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
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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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