בס"ד

יבמות ב) .תחילת המשנה( עד ב) :סו המשנה(
ביאורי מושגי
התורה אסרה על אד לישא את אשתו של אחיו .אול א אחיו מת ללא בני מוטלת חובה על האד לישא את אשת אחיו ובכ
להקי לאחיו ש ושארית .א האח לא רוצה לישא את אשת המת היא חולצת לו.
כל עוד אשת המת לא התייבמה ולא חלצה היא נקראת 'שומרת יב' ויש לה עדיי זיקה כללית למשפחת המת .זיקה שאוסרת אותה
על שאר העול.

המשנה
המקרי הבסיסיי
היה נשוי לקרובת אחיו  ומת

'האח הקרוב'  האח הקרוב
לאשת המת

'האח הקרוב'  אינו מייב )ולא חול'( את האישה הקרובה אליו.
היה נשוי לקרובת אחיו ולעוד אישה  ומת
'האח הקרוב' אינו מייב )ולא חול'( לא את האישה הקרובה ולא את האישה הנוספת )הצרה(.

א קרובת אחיו נפרדה )התגרשה ,מתה וכיו"ב( מבעלה לפני שהוא מת 
יכול האח הקרוב לייב את האישה הנוספת

'האח הקרוב'  האח שקרוב
לאשתו של המת הראשו

המקרי המשולבי
 ומת
 ומת

שלב א':
שלב ב':

אד היה נשוי לקרובת אחיו ולאישה נוספת
ייב אח אחר )שאינו קרוב לנשיו של המת( את האישה הנוספת

הדי:

'האח הקרוב' אינו מייב )ולא חול'( שו אישה מנשיו של המת השני.

שלב א':
שלב ב':
שלב ג':

 ומת
אד היה נשוי לקרובת אחיו ולאישה נוספת
 ומת
ייב אח אחר )שאינו קרוב לנשיו של המת הראשו( את האישה הנוספת
ייב אחר אחר )שאינו קרוב לנשיו של המת הראשו( את אחת מנשיו של המת השני  ומת

הדי:

'האח הקרוב' אינו מייב )ולא חול'( שו אישה מנשיו של המת השלישי.
ג א יהיו שלבי נוספי )אחי נוספי שייבמו(  האח הקרוב לא יייב לעול.

מי ה  15ה'קרובות' ?
בנות :בתו,

)שקרובות לאח אחד ומותרות לשאר האחי(

בת אשתו

נכדות :נכדתו )בת בנו או בת בתו( ,ונכדת אשתו )בת בנה או בת בתה(

)סה"כ (2
)סה"כ (4

סבתות :הסבתות של אשתו )א הא או א האב(

)סה"כ (1
)סה"כ (2

אחותו החורגת )רק מאימו( ,אחות אשתו ,אחות אימו,
אחיות:
נשות קרוביו :אשת אחיו החורג )רק מאימו( אשת אחיו שמת לפני שאחיו האחרי נולדו ,אשת בנו.

)סה"כ (3
)סה"כ (3

אימא:

האימא של אשתו
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בס"ד

יבמות ב) :תחילת הגמרא( עד ג) :ש 6מהסו(
ביאורי מושגי
בניי אב  כאשר אנו מוצאי די שתק במקרה מסויי אנו יכולי ללמוד אותו על כל המקרי מאותו סוג )לכ על א ש'פטור צרות'
נאמר באחות אישה אנו לומדי ממנה על כל קבוצת הנשי ששיכת לאותה קבוצה )הנשי האסורות באיסור כרת( (
אבל א יש הבדל בי המקרי כבר לא נית ללמוד בניי אב )לכ לא לומדי מאחות אישה שאסורה רק על אח אחד  על הקרובות
שאסורות על כל האחי(

עונש ואזהרה  כדי להעניש אד על עבירה צרי #פסוק אחד שקובע שהמעשה אסור ופסוק נוס שקובע עונש לעושה את המעשה

ציטוט מהמשנה
 15הקרובות )האסורות רק על אח אחד ומותרות לאחי האחרי(
בנות :בתו ,בת אשתו
נכדות :נכדתו ,ונכדת אשתו

מדוע סידרו את הרשימה בסדר זה
תשובה א' )נדחתה( :חומרת העבירות,
דחיה :חמותו היא המקור לחיוב שריפה והיה
לשנותה בראשית הרשימה

אימא :האימא של אשתו
סבתות :הסבתות של אשתו
אחותו החורגת ,אחות אשתו ,אחות אימו,
אחיות:
נשות קרוביו :אשת אחיו החורג ,אשת אחיו שמת לפני שאחיו נולדו ,אשת בנו.

תשובה ב' )נדחתה( :מה שנדרש נכתב לפני
מה שנלמד במפורש )הדרשה יותר חביבה(
דחיה :א כ #היה צרי #לכתוב את אחותו
ואחות אשתו בסו

תשובה ג' :באופ כללי לפי סדר הקירבה
ובאופ פרטי לפי קבוצות )לכ ענייני האחי
קדמו לכלתו(

ציטוט מהמשנה
נשי הקרובות פוטרות
צרותיה ...
מ החליצה ומ הייבו

הקרובה אוסרת את הצרה )האישה הנוספת( רק במקרה של ייבו,
במקרה רגיל מותר לישא את הצרה של אישה קרובה.
לכ כתוב שהקרובות פוטרות ולא כתוב שה אוסרות

המשנה היא כשיטת אבא שאול הסובר שחליצה קודמת לייבו
)לכ כתוב קוד חליצה ואחר כ #ייבו(

לפי רב )הפוטר צרת סוטה מייבו( ור"א )הפוטר צרת איילונית מייבו(

המשנה מדגישה פעמיי שזאת הרשימה )'חמש עשרה'
ו'הרי אלו'( ואי בלתה  כדי למעט:

המשנה ממעטת:

א .סוטה )אישה שזינתה תחת בעלה(

א .מחזיר גרושתו )אחרי שנשאת לאחר(

ב .איילונית )אישה שלא התבגרה פיזית(

ב .ממאנת )יתומה קטנה שממאנת להתייב(

סוטה ואיילונית  לא פוטרות את צרותיה מייבו.

מחזיר גרושתו וממאנת  לא פוטרות את צרותיה מייבו.
אבל לפי רב ור"א ,סוטה ואיילונית פוטרות צרותיה )וה לא נשנו במשנה
כיוו שבניגוד לשאר הנשי שנמנו במשנה אי בה מצב של צרת צרה(
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בס"ד
המקור לכ #שהקרובות וצרותיה פטורות מייבו
'אשה אל אחותה לא תקח לצרור ...עליה'

'עליה'  אחות אשתו אסורה ג במקרה של ייבו )המילה 'עליה' כתובה בפרשת הייבו(
לצרור  ג צרותיה )של אחות אשתו(

אסורות עליו) ,ופטורות מייבו(

לצרור  ג צרות צרותיה )של אחות אשתו( אסורות עליו) ,ופטורות מייבו(

מאחות אישה לומדי )בבני אב( על  15הקרובות )שאסורות באיסור כרת כמו אחות אישה( 

שה וצרותיה פטורות מייבו.

אבל  6הקרובות האסורות על
כל האחי אינ נלמדות מאחות
אשתו  ולכ צרותיה מותרות.

המקור לכ #שהמייב קרובה או צרה נענש
'כי כל אשר יעשה מכל התועבות'

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

©עמיחי גורדיישיבת הר עציו

בס"ד

סקירה כללית :יבמות ג) :ש 6מהסו( עד יבמות ח) :ש 18מהסו(
הסוגיה הארוכה ביותר
אנו מתחילי כעת את הסוגיא הארוכה ביותר .הסוגיא הזו נמשכת על פני כחמש דפי  .כדי להבי אותה כראוי יש לדעת את המבנה הכללי
שלה ואז נית ללמוד כל חלק שלה בנפרד.
אחות אשתו .הסוגיא תדו בשאלה למה צרי' לימוד מיוחד )מהמילה

בד הקוד )ג (:הבאנו ברייתא שלומדת מפסוק את האיסור לייב
'עליה'( שאסור לבוא אחות אשתו  הרי היינו יודעי זאת ג בלי הלימוד.

השלב הראשו )מד ג :ש אחרונה עד ד ה :ש:(11

דיו מקדי

הנושא :דיו כללי בשאלה של התנגשות בי עשה ללא תעשה רגיל.
השלב הראשו ד מהו מקור הדי שעשה דוחה לא תעשה רגיל .הגמרא מביאה לכ' כמה מקורות אפשריי ודוחה את רוב .
למסקנה :נשאר מקור אחד לכ' שעשה דוחה לא תעשה רגיל.

השלב השני )מד ה :ש 11עד ד ז .אמצע העמוד(:

ניסיו תירו #שנדחה

הנושא :דיו בהתנגשות בי עשה ללא תעשה חמור

)שיש בו כרת(.

הברייתא לומדת מ'עליה' שאיסור אחות אישה לא נדחה מפני ייבו  .הגמרא שואלת מדוע צרי' לימוד לכ' הרי איסור אחות אישה
הוא איסור חמור  למה שאיסור זה יידחה מפני עשה .הגמרא מחפשת מקור לכ' שעשה דוחה ג לא תעשה חמור )א היינו מוצאי
לכ' מקור היינו מביני למה צרי' לימוד מיוחד לאחות אישה(.
למסקנה :הגמרא לא מוצאת מקור לדי עשה דוחה לא תעשה חמור ולכ השאלה נשארת במקומה )למה צרי' לימוד מיוחד מ'עליה'(

השלב השלישי )מד ז .אמצע העמוד עד ד ח .ש :(27תירו #שנדחה חלקית
הנושא של השלב השלישי :ניסיו ללמוד היתר קרובות מהיתר אשת אח

)שהותרה בייבו (

הגמרא מנסה לטעו שכיוו שבייבו מתבטל איסור אשת אח  מתבטלי ג איסורי אחרי )כמו איסור אחות אישה(.

לכ צרי' מקור מיוחד כדי ללמד שאיסור אחות אישה נשאר בכל זאת.
הגמרא מציעה כמה הצעות כיצד היתר אשת אח גור להיתר שאר הקרובות:

למסקנה:
שתי ההצעות הראשונות 
ההצעה השלישית 

נדחו לגמרי
נשארת אבל רק במקרה מאוד חריג )כשבתחילה אשת המת נפלה לפניו לייבו  ,אחר כ' הוא התחת ע
אחותה ורק אז אשת האח המת נהייתה ג אחות אשתו(

ההצעה הרביעית )על פי ר' יונה(  נשארת באופ מלא.

השלב הרביעי )מד ח .ש 27עד ח :ש 18מהסו( :

תירו #שנשאר

הנושא של השלב הרביעי :הלימוד מהמילה 'עליה' נדרש לעניי איסור צרה
את הלימוד מ'עליה' אכ לא צרי' לאחות אשתו אלא לצרתה.
 ג צרת קרובתו אסורה,
ניסוח א' של התירו:#מ'עליה' לומדי שכשיש ייבו
ניסוח ב' של התירו :#מעליה לומדי שבמקרה רגיל )כשאי מצוות ייבו (  צרת קרובתו מותרת.

למסקנה :התירו) #בניסוחו השני( נשאר
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בס"ד

השלב הראשו :יבמות ג) :ש אחרונה( עד יבמות ה) :ש(11
כ' מצאנו בשיטת ר' יהודה:
שבדר' כלל 
לא דרש סמיכות )ולכ לא למד די מוות משוכב ע בהמה  על מכשפה(

אבל באנוסת אביו )המופיעה בספר דברי ( 
דרש סמיכות )כיוו שהפרשה לא במקומה וכיוו שיש מילי מיותרות )'לא יגלה כנ אביו'(

המקור לכ' שעשה דוחה לא תעשה
'...לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו

-

גדילים תעשה לך '...

ג מי שבדר' כלל לא דורש סמיכות  במקרה
זה דורש כיוו ש:

מסמיכות הפסוקי אנו לומדי :

א .מצוות ציצית אינה במקומה )פרשת ציצית
מופיעה ב'במדבר'(  לכ זה בא ללמדנו דבר מה.

כשמצות ציצית )'עשה'( מתנגשת ע איסור שעטנז )'לא תעשה'(  מצות ציצית
)'עשה'( גוברת.

ב .יש כא מילה פנויה ומיותרת
)ר' ישמעאל' :צמר ופשתי ' חכמי ' :שעטנז'(

מהי המילה המיותרת
הערה
אי אפשר לומר שכל הפסוק מיותר )שהרי האיסור כבר הוזכר בויקרא(

כיוו שבויקרא דובר על העלאה

)'לא יעלה

עליך'( ובדברי מדובר על לבישה

)לא תלבש שעטנז(

שיטת ר' ישמעאל
המילה מיותרת :צמר ופשתי
הסבר:
א .לפי ר' ישמעאל בכל מקו שבו מוזכר בגד הכוונה רק לבגד צמר ופשתי )כ' נלמד מפרשת נגעי (

ב .בויקרא מוזכר 'בגד'  ומכא שבויקרא הכוונה דווקא לצמר ופשתי ,
ג .ג בויקרא וג בדברי מוזכרת המילה שעטנז  לכ אנו לומדי את די 'צמר ופשתי ' מויקרא לדברי ,
ד .לכ המילי צמר ופשתי )שמוזכרות בדברי ( מיותרות

שיטת חכמי
המילה מיותרת :שעטנז
הסבר:
א .עצ המילה שעטנז מיותרת )ולכ נית ללמוד(
ב .מהעובדה שהתורה בחרה דווקא במילה 'שעטנז' )ולא ב'כלאי '( אנו לומדי ג שהבגד צרי' להיות 'שוע טווי ונוז'.
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ניסיונות לימוד לדי עשה דוחה לא תעשה  שנכשלו
נסיו הלימוד  'ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם  -ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת' 
פתיל התכלת הוא מצמר ,בעוד שהבגדי ה מצמר או פשת
 מכא ששמי תכלת מצמר ג על פשת,
 מכא שעשה )ציצית( דוחה לא תעשה )שעטנז(
דחיה  מהל' זה לא הכרחי כיוו שנית ללמוד מהמילה 'כנ' שא הבגד פשת יש לתת עליו חוט פשת.
נסיו הלימוד חובת גילוח ראשו של מצורע )עשה( דוחה את האיסור להקי ראש )לא תעשה(

לימוד זה הוא רק לפי
השיטה שאיסור הקפה תק
ג במגלח את כל שערו

נסיו הלימוד חובת גילוח זקנו של כה מצורע )עשה( דוחה את האיסור לגלח זק )לא תעשה(

אמנ אנו יודעי כבר שעשה
דוחה לאו שאינו שווה בכל
אבל יש צור' לחדש שדי זה
תק ג באיסורי כהונה

דחיה  לאו זה אינו שווה בכל )אינו תק בנשי ( ולכ לא נית ללמוד ממנו.

דחיה  ג לאו זה אינו שווה בכל ולכ לא נית ללמוד ממנו.

נסיו הלימוד חובת גילוח ראשו של נזיר מצורע )עשה( דוחה את האיסור לגלח שערות נזיר )לא תעשה(

דחיה  איסור נזיר אינו איסור מוחלט )כיוו שנית ליהשאל לחכ ולהתירו( ולכ לא נית ללמוד ממנו.
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מוקדש
לעילוי נשמת של חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחו
שמסרו נפש על קדושת הש הע והאר

השלב השני)עיי בסיכו של ד ד( :יבמות ה) :ש (11עד ז) .ש' 22חומרה רבה ת"ל לא תבערו'(
נושא השלב השני :דיו בהתנגשות בי עשה ללא תעשה חמור

)שיש בו כרת(.

הברייתא )בד ג (:לומדת מהמילה 'עליה' שאיסור אחות אישה לא נדחה מפני ייבו .הגמרא שואלת מדוע צרי& לימוד לכ& הרי איסור אחות
אישה הוא איסור חמור  למה שאיסור זה יידחה מפני עשה.
הגמרא מחפשת מקור לכ& שעשה דוחה ג לא תעשה חמור )א היינו מוצאי לכ& מקור היינו מביני למה צרי& לימוד מיוחד לאחות אישה(.
למסקנה :הגמרא לא מוצאת מקור לדי עשה דוחה לא תעשה חמור ולכ השאלה נשארת במקומה )למה צרי& לימוד מיוחד מעליה'(

נסיונות לימוד לכ& שעשה דוחה לא תעשה חמור )שיש בו כרת(  ודחיית
ניסיו לימוד:
יש מצוות עשה שדוחות לא תעשה חמור 
מילה ,קרב פסח ,קרב תמיד )שדוחי איסור שבת(
נית ללמוד מה על שאר העשי שדוחי לא תעשה.
דחיה:
לא נית ללמוד מה כיוו ששלושת המצוות הללו נהגו עוד לפני מת תורה )ולכ עשי אלו
חמורי ודוחי שבת(

ניסיו לימוד:
יש לימוד מיוחד המחדש שכיבוד הורי לא דוחה שבת )'אמו
מכא שבדר& כלל עשה דוחה לא תעשה חמור

ואביו תיראו...שבתותי תשמורו'(



הלימוד הוא רק על חילול שבת קל )מחמר(  שא הוא לא נדחה ע"י עשה של כיבוד הורי,

שאלה :מדוע לא לומדי מכיבוד
הורי שעשה לא דוחה לא תעשה קל?
תשובה :בכיבוד הורי זה רק הכשר
מצוה )שוחט בהמה כדי להביא לאביו
בשר וכיו"ב( שלא דוחה לא תעשה.

אבל חילול שבת חמור )מלאכות שחיוב כרת(  ברור שלא נדחה ע"י עשה )ולא צרי& לכ& לימוד(.

אבל עשה ממש דוחה לא תעשה.

ניסיו לימוד:
יש לימוד מיוחד המחדש שבניי המקדש לא דוחה שבת )'שבתותי
מכא שבדר& כלל עשה דוחה לא תעשה חמור

שאלה :מדוע לא לומדי מכא שעשה
לא דוחה לא תעשה קל?

דחיה:

תשמורו ומקדשי

תיראו'( 

דחיה:
הלימוד הוא רק לחילול שבת קל )מחמר(  שא הוא לא נדחה ע"י עשה של מורא מקדש
אבל חילול שבת חמור )מלאכות שחיוב בכרת( ברור שלא נדחה ע"י עשה )ולא צרי& לכ& לימוד(.
ניסיו לימוד:
יש לימוד מיוחד המחדש שמיתת בית די לא דוחה שבת
מכא שבדר& כלל עשה דוחה לא תעשה חמור

)'לא תבערו אש בכל

מושבותיכם'( 

תשובה :בבניית מקדש זה רק הכשר
מצוה שלא דוחה לא תעשה.
אבל עשה ממש דוחה לא תעשה.

למסקנה :די זה )שהכשר
מצוה לא דוחה לא תעשה(
נלמד כבר מכיבוד הורי
לכ מהפסוק 'שבתותי תשמורו
ומקדיש תיראו' לומדי ש:

דחיה:
הסיבה ללימוד המיוחד היא מערכת של ק"ו )מיתת בית די דוחה את עבודת המקדש שדוחה שבת
 מכא שמיתת בי"ד צריכה לדחות שבת(  לכ צרי& לימוד לחדש שמיתת בי"ד לא דוחה שבת.

אבל ברור ופשוט שעשה אינו דוחה לא תעשה חמור ומשו כ& לא היה צרי& לימוד מיוחד.

א .המורא הוא מה' ולא
מהמקדש )כמו בשבת(
ב .מורא מקדש תק תמיד
ג אחרי החורב )כמו
שהשבת תקיפה תמיד(
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מוקדש
לעילוי נשמת של חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחו
שמסרו נפש על קדושת הש הע והאר

מורא מקדש
א .אסור להכנס להר הבית במקלו במנעלו ,בארנקו ,ובאבק רגלו,
ב .אי לעשות קיצור דר& בהר הבית,
ג .אי לירוק בהר הבית

על איזה איסור כרת עובר מי שהורג אד בשריפה )אחת ממיתות בי"ד( בשבת?
! א .בישול סמני )כשמכי את הפתילה שזורק לגופו של הנידו למוות(
! ב .הבערה )רק לפי מי שסובר שהבערה לחלק יצאה(

התנאי נחלקו בשאלה למה פורטה מלאכת הבערה במפורש

)'לא תבערו אש בכל

מושבותיכם'(:

ר' נת :לחלק יצאה  ללמד שכל אחת מל"ט המלאכות היא חיוב עצמאי וא עשה שתי מלאכות יחד חייב שתי חטאות.
ר' יוסי :ללאו יצאה  ללמד שאיסור הבערה הוא לאו בלבד ללא חיוב כרת
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השלב השלישי )עיי בסיכו של ד ד( :יבמות ז) .ש' 22אלא איצטרי'( עד ח) .ש' 27לא ילפינ'(
הנושא של השלב השלישי :ניסיו ללמוד היתר קרובות מהיתר אשת אח

)שהותרה בייבו(

הגמרא מנסה לטעו שכיוו שבייבו מתבטל איסור אשת אח  מתבטלי ג איסורי אחרי )כמו איסור אחות אישה(.

לכ צרי מקור מיוחד כדי ללמד שאיסור אחות אישה נשאר בכל זאת.
הגמרא מציעה כמה הצעות כיצד היתר אשת אח גור להיתר שאר הקרובות:

למסקנה:
שתי ההצעות הראשונות 
ההצעה השלישית 

נדחו לגמרי
נשארת אבל רק במקרה מאוד חריג )כשבתחילה אשת המת נפלה לפניו לייבו ,אחר כ הוא התחת ע
אחותה ורק אז אשת האח המת נהייתה ג אחות אשתו(

ההצעה הרביעית )על פי ר' יונה(  נשארת באופ מלא.

כיצד נית ללמוד היתר קרובות  מהיתר אשת אח
אפשרות ראשונה :דבר שהיה בכלל ויצא מ הכלל  מלמד על כל הכלל
א .איסור אשת אח נכלל באיסורי קירבה
ב .איסור אשת אח יצא מ הכלל )מאיסורי הקירבה(  כדי ללמד שכשיש ייבו הוא מתבטל,
ג .כעת עליו ללמד על כל הכלל )איסורי הקירבה(  שכשיש ייבו ג ה מתבטלי.
דחיה :פרט מלמד על הכלל רק כאשר הוא משכלל די קיי ולא כאשר הוא מחדש די חדש.

אפשרות שניה' :במה

כמו שאש מצורע שהתחדש בו
נתינת ד על המצורע עצמו 
לא מלמד על שאר הקורבנות.

מצינו' )לימוד דבר אחד מדבר הדומה לו(

א .כשיש ייבו איסור אשת אח מתבטל
ב .מכא עלינו ללמוד שכל איסורי הקירבה שה דומי לאיסור אשת אח  מתבטלי כשיש ייבו.
דחיה :אחות אשה שהיא ג קרובה חמורה מסת אשת אח )כיוו שהיא אסורה בשני איסורי איסור קרבה של אחות אשה
ואיסור אשת אח(

לכ איסור אחות אשה ושכמותה שונות מאשת אח ולא נית ללמוד היתר עליה.

אפשרות שלישית :מתו שאיסור אחד מותר  הותר ג איסור אחר
אנו יודעי ש:
א .למצורע וטבול יו אסור להיכנס למקדש
ב .למצורע הותר להכנס חלקית למקדש כשמביא את קורבנותיו )כדי להכניס את בהונותיו(
ב .מצורע שהוא ג טבול יו  מתו שהותר איסור צרעת הותר ג איסור טבול יו )ומותר לו להכניס את בהונותיו(
לכ:
ג .בייבו מתבטל איסור אשת אח
ד .מתו שהותר איסור אשת אח  התבטלו ג איסורי אחרי )כמו איסור אחות אישה(.
דחיה חלקית :רק כאשר האיסור הראשו התבטל לפני שנוצר האיסור השני  האיסור השני מתבטל
אבל א האיסור הראשו התבטל אחרי שנוצר האיסור השני  האיסור השני נשאר.

אפשרות רביעית :היקש

)לימוד שאינו קשור לדמיו בדי  אלא להיקש שרירותי(

א .ר' יונה' :כל אשר יעשה מכל התועבות ההאלה ונכרתו'  הוקשו כל איסורי הקירבה זה לזה.
ב .מכא שא איסור אשת אח הותר  הותרו ג איסורי הקירבה האחרי
למסקנה :תירו& זה נשאר )ולכ צרי את הלימוד מ'עליה' כדי ללמד שאיסור אחות אישה לא מתבטל(
שאלה :למסקנה אנו יודעי שאיסור אשת אח  בוטל ,ואיסור אחות אישה  נשאר
 למה אנו מקישי את איסורי הקירבה לאחות אישה לאיסור ,נית להקיש אות לאיסור אשת אח להיתר.
תשובה :א .מעדיפי להקיש לחומרא מאשר להקיש לקולא,
ב .באחות אישה ובשאר הקרובות  יש שני איסורי ,באשת אח  יש רק איסור אחד.
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שלב רביעי )עיי בסיכו של ד ד( :יבמות ח') .רבא אמר' ש (28עד ח') :גופא' ש 18מהסו(
הנושא של השלב הרביעי :הלימוד מהמילה 'עליה' נדרש לעניי איסור צרה
את הלימוד מ'עליה' אכ לא צרי #לאחות אשתו אלא לצרתה.
 ג צרת קרובתו אסורה,
ניסוח א' של התירו:$מ'עליה' לומדי שכשיש ייבו
ניסוח ב' של התירו :$מעליה לומדי שבמקרה רגיל )כשאי מצוות ייבו(  צרת קרובתו מותרת.

למסקנה :התירו) $בניסוחו השני( נשאר

תירוצו של רבא
נוסח א':
מ'עליה' לומדי שכשיש ייבו

דחיה:
 ג צרת קרובתו אסורה,

איסור זה כבר נלמד מ'לצרור' )'לצרור' משווה
צרה לערוה  והרי אנו יודעי שערווה אסורה(

נוסח ב':
מ'עליה' לומדי שבמקרה רגיל )כשאי מצוות ייבו(  צרת קרובתו מותרת.

קושיות על רבא  ותירוצי
קושיה :למה לומדי מ'עליה' להתיר רק את הצרה )שלא במקו ייבו( אולי נלמד מ'עליה' להתיר ג את הקרובה.
תירו :$כתוב' :לגלות ערוותה' )בלשו יחיד(  מכא שרק אחת מותרת,
קושיה :אולי היתר צרה תק רק בייבו  אבל שלא במקו ייבו היא תהיה אסורה,
תירו :$א כ #לא היה צרי #לכתוב 'עליה'
)ואז היינו אומרי שהאיסור 'לצרור'  לא היא ולא צרתה  זה לא במקו מצוה,
 זה במקו מצוה(
והמיעוט 'לגלות ערוותה'  דוקא הערוה

קושיה :אולי מ'עליה'  יש ללמוד היתר )ואז שלא במקו מצוה שתיה אסורות ובייבו שתיה מותרות(

תירו :$כתוב' :לגלות ערוותה' )בלשו יחיד(  משמע שיש מצב שבו רק אחת מותרת,
)ולפי הקושיה אי מצב כזה כיוו שבייבו שתיה מותרות ושלא במקו ייבו שתיה אסורות(
והמיעוט 'לגלות ערוה'  זה במקו מצוה(
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יבמות ח') :גופא' ש 18מהסו( עד ט) .ש 10מהסו(
ביאורי מושגי
ישנ שתי פרשיות בתורה בה פורטו דיני החטאת :בספר ויקרא )ד'( פורטו דיני חטאת רגילה הבאה על כל המצוות.
בספר במדבר )פרק טו פרשת שלח( פורטו חטאות ע"ז.
בחטאת ע"ז יש  2קבוצות :חטאת קהל )פר לעולה ושעיר לחטאת( וחטאת יחיד )שעיר(.
חטאת כה"ג )פר( ,חטאת נשיא )שעיר( ,חטאת אד רגיל )כבשה או שעירה(
בחטאת רגילה יש  4קבוצות :חטאת קהל )פר(

שיטת רבי

שיטת חכמי

הפסוקי בייבו  המקור לדי צרה

הפסוקי בייבו  מקור לנושאי שוני

'ולקחה'  במקו ייבו  צרת קרובה אסורה,

'ולקחה'  הייבו הופ) אותה לאישה נשואה לכל עניי

'וייבמה'  שלא במקו ייבו  הצרה מותרת

'וייבמה'  ייבו בעל כרחה נחשב ייבו .

הפסוקי באחות אישה  מקור לנושאי שוני

הפסוקי באחות אישה  המקור לדי צרה

'לצרור'  דינו של ר"ש )שתי אחיות שנפלו לייבו (

'עליה'  אי מייבמי קרובה.

'עליה'  די בהלכות חטאת.

'לצרור'  אי מייבמי צרת קרובה.

רבי לומד
די זה מ
'לאישה'

רבי לומד
די זה מ
'יבוא
עליה'

מניי שחטאת מובאת רק על עבירה שהעושה בזדו חייב כרת
שיטת חכמי

שיטת רבי
המקור לכל החטאות  חטאת קהל רגילה
'עליה' 'עליה'  הוקשה חטאת ציבור לאחות אישה) .כש

המקור לכל החטאות  חטאת יחיד ע"ז
'והנפש אשר תעשה ביד רמה ונכרתה'

שאיסור אחות אישה זדונו כרת  כ) ג חטאת ציבור(

המקור לחטאות ע"ז )יחיד וציבור(
'מעיני' 'מעיני'  חטאת קהל ע"ז )נלמדה מחטאת קהל רגילה(
'ואם נפש'

 חטאת יחיד ע"ז )נלמדה מחטאת קהל ע"ז(

המקור לחטאות יחיד רגילות
'מצוות'  חטאת אד פשוט ונשיא )נלמד מחטאת קהל רגילה(
'לאשמת העם'  חטאת כה גדול )נלמדה מחטאת קהל רגילה(

המקור לחטאות הקהל )ע"ז ורגילה(
''ואם נפש'

 חטאת קהל ע"ז )נלמדה מחטאת יחיד ע"ז(

'מעיני' 'מעיני'  חטאת קהל רגילה )נלמדה מחטאת קהל ע"ז(

המקור לחטאות יחיד רגילות
'תורה אחת יהיה לכם'  הקישו את כל חטאות היחיד
הרגילות לחטאות יחיד ע"ז

רבי לומד מהפסוק הזה שלקהילה אי מעמד מיוחד בנוגע לקרב
)בניגוד למעמד המיוחד שיש לה א חטאו במזיד בע"ז  עיר
הנידחת(
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יבמות ט) .ש 10מהסו( עד י) :ש(4
הקדמה לסוגיה
המשנה מנתה רשימה של  15נשי" הנשואות לאח אחד וקרובות לאח אחר )המשנה קבעה כזכור שהאח שקרוב אליה" אינו יכול לייב" או
לחלו %לה"  א" ה נופלות לפניו לייבו"(.

לוי רצה להוסי לרשימה ג" את 'אנוסת אביו'  אשה שילדה ב ללא שהיתה נשואה לאבא .במקרה שאישה זו תתחת ע" אחיו של בנה
היא תהיה קרובה לאח אחד )בנה שנולד לה מחו %לנישואי"( ונשואה לאח אחר.
מקרה זה שבו אנוסת אביו נשואה לאחד האחי" אפשרי רק לשיטת רבנ הסוברי" שאנוסת אביו מותרת .לפי ר' יהודה מקרה זה בלתי
אפשרי כיוו שלפי ר' יהודה אנוסת אביו אסורה.
הערה חשובה מאוד
ברשימה של  15הקרובות המובאות במשנה  האישה מתוארת לפי קירבתה ליב" )למשל היא נקראת 'בתו' כיוו שהיא בתו של היב" ולא
'אחייניתו'  של בעלה הקוד"(
בניגוד לכ  +בסוגיה שלנו הכינוי 'אנוסת אביו' מתאר את הקירבה לבעלה המת )ולא את היחס שלה ליב" שהוא למעשה בנה מחו %לנישואי"(

כדי שהדברי" יהיו יותר מובני" החלפנו את התואר 'אנוסת אביו' )המתאר את הקשר של האישה לבעלה המנוח( בביטוי 'אימו שאינה אשת
אביו' )המתאר את הקשר שלה ליב"(

שאלת לוי :מדוע לא מוני" את 'אימו שאינה אשת אביו' במשנה?
למרות הנחרצות של רבי ,לוי לא קיבל את דבריו
והוסי את אנוסת אביו לרשימה שבמשנה.

תשובת רבי :שאלה מיותרת!!!

מדוע רבי חשב שלוי טועה

הסבר א':
המשנה לא התייחסה למקרי" השנויי" במחלוקת

הסבר ב' )ר' אשי(:
מוכח שהמשנה היא כר' יהודה )האוסר את אנוסת אביו(

הערות:

הערות:

א .רק משנתנו לא מתייחסת למחלוקת )אבל משניות
אחרות המופיעות בהמש +מביאות ג" מקרי מחלוקת(

א .ההוכחה לכ +שהמשנה היא כר' יהודה :אימו שאינה
אשת אביו מוזכרת בי שש הנשי" שאסורות על כל
האחי" )מוזכרות ש" ג" אשת אביו וג" אימו  משמע

ב .בניגוד למקרי" המובאי" במשנתינו שבה" שיטת
ב"ה הכריעה )למרות שב"ש חלקו(
ג .ר"ש שהתיר אשת אחיו שלא היה בעולמו  לא התיר
בכל המקרי" )ולכ המשנה שנתה ג" מקרה זה(

שאימו שמוזכרת לא נשואה לאביו(

ב .1 .ג" לפי ר"י איסור אנוסת אביו הינו בלאו ולא בכרת

ד .רבי לא קיבל את הברייתא של ר"ח)לפי הנוסח של
ר"ס( המתבססת על כ +שהמשנה היא כשיטת ר"ש
)בנוגע לאשת אחיו שלא היה בעולמו(

ר' אדא הציע הסבר ג' לשאלה מדוע רבי חשב שלוי טועה:
אפשר אמנ" לכלול את 'אימו שאינה אשת אביו'  ברשימה שבמשנה 
אבל אי אפשר לכלול אותה ברשימה של הברייתא של ר' חייא
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)ולכ א" אחד האחי" נשאה הנישואי תופסי"(

 .2לכ :נית למצוא מקרי" שבה" אימו שאינה אשת
אביו נשואה לאחד מהאחי"  אול" מקרי" אלו
נוצרו באיסור ולכ המשנה לא מנתה אות".

כיוו שאי מצב שאחות אחת אסורה עליו
והשניה מותרת:
כשאחות אחת היא 'אימו שאינה אשת אביו'

אחותה היא דודתו ולכ ג" היא אסורה עליו.

©עמיחי גורדיישיבת הר עציו

בס"ד

הברייתא של ר' חייא
א .שתי אחיות שהיו נשואות לשני אחי" והתאלמנו )וכעת שתיה נופלות לייבו"(

 שתי האחיות מופקעות מייבו" וחליצה,

ב .א" אחות אחת קרובה לאח המייב"

 האחות השניה חייבת בייבו" או חליצה,

ג .כשאחת קרובה לאח המייב" האחד ,והשניה קרובה לאח המייב" השני

מאילו סוגי" של קרובות יכולה להיות האחות?
ר"י :מתו 15 +הנשי" הקרובות  רק  9מה יכולות להיות קרובות בהיתר
אביי :מתו 15 +הנשי"  היא לא יכולה להיות אשת אחיו שלא היה בעולמו
ר"ס :היא יכולה להיות כל אחת מ 15הנשי" הקרובות
)בהתבסס על שיטת ר"ש שהתיר בחלק מהמקרי" אשת אחיו שלא היה בעולמו(

 כל אחות חייבת בייבו" מהאח שלא קרוב אליה

בכל מקרי הקירבה של בנות או נכדות ) 6מקרי"
סה"כ( אנו צריכי" להניח שהיה איסור כיוו ש:
צרי +להגיע למצב שבו שתי האחיות הינ בנות של
שני אחי":
אבל:
 .1כיוו שלבנות הללו יש שני אבות שוני" ה חייבות
אימא משותפת כדי להיות אחיות.
 .2לאימא שלה" אסור להתחת ע" שני אחי",
לכ:
כדי שהאימא תוליד משני אחי" שתי בנות עליה
לעשות זאת באיסור ח"ו ללא חתונה!!!

אשת אחיו שלא היה בעולמו
אד" שנולד אחרי שאחיו מת.
מתי אשת המת אסורה על האד" שרק עכשיו נולד:
ת"ק :בכל תרחיש שהוא,
ר"ש :רק כשלא הספיקה להתייב" לפני שנולד

לפי ר"ש הברייתא של ר"ח תקפה ג" באשת אחיו שלא היה בעולמו
המקרה:
 .1שתי אחיות נשואות לשני אחי" )אחי" א' וב'(.
 .2אח א' מת  ואח ג' ייב" את אשתו,
 .3אח ב' מת  ואח ד' ייב" את אשתו
 .4כעת שוב שתי האחיות נשואות לשני אחי" )אחי" ג' וד'(
אלא שמסתבר ש:
 .1אחרי שאח א' מת  ולפני שאח ג' ייב" את אשתו 
 .2אחרי שאח ב' מת  ולפני שאח ד' ייב" את אשתו 

נולד אח ה'
נולד אח ו'

כעת א" אחי" ג' וד' ימותו::
אשתו של אח ג'  אסורה רק על אח ה' )מדי אשת אחיו שלא היה בעולמו(,
אשתו של אח ד'  אסורה רק על אח ו' )מדי אשת אחיו שלא היה בעולמו(.

אשתו של אח ג'
לפי ת"ק :אסורה ג" על אח ו'
 כיוו שאח ו' נולד אחרי שהיא נפלה לייבו"
לפי ר"ש :מותרת לאח ו'
 כיוו שהיא הספיקה להתייב" לפני שאח ו' נולד.
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בס"ד

יבמות י) :ש (4עד יא) .ש 11מהסו(
ביאורי מושגי  תפיסת קידושי
אד שמקדש אישה שאסורה עליו באיסור כרת :הקידושי לא תפסו.
אד שמקדש אישה שאסורה עליו רק באיסור לאו :הדעה המקובלת היא שה תפסו )וכ נפסק להלכה( אול ר"ע סבר שג במקרה
זה הקידושי לא תפסו )יש דעה קיצונית יותר הסוברת שג א האישה אסורה עליו באיסור עשה הקידושי לא תפסו(

קושיה:
לוי שנה במשנה ג מקרי שנוצרו באיסור )אד שהיה נשוי לאנוסת אביו(
 מדוע הוא לא שנה במשנה ג את המקרה של הנושא את חלוצתו )חל #לאישה  ואחר כ $נשא אותה(?

תשובות:
א .במקרה זה אי תרחיש של צרת צרה )האישה אסורה על כל האחי  ולכ אי מצב של שלב נוס של ייבו ונפילה(

ב .במקרה זה האיסור על שאר האחי הוא בלאו )ולא בכרת( ולכ אפשר וצרי $לחלו #לה

הסבר זה הוא רק לשיטת ר"י .
לפי ר"ל היא אכ אסורה על שאר
האחי בכרת.

אסורה על האחי בכרת,
אשת אח 
כשהיא נופלת לייבו  היא מותרת לאחי לגמרי,
מה דינה אחרי החליצה או הייבו )הא היא חוזרת לאיסורה הראשו או שיש לה מעמד מיוחד(?

אחרי הייבו

אחרי החליצה
האישה שנחלצה
ר"ל :על החול#
על שאר האחי

 אסורה בלאו,
 אסורה בכרת,

ר"י :על כל האחי

 אסורה בלאו

שאר הנשי )שלא נחלצו(

שאר הנשי )שלא יובמו(

ר"ל :על כול

 אסורות בכרת,

ר"ל )ועוד אמורא( :על כול  אסורות בכרת,

ר"י :על כול

 אסורות בלאו,

ר"י )ועוד אמורא( :על כול  אסורות בעשה,

טעמו של ר"ל :האיסור החדש 'אשר לא יבנה'  תק רק על מבצעי החליצה )האחרי חוזרי למצב הראשוני(
טעמו של ר"י :האיסור החדש 'אשר לא יבנה'  תק על כול )מבצעי החליצה הינ שליחי כל האחי והנשי(

ברייתא
הנושא את חלוצתו ומת:
א .צריכה חליצה מהאחי,
ב .קידשה אחד מהאחי  לא תפסו הקידושי

קושיה :מסעי א' משמע כר"י )האחי אסורי רק בלאו  ולכ ה צריכי לחלו(#
מסעי ב' משמע כר"ל )האחי אסורי בכרת  ולכ הקידושי לא תופסי(
תירוצי :ייתכו שהברייתא כר"י :ובסעי ב' הקידושי לא תופסי כיוו שמדובר ש באשת אחיו שלא היה בעולמו )שאסורה כרבנ(
ייתכ שהברייתא כר"ל :ובסעי א' חייבי בחליצה כיוו שמדובר ש כשנולדו אחרי שהאח חל) #ואז לשיטת ר"ש אי איסור(
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בס"ד

יבמות יא) .ש 11מהסו( עד יב) :ש(6
ביאורי מושגי
סוטה ודאי  אישה שזינתה בודאי תחת בעלה .סוטה ספק  אישה שהתייחדה בצורה מחשידה ע גבר זר .דינה של סוטה ספק הוא
לבוא למקדש ולשתות מי סוטה וכ #לברר הא זינתה או לא .עד שהיא שותה מי סוטה היא אסורה על בעלה בתורת ספק.
)האיסור כא אינו משו ספק הרגיל בכל התורה שבו אנו חוששי לאפשרות שזינתה .כא התורה חידשה שעצ העובדה שהיא נמצאת במצב
אינטימי ומחשיד ע גבר זר היא זו שאוסרת אותה על בעלה(

סוטה ודאי

טעמו של רב :נאמר על סוטה

)אשת איש שזינתה ברצו(

'טומאה' )כמו שנאמר על עריות(

רב :היא וצרתה מופקעות לחלוטי מייבו )לא חולצות ולא מתייבמות(

הערה  סוטות אלו לא מופקעות מפרשת ייבו )וחולצות ולא מתייבמות(:
א .סוטה דרבנ )אשת איש שנישאה בטעות לאד אחר(  )ור"ש א התיר לה להתייב(
ב .סוטה ספק )אשת איש שהתייחדה באינטימיות ע גבר זר(

להלכה :צרת מחזיר גרושתו מתייבמת וחולצת

מחזיר גרושתו

)אחרי שנישאת לאחר ונפרדה ממנו(

שיטה א' )ריב"כ(  מפקיעה לחלוטי מדי ייבו )ואפילו אינה חולצת(:
היא:

מופקעת לחלוטי מייבו

צרתה  לפי אפשרות א':
לפי אפשרות ב':

מופקעת לחלוטי מייבו
ספק

'אחרי אשר הוטמאה'
'אחרי אשר הוטמאה'

ריב"כ :מוסב על מחזיר גרושתו )לכ איסור זה
מותרת(זה
התארסה איסור
גרושתו )לכ
מחזיר
רק :מוסב
ריב"כ
כשרק
על ,אבל
כשנישאת
תק
תק רק כשנישאת ,אבל כשרק התארסה מותרת(
חכמי :מוסב על סוטה ודאי )ומלמד על איסור
ודאי(על סוטה ודאי )ומלמד על איסור
בסוטהמוסב
חכמי:
לאו
לאו בסוטה ודאי(

שיטה ב' )חכמי(  אוסרת רק בייבו )אבל היא חייבת בחליצה(:
היא:

לא מתייבמת  אבל חולצת

צרתה  לפי אפשרות א':
לפי אפשרות ב':

ספק
אפילו מתייבמת

לכ :לפי ריב"כ נאמרה טומאה במחזיר
גרושתו ולכ היא מופקעת לחלוטי מייבו.
לכ:
נאמרה
כמי לא
לפי ח
לפי
טומאה גרושתו ולכ
בה במחזיר
טומאה
נאמרה
ריב"כ
היא מופקעת לחלוטי מייבו.
לפי חכמי לא נאמרה טומאה

שיטה ג' )ר' יוחנ(  מסתפקת אפילו על ייבו:
היא:

לפי אפשרות א' :לא מתייבמת  אבל חולצת
לפי אפשרות ב' :ספק הא מתייבמת

צרתה  לפי אפשרות א':
לפי אפשרות ב':

ממאנת

ספק
אפילו מתייבמת

)קטנה שנישאת על דעת אביה ואינה רוצה ביב(
טע איסור צרת ממאנת :מחשש שיבואו להתיר צרת ממאנת ג

צרתה :שמואל :חולצת ולא מתייבמת )לזה שמיאנה לו(.
להלכה :חולצת ומתייבמת
)על הממאנת עצמה אי מה לדו שהרי היא מיאנה ביב(
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כשהיא בתו.
אמנ א בתו מיאנה בבעלה )לפני מותו(  צרתה מותרת.
אבל כא מיאנה ביב )לאחר מות בעלה(  ולכ צרתה אסורה

©עמיחי גורדיישיבת הר עציו

בס"ד
אילונית

)אישה שלא התבגרה מינית(

צרתה :ר"א :מופקעת לחלוטי מייבו )לא חולצת ולא מתייבמת(
להלכה :שייכת לגמרי בייבו )חולצת ומתייבמת(

הסתייגות:
כשבעלה לא ידע שהיא איילונית  כול מודי שצרתה חולצת
ומתייבמת
)כיווו שנישואי האיילונית היו טעות ולכ למפרע היא אינה
נחשבת אישתו(

טעמו של ר"א:
א .נאמר בפרשת הייבו
ב .איילונית לא יולדת  לכ אינה שייכת בייבו
ג .כיוו שאינה שייכת בייבו  היא אסורה מדי אשת אח.
ד .כיוו שאיילונית אסורה כאשת אח  ג צרתה מופקעת מייבו
'והיה הבכור אשר תלד'
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בס"ד

יבמות יב) :ש (6עד יג) :הנקודתיי ש 2ברחבות(
ביאורי מושגי
סימני בגרות  אד מוגדר כבוגר מהרגע שבו הוא מסוגל להוליד .התורה קובעת שיכולתו של האד להוליד היא זאת שמגדירה אותו
כאד בוגר שיש לו מעמד עצמאי .בדר #כלל אנו יודעי שאיש או אישה ה בוגרי לפי סימני הבגרות שמופיעי בגופ .ע זאת,
אישה שהולידה  מוגדרת כבוגרת ,ג א לא הופיעו סימני אצלה כיוו שעצ הלידה מגדירה אותה כבוגרת )זאת אחת הדעות ,בגמרא
מובאת דעה נוספת הקובעת שא אישה הולידה בטוח שהיו לה סימני אלא שה כנראה נפלו  ובגלל הסימני הללו היא מוגדרת בוגרת(

ברייתא
נשי שסכנה לה א יתעברו )קטנה ,מעוברת ומניקה(:

ר' מאיר :ישמשו ע מו #דחוק,
חכמי :ישמשו כרגיל )ו'מ השמי ירחמו'(

קושיה
מהברייתא משמע :שקטנה יכולה להוליד,
ממשנתינו משמע :שקטנה אינה יכולה להוליד )כתוב במשנה שאי מצב שבו חמות ממאנת  מכא שמי שילדה )חמות( לא יכולה
להיות קטנה )למא( (

תשובות
א .קטנה לא יכולה להוליד )וכוונת הברייתא היא שא הקטנה
תתעבר היא תמות בודאות(

דחיה :מהמשנה משמע שקטנה יכולה ללדת
ורק לא יכולה למא.

ב .כשקטנה יולדת היא אינה קטנה )ולכ אי מצב שבו חמות
ממאנת(

מדוע אחרי הלידה היא כבר אינה קטנה?
ר"ס :הלידה הופכת אותה למבוגרת
ר"ז :הלידה מעידה שהיו סימני וה נשרו

ציטוט מהמשנה
הקרובות פוטרות את צרותיה  ואת
צרות צרותיה  עד עול.

מניי שג צרות הצרות מופקעות לחלוטי מייבו?
ר' יהודה' :לצרור'  לרבות את כל הצרות
ר' אשי :סברא )הצרה הראשונה הופכת להיות ערוה  ולכ צרתה אסורה ג כ(

ציטוט מהמשנה
קרובה שמתה לפני שנפלה לייבו:
צרתה מותרת

ברייתא
קרובה שמתה לפני שצרתה התחתנה:
הצרה מותרת

ר' ירמיה :המשנה והברייתא חלוקות )לפי המשנה הרגע הקובע הוא מיתת הבעל
לפי הברייתא הרגע הקובע הוא הנישואי ע הקרובה(
רבא :המשנה היא המש #של הברייתא )ובתחילה הבאנו בברייתא די אחד ואחר כ #הבאנו במשנה
די מחודש יותר(
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

©עמיחי גורדיישיבת הר עציו

1

בס"ד

ציטוט מהמשנה
קרובה שמיאנה לפני שנפלה לייבו:
צרתה מותרת

מדוע הקרובה אינה יכולה למא עכשיו )אחרי מיתת הבעל(:
ר' אושעיא :כיוו שלא נית למא ביב )אלא רק בבעל(

הסבר חלופי :נית למא ביב  אבל כיו שצרתה נראית כצרת קרובתה  חכמי
אסרו

משנה
צרת קרובה
א .במקרה רגיל  מותרת,

לכ קרובות אלו )שאי מצב בו יתחתנו ע אחיו(  א'
פע אינ אוסרות את צרותיה:
א .אמו ,אשת אביו,

ב .כשיש ייבו  ב"ש :מותרת,
ב"ה :אסורה )ופטורה מייבו וחליצה(

)וחייבת בייבו או חליצה(

ב .אחות אביו ,אחותו מאביו,
ג .אשת אחי אביו ,ואשת אחיו מאביו

למרות המחלוקת הקשה  שררו בי ב"ה לב"ש יחסי אהבה והערכה
לכ ה לא נמנעו מלישא נשי זה מזה ,ולקחת אוכל זה מזה.

המשנה קבעה שלפי ב"ה ג א הצרה נחלצה היא כשרה לכהונה  כדי ללמדנו
ששיטת ב"ש נדחתה לחלוטי  ואפילו לא צרי #שהצרות יחלצו לחומרא

'החוצה'  מכא שיש מצב שבו האישה הפנימית )הקרובה( אסורה אבל האישה
החיצונית )צרת הקרובה( מותרת,
'לאיש זר'  אסור לשומרת היב להתחת ע אד זר )עד שמתייבמת או חולצת לאחד
האחי( והקידושי לא תופסי.

תגובת ב"ה :מ'החוצה' לומדי שג
א שומרת היב היתה רק מאורסת
 אסור לה להתחת ע אד זר
תגובת ב"ש :די זה נלמד מהאות ה'
שמילה החוצה

מבחינת האח המדובר:
א .בתו )שנשואה לאחיו(  אינה מוגדרת 'אשת אחיו' )כיוו שמעמד 'אשת אח' לא חל על מעמד 'בתו' שכבר קיי(
ב .א בתו אינה אשת אחיו  הרי שצרת בתו אינה צרתה
ג .לכ הצרה מותרת.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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יבמות יג) :נקודותיי ש 2ברחבות( עד טז) .ש(3
ביאורי מושגי
ישנ שתי סיבות מדוע צרי! לדעת מהי השנה שאליה משתיי! הפרי:
א .אסור להפריש תרומה מפרי של שנה אחת על פרי של שנה אחרת,
ב .ברוב השני מפרישי מעשר שני )שאותו או את שוויו מעלי לירושלי( בשנה השלישית והשישית מפרישי מעשר עני
)שאותו נותני לעניי(

'לא תתגודדו'

א .א היה כתוב 'תגודדו'  היינו לומדי רק על איסור עשיית חבורה למת
א .א היה כתוב 'תתגודו'  היינו לומדי רק על איסור התחלקות חבורות חבורות

איסור

אבל כיוו שכתוב 'לא תתגודדו' 
לומדי מהפסוק את שני הדיני

'לא תתגודדו'

באותו מקו:
ר"ל ורב:

נוהג אפילו בבתי די שוני )לכ ב"ש לא נהגו כפסק(

ר"י ושמואל :נוהג רק באותו בית די )לכ ב"ש נהגו כפי פסק(

במקומות שוני:

לכ:
א .מגילה נקראת בכרכי בזמ אחד ובכפרי בזמ אחר.
ב .במקומו של ר"א חיללו שבת כדי להכי מכשירי מילה,
ג .בגליל אכלו עו %ע חלב )למרות שביהודה לא נהגו כ!(
ד .במקומו של ריב"ל טלטלו נר שכבה )למרות שבמקומו של ר'
יוחנ לא עשו זאת(

כול מודי :אינו נוהג בכלל

ניסיו הוכחה שב"ש לא נהגו לפי הפסקי שלה
המשנה קובעת שבית הלל נשאו נשי מבית שמאי
מכא שבית שמאי לא נהגו כפסק

הצרות של ב"ש שהתייבמו 
הצרות של ב"ה שהתחתנו ע זרי 

דחיה :ב"ש נהגו לפי פסק  אבל א היתה אישה שנולדה
מצרת קרובה ה היו מודיעי על כ! לב"ה

לפי ב"ה  עברו על כרת )איסור 'אשת אח'(
לפי ב"ש  עברו רק על לאו )לא תהיה אשת המת...לאיש זר(

לכ:
בנות הצרות של ב"ש )שהיו בנות חייבי כריתות(  היו ממזרות לפי ב"ה
בנות הצרות של ב"ה )שהיו בנות חייבי לאווי(  היו מותרות לפי ב"ש

כיוו שב"ש סברו שבני חייבי לאווי מותרי
)בניגוד לר"ע שהפ! אות לממזרי(
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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הוכחות מ'יבמות' שב"ש נהגו לפי הפסקי שלה
הוכחה:
ר"ש קובע שבית הלל נמנעו מלישא נשי שה ודאי בנות צרות מבית שמאי )מכא שב"ש נהגו כפסק(

ניסיו הוכחה:

דחיה:
מדובר בצרות שהתחתנו ע אנשי
זרי )כשיטת ב"ה(
רשב"ג חשש שא נצרי! אות חליצה
ה יתגנו על בעליה.

רשב"ג התנגד ליוזמתו של ריב"נ )שהציע שהצרות יחלצו וכ! יצאו ידי חובת כול(

מחשש שזה יפגע בצרות הראשונות.
מכא שהיו צרות שהתחתנו ע האחי )כשיטת ב"ש( שעליה חשש רשב"ג
שתקנתו של ריב"נ תפסול אות

ניסיו הוכחה:
ר"ט חיכה להזדמנות שתבוא לידו צרת הבת והוא ישיא אותה לאח )כשיטת ב"ש(
מכא שב"ש נהגו כדבריה.

דחיה:
ר"ט רצה להשיאה לאיש זר )כשיטת ב"ה(
כדי לחדש שלא מקבלי את יוזמת ריב"נ
)שהציע חליצה מספק(

הוכחה:
הברייתא מספרת שעל א %שר' אלעזר ב צדוק היה מתלמידי שמאי  הוא היה נוהג כב"ה.

מכא ששאר תלמידי שמאי נהגו כשמאי
הוכחה:
ר' יהושע פחד לפסוק נגד ב"ש מחשש שבני הצרות )שלפי ב"ה ה פסולי( ירוצצו את ראשו
מכא שב"ש נהגו כפסק )שהרי היו אנשי שה בני צרות  שלפי ב"ה הינ פסולי(

לפי ר"י ממזרי ה רק בני של
חייבי מיתות בי"ד.
אבל בני שנולדו מחייבי כריתות
אינ ממזרי אלא רק פסולי.

הוכחה:
הברייתא מספרת שבימי ר' דוסא ב הרכינס התירו ב"ש את הצרות

ניסיונות הוכחה מדיני אחרי  שב"ש נהגו לפי הפסקי שלה
ניסיו הוכחה:

דחיה:

ר"ע נהג לעניי מעשרות ג כב"ה וג כב"ש) .הוא עישר אתרוג שנלקט בא' שבט ג
לפי השנה הקודמת שמא ט"ו בשבט הוא ר"ה ,וג לשנה הבאה שמא א' שבט הוא ר"ה(

ר"ע נהג רק כב"ה )והוא החמיר כיוו
שהסתפק מהו ר"ה לפי ב"ה(

ניסיו הוכחה:
שמאי הזק סיכ! בשביל נכדו הקט )כשיטת ב"ש המחייבי קטני בסוכה(

דחיה:
כשלא מוכח שפוסקי בצורה שונה  מותר
)וכא יכלו לחשוב ששמאי רצה לאוורר את החדר(

ניסיו הוכחה:
בית שמאי הרחיבו חור שחיבר בי שוקת יהוא למקווה )כיוו שסברו
שחיבור מקוואות הוא רק כשרוב הדופ פרוצה(
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יבמות טז) .ש (3עד יז) .סו הפרק(
קדושה ראשונה היתה קדושת כיבוש שלא לוותה בקשר פנימי לאר! .לכ היא תקפה רק כשהכיבוש קיי" .כשנגמר הכיבוש פקעה הקדושה.
קדושה שניה היתה קדושת ירושה והתנחלות שיצרה קשר פנימי לאר!  לכ קדושה זו תקפה לעול".
עמו ומואב  בסוגייתנו מוזכר שעמו ומואב אינ" קדושי" בקדושת אר! ישראל )ולכ לא נוהגת ב" שמיטה( ע" זאת חכמי" תיקנו
שלמרות שאינ" אר! ישראל ינהג בה" די תרומות ומעשרות .לכ נוצר ש" מצב מוזר שבו מפרישי" תרומות ומעשרות בשנת שמיטה
)באר! אי תרו"מ בשמיטה כיוו שכל השדות הינ" הפקר ,בחו"ל אי תרו"מ בשמיטה כיוו שלא נוהג בה" א פע" די תרו"מ(

מדוע עמו ומואב לא קדושי" בקדושת אר! ישראל

פסקיו של חגי הנביא )כפי שהעיד רדב"ה(:
א .צרת בתו
ב .בעמו ובמואב
ג .תרמוד וקרדוי

 מופקעת מייבו",
 מפרישי" מעשר עני בשנת השמיטה.
 מקבלי" מש" גרי"

ה" נקדשו רק בקדושה ראשונה )בימי יהושע(  שקידשה זמנית,
ולא נקדשו בקדושה השניה )בימי עזרא ונחמיה(  שקידשה לעול"

ר' יוחנ )לפי הבנה אחת בו( וסביא חלקו על די זה:
ה" סברו שמתרמוד לא מקבלי" גרי".

מדוע לא מקבלי" גרי" מתרמוד
)ועבד שבא על יהודיה הב ממזר(
הסבר א' :ה" צאצאי עבדי שלמה
הסבר א' :ה" צאצאי הבבלי" שהחריבו את המקדש )וגוי שבא על יהודיה הב ממזר(

צאצאי עשרת השבטי"

הערה חשובה :דיו הגמרא כא הוא
לפי השיטה שעבד וגוי שבאו על
יהודיה  הב ממזר.
אבל להלכה פוסקי" כדעה אחרת
הסוברת שהב אינו ממזר

מדוע ר"א ור"י סוברי" שה" פסולי"?
כיוו שגוי שבא על יהודיה הב ממזר
ר' אסי:
ר' יוחנ )לפי רש"י( :כיוו שה" נשאו קרובות

ר' יוחנ ור' אסי :יהודי" פסולי"
שמואל:

גויי"

והיהדות נקבעת
לפי האמא
מדוע שמואל סובר שה" גויי"?
הסבר א' :כי ה" צאצאי עשרת השבטי" רק דר' האבא )כל הבנות שלה" התעקרו(
הסבר ב' :כיוו שנטמעו בגויי" הוציאו אות" חכמי" מכלל ישראל!!!

נפקא מינה בי הדעות
אד" שבא ממקומות שבה" היו עשרת
השבטי" וקידש יהודיה  הא" חוששי"
לקידושיו
)ר"י ור"א חוששי" לקידושיו שמא הוא יהודי,
שמואל לא חושש כיוו שודאי שהוא גוי(
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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יבמות יז) .תחילת הפרק( עד יח) :המשנה(
ביאורי מושגי
הדר שהתורה קבעה כדי ששומרת היב והיב יהיו נשואי היא ייבו )היב בא על שומרת היב( .א היב קידש את שומרת היב )כדר
שמקדשי אישה רגילה( זה נקרא עשה בה מאמר.
)במקרה זה לפי חכמי היא מקודשת מדרבנ ,לפי ב"ש מהתורה ,ולפי ר"ש ספק הא מועיל לגמרי או שאינו מועיל כלל .בירושלמי מופיעה שיטה
ייחודית הסוברת שלא רק שהיא מקודשת מהתורה אלא שא #לכתחילה יכול לייב באמצעות מאמר(

משנה
אשת אחיו שלא היה בעולמו

מניי ש'אשת אח שלא היה בעולמו'  אסורה

'אח חדש' שנולד לאחר שאחיו מת
כל נשות ה'אח המת' אסורות על ה'אח החדש'.

'ישבו אחים יחדיו'  -רק כשהאחי חיו )ישבו(

יחד יש ייבו,

א אח 'ותיק' ייב את אשת המת )לאחר שה'אח החדש' נולד(:
כל נשות ה'ותיק' אסורות על ה'אח החדש'.
א אח 'ותיק' עשה מאמר באשת המת )לאחר שה'אח החדש' נולד(:
ה'אח החדש' חול %לנשות עושה המאמר אבל לא מייבמ

מניי שדי ייבו נוהג רק באחי מ האב
א.

יש צור בשני הלימודי:
א היה רק את הלימוד הראשו
היינו חושבי שצרי שיהיו אחי ג מהאב וג מהא

'ישבו אחים יחדיו' -

)רק אחי שה חולקי נחלה יחדו  יש בה די ייבו(

)מבני יעקב לומדי שרק אחי מהאב הינ אחי(

)בני יעקב היו אחי מהאב  כ ג ייבו תק #רק באחי מהאב(

א היה רק את הלימוד השני
היינו לומדי מהמילה 'אחי' שנאמרה ג על אברה ולוט
שג אחיי מוגדר אח.

ב.

'ישבו אחים יחדיו' ' -אחים אנחנו בני אב אחד'-

לפי כל השיטות אי הבדל בי
מצב שבו יש אח אחד )שאז
ברור מי ייב או יחלו (%למצב
שבו יש כמה אחי

הקשר שבי שומרת יב לאחי
אפשרות א'  יש זיקה:
לכ 

ריב"ב )ושמואל( :קרובותיה אסורות בחייה ובמותה,

אפשרות ב'  אי זיקה:
ולכ  ר' מאיר )ורב(:
ר' גמליאל:

קרובותיה מותרות אחרי מותה

)ובחייה אסורות כדי לא לבטל מצוות יבו(

קרובותיה מותרות בחייה ובמותה )למרות שמבטל מצוות יבמי(

השלכה נוספת לשאלה הא יש זיקה:
מה היחס שבי שומרת היב לנשות האחי?
א אי זיקה  אי קשר ביניה,
א יש זיקה  היא מוגדרת כצרה שלה.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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לא נית להוכיח מהמשניות הבאות על די זיקה

די זה שאחות יבמה מותרת
לאחר מיתה הינו פשוט לפי
כול
שהרי שאפילו אחות אישה
מותרת לאחר מיתה

נושא משנה א'  היתר קרובות לאחר מיתה
ניסו הוכחה:
המשנה קובעת שאחות יבמה מותרת לאחר מיתה 
משמע שאמא של היבמה אסורה לאחר מיתה  מכא שיש זיקה,
דחיה:
ייתכ שג אימא של היבמה מותרת )המשנה דיברה על אחות משו שג ברישא דובר על אחות(

נושא משנה ב' )המשנה שלנו(  הקשר בי 'שומרת היב' לנשות האחי
ניסו הוכחה:
המשנה קובעת שרק א עשה מאמר  'שומרת היב' מוגדרת כצרה של אשת האח
משמע שסת כ )א לא עשה מאמר( אי קשר בי 'שומרת היב' לאשת האח  מכא שאי זיקה,
דחיה:
ייתכ שג א לא עשה מאמר היא מוגדרת כצרה )והמשנה דיברה על מקרה של עשה מאמר כדי
לחדש די צדדי  לא פוסקי כב"ש הסוברי שמאמר דינו כייבו מושל(
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יבמות יח) :המשנה( עד יבמות כ) .המשנה(
הסוגיא שלנו מציגה ארבעה דיני שבה מציג ר"ש שיטה ייחודית
 מובא במשנה
די מס' 1
 .1אשה מיובמת

 הינה אשתו של המייב בלבד

)חכמי סוברי שהיא נחשבת ג אשתו של האח המת(

 מובא על ידי ר' אושעיא והגמרא דנה במש #עמוד וחצי הא הוא תק) $למסקנה די זה נדחה(:
די מס' 2
)חכמי מחשיבי אותה כאשתו בצורה חלקית בלבד(
 2אשה העומדת לייבו )בפני אח אחד(  נחשבת אשתו לחלוטי

דיני מס'  3ו  4במהל #הדיו בשיטת ר' אושעיא מביאה הגמרא ברייתות שבחלק מה הוזכרו דיני אלו:
.3

מאמר  ספק הא מועיל לגמרי או שאינו מועיל כלל

.4

נפלו לפניו  2אחיות ) 2אחיו היו נשואי ל  2אחיות ומתו(  שתיה מופקעות מייבו

)חכמי סוברי שמאמר מועיל חלקית(
)חכמי סוברי שחייב לחלו( לשתיה(

די מס'   1אשה מיובמת הינה
אשתו של המייב בלבד

משנה
אשת אחיו שלא היה בעולמו
המקרה :אח מת והפיל את אשתו לייבו  ולאחר מכ נולד 'אח חדש'
טעמו של ר' שמעו:
כשהאח החדש נולד  האישה היתה מותרת עבורו
א כבר לפני שה'אח החדש' נולד  ייב אח 'ותיק' את אשת המת:
ר"ש :האישה המיובמת )וכל שאר נשות הותיק( מותרת על ה'אח החדש'.

)היא נחשבת רק אשתו של האח הותיק .הקשר אל
האח המת פקע ממנה לחלוטי(

ת"ק :האישה המיובמת )וכל שאר נשות הותיק( אסורה על ה'אח החדש'.

טעמ של חכמי:
כשהאח החדש נולד  האישה נחשבה עדיי ג
כאשתו של המת )' ְויִבמה'  -אחרי הייבו היא עדיי
נחשבת ג 'אשת המת'(

לפי ר"א המקרי שבה ר"ש אוסר אשת אח
שלא היה בעולמו ה:
א .כשאי אח ותיק,
ב .כשהאח הותיק לא ייב כלל )ג אחרי
הולדת החדש(

די מס'   2אשה העומדת לייבו
נחשבת אשתו לחלוטי

כשהאח הותיק ייב רק אחרי שהאח החדש נולד
ר"א :ג אז מתיר ר"ש את האישה

)כיוו שאשה העומדת לייבו  נחשבת מיובמת(

נדחה

ר"פ :במקרה זה אוסר ר"ש את האישה )כיוו שרק הייבו בפועל קובע(
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נסיונות דחיה לשיטת ר' אושעיא )הסובר שלפי ר"ש אישה העומדת לייבו נחשבת כמיובמת( שנכשלו
כא מופיע די מס'  3של
ר"ש )מאמר ספק הא
מועיל לחלוטי או שלא
מועיל(

נסיו דחיה ממשנה  שנכשל
המקרה:
שלב א' :אישה נפלה לפני שני אחי לייבו,
שלב ב' :אחד האחי )שנשוי כבר לאישה אחרת( עשה מאמר באישה
שלב ג' :האח שעשה מאמר מת )והפיל לייבו שתי נשי  .1אשתו  .2זו שעשה בה מאמר(
הדי:
)כיוו שמאמר מועיל חלקית(
ת"ק :האח שנותר  חול( לשתיה,
ר"ש :האח שנותר  מייב אחת וחול( לשניה) .כיוו שמאמר או שמועיל לגמרי או שלא מועיל כלל(

ניסיו הדחיה מהמשנה:
א .א אישה שנופלת לייבו נחשבת כמיובמת  שתי הנשי נחשבות כנשותיו של האח שמת זה עתה.
ב .א כ  #מספיק שהאח הנותר יטפל רק באישה אחת )והאישה השניה תיפטר אוטומטית(
ג .אבל ר"ש סובר שהאח צרי #ל'טפל' בשתי הנשי )לייב אחת ולחלו( לשניה(
מסקנה :ר"ש לא סובר שנופלת לייבו נחשבת כמיובמת

דחיה לדחיה:
רק כשהיבמה נפלה לפני
אח אחד אומרי שהיא
נחשבת כבר מיובמת
)אבל במשנה מדובר על
כמה אחי ואז לא אומרי
שהיא נחשבת כמיובמת(

נסיו דחיה ממשנה  שנכשל
המקרה:
שלב א' :שתי אחיות היו נשואות לשני אחי
שלב ב' :שני האחי מתו )ושתי האחיות נפלו לייבו לפני אח נוס($

כא מופיע די מס'  4של
ר"ש ) 2אחיות שנפלו לפני
יב  שתיה פטורות(

הדי:
ת"ק :האח הנוס  $חול( לשתיה,
ר"ש :שתיה פטורות
ניסיו הדחיה מהמשנה:
א .א אישה שנופלת לייבו נחשבת כמיובמת  האישה הראשונה שנפלה לייבו  נחשבת אשתו של האח הנוס.$
ב .א כ  #האישה הראשונה חייבת בייבו )כיוו שנחשבת כמיובמת( ,והשניה פטורה מייבו )משו אחות אשתו(.

ג .אבל ר"ש פטר את שתי האחיות.
מסקנה :ר"ש לא סובר שנופלת לייבו נחשבת כמיובמת

דחיה לשיטת ר' אושעיא

דחיה לדחיה:
מדובר כששתי
הנשי נפלו
ביחד לייבו
)ר"ש סובר
שאפשר לצמצ(

)הסובר שלפי ר"ש אישה העומדת לייבו נחשבת כמיובמת(

דחיה מברייתא
ר"ש קבע במפורש שא ה'ותיק' ייב אחרי שה'חדש' נולד  האישה אסורה על החדש
מכא סתירה לר' אושעיא )הסובר שג א הייבו בפועל היה אחרי הלידה  כבר מרגע הנפילה היא נחשבת מיובמת(

אי אפשר לתר(
שר"ש דיבר על
מקרה של שני
אחי  כיוו
שכתוב 'זה הכלל'

דחיה מברייתא
בברייתא מובאת דעה שמחלקת בי מקרה שבו ה'ותיק' ייב לפני שה'חדש' נולד למקרה שבו ייב אחרי שה'חדש' נולד
הדעה זו חייבת להיות לפי ר"ש )כי חכמי לא מחלקי בי המקרי ואוסרי בכל מצב(
מכא סתירה לר' אושעיא )הסובר שג א הייבו בפועל היה אחרי הלידה  כבר מרגע הנפילה היא נחשבת מיובמת(
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מאמר בעל כרחה של היבמה
חכמי :לא מועיל
מועיל
רבי:

טעמ של חכמי :לומדי מקידושי רגילי )קידושי בעל כרח לא מועילי(

טעמו של רבי:

לומדי מייבו )ייבו בעל כרחו מועיל(

מקרה שבו משתלבי:
די מס' ) 1הא אשה מיובמת הינה אשתו של המייב בלבד או ג של אשת המת( ודי מס' ) 3מה מעמדו של מאמר(

המקרה :אח ותיק שעשה מאמר באשת המת  ואחר כ #נולד האח ה'חדש'

שיטת חכמי
א הותיק היה מייב 
אשת המת  אסורה )כיוו שהיא ג אשתו של המת(
נשות הותיק  אסורות )כיוו שה צרותיה של אשת המת(

א הותיק לא היה עושה כלו 
אשת המת  אסורה )אשת אחיו שלא היה בעולמו(
נשות הותיק  מותרות) ,כי אינ קשורות לאשת המת(

אבל הותיק עשה בה מאמר

שיטת ר"ש
א הותיק היה מייב
אשת המת  מותרת )כיוו שהיא רק אשתו של האח הותיק(
נשות הותיק  מותרות )כיוו שאשת המת מותרת(

א הותיק לא היה עושה כלו
אשת המת  אסורה )אשת אחיו שלא היה בעולמו(
נשות הותיק  מותרות )כי אינ קשורות לאשת המת(

אבל הותיק עשה בה מאמר

ומאמר לפי ר"ש הינו ספק:

ומאמר לפי חכמי הינו חצי ייבו:
נשות הותיק:
חולצות ולא מתייבמות) ,א היתה מתייבמת ה היו

נשות הותיק:
מותרות בכל מקרה) ,ג א המאמר הוא ייבו וג א אינו כלו(

אסורות לחלוטי אבל היא רק התייבמה חלקית(
אשת המת )שעשו בה מאמר(:
אסורה לחלוטי על האח החדש )מדי אשת אחיו שלא היה
בעולמו(

אשת המת )שעשו בה מאמר(:
או אסורה לחלוטי על האח החדש )א מאמר לא עשה כלו(
או שייבו נשות הותיק פוטר אותה )א מאמר הריהו כייבו(

לכ להלכה
חול( לאחת מנשות הותיק  ואשת המת פטורה.
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יבמות כ) .המשנה( עד כא) .ש(10

המילי 'זה הכלל' באות ללמד על
צרת איילונית
)לא ברור הא ה באי ללמד
שהיא אסורה או שהיא מותרת(

המשנה
כללי ייבו

מופקעת מדי ייבו )לא חולצת ולא מתייבמת(

כשהיבמה אסורה באיסור כרת:
חולצת אבל לא מתייבמת,
כשהיבמה אסורה באיסור לאו או באיסור דרבנ:
כשהיבמה היא אחות של יבמה נוספת האסורה באיסור כרת :חולצת ומתייבמת,
מה איסורי לאו?
אלמנה  לכה"ג,
גרושה  לכה הדיוט,
ממזרת ונתינה  לישראל ,בת ישראל  לנתי וממזר.

מהו איסור קדושה
לפי המשנה :איסור לאו,
לפי ר' יהודה :איסור דרבנ

טעמה של המשנה:
'קדושי יהיו לאלוהי'  איסורי כהונה
טעמו של רבי:
קדש עצמ& במותר ל&  גזרות דרבנ

מהו איסור מצוה
לפי המשנה :איסור דרבנ,
לפי ר' יהודה :איסור לאו

טעמה של המשנה:
מצוה לשמוע דברי חכמי
טעמו של רבי:
'אלה המצוות'

מדוע עשה של ייבו לא דוחה לא תעשה של איסורי לאווי

)מאורסת לכה"ג ,גרושה לכה רגיל ,ממזרת ונתינה(

ניסיו תירו' א'
מהפסוקי לומדי ש:
'ועלתה יבמתו השערה'  יש מקרי שבה יבמה חולצת ולא מתייבמת
'ואם לא יחפוץ האיש'  משמע שרק מי שיכולה להתייב יכולה לחלו'

למסקנה להלכה )בעקבות הברייתא(:

א ייב  ייבומו מועיל וצרתה פטורה

לכ:
הפסוק הראשו )שמאפשר חליצה(  הוא על איסורי לאוי )שבה תופסי קידושי(
הפסוק השני )שמונע חליצה(  הוא על איסורי כרת )שבה לא תוספי קידושי(

דחיה :ראינו בבריתא שפצוע דכה
שבדיעבד א ייב  יבומו ייבו!!!

ניסיו תירו' ב'
איסור אלמנה הוא עשה )קדושי יהיו לאלוהיה( ו'לא תעשה' )אלמנה...לא יקח(

דחיה :מה ע ממזרת ונתינה!
)שעליה לא נאמר והתקדשת(

ניסיו תירו' ג'
ר"ל :עשה דוחה לא תעשה רק כשאי ברירה )אבל כא יש ברירה  יכול לחלו'(

דחיה :ראינו בבריתא שפצוע דכה
שבדיעבד א ייב  יבומו ייבו!!!

להלכה ייבומו ייבו )ופוטר את צרתה( אבל אי דחיה מכא
לסברא של ר"ל כיוו שחליצה במקו ייבו אינה מצוה

תירו' ד'
מצוות ייבו יש רק בבעילה הראשונה  חכמי חוששי שא יבעל פע ראשונה יבוא לבעול פעמי נוספות )שבה אי מצוה(
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המקור לאיסורי עריות מדרבנ )שניות(

' .1התועבות האל' 

התורה מתייחסת רק לתועבות החמורות  אבל ישנ ג תועבות קלות שג אות יש לאסור

' .2ואיזן וחיקר' 

שלמה התקי איסורי נוספי שיחזיקו את איסורי התורה) .מבנה איסורי התורה איננו של ללא התוספת(

' .3פרעהו אל תעבור בו'  יש לאסור איסורי נוספי כדי להרחיק את האד מאיסורי התורה,
' .4ושמרתם את משמרתי'  יש עניי להוסי ,איסורי משל עצמנו על איסורי התורה.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

©עמיחי גורדיישיבת הר עציו

2

בס"ד
ביאורי מושגי  באמצע העמוד הבא

יבמות כא) .ש 13מהרחבות( עד כב) .המשנה(

הנשי האסורות

משפחתו האסורה עליו
די תורה+תוספות הדרבנ )התוספות מודגשות(

די תורה

שני דורות מעליו

שני דורות מעליו
)הכל מותר(

אשת סביו,

סבתו,

ספק  אחות סביו,
ספק  אשת אחי סביו )רק מהאב(,

ספק  אחות סבתו,

דור אחד מעליו
אשת אביו,
אחות אביו,
אשת אחי אביו )רק מהאב(,

דור אחד מעליו
אימו
אחות אימו,

אשת אביו,
אחות אביו,
אשת אחי אביו )ג מהא(,

דורו

דורו

אשת אחיו,

אחותו

בתו

לפי רב חכמי הוסיפו ג את הנשי הללו
עד סו #כל הדורות:
 3דורות ומעלה  מעליו
אשת ה'סבא רבה' )וכ הלאה(
ה'סבתא רבה' )וכ הלאה(

הגמרא הסתפקה
לגבי  אשת אחי
אימו מהא 
ולבסו #פשטה
לאיסור

דור אחד מתחתיו
אין תוספות של איסורי דרבנן

שני דורות מתחתיו

שני דורות מתחתיו
נכדתו

האמוראי
הסתפקו עד כמה
יש להעתיק
)כלומר :הא יש
להעתיק ג את
האיסור על האחות
והגיסה(

איסורים
אין אין
דרבנן
תוספות איסורי
תוספות של

דור אחד מתחתיו
אשת בנו

אימו
אחות אימו,
אשת אחי אימו) ,ג מהא(,

הגזרות על שני
דורות מעליו הינ
גזירות מחשש
לאיסורי התורה
של דור אחד מעליו

אשת נכדו

נכדתו

 3האיסורי הראשוני הינ הגדלת איסור דרבנ  לכ ה מופיעי בדברי רב.
איסור נינה אינו הגדלה של איסור דרבנ אלא של איסור תורה )נכדה אסורה
מהתורה(  ולכ הוא מוזכר בברייתא של ר' חייא

חריגי להוספה )חריג א' רק לפי זעירי ,חריג ב' לפי כול(

 3דורות ומעלה  מתחתיו
אשת הני )וכ הלאה(
הנינה )וכ הלאה(

א .סבא רבה שלא נושא את ש המשפחה )אינו אב אבי אביו  באמצע היתה אימא( 
אשתו מותרת
ב .ני שלא נושא את ש המשפחה )אינו ב ב בנו  כיוו שבאמצע היתה בת( אשתו
מותרת.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

©עמיחי גורדיישיבת הר עציו

3

בס"ד
משפחת אשתו האסורה עליו

מקרי שבה איסורי משפחתו חמורי
אחיות ,גיסות ,נשות האב והסב ,וכלות )נשות הבני והנכדי(:
 נאסרו,
במשפחתו

די תורה )במשפחת אשתו לא
הנשי האסורות
הוסיפו חכמי איסורי )בדורות אלו((

במשפחת אשתו  לא נאסרו )חו' מאחותה שנאסרה ,אבל רק בחיי אשתו(

שני דורות מעליה
סבתה

מקרי שבה איסורי משפחת אשתו חמורי

דור אחד מעליה

סבתות:
במשפחתו

אימה

 נאסרו מדרבנ )מהתורה ה מותרות(

במשפחת אשתו  נאסרו מהתורה
הדור שלה
אחותה )רק בחיי אשתו(

ביאורי מושגי
הסיבה להבדל שבי איסורי משפחתו לאיסורי משפחת אשתו:
מו"ר הרב ליכטנשטיי מסביר שבעוד שמשפחתו נאסרה עליו מדי קירבה
)ולכ האחיות ,הגיסות והכלות נאסרו( משפחת אשתו נאסרה עליו לא מדי
קירבה אלא מדי אחר )ולכ האחיות הגיסות והכלות מותרות(
התורה קובעת שאסור לאד לישא שתי אחיות בחייה ,אבל אחרי מיתת
אשתו מותר לישא את אחותה .מכא אנו רואי שאיסור שתי אחיות אינו
איסור קירבה אלא איסור של נשיאת שתי נשי הקרובות זו לזו) .א זה היה

דור אחד מתחתיו
בתה
שני דורות מתחתיו
נכדתה

איסור קירבה הוא היה נוהג ג אחרי מות אשתו(

מאותה סיבה אסור לשאת א ובתה וכ סבתא ונכדתה .לא בגלל שהסבתא
קרובה לבעל אלא כיוו שאסור לישא שתי נשי הקרובות זו לזו) .לכ נוצר
מצב אבסורדי לפיו מהתורה מותר לישא את הסבתא של עצמו ,אבל אסור לישא את
הסבתא של אשתו(

לפי ר' חייא חכמי הוסיפו ג את
הנשי הללו בדור השלישי:
 3דורות ומעלה  מעליה:
ה'סבתא רבה'
 3דורות ומעלה  מתחתיו:
הנינה

הגמרא הסתפקה מה הדי לגבי
הדור הרביעי ומעלה )הא ג ה
אסורי או שהאיסור נעצר בדור
השלישי(

קירבה בגרי
איסורי עריות
איסורי תורה 
איסור דרבנ )שניות(  מותרות לה,

אסורות עליה )תקנה  כדי שלא יאמרו שכשהיו גויי נהגו קדושה גדולה יותר(

הלכות עדות
אחי מהאב  מעידי זה לזה לכתחילה,
אחי מ הא  מח' הא מעידי לכתחילה או רק בדיעבד,
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

הסיבה להבדל שבי תחו
העדות לתחו עריות:
גר שהתגייר נחשב כאילו נולד
ולכ מעיקר הדי אי לו קרובי
כלל וכלל.
אלא שבעריות המסורות לכל
חששו ,ובעדות שמסורה רק
לבי"ד לא חששו.
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יבמות כב) .המשנה( עד כג) :המשנה(
ביאורי מושגי
כל מקו שהתורה נתנה עונש )למשל מי שמחלל שבת דינו מיתה( אי מענישי אותו אלא א כ נאמרה לו ג אזהרה ,שהבהירה
שהפעולה שעליה מענישי אסורה )למשל אסור לחלל שבת(.
לגבי האזהרה נאמר הכלל ש'אי עונשי מ הדי' .א לא נאמרה האזהרה במפורש  ג א נית ללמוד אותה בק"ו אי מענישי עליה
)א כי למרות שאי מענישי הפעולה ודאי אסורה מהתורה(.

משנה
ממזר:
נחשב אח
נחשב ב

מניי שממזר נחשב ב )ופוטר מייבו(:
'ובן אין לו'  חפש א אי לו ב.

)לעניי ייבו ,היטמאות במותו ,וירושה(
)לעניי ייבו ,היטמאות ,ירושה ואיסור הכאה וקללת אביו(

מניי שממזר נחשב אח )ומחייב בפרשת ייבו(:
א הוא נחשב ב לעניי פטור הוא נחשב אח לעניי חיוב.

בנ של יהודי וגויה או יהודי ושפחה
לא נחשב אח )כיוו שאינו נחשב יהודי(
לא נחשב ב )כיוו שאינו נחשב יהודי(

מניי שב של יהודי ושפחה  לא נחשב יהודי
כול' :האישה וילדיה  -תהיה לאדוניה' הילדי הולכי לפי האישה) .הפסוק מדבר על שפחה כנענית שהולידה ילדי לעבד עברי(

מניי שב של יהודי וגויה  לא נחשב יהודי

'בת אשת אביך'  אחות #שאימה לא נחשבת אשת אבי) #כיוו שהיא גויה(  אינה נחשבת אחות#

ריב"י:

ר"ש )שדורש טעמא דקרא(' :כי יסיר את בנך מאחרי'  ב שנולד לבת #ולגוי קרוי יהודי )בנ ,(#ב שנולד מגויה ומבנ #לא נקרא יהודי.
צרי #פסוקי נפרדי לשפחה וגויה כיוו ששפחה חמורה בכ#
ששייכת במצוות וגויה חמורה בכ #שיש לה ייחוס אבות

על מה עובר אד שבא על אישה שהיא ג אחותו וג בתה של אשת אביו:
חכמי)ר"ש( :שני איסורי )ג אחותו וג בת אשת אביו(
איסור אחד )משו אחותו(
ריב"י:

טעמ של חכמי

)שמחייבי פעמיי(

'בת אביך או בת אמך'  מכא שאחותו אסורה,
'בת אשת אביך  מכא שבת אשת אביו אסורה באיסור נוס$

טעמו של ריב"י

)שלא מחייבי פעמיי(

'אחותך היא'  מכא שהיא אסורה רק משו אחותו.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

א היא אחותו אבל אימה לא נשואה לאביו:
כול מודי שחייב רק כרת אחד,
א איננה אחותו אפילו א אימה נשואה לאביו:
היא מותרת

תגובת ריב"י:
מ'בת אשת אבי '#לומדי שבתו של גויה ויהודי  נחשבת גויה
ואינה נחשבת בתו של היהודי

תגובת חכמי:
מ'אחות '#לומדי שמי שהיא אחות ג מהאב וג מהא אסורה
)לא לומדי ק"ו מאחות שהיא רק מהאב – שאי מזהירי מ הדי(
מ'היא' לומדי לימוד לכל התורה ש'אי מזהירי מ הדי' )עיי
ביאור מושגי(
תגובת ריב"י:
מכ #שהמילי 'אחות #היא' נאמרו סמו #ל'בת אשת אבי) '#ולא
סמו #ל 'בת אימ ('#לומדי את שני הדברי.
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יבמות כג) :המשנה( עד כד) .המשנה(
ביאורי מושגי
קידושי שנמסרו לביאה  תהלי יצירת הבית היהודי מורכב משני שלבי .שלב הקידושי )שהינו שלב טקסי ופורמלי ,שלב זה נעשה
כיו על ידי נתינת הטבעת( ושלב הנישואי )שהינו שלב מציאותי וקיומי ובו בני הזוג חיי ביחד ,שלב זה נעשה כיו בחדר הייחוד(
הגמרא במסכת קידושי דנה הא נית לבצע את השלב הראשו )קידושי( כשברור שלא נית לבצע את השלב השני )נישואי( מקרה
זה נקרא 'קידושי שלא נמסרו לביאה'.
דוגמא למקרה כזה הוא אד שמקדש אחת משתי אחיות ואינו יודע את מי מה קידש .הוא אינו יכול להתייחד ולישא א $אחת מה )שמא היא
אחות אשתו(  במקרה זה יש את השלב הראשו )הקידושי( אבל לא נית לבצע את השלב השני.
א המשנה שלנו היתה מדברת על מקרה כזה היינו יכולי לדייק שקידושי שלא נמסרו לביאה הינ קידושי .כדי להמנע מכ הגמרא מעמידה
את המשנה במקרה שבו בזמ הקידושי היה ידוע מי היא האחות המקודשת.

המשנה
קידש אחת משתי אחיות

)ואינו יודע מי(

א הוא חי:
נות גט לשתיה

לא נית לדייק מכא על די 'קידושי שנמסרו לביאה' )עיי
ביאור מושגי(

שהרי ייתכ שמדובר כא כשבזמ הקידושי ידעו מי היא
האחות שקודשה )ורק אחר כ שכחו(.
והחידוש בדברי המשנה הוא במקרה שמת ולו שני
אחי )שצרי קוד לחלו %ואחר כ לייב(

א הוא מת:
כשיש לו אח אחד :האח חול %לשתיה,
כשיש לו  2אחי :אח אחד חול %לאחת,
השני מייב את השניה
)וא שניה ייבמו  אינ צריכי להוציא אות(

מדוע אינ צריכי להוציא:
כיוו שיש תרחיש שלפיו ה נהגו כהוג )במקרה שבו
האחות שקודשה יובמה ראשונה(

דיני אלו תקפי ג א יש אד
נוס $שקידש את האחות השניה,
)בי א לאד הנוס $יש שני אחי
ובי א יש לו אח אחד(

החידוש במקרה שבו לאחד מהמקדשי יש אח בודד ולשני יש צמד אחי:
א .לא חוששי שא אחד מצמד האחי ייב  יבוא ג האח הבודד לייב,
ב .סדר הפעולות של צמד האחי  קוד אח אחד צרי לחלו ,%ורק אחר כ האח השני יכול לייב.
החידוש במקרה שבו לשני המקדשי יש צמד אחי:
לא חוששי שיוותרו על שלב החליצה ,ויסתפקו בכ שאח אחד מכל צמד מייב את אחת האחיות.

ציטוט מהמשנה
שני אנשי שקידשו שתי אחיות )ולא יודעי מי קידש מי(

מתו  ולכל אחד מה יש צמד אחי:
אח אחד מכל צמד האחי  חול %לאחות אחת
האח השני מכל צמד האחי  מייב את האחות השניה )לא זאת שאחיו חל %לה(

תני שילא:
ג א אלו שמייבמי ה כהני  מותר לה
לייב )למרות שייתכ שה מייבמי חלוצה(
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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חלוצה מותרת לו.
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יבמות כד) .המשנה( עד כה) .המשנה(
ביאורי מושגי
המגרש את אשתו משו נדר או ש רע לא יחזיר  חכמי חששו שאד יגרש את אשתו משו נדר או ש רע ולאחר מכ היא
תתחת ע אד אחר ואז יתברר שהש הרע היה טעות או שהאישה התירה את נדרה.
החשש הוא שכשהבעל הראשו יגלה זאת הוא יטע שהגירושי היו בטעות )אילו הוא היה יודע שהנדר יופר או שהשמועה לא נכונה הוא
לא היה מגרשה( ואז הגט יתבטל ובניה מהבעל השני יהיו חלילה ממזרי )כיוו שהיא נשואה עדיי לראשו( .לכ תיקנו חכמי שהוא לא
יוכל להחזיר את אשתו בשו מצב ג א יתברר שהנדר מופר ושהשמועה מוטעת .כ הוא לא יוכל לטעו שהגירושי היו בטעות.

המשנה
לאח הגדול יש זכות קדימה במצות הייבו

)אבל ,א קד אח קט וייב  מועיל(

'הבכור אשר תלד  -יקום על שם אחיו המת  -ולא ימחה שמו'

'הבכור' 

מכא שהמצוה הראשונית מוטלת על האח הגדול,

מני שג קט יכול לייב )אפילו כשיש בכור(:
'כי ישבו אחי'  הוקשו האחי זה לזה.

'אשר תלד' 

מכא שאיילונית מופקעת מפרשת ייבו,

מניי שגדול קוד לקט:
א בכור קוד  סברא שג גדול קוד,

'יקום על שם'  המייב ק לנחלה תחת האח המת )ג"ש' :על שם' -
'על שם אחיהם יקראו בנחלתם'  -הג"ש מפקיעה את
פשט הכתובי לפיה יש לקרוא לב על ש האח המת(

ולא ימחה שמו'  א האח המת היה סריס  אי פרשת ייבו )שמו של
סריס נמחה בכל מקרה(

מדוע כתבה התורה בכור:
המייב יורש מאביו שני חלקי את חלקו ואת חלק האח המת
 אבל ,כפי שהחלק הנוס $של בכור הינו רק בנכסי קיימי
)ולא בנכסי עתידיי( כ ג המייב יורש במקו המת רק
נכסי קיימי.

המשנה
החשוד על גויה והתגיירה או שפחה והשתחררה:
 לא ישאנה וא נשא לא יוציא,
החשוד על אשת איש והתגרשה מבעלה:
 לא ישאנה וא נשא יוציא,

מהו טיב החשד שבשלו הוא חייב להוציאה
רבה ב"נ :אפילו שמועה שלא מוציאי על פיה,
רבי )ורב א'( :עדי או שמועה שעל פיה הוציאוה מבעלה,
רב ב':

רק לפי עדי

התנאי נחלקו הא גרי שהתגיירו שלא לש שמי נחשבי
גרי בדיעבד )לפי כול לכתחילה לא מקבלי אות(
המשנה )וכ נפסק להלכה( סוברת שבדיעבד ה גרי )ולכ ג א
היא התגיירה בשבילו היא נחשבת גרה(

הסתייגות )לפי רבי ורב א'(:
כשהאישה התחתנה ע מישהו אחר אחרי הגירושי מבעלה ולפני
הנישואי לחשוד  לא מוציאי אותה מהחשוד.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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על סמ מה מוציאי אישה )ללא ילדי( מבעלה
רק על סמ עדי,
רב:
רבי :על סמ שמועה או חשד,
להלכה :על סמ עדי או שמועה שאינה פוסקת )לפחות יו וחצי(

א יש לה ילדי  מוציאי רק על סמ עדי.

הסתייגויות לגבי שמועה שאינה פוסקת:
א .א פסקה מחשש יראה  לא נחשב שפסקה,
 לא נחשבת שמועה
ב .א יש לה אוייבי

המשנה בגיטי קובעת ש:
אד שגירש אישה בגלל נדר או ש רע  אסור לו להחזירה )מדרבנ(,
הספק של רבה ב"ה:
מה הדי א בכל זאת התחת עימה  הא חייב לגרשה?

רבה ב"נ ניסה לדייק ממשנתינו שחייב להוציאה
לשיטתו במשנה מדובר בדי דרבנ )מדובר בקול שלא מוציאי לפיו מבעלה ולכ זהו רק מדרבנ(
ובכל זאת המשנה קובעת שא עבר ונשא  יגרש
הגמרא דחתה את הדיוק:
במשנתינו החשוד מתחת ע האישה ובכ הוא מחזק את החשד,
בספקו של רבה ב"ה הבעל מתחת עימה ובכ הוא מחליש את החשד
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יבמות כה) .המשנה( עד כו) .סו הפרק(
ביאורי מושגי
עדות על בעל שמת  מהתורה אי דבר שבערווה פחות משניי )לעדות על מעמד אישי צרי שני עדי( .לכ מהתורה יש צור בשני
עדי שיעידו על מות הבעל .אמנ חכמי שניסו לעזור לנשי עגונות שבעל נעל קבעו שלעניי זה מספיקה עדות של אד אחד
אפילו א הוא פסול )ואפילו א הוא לא ראה במפורש אלא שמע ממישהו אחר שראה את המוות( הסיבה לכ שמספיק עד אחד היא
הקביעה 'אישה דייקא ומינסבא' ,דהיינו :אישה תבדוק היטב היטב שבעלה אכ מת ותוודא זאת בדרכי שונות ומשונות ורק לאחר
מכ היא תנשא  כיוו שכ ,סמכו חכמי על עד אחד בעדות זאת) .חכמי ג וידאו שהאישה אכ תדייק על ידי סנקציה שהטילו על מי
שנישאה על סמ עדות זאת ולפתע בעלה הופיע  אישה זו אסורה על שני בעליה .החשש ממצב זה מביא את האישה לדיוק רב עוד יותר
בבירוריה השוני(

משנה

הביא את גיטה ממדינת הי  לא ישאנה כיוו שמותרת על פיו,
 לא ישאנה כיוו שאי כתב המחזק את דבריו
העיד שבעלה מת

אנשי שהתירו אישה
הביא את גיטה מחו"ל  לא תנשא עימו,
העיד שבעלה מת

אבל:
הביא את גיטה באר&  ישאנה כיוו שאינה מותרת על פיו )אלא
על סמ הגט והחתימות( ויש כתב המחזק את דבריו.

 לא תנשא עימו,

העיד שהרג את בעלה
חכמי :נאמ  ומותרת לשוק
ר' יהודה :לא נאמ  ואסורה.

מדוע חכמי מתירי
ר' מנשה :אד קרוב אצל עצמו  ואי אד משי עצמו רשע ,ולכ לא
מקשיבי לחלק המרשיע שבדבריו,
ר' יוס :כיוו שחכמי התירו לעדות אישה אפילו פסול עדות מהתורה.

אבל:
לפי ר' מנשה עדות שפסולה מהתורה :פסולה לעדות אישה
)וחכמי הקלו בעדות אישה רק בפסולי מדרבנ(
לפי ר' יוס המרשיע את עצמו :פסול לעדות.

משנה
דיי שד באישה
 לא תנשא עימו,
אסר אותה בנדר )כדיי יחידי(
מיאנה או חלצה )שלושה דייני(  תנשא עימו,

וא נשא  לא יוציא )כ למדנו מהמשנה של 'הנושא גויה שהתגיירה'
שמשו רינוני לא מוציאי(

כא מדובר בשלושה דייני אבל ג א זה נעשה בשני דייני
לא חוששי )המשנה הדגישה שמדובר ב  3כדי לחדש שמיאו צרי (3

משנה
נשי שאסורות משו חשד ורינו
א .כשהחשודי היו נשואי והתאלמנו  מותר לה להתחת ע נשי אלו
ב .א הנשי נישאו למישהו אחר  והתגרשו או התאלמנו  מותרות,
ג .מותרות לקרובי המשפחה של ה'חשוד' )אי אד חוטא ולא לו(
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כשהחשודי התגרשו:
כשיש חשש שהגירושי נבעו מרצונ לישא את
הנשי הללו  ה אסורות עליה,
כשהגירושי נבעו מעניי אחר  ה מותרות.

במקרה הפו )לישא את אחות האישה( חששו כיוו ש:
א .נשי יותר מצויות אצל קרובותיה,
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יבמות כו) .המשנה( עד כז) .ש(7
המשנה
שתי אחיות שנפלו לייבו  לפני שני אחי
טע האיסור

במקרה רגיל

א .יש זיקה

חולצות  ולא מתייבמות

)כל אחת מהאחיות אסורה כיוו שהיא אחות זקוקתו(

א ייבמו :ת"ק ,וב"ה )לפי ר"א( :יוציאו,
לא יוציאו
ב"ש )לפי ר"א(:

ב .שמא יבטל מצוות ייבו
)א אחיו ימות לפני שייב את האחות השניה(
נפקא מינה בי הטעמי  כשיש שלושה אחי
 עדיי אסור,
לטע של זיקה
לטע של ביטול ייבו  מותר )ג א אח אחד ימות יש
אח נוס(%

כשאחת האחיות קרובה לאחד האחי
האח הקרוב  מותר לייב את האחות השניה
האח השני  אסור בשתי האחיות.
כשאחת האחיות אסורה על אח אחד באיסור לאו או באיסור דרבנ
הדי כמו במקרה רגיל )שתיה חולצות ולא מתייבמות(

שלוש אחיות שנפלו לייבו  לפני שני אחי
א סוברי שאי זיקה:
א .כל אחות צריכה חליצה אחת בלבד,
ב .לא משנה מי חול$

א סוברי שיש זיקה:
שיטת רב
לראשונה :חול $האח הראשו,
לשניה :חול $האח השני,
לשלישית :חולצי שני האחי.

שיטת שמואל )ב'(

שיטת שמואל )א'(

א .כל אחות צריכה חליצה אחת בלבד,
ב .לא משנה מי חול$
,

לראשונה :חול $האח הראשו,
לשניה :חול $האח השני,
לשלישית :חול $איזה אח שירצה.

הבסיס להבנת השיטות:
עבור שני האחי )שכל אחד מה חל $כבר לאחות אחת(  האחות השלישית היא אחות חלוצתו  ולכ החליצה לה היא חליצה פסולה
טעמו של רב
חליצה פסולה:
לא פוטרת את האחי האחרי

טעמו של שמואל )ב'(

טעמו של שמואל )א'(

חליצה פסולה:
לא פוטרת צרות אבל פוטרת אחי

חליצה פסולה:
פוטרת אח שלא יכול לחלו $טוב יותר )ואח
שיכול לחלו $טוב יותר אינה פוטרת(

לכ:
לאחות השניה  יחלו $האח השני )כי
חליצתו היא כשרה(

לכ:
לאחות השניה  יחלו $האח השני )כי חליצתו היא
כשרה ואילו חליצת האח הראשו היא פסולה(

לאחות השלישית  יחלוצו שני האחי

לאחות השלישית  יחלו $מי שירצה לאחי
האחרי )כיוו שעבור שניה החליצה פסולה
באותה מידה(
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יבמות כז) .ש (8עד כח) .הנקודותיי ,ש 14מהסו (
היחס בי הסוגיא שלנו לסוגיא הקודמת
א .בד הקוד דנו בהשפעת חליצה פסולה על האחי האחרי ,כעת אנו בוחני את השפעת החליצה הפסולה על הנשי האחרות.
ב .יש זיקה  אי זיקה :לגבי האחי האחרי חליצה פסולה בעייתית רק א מניחי שיש זיקה.
אבל לגבי הנשי האחרות חליצה פסולה בעייתית ג א נניח שאי זיקה.
ג .שיטת שמואל :בד הקוד ראינו שתי אפשרויות להבנת שיטת שמואל .הבנות אלו ממשיכות בסוגייתנו.
הבנה אחת )שמואל ב' כא ושמואל א' בד הקוד( גרסה ש :חליצה פסולה פוטרת רק מי שפסול באותה מידה או יותר.
הבנה שניה )שמואל א' כא ושמואל ב' בד הקוד( גרסה ש :חליצה פסולה פוטרת את האחי ולא פוטרת את הצרות.

חליצה פסולה
שמואל )א'( :לא פוטרת שו צרה,
שמואל )ב'( :פוטרת רק צרה שפסולה כמוה או יותר ממנה )אבל א חליצתה פחות פסולה אינה נפטרת(

שיטות אלו ה המש(
השיטות שהובאו בד
הקוד )למעט העובדה
ששמואל א' כא הינו
המשכו של שמואל ב'
ש ולהיפ((

יישו השיטות
המקרה הכללי
שלב א' :שני אחי היו נשואי לשתי אחיות ולנשי נוספות )שה הצרות של האחיות(

שלב ב' :שני האחי מתו והאחיות וצרותיה נפלו לייבו לפני האח השלישי

מתי חליצה לא פוטרת את האישה הנוספת
לפי שמואל א' )הסובר שחליצה פסולה לעול אינה פוטרת(

א יש זיקה:
בכל מקרה שהוא )כיוו שג האחיות וג הצרות אסורות על היבמי  ולכ בכל מקרה החליצה פסולה(

א אי זיקה:
כשחל' לאחות אחת  האחות השניה וצרתה לא נפטרות זו בחליצתה של זו )כיוו שאז שתיה אסורות על היב מדי אחות חלוצה וצרתה(

לפי שמואל ב' )הסובר שחליצה פסולה פוטרת צרה שפסולה כמוה או יותר ממנה(

יש זיקה:
חליצת האחיות )שאסורות ישירות על האחי(  לא פוטרת את הצרות )שאסורות בעקיפי על האחי  רק משו שה צרות האחיות(
אבל :חליצת הצרות )שאסורות בעקיפי על האחי  רק משו שה צרות האחיות(  פוטרת את האחיות )שאסורות ישירות על האחי(

שמואל עצמו אמר שחליצת הצרות פוטרת את האחיות וחליצת האחיות לא פוטרת את הצרות
לפי שמואל ב' אמירה זו מסתדרת בצורה פשוטה וישרה,
לפי שמואל א' חייבי להניח ש :א .הוא התייחס להבנה ש'אי זיקה' )זאת בניגוד לשיטתו הכללית(
ב .יש לדחוק את דבריו ולהעמיד בהסבר מאוד מסויי) .א התחיל לחלו' לאחת האחיות
חייב לחלו' ג לאחות השניה וג לצרתה(
הגמרא ניסתה לדייק מברייתא ששיטת שמואל ב' היא הנכונה )הברייתא קבעה במפורש שחליצת אחיות לא פטרה צרות(
אלא ש:
נית להעמיד את הברייתא כשיטת ריב"נ )ששילב את שיטת ב"ש וב"ה וקבע שצרת ערווה צריכה חליצה ואסורה בייבו(
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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שומרת יב שנית לה מאמר מול שומרת יב שנית לה גט
מעמד שקול )ולפי שמואל ב' חליצת כל אחת מה פוטרת את חברתה(

ר' אשי דייק זאת משיטת ר"ג שסבר שיש משמעות
לגט שנית אחרי מאמר וג יש משמעות למאמר
שנית לאחר גט

שתי אחיות שנפלו לייבו ולאחר מכ מתה אחת מה
מותרת

כשהשניה )שנפלה לייבו( מתה:

הראשונה 

כשהראשונה )שנפלה לייבו( מתה:

השניה  ר"י :אסורה
רב :מותרת,

טעמו של ר' יוחנ  :אשה שאסור לייבמה בזמ נפילתה לייבו
 נותר עליה איסור אשת אח לעולמי,
תגובת רב :די זה נכו רק על מי שאסור לייבמה מהתורה ,כא
האיסור לייבמה הוא רק מדרבנ .

כמוב שכל הקושיות על ר' יוחנ קשות
כפליי על רב.

כיצד מסתדר ר' יוחנ ע המשנה שלנו
החלק הראשו :
כשאחות אחת נחלצה  האחות השניה עדיי אסורה

הדי :

תגובת ר' יוחנ ' :איני יודע מי שנה את די זה' )לשיטתו האחות שלא נחלצה ,צריכה לחזור להיתרה הראשו (

הגמרא נסתה להעמיד את המשנה בהעמדות שונות כדי לתר' את ר' יוחנ
)הגמרא נסתה לטעו שהאיסור הוא רק לגבי האחות השניה שנפלה לייבו וכ
שהאיסור הוא מדי צדדי של חשש(
אול כל נסיונות התירו' נכשלו

החלק השני:
הדי :

א .ג כשאח אחד רשאי לייב את אחת האחיות )כיוו שהאחות האחרת קרובה שלו(

עדיי
ב .האח השני אסור באחות שנשארה )והיא אינה חוזרת להיתרה הראשו (
תגובת ר' יוחנ  :מדובר שהאחות שנשארה נפלה לייבו אחרי האחות שיובמה כבר )וכיוו שלא היתה מותרת בזמ הנפילה  היא לא
תהיה מותרת לעול(
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יבמות כח) .הנקודותיי ,ש 14מהסו(

א האחי ייבמו את האחיות )בניגוד להלכה(

ת"ק שבמשנה:
ר"ש:
אבא שאול:
ר"א במשנה:

המשנה חוזרת על דיני שנאמרו בפרק הקוד וג במשנה עצמה

יוציאו )לפי כול(,
ישאירו )לפי כול(,
)ב"ה מקילי(
מח'
)ב"ה מחמירי(
מח'

כדי לחדש ש:
א .הדי תק ג במקרה בודד וג במקרה כפול,
ב .לא מחשיבי איסור דרבנ כאיסור תורה כדי לקיי מצוות ייבו.

איזה קרובות יכולות להיות האחיות )כ" שכל אחת תהיה קרובה לאח אחר(

ר"י :מתו"  15הנשי הקרובות  רק  9מה יכולות להיות קרובות בהיתר
אביי :מתו"  15הנשי  היא לא יכולה להיות אשת אחיו שלא היה בעולמו
ר"ס :היא יכולה להיות כל אחת מ 15הנשי הקרובות
)בהתבסס על שיטת ר"ש שהתיר בחלק מהמקרי אשת אחיו שלא היה בעולמו(

מדוע במקרי הקירבה של בנות או נכדות ) 6מקרי
סה"כ( צריכי להניח שהיה איסור
כיוו שצרי" להגיע למצב שבו שתי האחיות הינ בנות
של שני אחי:
אבל:
 .1כיוו שלבנות הללו יש שני אבות שוני ה חייבות
אימא משותפת כדי להיות אחיות.
 .2לאימא שלה אסור להתחת ע שני אחי,
לכ:
כדי שהאימא תוליד משני אחי שתי בנות עליה
לעשות זאת באיסור ח"ו ללא חתונה!!!

אשת אחיו שלא היה בעולמו
אד שנולד אחרי שאחיו מת.
מתי אשת המת אסורה על האד שרק עכשיו נולד:
ת"ק :בכל תרחיש שהוא,
ר"ש :רק כשלא הספיקה להתייב לפני שנולד

לפי ר"ש הברייתא של ר"ח תקפה ג באשת אחיו שלא היה בעולמו
המקרה:
 .1שתי אחיות נשואות לשני אחי )אחי א' וב'(.
 .2אח א' מת  ואח ג' ייב את אשתו,
 .3אח ב' מת  ואח ד' ייב את אשתו
 .4כעת שוב שתי האחיות נשואות לשני אחי )אחי ג' וד'(
אלא שמסתבר ש:
 .1אחרי שאח א' מת  ולפני שאח ג' ייב את אשתו 
 .2אחרי שאח ב' מת  ולפני שאח ד' ייב את אשתו 

נולד אח ה'
נולד אח ו'

אשתו של אח ג'
לפי ת"ק :אסורה ג על אח ו'
 כיוו שאח ו' נולד אחרי שהיא נפלה לייבו

כעת לפי ר"ש א אחי ג' וד' ימותו:
אשתו של אח ג'  אסורה רק על אח ה' )מדי אשת אחיו שלא היה בעולמו(,
אשתו של אח ד'  אסורה רק על אח ו' )מדי אשת אחיו שלא היה בעולמו(.
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משנה
שתי אחיות שנפלו לייבו לפני אח אחד
במקרה רגיל
ת"ק :חולצות  ולא מתייבמות

די זה שהוזכר כבר במשנה הקודמת נשנה כא:
משו שיטת ר"ש

ר"ש :מופקעות לחלוטי מייבו )אפילו אינ חולצות(
די זה שהוזכר כבר במשנה הקודמת נשנה כא:
לחדש שר"ש מודה במקרה זה ולא גוזר שיבואו להתיר ג
סת שתי אחיות

כשאחת האחיות קרובה אליו )באיסור ערוה(

מותר לייב את האחות השניה
כשאחת האחיות אסורה עליו באיסור לאו או באיסור דרבנ

ג ר"ש )שבמקרה רגיל פוטר את האחיות מחליצה( מודה
שכא חולצות כדי שיזכרו שכשאחת האחיות קרובה
איסור ערווה השניה מותרת בייבו.

חולצות  ולא מתייבמות

טעמו של ר"ש
'ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור'  א האחיות ה צרות זו לזו )כיוו שנפלו לייבו לפני אותו יב(  ה מופקעות לגמרי מייבו
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יבמות כט) .המשנה( עד כט) :סו העמוד(
ביאורי מושגי
אירוסי )שנקראי ג קידושי( ונישואי  כפי שהזכרנו רבות האירוסי ה השלב המשפטי  טכסי )למשל נתינת טבעת( ביצירת הבית היהודי.
והנישואי ה השלב הקיומי מציאותי )למשל חדר ייחוד( .השלב של האירוסי הופ $את בני הזוג לקשורי בקשר של ברית אבל לא בקשר
מציאותי .לכ לגבי נושאי קיומיי ה לא נחשבי בני זוג עדיי )היטמאות לאישה  תלויה בהגדרת האישה כשאר בשרו ,כ $ג ירושה ובלעדיות
על הפרת נדרי (.
מעמד ייבו  ייבו הוא רק שלב הנישואי ,הייבו מבוסס על כ $שהקשר המשפטיטכסי כבר קיי  .הגמרא מתחבטת מה קורה א האד
עשה מאמר )שהוא למעשה אירוסי( ומה מעמד היבמה במקרה זה )לפי ב"ש הסוברי שמאמר עקרונית מועיל(

המשנה
המקרה
שלב א' :אד עשה מאמר ביבמתו,
שלב ב' :אחותה של יבמתו )שבה עשה מאמר(  נפלה ג היא לפניו לייבו .
הדי
ב"ה :היבמה הראשונה לא נחשבת כ'אשתו'  ולכ שתיה אסורות עליו )מדי שתי אחיות שנפלו לפני יב לייבו (

ב"ש :היבמה הראשונה נחשבת כ'אשתו' 

ולכ היבמה החדשה הינה אחות אשתו ומופקעת מייבו .

תוקפו של מאמר לפי ב"ש
ר' אמי ב"א :קניי גמור )יוצאת בגט(

 היא אשתו לכל דבר ועניי,

 מועיל להחשיב את אחותה כאחות אשתו )ולפטור את אחותה לגמרי(

ר"א )א'(:

קניי חלקי )יוצאת בחליצה(

ר"א )ב'(:

קניי חלקי חלקי )יוצאת בחליצה(  מועיל לדחות את אחותה מעליו )אבל היא עדיי חייבת חליצה(

הגמרא מסתפקת הא
לפי שיטה זו היא
נחשבת אשתו לעניי
הפרת נדרי

הערות
א .שיטת ר' אלעזר )ב'( נדחתה מהמשנה שלנו 
המשנה קבעה במפורש שאחותה פטורה לחלוטי )ולא צריכה אפילו חליצה(
ב .העובדה ש:
שני אחי לא יכולי לעשות מאמר בשתי אחיות שנפלו לפניה לייבו )וכ $כל מאמר ידחה את אחת האחיות( 
לא מלמדת אותנו שמאמר אינו קונה קניי גמור 
ייתכ ש :מאמר קונה קניי גמור רק במקרה נורמלי של היתר )וכא מדובר כשהאחיות נמצאות במצב של איסור(

ספקו של רבה לגבי מאמר

מצאנו דעה שיב שעשה מאמר מפר נדרי .

אפשרות א' :מאמר מפקיע את תהלי $הייבו )ולכ צרי $בו ג חופה נישואי(

לא נית להוכיח מש שלא צרי $חופה כיוו ש:

אפשרות ב' :מאמר מתווס לתהלי $הייבו )ולכ כמו בייבו אי צרי $חופה  נישואי(

אולי היב לא מפר לבד )כמו זוג נשוי( אלא רק
בשותפות ע האב )כמו זוג מאורס(
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המשנה בנדרי
הפרת נדרי לשומרת יב
ר' יהושע :יכול להפר רק כשיש יב אחד,
ר' עקיבא :לא יכול להפר א פע )ג כשיש יב אחד(
ר' אליעזר :יכול להפר תמיד )ג כשיש שני יבמי (

ר' יהושע:

טעמ של החכמי
ליב אחד יש זיקה ,לשני אי זיקה.

א פע אי זיקה
ר' עקיבא:
ר' אליעזר :אפשרות א' :מדובר כשאחד היבמי עשה בה מאמר )ואז א מאמר עושה נישואי מפר לבד וא עושה אירוסי מפר בשותפות(
אפשרות ב' :מדובר כשחייבו את אחד היבמי לזו אותה )ואז הוא מפר את נדריה כיוו שמ הסת היא נודרת על סמ $דעתו(

הערות על אפשרות ב':
א .כשהיב לא מסכי לייב או לחלו %חכמי מחייב אותו לזו אותה
ב .אפשרות ב' הוצעה כיוו שיש דעה שג לפי ב"ש מאמר לא קונה לגמרי )ואז אפשרות א לא מועילה(
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