בס"ד

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(
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בס"ד
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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דחיה:
כשלא מוכח שפוסקי בצורה שונה  מותר
)וכא יכלו לחשוב שרצו להגדיל את כמות המי(
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