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  בעני� ארוסה שעיברה�: יבמות סט

 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה
 

אפקרה , מדאפקרה נפשה בהדי ארוס"אליבא דאביי למה חשדינ� בה ד, ארוסה שעיברה •
יסור ולאחריני אסורה בא, הלא לארוס אינה אסורה אלא מדרבנ�? "נפשה נמי לגבי אחריני

 !חנק

, מבואר שא� העידו באשה פנויה שזינתה ובדקו ומצאו שהבועל כשר היה. בכתובות טו •
אמאי לא אמרינ� ג� הת� מדאפקרה נפשה גבי האי אפקרה , לאביי. האשה כשרה לכהונה
 ?שה� פסולי�, נפשה נמי גבי אחריני

חיטה ספק לפני הש, בהמה שנשחטה ונמצא בה שבר ברגל באופ� שעושה אותה טריפה •
הא� נעמידנה על ? מה דינה, ספק לאחר השחיטה נשברה והיא כשירה, נשברה והיא טריפה

 או שנעמידנה על חזקת חיי� לומר �חזקת של� לומר שלא נשברה רגלה עד לאחר השחיטה
 ?והיא טריפה, שלא נשחטה עד לאחר שנשברה רגלה

 

מר הולד ממזר הבא על ארוסתו בבית חמיו רב א, איתמר", ל"וז ,:יבמות סט. 1
אמר רבא מסתברא מילתיה דרב דדיימא מעלמא אבל , ושמואל אמר הולד שתוקי

אמר רבא מנא אמינא לה דקתני ילדה , לא דיימא מעלמא בתרא דידיה שדינ� ליה
תאכל היכי דמי אילימא דדיימא מעלמא ילדה אמאי תאכל אלא לאו מיניה דיימא 

האי איסורא בתרא דידיה שדינ� ולא דיימא מעלמא ומה הת� דלהאי איסורא ול
אמר ליה אביי לעול� אימא ל� , ליה הכא דלהאי איסורא ולהאי היתירא לא כל שכ�

כל היכא דדיימא מיניה א� על גב דלא דיימא מעלמא אמר רב הולד ממזר מאי 
שהיו ' טעמא דאמרינ� מדאפקרא נפשה לגבי ארוס אפקרא נפשה לעלמא ומתני

 ."�שניה� חבושי� בבית האסורי
 

פ ששניה� מודי� שבא עליה חיישינ� הואיל " אע.הולד ממזר", ל"וז, י ש�"ורש
  .ופרוצה היא אחר נמי בא עליה ואיעברה מיניה

 ספק ממזר דהא מספקא ל� אי מארוס הוא וכשר אי מאיניש אחרינא הוא .שתוקי
  .הלכ� ממזר ספק הוא

  . דמשוי ליה ממזר ודאי.מסתברא מילתיה דרב
 שחשודה מאחרי� דליכא לאכשורי כשאר בני דומה שה� כשרי� .מאדדיימא מעל

דהת� כיו� דנשואה היא רוב בעילות הל� אחר הבעל אבל הכא לאו אורחיה למיבעל 
  .כולי האי בלא חופה

 אנוסה ומפותה בת ישראל מכה� תאכל בתרומה משו� בנה .ילדה' דקתני במתני
  .דמחזקינ� ליה בכה�

י מעלמא אמאי תאכל אלא לאו דדיימא מיניה לחודיה  נמ.היכי דמי אי דדיימא
ג דלדידיה איסורא ככולי עלמא דגזרו על יחוד של פנויה "וקשדינ� ליה אבתריה ואע

וכל שכ� ארוסה דלגבי ארוס היתר ולעלמא באיסורא ודאי היכא דדיימא מיניה 
 .לחודיה אמרינ� בתריה שדינ� ליה לולד

 
 , ל"וז, 'לכה בב ה"אור שמח הלכות עדות פרק י. 2
ז "וכיו� שכ� קשה טובא מה שהעיר ע"

על הא ) ב"ח ע"י(א ליבמות "בתוספות רעק
ח אבל אמרו אנוסי� "דאמר רבא אמר רמי ב

ט אי� "מ, היינו מחמת ממו� אינ� נאמני�
דלו יהא דלא פלגינ� , אד� משי� עצמו רשע

אבל סו� , מטע� שכתבו הקדמוני�, דבורא

 יד� יוצא ממקו� סו� כיו� דכא� באי� כתב
דאי� זה , דג� משו� מיגו נאמני�, אחר

, כיו� שעדיי� לא נתקיי�, במקו� עדי�
ה "ד) ב"ח ע"כתובות י(כ תוספות ש� "כמש

, ובמיגו מהימ� ג� פסול, הרי אלו נאמני�
כ הוי כמו גזל� דכשר לעדות אשה לרב "א



כיו� שבארנו דג� לרב יוס� לא אמרינ� , יוס�
 כיו� דאי� זה עדות רק, פ עצמו"דנפסל ע

הסותר לעצמו את אמרת דמהימ� הכא נמי 
ואי דאי� עדי� , תוכל לומר שאמת כדבריה�

דנאמני� , זה אינו, לדבריה� דהמה פסולי�
ובמיגו , י"מתורת מיגו דהוי אמרי אי� זה כת

י "ואי משו� דאינ� נפסלי� עפ, נאמ� ג� פסול
כ "כ גזל� לרב יוס� ג"א, דמשקריכ "וע, עצמ�

ז לא אמרינ� מזה "ובכ, פ עצמו"אינו נפסל ע
ג דסבר דלא "אע, הוכחה דמשקר בעדות

 .ובאמת קושייתו חזקה. פלגינ� דבוריה
דנאמנות מיגו במקו� חזקה מבעי , ויתכ� כ�

אבל לאו כל החזקות , )א"ע' ו(ב "ק דב"בפ
דזה , דחזקת כשרות עדיפא טובא, שוי�

וכל דיני התורה , כל ישראל לעדותנאמנות 
ופוק חזי לגבי חזקה אי� עדי� , הולכי� עליה

סבר , כ נעשה בגדול"חותמי� על השטר אא
וכיו� , דאינ� נאמני�) ב"ח ע"כתובות י(מ "ר

דהעדי� לא , שכ� הכא לגבי חזקת כשרות
דא� עשו מחמת ממו� , עשו זה מחמת ממו�

לא ומיגו נגד חזקת כשרות , הלא ה� פסולי�

דהוי מיגו נגד חזקת כשרות דעדי� , אמרינ�
ורק מתורת עדי� , לא עשו מחמת ממו�

ולא שיי� כיו� שהגיד אינו חוזר , מהימני
כיו� שאי� כתב יד� , דעדיי� לא הגידו, ומגיד

ולומר , ד"ולא נתקיי� בב, יוצא ממקו� אחר
דאנוסי� היו מחמת ממו� אינ� נאמני� 

כיו� דלא [כ פסולי� המה "דא, מתורת עדי�
הרי הוי מיגו , ומטע� מיגו] פלגינ� דבורייהו

 .ודוק, במקו� חזקת כשרות
י בתוספות "או דהסברא כפי מה שפירש ר

, ה אמר רב נחמ�"ד) ב"ע(ט "ד� י) כתובות(
דכיו� שהשטר נכתב לפי דבריה� , במודעה

וכא� , כ כדי� תו לא מהימני אפילו במיגו"ג
, וה�כיו� דהשטר נכתב ונחת� בעדי� כמ

, אשר כשרי� ה� לכל עדות שבתורה
, כ לא מבעי למיחשדינהו"ולמיחשדינהו ג

ונעשה באופ� כזה אשר לא , דאינ� פסולי�
ז "נוכל להאמי� כלל לדבריה� אשר יעידו אח

תו הוי , המעשה כאשר הוא בעצ� לדבריה�
, וכשר, כאלו אמרי דהשטר נכתב ונחת� כדי�

 ."ודוק, ולא מצי לעקור העדות א� במיגו

 
 ,ל"וז ,ב"אות י'  רבי עקיבא איגר על משניות כתובות פרק אפותתוס. 3



 
 ,ל" וז,'� כתובות סימ� ואחידושי רבי שלמה היימ. 4

דר� הקנה נכנס ובא בסמפונות ", ל"וז, ה סמפונא נקט ואתא"ד: י חולי� מח"רש. 5
קנה לבלוע פ שאי� דר� ה"ואע, מ קרו� החיצו� לא ניקב"ומ� הסמפונות לבשר ומ

ה הואיל דאיתא לריאה קמ� ולא חזינ� דאינקבא על כרח� סמפונא נקט ועל "אפ
 ."ריעותא דלא חזינ� לא מחזקינ�

 
וללישנא קמא דיבמות דלא דיימא ", ל"וז, ה חדא דקא מודה"ד. כתובות יד' תוס. 6

מעלמא ולאיכא דאמרי דאפילו דיימא מעלמא כיו� דקא מודה בתריה דידיה שדינ� 
 ".ליה

 



  ,ל"וז, א"סק' חוות דעת סימ� נ. 7

. 
 

ואי אפשר להעמידה , י"לנו ר' כ� פי", ל"וז, ה חדא דקא מודה"ד. כתובות יד' תוס .8
דלפי דבריו א� כ� הא דאמר אביי מדאפקרה נפשה היינו בשלא בדקו את אמו וזה 

י ולמא, אינו דהא אפלוגתא דרב ושמואל קאי דמוקמי בקדושי� מאי שתוקי בדוקי
 על כ� צרי� לפרש דהכא לא איירי .דגרסינ� בקדושי� ארוסה שעיברה לא קשה מידי

 והשתא הוי ועוד כפשוטו ועוד דאפילו ,לאוסרה עליו אלא לעני� להכשיר את הולד
ג כיו� דהוי ברי וברי כדאמר " ולאו דקאמר דלאו מיניה דבהא לא מכשיר ר,לא יודה

והא דחשיב ליה בסמו� דיעבד , שייליהב אלא כגו� שמת או דליתיה קמ� דלי"ברפ
לפי שלא היה יכול הולד להינשא לבת ישראל ואפילו לממזרת אסור דמדאורייתא 

 ." ג" הלכה כר, דהאי הוי כדיעבד,כשר הוא


