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  יבמות מסכת
ה" – ו"טפרק    "ֶׁשָהְלָכה ָהִאׁשָּ

  
  
  
  
  

  לרפואת כל הפצועים על קדושת ה'לימוד פרק זה 
  ובייחוד לרב יהודה יהושע בן איטה ברנדה גליק

  אש התורה הנלמד בפרק זה ירפא את אש התבערה,
  פת כח ועוצמהויחזירם לאיתנם הראשון בתוס

  . , ויאמר לשטן דיוזכות הרבים יעורר רחמים לפני מנהיג העולם
  ייגאלנו גאולה שלימה וקלהשהקב"ה 

  

  מהדורה מנוקדת, מפוסקת,
  מחולקת לסוגיות ולפסקאות

  עם רש"י
  

  תשע"ה שבט ז'

סדורהגמרא   
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  תאמין!!! -יגעת ומצאת  - בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להארות והערות
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
  vinetdb81@gmail.comדוא"ל 

 90407עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

  
©  

  , ניקוד ופיסוקכל הזכויות על הטקסט
  .מכון הישראלי לפרסומים תלמודייםשמורות ל

  החלוקה לסוגיות ופסקאותעל כל הזכויות 
  .ולדניאל ברק ווינט שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"

  
  וללא מטרות רווח. לצורך אישי ניתן לצלם ולהדפיס לשם לימוד
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ה""""    ––––    ט"וט"וט"וט"ופרק פרק פרק פרק     יבמותיבמותיבמותיבמותמסכת מסכת מסכת מסכת  הָהִאׁשָּ הָהִאׁשָּ הָהִאׁשָּ  """"ֶׁשָהְלָכהֶׁשָהְלָכהֶׁשָהְלָכהֶׁשָהְלָכה    ָהִאׁשָּ

        קיד, בקיד, בקיד, בקיד, ב .1
ָנה    ִמׁשְ

םָהִא  ָהְלָכה ִהיא ּוַבְעָלּה ִלְמִדיַנת ַהּיָ ה ׁשֶ ָ    ,ׁשּ
ינֹו ְלֵביָנּה,  לֹום ּבֵ   ׁשָ

עֹוָלםוְ  לֹום ּבָ   . ׁשָ
ְעִלי"  א.  - ּוָבָאה, ְוָאְמָרה: "ֵמת ּבַ ׂשֵ ּנָ   תִּ

ְעִלי"  ם.  -"ֵמת ּבַ ְתַייּבֵ   תִּ
ינֹו ְלֵביָנּה  לֹום ּבֵ עֹוָלם, וּ  ,ׁשָ   ִמְלָחָמה ּבָ

ינֹו ְלֵב  עֹוָלם,  ,יָנּה ְקָטָטה ּבֵ לֹום ּבָ   ְוׁשָ
ְעִלי"  :ּוָבאָתה ְוָאְמָרה   ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת.  - "ֵמת ּבַ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
  ְלעֹוָלם ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת, 

אָתה ּבֹוָכה, ּוְבָגֶדיָה ְקרּוִעין.  ן ּבָ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ
א –ְוַאַחת זֹו  ,ָאְמרּו לֹו: ַאַחת זוֹ  ׂשֵ ּנָ   ....תִּ

  

ָמָר     אּגְ

ָנא ינֹו ְלֵביָנּה" :ּתָ לֹום ּבֵ ָקָבֵעי ְלִמיְתֵני:  "ׁשָ ּום ּדְ ינֹו ְלֵביָנּה"ִמׁשּ    ."ְקָטָטה ּבֵ
ָנא עֹוָלם" :ּתָ לֹום ּבָ ָקָבֵעי ְלִמיְתֵני:  "ׁשָ ּום ּדְ עֹוָלם"ִמׁשּ    ."ִמְלָחָמה ּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

   ?ִמְלָחָמהּדְ ַמאי ַטֲעָמא 
ְדָדֵמ  ָאְמָרה ּבִ ּום ּדְ    ,יִמׁשּ

ִאיְקטּול ָכל ָהֵני ּדְ א ּבְ ֵליט הּוא ,ָסְלָקא ַדְעּתָ   ?!ּפָ
יָון  יְמָצא לֹוַמר, ּכֵ ָחְזָיאּדְ ִאם תִּ ינֹו ְלֵביָנּה ָנְטָרא ַעד ּדְ לֹום ּבֵ    ,ׁשָ

אי ֵמת רּוְמָחא ְוָסְבָרא ַוּדַ ִגיָרא אֹו ּבְ ָמחּו ֵליּה ּבְ    ,ִזיְמִנין ּדְ
ֵרי ְוַח וְ  ֲעַבד ַסְמתְּ א ּדַ הִאיּכָ    .ּיָ
  

 רש"י
  מתני' 

. שאין . האשה ושלום בעולם
שעת חירום דתימא בדדמי 
מאומד לבה אם פירש הימנה 
חדש או חדשים ודאי הואיל 
ולא חזר הרגוהו ליסטים 

אי לא דהואיל ולאו שעת חירום 
חזיתיה דמית חיישא לקלקולא 
שמא יבא לאחר שניסת ותהא 
מקולקלת כדאמר בהאשה רבה 
(לעיל דף פז:) ולא אמרה 

   בדדמי:
. י''ל מתוך קטטה בינו לבינה

ששונאתו היא רוצה לאסור 
   עצמה עליו:

  
  גמ' 

. מאומד לבה ואע''ג דלא בדדמי
חזיתיה דמית כדפרישית 
דסברה סלקא דעתא בכל הני 

 טול הוא פליט בתמיה:דאיק
   . תחבושת:סמתרי
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        קיד, ב קיד, ב קיד, ב קיד, ב  .2
   :ְלֵמיַמר ָרָבאָסַבר 

ִמְלָחָמה,  - ְרָעבֹון    ֵאינֹו ּכְ
ְדָדֵמי.  ָלא ָאְמָרה ּבִ   ּדְ

  
  : ָרָבאֲהַדר ָאַמר 

ִמְלָחָמה.    ְרָעבֹון ֲהֵרי הּוא ּכְ
יּה  ֲאַתת ְלַקּמֵ ַהִהיא ּדַ   , ָרָבאּדְ ּדְ

ָרָעב".  ְעִלי ֵמת ּבָ   ָאְמָרה ֵליּה: "ּבַ
יךְ ָאַמר ָלּה: ׁשַ  יַזְבּתְ ַנְפׁשִ ׁשֵ יר ָעְבַדּתְ ּדְ    ,ּפִ

י?  ְבַקּתְ ֵליּה ֲהָוה ַחּיֵ ׁשָ ָנְפִפיָתא ּדְ א ּדְ ְבַההּוא ּפּוְרּתָ ֲעָתְך ּדִ   ָסְלָקא ּדַ
י ְווָנא לֹא ַחּיֵ ִכי ַהאי ּגַ    .ָאְמָרה ֵליּה: ָמר ַנִמי ָיַדע ּדְ

  
  : ָרָבאֲהַדר ָאַמר 

ְלָחָמה.  - ְרָעבֹון  ִריָעא ִמּמִ   ּגְ
ָלא ְמֵהיְמָנא, ּדְ  ְלָחָמה" הּוא ּדְ ּמִ ְעִלי ּבַ י ָאְמָרה: "ֵמת ּבַ   ִאיּלּו ִמְלָחָמה, ּכִ

תֹו"  :ָהא   ְמֵהיְמָנא.  -"ֵמת ַעל ִמּטָ
י ְרָעבֹון ַעד  ּבֵ יו" :ָאְמָרהּדְ ְוִאיּלּו ּגַ   ."ֵמת ּוְקַבְרּתִ

  
  
ִמְלָחָמה,  -  'ַמּפֹוֶלת'   ֲהֵרי הּוא ּכְ

ְדָדֵמ  ָאְמָרה ּבִ    .יּדְ
  

ים  ים ְוַעְקַרּבִ יּלּוַח ְנָחׁשִ ִמְלָחָמה,  - ׁשִ   ֲהֵרי ֵהן ּכְ
ְדָדֵמי ָאְמָרה ּבִ    .ּדְ

  
ֶבר   :ּדֶ

ִמְלָחָמה,  -  ָאְמִרי ָלּה    ֲהֵרי הּוא ּכְ
ִמְלָחָמה.  - ְוָאְמִרי ָלּה    ֵאינֹו ּכְ

  
ִמְלָחָמה - ָאְמִרי ָלּה " ָאְמֵרי - " ֲהֵרי הּוא ּכְ ְדָדֵמי ּדְ    .ּבִ
ִמְלָחָמה - י ָלּה ְוָאְמִר " ָסְמִכי ַא  -  "ֵאינֹו ּכְ ָאְמֵריּדְ ֵני לֹא ָאֵזיל.  ּדְ לֹא ׁשְ ִנין ֲהָוה מֹוָתָנא ְוֱאיָנׁש ּבְ ב ׁשְ י: ׁשַ   ֱאיָנׁשֵ
  
  
  

 רש"י
. לנסותה ולתופשה שפיר עבדת

   מתוך דבריה נתכוון:
. שהנחת אותו דשיזבת נפשך

אפי' חי וברחת לך משום דכי 
תעלה בדעתיך דבההוא פורתא 
דנפפיתא קמח מנופה בנפה חיי 

   בתמיה:
. אלמא אמרה מר נמי ידע כו'

בדדמי ומשום האי מעשה הדר 
   :ביה רבא

. דאילו במלחמה מת וקברתיו
סברה שמא ברח וניצל אבל 
 ברעב היא סבורה איך יחיה:

. שנפל הבית עליו או בא מפולת
רוח סערה והיה מפיל כל בתי 

   העיר:
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        קטו, אקטו, אקטו, אקטו, א    ––––קיד, ב קיד, ב קיד, ב קיד, ב  .3
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

עֹוָלם ַמהּו?    ֶהֱחִזיָקה ִהיא ִמְלָחָמה ּבָ
  

   :ִמי ָאְמִריַנן
ר ּקֵ ּה ְלׁשַ     ?ַמה ּלָ

עֹוָלם   קטו,א לֹום ּבָ ֲעָיא ָאְמָרה: "ׁשָ ִאי ּבָ   . "ּדְ
ְלָמא ָקה :אֹו ּדִ ִאיַחּזְ יָון ּדְ ְדָדֵמי ְולֹא ָאֵתי  ,ּכֵ ר'ָאְמָרה ּבִ ּקֵ י ְלׁשַ    .ֶחְזָקֵתיּה  ּוֵמַרע 'ַמה ּלִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִית" ינּו ָעֵלינּו ּבַ ִ   , ""ִעיׁשּ

ינּו ָעֵלינּו ְמָעָרה",  ִ   "ִעיׁשּ

י"  ,תֵמ  "הּוא ְלתִּ   ! "ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת - ַוֲאִני ִנּצַ
  

ַא  אֵני ָהָתם ּדְ ְלִדיָדְך ִאיְתְרֵחיׁש ִניָסא ְלִדיֵדיּה ַנִמי ִאיְתְרֵחיׁש ִניָסא :ָלּה  228יַנןִר ְמ ׁשָ י ֵהיִכי ּדִ   .ּכִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
  "ָנְפלּו ָעֵלינּו ּגֹוִים", 

   ,"ָנְפלּו ָעֵלינּו ִליְסִטים"
י" נִ "הּוא ֵמת, וְ  ְלתִּ   ! "ֶנֱאֶמֶנת –ּצַ

  
  : ַרב ִאיִדיָאַמר ּדְ  ,ַרב ִאיִדיְד ָהָתם כִ 

ֵלי ֵזייָנּה ָעֶליָה  ה ּכְ ָ   .ִאׁשּ
  

ָנֵני,  י ּגְ יְלֵהי ִהּלּוֵליּה ִאיְתִלי נּוָרא ּבֵ ְבׁשִ ְבָרא ּדִ   ַההּוא ּגַ
ְבַר  ֵביְתהּו: "ֲחזּו ּגַ ְבַראיָאְמָרה ְלהּו ּדְ ְדָיא. ", ָאתּו, ָחזּו אי, ֲחזּו ּגַ ׁשַ ָיָדא ּדְ א ּדְ ִדי, ּוִפְסּתָ ׁשְ ְבָרא ֲחרּוָכא ּדִ   ּגַ

ר ָאִביןָסַבר  יא ּבַ ִית"ַהְיינּו  :ְלֵמיַמר ַרב ִחּיָ ינּו ָעֵלינּו ּבַ ִ ינּו ָעֵלינּו ְמָעָרה", "ִעיׁשּ ִ   . "ִעיׁשּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵמי?    !ִמי ּדָ

ְבַר  :ָהָתם לֹא ָקָאְמָרה ְבַראי ֲחזּו ּגַ   . "אי"ֲחזּו ּגַ
  

ְדָיא ׁשַ ָיָדא ּדְ א ּדְ ִדי ּוִפְסּתָ ׁשְ ְבָרא ֲחרּוָכא ּדִ    .ְועֹוד, ּגַ
  

ר ָאִבין יא ּבַ    ?ְוַרב ִחּיָ
  

ְדָיא,  ׁשַ ְבָרא ֲחרּוָכא ּדְ   ּגַ
  ֵאיָמא ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ֲאָתא ְלַאּצּוֵלי, ַוֲאִכיְלֵתיּה נּוָרא, 

ְדָיא נּוָרא ִאיְתִליָ  ׁשַ ָיָדא ּדְ א ּדְ יּסּוָפא ֲאַזל ַוֲעַרק ְלָעְלָמא. ּוִפְסּתָ יּה מּוָמא ּוֵמֲחַמת ּכִ   א ְוִאְתְיִליד ּבֵ
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  ורת הש"סהגהת מס  

 רש"י
. החזיקה היא מלחמה בעולם

שלא היינו יודעים שיש מלחמות 
  באותן מדינות אלא מפיה:

. דאי בעיא אמרה שלום בעולם
א נמי מהימנא ומהימנא השת

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 

רן לעיל כי אמרה מת על אמ
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 

רה מסתמא מת במלחמה קאמ
עד דאמרה מת על מטתו וכי 
קמיבעיא ליה לרבא כגון דיש 
שלום בעולם ואמרה איהי מת 

  במלחמה:
. הציתוהו עישינו עלינו בית

באש ונתמלא עשן ואני ברחתי 
   והוא נשאר שם ומת:

. והא הכא אינה נאמנת
דהחזיקה היא מלחמה זו וקתני 
אינה נאמנת ולא אמרי' מה לה 
לשקר דאי בעיא אמרה מת 

   א:סתמ
. דהכי קאמרה שאני התם

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'
ני והא הכא היא החזיקה וקת

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:
. במסכת ע''ז בפ' אין כדר' אידי

   מעמידין (דף כה:):
 . שהאש אוכלתו:חזו גבראי

רן כי היכי . דאמהיינו עישינו
   דלדידך איתרחיש כו':

. מאיש אחר [הבא פסתא דידא
   להצילו]:

   . בבעלה:ואתיליד מומא
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ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

ִמְלָחָמה ַמהּו?    ֵעד ֶאָחד ּבְ
   

ר, ּדְ ַטֲעָמא  ּקֵ ֲעִביָדא ְלִאיְגלּוֵיי הּוא, לֹא ְמׁשַ ָתא ּדַ ִמילְּ ּום ּדְ   ֵעד ֶאָחד ְמֵהיָמן ִמׁשּ
ר,  ָהָכא ַנִמי ּקֵ   ָלא ְמׁשַ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָבא, ּדְ ַטֲעָמא  ּסְ ְייָקא ּוִמיּנַ ִהיא ּגּוָפא ּדָ ּום ּדְ   ֵעד ֶאָחד ִמׁשּ

ָבא.  ּסְ ְייָקא ּוִמיּנַ ָסְנָיא ֵליּה, ָלא ּדָ ִזיְמִנין ּדְ יָון ּדְ   ְוָהָכא, ּכֵ
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יָאַמר "   : ֲעִקיָבא ַרּבִ
יָּ  ׁשֶ ָנה, ּכְ ָ ר ַהׁשּ ָעא ְלַעּבֵ י ִלְנַהְרּדְ   ַרְדתִּ

ִליָמָצאִתי  ית ּדְ   , ְנֶחְמָיה ִאיׁש ּבֵ
י ֵעד ֶאָחד,  ָרֵאל ַעל ּפִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ּבְ ָ יִאין ֶאת ָהִאׁשּ ִ ֵאין ַמׂשּ י ׁשֶ ַמְעתִּ   ְוָאַמר ִלי: ׁשָ

א    יֶאּלָ ָבא ַרּבִ ן ּבָ   . ְיהּוָדה ּבֶ
ָבִר  ן ַהּדְ י לֹו: ּכֵ   ים. ְוַנְמתִּ

ִדיָנה ַה  ם יֹוְדִעים ַהּמְ ִמי: ַאתֶּ ְ ְגָייסֹותָאַמר ִלי: ֱאמֹור ָלֶהם ִמׁשּ ת ּבִ ׁשֶ    ,ּזֹו ְמׁשּוּבֶ
ַלִני ֵמ  ְך ְמקּוּבְ ֵקןּכָ ְמִליֵאל ַהּזָ ן ּגַ י ֵעד ֶאָחד ַרּבָ ה ַעל ּפִ ָ יִאין ָהִאׁשּ ִ ׂשּ ּמַ   . (יבמות קכב.) "ׁשֶ

ְגָייסוֹ "ַמאי  ת ּבִ ׁשֶ   ת? ְמִדיָנה ְמׁשּוּבֶ
ב  ,ָלאו י ֵעד ֶאָחד. ּדִ ַאף ַעל ּגַ יִאין ַעל ּפִ ִ ׂשּ ּמַ ַלִני ׁשֶ ְך ְמקּוּבְ ת, ּכָ ׁשֶ   ְמִדיָנה זֹו ְמׁשּוּבֶ

    !ַאְלָמא ֵעד ֶאָחד ְמֵהיָמן
  

  : ָרָבאָאַמר 
  ִאי ָהִכי, 

ָנא  ָייסֹות'? "ְמִדיָנה זֹו"ַמאי ׁשְ ׁש ּגְ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ ֵעי ֵליּה!  'ּכָ   ִמיּבָ
  

א    : ָרָבאָאַמר ֶאּלָ
ְגָייסֹות,  :ָהִכי ָקָאַמר ת ּבִ ׁשֶ ִדיָנה זֹו ְמׁשּוּבֶ ּמְ ם יֹוְדִעים ׁשֶ   ַאּתֶ

ַנן י ַרּבָ יִתי ּוַמְייֵתי ַקּמֵ י ּבֵ ק ֱאיָנׁשֵ ּבַ ר ֵליּה ְלִמׁשְ    ,ְוָלא ֶאְפׁשָ
י ֵעד ֶאָח  ה ַעל ּפִ ָ יִאין ָהִאׁשּ ִ ׂשּ ּמַ ְמִליֵאל ׁשֶ ן ּגַ ַלִני ֵמַרּבָ ְך ְמקּוּבְ   ד. ּכָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִאין ִעם " ָהיּו ּבָ ֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ן ִסיַמאיַמֲעׂשֶ א יֹוֵסי ּבֶ ְסִפיָנה, ְוָטְבָעה,  ַאּבָ   ּבִ
ים י ָנׁשִ י ְנׁשֹוֵתיֶהן ַעל ּפִ יא ַרּבִ ִ   . "ְוִהׂשּ

מוּ  ִמְלָחָמה ּדָ    ,ְוָהא ַמִים ּכְ
ֵעד ֶאָחד ים, ֲאִפיּלּו ֵמָאה ּכְ מוּ  ְוָנׁשִ    ,ּדָ

יא" :ְוָקָתֵני ִ    !"ִהׂשּ
  

ָרא?    !ְוִתְסּבְ
ֵאין ָלֶהם סֹוף ִניְנהוּ     ,ַמִים ׁשֶ

ֵאין ָלֶהם סֹוף וּ  ּתֹו ֲאסּוָרה -ַמִים ׁשֶ   !ִאׁשְ
  

ֵמי א, ֵהיִכי ּדָ    ?ֶאּלָ
ָאְמֵרי ןּדְ ִקיְנהּו ַקּמָ     ,: ַאּסְ

ר, ְוָקָאְמִרי ִסיָמִנין,    קטו,ב   ְוָחִזיְנהּו ְלַאְלּתַ
לָ  א ּדְ   ִסיָמִנים. ַא או ֲעַלְייהּו ָסְמִכיַנן, ֶאּלָ

  
  
  
  

 רש"י
. מלחמה עד אחד במלחמה

בעולם ובא עד אחד ואמר מת 
   בעליך מי מהימן או לא:

. ותרוייהו והכא לא דייקא
אמרי בדדמי כן הדברים כאשר 

   אתה אומר:
. דאיכא למימר מים כמלחמה

   בדדמי:
. מפרש בפ' מים שאין להם סוף

בתרא (לקמן קכא.) כל שעומד 
 ואין רואה מארבע רוחותיו:

. ואע''פ שיש עדים אשתו אסורה
כשרים שטבע שמא צף מתחת 

  המים ויצא: 
. דאי לאו וקאמרי סימנים

סימנים חיישינן דלמא אחרים 
נינהו לפי שהמים משנים צורת 

   הפנים ואין ניכר כל כך:
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י ַחְבֵריּה,  ּבֵ ֵמי ּגַ ַאְפֵקיד ׁשּוְמׁשְ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ

ֵמי.    ָאַמר ֵליּה: ַהב ֵליּה ׁשּוְמׁשְ
יְנהּו.  ִקיְלּתִ   ָאַמר ֵליּה: ׁשְ

ן ְוֵכן ָהְוָיין, ּוְבָחִביָתא ַרְמָיין.    ְוָהא ּכֵ
יְנהּו, ְוָהֵני ַאֲחִריֵני ִניְנהּו. ָאַמר ֵליּה:  ַקְלּתִ יָדְך ׁשְ   ּדִ

  
אָסַבר    ְלֵמיַמר:  ַרב ִחְסּדָ
ֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים"ַהְיינּו    , ְוָלא ָאְמִריַנן: ָהָנְך ָאְזלּו ְלָעְלָמא, ְוָהֵני ַאֲחִריֵני ִניְנהּו. "ׁשְ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ֵמי?   ִנים, ָהָתם ָקָאְמִרי ִסיָמ  !ִמי ּדָ
ֵמי ַמאי ִסיָמָנא ִאית ְלהוּ     ?!ָהָכא ׁשּוְמׁשְ

ן ְוֵכן ָהְוָיין"  ָנא ִאיְתְרִמי -ּוְדָקָאַמר "ּכֵ ּבְ    .ֵאיַמר חּוׁשְ
  

אָאַמר ֵליּה  ר ַרב ִחְסּדָ א ּבַ יׁשָ ִ ילְ  ָמר ַקׁשּ   : ַרב ַאׁשִ
ן?  יּנָ א ּפִ ּמָ יַנן ׁשֶ   ּוִמי ָחְייׁשִ

   :ְוָהְתַנן
ִלי ְוָכתוּ "    :ב ָעָליוָמָצא ּכְ

ן,  -קֹו"ף    ָקְרּבָ
ר,  -ֵמ"ם    ַמֲעׂשֵ

ֶל"ת  ּמּוַע,  -ּדָ   ּדִ
  ֶטֶבל,  - ֵטי"ת 
י"ו  רּוָמה.  - תָּ   תְּ

ַחת  י"ו תַּ ָנה ָהיּו ּכֹוְתִבין תָּ ּכָ ַעת ַהסַּ ׁשְ ּבִ רּוָמהׁשֶ   ! (מעשר שני ד, יא) "תְּ
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
א ּמָ יַנן ׁשֶ ן?  ְוָלא ָחְייׁשִ יּנָ   ּפִ

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
י"   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

ין,  רּוָמה ֲהֵרי ֵאּלּו חּוּלִ   ֲאִפיּלּו ָמָצא ָחִבית ְוָכתּוב ָעֶליָה תְּ
ה רּוָמה, ּוִפיּנָ ַקד ֲהָוה ָמֵלא תְּ תָּ ֲאִני אֹוֵמר: ֶאׁשְ   ! "ׁשֶ

  
ן,  יּנָ א ּפִ ּמָ יַנן ׁשֶ י ָעְלָמא ָחְייׁשִ כּוּלֵ א: ּדְ   ֶאּלָ

ָהא ְוָהכָ  ְלֵגיא ּבְ    :ָקִמיּפְ
ַפר.  ר ֲהָוה ּכָ הּו ִמיְכּפַ ִפיּנָ   ָמר ָסַבר: ִאם ִאיָתא ּדְ

ֵלי.  ּתְ ּלּוֵיי ִאיׁשְ ּתַ   ְוִאיָדְך: ֵאיַמר ִאיׁשְ
  

  ִאי ַנִמי, 
ַבֵקיּה.    ְלָפַנְחָיא ׁשְ

  
  

יּה  ר ַאְחּתֵ לּוָתא, ּבַ יָבי, ֲהָוה ָקָאֵזיל ִמּק ּדְ ִיְצָחק ֵריׁש ּגָ ִכיב. ְר וֹ ַרב ּבֵ ְמָיא, ּוׁשְ   ְטָבא ְלַאְסּפַ
יּה  ר ַאְחּתֵ לּוָתא, ּבַ ְלחּו ֵמָהָתם: ִיְצָחק ֵריׁש ּגָ יָבי, ֲהָוה ָקָאֵזיל ִמּק ּדְ ׁשָ ְמָיאוֹ ַרב ּבֵ ִכיב ,ְרְטָבא ְלַאְסּפַ    .ּוׁשְ

יַנן ִלְתֵרי ִיְצָחק, אֹו לֹא?    ִמי ָחְייׁשִ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
יַנן.    ָחְייׁשִ

  
   ָאַמר: ָרָבא

יַנן    .ָלא ָחְייׁשִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 

ח ּבִ  ּכַ ּתַ ִאׁשְ א ּדְ יּטָ ַההּוא ּגִ ָעאּדְ    ,ְנַהְרּדְ
ַצד ְקלֹוְנָיא ָמָתא" :ּוְכִתיב ָעא ,ּבְ רֹוִליַנאי ְנַהְרּדְ ִתי.  ,ֲאָנא ַאְנּדְ לֹוִנית ִאְנּתְ ָטִרית ּוְתָרֵכית ַית ּפְ   ּפְ

 רש"י
 . כבר החזרתים לך:הושקלתינ
   . מפקיד:אמר ליה

. כך וכך סאין והא כן וכן הויין
   היו:

. ועדיין הן ובחביתא רמיין
אצלך בחבית צא ובדוק בה 

   תמצא כחשבוני:
אמר ליה דידך שקלתינהו והני 

היינו  . ושלי הם:אחריני נינהו
. דתניא לעיל והשיא שני ת''ח

רבי את נשותיהן על פי נשים 
רי סימני ולא ותרצינן דאמ

אמרינן אחריני נינהו וסימנים 
   הכי איתרמו:

. איכא למימר חושבנא
   דמתרמי:

. היכא ומי חיישינן שמא פינן
 דסימנא קמא איתא קמן:

   . הקדש:קרבן
. חולין ותרומה שנתערבו דימוע

   ואין נאכל אלא לכהן:
. שגזרו שלא לקיים הסכנה

מצות אלמא לא אמרינן שמא 
נתן בה פינו אותה תבואה ש

   בכתיבת אות זה ואלו אחרים:
. דאזלינן בתר הרי אלו חולין

   רובא:
. מקנח מיכפר הוה כפר ליה

   וגורר היה את האות:
. להצלת פירות לפנחיא שבקה

שבתוכה הניח בה אות זה ולא 
גיררה כדי שיבדלו בני אדם 

   מהן:
. לשון שימור כאדם פנחיא

שתולה ממונו באדם חשוב כדי 
ימנו ודומה לו שלא יגזלוהו ה

בהגוזל עצים (ב''ק דף קג.) 
הלוקח שדה בשם ריש גלותא 

   כו' ופנחיא בעלמא קבעינן:
. היכא מי חיישינן לתרי יצחק

דלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון 
   בעיר אחת:

. הואיל רבא אמר לא חיישינן
ולא הוחזקו אבל היכא 
דהוחזקו מודה כדאמר לקמן 

   (דף קטז.):
 ההוא גיטא דאישתכח

. האשה עומדת בנהרדעא כו'
   ותובעתו לפנינו:

   . שם עיר:בצד קלוניא
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ָלָחּה, וְ  מּוֵאלּדִ  ֲאבּוהַּ ׁשְ יּה  ׁשְ יּדְ ְלַקּמֵ יָאה ַרּבִ    ,ְיהּוָדה ְנׂשִ
ּה.  ַעא ּכּוּלָ ֵדק ְנַהְרּדְ יּבָ ַלח ֵליּה: ּתִ   ְוׁשָ

  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ֵעי ֵליּה!  ל ָהעֹוָלם ִמיּבָ ֵדק ּכָ   ִאם ִאיָתא ִיּבָ
ֲאבּוהַּ  בֹודֹו ּדַ ּום ּכְ א ִמׁשּ מּוֵאל הּוא ּדִ  ֶאלָּ ַלח ָהִכיּדְ ׁשְ    .ׁשָ

  
  : ָרָבאַמר ָא 

   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 
ָנְפִקי ּבִ  ָטֵרי ּדְ ֵרי ׁשְ ָהְנהּו ּתְ ר ֲחַבי. ּדְ ר ַנַנאי ְוַנַנאי ּבַ הּו: ֲחַבי ּבַ   ְמחֹוָזא ּוְכִתיב ּבְ

הּו  י ּבְ ר ֲאבּוהַּ  הַרּבָ ְוַאְגּבֵ    .זּוֵזי ּבַ
ר ֲחַבי ּבִ  ר ַנַנאי ְוַנַנאי ּבַ ִכיִחי טְוָהא ֲחַבי ּבַ   ּוָבא. ְמחֹוָזא ׁשְ

  
ֵיי     ?ְוַאּבַ

  
  ְלַמאי ֵניחּוׁש ָלּה?    קטז,א

יּה  - ִאי ִלְנִפיָלה    !ִמְזַהר ָזֵהיר ּבֵ
דֹון יּה  - ִאי ְלִפּקָ ּבֵ ֵמיּה לֹא ַמְפִקיד ּגַ ׁשְ ֵמיּה ּכִ ׁשְ יָון ּדִ   .ּכֵ

ְלָמא ָמַסר ֵליּה  :ַמאי ָאְמַרּתְ  ְמִסיָרה - ּדִ    .אֹוִתּיֹות ִנְקנֹות ּבִ
  
  

יּטָ  ח ּבְ ַההּוא ּגִ ּכַ ּתַ ִאׁשְ    ,סּוָראא ּדְ
יּה ָהִכי סּוָרא ָמָתא :ּוְכִתיב ּבֵ ָעא ,"ּבְ יא ְנַהְרּדְ ר ִחּיָ ָטִרית ּוְתָרֵכית  ,ֲאָנא ָעָנן ּבַ ִתיּפְ לֹוִנית ִאְנּתְ   ", ּפְ

יא ַאֲחִריָנא, ְלַבר ֵמ  ר ִחּיָ ָעא, ְולֹא ֲהָוה ָעָנן ּבַ ַנן ִמּסּוָרא ְוַעד ְנַהְרּדְ ָעא, ּוָבְדקּו ַרּבָ ְנַהְרּדְ ֲהָוה ּבִ יא ֵמַחְגָרא ּדַ ר ִחּיָ   ָעָנן ּבַ
ן ֲהָוה.  ּבָ יא ֵמַחְגָרא ּגַ ר ִחּיָ א ָעָנן ּבַ יּטָ ב ַההּוא ּגִ ּתַ י ִאיּכַ ַההּוא יֹוָמא ּכִ   ַוֲאתּו ָסֲהֵדי ַוֲאמּור ּדְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

יַנן ָאִמיָנא ָחְייׁשִ    ,ַאף ְלִדיִדי ּדְ
יַנן,    ָהָכא ָלא ָחְייׁשִ

ָהא ָקָאְמִרי ָסֲהֵדי  ָעא ֲהָוה, ִב ּדְ ּדְ   ְנַהְרּדְ
ָעא  סּוָראַמאי ּבְ    ?ּבְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יַנן ָלא ָחְייׁשִ יַנן ,ַאף ְלִדיִדי ּדְ    ,ָהָכא ָחְייׁשִ
ַגְמָלא ָפְרָחא ֲאַזל.  ְלָמא ּבְ   ּדִ

  
ְקִפיָצה.  ,ִאי ַנִמי   ּבִ

  
י ָמַסר.  ,ִאי ַנִמי   ִמיּלֵ

  
ַדָאַמר ְלהּו    ְלָסְפֵרי:  ַרב הּוָנאְלָסְפֵרי, ְוֵכן ָאַמר ְלהּו  בַר ּכְ

תֹובּו  יִלי ּכְ ׁשִ י ִאיְתְנכּו ּבְ יִלי'ּכִ ׁשִ י ּבְ 'ּבְ ִמיְמְסָרן ִמיּלֵ ב ּדְ   . 'ִהיִני', וַאף ַעל ּגַ
תֹובּו ּבְ  'ִהיִני'י ִאיְתְנכּו ּבְ כִ וְ  י ּבְ 'ִהיִני'ּכְ ִמיְמְסָרן ִמילֵּ ב ּדְ יִלי', ַאף ַעל ּגַ    .'ׁשִ
  
  

ֵמי?  ׁשּוְמׁשְ   ַמאי ֲהָוה ֲעַלְייהּו ּדְ
  

  ָאַמר:  ַרב ֵייָמר
יַנן.    ָלא ָחְייׁשִ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

יַנן.    ָחְייׁשִ
  

  ְוִהְלְכָתא: 
יַנן.  ָחְייׁשִ

 רש"י
. אם תיבדק כל נהרדעא

יש שם אנדרולינאי אחר 
   חוץ מבעל אשה זו:

ואם איתא דחיישינן 
יבדק כל העולם מיבעי 

. שמא אנדרולינאי ליה
אחר היה בנהרדעא 

   והלך לו:
. שלא משום כבודו

להחזיקו כטועה ושואל 
שכיחי  דבר שאין צריך:

'ה מגבינן . ואפ'טובא
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: 
. נתנו לו דלמא מסר ליה

ולא קנו מידו בקנין 
ושמא יחזור בו ליכא 
למיחש להכי דאותיות 
כגון שטר נקנות 

ן ואין במסירה בלא קני
   יכול לחזור בו:

. אצלנו היה גבן הוה
בנהרדעא וגיטא כתיב 

   בסורא:
. דהא הכא לא חיישינן

איבדקא כל נהרדעא 
ולהאי ענן ליכא למיחש 
דהא אמרי סהדי כו' 
ואביי לא חייש לדלמא 
אזיל ליה לעלמא 
ובדיקה הוא דקמצריך 

   באותו מקום:
. הואיל הכא חיישינן

והוחזק איש אחר בעירו 
   :כשמו

. הולך מהר גמלא פרחא
   כעוף פורח:

   . על ידי שם:בקפיצה
. ואע''פ שלא מילי מסר

היה עמהם שמא 
מתחלה אמר להם 
בעירו כתבו גט לאשתי 
ואח''כ הלכו העדים 

   לסורא:
. מקומות שילי והיני

   הן:
ה''ג מאי הוי עלייהו 

. מי חיישינן דשומשמי
   שמא פינן:
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        בבבב- - - - קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א .6
ינֹו ְלֵביָנּה " עֹוָלם, [ ,ְקָטָטה ּבֵ לֹום ּבָ   ְוׁשָ

ְעִלי"  :ּוָבאָתה ְוָאְמָרה   . ]"ֶנתֵאיָנּה ֶנֱאֶמ  - "ֵמת ּבַ
  

ֵמי  ינֹו ְלֵביָנּה "ֵהיִכי ּדָ   ? "ְקָטָטה ּבֵ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
אֹוֶמֶרת ְלַבְעָלּה  יִני".  :ּבְ ְרׁשֵ   "ּגָ

  
הּו ַנִמי ָאְמרּו ָהִכי    !ּכּולְּ

  
א אֹוֶמֶרת ְלַבְעָלּה  ,ֶאלָּ ִני" :ּבְ ּתָ יַרׁשְ   ."ּגֵ

  
  ַרב ַהְמנּוָנא. ּדְ ְוִליֵהְמָנּה ִמ 

  
  : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ּדְ 

ָאְמָרה ְלַבְעָלּה  ה ׁשֶ ָ ִני"  :ִאׁשּ ּתָ יַרׁשְ   ֶנֱאֶמֶנת,  - "ּגֵ
ְפֵני ַבְעָלּה  ֶניָה ּבִ ה ְמִעיָזה ּפָ ָ    !ֲחָזָקה ֵאין ִאׁשּ

  
אֹוֶמֶרת ְפֵני ְפלֹוִני ּוְפלֹוִני" :ּבְ ִני ּבִ ּתָ יַרׁשְ    ,"ּגֵ

ָבִרי ֵאיְלָנא ְוָאְמרּו: "לֹא ָהיּו ּדְ   .ם ֵמעֹוָלם"ְוׁשָ
  

   ?ְקָטָטהּדִ ַמאי ַטֲעָמא 
  

  ָאַמר:  ַרב ֲחִניָנא
ָרא.  ּקְ ְמׁשַ ּום ּדִ   ִמׁשּ

  
י ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   ָאַמר:  ַרב ׁשִ

ְדָדֵמי.  ָאְמָרה ּבִ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
    

יל הּוא ְקָטָטה   קטז,ב ַאְרּגֵ יַנְייהּו ּדְ א ּבֵ   .ִאיּכָ
  
  
  
  

 רש"י
   . בשעת כעסן:אמרו הכי

. דתנן במתניתין ''ט דקטטהמ
 כי אמרה מת בעלי לא מהימנא:

. מרוב שנאה מתכוונת דמשקרא
   לאסור עצמה עליו:

. כל מקום סכנה דאמרה בדדמי
שראתה אינה נותנת דעתה 
לומר שמא לא מת ולא אנשא 
דהואיל וסניא ליה לא דייקא 

  כולי האי:
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        קטז, בקטז, בקטז, בקטז, ב .7
ֲעָיא לְ    הּו: ִאיּבַ

   ?ְקָטָטה, ַמהוּ ֵעד ֶאָחד ּבִ 
  

   ?ֵעד ֶאָחד ְמֵהיַמןּדְ ַמאי ַטֲעָמא 
ֲעִביָדא ְלִאיְגלּוֵיי  ָתא ּדַ ִמיּלְ ּום ּדְ ר,  - ִמׁשּ ּקֵ   ָלא ְמׁשַ

ר -ָהָכא ַנִמי  ּקֵ    .ָלא ְמׁשַ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ּום ּדְ ַטֲעָמא  ָב ּדְ ֵעד ֶאָחד ְמֵהיַמן ִמׁשּ ּסְ ְייָקא ּוִמיּנַ   א, ִהיא, ּדָ
ָבא ּסְ ְייָקא ּוִמיּנַ ִאית ֵליּה ְקָטָטה, ָלא ּדָ יָון ּדְ    ?ְוָהָכא, ּכֵ

  
   .ֵתיקוּ 

  
  
  

 רש"י
. קטטה בינו עד אחד בקטטה

ם ובא לבינה והלך למדינת הי
עד אחד ואמר מת מי מהימן אי 

   לא:
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        קטז, בקטז, בקטז, בקטז, ב .8
י"    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

  ֶנֱאֶמֶנת, [ ְלעֹוָלם ֵאיָנּה 
אָתה ּבֹוָכה, ּוְבָגֶדיָה ְקרּוִעין.  ן ּבָ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ

ׂשֵ  –ְוַאַחת זֹו  ,ָאְמרּו לֹו: ַאַחת זוֹ  ּנָ   . ]אתִּ
  

ְנָיא    :ּתַ
יָאְמרּו לֹו ְל "   : ְיהּוָדה ַרּבִ

א,  ׂשֵ ּנָ ַחת תִּ ּקַ   ִלְדָבֶריָך, ּפִ
א?! - ׁשֹוָטה  ׂשֵ ּנָ   "לֹא תִּ

א ׂשֵ ּנָ א, ַאַחת זֹו ְוַאַחת זֹו תִּ   . "ֶאּלָ
  

ָאְתָיא ְלֵבי ִדיָנא  יּדְ ַהִהיא ּדְ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ
ְעֵלְך, ִקְרִעי ָמ  י ּבַ   אֵניְך, ִסְתִרי ַמְזֵייְך. ָאְמִרי ָלּה: ִסְפּדִ

  
יְקָרא? פּוָה ׁשִ    !ַאּלְ

  
ַנן ְסִביָרא ְלהוּ  ַרּבָ    ,ִאיְנהּו ּכְ

ִרָיּה.  ִליׁשְ י ֵהיִכי ּדְ ֲעֵביד ָהִכי ּכִ   ָאְמִרי: ּתַ

 רש"י
. בתמיה אם אלפוה שיקרא

כרבי יהודה סבירא להו דאינה 
נאמנת אא''כ בוכה למה הורוה 

   לבכות:
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        קטז, בקטז, בקטז, בקטז, ב .9
ָנה             ִמׁשְ

ל ית ִהּלֵ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ִציר,  ָבָאה ִמן ַהּקָ א ּבְ ַמְענּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

  ה, ּוְבאֹוָתּה ְמִדינָ 
ָהָיה.  ה ׁשֶ   ּוְכַמֲעׂשֶ

איָאְמרּו ָלֶהם  ּמַ ית ׁשַ   : ּבֵ
ִציר,  ָאה ִמן ַהּקָ   ַאַחת ַהּבָ

יִתים,  ָאה ִמן ַהּזֵ   ְוַאַחת ַהּבָ
ִציר,  ָאה ִמן ַהּבָ   ְוַאַחת ַהּבָ

ִדיָנה ִלְמִדיָנה.  ָאה ִמּמְ   ְוַאַחת ַהּבָ
הֹוֶוה.  א ּבַ ִציר ֶאּלָ ּקָ רּו ֲחָכִמים ּבַ ּבְ   לֹא ּדִ

לרּו ָחזְ  ית ִהּלֵ אי ּבֵ ּמַ ֵבית ׁשַ    .ְלהֹורֹות ּכְ
  

ָמָרא             ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
איָאְמרּו ָלֶהם " ּמַ ית ׁשַ לְל  ּבֵ   : ֵבית ִהּלֵ

ים א ְקִציר ִחטִּ ִין?  ,ְלִדְבֵריֶכם, ֵאין ִלי ֶאּלָ עֹוִרים ִמּנַ   ְקִציר ׂשְ
א קֹוֵצר, ּבֹוֵצר יִ  - ּגֹוֵדר, עֹוֵדר  ,מֹוֵסק ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ   ן? ִמּנַ

הוּ  ין ְלכּוּלְ ָקִציר, ְוהּוא ַהּדִ ָהָיה ּבַ ה ׁשֶ א ַמֲעׂשֶ   , "ֶאּלָ
הּו.  ין ְלכּוּלְ אֹוָתּה ְמִדיָנה, ְוהּוא ַהּדִ ָהָיה ּבְ ה ׁשֶ   ָהָכא ַנִמי ַמֲעׂשֶ

  
ל    ?ּוֵבית ִהּלֵ

  
י  ִכיִחי ֱאיָנׁשֵ ׁשְ אֹוָתּה ְמִדיָנה ּדִ ת,  -ּבְ   ִמיְרּתַ

ִדיָנה ִלְמִדיָנה ַאֶחֶרת י ִמּמְ ִכיִחי ֱאיָנׁשֵ ָלא ׁשְ ת - , ּדְ    .ָלא ִמיְרּתַ
  

אי ּמַ    ?ּוֵבית ׁשַ
  

יָרָתא.  ּיָ ִכיִחי ׁשַ   ָהָכא ַנִמי ׁשְ
  

ָהָיה"ַמאי  ה ׁשֶ   ? "ַמֲעׂשֶ
  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ין ָהיּו,  יְלֵפי ְקִציר ִחּטִ   ׁשִ
ין,  ֵני ָאָדם ִלְקצֹור ִחּטִ ָרה ּבְ   ְוָהְלכּו ֲעׂשָ

ין.  ּתֹו ְוהֹוִדיָעה ְלֵבית ּדִ כֹו ָנָחׁש ְלֶאָחד ֵמֶהן ּוֵמת, ּוָבאת ִאׁשְ   ְנׁשָ
ְדָבֶריָה.  ְלחּו ּוָמְצאּו ּכִ   ְוׁשָ

ְעִלי" " ָאְמָרה: "ֵמת ּבַ ה ׁשֶ ָ ָעה ָאְמרּו, ָהִאׁשּ אֹוָתּה ׁשָ א,  - ּבְ ׂשֵ ּנָ   תִּ
ְעִלי"  ם –"ֵמת ּבַ ְתַייּבֵ   . "תִּ

  
  

יֵניָמא  א  ֲחַנְנָיא ַרּבִ ְפלּוְגּתָ ַנן, ּבִ ן ֲעִקיָבא ְוַרּבָ ל ֵב ּדְ ּבֶ אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ְלֵגיית ׁשַ    .ָקִמיּפְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ִפיָנה, " ן ּוַבסְּ ְרּדֵ ּיַ את ְוַיֲעִביֵרם ּבַ את, ְוֵאֶפר ַחטָּ א ָאָדם ֵמי ַחטָּ ָ   לֹא ִיׂשּ

ַצד ֶזה ְוִיְזרֹ   ק ְלַצד ַאֵחר, ְולֹא ַיֲעמֹוד ּבְ
יֵט  ִים, ְולֹא ְיׁשִ ֵני ַהּמַ   ם ַעל ּפְ

י ֲחֵברֹו,  ּבֵ י ְבֵהָמה ְולֹא ַעל ּגַ ּבֵ יֵבם לֹא ַעל ּגַ   ְולֹא ַיְרּכִ
ְרַקע.  ּקַ ן ָהיּו ַרְגָליו נֹוְגעֹות ּבַ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ

ר.  ׁשֶ   ֲאָבל ַמֲעִביָרם ַעל ַהּגֶ
ָאר ְנָהרֹות ן ְוֶאָחד ׁשְ    .ֶאָחד ַיְרּדֵ

י ן ֲעִקיָבא ַרּבִ   ֹוֵמר: א ֲחַנְנָיא ּבֶ
ָהָיה ה ׁשֶ ן, ּוִבְסִפיָנה, ּוְכַמֲעׂשֶ א ַיְרּדֵ    ."לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ

  

 רש"י
  מתני' 

. שכך היה אלא בבאה מן הקציר
המעשה כדאמרי' לקמן ולא 
התירו חכמים אלא דוגמתו 
שיהא הדבר קרוב לנו ומירתתא 

ממדינת הים  ולא משקרא אבל
   אינה נאמנת:
. מעשה שהיה כך אלא בהווה

   היה והוא הדין לכל מקומות:
  

  גמ' 
. שאתם אומרים כעין לדבריכם

   המעשה שהיה בעינן:
. אין לי אלא קציר חטים

דמעשה שהיה בקציר חטים 
   היה כדלקמן:

   . תמרים:גודר
   . מלקט תאנים:עודר

 . לענין מדינת הים:הכא נמי
יר חטים שילפי . סוף קצשילפי

לשון שלף איש (רות ד) שכבר 
 היה הקציר משתלף ועובר:

. משום ויעבירם בירדן ובספינה
מעשה שהיה בירדן ובספינה 
 ונטמאו כדאמרינן לקמן:

. של נהר דהיינו ויזרקם בצד זה
נמי דומיא דספינה שפורחין 

   באויר על פני המים:
. בתוך לא ירכיבם על גבי בהמה

ומיא דספינה המים דהיינו נמי ד
שהאדם הנושאו יושב במקומו 
וספינתו נוטלתו ומוליכתו 
וספינה פעמים שהיא גוששת 

   ונוגעת בקרקע:
. של עליון אלא אם כן רגליו

   נוגעות במים בקרקע:
. דכארעא סמיכתא על הגשר

היא והאדם המעבירו הולך כל 
שעה ברגליו ואינו דומה 

   לספינה:
  



    """"ה ֶׁשָהְלָכהה ֶׁשָהְלָכהה ֶׁשָהְלָכהה ֶׁשָהְלָכה"ָהִאׁשָּ "ָהִאׁשָּ "ָהִאׁשָּ "ָהִאׁשָּ     ––––מסכת יבמות פרק ט"ו מסכת יבמות פרק ט"ו מסכת יבמות פרק ט"ו מסכת יבמות פרק ט"ו 
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ַנן  ָאְמֵריֵליָמא ַרּבָ אי,  ּדְ ּמַ ֵבית ׁשַ   ּכְ
יוְ  ן ֲעִקיָבא  ַרּבִ לּדְ ֲחַנְנָיא ּבֶ ֵבית ִהּלֵ    ?ָאַמר ּכְ
  

ַנן    :ָאְמִרי ָלְך ַרּבָ
ָאְמֵריֲאַנן  ל, ֵב ַנן ַאף כְּ ּדְ   ית ִהּלֵ

א ת, ַעד ּכָ ִמיְרּתַ ּום ּדְ א ִמׁשּ ל ָהָתם, ֶאּלָ ית ִהּלֵ   ן לֹא ָקָאְמִרי ּבֵ
ָמקֹום ָקרֹוב  ָמקֹום ָרחֹוק  -ּבְ ת, ּבְ ת -ִמיְרּתַ    .ָלא ִמיְרּתַ
י יַ  ָאר ְנָהרֹותָהָכא, ַמה ּלִ י ׁשְ ן ַמה ּלִ    ?!ְרּדֵ

  
י ן ֲעִקיָבא ָאַמר ָלךְ  ַרּבִ    :ֲחַנְנָיא ּבֶ

ָאְמֵריֲאָנא  איַאף ְלּבֵ  ּדְ ּמַ    ,ית ׁשַ
ָבא,  ּסְ ְייָקא ּוִמיּנַ ִאיִהי ּדָ ּום ּדְ א ִמׁשּ אי ָהָתם ֶאּלָ ּמַ ית ׁשַ אן לֹא ָקָאְמִרי ּבֵ   ַעד ּכָ

י ָמקֹום ָרחֹוק,  י ָמקֹום ָקרֹוב ַמה ּלִ   ַמה ּלִ
ָהָיה.  ה ׁשֶ ּום ַמֲעׂשֶ   ָהָכא, ִמׁשּ

ה  ֲהָוה ַמֲעׂשֶ ן ּוִבְסִפיָנה ּדַ ַיְרּדֵ נַ  - ּבְ זּור ַרּבָ   ן, ּגְ
ָאר ְנָהרֹות  ׁשְ ה ּדְ ּבִ ַנן -לֹא ֲהָוה ַמֲעׂשֶ זּור ַרּבָ    .לֹא ּגְ

  
ָהָיה"ַמאי  ה ׁשֶ   ? "ַמֲעׂשֶ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

ִפיָנה,  ן ּוַבּסְ ְרּדֵ ּיַ את ּבַ את ְוֵאֶפר ַחּטָ ָהָיה ַמֲעִביר ֵמי ַחּטָ ָאָדם ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ת ִית ִמן ַהּמֵ ּזַ חוּ  ְוִנְמָצא ּכַ ל ְסִפיָנהּתָ ְרָקִעית ׁשֶ ּקַ   . ב ּבַ

ָעה ָאְמרּו: " אֹוָתּה ׁשָ   ּבְ
ִפיָנה ן ּוַבסְּ ְרּדֵ ּיַ את ְוַיֲעִביֵרם ּבַ את ְוֵאֶפר ַחטָּ א ָאָדם ֵמי ַחטָּ ָ   . "לֹא ִיׂשּ

  
  
  
  

 רש"י
. והאהיל תחוב בקרקעיתה

כלי של מי חטאת עליהן ה
   ונטמאו:

  



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        קיז, אקיז, אקיז, אקיז, א    ––––    קטז, בקטז, בקטז, בקטז, ב .10
ָנה             ִמׁשְ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ָתּה.  תּוּבָ א, ְוִתּטֹול ּכְ ׂשֵ ּנָ   תִּ

לּבֵ    אֹוְמִרים:  ית ִהּלֵ
ָתּה.  תּוּבָ ּטֹול ּכְ א, ְולֹא תִּ ׂשֵ ּנָ   תִּ

איָאְמרּו ָלֶהם  ּמַ ית ׁשַ   : ּבֵ
ל?!  יר ָממֹון ַהּקַ ם ֶעְרָוה, ֲחמּוָרה, ְולֹא ַנתִּ ְרתֶּ   ִהתַּ

לָאְמרּו ָלֶהם  ית ִהּלֵ   : ּבֵ
יָה! ^ ָמִצינוּ    קיז,א ֵאין ָהַאִחין ִנְכָנִסין ְלַנֲחָלה ַעל ּפִ   ׁשֶ

איָאְמרּו ָלֶהם  ּמַ ית ׁשַ   : ּבֵ
ה ִנְלמֹוד!  תּוּבָ ֶפר ּכְ   ַוֲהלֹא ִמסֵּ

תּוב ֵליִכי.  ּכָ ֶ ִלי ַמה ׁשּ טְּ ִאי ְלַאֵחר תִּ ׂשְ ּנָ ִאם תִּ הּוא ּכֹוֵתב ָלּה: ׁשֶ   ׁשֶ
לְוָחְזרּו  ית ִהּלֵ אי ּבֵ מַּ ִדְבֵרי ֵבית ׁשַ   .ְלהֹורֹות ּכְ

  

ָמָרא             ּגְ

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
יָה.  -ָמה ִנְתַייּבְ    ְיָבָמּה ִנְכָנס ְלַנֲחָלה ַעל ּפִ

ה,  תּוּבָ ְרׁשּו ִמְדַרׁש ּכְ   ֵהם, ּדָ
  ָאנּו לֹא ִנְדרֹוׁש ִמְדַרׁש ּתֹוָרה?! 

ם ָאִחיו   ָאַמר ַרֲחָמָנא, ַוֲהֵרי ָקם.  (דברים כה, ו)  229""ָיקּום ַעל ׁשֵ
  
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ין, ְוָאְמָרה: "ֵמת ּבַ  את ְלֵבית ּדִ א"ּבָ ׂשֵ ירּוִני ְלִהּנָ ָתּה.  -  ְעִלי, ַהּתִ תּוּבָ א, ְונֹוְתִנין ָלּה ּכְ ׂשֵ יִרין אֹוָתּה ְלִהּנָ   ַמּתִ

ִתי"  תּוּבָ נּו ִלי ּכְ יִרין אֹוָתּה.  -"ּתְ א ֵאין ַמּתִ ׂשֵ   ַאף ְלִהּנָ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

א  ְעּתָ ה ֲאַתאי. כְ ּדִ ַאּדַ   תּוּבָ
  
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ירּוִני לְ  א"ַהּתִ ׂשֵ ִתי"  ,ִהּנָ תּוּבָ   ַמהּו?  - ּוְתנּו ִלי ּכְ

  
יָון  ָתּה ּדְ ּכֵ תּוּבָ א  ,ָאְמָרה ּכְ ְעּתָ ה ֲאַתאי, כְ ּדִ ַאּדַ   תּוּבָ

ְלָמא ִאית ֵליּה ְלִאיִניׁש, ָאַמר ְלהּו ְלֵבי ִדיָנא :אֹו ּדִ י ּדְ ל ִמיּלֵ    ?ּכָ
  

ְמִצי לֹוַמר ִאית ֵליּה ְלִאינִ " :ְוִאם ּתִ י ּדְ ל ִמיּלֵ    ",יׁש ָאַמר ְלהּו ְלֵבי ִדיָנאּכָ
א"  ׂשֵ ירּוִני ְלִהּנָ ִתי ְוַהּתִ תּוּבָ נּו ִלי ּכְ   ַמהּו?  -"ּתְ

א  ְעּתָ אי ַאּדַ ה ֲאַתאי, כְ ּדִ ָהָכא ַוּדַ   תּוּבָ
ְלָמא ְרָיא :אֹו ּדִ ּתַ ַמאי ִמׁשְ ָלא ָיְדָעה ּבְ    ?הֹוִאיל ּדְ

  
   .ֵתיקוּ 
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ם ָאִחיו   ם ָאִחיו ָיקּום ַעל ׁשֵ ם ָאִחיו ָיקּום ַעל ׁשֵ ם ָאִחיו ָיקּום ַעל ׁשֵ   המתָיקּום ַעל ׁשֵ

 רש"י
  מתני' 

  . על פיה: תנשא ותטול כתובתה
שאין האחין נכנסין לנחלתו של 

. דרחמנא אמר בעלה על פיה
ע''פ שנים עדים (דברים יט) 
ולגבי נשואין דידה הוא דאקילו 

   רבנן משום עיגונא:
   . והרי נשאת:כשתנשאי לאחר

  
  גמ' 

. זכה בנחלת אחיו לנחלה
ר בפרק החולץ (לעיל מ.) כדאמ

הכונס את יבמתו זכה בנכסי 
   אחיו:

. ואנן לא נדרוש מדרש תורה
   בתמיה:

. אדעתא דכתובה אתאי
   ובאפוקי ממונא סהדי בעינן:

. ועיקר כל מילי דאיניש כו'
אדעתא דנשואין אתאי ושרינן 
לה וכיון דשרינן לה שקלה נמי 
 כתובה דמספר כתובה נלמוד:

. וכיון ריאדלא ידעה במאי משת
דהזכירה נשואין גליא דעתא 
דלמשרייה אתאי והא דאמרה 
ברישא תנו לי כתובתי שמא 

   כסבורה היא שזו התרתה:
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        קיז, אקיז, אקיז, אקיז, א .11
ָנה             ִמׁשְ

  ִעיָדּה, ל ֶנֱאָמִנין ְלַה ַהּכֹ
  חּוץ ֵמֲחמֹוָתּה, 

  ּוַבת ֲחמֹוָתּה, 
  ְוָצָרָתּה, 

ּה,    ִויִבְמתָּ
ְעָלּה.    ּוַבת ּבַ

  
ט ְלִמיָתה ין ּגֵ   ?ַמה ּבֵ

ָתב מֹוִכיַח  ַהּכְ   . ׁשֶ
  

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ת ָחִמיָה     ?ַמהוּ  –ּבַ

  
א ּדְ  "ת ֲחמֹוָתּה ַב "ּדְ ַטֲעָמא  א ִאיּמָ ִאיּכָ ּום ּדְ   ָסְנָיא ָלּה, ִמׁשּ

  ִהיא, ַנִמי ָסְנָיא ָלּה, 
ָסְנָיא ָלּה.  א ּדְ א ִאיּמָ   ְוָהָכא ֵליּכָ

ְלָמא ָאְמָרה: "ָק "ת ֲחמֹוָתּה ַב "ּדְ ַטֲעָמא  :אֹו ּדִ א, ּדְ ִאיּמָ   ", ָאְכָלה ְלִגיְרְסָנא ּדְ
אי :ָהָכא ַנִמי ָקָאְמָרה ֵבי ָנׁשַ    ?""ָאְכָלה ְלִגיְרְסָנא ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יםּכַֹה "   , "ל ֶנֱאָמִנין ְלַהִעיָדּה חּוץ ֵמָחֵמׁש ָנׁשִ
ית ָהְוָיין!  ,ְוִאם ִאיָתא   ׁשִ

  
ְלָמא ַטֲעָמא  ת ֲחמֹוָתּה "ּדִ אי "ּבַ ֵבי ָנׁשַ ָאְמָרה: "ָקָאְכָלה ְלִגיְרְסָנא ּדְ    - "ּדְ

ת ֲחמֹוָתּה  ָנא ּבַ    ,ָלא ׁשְ
ת ָחִמיָה. ָנא ּבַ   ְוָלא ׁשְ

  
  

ַנן    :230ְוָהֲאַנן ּתְ
ים חּוץ" ַבע ָנׁשִ ֶ   ! "ִמׁשּ
  

יַהִהיא,    ְיהּוָדה ִהיא.  ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
י"    :מֹוִסיף ְיהּוָדה ַרּבִ

ת ָאב,    ַאף ֵאׁשֶ
ה.  ּלָ   ְוַהּכַ

ַעל,  ת ַהּבַ ְכַלל ּבַ ת ָאב ֲהֵרי ִהיא ּבִ   ָאְמרּו לֹו: ֵאׁשֶ
ְכַלל ֲחמֹוָתּה  ה ֲהֵרי ּבִ ּלָ   . "ּכַ

  
יוְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ָלָמא ֲח  ׁשְ ָאְמָרה: ָקָאְכָלה ְלִגיְרַסֵני, כַ לְ מֹוָתּה ָסְנָיא ָלּה ּבִ ה ּדְ   ּלָ
ה ַמאי ַטֲעָמא ָסְנָיא  ּלָ א ּכַ   !ֲחמֹוָתּה?לַ ֶאּלָ

   
ֵאם.  ָאְמָרה: ָקָאְכָלה ְלִגיְרְסֵני ּדְ ת ָהָאב ּדְ ָסְנָיא ְלֵאׁשֶ ַעל ּדְ ת ַהּבַ ָלָמא ּבַ ׁשְ   ּבִ

ת ָהָאב ַמאי ַטֲעָמא ָסְנָיא  א ֵאׁשֶ ַעל? ַב לְ ֶאלָּ   ת ַהּבַ
  

א ַמאי  י?  "מֹוִסיף"ֶאּלָ ְרּתֵ   ּתַ
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  מסורת הש"ס גורס: "והא תניא". אך כבר כתבנו בעבר שהגמרא קוראת לחלק מהברייתות במונח "תנן".  

 רש"י
  מתני' 

. אשת יבמה וטעמא ויבמתה
דכולהו מפני ששונאות אותה 
ומתכוונות לקלקלה חמותה 
שונאתה שאומרת בלבה זו 
תאכל כל יגיעי ועמלי וכן בת 

תירש כל עמל חמותה אומרת זו 
אבי ואמי ואני אדחה ויבמתה 
יראה שמא סופה להיות צרתה 
ובת בעלה זו באה במקום אמי 

   אוכלת כל עמלה:
. דאמר בפ''ב מה בין גט למיתה

דגיטין (דף כג:) אף הנשים שאין 
נאמנות לומר מת בעלה נאמנות 
להביא גטה ממדינת הים ואע''ג 
דעלייהו סמכינן דצריכות לומר 

   ובפני נחתם:בפני נכתב 
. וסמכינן עיקר שהכתב מוכיח

   אכתבא:
  

  גמ' 
. שאין בת חמותה בת חמיה

   מהו:
. יגיע אמי שהביאה לגירסנא

   לאבי מבית אביה:
. אע''ג דהיא לא אכלה והכא נמי

לגירסנא דאמה שהרי אין בעלה 
של זו אחיה מן האם ובני אמה 
נוטלין מה שהביאה אמה דתנן 

כרין די (כתובות דף נב:) בנין 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 

. כיון דזו אינה מעידה לזו הבעל
ממילא נפקא דאשת אב נמי 
אינה מעידה לבת בעלה הלכך 
אין זו תוספת ולא הוצרכו 

   להזכירו:
. אמר לך ודאי ור' יהודה

הוצרכו דבשלמא חמותה סניא 
לכלה מפני שסופה לירשנה 
ואמרה קאכלה לגירסנאי כו' 

  הלכך איצטריך למימנינהו:
. כיון דאין אלא מאי מוסיף כו'

לה על מה לשנאות חמותה 
אמאי קא מוסיף לה ר' יהודה 
לומר אינה נאמנת ומשני טעמא 
דרבי יהודה כלה סניא לה 

חמותה משום דמגלה לברה ל
   מילי עלה:
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ה ַמאי ַטֲעָמא ָסְנָיא  ּלָ א: ּכַ    ?ֲחמֹוָתּה לַ ֶאּלָ
ָעְבָדהּדִ  ל ּדְ ה ִלְבָנּה ּכָ    .ְמַגּלָ

ת ָאב ַנִמי ָסְנָיא  ַעל ַב לְ ֵאׁשֶ ָעְבָדה. ּדִ ת ַהּבַ ל ּדְ ה ְלָאִביָה ּכָ   ְמַגּלָ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

נִ  ִים ַהּפָ ּמַ ן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם""ּכַ ִנים ּכֵ    .(משלי כז, יט) ים ַלּפָ
  
יוְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ִתיבּבְ ַהִהיא  ְבֵרי תֹוָרה ּכְ    .ּדִ
  
  

 רש"י
. קרא ורבנן כמים הפנים לפנים

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 

נאו הלכך לא את זה גם הוא שו
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:

. לפי פנים בדברי תורה כתיב
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:
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        בבבב- - - - קיז, אקיז, אקיז, אקיז, א .12
ר ָעְוָיאָאַמר    : ַרב ַאָחא ּבַ

ַמַעְרָבא:  ֵעי ּבְ   ּבָ
ן  ָאה ְלַאַחר ִמיּכָ   ַמהּו?  -ֲחמֹוָתּה ַהּבָ

  
ִמי ּה ּדְ ְעּתָ ָקה ַאּדַ י ָיָבם ְוָסְנָיא ָלּה ִמי ַמּסְ ַעל ְוָנְפָלה ַקּמֵ    ,ת ּבַ

  אֹו לֹא?  
  

ַמע   קיז,ב א ׁשְ    :ּתָ
ְך ֵמת ָחִמי" " ְעִלי ְוַאַחר ּכָ ה,  - ָאְמָרה: "ֵמת ּבַ תּוּבָ א ְוִתּטֹול ּכְ ׂשֵ ּנָ   תִּ

  . "ַוֲחמֹוָתה ֲאסּוָרה
  

  ? "ֲחמֹוָתּה ֲאסּוָרה"ַמאי ַטֲעָמא 
ּום  ָאְמֵריָלאו ִמׁשּ ְעָלּה ָמֵיית ְולֹא ָחִמיָה ָמֵיית, ַנן לֹ ּדְ   א ּבַ

ָקָאְמָרה ָהִכי וָנא,  :ְוָהא ּדְ ָקִמיַכּוְ   ְלִקְלקּוָלא ַלֲחמֹוָתּה הּוא ּדְ
ְצָטֲעַרן יֵתי ּתִ א, לֹא ּתֵ ְעּתָ    !ָסְבָרה: ְלָבַתר ׁשַ

  
ָרֵגיׁש ָלּה ַצֲעָרא.  אֵני ָהָתם ּדְ ְלָמא ׁשָ   ּדִ

  
  

 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:
ה . הך אם יבם אדעתמי מסקה

דלמא מיית בעל ונפלה קמי יבם 
ברה וקאכלה לגירסנא 
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 

הוא ולא מסקא אדעתה ממון 
  כולי האי או לא:

אמרה מת בעלי ואח''כ מת 
. רבותא אשמועינן דאע''ג חמי

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 

ותה בעלה מיית ועדיין זו חמ
ולא חמיה מיית וזו כלתה 
מתכוונה לקלקלה ואע''ג 
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 

   אחר מיכן הוא:דהא נמי 
. כבר הרגישה דרגש לה צערא

כלה זו בצער שמצערתה חמותה 
ושנאה ישנה היא אבל בחמותה 
לאחר מיכן שמעולם לא היתה 

   חמותה לא תפשוט:
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        קיז, בקיז, בקיז, בקיז, ב .13
ָנה             ִמׁשְ

את, ""ֵמתֵעד אֹוֵמר:  ֵ   , ְוִנׂשּ
ֵצא -ּוָבא ֶאָחד ְוָאַמר: "לֹא ֵמת"     .ֲהֵרי זֹו לֹא תֵּ

  
ַנִים אֹוְמִרים: "לֹא ֵמת" "ֵעד אֹוֵמר: "ֵמת ֵצא.  -, ּוׁשְ את תֵּ ֵ ׂשּ ּנִ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

  
ַנִים אֹוְמִרים: "ֵמת", ְוֵעד אֹוֵמר: "לֹא ֵמת"  ׂשֵ  - ׁשְ ּנָ את, תִּ ֵ ּלא ִנׂשּ י ׁשֶ   .אַאף ַעל ּפִ

  

ָמָרא             ּגְ

את"ַטֲעָמא ּדְ  ֵ   , "ִנׂשּ
את  ֵ א.  -ָהא לֹא ִנׂשּ ׂשֵ ּנָ   לֹא ּתִ

  
אְוָהָאַמר    : עּוּלָ

ֶהֱאִמיָנה ּתֹוָרה ֵעד ֶאָחד  ל ָמקֹום ׁשֶ ַנִים.  - ּכָ אן ׁשְ   ֲהֵרי ּכָ
ָבָרי ַנִיםְוֵאין ּדְ ְמקֹום ׁשְ ל ֶאָחד ּבִ    !ו ׁשֶ

  
א, ֵעד ֶאָחד אֹוֵמר: "ֵמת",  :ָהִכי ָקָאַמר ֵ ׂשּ ירּוָה ְלִהּנָ   ְוִהּתִ

יָרּה ָהִראׁשֹון - ּוָבא ֶאָחד ְוָאַמר: "לֹא ֵמת"  ֵצא, ֵמֶהיּתֵ   .לֹא תֵּ
  
  
  

 רש"י
. הרי הוא חשוב הרי כאן שנים

   כשנים:
. לא תצא מהיתירה הראשון

ודוקא התירוה קודם שיבא עד 
שני המכחישו אבל בא קודם 

מודה עולא דלא  שיתירוה
סמכינן אקמא דאכתי לא 

   אחשביניה כתרי:
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        קיז, בקיז, בקיז, בקיז, ב .14
ַנִים אֹוְמִרים: "לֹא ֵמת" [ ,ֵעד אֹוֵמר: "ֵמת"" ֵצא -ּוׁשְ את תֵּ ֵ ׂשּ ּנִ י ׁשֶ   ]."ַאף ַעל ּפִ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
נַ  ְמקֹום ׁשְ ל ֶאָחד ּבִ ָבָריו ׁשֶ   ִים! ֵאין ּדְ

  
ְפסּוֵלי ֵעדּות.    לֹא ְצִריָכא ּבִ

יּדְ כִ וְ     .ְנֶחְמָיה ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ֶהֱאִמיָנה ּתֹוָרה ֵעד ֶאָחד  ל ָמקֹום ׁשֶ עֹות,  - ּכָ ְך ַאַחר רֹוב ּדֵ   ַהּלֵ
ִאיׁש ֶאָחד ּכִ  ים ּבְ י ָנׁשִ תֵּ ִאיׁש ֶאָח ְוָעׂשּו ׁשְ ים ּבְ ֵני ֲאָנׁשִ    ."דׁשְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ְמָיין,  ֵעד ֶאָחד ּדָ ים ּכְ ָרא ֲאִפיּלּו ֵמָאה ָנׁשִ ר ֵמִעיּקָ ׁשֵ ֲאָתא ֵעד ֶאָחד ּכָ ל ֵהיָכא ּדַ   ּכָ
ָרא.  ה ֵמִעיּקָ ָ ֲאַתאי ִאׁשּ גֹון ּדַ א ּכְ   ֶאלָּ

יִלְד ְוָתְרָצּה    ְנֶחְמָיה ָהִכי,  ַרּבִ
י ל ָמקֹום ׁשֶ  ַרּבִ עֹות,  - ֶהֱאִמיָנה ּתֹוָרה ֵעד ֶאָחדְנֶחְמָיה אֹוֵמר: ּכָ ְך ַאַחר רֹוב ּדֵ   ַהּלֵ

ִאיׁש ֶאָחד.  ים ּבְ ֵני ֲאָנׁשִ ׁשְ ה ַאַחת ּכִ ָ ִאׁשּ ים ּבְ י ָנׁשִ ּתֵ   ְוָעׂשּו ׁשְ
ֵמי.  א ּדָ א ּוַפְלּגָ ַפְלּגָ ִאיׁש ֶאָחד ּכְ ים ּבְ י ָנׁשִ ּתֵ   ֲאָבל ׁשְ

  
  
  

 רש"י
. ובאו עדים ואמרו עד אומר מת

לא מת פשיטא דמודי עולא 
דלגבי תרי חשיב כחד ובטל ולא 

   אמרינן תרי ותרי נינהו:
. ואע''ג דשנים בפסולי עדות

שאמרו לא מת נשים היו הרי עד 
ראשון בטל אצלן ואיצטריך 

   גוונא: לאשמועינן כי האי
כל מקום שהאמינה תורה עד 

. אין שם תורת עדות כי אחד
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 

   תצא:ואפילו ניסת 
כל היכא דאתא ע''א כשר 

. והתירוה על פיו אפילו מעיקרא
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 

א כגון אף על פי שנשאת תצ
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:
. בעד אחד אומר כפלגא ופלגא

מת והתירוה לינשא ובא אחר 
ואמר לא מת דאמר במתני' לא 

   תצא מהיתירה הראשון:
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        קיז, בקיז, בקיז, בקיז, ב .15
ַנִים אֹוְמִרים "ֵמת"" א - ֵמר: "לֹא ֵמת" ְוֵעד אוֹ [ ,ׁשְ ׂשֵ ּנָ את, תִּ ֵ ּלא ִנׂשּ י ׁשֶ   ].ַאף ַעל ּפִ
  

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקַמׁשְ
  

ְפסּוֵלי ֵעדּות,    ּבִ
יְד כִ וְ  ַתר  ַרּבִ ָאֵזיל ּבָ עֹותְנֶחְמָיה ּדְ    .רֹוב ּדֵ
  

   !ַהְיינּו ַהךְ 
  

ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ
עֹות ְלחּוְמָרא, ֲאָבל ְלקּולָּ  ַתר רֹוב ּדֵ י ָאְזִליַנן ּבָ   א לֹא, ּכִ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
  
  
  

 רש"י
. כגון מציעתא דקתני לחומרא

   תצא:
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        קיח, אקיח, אקיח, אקיח, א    ––––    קיז, בקיז, בקיז, בקיז, ב .16
ָנה             ִמׁשְ

   ,"לֹא ֵמת" :, ְוַאַחת אֹוֶמֶרת"ַאַחת אֹוֶמֶרת: "ֵמת
אֹוֶמֶרת "ֵמת" א – זֹו ׁשֶ ׂשֵ ּנָ ָתּה  ,תִּ תּוּבָ    .ְוִתּטֹול ּכְ

אֹוֶמֶרת ָתּה.  - "לֹא ֵמת"  :ְוזֹו ׁשֶ תּוּבָ א ְולֹא ִתּטֹול ּכְ ׂשֵ ּנָ   לֹא תִּ
  

  "ֶנֱהַרג",  :ְוַאַחת אֹוֶמֶרת "אֹוֶמֶרת "ֵמתַאַחת 
י   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ

אוּ  - הֹוִאיל ּוַמְכִחיׁשֹות זֹו ֶאת זֹו  ׂשְ    .ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא ִיּנָ
י יוְ  ְיהּוָדה ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ׁשִ

ֵאין  יםהֹוִאיל ְוזֹו ְוזֹו מֹודֹות ׁשֶ אּו.  -  ַקּיָ ׂשְ   ִיּנָ
  

   ,"ֵמת" :ֵעד אֹוֵמר
  ."לֹא ֵמת" :ְוֵעד אֹוֵמר

ה אֹוֶמֶרת: "ֵמת",    קיח,א ָ   ִאׁשּ
ה אֹוֶמֶרת: "לֹא ֵמת"  ָ א -  ְוִאׁשּ ׂשֵ ּנָ   . ֲהֵרי זֹו לֹא תִּ

  

ָמָרא             ּגְ

  , לֹא ֵמת" :ָאְמָרה"ּדְ ַטֲעָמא 
יָקא  ּתִ א –ָהא ִאיׁשְ ׂשֵ ּנָ    .ּתִ

ּה ֵא  :ָהא   ! ין ָצָרה ְמִעיָדה ַלֲחֶבְרּתָ
  

   ,יְצְטִריָכא ֵליּה ִא  "לֹא ֵמת"
ֲעָתְך ָאִמיָנא   ָהא ָמֵיית,  :ָסְלָקא ּדַ

ָקָאְמָרה וָנא -  "לֹא ֵמת" :ְוָהא ּדְ ָקִמיַכּוְ ָרה ִהיא ּדְ   , ְלִקְלקּוָלה ַלּצָ
מּות ַנְפׁשִ וְ  ים" י"ּתָ ּתִ ִלׁשְ    ,ָקָאְמָרה ִעם ּפְ

ַמע ָלן.    ָקַמׁשְ
  
  
  

 רש"י
  מתני' 

. שתי נשים אחת אומרת מת
צרות הבאות ממדינת הים אחת 
אומרת מת בעלי וצרתה אומרת 

   לא מת:
. ובגמ' הואיל והן מכחישות כו'

פריך לפלוג נמי ר' מאיר ברישא 
 דזו שאומרת מת לא תנשא:

. הא הואיל וזו וזו מודות כו'
אחת אינה מודה אחת מודה וה

  לא ינשאו שתיהן אלא האחת: 
אשה אמרה מת ואשה אמרה 

. הואיל לא מת הרי זו לא תנשא
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' 
. דאע''ג לא מת איצטריכא ליה

שיטא לן דלא דאי שתקא פ
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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        קיח, אקיח, אקיח, אקיח, א .17
  "ֶנֱהַרג",  :ֶרתְוַאַחת אֹוֶמ [ ַאַחת אֹוֶמֶרת: "ֵמת""

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
אוּ  - הֹוִאיל ּוַמְכִחיׁשֹות זֹו ֶאת זֹו  ׂשְ    .ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא ִיּנָ

י ְיהּוָדה ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ
ים ֵאין ַקּיָ אוּ  – הֹוִאיל ְוזֹו ְוזֹו מֹודֹות ׁשֶ ׂשְ   ]."ִיּנָ

  
יְוִליְפלֹוג  א ַרּבִ ֵריׁשָ    !ֵמִאיר ּבְ

  
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

נּוָיה.  ַמֲחלֹוֶקת ׁשְ   ּבְ
יוְ  יְיהּוָדה וְ  ַרּבִ ְמעֹון ִהיא.  ַרּבִ   ׁשִ
  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

יָמא י :ֲאִפיּלּו ּתֵ   ֵמִאיר,  ַרּבִ
ָהא ֲאִפיּלּו  יּבְ ה ִהיא. כָ ּדְ ֵמִאיר מֹוֶדה,  ַרּבִ ה ָלאו ַהְכָחׁשָ ָ ֵעדּות ִאׁשּ   ל לֹא ֵמת ּבְ

  
  ַנן: ּתְ 
  ֵעד אֹוֵמר: "ֵמת", ְוֵעד אֹוֵמר: "לֹא ֵמת", "

ה אֹוֶמֶרת: "ֵמת" ָ ה אֹוֶמֶרת: "לֹא ֵמת"  ,ִאׁשּ ָ    –ְוִאׁשּ
א ׂשֵ ּנָ   . "ֲהֵרי זֹו לֹא תִּ

ָלָמא לְ  ׁשְ יּבִ יְסָתָמא כְּ  :ֶאְלָעָזר ַרּבִ   ֵמִאיר,  ַרּבִ
א לְ  יֶאּלָ ָיא!  ַרּבִ   יֹוָחָנן ַקׁשְ

  
ָיא    !ַקׁשְ

  
  
  

 רש"י
. במחלוקת במחלוקת שנויה

יה דלא אחרונה אף ראשונה שנו
תימא סתמא דברי הכל היא 
אלא ר' יהודה ור''ש היא דאמרי 

   צרה לא מכחשה:
. דרבנן לא מת לאו הכחשה היא

   הימנוה לקמא:
. אפי' ואשה אומרת לא מת

   צרתה במשמע:
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        קיח, אקיח, אקיח, אקיח, א .18
ָנה             ִמׁשְ

ם,  ָהְלָכה ִהיא ּוַבְעָלּה ִלְמִדיַנת ַהּיָ ה ׁשֶ ָ   ָהִאׁשּ
ְעִלי"  ָתּה.  -ּוָבָאה ְוָאְמָרה: "ֵמת ּבַ תּוּבָ א, ְוִתּטֹול ּכְ ׂשֵ ּנָ   תִּ

  ֲאסּוָרה.  - ְוָצָרָתּה 
  

ָרֵאל ְלכֹ ת ִיׂשְ ְתרּוָמה, ָהְיָתה ּבַ   ֵהן תֹאַכל ּבִ
ְבֵרי  יּדִ   . ַטְרפֹון ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ִקיָבאֲע  ַרּבִ
ֶרְך ּמֹוִציָאתֹו ִמיֵדי ֲעֵביָרה,    ֵאין זֹו ּדֶ

ֵהא  תְּ אַעד ׁשֶ ׂשֵ   , ֲאסּוָרה ִליּנָ
ְתרּוָמהוַ  ֱאכֹול ּבִ    .ֲאסּוָרה ִמּלֶ
  

ְעִלי ְך ֵמת ָחִמי"  ,ָאְמָרה: "ֵמת ּבַ ָתּה,  - ְוַאַחר ּכָ תּוּבָ א ְוִתּטֹול ּכְ ׂשֵ ּנָ   תִּ
  .ַוֲחמֹוָתּה ֲאסּוָרה

  

ָרֵאל ְלכֹ ָהְיָתה ת ִיׂשְ ְתרּוָמה, ּתֹ - ֵהן ּבַ   אַכל ּבִ
ְבֵרי  יּדִ   . ַטְרפֹון ַרּבִ

י ֶרְך מֹוִציָאּה ִמיֵדי ֲעֵביָרה,  ֲעִקיָבא ַרּבִ   אֹוֵמר: ֵאין זֹו ּדֶ
א,  ׂשֵ ֵהא ֲאסּוָרה ִליּנָ תְּ   ַעד ׁשֶ
ְתרּוָמה ֱאכֹול ּבִ   . ַוֲאסּוָרה ִמּלֶ

  

ָמָרא             ּגְ

  ְצִריָכא. 
ַמ  ִאי ִאיּתְ ְייָתאּדְ    ,ר ַהְך ַקּמָ

ָהא ָקָאַמר  יּבְ ַצֲעָרא  ַרּבִ ּום ּדְ   ּגּוָפּה, ּדְ ַטְרפֹון ִמׁשּ
ָעְלָמא, ֵאיָמא מֹוֵדי ֵליּה לְ  י ּדְ ַצֲעָרא ִמיּלֵ יֲאָבל ֲחמֹוָתּה ּדְ   ֲעִקיָבא.  ַרּבִ

ָהאוְ  ַמר ּבְ    ,ִאי ִאיּתְ
ָהא ָקָאַמר  יּבְ    ,ֲעִקיָבא ַרּבִ

ָהְך, ֵאיָמא מוֹ  יֶדה ֵליּה לְ ֲאָבל ּבְ   ַטְרפֹון,  ַרּבִ
   .ְצִריָכא

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

יֲהָלָכה כְּ    ַטְרפֹון.  ַרּבִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ְעִלי"" ְך ּבַ ִני, ְוַאַחר ּכָ ם, ֵמת ּבְ ְמִדיַנת ַהּיָ ן ּבִ ן ִלי ּבֵ   ֶנֱאֶמֶנת.  -  "ִניתַּ

ְעִלי, וְ " ִני"ּבַ ְך ּבְ   ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת.  - ַאַחר ּכָ
ין ִלְדָבֶריָה, וְ  ׁשִ   חֹוׁשְ

ֶמת   . (יבמות קיח:) "ְוחֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ
ין, ּדְ הּוא  -  "ִלְדָבֶריָה " ׁשִ   חֹוׁשְ

ין - ָהא ְלִדְבֵרי ָצָרה  ׁשִ   !ֵאין חֹוׁשְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

 רש"י
  מתני' 
 . צרתה בת ישראל לכהן:היתה

. בחזקת שבעלה תאכל בתרומה
קיים ואינה חוששת לעדות 

נאמנת צרתה הואיל ואינה 
 להשיאה אינה נאמנת לפוסלה:

. שאין כלה וחמותה אסורה
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':
. חמותה בת ישראל לכהן היתה

   כו':
  

  גמ' 
מונעת לה  . תשמישצערא דגופה

מבעלה הא ודאי משקרא כדי 
לקלקלה שתנשא ואפי' שהיא 
נשאת תמות נפשה עם 

   פלשתים:
. דלא מחזקינן מודי ליה לר''ע

לה בשקרנית כולי האי ונהי 
דלהשיאה לא מהימנא אבל 
 לחומרא לענין תרומה תיחוש:

. אשה שהלכה עם ניתן לי בן
בעלה למדינת הים וכשיצתה 

מדת מכאן לא היה לה בן ועו
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:
. להנשא לשוק בלא אינה נאמנת

חליצה דכי הימנוה רבנן לאשה 
אבעלה הימנוה דדייקא ומנסבא 
אבל לאפוקי נפשה מיבם לא 

 דזימנין דסניא ליה: הימנוה
. דאפקה וחיישינן לדבריה

נפשה מחזקה ואם בא יבם 
 לייבמה לא שבקינן לה וחולצת:

  . מיעוטא משמע:לדבריה
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ׁש ַאַחת ֵמ  ים, ִקיּדֵ   ָחֵמׁש ָנׁשִ
ׁש,    ְוֵאין יֹוֵדַע ֵאי זֹו ִקיּדֵ

ׁש"ּכָ     .ל ַאַחת אֹוֶמֶרת: "אֹוִתי ִקיּדֵ
ק,  ּלֵ יֵניֶהן, ּוִמְסתַּ ה ּבֵ תּוּבָ יַח ּכְ ט ְלָכל ַאַחת ְוַאַחת, ּוַמּנִ   נֹוֵתן ּגֵ

ְבֵרי  יּדִ   . ַטְרפֹון ַרּבִ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

ֶרְך מֹוִציא ִמי   ֵדי ֲעֵביָרה, ֵאין זֹו ּדֶ
ה ְלָכל ַאַחת ְוַאַחת.  ט ּוְכתּוּבָ ן ּגֵ תֵּ ּיִ   ַעד ׁשֶ

  
ַזל,  ה ְוֵאין יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה ּגָ ָ ַזל ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ   ּגָ

ַזל"ּכָ     .ל ֶאָחד אֹוֵמר: "אֹוִתי ּגָ
ק,  ּלֵ יֵניֶהן, ּוִמְסתַּ ֵזיָלה ּבֵ יַח ּגְ   ַמּנִ

ְבֵרי  יּדִ   . ַטְרפֹון ַרּבִ
י   ֹוֵמר: א ֲעִקיָבא ַרּבִ

ֶרְך מֹוִציא ִמיֵדי ֲעֵביָרה,    ֵאין זֹו ּדֶ
ם ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּלֵ ׁשַ ּיְ   .ַעד ׁשֶ

   

ָמָרא             ּגְ

ׁש  ַעל' ,ָקָתֵני ""ִקיּדֵ    .לֹא ָקָתֵני -  'ּבָ
ַזל    .לֹא ָקָתֵני - 'ָלַקח' ,ָקָתֵני ""ּגָ

  
י ַמְתִניִתין    ?ַמּנִ

א ְולֹא  א ַקּמָ ּנָ ילֹא ּתַ ְמעֹון ּבֶ  ַרּבִ   ן ֶאְלָעָזר? ׁשִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ילֹא ֶנְחְלקּו  יַטְרפֹון וְ  ַרּבִ    :ֲעִקיָבא ַרּבִ
ׁש,  ים, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיזֹו ִקיּדֵ ׁש ַאַחת ֵמָחֵמׁש ָנׁשִ יּדֵ ּקִ   ַעל ׁשֶ

ק.  ּלֵ יֵניֶהן ּוִמְסתַּ ה ּבֵ תּוּבָ יַח ּכְ ּנִ ּמַ   ׁשֶ
   ?ְחְלקוּ ַעל ָמה נֶ 

ַעל,  ּבָ   ַעל ׁשֶ
י ק,  ַטְרפֹון ַרּבִ ּלֵ יֵניֶהן ּוִמְסתַּ ה ּבֵ תּוּבָ יַח ּכְ   אֹוֵמר: ַמּנִ
י ם ְלָכל ַאַחת ְוַאַחת.  ֲעִקיָבא ַרּבִ ּלֵ ׁשַ ּיְ   אֹוֵמר: ַעד ׁשֶ

  

ילֹא ֶנְחְלקּו  יַטְרפֹון וְ  ַרּבִ    :ֲעִקיָבא ַרּבִ
ֵני ָאָד  ה ּבְ ָ ח ֵמֲחִמׁשּ ַקח ִמּקָ ּלָ    ,ם ְוֵאין יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה ֵמֶהן ָלַקחַעל ׁשֶ

ק.  ּלֵ יֵניֶהן ּוִמְסתַּ ח ּבֵ ֵמי ִמּקָ יַח ּדְ ּנִ ּמַ   ׁשֶ
א ה,  :לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ ָ ַזל ֵמֲחִמׁשּ ּגָ   ׁשֶ

ָאַמר  יׁשֶ ק, ַטְרפֹון ַרּבִ ּלֵ יֵניֶהם ּוִמְסתַּ ֵזיָלה ּבֵ יַח ּגְ   : ַמּנִ
יוְ  ם ֲעִקיָבא ַרּבִ ּלֵ ׁשַ ּיְ ֵזיָלה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד אֹוֵמר: ַעד ׁשֶ   . "ּגְ

ָקָאַמר  יִמּדְ ן ֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ׁש"ׁשִ ִליֵגיָלא  "ָלַקח"וְ  "ִקיּדֵ   , ּפְ
ָלל  א ָסַברּדְ ִמּכְ א ַקּמָ ּנָ ִליֵגי :ּתַ    ,ּפְ
י?    ַמּנִ

א  א ַקּמָ ּנָ ׁש "ִליְתֵני  - ִאי ּתַ   , 'ָלַקח'וְ  "ִקיּדֵ
יִאי  ן ֶאלְ  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ַעל'ִליְתֵני  - ָעָזר ׁשִ    !"ָגַזל"וְ  'ּבָ

  
יְלעֹוָלם  ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    ,ׁשִ

ׁש"ּוַמאי  ִביָאה.  ?"ִקיּדֵ ׁש ּבְ   ִקיּדֵ
ׁש"ָתָנא  יּדְ חֹו ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ  - "ִקיּדֵ ַנן ֲעַבד  ַרּבִ ַרּבָ ִאיּסּוָרא ּדְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ   ָקֵניס!  - ֲעִקיָבא, ּדְ
ָנא  ַזל"ּתָ יּדְ חֹו ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ  - "ּגָ אֹוַרְייָתא ֲעַבד  ַרּבִ ִאיּסּוָרא ּדְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ    !לֹא ָקֵניס -ַטְרפֹון, ּדְ

    רש"י

  מתני' 
. אם אינו חפץ נותן גט לכל אחת

   לישא את כולן:
  

  גמ' 
. דאיכא למימר קידש קתני

התם הוא דקאמר ר' טרפון 
דמניחה ביניהם דלא עשה 

על לא קתני מעשה אבל ב
דליפלוג ר' טרפון דכיון דעשה 
בה מעשה וגינה אותה בקדושי 
ביאה צריך להוציא עצמו מידי 

   עבירה וליתן לכולן:
. דהואיל ואיסורא עבד גזל קתני

קניס ליה ר''ע אבל לקח מקח 
מחמשה ואין יודע אי זהו לא 

   קתני דלקנסיה ר''ע:
. ואמר מכלל דת''ק פליג עליה

דליכא  בקידש ולקח פליגי
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 

יסורא דאוריי' בביא' ואין כאן א
   אפ''ה קניס:
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ם וּ  ָהְלָכה ִהיא ּוַבְעָלּה ִלְמִדיַנת ַהּיָ ה ׁשֶ ָ ֶהם, ְב ָהִאׁשּ   ָנּה ִעּמָ
ְעִלי את, ְוָאְמָרה: "ֵמת ּבַ ְך ֵמת ּבְ  ,ְוּבָ    .ֶנֱאֶמֶנת –ִני" ְוַאַחר ּכָ

ִני ְעִלי"  ,"ֵמת ּבְ ְך ֵמת ּבַ   ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת,  - ְוַאַחר ּכָ
ֶמת. וְ  ין ִלְדָבֶריָה, ְוחֹוֶלֶצת, ְולֹא ִמְתַייּבֶ ׁשִ   חֹוׁשְ
  

ם",  ְמִדיַנת ַהּיָ ן ּבִ ן ִלי ּבֵ   "ִניתַּ
ִני ְעִלי"  ,ְוָאְמָרה: "ֵמת ּבְ ְך ֵמת ּבַ   ֶנֱאֶמֶנת.  - ְוַאַחר ּכָ

ְעִלי "ֵמת ִני"  ,ּבַ ְך ֵמת ּבְ    ,ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת - ְוַאַחר ּכָ
ֶמת. וְ  ין ִלְדָבֶריָה, ְוחֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַייּבֶ ׁשִ   חֹוׁשְ
  

ם",  ְמִדיַנת ַהּיָ ן ִלי ָיָבם ּבִ   "ִניתַּ
ְעִלי ְך ֵמת ְיָבִמי" ,ָאְמָרה: "ֵמת ּבַ   ,ְוַאַחר ּכָ

ְעִלי"  ,ְיָבִמי" ְך ּבַ   .תֶנֱאֶמנֶ  –ְוַאַחר ּכָ
  

ם,    ָהְלָכה ִהיא ּוַבְעָלּה ִויָבָמּה ִלְמִדיַנת ַהּיָ
ְעִלי ְך ְיָבִמי",  ,ָאְמָרה: "ֵמת ּבַ   ְוַאַחר ּכָ

ְעִלי"  ,ְיָבִמי" ְך ּבַ   ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת,  -ְוַאַחר ּכָ
ה ֶנֱאֶמֶנת לֹוַמר ָ ֵאין ָהִאׁשּ א,  :ׁשֶ ׂשֵ ּנָ תִּ   "ֵמת ְיָבִמי" ׁשֶ

ֵנס ְלֵביתֹו, "ֵמָתה ֲאחֹוָתּה" ׁשֶ  :ְולֹא ּכָ   תִּ
ּתֹו,  :ְוֵאין ָהִאיׁש ֶנֱאָמן לֹוַמר ם ִאׁשְ ַיּבֵ ּיְ   "ֵמת ָאִחי" ׁשֶ

א ֲאחֹוָתּה  :ְולֹא ָ ִיׂשּ ּתֹו" ׁשֶ   . "ֵמָתה ִאׁשְ
  

ָמָרא             ּגְ

יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ
ְמקֹום  ּתֹו, ּבִ ט ְלִאׁשְ ה ּגֵ   ַמהּו?  -  ָיָבםַהְמַזּכֶ

  
יָון ּדְ  ָפָניו'וְ  ,ְזכּות הּוא ָלּה  -ָסְנָיא ֵליּה ּכֵ ּלא ּבְ   . 'ָזִכין ְלָאָדם ׁשֶ

ְלָמא ָרֲחָמא ֵליּה חֹוב הּוא ָלּה  :אֹו ּדִ ִזיְמִנין ּדְ יָון ּדְ ָפָניוְו' ,ּכֵ ּלא ּבְ   ?'ֵאין ָחִבין ְלָאָדם ׁשֶ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵניָנא    :ּתָ

ין ִלְדָבֶריָה, ְוחֹוֶלֶצת ְולֹא ִמ " ׁשִ ֶמתְוחֹוׁשְ   . "ְתַייּבֶ
  
  

    רש"י

  מתני' 
. והריני מת בעלי ואח''כ מת בני

מותרת לשוק נאמנת שהרי 
בחזקת לשוק יצאה והפה 

   שאסר הוא הפה שהתיר:
. להתייבם לו אינה נאמנת

וחוששין לדבריה דאפקה נפשה 
מחזקה ולא מישתריא בלא 
חליצה דשויתה לנפשה חתיכה 

   דאיסורא מעלמא:
. והיא הלכה בלא בן ןניתן לי ב

   ובחזקת עתידה לייבם:
. שהלכה חמותי ניתן לי יבם

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' 
. שעשה המזכה גט לאשתו

וזיכה לה ע''י  שליח לקבלה
 שליח שתתגרש מעכשיו:

. שיש לו אח ונתכוון במקום יבם
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':
. מדקתני וחוששין לדבריה

בתרוייהו חוששין ביצאה 
] לשוק ובאה בחזקת [היתר

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 

דאי ולא תתייבם ולא אמרי' ו
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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        קיח, בקיח, בקיח, בקיח, ב .21
  : ָרָבאלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 

ְמקֹום ְקָטָטה  ּתֹו ּבִ ט ְלִאׁשְ ה ּגֵ   ַמהּו?  - ַהְמַזּכֶ
  

ֲהֵדיּה  ִאית ָלּה ְקָטָטה ּבַ יָון ּדְ   ְזכּות הּוא ָלּה.  - ּכֵ
ְלָמא גּוָפא ָעִדיף ָלּה?  :אֹו ּדִ   ִניָחא ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ 
ֵמיַתב ַאְרְמלּו.    ַטב ְלֵמיַתב ַטן ּדּו ִמּלְ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

י ָחָרָתא ְרמּו ָלּה.  ְבָרא, ּכּוְרֵסיה ּבֵ ָמָנא ּגַ   ְדׁשּוְמׁשְ
  

א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפַ
ָבא ְוֵתיִתיב ֵסיֵפי ּבָ יְקֵרי ּבְ ְבָרא ּתִ ַנְפָצא ּגַ    .ּדְ

  
י    :אֹוֵמר ַרב ַאׁשִ

ְבָרא, לָ  קּוְלָסא ּגַ ֵחי ְלִקיְדָראּדְ ֲעָיא ַטְלּפְ    .א ּבָ
  

ָנא:    ּתָ
ן, ְמַזּנֹות" ַבֲעֵליֶהן ,ְוכּוּלָ   . "ְותֹולֹות ּבְ
  

        הדרן עלך האשה שהלכההדרן עלך האשה שהלכההדרן עלך האשה שהלכההדרן עלך האשה שהלכה
 

 רש"י
 . גופים שנים כל דהו בעל:טן דו

 . גוץ כנמלה:דשומשמנא גברא
. כורסיה בי חרתא רמיא

עצמה כנשואה ונותנת  מחזקת
כסאה אצל חשובות חורות 

   הארץ:
. אומנתו מאוסה מנפץ דנפצא
   צמר:

. שמץ פסול דקולסא גברא
   משפחה:

. עדשים שהוא מאכל קל טלפחי
ואין חסרון כיס כל כך אינה 
שואלת ממנו אך יקרא שמו 

  עליה:
  


