בס"ד

יבמות לד) :ש 6מהסו( עד לו) :הנקודותיי ש(12
ביאורי מושגי
קני פירות וקני הגו – האמוראי נחלקו מי מוגדר הבעלי של הקרקע .זה שמקבל את ההנאה ממנה או זה שגו הקרקע רשו על
שמו .ר"ל סבר שמי שמקבל את הפירות הוא זה שמוגדר הבעלי של הקרקע .ר"י סבר שהאד שגו הקרקע שיי %לו הוא הבעלי

רווקה )ישראלית( שזינתה ,גיורת ושפחה שהשתחררה
ר' יוסי:

כול רשאיות להתחת מייד,

שמואל ב' :ישראלית קטנה )שזינתה( ,וגיורת בכל גיל  רשאיות להתחת מיד
ישראלית גדולה )שזינתה(

טעמ של ר' יוסי ושמואל ב':
אישה שמזנה מתהפכת ולכ אי חשש
שהתעברה
)ושמואל ב' גזר על ישראלית גדולה למרות
שאי חשש שהתעברה(

 צריכה להמתי,

 רשאית להתחת מיד
שמואל א' :גיורת קטנה
ישראלית בכל גיל )שזינתה( וגיורת גדולה  צריכות להמתי,

טעמו של שמואל א':
א .אישה שמזנה יכולה להתעבר
ב .גזרו על ישראלית קטנה שזינתה
)למרות שאי חשש שתתעבר(

אבל על גיורת ועל קטנה שנישאת
והתחלפה )המקרה של המשנה( לא
גזרו  כיוו שאינ שכיחות.

פרק רביעי
משנה
החול) למעוברת
כשילדה ילד :מותרי זה בקרובי השני ,ואינה פסולה מכהונה,
כשילדה נפל :אסורי זה בקרובי השני ,ופסולה מכהונה.
המייב מעוברת
כשילדה ילד :יוציאה ,וחייבי קרב חטאת
כשילדה נפל :ישאירה,
כשספק הא הולד של המת או של היב
יוציא )מספק(,
חייבי קרב אש תלוי )המובא על ספק(,
הולד כשר )לא משנה מי אביו(

תוק החליצה והייבו  כשהפילה
ריש לקיש :ואינה נחשבת חליצה )צריכה חליצה מהאחי(
)לא צריכה עוד חליצה(
ר' יוחנ :נחשבת חליצה

ריש לקיש :ואינו נחשב ייבו )וצרי %לייבמה(
)ואינו צרי %לייבמה(
ר' יוחנ :נחשב ייבו

אביי :לגבי ייבו מודה ר' יוחנ שאינו ייבו,
רבא :ג בייבו נחלקו )שהרי מי שאינה
יכולה להתייב אינה יכולה ג לחלו)(

טעמ של ר"י ור"ל מסברא:
ר"י :א היינו יודעי עכשיו שהעיבור אינו עיבור היינו קובעי
בוודאות שהיא בת חליצה וייבו,
ר"ל :העובדה שבעתיד נדע דבר מסויי אינה מסיייעת לנו בהווה,
טעמ של ר"י ור"ל מפסוק:
ר"י' :ובן אין לו'   בסופו של דבר אי לו ב,
ר"ל' :ובן אין לו'  עלי %לוודא שאי סיכוי שיהיה לו ב
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בס"ד

הדיו בשיטת ר' יוחנ ור"ל
א .הדיו סביב המשנה שלנו
המשנה דנה בחליצה ובייבו למעוברת שהפילה – המשנה לא קובעת במפורש הא החליצה והייבו נחשבי .בגמרא מובאות שתי
גירסאות לבירור השיטות:
תשובה :נית ליישב ג כר"ל,
גי' א' :קושיה :מהמשנה משמע כר' יוחנ )המשנה לא מצריכה חליצה או ייבו נוס(
גי' ב' :קושיה :מהמשנה משמע כר"ל )המשנה לא כותבת שאינה צריכה חליצה וכותב שיקיי – ייב מחדש( תשובה :נית ליישב ג כר""י,

ב .ניסיו הוכחה מברייתא )לר"ל(

הברייתא קובעת שהמייב מעוברת – צרתה לא תנשא  מחשש שהולד נפל:
קושיה :מכא שייבו לאישה מעוברת אינו ייבו )לכ לא סומכי על הייבו שנעשה כשהיא מעוברת(
תשובה :אביי :ר"י מודה שייבו למעוברת אינו מועיל )נחלקו רק בחליצה(

רבא :צרתה לא תנשא מחשש שהולד ב קיימא  ואז הייבו לא מועיל )כיוו שיש ולד( אבל ההיתר לשוק חל רק בלידת הילד
שלב א' :במקור גרסו בבריתא ולד של קיימא –
שלב ב' :הגמרא חשבה שיש לשנות את הגירסא לנפל
שלב ג' :רבא בתשובתו החזיר את הגירסא הראשונית למקומה.
ג .ניסיו הוכחה ממשנה בסו המסכת )לר"ל(

המשנה קובעת שאסור לאישה להתייב או להתחת לפני שהיא מוודאת שצרתה לא מעוברת
קושיה :א חליצה למעוברת מועילה  מדוע שלא תחלו) ותותר לשוק?
תשובה :א' :כיוו שא צרתה מעוברת החליצה אינה חליצה וצרי %כרוז כדי להתירה לכהונה )וחוששי שלא ישמעו עליו ותהיה תקלה(

ב .המשנה אסרה רק לינשא או לייב – אבל פתרו החליצה אכ אפשרי

שלושת המחלוקות שבה פוסקי כר"ל )ולא כר"י(

א .חליצת וייבו מעוברת לא מועילות )המח' שלנו(
ב .כדי שחלוקת נכסי מחיי תועיל צרי %להזכיר לשו מתנה כלפי כל האחי,
ג .קני פירות הוא כקני הגו )עיי ביאור מושגי(
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הצור %בלשו מתנה קיי רק א הזכיר ג
לשו ירושה – אבל א לא הזכיר ירושה
לא צרי %להזכיר לשו מתנה.
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