
 ריבוי נשים

 "ךנשים בתנ ריבויא. 

  יט, ד פרק בראשית

ַקח( יט) י ֶלֶמְך לו   ַויִּ תֵּ ים שְׁ ם ָנשִּ ם ָעָדה ָהַאַחת שֵּ שֵּ ית וְׁ נִּ ָלה ַהשֵּ  :צִּ

 5  ד-א, טז פרק בראשית

ָשַרי( א) ת וְׁ ָדה ֹלא ַאְבָרם ֵאשֶׁ ָלּה לו   ָילְׁ ְפָחה וְׁ ית שִׁ ְצרִׁ ָמּה מִׁ אֶמר( ב: )ָהָגר ּושְׁ ָרם ֶאל ָשַרי ַות  נֵּה ַאבְׁ  ָנא הִּ

י ֶלֶדת' ה ֲעָצַרנִּ י ֶאל ָנא ב א מִּ ְפָחתִׁ ָבֶנה אּוַלי שִׁ ֶמָנה אִּ ַמע מִּ שְׁ ָרם ַויִּ קו ל ַאבְׁ ַקח( ג: )ָשָרי לְׁ ת ָשַרי ַותִּ  ֵאשֶׁ

ית ָהָגר ֶאת ַאְבָרם ְצרִׁ ְפָחָתּה ַהמִׁ ץ שִׁ קֵּ ים ֶעֶשר מִּ ֶשֶבת ָשנִּ ָרם לְׁ ֶאֶרץ ַאבְׁ ָנַען בְׁ ן כְׁ תֵּ ָתּה ַותִּ ָרם א  ַאבְׁ יָשּה לְׁ  אִׁ

ָשה לו   אִּ ֶרא ַוַתַהר ָהָגר ֶאל ַוָיב א( ד: )לְׁ י ַותֵּ ַקל ָהָרָתה כִּ ְרָתּה ַותֵּ יֶניהָ  ְגבִׁ עֵּ  :בְׁ

 10  לא-כז, כט פרק בראשית

ֻבעַ  ַמלֵּא( כז) את שְׁ ָנה ז  תְׁ נִּ ָך וְׁ ת ַגם לְׁ ד ֲאֶשר ַבֲעֹבָדה ֹזאת אֶׁ י ַתֲעב  ָמדִּ ד עִּ ים ֶשַבע עו  ת ָשנִּ רו   ַוַיַעש( כח: )ֲאחֵּ

ב ן ַיֲעק  א כֵּ ַמלֵּ ֻבעַ  ַויְׁ את שְׁ ֶתן ז  ל ֶאת לו   ַויִּ תו   ָרחֵּ ָשה לו   בִּ אִּ ן( כט: )לְׁ תֵּ ל ָלָבן ַויִּ ָרחֵּ תו   לְׁ ָהה ֶאת בִּ לְׁ ָחתו   בִּ פְׁ  שִּ

ָחה ָלּה פְׁ שִּ ל ֶאל ַגם ַוָיב א( ל: )לְׁ ֱאַהב ָרחֵּ ת ַגם ַויֶׁ ֵלָאה ָרֵחל אֶׁ מו   ַוַיֲעב ד מִׁ ד עִּ ים ֶשַבע עו  רו ת ָשנִּ ( לא: )ֲאחֵּ

א י' ה ַוַירְׁ ַתח לֵָּאה ְשנּוָאה כִּ פְׁ ָמּה ֶאת ַויִּ ל ַרחְׁ ָרחֵּ  :ֲעָקָרה וְׁ

 15  טז-יד, ל פרק בראשית

ֶלְך( יד) ן ַויֵּ אּובֵּ י רְׁ ימֵּ יר בִּ צִּ ים קְׁ טִּ ָצא חִּ מְׁ ים ַויִּ א ַבָשֶדה דּוָדאִּ ָתם ַוָיבֵּ מו   לֵָּאה ֶאל א  אֶמר אִּ ל ַות   ֶאל ָרחֵּ

י לֵָּאה נִּ י ָנא תְׁ י לִּ ּדּוָדאֵּ נְֵּך מִּ אֶמר( טו: )בְׁ ַעט ָלּה ַות  ְך ַהמְׁ תֵּ י ֶאת ַקחְׁ ישִּ ָלַקַחת אִּ י ֶאת ַגם וְׁ י ּדּוָדאֵּ נִּ אֶמר בְׁ  ַות 

ל ן ָרחֵּ ַכב ָלכֵּ שְׁ ָמְך יִּ ָלה עִּ י ַתַחת ַהַליְׁ נְֵּך ּדּוָדאֵּ ב ַוָיב א( טז: )בְׁ ן ַיֲעק  א ָבֶעֶרב ַהָשֶדה מִּ צֵּ ָראתו   לֵָּאה ַותֵּ קְׁ  לִּ

אֶמר ַלי ַות  א אֵּ י ָתבו  ר כִּ יָך ָשכ  תִּ ַכרְׁ י שְׁ דּוָדאֵּ י בְׁ נִּ ַכב בְׁ שְׁ ָמּה ַויִּ ָלה עִּ  :הּוא ַבַליְׁ

 20  לג, לא פרק בראשית

ֶהל ָלָבן ַוָיב א( לג) א  ב בְׁ ֶהל ַיֲעק  א  ֶהל לֵָּאה ּובְׁ א  י ּובְׁ תֵּ ֹלא ָהֲאָמה ת שְׁ א ָמָצא וְׁ ֶהל ַויֵּצֵּ א  ֶהל ַוָיב א לֵָּאה מֵּ א   בְׁ

ל  :ָרחֵּ

  נ, לא פרק בראשית

ם( נ) ַעֶנה אִּ ַתי ֶאת תְׁ נ  ם בְׁ ַקח ְואִׁ ים תִׁ ין ְבֹנַתי ַעל ָנשִׁ יש אֵּ ָמנּו אִּ ה עִּ אֵּ ד יםקֱאֹל רְׁ י עֵּ ינִּ יֶנָך בֵּ  :ּובֵּ

 25  כט-כז, מד פרק בראשית

ָך ַוי אֶמר( כז) ּדְׁ י ַעבְׁ ינּו ָאבִּ לֵּ ֶתם ַאֶתם אֵּ ַדעְׁ י יְׁ ם כִׁ י ָיְלָדה ְשַניִׁ י לִׁ ְשתִׁ א( כח: )אִׁ י ָהֶאָחד ַויֵּצֵּ תִּ אִּ ַמר מֵּ  ַאְך ָוא 

ָרף ָטר ף ֹלא ט  יו וְׁ יתִּ אִּ ָנה  ַעד רְׁ ֶתם( כט: )הֵּ ַקחְׁ ם ֶזה ֶאת ַגם ּולְׁ עִּ ָקָרהּו ָפַני מֵּ ן וְׁ ֶתם ָאסו  ַרדְׁ הו  י  ֶאת וְׁ יָבתִּ  שֵּ

ָרָעה ָלה בְׁ א   :שְׁ



  י, כא פרק שמות

ם( י) ַקח ַאֶחֶרת אִּ ָרּה לו   יִּ אֵּ סּוָתּה שְׁ ָנָתּה כְׁ ע  ָרע ֹלא וְׁ גְׁ  30 :יִּ

  יז, יז פרק דברים

ֹלא( יז) ֶבה וְׁ ים לו   ַירְׁ ֹלא ָנשִּ ָבבו   ָיסּור וְׁ  לְׁ

  יז-טו, כא פרק דברים

י( טו) ֶייןָ  כִּ הְׁ יש תִּ אִּ ים ְשֵתי לְׁ ָהַאַחת ֲאהּוָבה ָהַאַחת ָנשִׁ דּו ְשנּוָאה וְׁ ָילְׁ ים לו   וְׁ נּוָאה ָהֲאהּוָבה ָבנִּ ַהשְׁ ָהָיה וְׁ  וְׁ

ן ר ַהבֵּ כ  יָאה ַהבְׁ נִּ ָהָיה( טז: )ַלשְׁ יו ם וְׁ ילו   בְׁ חִּ ת ָבָניו ֶאת ַהנְׁ ֶיה ֲאֶשר אֵּ הְׁ ר יּוַכל ֹלא לו   יִּ ַבכֵּ  35 ָהֲאהּוָבה ֶבן ֶאת לְׁ

י ַעל נֵּ נּוָאה ֶבן פְׁ ר ַהשְׁ כ  י( יז: )ַהבְׁ ר ֶאת כִּ כ  נּוָאה ֶבן ַהבְׁ יר ַהשְׁ י לו   ָלֶתת ַיכִּ ם פִּ ַניִּ ל שְׁ כ  א ֲאֶשר בְׁ ָמצֵּ י לו   יִּ  כִּ

ית הּוא אשִּ נו   רֵּ ַפט לו   א  שְׁ ָרה מִּ כ   :ַהבְׁ

  ב-א, יא פרק שופטים

ָתח( א) פְׁ יִּ י וְׁ ָעדִּ לְׁ ר ָהָיה ַהגִּ בו  ל גִּ הּוא ַחיִּ ָשה ֶבן וְׁ ָנה אִּ ֶלד זו  ָעד ַויו  לְׁ ָתח ֶאת גִּ פְׁ ֶלד( ב: )יִּ ֶשת ַותֵּ ָעד אֵּ לְׁ  לו   גִּ

ים לּו ָבנִּ ּדְׁ גְׁ י ַויִּ נֵּ ָשה בְׁ שּו ָהאִּ ָגרְׁ ָתח  ֶאת ַויְׁ פְׁ רּו יִּ ַחל ֹלא לו   ַוי אמְׁ נְׁ ית תִּ בֵּ ינּו בְׁ י ָאבִּ ן כִׁ ָשה בֶׁ ת אִׁ רֶׁ  40 :ָאָתה ַאחֶׁ

 א פרק א שמואל

י( א) הִּ יש ַויְׁ ן ֶאָחד אִּ ם מִּ ים ָהָרָמַתיִּ פִּ ַהר צו  ם מֵּ ָריִּ מו   ֶאפְׁ ָקָנה ּושְׁ ָחם ֶבן ֶאלְׁ ר  יהּוא ֶבן יְׁ חּו ֶבן ֱאלִּ  צּוף ֶבן ת 

י ָרתִּ לו  ( ב: )ֶאפְׁ י וְׁ תֵּ ים שְׁ ם ָנשִּ ם ַחָנה ַאַחת שֵּ שֵּ ית וְׁ נִּ ָנה ַהשֵּ נִּ י פְׁ הִּ ָנה ַויְׁ נִּ פְׁ ים לִּ ָלדִּ ַחָנה יְׁ ין ּולְׁ ים אֵּ ָלדִּ  :יְׁ

ֲעַסָתה( ו) כִּ ָמּה ַבֲעבּור ַכַעס ַגם ָצָרָתּה וְׁ עִּ י ַהרְׁ ַעד' ה ָסַגר כִּ ָמּה בְׁ  :ַרחְׁ

 45 וראשונים "לחזב. 

  כג פרשה בראשית פרשת( אלבק-תיאודור) רבה בראשית

 אחד היה, עושין המבול דור אנשי היו כך יודה' ר בשם עזריה' ר' וגו[ נשים שתי למך לו ויקח( ]יט)

 כאלמנה יושבת היתה וריביה שלפיריה זו, לתשמיש ואחת וריביה לפירייה אחת נשים' ב לוקח מהן

 עקרה רועה ד"הה כזונה לפניו יושבת והיתה תלד שלא עיקרים כוס משקה היה ושלתשמיש, בחייה

' ב לו לקח, למך זה, שבהן היימרוד שהרי כן שהוא לך תדע(, כא כד איוב) ייטיב לא ואלמנה תלד לא 50 

 .בצילו יושבת שתהא צלה ]=שפרש ממנה[ מינה דיעדי עדה נשים

  ב פרק ב נוסחא נתן דרבי אבות מסכת קטנות מסכתות

 יקש ונחלת] ממעל קאלו חלק ומה עצמו ובין בינו איוב היה דורש אומר בתירא בן יהודה' ר

 אלא לו להנתן ראוי היה ולא לו נותנו היה נשים עשרה לו להנתן ר"לאדה ראוי היה אילו[ ממרומים

 55 חלקי די אשתי די אני אף בלבד אחת אשה



 תרגום רות ד: ו

תהא למצו תא עלהא, דלמא י אתתא, לית לי רשו למיסב אוחרנילית אנא יכיל למפרוק לי על דאית ל

 בביתי ואהא מחבל את אחסנתי, פרוק לך את, ארום דלית לך אתתא

  א עמוד מד דף יבמות מסכת בבלי תלמוד

 60 .  בידו הרשות - כולן את לייבם שבהם הגדול רצה אם, ומתו, נשים ארבע נשואין אחין ארבעה'. מתני

, מלמד - אליו ודברו, שלוחן ולא הן - עירו זקני לו וקראו: והתניא? ליה ושבקי. בידו הרשות

 לך מה: לו אומרין, ילדה והיא זקן הוא, זקנה והיא ילד הוא היה שאם, לו הוגנת עצה לו שמשיאין

. ליה דאפשר, צריכא לא! בביתך קטטה תשים ואל שכמותך אצל כלך, זקנה אצל לך מה, ילדה אצל

 .בחדש עונה דנמטייה היכי כי, לא טפי, אין' ד ל"קמ טובה עצה! נמי טובא אפילו, ה"א

 65  א עמוד מד דף במותי מסכת י"רש

 .כולן יפרנס ובמה בתמיה - ליה ושבקינן

 .לזונן ויכול הוא שעשיר - ליה דאפשר

 דמטי:( סב דף) בכתובות בעתו יתן פריו אשר וזהו שבת לערב שבת מערב ח"ת של עונה - בחדש עונה

 .בחדש עונה חדא לכל

 70  א עמוד מד דף יבמות מסכת א"הריטב חידושי

 שלא לו ההוגנת עצה נמי והא' פי'. וכו לו ההוגנת עצה לו שמשיאין אליו ודברו והתניא ליה ושבקי

 אותו לכוף קתני לא דהכא קושיא ומאי ת"וא ,בסיפוקייהו למיקם אפשר דלא הרבה נשים יכנסו

 להשיאו דאפילו מכלל בידו דהרשות לישנא' מתני דתני דכיון ל"וי, הוא בעלמא עצה להשיאו אלא

 .כלל צריך לא עצה

 75 והוא נשים כמה אדם נושא'( א ה"ס' לק) ל"וקי, לזונם ויכול עשיר שהוא' פי. ליה דאפשר צריכא לא

' פי, נמי טובא' אפי' ד איריא מאי', מתני מיירי ליה בדאפשר דאי' ופרכי, בסיפוקייהו למיקם דיכול

 .ל"קמ טובה עצה ותנא נ"דאה' ומהדרי, לו שאפשר מה לפי הכל כי מנין שום בזה לתת שאין

 ת"וא, ש"לע שבת מערב חכם תלמיד דעונת ל"ז י"פרש. בחדש עונה וחדא חדא לכל' דנמטיי היכי כי

 הקנו דאשה כיון דהכא ל"וי, בחדש עונה וחדא חדא לכל סגי והיכי שנויה היא אדם בכל' מתני והא

 80 מנסבי דאנן אלא. מזה בפחות ואפילו ליה סגי דהוא כל בעונה קמיה רמיא ולייבום השמים מן לו

 עונה לעשות חייב דעלמא נשים בנושא אבל, חדא לכל בחדש מעונה פחות לגרועי ליה דלית עצה ליה

 ל"ז רבותיו בשם ל"ז רבינו ואומר, פי על אף' בפ שאמרו כמה דינו שהוא מה כפי ואחת אחת כל עם

 דמוכח דאומדנא אשתו על אחרת לישא רשות לו אין אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו דבמקום

' ובתוס, גמל לעשות רשאי שאינו כחמר ל"והו, אחריתי לינסוב דלא ליה אינסבא דהכי דאדעתא הוא

 85 ביבמה אבל, שלו החרם על לכופם וחייבים אשתו על אשה הנושא על החרים גרשון רבינו כי כתבו

 לישא ל"ז ם"הרמב התיר שלא בעיני וקרוב, עצה לו משיאין מ"ומ, לעיל כדכתיבנא החרים לא

 .כך שנוהגים הישמעאלים ארץ מנהג לפי אלא הזה בזמן הרבה נשים



  א עמוד סה דף יבמות מסכת בבלי תלמוד

 שאני, כתובה ויתן יוציא - בזו אף: אמי רבי אמר? נפשאי ואיבדוק איתתא אינסיב איזיל: איהו אמר

; אשתו על נשים כמה אדם נושא: אמר רבא. כתובה ויתן יוציא - אשתו על אשה הנושא כל: אומר 90 

 .למיזיינינהי ליה דאית, והוא

 ג הלכה יד פרק אישות הלכות ם"רמב

 שיהיה והוא, לעכב יכולה אשתו ואין זו אחר בזו בין אחת בבת בין מאה אפילו נשים כמה אדם נושא

 כל אלא אחת בחצר לשכון אותן לכוף יכול ואינו, ואחת אחת לכל כראוי ועונה כסות שאר ליתן יכול

 95 . לעצמה ואחת אחת

  י משנה ט פרק גיטין מסכת ם"לרמב המשנה פירוש

 מצא שאם לפי, דחוים עקיבה' ר ודברי. דבר באמרו הלל ובית. ערוה במלה נסמכין שמאי בית[ י]

 והלכה. לדעותיו מתאימה והיא חטא שום חטאה שלא בעוד זו את יגרש ולא עליה ישאנה ממנה נאה

 .הלל כבית

 100  שעג סימן ם"הרמב ת"שו

 הודו ירום מבואו עד שמש ממזרח ופלאו העולם אור הגדול הרב משה אדונינו גאונינו יורנו שאלה

 והוא במצרים ונהוגים הידועים התנאים בכתובה עצמו על והתנה לאה נשא בראובן. למעלה למעלה

 י"אעפ בגט ויפטרנה המאוחר לה יפרע עליה ינשא ו"ח ושאם אחרת אשה אשתו על ישא שלא

 לו ואמרה ליבום לפניו אשתו ונפלה אחיו שמעון ומת לאפוקה בעי לא ואיהו למיפק בעיא דאיהי

 105 מחוייב ונמצא ברצונך אשה נושא שאתה נמצא אותה תיבם אם לחלוץ אתה ויכול הואיל אשתו

 הגזירה זאת דעתו על עלה לא התנאי שבעת ואומר אחיו אשת ליבם רוצה והוא. המאוחר לי לפרוע

 . השמים מן כפול ושכרו לא או כשייבם המאוחר לפרוע חייב אם מורינו יורינו. לבו על עלתה ולא

 בפירוש בתנאי כתוב היה כן אם אלא הזה התנאי בשביל המאוחר את לפרוע מחוייב אינו תשובה

 נגמרים נישואין היותו בשביל נישואין ממיני אחר מין שהייבום לפי יבמתו ייבם ולא ישא שלא

 110 נדריה מפר לעצמו שקנה אשה ומה ל"ז אומרם לזה ראיה. ברצון תלוי הדבר ואין במיתה ונעשים

 השמים מן לו שהקנו אשה שהיבמה מודים והכל' בגמ וטרו ושקלי' וכו השמים מן לו שהקנו אשה

 במחשבה עולה היה כך האמת תנאו לקיים שיחלוץ אשתו שאמרה והטענה מדרבנן ושקדושיה

 שבידינו העיקר לפי אבל כאחד שוים וחליצה יבום מצות היה אלו הדין היה וכן העיון בתחלת

 מניעת הוא עצמי על שהתניתי מה כל לומר ויוכל זו טענה בטלה חליצה למצות קודמת יבום שמצות

 115 עליהם התניתי ולא לבי על עלה לא מצוה נישואי אבל רשות שהם ורצוני בבחירתי שהם הנישואין

 ידו מתחת ממון להוציא חייב אינו זו ובטענה עלי שהתנתה בעת כן גם האשה לב על עלתה ולא

 שיהיה שצריך שכתבנו כמו דחייה שום בו שאין הרבה מפורש התנאי שיהיה כגון ברורה בראיה אלא

 ' וכו ייבם ולא בפירוש כתוב



  שיד סימן ד חלק א"הרשב ת"שו

 120 ולעבוד לשמש, ואמה אביה ולרצון, לרצונה יהושע בת דינה את, בביתו שהכניס ראובן על: שאלת

 פיתה, בביתו דינה ובהיות. בן לה היה ולא, אשתו נתעברה ולא, שנים עשר עליו עברו, זה וראובן. לו

 נתרצו ואז. כתובה לה וכתב, אותה קידש, בדבר ראובן וכשהרגיש. ממנו ונתעברה, עמה ושכב, אותה

 ? לאו אם, כשר הבן אם: ממני ושאלת. דינה של ואמה אביה, בדבר

 דלא: בלאו שעובר מפני, אסור הוא, ומכוער. אסור שהדבר, לומר אני צריך, דבר כל תחילת: תשובה

 125 דקודם משום, ומכוער. דאורייתא איסורא בו ויש; להזנותה בתך את תחלל אל ומשום. קדשה תהיה

 שכרה לה נותן או, לאשה לו ומקיימה בועלה שניהם נתרצו ואם, בשוק אשה פוגע אדם, תורה מתן

 אותה לקדש מעשה בה יעשה, אשה לישא שהרוצה. הלכה נתחדשה, תורה שנתנה כיון. לו והולך

 אלא לקדש שלא הסכמה יש, רבים במקומות גם. חופה עמה ויעשה, כתובה לה שיכתוב, בכסף

 דרך אשה לישא מותר שאין, ש"כ. מהקהל והחזן, מקרובותיה או ואמה אביה שם ושיהיו, בעשרה

 130 ישא שלא, ל"ז גרשום רבינו החרים בכשרות אף כי. זה דרך אשתו על שישאנה ש"כ, והפקר פתוי

 כמנהג רבות נשים שישא, להיתר פנים מראה ל"ז ם"שהרמב אלא. אשה על אשה אדם

 דיכול והוא, רבות נשים אדם נושא ל"דקי: דכתב. ל"ז הלוי ח"הר וכפירוש .כן שעושין הישמעאלים

 על אשה לישא לאדם אסור, נהגו שלא במקום אבל. שנהגו במקום ודוקא. בסיפוקייהו למיקם

 יכול שאינו כחמר ל"והו, אחריתי לינסיב דלא, ליה איניסבא המנהג דעת דעל סהדי דאנן. אשתו

 135 לו נתעברה שלא שנים מעשר יותר שעברו מפני זה ועשה, כהוגן שלא עשה, זה וראובן. גמל לעשות

 ולשפחה לפילגש דינה את לקח, מצוה ולעשות, ורביה מפריה יתבטל שלא בשביל זה עשה ואם. אשתו

 .כן שלא, אשתו על

 ג. כת מדבר יהודה

 21-20שק ד ברית דמ

ובאי  ויסוד הבריאה זכר ונקבה ברא אותםבשתים בזנות לקחת שתי נשים בחייהם פשים הם נית 140 

יד לא קרא בספר התורה החתום לו נשים ודו ועל הנשיא כתוב לא ירבה התיבה שנים באו אל התיבה

ת את העשתראשר היה בארון כי לא נפתח בישראל מיום מות אלעזר ויהושע  והזקנים אשר עבדו 

 ויטמון נגלה עד עמוד צדוק ויעלו מעשי דויד מלבד דם אוריה ויעזבם לו אל 

 19-15נז  מגילת המקדש
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אשה אחרת כי היאה לבדה תהיה עמו כול ימי חייה ואם מתה ונשא לו אחרת מבית אביהו 
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