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  "] תנא כלתוע"א " ג-"ולהומכדי כ"  בע" ב[ סדר הנשים במשנה 

כל  מתוך  נדגיש ש  בנת הדיון הל  .ן רסידו   אופן   את  החשהינ   של התנא  ן היגיו להיא נדרשת  המשנה מנתה חמש עשרה נשים ו 
במקור  יש  הנשים שונות  נשים  ש  שתי  "להן החיוב  מהפסוק  ִתָּקח.  א  ֲאחֹוָתּה  ֶאל  נלמד  ִאָּׁשה  אשתו "ש"  אסורה "  אחות 

בתו שונה מהן "יבום מדאו'.  בישאר הנשים  מאחות אשתו לאסור את  בברייתא מפורש לימוד במה מצינו    לייבום מדאו'.
  תו"."חמו  מדין  למד בגז"שנ שלה ערווה ואיסור ייבום יסור א רשת כלל בתורה ועצםו מפ " שהיא לאמאנוסתו 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ָצרֹותֵ  ּפֹוְטרֹות  ָנִׁשים  ֶעְׂשֵרה  יֶהן  ֲחֵמׁש 
ַהִּייּבּו ם ְוָצרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן 

ּוַבת ִּבּתֹו    ִּבּתוֹ   : ְוֵאּלּו ֵהן ,  ֹוָלםָהעַעד סֹוף  
 ...ּוַבת ְּבנֹו ַּבת ִאְׁשּתוֹ 

ֶאל  ִאּׁשָ " ִת   ָתּהֲאחוֹ ה  ִלְצרֹור  א  ָּקח 
ְּבַחֶּייהָ  ָעֶליָה  ֶעְרָוָתּה  ְוָאַמר "...  ְלַגּלֹות 

תִ "ַרֲחָמָנא   אחות   "ָּקח א  את  לייבם    (אסור 

  צֹור א לָ ְו  "ִלְצרֹור "ַּתְלמּוד לֹוַמר  ...  אשתו)
את צרת  (אס לייבם  ֹּכל  ...  אחות אשתו)ור  ַאף 

ְוַחָּייִבין   ֶעְרָוה  ְזדֹוָנּהֶׁשִהיא  ְועַ   ַעל  ל  ָּכֵרת 
ַלָּיָבםׁשִ  ֲאסּוָרה  ַחָּטאת  כל    ְגָגָתּה  (אסורות 

ביי  שלוש נשים  ָאְמרּו  ...  בום)עשרה  ִמָּכאן 
ּפֹוְטרֹות    ֲחֵמׁש  : ֲחָכִמים ָנִׁשים  ֶעְׂשֵרה 

וְ  ַהֲחִליָצה רֹות  צָ ָצרֹוֵתיֶהן  ִמן  ָצרֹוֵתיֶהן 
  . ּוִמן ַהִּייּבּום ַעד סֹוף ָהעֹוָלם

דין מ  למדנ  המנויות במשנה  יםעשרה הנש  שלוש  אתם  בי י לאיסור  ה
דין זה אם כך  ,  )במשנה  (מקרה יב  אחות אשתו  את  םבי י לאסור  ש   תורה

 נים? היה צריך להישנות בתחילה, כיוון שהוא המקור לכל שאר הדי 

הת מאנשנה  בתו  דין  בתחנא  נילה  וסתו  לא  זה  שדין  למד  כיוון 
אלא   יותר מדרשנלמד  מהתורה  עליו  חביב  הדבר  והיה  חכמים    ת 

 .ברי תורה")סופרים מד שחביבים דברי תדע לך"(כנאמר בירושלמי (ברכות פ"א) 

,  חות אשתומאבברייתא    דלמנ   עשרה הנשים  בשלושאיסור ייבום  ן  די 
 ?דין בתו מאנוסתו בזה מלימוד חכמים  חכמים  לימוד  ומה שונה  

ִּדין:  ְלֵבית  ִנְמְסרּו  ִמיתֹות   ִקיָלה,סְ   ַאְרַּבע 
ִׁשְמעֹון   ָוֶחֶנק.  ֶהֶרג,  ְׂשֵרָפה,  אֹוֵמר:   ַרִּבי 

ְסִק  ֶחֶנק,ְׂשֵרָפה,  רבי    ָוֶהֶרג.  יָלה,  (לשיטת 

היא  יהשרשמעון   החמורה  המיפה  לכן תה  מכל, 

  . למנות אותה ראשונה) יש

שלוש  [לאדם   להיות  בת 1:  נותבסוגי  יכול   .  
ב2.  אשתו  בת  3אנוסתו.  ת  .  הביאה  שאשתו  מ . 

מנישואי מהיםקודמ  ןעימה   ."   ִאָּׁשה   ֶעְרַות פסוק 
ְתגַ ּובִ  א  ִּבָּתּה ָּתּה  ַּבת  ְוֶאת  ְּבָנּה  ַּבת  ֶאת  א ֵּלה 

" (ויקרא  ָּנה ִזָּמה ִהואִתַּקח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ַׁשֲאָרה הֵ 
  ) 3-ו  1ת  נו(ב  ו נותיב  וליע  ות ע שאסוריח,יז) משמ

איב  ושנולד  ונכדותיו ולאשותדרך  .  מאונס   , 
נוסף ע  מפסוק  אלא  ניישאין  אישות  איסור  נו 

ּבִ   ְרַותעֶ "  ערווה ְתַגֶּלה ַּבת  א  ִּבְּת  ַבת  אֹו  ְנ 
ֵהָּנהִּכי    ֶעְרָוָתן יח,י) עולה איסו"  ֶעְרָוְת  ר  (ויקרא 

את   מכאןוסתו מאנ  דתונכ לשאת  איסור    ,  שאין 
    ]מאנוסתו   תוב לשאת את  

בשם   ברבא  יצחק  אבדימי רבי  עשה  ר   :
גזה שבפסוק  כתוב  כשם  שווה,  ירה 
ך  כ  –כדין בתו    נכדתו" דין  ֵהָּנהַׁשֲאָרה  "

כדין  דין    "ֵהָּנהֶעְרָוְת  "בפסוק   נכדתו 
שאובת מכאן  מאנ,  בתו  אסורה  ף  וסתו 

    .עליו
נלמד  בתו    ועונש שווה מגונכדתו    זירה 

"  בחמותו,  וחמותמ ֲאֶׁשר  ׁש  ְוִאי כתוב 
ָּבֵאׁש  ִהוא    ִזָּמהִיַּקח ֶאת ִאָּׁשה ְוֶאת ִאָּמּה  

ְוֶאְתֶהן   ִיְׂשְרפּו  כ,"  ֹאתֹו  למד  ונ   ד)י (ויקרא 
  –  "ִהוא  ִזָּמה   ...ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוִבָּתּה"   לבתו

ועונשה  משמע   בתו  שעונשו  של 
  בשריפה.מאנוסתו  

ש נ שלוש  כל  ב  בוםהיי אף  הנשים  חכמיםעשרה  מדברי  עצם    למד 
אך   בתורה,  מופיע  ערווה  שאיסור  במפורש  בתורה  נאמר  בתו  לא 

  ורה לאביה ועונשה בשריפה איסנלמד בגז"ש  , ויואסורה עלנוסתו  מא
 .וון שכל איסורה נלמד על ידי חכמים שנה אותה התנא ראשונה)וכי(

שנות  ך להיה צרי רישא,  ב  שחביבים עליו  נא דברי חכמיםנה התאם ש 
 דינה מפורש כולו בתורה? , ש(מקרה יב)את אחות אשתו  נה  בסוף המש

  שנהשעליו, וכיוון  בתו מאנוסתו שלימודה היה חביב  התחיל התנא ב
דין   י)  " אמומ   ואחות"את  או   (מקרה  יו"  מ"אחות  המשיך    א) (מקרה 

 . דין "אחות אשתו"  את  שנהואחיות  י  באיסור

דיני אחיות  שישנה   כל  י(התנא את  ישנה  ףחד בסובי יב)  - מקרים  וכך   ,
 את דין "אחות אשתו" אחרונה? 

  : אל היבם  ירבה שלהן התנא סידר את הנשים במשנה לפי סדר הק
ונב.  1 א(מקריו  ותכדתו  מזרעוש  )ג-ים  כךו,  הן  את    אגב  בתו  הזכיר 

  . ו)-ד(מקרים   זרעומשאינן    יו מאשתוותונכד
  הזכרת אשתו.אגב  ,  ט)-ים ז מקר(  וסבתא שלה  )(חמותו   מא של אשתוא.  2
  חות אשתו. וא  מואאחות  שנה  ואגב    (מקרה י)  אחותו שקרובה אליו.  3
א4 ,  )יד-יגים  (מקר  היה בעולמו  ו שלאאחי   של   ואשתושתו של אחיו  . 

  . תיות אחיואזכר אגב  
  עליו  נאסרוו  אשתו של אחיו וכלת(  אסרה עליו בגלל נישואי בנו. כלתו שנ5

הן ו  כלתו בשריפהש  ,ןמרת ון לפי חוהיה צריך לשנות  ר,אין של אדם אחמחמת נישו 
 .)ון את כלתואחרי כאת אשתו של אחיו הזכיר  –חיות  הזכיר אן ש, אך כיוובכרת

עונש,  מרת הבמשנה לפי חו  נשיםנרצה לתרץ שסידר התנא את הם  א
  ם עונש בתחילה כיוון ש  מקרה ט)(עד אם חמיו    (מקרה א)נה את בתו  מו

ריפה  שהמשנה כשיטת רבי שמעון הסובר ש בשריפה, ו  החוטאיםשל  
  ה החמורה ביותר.מיתהיא ה
ז)נלמד מחמותו    ט)-(מקרים א   ריפה בנשים הללודין ש.  1  : קשה ,  (מקרה 

  ? בראשונההתנא  אותה  אם כך שימנה  
הנשים שדינן בסקילה ש למנות את  יפה י שרים שדינן בהנש. אחרי  2

קודם  מנה  התנא, אך (מקרה טו)ככלתו  (שהיא המיתה החמורה לאחר שריפה) 
    ?(מקרה יא)  וודתאו דמקרה י) (כאחותו    דינן בכרתשנשים    לכן 

חומרת    במשנה  הנשיםאת  ידר  סלא    התנאמסקנה:     העונש לפי 
 . החוטאיםשמוטל על  


