְ ָדה.
וְ ַר ָ ּבנַן?
ַּ
"כ ּ ַמיִ ם ַה ּ ָפנִ ים לַ ּ ָפנִ ים ֵּכן לֵ ב ָה ָא ָדם לָ ָא ָדם" )משלי כז ,יט(.
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
ַה ִהיא ְ ּבדִּ בְ ֵרי תוֹ ָרה ְּכ ִתיב.

רש"י
ורבנן כמים הפנים לפנים .קרא
כתיב כמים הפנים לפנים כמים
הללו שאדם צופה בהן ורואה
בהם פנים כפניו אם הוא שוחק
הם שוחקות ואם הוא עוקם הם
עקומות כן לב האדם לאדם
האחר אם הוא אוהב את זה גם
זה הוא אוהבו ואם הוא שונא
את זה גם הוא שונאו הלכך לא
בעי לאוספינהו דמטעמא קמא
שמעינן דאין נאמנות דכיון
דחמותה סניא לכלה משום
דקאכלה לגירסנא כלה נמי
סניא לחמותה דסניא לה וכיון
דבת הבעל סניא לאשת אב
אשת אב נמי סניא לה לדידה:
בדברי תורה כתיב .לפי פנים
ולב שאתה נותן לתורה לבך
עומד לך להעמיד גירסא אם
יגעת בה תמצא אם לא יגעת לא
תמצא :ל''א אם רבו מסביר לו
פנים הוא מחכים ואם לאו אינו
מחכים מרבו:

"ה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָהלְ כָ ה"
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 .12קיז ,א-ב
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר ָעוְ יָא:
ָ ּב ֵעי ְ ּב ַמ ַע ְרבָ א:
ֲחמוֹ ָת ּה ַה ָ ּב ָאה לְ ַא ַחר ִמ ָּיכן ַ -מהוּ?
ִמי ַמ ּ ְס ָקה ַאדַּ ְע ָּת ּה דְּ ִמית ַ ּב ַעל וְ נ ְָפלָ ה ַק ֵּמי יָ בָ ם וְ ָסנְ ָיא לָ ּה,
אוֹ לֹא?
קיז,ב ָּתא ׁ ְש ַמע:
שא וְ ִת ּטוֹ ל ְ ּכתו ָ ּּבה,
"מת ַ ּב ְע ִלי וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵמת ָח ִמי" ִּ -ת ָ ּנ ֵ ׂ
" ָא ְמ ָרהֵ :
וַ ֲחמוֹ ָתה ֲאסו ָּרה".
ַמאי ַט ֲע ָמא " ֲחמוֹ ָת ּה ֲאסו ָּרה"?
לָ או ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ְמ ֵרינַן לֹא ַ ּב ְעלָ ּה ָמיֵית וְ לֹא ָח ִמ ָיה ָמ ֵיית,
וְ ָהא דְּ ָק ָא ְמ ָרה ָהכִ י :לְ ִקלְ קוּלָ א לַ ֲחמוֹ ָת ּה הוּא דְּ ָק ִמיכַ ְ ּוונָ א,
ָסבְ ָרה :לְ בָ ַתר ׁ ַש ְע ָּתא ,לֹא ֵּת ֵיתי ִּתצְ ָט ֲע ַרן!
דִּ לְ ָמא ׁ ָשאנֵי ָה ָתם דְּ ָרגֵ ׁיש לָ ּה צַ ֲע ָרא.

רש"י
חמותה הבאה לאחר מכאן מהו.
אם יבמה היא ולא אם בעלה
ושמא סופה להיות חמותה מי
נאמנת לומר מת בעליך
והתייבמי לבני או חלצי והנשאי
לאחר:
מי מסקה .הך אם יבם אדעתה
דלמא מיית בעל ונפלה קמי יבם
לגירסנא
וקאכלה
ברה
ומתכוונת לקלקלה מעכשיו כדי
שלא תתייבם עוד לבנה או לא
ואע''ג דצרה הבאה לאחר מיכן
פשיט לן כדאמר במתני'
ויבמתה דהיינו משום צרות
העתידות לבא התם הוא דצערא
דגופה הוא ומסקא אדעתה טפי
אבל שנאת חמותה לכלה מחמת
ממון הוא ולא מסקא אדעתה
כולי האי או לא:
אמרה מת בעלי ואח''כ מת
חמי .רבותא אשמועינן דאע''ג
דאמרה ברישא מת בעלי ונמצא
שאין זו חמותה והרי היא לה
כנכרית אפי' הכי לא מהימנא
אדאמרה מת חמי וחמותה
אסורה מ''ט הא לאו חמותה
היא אלא משום דאמרי הך לאו
בעלה מיית ועדיין זו חמותה
ולא חמיה מיית וזו כלתה
ואע''ג
לקלקלה
מתכוונה
דהשתא הרי בנה של זו במדינת
הים ואין אמו אצלו לדבר לו על
כלתה דברים רעים אפ''ה
מסקא כלה אדעתה לקלקלה
מעכשיו כי היכי דלבתר שעתא
כשישוב בעלי ובעלה תדחה
לחרפות ולא תיתי לטרדן וה''ה
לחמותה הבאה לאחר מיכן
דהא נמי אחר מיכן הוא:
דרגש לה צערא .כבר הרגישה
כלה זו בצער שמצערתה חמותה
ושנאה ישנה היא אבל בחמותה
לאחר מיכן שמעולם לא היתה
חמותה לא תפשוט:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .13קיז ,ב
ִמ ְׁשנָה
שאת,
"מת" ,וְ נִ ּ ֵ ׂ
ֵעד אוֹ ֵמרֵ :
ו ָּבא ֶא ָחד וְ ָא ַמר" :לֹא ֵמת" ֲ -ה ֵרי זוֹ לֹא ֵּת ֵצא.
שאת ֵּת ֵצא.
"מת" ,ו ׁ ְּשנַ יִ ם אוֹ ְמ ִרים" :לֹא ֵמת" ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִ ּנ ּ ֵ ׂ
ֵעד אוֹ ֵמרֵ :
שא.
שאתִּ ,ת ָ ּנ ֵ ׂ
"מת" ,וְ ֵעד אוֹ ֵמר" :לֹא ֵמת" ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ א נִ ּ ֵ ׂ
ׁ ְשנַ יִ ם אוֹ ְמ ִריםֵ :

ְ ּג ָמ ָרא
שאת",
ַט ֲע ָמא דְּ "נִ ּ ֵ ׂ
ָהא לֹא ִנ ּ ֵשׂ את  -לֹא ִּת ָ ּנ ֵׂשא.
וְ ָה ָא ַמר עו ָּּלא:
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֶה ֱא ִמינָ ה ּתוֹ ָרה ֵעד ֶא ָחד ֲ -ה ֵרי ָּכאן ׁ ְש ַניִ ם.
וְ ֵאין דְּ בָ ָריו ׁ ֶשל ֶא ָחד ִ ּב ְמקוֹ ם ׁ ְשנַ יִם!
שא,
"מת" ,וְ ִה ִּתירו ָּה לְ ִה ָ ּנ ּ ֵ ׂ
ָהכִ י ָק ָא ַמרֵ :עד ֶא ָחד אוֹ ֵמרֵ :
וּבָ א ֶא ָחד וְ ָא ַמר" :לֹא ֵמת"  -לֹא ֵּתצֵ אֵ ,מ ֶה ֵּית ָיר ּה ָה ִר ׁ
אשוֹ ן.

רש"י
הרי כאן שנים .הרי הוא חשוב
כשנים:
לא תצא מהיתירה הראשון.
ודוקא התירוה קודם שיבא עד
שני המכחישו אבל בא קודם
שיתירוה מודה עולא דלא
סמכינן אקמא דאכתי לא
אחשביניה כתרי:

"ה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָהלְ כָ ה"
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 .14קיז ,ב
שאת ֵּת ֵצא"[.
"מת"] ,ו ׁ ְּשנַ יִ ם אוֹ ְמ ִרים" :לֹא ֵמת" ַ -אף ַעל ִּפי ׁ ֶש ִ ּנ ּ ֵ ׂ
" ֵעד אוֹ ֵמרֵ :
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ֵאין דְּ בָ ָריו ׁ ֶשל ֶא ָחד ִ ּב ְמקוֹ ם ׁ ְש ַניִם!
לֹא צְ ִריכָ א ִ ּבפְ סוּלֵ י ֵעדוּת.
וְ כִ דְּ ַר ִ ּבי ְנ ֶח ְמיָה.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֶה ֱא ִמינָ ה ּתוֹ ָרה ֵעד ֶא ָחד ַ -ה ֵ ּל ְך ַא ַחר רוֹ ב דֵּ עוֹ ת,
ש ּו ׁ ְש ֵּתי נָ ׁ ִשים ְ ּב ִא ׁיש ֶא ָחד ִ ּכ ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים ְ ּב ִא ׁיש ֶא ָחד".
וְ ָע ׂ
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָּכל ֵהיכָ א דַּ ֲא ָתא ֵעד ֶא ָחד ָּכ ׁ ֵשר ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ֲא ִפילּ ּו ֵמ ָאה ָנ ׁ ִשים ְּכ ֵעד ֶא ָחד דָּ ְמ ָיין,
ֶא ָּלא ְּכגוֹ ן דַּ ֲא ַתאי ִא ׁ ּ ָשה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא.
וְ ָת ְרצָ ּה לִ ְד ַר ִ ּבי ְנ ֶח ְמיָה ָהכִ י,
ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָה אוֹ ֵמרָּ :כל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֶה ֱא ִמינָה ּתוֹ ָרה ֵעד ֶא ָחד ַ -ה ֵּל ְך ַא ַחר רוֹ ב דֵּ עוֹ ת,
ש ּו ׁ ְש ֵּתי נָ ׁ ִשים ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה ַא ַחת ִּכ ׁ ְשנֵ י ֲאנ ׁ ִָשים ְ ּב ִא ׁיש ֶא ָחד.
וְ ָע ׂ
ֲאבָ ל ׁ ְש ֵּתי נ ׁ ִָשים ְ ּב ִא ׁיש ֶא ָחד ְּכ ַפלְ ָ ּגא ו ַּפלְ ָ ּגא דָּ ֵמי.

רש"י
עד אומר מת .ובאו עדים ואמרו
לא מת פשיטא דמודי עולא
דלגבי תרי חשיב כחד ובטל ולא
אמרינן תרי ותרי נינהו:
בפסולי עדות .ואע''ג דשנים
שאמרו לא מת נשים היו הרי עד
ראשון בטל אצלן ואיצטריך
לאשמועינן כי האי גוונא:
כל מקום שהאמינה תורה עד
אחד .אין שם תורת עדות כי
היכי דחד חשיב פסולי עדות נמי
חשיבי הלכך הלך אחר רוב
דעות ואין עליך לבדוק אם
כשרים אם פסולים:
ועשו שתי נשים באיש אחד.
שתי נשים שהכחישו עד אחד
ואמרו לא מת כשני אנשים
באיש אחד שהראשון בטל
ואפילו ניסת תצא:
כל היכא דאתא ע''א כשר
מעיקרא .והתירוה על פיו אפילו
מאה נשים כעד אחד דמיין וכי
היכי דעד אחד בטל דאמרינן
ראשון הרי הוא כשנים ואין
דבריו של אחרון במקום שנים
מאה נשים נמי בטלים לגביה
ובכי האי גוונא לא אשמועינן
מתני' דתצא אלא מתני' דקתני
אף על פי שנשאת תצא כגון
דאתאי אשה מעיקרא ונשאת
על פיה ואשמועינן מתני' דתצא
ע''פ שתי נשים הבאות אחרי כן
ולא מוקמינן קמייתא במקום
עד כשר ואע''ג דאחשבינה כתרי
למישרייה על פומה:
כפלגא ופלגא .בעד אחד אומר
מת והתירוה לינשא ובא אחר
ואמר לא מת דאמר במתני' לא
תצא מהיתירה הראשון:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15קיז ,ב

שא[.
שאתִּ ,ת ָ ּנ ֵ ׂ
"מת"] ,וְ ֵעד אוֹ ֵמר" :לֹא ֵמת" ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ א נִ ּ ֵ ׂ
" ׁ ְשנַ יִ ם אוֹ ְמ ִרים ֵ
ַמאי ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
ִ ּב ְפסוּלֵ י ֵעדוּת,
וְ כִ ְד ַר ִ ּבי ְנ ֶח ְמיָה דְּ ָאזֵ יל ָ ּב ַתר רוֹ ב דֵּ עוֹ ת.
ַהיְינ ּו ַה ְך!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא:
ִּכי ָאזְ לִ ינַן ָ ּב ַתר רוֹ ב דֵּ עוֹ ת לְ חו ְּמ ָראֲ ,אבָ ל לְ קו ָּּלא לֹא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
לחומרא .כגון מציעתא דקתני
תצא:

"ה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָהלְ כָ ה"
מסכת יבמות פרק ט"ו – ָ
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 .16קיז ,ב – קיח ,א
ִמ ְׁשנָה
"מת" ,וְ ַא ַחת אוֹ ֶמ ֶרת" :לֹא ֵמת",
ַא ַחת אוֹ ֶמ ֶרתֵ :
שא ,וְ ִת ּטוֹ ל ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה.
"מת" – ִּת ָ ּנ ֵ ׂ
זוֹ ׁ ֶשאוֹ ֶמ ֶרת ֵ
שא וְ לֹא ִת ּטוֹ ל ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה.
וְ זוֹ ׁ ֶשאוֹ ֶמ ֶרת" :לֹא ֵמת"  -לֹא ִּת ָ ּנ ֵ ׂ
"מת" וְ ַא ַחת אוֹ ֶמ ֶרת" :נֶ ֱה ַרג",
ַא ַחת אוֹ ֶמ ֶרת ֵ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
שא ּו.
הוֹ ִאיל ו ַּמ ְכ ִח ׁישוֹ ת זוֹ ֶאת זוֹ ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו לֹא יִ ָ ּנ ְ ׂ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִרים:
שאוּ.
הוֹ ִאיל וְ זוֹ וְ זוֹ מוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ַק ָ ּיים  -יִ ָ ּנ ְ ׂ
"מת",
ֵעד אוֹ ֵמרֵ :
וְ ֵעד אוֹ ֵמר" :לֹא ֵמת".
"מת",
קיח,א ִא ׁ ּ ָשה אוֹ ֶמ ֶרתֵ :
שא.
וְ ִא ׁ ּ ָשה אוֹ ֶמ ֶרת" :לֹא ֵמת" ֲ -ה ֵרי זוֹ לֹא ִּת ָ ּנ ֵ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ַט ֲע ָמא דְּ " ָא ְמ ָרה :לֹא ֵמת",
יש ִּת ָיקא – ִּת ָ ּנ ֵׂשא.
ָהא ִא ׁ ְ
ָהאֵ :אין צָ ָרה ְמ ִע ָידה לַ ֲחבֶ ְר ָּת ּה!
"לֹא ֵמת" ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה,
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמי ָנאָ :הא ָמיֵ ית,
וְ ָהא דְּ ָק ָא ְמ ָרה" :לֹא ֵמת"  -לְ ִקלְ קוּלָ ה לַ ָ ּצ ָרה ִהיא דְּ ָק ִמיכַ ְ ּוו ָנא,
"תמוּת נַ ְפ ׁ ִשי ִעם ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים" ָק ָא ְמ ָרה,
וְ ָּ
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
מתני'
אחת אומרת מת .שתי נשים
צרות הבאות ממדינת הים אחת
אומרת מת בעלי וצרתה אומרת
לא מת:
הואיל והן מכחישות כו' .ובגמ'
פריך לפלוג נמי ר' מאיר ברישא
דזו שאומרת מת לא תנשא:
הואיל וזו וזו מודות כו' .הא
אחת מודה והאחת אינה מודה
לא ינשאו שתיהן אלא האחת:
אשה אמרה מת ואשה אמרה
לא מת הרי זו לא תנשא .הואיל
ובאת שניה קודם שיתירוה על
פי ראשונה ואפי' שניה זו צרתה
אוסרתה ובגמ' מוקמינא לה
להאי סתמא כר' מאיר דאמר
צרתה נמי מכחשא לה:
גמ'
לא מת איצטריכא ליה .דאע''ג
דאי שתקא פשיטא לן דלא
תנשא בעדות חברתה איצטריך
לאשמועינן היכא דמכחשה לה
נמי לא תנשא דמהו דתימא כיון
דאתיא ומערערא גליא דעתא
דלצעורי לצרה קאתיא ולעגנה
שלא תנשא ותמות נפשה עם
פלשתים קעבדא הלכך אפי'
היא תשתרי קמשמע לן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17קיח ,א
"מת" ]וְ ַא ַחת אוֹ ֶמ ֶרת" :נֶ ֱה ַרג",
" ַא ַחת אוֹ ֶמ ֶרתֵ :
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
שא ּו.
הוֹ ִאיל ו ַּמ ְכ ִח ׁישוֹ ת זוֹ ֶאת זוֹ ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו לֹא יִ ָ ּנ ְ ׂ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִרים:
שא ּו"[.
הוֹ ִאיל וְ זוֹ וְ זוֹ מוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ַק ָ ּיים – יִ ָ ּנ ְ ׂ
ישא!
וְ לִ יפְ לוֹ ג ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּב ֵר ׁ ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְ ּב ַמ ֲחלוֹ ֶקת ׁ ְשנ ּויָה.
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימאַ :ר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ְ ּב ָהא ֲאפִ ילּ ּו ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר מוֹ ֶדה ,דְּ כָ ל לֹא ֵמת ְ ּב ֵעדוּת ִא ׁ ּ ָשה לָ או ַהכְ ָח ׁ ָשה ִהיא.
ְּתנַן:
"מת" ,וְ ֵעד אוֹ ֵמר" :לֹא ֵמת",
" ֵעד אוֹ ֵמרֵ :
"מת" ,וְ ִא ׁ ּ ָשה אוֹ ֶמ ֶרת" :לֹא ֵמת" –
ִא ׁ ּ ָשה אוֹ ֶמ ֶרתֵ :
ֲה ֵרי זוֹ לֹא ִּת ָ ּנ ֵ ׂ
ש א ".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ רְ :ס ָת ָמא ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַק ׁ ְש ָיא!
ַק ׁ ְשיָא!

רש"י
במחלוקת שנויה .במחלוקת
אחרונה אף ראשונה שנויה דלא
תימא סתמא דברי הכל היא
אלא ר' יהודה ור''ש היא דאמרי
צרה לא מכחשה:
לא מת לאו הכחשה היא .דרבנן
הימנוה לקמא:
ואשה אומרת לא מת .אפי'
צרתה במשמע:

"ה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָהלְ כָ ה"
מסכת יבמות פרק ט"ו – ָ
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 .18קיח ,א
ִמ ְׁשנָה
ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָה ְל ָכה ִהיא ו ַּב ְע ָל ּה ִל ְמ ִדינַ ת ַה ָ ּים,
שא ,וְ ִת ּטוֹ ל ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה.
"מת ַ ּב ְע ִלי" ִּ -ת ָ ּנ ֵ ׂ
ו ָּב ָאה וְ ָא ְמ ָרהֵ :
וְ ָצ ָר ָת ּה ֲ -אסו ָּרה.
ֹאכל ִ ּב ְתרו ָּמה,
ָהיְ ָתה ַ ּבת יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְלכֹ ֵהן ת ַ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן.
ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמר:
יאתוֹ ִמ ֵידי ֲע ֵב ָירה,
ֵאין זוֹ דֶּ ֶר ְך ּמוֹ ִצ ָ
שא,
ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ֲאסו ָּרה ִל ָ ּינ ֵ ׂ
וַ ֲאסו ָּרה ִמ ֶ ּל ֱאכוֹ ל ִ ּב ְתרו ָּמה.
שא וְ ִת ּטוֹ ל ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה,
"מת ַ ּב ְע ִלי ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵמת ָח ִמי" ִּ -ת ָ ּנ ֵ ׂ
ָא ְמ ָרהֵ :
וַ ֲחמוֹ ָת ּה ֲאסו ָּרה.
אכל ִ ּב ְתרו ָּמה,
ש ָר ֵאל ְלכֹ ֵהן ֹ ּ -
ָהיְ ָתה ַ ּבת יִ ְ ׂ
ת ַ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן.
יא ּה ִמ ֵידי ֲע ֵב ָירה,
ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמרֵ :אין זוֹ דֶּ ֶר ְך מוֹ ִצ ָ
שא,
ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ֲאסו ָּרה ִל ָ ּינ ֵ ׂ
וַ ֲאסו ָּרה ִמ ֶ ּל ֱאכוֹ ל ִ ּב ְתרו ָּמה.

ְ ּג ָמ ָרא
צְ ִריכָ א.
דְּ ִאי ִא ְּית ַמר ַה ְך ַק ָּמיְ ָיתא,
ְ ּב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ִמ ׁ ּשוּם דְּ צַ ֲע ָרא דְּ ּגוּפָ ּה,
ֲאבָ ל ֲחמוֹ ָת ּה דְּ צַ ֲע ָרא ִמ ֵּילי דְּ ָעלְ ָמאֵ ,א ָימא מוֹ ֵדי לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א.
וְ ִאי ִא ְּית ַמר ְ ּב ָהא,
ְ ּב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א,
ֲאבָ ל ְ ּב ָה ְךֵ ,א ָימא מוֹ ֶדה לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן,
צְ ִריכָ א.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ַאף ֲאנַן נ ִַמי ָּתנֵ י ָנא:
יתן ִלי ֵ ּבן ִ ּב ְמ ִדינַ ת ַה ָ ּיםֵ ,מת ְ ּבנִ י ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ַ ּב ְע ִלי"  -נֶ ֱא ֶמנֶ ת.
""נִ ַּ
" ַ ּב ְע ִלי ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ְ ּבנִ י" ֵ -אינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת.
יה,
וְ חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ִל ְד ָב ֶר ָ
יב ֶמת" )יבמות קיח.(:
וְ חוֹ ֶל ֶצת וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּ
יה"  -הוּא דְּ חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין,
" ִל ְד ָב ֶר ָ
ָהא לְ ִדבְ ֵרי צָ ָרה ֵ -אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין!
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

רש"י
מתני'
היתה .צרתה בת ישראל לכהן:
תאכל בתרומה .בחזקת שבעלה
קיים ואינה חוששת לעדות
צרתה הואיל ואינה נאמנת
להשיאה אינה נאמנת לפוסלה:
וחמותה אסורה .שאין כלה
מעידה לחמותה ואע''ג דאמרה
ברישא מת בעלי דפקע לה צד
כלות והויא נכרית אפילו הכי
לא מהימנא כדאמר לעיל )דף
קיז (:הא לאו בעלה מיית ולא
חמוה מיית כו':
היתה .חמותה בת ישראל לכהן
כו':
גמ'
צערא דגופה .תשמיש מונעת לה
מבעלה הא ודאי משקרא כדי
לקלקלה שתנשא ואפי' שהיא
נשאת תמות נפשה עם
פלשתים:
מודי ליה לר''ע .דלא מחזקינן
לה בשקרנית כולי האי ונהי
דלהשיאה לא מהימנא אבל
לחומרא לענין תרומה תיחוש:
ניתן לי בן .אשה שהלכה עם
בעלה למדינת הים וכשיצתה
מכאן לא היה לה בן ועומדת
בחזקת ייבום ובאת ואמרה
ניתן לי בן במדינת הים ומת בני
ואח''כ מת בעלי דלא מפקא
נפשה מחזקה קמייתא שעדיין
היא צריכה לייבם נאמנת
ומותרת להתייבם:
אינה נאמנת .להנשא לשוק בלא
חליצה דכי הימנוה רבנן לאשה
אבעלה הימנוה דדייקא ומנסבא
אבל לאפוקי נפשה מיבם לא
הימנוה דזימנין דסניא ליה:
וחיישינן לדבריה .דאפקה
נפשה מחזקה ואם בא יבם
לייבמה לא שבקינן לה וחולצת:
לדבריה .מיעוטא משמע:
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 .19קיח ,ב
קיח,ב ִמ ְׁשנָה
ִקידֵּ ׁש ַא ַחת ֵמ ָח ֵמ ׁש נָ ׁ ִשים,
וְ ֵאין יוֹ ֵד ַע ֵאי זוֹ ִקידֵּ ׁש,
ָ ּכל ַא ַחת אוֹ ֶמ ֶרת" :אוֹ ִתי ִקידֵּ ׁש".
יהן ,ו ִּמ ְס ַּת ֵ ּלק,
יח ְ ּכתו ָ ּּבה ֵ ּבינֵ ֶ
נוֹ ֵתן ֵ ּגט ְל ָכל ַא ַחת וְ ַא ַחת ,ו ַּמ ִ ּנ ַ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן.
ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמר:
ֵאין זוֹ דֶּ ֶר ְך מוֹ ִציא ִמי ֵדי ֲע ֵב ָירה,
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן ֵ ּגט וּכְ תו ָ ּּבה ְל ָכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ָ ּגזַ ל ֶא ָחד ֵמ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֵאין יוֹ ֵד ַע ֵמ ֵאיזֶ ה ָ ּגזַ ל,
ָ ּכל ֶא ָחד אוֹ ֵמר" :אוֹ ִתי ָ ּגזַ ל".
יהן ,ו ִּמ ְס ַּת ֵ ּלק,
יח ְ ּגזֵ ָילה ֵ ּבינֵ ֶ
ַמ ִ ּנ ַ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן.
ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמר:
ֵאין זוֹ דֶּ ֶר ְך מוֹ ִציא ִמ ֵידי ֲע ֵב ָירה,
ַעד ׁ ֶש ְ ּי ׁ ַש ֵ ּלם ְלכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד.

ְ ּג ָמ ָרא
"קידֵּ ׁש" ָק ָת ֵניּ ָ ' ,ב ַעל'  -לֹא ָק ָתנֵי.
ִ
ָּ
"גזַ ל" ָק ָת ֵני' ,לָ ַקח'  -לֹא ָק ָת ֵני.
ַמ ִ ּני ַמ ְתנִ ִיתין?
לֹא ַּת ָ ּנא ַק ָּמא וְ לֹא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר?
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
לֹא נֶ ְח ְלק ּו ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא:
ַעל ׁ ֶש ִ ּקידֵּ ׁש ַא ַחת ֵמ ָח ֵמ ׁש נָ ׁ ִשים ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵאיזוֹ ִקידֵּ ׁש,
יהן ו ִּמ ְס ַּת ֵ ּלק.
יח ְ ּכתו ָ ּּבה ֵ ּבינֵ ֶ
ׁ ֶש ַּמ ִ ּנ ַ
ַעל ָמה נֶ ְח ְלק ּו?
ַעל ׁ ֶש ָ ּב ַעל,
יהן ו ִּמ ְס ַּת ֵ ּלק,
יח ְ ּכתו ָ ּּבה ֵ ּבינֵ ֶ
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמרַ :מ ִ ּנ ַ
ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמרַ :עד ׁ ֶש ְ ּי ׁ ַש ֵ ּלם ְלכָ ל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
לֹא נֶ ְח ְלק ּו ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא:
ַעל ׁ ֶש ָ ּל ַקח ִמ ָּקח ֵמ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְ ּבנֵ י ָא ָדם וְ ֵאין יוֹ ֵד ַע ֵמ ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ָל ַקח,
יהן ו ִּמ ְס ַּת ֵ ּלק.
יח דְּ ֵמי ִמ ָ ּקח ֵ ּבינֵ ֶ
ׁ ֶש ַּמ ִ ּנ ַ
לֹא נֶ ְח ְלק ּו ֶא ָ ּלאֶ ׁ :ש ָ ּגזַ ל ֵמ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה,
יהם ו ִּמ ְס ַּת ֵ ּלק,
יח ְ ּגזֵ ָילה ֵ ּבינֵ ֶ
ׁ ֶש ָא ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ןַ :מ ִ ּנ ַ
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא אוֹ ֵמרַ :עד ׁ ֶש ְ ּי ׁ ַש ֵ ּלם ְ ּגזֵ ָילה ְל ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד".
"ל ַקח" לָ א ּ ְפלִ יגֵ י,
"קידֵּ ׁש" וְ ָ
ִמדְּ ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ִ
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַּת ָ ּנא ַק ָּמא ָסבַ רְ ּ :פלִ יגֵ י,
ַמ ִ ּני?
ִאי ַּת ָ ּנא ַק ָּמא  -לִ ְיתנֵ י " ִקידֵּ ׁש" וְ 'לָ ַקח',
ִאי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר  -לִ ְית ֵני ' ָ ּב ַעל' וְ "גָ זַ ל"!
לְ עוֹ לָ ם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר,
"קידֵּ ׁש"? ִקידֵּ ׁש ְ ּבבִ ָיאה.
ו ַּמאי ִ
ָ
ּ
ּ
"קידֵּ ׁש"  -לְ הוֹ ִד ֲיעך כּ ֹחוֹ דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ,דְּ ַאף ַעל ַגב דְּ ִאיסו ָּרא דְּ ַר ָ ּבנַן ֲעבַ ד ָ -ק ֵניס!
ָת ָנא ִ
ָּת ָנא ָ ּ
ְיתא ֲעבַ ד  -לֹא ָק ֵניס!
"גזַ ל"  -לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ֹחוֹ דְּ ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ,דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִא ּיסו ָּרא דְּ אוֹ ַרי ָ

רש"י
מתני'
נותן גט לכל אחת .אם אינו חפץ
לישא את כולן:
גמ'
קידש קתני .דאיכא למימר
התם הוא דקאמר ר' טרפון
דמניחה ביניהם דלא עשה
מעשה אבל בעל לא קתני
דליפלוג ר' טרפון דכיון דעשה
בה מעשה וגינה אותה בקדושי
ביאה צריך להוציא עצמו מידי
עבירה וליתן לכולן:
גזל קתני .דהואיל ואיסורא עבד
קניס ליה ר''ע אבל לקח מקח
מחמשה ואין יודע אי זהו לא
קתני דלקנסיה ר''ע:
מכלל דת''ק פליג עליה .ואמר
בקידש ולקח פליגי דליכא
איסור כולי האי אבל בבעל וגזל
אפי' ר' טרפון מודה:
ומאי קידש קידש בביאה.
דגינה אותה ואפ''ה פטר רבי
טרפון ולא תימא ליתני גזל ולא
איבעי קידש דתרוייהו איצטריך
תנא קידש בביאה להודיעך כחו
דר''ע דאיסורא דרבנן הוא
קעביד דרב מנגיד אמאן דמקדש
בביא' ואין כאן איסורא דאוריי'
אפ''ה קניס:

"ה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָהלְ כָ ה"
מסכת יבמות פרק ט"ו – ָ
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ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָה ְל ָכה ִהיא ו ַּב ְע ָל ּה ִל ְמ ִדינַ ת ַה ָ ּים ּו ְבנָ ּה ִע ָּמ ֶהם,
"מת ַ ּב ְע ִלי ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵמת ְ ּבנִ י" – נֶ ֱא ֶמנֶ ת.
וְ ָ ּבאת ,וְ ָא ְמ ָרהֵ :
ְ
"מת ְ ּבנִ י ,וְ ַא ַחר ָ ּכך ֵמת ַ ּב ְע ִלי" ֵ -אינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת,
ֵ
יב ֶמת.
יה ,וְ חוֹ ֶל ֶצת ,וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּ
וְ חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ִל ְד ָב ֶר ָ
יתן ִלי ֵ ּבן ִ ּב ְמ ִדינַ ת ַה ָ ּים",
"נִ ַּ
ְ
"מת ְ ּבנִ י ,וְ ַא ַחר ָ ּכך ֵמת ַ ּב ְע ִלי"  -נֶ ֱא ֶמנֶ ת.
וְ ָא ְמ ָרהֵ :
"מת ַ ּב ְע ִלי ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵמת ְ ּבנִ י" ֵ -אינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת,
ֵ
יב ֶמת.
יה ,וְ חוֹ ֶל ֶצת וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּ
וְ חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ִל ְד ָב ֶר ָ
יתן ִלי יָ ָבם ִ ּב ְמ ִדינַ ת ַה ָ ּים",
"נִ ַּ
"מת ַ ּב ְע ִלי ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵמת יְ בָ ִמי",
ה:
ר
ֵ
ָא ְמ ָ
ְ
"יְ ָב ִמי ,וְ ַא ַחר ָ ּכך ַ ּב ְע ִלי" – נֶ ֱא ֶמנֶ ת.
ָה ְלכָ ה ִהיא ו ַּב ְע ָל ּה וִ ָיב ָמ ּה ִל ְמ ִדינַ ת ַה ָ ּים,
"מת ַ ּב ְע ִלי ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך יְ ָב ִמי",
ָא ְמ ָרהֵ :
"יְ ָב ִמי ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ַ ּב ְע ִלי" ֵ -אינָ ּה נֶ ֱא ֶמנֶ ת,
שא,
"מת יְ בָ ִמי" ׁ ֶש ִּת ָ ּנ ֵ ׂ
ׁ ֶש ֵאין ָה ִא ׁ ּ ָשה נֶ ֱא ֶמנֶ ת לוֹ ַמרֵ :
"מ ָתה ֲאחוֹ ָת ּה" ׁ ֶש ִּת ָ ּכנֵ ס ְל ֵביתוֹ ,
וְ לֹאֵ :
"מת ָא ִחי" ׁ ֶש ְ ּייַ ֵ ּבם ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
וְ ֵאין ָה ִא ׁיש נֶ ֱא ָמן לוֹ ַמרֵ :
"מ ָתה ִא ׁ ְש ּתוֹ " ׁ ֶשיִ ּ ָ ׂ
שא ֲאחוֹ ָת ּה.
וְ לֹאֵ :

ְ ּג ָמ ָרא
ֵיה ָרבָ א ֵמ ַרב נַ ְח ָמן:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ַה ְמזַ ֶּכה ֵ ּגט לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ּ ִ ,ב ְמקוֹ ם יָ בָ ם ַ -מהוּ?
ֵּכיוָ ן דְּ ָס ְנ ָיא לֵ ּיה  -זְ כוּת הוּא לָ ּה ,וְ 'זָ כִ ין לְ ָא ָדם ׁ ֶשלּ א ְ ּבפָ נָיו'.
אוֹ דִּ לְ ָמאֵּ :כיוָ ן דְּ זִ ְימנִ ין דְּ ָר ֲח ָמא לֵ ּיה חוֹ ב הוּא לָ ּה ,וְ ' ֵאין ָחבִ ין לְ ָא ָדם ׁ ֶשלּ א ְ ּב ָפנָיו'?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָּתנֵי ָנא:
יב ֶמת".
יה ,וְ חוֹ ֶל ֶצת וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּ
"וְ חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ִל ְד ָב ֶר ָ

רש"י
מתני'
מת בעלי ואח''כ מת בני .והריני
מותרת לשוק נאמנת שהרי
בחזקת לשוק יצאה והפה
שאסר הוא הפה שהתיר:
אינה נאמנת .להתייבם לו
וחוששין לדבריה דאפקה נפשה
מחזקה ולא מישתריא בלא
חליצה דשויתה לנפשה חתיכה
דאיסורא מעלמא:
ניתן לי בן .והיא הלכה בלא בן
ובחזקת עתידה לייבם:
ניתן לי יבם .שהלכה חמותי
במדינת הים והיא הלכה
בחזקת שאין לה יבם:
מת בעלי ואח''כ מת יבמי כו'.
דתרוייהו קשריא נפשה לשוק
נאמנת ומותרת לשוק בחזקתה
הראשונה דהפה שאסר הוא
הפה שהתיר:
גמ'
המזכה גט לאשתו .שעשה
שליח לקבלה וזיכה לה ע''י
מעכשיו:
שתתגרש
שליח
במקום יבם .שיש לו אח ונתכוון
לפוטרה הימנו דשלא במקום
יבם והוא בא לגרשה פשיטא לן
דלא מיגרשה עד שתגיע לידה
דאין חבין לאדם שלא בפניו
אלא הכא מי אמרי' זכות הוא
לה כו':
וחוששין לדבריה .מדקתני
בתרוייהו חוששין ביצאה
בחזקת ]היתר[ לשוק ובאה
והחזיקה עצמה ליבם וקתני
חוששין ולא אמרינן אוקמה
אחזקה ותנשא דהא ודאי
משקרא משום דרחמא ליה
קאמרה אלמא לא מחזקינן לה
באהבה ומדקתני נמי בחזקת
יוצאה ליבם ובאה והחזיקה
עצמה לשוק כגון ניתן לי בן ומת
בעלי ואח''כ בני וקתני חוששין
ולא תתייבם ולא אמרי' ודאי
משקרא ומשום דסניא ליה
קאמרה אלמא זימנין דלא סניא
ליה אלמא מספקא לן וגבי
מזכה גט נמי מספקא לן אי
רחמא ליה וחוב הוא לה אי
סניא ליה וזכות הוא לה ותחלוץ
ולא תתייבם:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .21קיח ,ב
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבִ ינָ א לְ ָרבָ א:
ַה ְמזַ ֶּכה ֵ ּגט לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ִ ּב ְמקוֹ ם ְק ָט ָטה ַ -מהוּ?
ֵּכיוָ ן דְּ ִאית לָ ּה ְק ָט ָטה ַ ּב ֲה ֵד ּיה  -זְ כוּת הוּא לָ ּה.
אוֹ דִּ לְ ָמא :נִ ָיחא דְּ גו ָּפא ָע ִדיף לָ ּה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ַטב לְ ֵמ ַיתב ַטן דּ ּו ִמ ְּל ֵמ ַיתב ַא ְר ְמלוּ.
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
ְד ׁשו ְּמ ׁ ְש ָמנָ א ַ ּגבְ ָרא ,כּ ו ְּר ֵסיה ֵ ּבי ָח ָר ָתא ְרמ ּו לָ ּה.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
דְּ נַפְ צָ א ַ ּגבְ ָרא ִּת ְיק ֵרי ְ ּב ֵס ֵיפי ָ ּבבָ א וְ ֵת ִיתיב.
ַרב ַא ׁ ִשי אוֹ ֵמר:
דְּ קוּלְ ָסא ַ ּגבְ ָרא ,לָ א ָ ּב ֲעיָ א ַטלְ ּ ְפ ֵחי לְ ִק ְיד ָרא.
ָּת ָנא:
יהן".
"וְ כו ָ ּּלןְ ,מזַ ּנוֹ ת ,וְ תוֹ לוֹ ת ְ ּב ַב ֲע ֵל ֶ
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