בס"ד

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.
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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(

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

©עמיחי גורדיישיבת הר עציו

3

בס"ד
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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