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  "]בצרת צרהע"ב " -"מניינא דרישא" ע"א  ג[ ון המשנהמיעוט מלש 

נ שנה מנתה מספר נשים  המ ולא אחרות, לכמשמע    –"  אלו י  הרה "יבמן ולאחר מכן חזרה ואמר ין לתי שלא  ן  דווקא אלו 
  משנה?א חל דין הל"דומות" ועל אילו נשים  המשנה ממעטתהגמרא דנה מה 

  

  



























  

  

  

  

  

  

רַ  ַרבָאַמר  ָאַמר  ְיהּוָדה  ֲאסּוָרה   ָצַרת  : ב    סֹוָטה 
זינתה בעדים   לאחר שנפטר    ואסורה(אישה  היא לבעלה, 

פ וחלוצרתה  מייבום  ָּבּה   יצה)טורות  ְּכִתיב  טּוְמָאה 
"   כתוב(בדין סוטה    ָּכֲעָריֹות ְוִהיא  בתורה  ְוִנְסְּתָרה  ִאיָׁשּה 

כתוב  ִנְטָמָאה  עריות  בדיני  ואף  ֵאֶּלה  ִּתַּטְּמאּו ַאל  ""    " ְּבָכל 
 ).בדין ייבום שאר הערוותכשדינה משמע 

ללמדנופעמיים  מדייקהתנא   ובסיפא,  ברישא  צרות  שיש    , 
נשאינ אף    רותפטן  איילונית.  וצרת  סוטה  כצרת  הייבום,  מן 

שצרותיהן פטורות, שסוברים    ב וכרב אסי,, כרשיש אמוראים
 ורה התנא שהן חייבות.מ

פא "הרי אלו"  ובסי   חמש עשרה נשים""  ברישא  לשון המשנה
חל  שדווקא  משמע   אלו  העל  צרותיהן  ת  רו טושפ  משנהדין 

 ? א נפטרותלר התנא שסוב  צרותאילו    ליצה וייבום, אך עלמח

ָנִׁשים  ֶעְׂשֵרה  ָצרֹוֵתיֶהן   ֲחֵמׁש  ְוָצרֹות    ּפֹוְטרֹות 
ַהִּייּבּוםצָ  ּוִמן  ַהֲחִליָצה  ִמן    ֵאּלּו ֲהֵרי  ...  רֹוֵתיֶהן 

צָ  ְוָצרֹות  ָצרֹוֵתיֶהן  ַהֲחִליָצה ּפֹוְטרֹות  ִמן  רֹוֵתיֶהן 
  . ּוִמן ַהִּייּבּום ַעד סֹוף ָהעֹוָלם

 סיפא? ברישא ובהתנא    רב אסי מה ממעטלשיטת רב ו

עּוְקָבא ָמר  ָאַמר  ֶמֶמל  ַּבר  ֵליֵלי  ַרב  ָאַמר    ָאַמר 
ֲאסּוָרה  : ְׁשמּוֵאל ְמָמֶאֶנת  לפני  ָצַרת  אישה  ו  (נפלו 

וקטנה   מדרבנן,  גדולה  ואחיה  אמה    נהוהקטהשיאוה 

  -   גם הצרה הגדולה אסורה בייבום)  לו   ממאנת להתייבם
ִּבּתוֹ ...   ְּכָצַרת  ִנְרֵאית  ְנִפיָלה  שהצרה  (  ִמְּׁשַעת  אף 

ול מיאנה  שהקטנה  כיוון  להתייבם,   בטלופרע  מיכולה 
אה הקטנה  שנראה    מפניך  נישואין,  ישואין  נכשנישואי 
ערווה    צרהייבום    להתיר  ויטעורין  מוג רו אס  –בכל 

  ) בייבום ת הצרהחכמים א

אסי   כרב  סובר  רב  אסורה)  אם  איילונית  סובר  (שצרת  אסי  ורב 
(הקטנה ממעט שצרת ממאנת  התנא    –צרת סוטה אסורה)  ש(כרב  

להתייבם מ ה)  יאנה  מן  פטורה  אלא  חליצהאיננה  מהייבום,   .רק 
ממ בנוסף,   גרושתו  שצעט  התנא  מחזיר  מן  רת  פטורה  איננה 

ש(בניהחליצה   לנשים  מ גוד  שפטורות  במשנה  נשים חלנמנו  וייבום  יצה 

  ).אלו פטורות רק מהייבום 
  התנא   –לא סובר כרב אסי ורב אסי אינו סובר כרב  ם רב  וא

ף  בנוס ו(שצרת איילונית/סוטה חייבת בייבום)  ירו את דברי חבממעט 
 .(שחייבת חליצה)  ממעט צרת ממאנת/ צרת מחזיר גרושתו

לשיטת רב ורב אסי שצרת סוטה/ איילונית שסוברים שהצרה  
ישה זו יחד עם  היה על התנא לשנות אהרי  –פטורה מהייבום 

 כל שאר חמש עשרה נשים שפטורות מן הייבום?

ַאִּסי   ָאַמר ַאְילֹוִנית    : ַרב  כ"אייל" (אישה  ָצַרת    שהיא 

ון שידע שהיא  ח טעות כיוואין פה מק  ,אינה יולדתשכר  ז

נשאהיאי ואעפ"כ  ְוָהָיה  "ֶׁשֶּנֱאַמר    ,ֲאסּוָרה)  לונית 
  ָלַאְילֹוִנית ֶׁשֵאיָנּה יֹוֶלֶדת   ְּפָרט  "ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתֵלד 

, לכן היא פוטרת  םייבו(מדין תורה איילונית אינה שייכת ב

 .אף את צרתה)מייבום  

להחזיר    (אסורִמֶּׁשִּנֵּׂשאת    ְּגרּוָׁשתוֹ ַהַּמְחִזיר   אדם 

, ואם החזירה הרי היא  גרושתו לאחר שנישאה לאדם אחר

  .ִהיא ְוָצָרָתּה חֹוֶלֶצת   )ור ערווה עליובאיס

המ "דין  צָ   ֵאּלּוֲהֵרי  שנה  ְוָצרֹות  ָצרֹוֵתיֶהן  ִמן רֹוֵתי ּפֹוְטרֹות  ֶהן 
ַהִּייּבּום ּוִמן  אח  "  ַהֲחִליָצה  על  שאסורות  בנשים  דווקא  תקף 

צרת  של "  מקרהל להיווצר  יכו  כך   –אחד ומותרות לאח אחר  
סוטה ואיילונית אסורות על כל האחים בשווה, לכן  צרה", אך  

להיו יכול  סוטהלא  צרת  צרת  ולתאיילוני /ת  נשים  כן  ,  שתי 
 אלו לא נשנו במשנה.

  מיעוט לשון המשנה: 
  " ֲהֵרי ֵאּלּוון הסיפא "לש  " ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָנִׁשים"  לשון הרישא  שיטה
  ילונית מתייבמת צרת אי   מתייבמת צרת סוטה    לכו"ע 

  צרת מחזיר גרושתו חולצת   אנת חולצת צרת ממ   לרב אסי ורב שסוברים זה כזה
  חולצת   צרת ממאנת/ מחזיר גרושתו  צרת איילונית מתייבמת   סי לרב שאינו סובר כרב א

  חולצת   צרת ממאנת/ מחזיר גרושתו  מתייבמת   סוטהצרת    לרב אסי שאינו סובר כרב 

 


