
בס"ד 
 

מראי מקומות, שיעור מאת הג"ר מאיר קפל	 שליט"א 

יבמות לד. בעני� קידושי קט� 

 

1. גמ' יבמות לד., וז"ל, "אמר רב עמר� אמר רב בשופעות מתו� י"ג לאחר שלשה 
עשר לאחיובי אינהו מתו� שני� עשר לאחר שני� עשר לחיובי אינהי." 

  
ורש"י ש	, וז"ל, "ומתו� י"ב לאחר י"ב לאיחיובי אינהי. שהאשה באה לכלל עונשי	 
בת י"ב שנה ויו� אחד והזכר לי"ג ויו� אחד, ומשכחת לה שנולדו הזכרי� באחד 
בתשרי והנקבות באחד בתשרי לשנה הבאה וביו� אחד מישל� י"ב לנקבות שה	 י"ג 
לזכרי� ומסרו קדושי	 שיחולו ליו� המחרת כשה	 נעשי	 גדולי� דיו� אחד בשנת 
י"ג בעינ	 לנקבות ויו� אחד בשנת י"ד לזכרי� והתחילו שופעות בסו� י"ב ללידה עד 
למחר ואע"ג שהנדות קד� לא היו ה	 אסורות לאלו לפי שאינ	 בכלל מצות ולא אלו 
אסורי� בה	 לפי שאינ	 בני מצות, נמצאו הקדושי	 ואיסור עונש נדות חל עליה� 
כשחשכה ר"ה של י"ג לנקבות שהיא שנת י"ד לזכרי� שהקדושי	 והנדות קדמו 
לגדלות	 ותלוי	 ועומדי	 לחול כשיגדלו ובשעה אחת חלו כול	 ולהכי נקט שופעות דאי 
אפשר לצמצ� פריסת נדה ותפיסת קדושי	 בשעה אחת אא"כ קדמו שעה אחת 

בקטנות	."  
 

ותוס' ש	 ד"ה מתו�, וז"ל, "מתו� שלשה עשר לאחר שלשה עשר לאיחיובי אינהו. 
כ	 גירסת הקונטרס וקשה דלא הוי בבת אחת דנדות."   

 
2. רש"י יבמות צו: ד"ה הרי זו פטורה, וז"ל, "ואע"ג דביאתו ביאה קידושיו אינ	 
קידושי	 ואי	 קני	 קט	 כלו� עד שיביא ב' שערות אבל ביבמה הואיל וזקוקה ליה 

שויוה רבנ	 כמאמר."  
 

3. רש"י קידושי� יט. ד"ה דמדאוריית' חזיא ליה, וז"ל, "כלומר זקוקה לו באותה 
ביאה לכל דבר וקנאה ליורשה כדתנ	 (נדה ד� מה.) ב	 תשע שבא על יבמתו קנאה."  

 
ותוס' ש	 ד"ה דמדאוריית' חזיא ליה, וז"ל, "פי' בקונטרס דזקוקה לו וביאתו 
ביאה לכל דבר וקנאה ליורשה וליטמא לה כדתנ	 (נדה ד� מה.) ב	 ט' שבא על יבמתו 
קנאה, וקשה דזה אינו אלא מדרבנ	 ולפוסלה מ	 האחי	 כדתנ	 בהאשה רבה (יבמות 
ד� צו:) עשו ביאת ב	 ט' כמאמר בגדול אבל ליורשה ולשאר דברי� לא הויא כאשתו, 
ולכ	 נ"ל דמדאורייתא חזיא ליה בעלמא כגו	 שהיה היב� גדול וקט	 זה ביאתו ביאה 
כלומר שא� בא על אחת מכל עריות שבתורה מומתי� על ידו מהו דתימא הואיל 
ומדאורייתא כו' כלומר אי לאו האי קרא דמעטיה ה"א מדאורייתא חשובה כאשתו 
קמ"ל שאינו קונה אותה אלא מדרבנ	 כדאמרינ	 בעלמא (ש�) עשו ביאת ב	 ט' 

כמאמר בגדול ." 
 

4. רש"י כתובות עג: ד"ה קט�, וז"ל," אי	 קדושיו כלו� דלאו בר קיחה הוא כי יקח 
איש כתיב."  

 
5. רש"י שבועות מב. ד"ה אי� נתינת קט� כלו	, וז"ל, "דהא איש כתיב והחרש 

והשוטה כקטני� ה� בלא דעת."  
 

6. רש"י נדה מה. ד"ה קנאה, וז"ל, "זכה בנכסי אחיו ואע"ג שאי	 קני	 לקט	 הרי 
קנויה לו ועומדת." 



7. רשב"א יבמות לד. ד"ה ובשופעות, וז"ל, "ה"ג רש"י ז"ל בשופעות מתו� שלש 
עשרה לאחר שלש עשרה לחיובי אינהו, ומתו� שתי� עשרה לאחר שתי� עשרה 
לחיובי אינהי, ופירש הוא ז"ל משכחת לה כגו	 שנולדו הזכרי� בא' בתשרי והנקבות 
ג"כ בא' בתשרי לשנה הבאה וביו� תשלו� י"ב לנקבות שה� י"ג לזכרי� מסרו 
הזכרי� הקדושי	 שיחולו ליו� המחרת כשכול� נעשי	 גדולי� והתחילו להיות 
שופעות מיו� תשלו� השלש עשרה לזכרי� שהוא יו� תשלו� הי"ב לנקבות והיו 

שופעות והולכות עד יו� המחרת נמצא שהנדות והקדושי	 חלי	 בבת א'.  
ואיכא דקשיא ליה דהא קטני� אי אפשר לה	 לקדש וא"כ אלו שמסרו הקדושי	 
בקטנות	 לא עשו ולא כלו� ואי	 הקדושי	 חלי	 א� לאחר גדולת	, וא"ת דאתיא 
כר"מ דאמר דאחר שאתגייר לאחר שאשתחרר מקודשת הא להאי לישנא אפיקנא 

לה מדר' מאיר ואוקימנא לה כר' שמעו	.  
ועוד הקשה עליו הרמב"	 נר"ו דהא אינ	 נעשי	 גדולי� בשני� בלבד אלא א"כ הביאו 
ב' שערות לאחר הפרק ואפילו הביאו קוד� הפרק ועוד� בו לאחר הפרק שומא 
בעלמא נינהו כדאיתא בנדה פרק יוצא דופ	 (מ"ו א') וכיו	 שכ	 היא� אפשר לצמצ� 

שיביאו כול	 כאחת.  
ולי נראה דאי מהא לא תקשי לרבינו ז"ל דאפשר לאוקמה כגו	 שהביאו כול	 באותו 
יו� ומסתמא אמרינ	 מדהשתא גדול מצפרא נמי גדול כדאמרי' בפרק עשרה יוחסי	 
(ע"ט א') קדשה אביה בדר� וקדשה היא את עצמה בעיר והרי היא בוגרת רב אמר 
הרי היא בוגרת לפנינו כלומר ואי	 חוששי	 לקדושי האב כלל ושמואל אמר חוששי	 
לקדושי שניה	 ואוקימנא פלוגתייהו בההוא יומא דמשל� ששה חדשי� דבי	 נערות 
לבגרות וטעמא דרב מדהשתא בוגרת מצפרא נמי בוגרת וסומכי	 על חזקה זו להקל 
ולהתירה לשני בלא גט וקי"ל כרב כדאיפסיקא הלכתא הת� בהדיא, הכא נמי 
בשבדקנו� בסו� היו� ונמצאו גדולי� דבכל חד וחד אמרינ	 מדהשתא גדול מצפרא 

נמי גדול ומביא קרב	 ונאכל."  
 

8. ותוס' הרא"ש ש	, וז"ל, "בשופעת מתו� י"ג עד לאחר י"ג לאחייובי אינהו. זו 
גרסת רש"י. וקשה דא"כ נדות חל תחלה שאינו יכול לקדש עד שיגדיל, וא� 
בקטנות� נתנו קידושי	 שיחולו לאחר י"ג אי	 מעשה קט	 כלו�, מיהו נ"ל דבדיבור 
של קטנות אי	 למנוע לחול הקידושי	 אחר שיגדיל מידי דהוה אלאחר שאתגייר 
לאחר שאשתחרר דאי	 מעשה גוי כלו� אפ"ה מועיל דיבורו שיחול הקידושי	 אחר 
שאתגייר, אלא מטע� דבר שלא בא לעול� יש לבטל הקידושי	 כמו לאחר שאתגייר 

דהאי שינויא אליבא דר"ש דלית ליה דאד� מקנה דשלב"ל." 
 

9. משנה למל� הלכות אישות פרק ד' הלכה ז', וז"ל,  
"קט� שקידש אי� קידושיו קידושי�. זה פשוט 
במשנה פרק האיש מקדש. (א"ה עיי� לקמ� 
פ"ו מהלכות גירושי� די� ג') ונסתפקתי בקט� 
שקידש ואמר הרי את מקודשת לי לאחר 
שאגדיל או גדול שאמר לקטנה הרי את 
מקודשת לי לאחר שתגדילי מהו מי אמרינ� 
כיו� דבשעת הקידושי� הוו קטני� לא מהני 
ולא מידי או דילמא כיו� דבשעת חלות 

הקידושי� ה� גדולי� חלו הקידושי�.  
ומההיא דאמרינ� בפ"ג דקידושי� (ד� ס"ג) 
האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר 
שאתגייר לאחר שאשתחרר לאחר שתשתחררי 
לאחר שימות בעלי� לאחר שתמות אחותי� 
לאחר שיחלו� לי� יבמי� אינה מקודשת 
משו� דהוי דבר שלא בא לעול� אי� מש� 
ראיה לנ"ד, דשאני הת� שהוא מחוסר מעשה 
דהיינו גירות או גט שחרור או שימות בעלה או 
אחותה ומש"ה לא מהני אבל הכא דאינו 

מחוסר מעשה כי א� זמ� וזמ� ממילא קא אתי 
אפשר דלא הוי דבר שלא בא לעול�. ומצינו 
כעי� חילוק זה בההיא דאמרינ� דאי� מתירי� 
את הנדר עד שיחול שיש מגדולי המורי� 
דאית להו דדוקא במחוסר מעשה אי� מתירי� 
אבל במחוסר זמ� מתירי� קוד� שיחול משו� 
דזמ� ממילא קא אתי. (א"ה כמבואר בב"י י"ד 

סימ� רכ"ח יע"ש).  
ובדקתי עד מקו� שידי מגעת בספרי 
הראשוני� והאחרוני� ולא מצאתי גילוי 
מילתא לדי� זה. ועיי� בפרק המגרש (ד� פה) 
דאמרינ� חו� מקידושי קט� מהו מי אמרינ� 
השתא מיהא לאו בר הויה הוא או דילמא אתי 
לכלל הויה ודו"ק: (א"ה מההיא דאמרי בפרק 
האומר הרי את מקודשת לי לאחר שלשי� יו� 
רב ושמואל דאמרי תרווייהו מקודשת אי� 
ראיה כלל דשאני הת� דבידו לקדשה עכשיו 



אבל ספיקו של הרב המחבר הוא בקט� וקטנה 
שאינ� בתורת קידושי�.)  

א� ראיתי להנ"י פרק בית שמאי עלה דההיא 
דהמקדש את הקטנה קידושיה תלויי� שכתב 
וז"ל ותלמודא מפרש לה בתרי גווני או לומר 
קידושיה תלויי� עד שתהיה גדולה ואז גמרי 
הקידושי� דהוה ליה בשעה שנת� לה כס� 
קידושיה כאילו התנה עמה הרי את מקודשת 
לי לאחר גדלות וכאותה ששנינו הרי את 
מקודשת לי לאחר שלשי� יו� כו' יעויי� ש� 
וכ� כתב הרשב"א ש�. מוכח מכא� דס"ל 
כסברת רש"י שהביא הרב המגיד ומיהו משמע 
מתו� דבריה� דדוקא בקטנה אבל קט� 

שקידש לאחר שיגדיל אינו כלו� ודו"ק.  
ולכאורה קשה לי על הרשב"א דביבמות (ד� 
לד) בסוגיא דשופעות דחה פירש"י וכתב דאי� 
הקידושי� חלי� א� לאחר גדלות� וזה סותר 
מה שכתב הוא עצמו בפרק בית שמאי כנזכר 
אבל א� נאמר דהוא ז"ל מחלק בי� קט� 
לקטנה ניחא) שוב ראיתי שדי� זה במחלוקת 
שנוי בי� רש"י והתוספות בפרק ג' דיבמות (ד� 
לד) אההיא דאמרינ� הת� אמר רב עמר� א"ר 
בשופעות מתו� י"ג לאחר י"ג לאיחיובי אינהו 
מתו� י"ב לאחר י"ב לחיובי אינהי ע"כ. (א"ה 
וכבר הבאתי סוגיא זו לעיל בדברי הרב 
המחבר פ"ב מהלכות אלו די� י"ח יע"ש). 
והמתבאר בדברי רש"י ש� הוא דבעוד� 
קטני� הזכרי� והנקבות קדשו ואמרו שיחולו 

הקידושי� כשיגדלו ותיכ� שגדלו חלו 
הקידושי� ואיסור נדה בבת אחת וזה פשוט 

למתבונ� היטב בדברי רש"י ז"ל.  
א� התוספות ש� הקשו על פירוש רש"י וז"ל 
וקשה דלא הוי בבת אחת דנדות חל עליו 
תחילה שאי� יכול לקדש ולא לעשות שליח עד 
שיגדיל דאי� מעשה קט� כלו� ע"כ. הרי 
שכתבו בפירוש שאי� יכול לקדש כשהוא קט� 
א� שאומר שלא יחולו הקידושי� אלא לאחר 

שיגדיל.  
ה� אמת דבמ"ש ולא לעשות שליח לא ידעתי 
מנא להו דרש"י חולק בזה דהא כפי אוקימתא 
דרב עמר� א"ר פשיטא דלא איצטרי� 
לאוקומי דשוו אינהו שליח ושוו אינהי שליח 
דדוקא בתחילה דהוה ס"ד דהמקדש 
והמתקדשת היו גדולי� מש"ה לא הוה משכח 
איסור אשת איש ואיסור אשת אח ואיסור 
אחות אשה שיחולו בבת אחת אלא בדשוו 
אינהו שליח ושוו אינהי שליח ופגע שליח 
בשליח. אבל השתא דמיירי בקטני� וקטנות 
וקוד� שיגדילו לא חל עליה� שו� איסור לפי 
שלא היו בכלל מצות א"כ מיירי שה� קדשו 
בעצמ� ולא שקדשו בבת אחת אלא בזה אחר 
זה אלא שתלו חלות הקידושי� כשיגדילו 
ונמצא שהקידושי� והנדות חלי� כאחת וזה 
פשוט וכ"כ מהר"י טאייצק בתשובה סימ� ח"י 

(ד� סו) יעוי� ש� ."  

  
10. אבני מילואי	 סימ� מ"ג אות א' ד"ה ולפי זה, וז"ל,  

"קט� שקידש. במשנה למל� פרק ד' מאישות 
[ה"ז] ז"ל נסתפקתי בקט� שקידש ואמר הרי 
את מקודשת לי לאחר שאגדיל או גדול שאמר 
לקטנה הרי את מקודשת לי לאחר שתגדלי 
מהו מי אמרינ� כיו� דבשעת קידושי� הוי 
קטני' לא מהני ולא מידי או דלמא כיו� 
דבשעת חלות הקידושי� ה� גדולי� חלי� 
הקידושי�, ומההיא דאמרינ� באומר לאשה 
הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר כו' משו� 
דהוי דשלבל"ע אי� מש� ראי' לנדו� דיד� 
דשאני הת� דמחוסר מעשה היינו גירות או 
שחרור או שימות בעלה או אחותה ומש"ה לא 
מהני אבל הכא דאינו מחוסר מעשה כי א� 
זמ� וזמ� ממילא קא אתי אפשר דלא הוי 

דשלבל"ע.  
שוב ראיתי שדי� זה במחלוקת שנוי' בי� רש"י 
ותוס' פ"ג דיבמות (ד� ל"ד) אהאי דאמרינ� 
הת� אמר ר' עמר� אמר רב בשופעת מתו� 
י"ג לאחר י"ג לאחיובי אינהו מתו� י"ב לאחר 
י"ב לאחיובי אינהי, והמתבאר מתו� דברי 
רש"י דבעוד� קטני' הזכרי� והנקיבות קידשו 
ואמרו שיחולו הקידושי� כשיגדילו ותיכ� 
שגדלו חלו הקידושי� ואיסור נדה בב"א כו', 
א� התוס' הקשו על פי' רש"י וז"ל וקשה דלא 
הוי בבת אחת דנדות חל עליו תחלה שאי� יכול 
לקדש ולא לעשות שליח עד שיגדיל דאי� 
מעשה קט� כלו�, הרי שכתבו בפי' שאי� יכול 

לקדש כשהוא קט� א� שאומר שלא יחולו 
הקידושי� עד אחר שיגדיל.  

וע"ש שמביא ראי' דמחוסר זמ� לא הוי 
דשלבל"ע מהא דאמרינ� בבכורות (ד� מ"א) 
[מט,א] הפודה את בנו תו� שלשי� רב אמר 
בנו פדוי ושמואל אמר אי� בנו פדוי ואמרינ� 
דפליגי בנתאכלו המעות דרב סובר מידי דהוי 
אקידושי אשה ושמואל סובר הת� בידו 
לקדשה עכשיו הכא אי� בידו לפדות בנו עכשיו 
ומוכח מזה כדברי רש"י דא� נת� הקידושי� 
עד אחר שיגדיל דמהני משו� דזמ� ממילא קא 
אתי, עוד ש� הוכיח מפ' אעפ"י (ד� נ"ט) 
האומר לחבירו שדה זו שמשכנתי ל� לעשר 
שני� לכשאפדנה ממ� תקדש דקדשה וש� 
אמרינ� בטעמא משו� דבידו לפדותה לאחר 
עשר שני� ונראה דהדברי� ק"ו לנ"ד מה הת� 
דמחוסר מעשה היינו הפדיו� מ"מ כיו� שבידו 
לפדותה מהני א� שעכשיו אי� בידו לפדותה 
מ"מ כיו� שהמניעה היא משו� הזמ� דממילא 
אתי לא חשיב כמחוסר מעשה כ"ש הכא דאינו 
מחוסר שו� מעשה אלא זמ� פשיטא דחלי� 
הקידושי�, ע"ש עוד שכתב ולפמ"ש נראה לי 
עוד דעבד או שפחה שקיבל גט שחרור לזמ� 
דיכול לקבל הקידושי� בתו� הזמ� שיחולו 
לאחר זמ� משו� דאינו מחוסר אלא זמ� וזמ� 
ממילא קא אתי ולעני� אי בעינ� (שיחולו) 
[שיהיו הקידושי� קיימי� בשעה שחלו] 



הקידושי� נראה שדי� זה תלוי באותה סוגי' 
דבכורות דלרב פשיטא אפי' בנתאכלו המעות 
חלו הקידושי� ואליבא דשמואל א� נתאכלו 

המעות נתבטלו הקידושי� זה תור� דבריו 
וע"ש שהארי�."  

 
11. ש	 סימ� א' אות א', וז"ל, 

 "קוד� י"ג לא ישא. בתשובת מוהרי"ק סי' ל' 

כ' שהשיב ר' יצחק בר יהודא בב� י"א שנה 
שקידש לו אביו אשה בטבעת ועדי�, שצריכה 
גט שמצינו בכ"מ שזכי� לאד� שלא בפניו כו' 
ע"ש. ומוהראנ"ח בתשובותיו סי' מ"א כתב 
שראה בספר אחד שהי' מי שחשש לסברא זו 

ומוהר"י מינ� הסכי� עמו ע"ש: 
ובתשובת מוהרי"ט חלק אה"ע סי' מ"א 
הארי� ש� בסתירת דבר זה, וע"ש שהביא 
ראי' מהא דאמרינ� פ"ק דקידושי� (ד� י"ט) 
בעי ריש לקיש מהו שמייעד אד� לבנו קט�, 
בנו אמר רחמנא כל דהו או דלמא בנו דומי' 
דידי' מה הוא גדול א� בנו גדול, אמר ר' זירא 
ת"ש איש פרט לקט� אשר ינא� את אשת איש 
פרט לאשת קט�, ואי אמרת מייעד א"כ מצינו 

אישות לקט� ואלא מאי אינו מייעד אמאי קא 
ממעט ליה קרא תיפשוט מיניה דמייעד, אמר 
רב אשי הכא ביב� ב� ט' ויו� א' הבא על 
יבמתו עסקינ� דמדאורייתא חזיא לי' מהו 
דתימא כיו� דמדאורייתא חזיא ליה וביאתו 
ביאה הבא עלי' מתחייב באשת איש קמ"ל 
וע"ש, ומדאמר ר' זירא א"כ מצינו אישות 
לקט� אלמא לא משכחת אישות לקט� כלל ואי 
ס"ד זכי� לו כיו� דקט� יש לו זכי' מ� התורה 
מצינו אישות לקט�, וביעוד גופי' ע"י אביו הוא 
שמייעדה לבנו ובכס� שקנאה בו בשעה 
ראשונה אלמא אי� לו זכות לקט� אפי' ע"י 
אביו, והאי דאשת קט� מפרש לה רב אשי 
ביב� ב� ט' ויו� א' כו' ס"ד דתקנה נמי קמ"ל 

כפי' תוס' ש� עכ"ל."  

 
12. תוס' רבי עקיבא איגר במשניות יבמות פי"ג משנה ו' אות ק"ב, וז"ל, 

 



13. קהילות יעקב יבמות סימ� ל', וז"ל, 



14. עונג יו	 טוב סימ� קל"ו, וז"ל,   



15. חזו� איש אב� העזר סימ� ס"א, וז"ל, 
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