
 

  גיבמות כ
  יהודה בן יוסי רבי  תנא קמא  

הבא על 
אחותו, והיא 
  בת אשת אביו

   אחותו משום חייב
 אשת בת ומשום

  אביו

  אביו אשת בת מפני ולא, בלבד אחותו משום אלא חייב אינו

 אשת בת
 אביך

   אחותו משום ייבח
 אשת בת ומשום

  אביו

 ועובדת שפחהמ לאחותו פרט, בה לאביך אישות לו שיש מי
  בה לאביך אישות שאין, כוכבים

  !מאנוסה לאחותו פרט: ואימא: 1 קושי
: כתיב, רמי דרבא; מדרבא, אמרת מצית לא ההיא: תירוץ

 הא, תגלה לא בתך בת או בנך בת ערות )ח"י ויקרא(
 ערות )ח"י ויקרא(: וכתיב, שרי דידה בתה ובת דידה בנה בת

 הא, בתה בת ואת בנה בת את תגלה לא ובתה אשה
  בנשואין כאן, באונסין כאן? כיצד

  לגבי ילדים מאונס, הם נחשבים כילדיו, לכן גם לעניין אחוה
  ! לאוין לחייבי פרט: ואימא: 2 קושי

: דכתיב, קדושין בהו תפשי לאוין חייבי: פפא רב אמר: תירוץ
 אהובה האחת נשים שתי לאיש תהיין כי )א"כ דברים(

 לפני שנואה ויש, המקום לפני אהובה יש וכי, שנואה והאחת
 השנוא - שנואה, בנישואיה אהובה - אהובה, אלא? המקום

  . תהיין כי: רחמנא ואמר, בנישואיה
  ! כריתות לחייבי פרט: ואימא: 3 קושי

 אחותך ערות )ח"י ויקרא(: קרא אמר, רבא אמר: תירוץ
 בין, חוץ מולדת או בית מולדת אמך בת או אביך בת

, הוצא לאביך לו שאומרים בין, קיים לאביך לו שאומרים
  . היא אחותך: רחמנא ואמר

 בין, קיים אביך לו שאומר בין, אימא: קושי על התירוץ
 - היא אחותך: רחמנא ואמר, הוצא אביך לו שאומר
  ! כוכבים ועובדת משפחה אחותו לרבות

 אישות לו שיש מי, אביך אשת בת: קרא אמר: תירוץ
  . כוכבים ועובדת משפחה לאחותו פרט, בה לאביך

 כריתות חייבי, מסתברא? ראית ומה: קושי על התירוץ
. לעלמא קדושין בהן תפסי שכן, לרבות ליה הוה

 דאי, לרבות ליה הוה כוכבים ועובדת שפחה, אדרבה
  ! קדושין בה תפסי נמי לדידיה, מגיירה

  היא אחרינא גופא מגיירה לכי: תירוץ
 האשה
 וילדיה
 תהיה

 לאדוניה

 שפחה למעוטי
  כוכבים ועובדת

   שפחה למעוטי
 אשמעינן דאי, וצריכי: הסבר למה צריך פסוק נפרד לכל אחת

 חייס לה דאית כוכבים עובדת אבל, חייס לה דאין משום, שפחה
 שייכא דלא משום, כוכבים עובדת אשמעינן ואי; לא אימא -

  צריכא, לא אימא - במצות דשייכא שפחה אבל, במצות
 את יסיר כי

 מאחרי בנך
  למעוטי עובדת כוכבים

 העובדת מן הבא בנך ואין, בנך קרוי מישראלית בנך
  בנה  אלא בנך קרוי כוכבים

 כוכבים העובד מן הבא בתך בן: מ"ש, רבינא אמר: הסבר
 על הבא ועבד' כוכבי עובד: רבינא קסבר, לימא. בנך קרוי

  ! כשר הולד - ישראל בת
  . מיקרי פסול ישראל, הוי לא נמי כשר, הוי לא דממזר נהי

  ! כתיב אומות בשבעה האי: קושי
  . המסירים כל לרבות - יסיר כי: תירוץ

 דדריש, שמעון לרבי הניחא :קושי על התירוץ
  ? להו מנא לרבנן אלא, דקרא טעמא

 ברבי יוסי דרבי עליה דפליג תנא מאן :תירוץ
  .היא שמעון רבי? יהודה

  

  



 

   משנה.
מי שקידש אחת משתי אחיות,   

  ואין יודע אי זה מהן קידש
זה שנים שקדשו שתי אחיות, זה אינו יודע אי זו קידש, ו

  אינו יודע איזו קידש
  שני גיטין וזה נותן שני גיטין זה נותן  נותן גט לזו וגט לזו  

מת, ולו 
  אח אחד

זה חולץ לשתיהן וזה חולץ  מתו, לזה אח ולזה אח  חולץ לשתיהן
  לשתיהן

היו לו 
  שנים

 לזה אחד ולזה שנים  אחד חולץ ואחד מייבם
 היחיד חולץ לשתיהן,

אחד חולץ  -והשנים 
  ואחד מייבם

אחיו  -לזה שנים ולזה שנים 
של זה חולץ לאחת ואחיו של 

ל זה זה חולץ לאחת, אחיו ש
מייבם חלוצתו של זה ואחיו 
  של זה מייבם חלוצתו של זה

קדמו 
  וכנסו

לא ייבמו  -קדמו שנים וחלצו   אין מוציאין מידם  אין מוציאין מידם
השנים, אלא אחד חולץ ואחד 

  מייבם
  
  

מי שקידש אחת משתי אחיות,   
נותן  ואין יודע אי זה מהן קידש

  גט לזו וגט לזו

שנים שקדשו שתי אחיות, זה אינו יודע אי 
 זה נותן זו קידש, וזה אינו יודע איזו קידש

  שני גיטין וזה נותן שני גיטין
  שמע מינה: קדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין!  דיוק מהמשנה

  שהוכרו ולבסוף נתערבוכ -הכא במאי עסקינן   תירוץ
חיזוק לתירוץ 
  מלשון המשנה

  ולא קתני ואינו ידוע, ש"מ ואינו יודעדיקא נמי, דקתני 

  מאי קמ"ל?ו  קושי
מת, ולו סיפא איצטריכא ליה:   תירוץ

, היו לו חולץ לשתיהן -אח אחד 
, חד חולץ ואחד מייבםא -שנים 

דוקא מיחלץ והדר יבומי, אבל 
יבומי ברישא לא, דקא פגע 

  באחות זקוקתו

מתו, לזה אחד סיפא איצטריכא ליה: 
שתיהן, והשנים להיחיד חולץ  -ולזה שנים 

  םאחד חולץ ואחד מייב -

  פשיטא, היינו רישא!    קושי
מהו דתימא ליגזור תרי אטו חד, קמ"ל.     תירוץ

ודוקא מיחלץ והדר יבומי, אבל יבומי 
  ברישא לא, דקא פגע ביבמה לשוק. 

  
  . לזה שנים ולזה שנים וכו'

  הא תו למה לי? היינו הך! : קושי
  מהו דתימא ליגזור דלמא מייבם בלא חליצה, קמ"ל. : תירוץ


