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 שיעור כללי  

 ן תורה מת   לפנימצוות יבום 

ה בדף ה: למטה  ן הסוגילפני מתן תורה או לא. פתיחת הדיון מה מצוות יבום האם היתוהיא  הנוגעת ליסוד מצוות יבום היום נעסוק בעז"ה בסוגיה כללית  

 . נים בחידושיהם על התורהדברי ראשו, וכן לםסוגיות ולמחלוקות ראשונים בכמה ענייניתפתחותו של הדיון לכמה וכמה  וה

 פרשים סוגייתנו ודברי המ

 . 'ואפילו הכי לא דחי'  )שורה העליונה( ו.  גרידא' עד 'אשכחן דאתי עשה ודחי לא תעשה -מראה גמ' ה:   •
o  .'וראה חידושי הריטב"א ד"ה 'מה להנך 
o ממילא שוב חוזרת קושייתו. לדחות את מהר"ץ חיות ווראה מאירי דמדבריו יש   "ץ חיות כאן. וראה חידושי מהר 
o  בספר חמדת ישראל קונטרס בן נח אות נז'בי מאיר דן פלוצקי  רבמה שכתב בדרך חריפות וראה . 

 ענין יבום לפני מתן תורה בדברי המדרשים והראשונים 

 מצוות יבום קודם מתן תורה. ין שיר השירים רבה פרשה א' וילקוט משלי בענראה דברי המדרשים  •

 וחידושי מושב זקנים לבעלי התוס'.  וחידושי רבנו חיים פלטיאל  שםחידושי הרמב"ן על התורה רש"י על התורה בפרשת וישב ווראה  •

 מחלוקות הראשונים שם סוגיית עריות לבני נח ו

 ן שפ. ח. ודברי רש"י ור" ן נגמ' סנהדריוראה  •

 רשב"א וריטב"א יבמות צח.  דברי  וראה  •

 חידושי הריטב"א מסכת יבמות דף ה עמוד ב 

יא  ורת מצוה המה להנך שכן ישנן לפני הדבר. פרש"י ז"ל אבל מצות יבום אינה לפני הדבר, פי' לפי' דאע"ג דחזינן ליהודה ואבות שהיו נוהגין בה, לאו בת
 אלא כדרך שקיים אברהם אבינו ע"ה אפילו ערובי תבשילין.

 ד:( ה: )מהר"ץ חיות מסכת יבמות דף 

גמרא ממילה ותמיד שכן ישנן לפני הדיבור. נ"ב וקשה הרי כאן רצה הש"ס ללמוד דזולת קרא דעליה ה"א דעשה דיבום דוחה ל"ת 
ה קודם מתן תורה ושוב נוכל ללמוד מ"ע דיבום ממ"ע דמילה ותמיד  דאחות אשה ויבום הוא עשה דקודם הדיבור דהרי הנהיג בה יהוד

שדוחין ל"ת וצריכין קרא דעליה ומצינו ילקוט סוף משלי על קרא רבות בנות עשו חיל וגו' אר"י ב"ר סימון אברהם נצטווה על המילה  
כאן דגירסת המדרש רבה פ' וישב פ' פ"ה  וכו' יעקב על גיד הנשה יהודה על היבום ע"ש ובספרי תורת נביאים הוכחתי מסוגית הש"ס 

ובויקרא רבה פ' ב' נכונה יותר דשם נאמר דיהודה התחיל במצות יבום היינו מצד עצמו הנהיג כן ולא נצטוה ע"ז ושוב לא הוי יבום מ"ע 
ודה על היבום דקודם הדיבור וכן הרמב"ם פ"ט מהל' מלכים ה"א דמונה והולך ספר הקבלה מאדם הראשון ואילך אינו מביא הך דיה

וע"כ למד מסוגית הש"ס דכאן וז"ב ועי' חידושי ריטב"א כאן שכתב ג"כ בזה"ל אף על גב דחזינן ליהודה ואבות שהיו נוהגין ביבום לאו 
מתורת חיוב אלא כדרך שקיים אברהם עירובי תבשילין ע"ש אולם מ"ש הריטב"א בשם רש"י כאן דפי' בהדיא דיבום אינה לפני 

 "י שלפנינו ]ועמ"ש הרמב"ן על התורה שם בפרשה[:הדיבור ליתא ברש

שם ומכלהו נמי שכן ישנן לפני הדיבור. נ"ב לפי מה דחשוב כאן בש"ס פסח עשה דקודם הדיבור אף על גב דנצטוו ע"י משה רבינו בזה 
נהדרין נז ע"ב( שבת  מ"מ היה קודם מתן תורה. א"כ איך ילפינן מכבוד אב ואם דדחי ל"ת דשבת אלולי הקרא והרי אמרי' בש"ס )ס

ודינים וכבוד אב ואם נצטוו במרה וא"כ גם עשה דכיבוד עשה דקודם הדיבור. וי"ל כיון דגם שבת נצטוו במרה ושניהם קודם הדיבור  
הם ויכולין ללמוד מזה דהיכי דשניהם אחר הדיבור דאמרינן עשה דחי ל"ת. והטעם דלא ילפינן מתמיד פסח ומילה אף על גב דשניהם 

דיבור דשבת במרה נאמר. י"ל משום דהעיקר תלוי באיזה מצוה שקדמה לל"ת בזמן והל"ת באה בגבול העשה. בכה"ג אין הל"ת קודם ה
 הבאה אחרי העשה אלים לדחות המצוה אשר נהוגה כבר. וא"כ דוקא מ"ע דכיבוד אב ואם ושבת דשניהם במרה נצטוו הוו כשניהם

דשבת באה בגבול קודם שנצטוו במרה על שבת. והל"ת דמצות אלו נאמרו פסח ומילה אחר הדבור דנאמרו בסיני יחד. משא"כ תמיד 
מ"ע דאכילת פסח ל"ת דגיד הנשה  ועפ"ז לא קשה קו' השאגת אריה סימן צ"ו דלמה לא ידחה מצות אלו ולמ"ע אלו משפט הקדימה 

אח"כ לא אלים לדחות ל"ת דג"ה פסח הבאה  כיון דל"ת דגיד הנשה קדים שוב עשה דאכילתהרי שניהם קודם הדיבור אבל לפי הנ"ל 
 מהכא דלא דחי מ"ש לקמן ו' א' אלא סד"א תיתי מבנין בהמ"ק כו' נגמר שקדם לנו מזמנים הרבה ]אך לפ"ז קשה 

 בית הבחירה )מאירי( מסכת חגיגה דף ו עמוד א 

לת ראיה על שם ויחזו את האלהים עולת תמיד עולת ראיה לא היתה במדבר ואף על פי שכתוב שם גם כן ויעלו עולות והיה לך לקרותה עו
 היתה שהיא חובת כל יום ונצטוו עליה במרה
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 שיר השירים רבה )וילנא( פרשה א 

ה ר' אליעזר ורבי יוסי ברבי חנינא ורבנן ר' אליעזר אומר משל למלך  ר' עזריה ואמרי ל

שהיה לו מרתף של יין בא אחד אורח ראשון מזג לו את הכוס ונתן לו, ובא השני ומזג לו  

את הכוס ונתן לו, כיון שבא בנו של מלך נתן לו המרתף כולו, כך אדם הראשון נצטווה  

להים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכול  על שבע מצות הה"ד )בראשית ב( ויצו ה' א 

תאכל ויצו זו עבודת כוכבים המד"א )הושע ה( כי הואיל הלך אחרי צו, ה' זו קללת השם  

שנאמר )ויקרא כד( ונוקב שם ה' מות יומת, אלהים אלו הדיינים שנא' )שמות כב( עד  

  האלהים יבא דבר שניהם, על האדם זו שפיכות דמים דכתיב )בראשית ט( שופך דם

האדם, לאמר זו גלוי עריות דכתיב )ירמיה ג( לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה  

מאתו, מכל עץ הגן זה הגזל דכתיב המן העץ אשר צויתיך, נח ניתוסף לו אבר מן החי  

דכתיב אך בשר בנפשו דמו, אברהם נצטוה על המילה, יצחק חנכה לשמונה ימים, יעקב  

ן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, יהודה  על גיד הנשה שנאמר )בראשית לב( על כ

על היבמה שנא' )שם /בראשית/ לח( ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם אותה,  

 . ומצות ל"ת מצות עשהישראל אכל 

 ילקוט שמעוני משלי רמז תתקסד 

רבות בנות עשו חיל, רבי יודן בר סימון אמר, אברהם אבינו נצטוה על שבע מצות, נח  

על גיד הנשה,   נצטוה על אבר מן החי, אברהם על המילה, יצחק חנך לשמונה, יעקב 

 יהודה על היבמה, אבל את עלית על כלנה רמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות לא תעשה 

 רש"י בראשית פרשת וישב פרק לח 

אמר אפרים מקשאה משום רבי מאיר בתו של שם היתה,ט שהוא כהן,    -ותשרף 

 לפיכך דנוהי בשרפה:

 רמב"ן בראשית פרק לח 

אמר אפרים מקשאה תלמידו של רבי מאיר משום רבי   -)כד( ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף  

י,  מאיר, תמר בתו של שם היתה שהוא כהן לפיכך דנוה בשריפה )ב"ר פה י(. זה כתב רש" 

 ולא פירשו: 

ואני לא ידעתי הדין הזה, שבת כהן אינה חייבת שריפה אלא בזנות עם זיקת הבעל, ארוסה  

או נשואה, כמו שמפורש בגמרא בסנהדרין )נא ב(, אבל בת כהן שומרת יבם שזינתה אינה  

במיתה כלל, ובין בת ישראל ובין בת כהן אינה אלא בלאו גרידא. ואם תאמר שהיה היבום  

י נח, והיא להם בכלל אשת איש, ואזהרה שלהם זו היא מיתתם )שם נח ב(, והלא  נוהג בבנ

הם אומרים )ב"ר פה ה( שיהודה התחיל במצות יבום תחלה, וכן בגמרא סנהדרין )נז ב(  

 מוכיח שאין יבמה בבני נח חייבת כלל: 

ונראה לי שהיה יהודה קצין שוטר ומושל בארץ, והכלה אשר תזנה עליו איננה נדונת 

משפט שאר האנשים, אך כמבזה את המלכות, ועל כן כתוב ויאמר יהודה הוציאוה  כ

ותשרף, כי באו לפניו לעשות בה ככל אשר יצוה, והוא חייב אותה מיתה למעלת המלכות,  

ועל דרך הפשט   ושפט אותה כמחללת את אביה לכבוד כהונתו, לא שיהיה דין הדיוטות כן: 

ארצות ספרד שהאשה אשר תזנה תחת אישה  יתכן שהיה משפטם כנהוג היום במקצת 

מוסרין אותה לבעלה והוא דן אותה למיתה או לחיים כרצונו, והנה היתה מיועדת לשלה בנו  

 והיא להם כאשת איש בנימוסיהם: 

 ר' חיים פלטיאל בראשית פרק לח 

)כו( צדקה ממני. פי' אמר ממני שאני ציויתיה לשבת בית אביה עד יגדל שילה בני  

והיא עשתה כן והשלימה התנאי שלה אבל אני לא השלמתי התנאי שלי כי לא  

 נתתיה לשלה בני לאחר שגדל. 

ים שער ואונן לא  , וי"ל שיהודה מצאה בתולה ממקום בתול.. וא"ת במה הצילה 

שמשו אלא שלא כדרכן ובזאת הטענה יכול להצילה שבני נח בעולת בעל יש להם  

אבל נערה המאורסה אין להם. ומ"מ היאך נתעברה מביאה ראשונה, וי"ל ע"י  

מיעוך. ורשב"ם פי' שדרכן של בני נח לייבם בקרובים והאחים היו כלים לפיכך  

הרי אין קידושין )ט(]ת[ופסין בכלתו, וי"ל דלהא מסיק בסוטה שאמ' שיתומה הויה שגם שם פי' רש"י האב יכול לייבם ולכך ניצלה. ועוד קשה 

 וקידושי יתומה אינם קידושין כי עתה אני ממאנת בו ואיני כלתו. 

 בן נח אות נז'חמדת ישראל קונ' 

 



     "ד בס
 

 נח. - :תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נז

תניא כוותיה דרבי יוחנן: כל ערוה שבית דין של  

בן נח מוזהר עליה, אין בית   - ישראל ממיתין עליה 

אין בן נח מוזהר    -דין של ישראל ממיתין עליה  

עליה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: הרבה  

עריות יש שאין בית דין של ישראל ממיתין עליהן,  

רבי מאיר אליבא דרבי   - הא  .... ובן נח מוזהר עליהן. 

איש את אביו ואת   -עקיבא. דתניא: על כן יעזב  

  -אחות אביו, אמו   - אמו, רבי אליעזר אומר: אביו 

אשת אביו,    -אחות אמו. רבי עקיבא אומר: אביו  

ולא   - ולא בזכר, באשתו  - אמו ממש. ודבק  -אמו  

ים בשר  מי שנעש  -באשת חבירו, והיו לבשר אחד  

 אחד, יצאו בהמה וחיה שאין נעשין בשר אחד. 

 רש"י מסכת סנהדרין  

דאמר: בא על עריות    - תניא כוותיה דר' יוחנן 

לא מתוקמא   - ישראל דקתני, נידון בדיני ישראל 

אלא בנכנסה לחופה או בנערה המאורסה וכו',  

 דלדידהו לית להו. 

 כגון חייבי כריתות, אחותו ואחות אביו, ואחות אמו, ואשת אחיו, ואשת אחי אביו, ואחות אשתו. -  אין בית דין של ישראל ממיתין עליה

כדמפרש לקמן דר' מאיר אליבא דר' עקיבא אמרה, דנפקי ליה עריות בבני נח מעל כן יעזב איש וגו', והתם חייבי מיתות   -  אין בן נח מוזהר עליה

 תיבי.הוא דכ 

כגון כל חייבי כריתות בן נח מוזהר עליהם, דלרבנן אתרבו בני נח מאיש איש לכל האמור בפרשה, ור' מאיר לא דריש איש איש   -  הרבה עריות יש

 לרבויי. 

 ר' מאיר היא אליבא דר' עקיבא.  - והאי דקתני חייבי מיתות נאסרו להם ולא חייבי כריתות 

 לאדם הראשון נאמר.  - על כן יעזב איש את אביו ואת אמו 

 וכל שכן אחותו. - אחות אביו 

 כא דיבוק, דמתוך שאין הנשכב נהנה אינו נדבק עמו.דלי  -  ודבק ולא בזכר

 שזרע יוצא מהם, שנעשה בשר האם והאב אחד בו.  - מי שנעשה לבשר אחד 

שאין יולדין מן האדם, הני דר' עקיבא כולהו חייבי מיתות נינהו, ומינה יליף לכל חייבי מיתות, אבל לר' אליעזר לית ליה קורבא    - יצאו בהמה וחיה 

 ליה קורבה דאחוה. דאישות, ואית 

 חידושי הר"ן מסכת סנהדרין דף נח עמוד א 

ת ומהם נלמד אף לאחותו שהיא חייבי כריתות דקרא דאיש איש מרבה  הא ר"מ אליבא דר"ע דאשכחן לי' לר"א דמרבה אחות אביו ואחות אמו שהן חייבי כריתו

תו ואחות  עריות לכותים דומיא דקרא דע"כ יעזב איש שהוא סי' לעריות האסורות לב"נ מה הם שהם שאר האם בלחוד לא שאר האב והיינו ברייתא דקתני אחו

נא אפקרי' לזרעייהו ושם קורב' דאישות לא אשכחן להו והיינו דקתני ומותר באשת  אביו ואחות אמו ואלו אחות האב מן האב לא תנא דלית להו שאר אב דרחמ 

אין לנו חייבי  אחיו וכו' שכל קרובות של אישות מותרת לו ואפילו אשת אביו וכלתו שהן במיתה לגבי ישראל. ור"ע מרבה אשת אביו מע"כ יעזב וכו' ולדבריו 

שכל עריות שאין ב"ד ממיתין עליהן אין ב"נ מוזהר עליהן. ולדעת רש"י ז"ל כיון שרבה הכתוב אשת אביו כל   כריתות בכותיים כלל והיינו ברייתא דלעיל דקתני 

רבה ממש של  אישות שיהא בו מיתה לישראל נתרבה והם כלתו וחמותו ובת אשתו אבל אשת אחיו ואשת אחי אביו חייבי כריתות הן ואינן בכלל חיוב אפילו בקו

א כל עריות שב"ד ממיתין עליהן ב"נ מוזהר עליה ופליגא מאידך בריתא דקתני שהוא מותר באשת אביו. ואשתכח דבתרתי פליגי שאר והיינו דקתני בבריית

ודה הא איכא  כדכתיבנא לעיל. ולפי שיטה זו שאמרנו דכלתו כיון שיש בה מיתת ב"ד לישראל ב"נ מוזהר עליה א"כ תמר ליהודה אמאי פטרוה מיד שהודה לה יה 

לישראל בחמותו אעפ"י שיהודה היה אנוס שהיה חושב שהיא קדשה מ"מ היא הכירה אותו ואליבא דר"ע חייבת מיתה. והשיטה הנכונה שנאמר ר"ע   חיוב מיתה 

שאר אב  אינו מרבה כל קורבה של אישות אפילו אותן שיש בהן מיתת ב"ד לישראל אלא אשת אביו בלחוד דודאי אשת אביו חדוש הוא דכיון דב"נ אין להם  

בלחוד  אפילו אשת אביו היתה מותרת וכשם שחדש הכתוב לענין שאר דהיינו אשת אביו ה"נ חדש רחמנא לענין אישות שלא יהא נוהג אישות אלא באשת אב 

על גב דברייתא   ואין לנו לרבות שאר מיני אישות בשבילה וכן בדין דקורבה דאישות קיחה כתיבה בהו דהיינו קידושי כסף ואינהו לית להו אלא בעולת בעל ואף 

 דלעיל אוקימנא לה כר"ע וקתני כל ערוה שב"ד ממיתין עלי' וכו'. 

 חידושי הריטב"א מסכת יבמות דף צז עמוד ב 

 וכן מותר בכלתו כדמוכח מיהודה שבא על תמר ואמר צדקה ממני, ולא מצינו שהותר להם איסור ערוה משום מצות ייבום 

 חידושי הרשב"א מסכת יבמות דף צח עמוד א 

ממיתין  ותדע לך שהרי יהודה אמר על תמר כלתו צדקה ממני ואלו היתה אסורה לו משום כלה אכתי חייבת מיתה היא משום ערוה לכ"ע דהא ב"ד של ישראל  

מותר בקרובין   עליה אלא ודאי עריות דאישות דקרובים לית להו, ומיהו אין תמר ראיה דמותרת היתה לו ליהודה דבר תורה משום יבמה דקודם התורה היה יבום

 . אלא שרצה יהודה לנהוג בה כדרך שצותה התורה באחים לא באב שהאח עיקר ובקי היה בענינו

 התורה מושב זקנים לבעלי התוס' על

 


