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סדר ה שים במש ה ]ב ע"ב "מכדי כולהו"-ג ע"א "ת א כלתו"[
המש ה מ תה חמש עשרה שים והיא דרשת להיגיון של הת א שהי חה את אופן סידורן .להב ת הדיון דגיש שמתוך כל
ה שים יש שתי שים שו ות במקור החיוב שלהן .מהפסוק " ִאשָּׁ ה אֶ ל אֲחוֹתָ הּ א ִתקָּ ח" למד ש"אחות אשתו" אסורה
לייבום מדאו' .בברייתא מפורש לימוד במה מצי ו מאחות אשתו לאסור את שאר ה שים בייבום מדאו' .שו ה מהן "בתו
מא וסתו" שהיא לא מפורשת כלל בתורה ועצם איסור ערווה ואיסור ייבום שלה למד בגז"ש מדין "חמותו".
חֲ מֵ שׁ עֶ ְשׂ ֵרה ִָשׁים פּו ְֹטרוֹת צָ רו ֵֹתיהֶ ן
וּמן הַ יִּיבּוּם
וְ צָ רוֹת צָ רו ֵֹתיהֶ ן ִמן הַ חֲ לִ יצָ ה ִ
עַ ד סוֹף הָ ע ֹולָם ,וְ אֵ לּוּ הֵ ןִ :בּתּ ֹו וּבַ ת בִּ תּ ֹו
וּבַ ת ְבּ ֹו בַּ ת ִא ְשׁתּ ֹו...
" ִא ָשּׁה אֶ ל אֲ ח ֹו ָתהּ א ִת ָקּח לִ ְצרוֹר
אָמר
לְ גַלּוֹת עֶ ְרו ָָתהּ עָ לֶיהָ בְּ חַ יֶּיהָ " ...וְ ַ
ַרחֲ ָמ ָא " א ִת ָקּח" )אסור לייבם את אחות
אשתו(ַ ...תּלְ מוּד לו ַֹמר "לִ ְצרוֹר" וְ א ָלצוֹר
)אסור לייבם את צרת אחות אשתו( ...אַף כֹּל
כָּרת וְ עַ ל
ָיבין עַ ל זְ ד ֹו ָהּ ֵ
ֶשׁ ִהיא עֶ ְרוָ ה וְ חַ יּ ִ
סוּרה ַליָּבָ ם )אסורות כל
ִשׁ ְגג ָָתהּ חַ ָטּאת אֲ ָ
אָמרוּ
שלוש עשרה שים בייבום(ִ ...מכָּאן ְ
חֲ כ ִָמים :חֲ מֵ שׁ עֶ ְשׂ ֵרה ִָשׁים פּו ְֹטרוֹת
צָ רוֹתֵ יהֶ ן וְ צָ רוֹת צָ רו ֵֹתיהֶ ן ִמן הַ חֲ לִ יצָ ה
וּמן הַ ִיּיבּוּם עַ ד סוֹף הָ ע ֹולָם.
ִ
אַרבַּ ע ִמיתוֹת ִ ְמ ְסרוּ לְ בֵ ית ִדּיןְ :ס ִקילָה,
ְ
ְשׂ ֵרפָ ה ,הֶ ֶרג ,וָ חֶ ֶקַ .רבִּ י ִשׁ ְמעוֹן אוֹמֵ ר:
ְשׂ ֵרפָ הְ ,ס ִקילָה ,חֶ ֶק ,וָ הֶ ֶרג) .לשיטת רבי
שמעון השריפה היא המיתה החמורה מכל ,לכן
יש למ ות אותה ראשו ה(.

]לאדם יכול להיות שלוש סוגי ב ות .1 :בת
אשתו .2 .בת א וסתו .3 .בת מאשתו שהביאה
עימה מ ישואין קודמים .מהפסוק "עֶ ְרוַ ת ִא ָשּׁה
וּבִ ָתּהּ א ְת ַגלֵּה אֶ ת בַּ ת בְּ ָהּ וְ אֶ ת בַּ ת בִּ ָתּהּ א
ִת ַקּח לְ גַלּוֹת עֶ ְר ָו ָתהּ ַשׁאֲ ָרה הֵ נָּה ִזמָּ ה ִהוא" )ויקרא
יח,יז( משמע שאסורות עליו ב ותיו )ב ות  1ו(3-
ו כדותיו ש ולדו בדרך אישות ,ולא מאו ס.
מפסוק וסף שאין ע יי ו אישות אלא איסור
ערווה "עֶ ְרוַ ת בַּ ת בִּ ְ א ֹו בַ ת ִבּ ְתּ א ְת ַגלֶּה
עֶ ְרוָ ָתן כִּ י עֶ ְרוָ ְת הֵ נָּה" )ויקרא יח,י( עולה איסור
לשאת את כדתו מא וסתו ,מכאן שאין איסור
לשאת את בתו מא וסתו[

רבא בשם רבי יצחק בר אבדימי :עשה
הכתוב גזירה שווה ,כשם שבפסוק
" ַשׁאֲ ָרה הֵ נָּה" דין כדתו כדין בתו – כך
בפסוק "עֶ ְרוָ ְת הֵ נָּה" דין כדתו כדין
בתו ,מכאן שאף בתו מא וסתו אסורה
עליו.
ועו ש בתו ו כדתו למד מגזירה שווה
מחמותו ,בחמותו כתוב "וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר
י ִַקּח אֶ ת ִא ָשּׁה וְ אֶ ת ִאמָּ הּ זִ מָּ ה ִהוא בָּ אֵ שׁ
יִשׂ ְרפוּ אֹת ֹו וְ אֶ ְתהֶ ן" )ויקרא כ,יד( ו למד
ְ
וּב ָתּהּ ...זִ מָּ ה ִהוא" –
לבתו "עֶ ְרוַ ת ִא ָשּׁה ִ
משמע שעו שו ועו שה של בתו
מא וסתו בשריפה.

האיסור לייבם את שלוש עשרה ה שים המ ויות במש ה למד מדין
תורה שאסור לייבם את אחות אשתו )מקרה יב במש ה( ,אם כך דין זה
היה צריך להיש ות בתחילה ,כיוון שהוא המקור לכל שאר הדי ים?
אם רצה לתרץ שסידר הת א את ה שים במש ה לפי חומרת העו ש,
ומ ה את בתו )מקרה א( עד אם חמיו )מקרה ט( בתחילה כיוון שעו שם
של החוטאים בשריפה ,והמש ה כשיטת רבי שמעון הסובר ששריפה
היא המיתה החמורה ביותר.
קשה .1 :דין שריפה ב שים הללו )מקרים א-ט( למד מחמותו )מקרה ז(,
אם כך שימ ה אותה הת א בראשו ה?
 .2אחרי ה שים שדי ן בשריפה יש למ ות את ה שים שדי ן בסקילה
)שהיא המיתה החמורה לאחר שריפה( ככלתו )מקרה טו( ,אך הת א מ ה קודם
לכן שים שדי ן בכרת כאחותו )מקרה י( או דודתו )מקרה יא(?
מסק ה :הת א לא סידר את ה שים במש ה לפי חומרת העו ש
שמוטל על החוטאים.
ש ה הת א דין בתו מא וסתו בתחילה כיוון שדין זה לא למד
מהתורה אלא למד מדרשת חכמים והיה הדבר חביב עליו יותר
)כ אמר בירושלמי )ברכות פ"א( "תדע לך שחביבים דברי סופרים מדברי תורה"(.

דין איסור ייבום בשלוש עשרה ה שים למד בברייתא מאחות אשתו,
ומה שו ה לימוד חכמים זה מלימוד חכמים בדין בתו מא וסתו?
אף שהייבום בכל שלוש עשרה ה שים למד מדברי חכמים עצם
איסור ערווה מופיע בתורה ,אך לא אמר בתורה במפורש שבתו
מא וסתו אסורה עליו ,ו למד בגז"ש איסורה לאביה ועו שה בשריפה
)וכיוון שכל איסורה למד על ידי חכמים ש ה אותה הת א ראשו ה(.
אם ש ה הת א דברי חכמים שחביבים עליו ברישא ,היה צריך לש ות
בסוף המש ה את אחות אשתו )מקרה יב( ,שדי ה מפורש כולו בתורה?
התחיל הת א בבתו מא וסתו שלימודה היה חביב עליו ,וכיוון שש ה
את דין "אחותו מאמו" )מקרה י( ו"אחות אמו" )מקרה יא( המשיך
באיסורי אחיות וש ה את דין "אחות אשתו".
שיש ה הת א את כל די י אחיות )מקרים י-יב( ביחד בסוף ,וכך יש ה
את דין "אחות אשתו" אחרו ה?
הת א סידר את ה שים במש ה לפי סדר הקירבה שלהן אל היבם:
 .1בתו ו כדותיו )מקרים א-ג( שהן מזרעו ,ואגב כך הזכיר את בתו
ו כדותיו מאשתו שאי ן מזרעו )מקרים ד-ו(.
 .2אמא של אשתו )חמותו( וסבתא שלה )מקרים ז-ט( ,אגב הזכרת אשתו.
 .3אחותו שקרובה אליו )מקרה י( ואגב ש ה אחות אמו ואחות אשתו.
 .4אשתו של אחיו ואשתו של אחיו שלא היה בעולמו )מקרים יג-יד(,
אגב אזכרת אחיותיו.
 .5כלתו ש אסרה עליו בגלל ישואי ב ו )אשתו של אחיו וכלתו אסרו עליו
מחמת ישואין של אדם אחר ,והיה צריך לש ותן לפי חומרתן ,שכלתו בשריפה והן
בכרת ,אך כיוון שהזכיר אחיות – הזכיר את אשתו של אחיו ואחרי כן את כלתו(.

