בס"ד

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,
ב .נשי פחות קנאיות מגברי
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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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לכ:
תמיד חליצת אח אחד פוטרת את האחרי
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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(
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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(

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

©עמיחי גורדי ישיבת הר עציו

4

בס"ד

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

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

©עמיחי גורדיישיבת הר עציו

6

בס"ד

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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