בס"ד

יבמות ל) .תחילת העמוד( עד ל) :המשנה באמצע העמוד(
ביאורי מושגי
משנה ראשונה לא זזה ממקומה :ישנ מקרי שבה נשנו משניות שנית היה להבינ ג בדר של ק"ו .א בתחילה נשנתה משנה
פשוטה ואחר כ התחדש די מחודש יותר  יש מקרי )וכ בסוגייתנו( שבה משאירי את המשנה הראשונה למרות שהיא כביכול
מיותרת .המשניות נבנו בצורה של תהלי וכיוו שמשנה מסויימת כבר הוכנסה לקוב #המשניות  לא רצו להוציאה.

רצ של ארבע משניות
המקרה הכללי
שני אחי  נשואי לשתי אחיות,
אח שלישי  נשוי לאישה נכרית )שאינה קשורה לאחיות(

המשנה השניה

המשנה הראשונה

מת האח השלישי )שהיה נשוי לנכרית(

מת האח הראשו )שהיה נשוי לאחת האחיות(

ייב השלישי את האחות ומת:

ייב האח הראשו את הנכרית ומת:

הנוכרית מופקעת מייבו )כיוו שהיא צרת האחות(

הנוכרית מופקעת מייבו )כיוו שהיא צרת אחות אשתו(

עשה השלישי מאמר באחות ומת:

עשה האח הראשו מאמר בנכרית ומת:

הנוכרית חולצת ולא מתייבמת )כיוו שהיא צרת אחות מדרבנ(

הנוכרית חולצת ולא מתייבמת )כיוו שהיא צרת אחות אשתו
מדרבנ(

המשנה הראשונה היא חידוש גדול יותר
מהמשנה השניה .המשנה השניה נשנתה
בתחילה ואחר כ נוספה המשנה הראשונה

המשנה השלישית
שלב א':
שלב ב':

מת הראשו )שהיה נשוי לאחת האחיות(  וייב השלישי את האחות,
מתה אשתו של השני )האחות השניה שלא יובמה(

שלב ג':

מת השלישי )שכעת נשוי לנכרית ולאחות הראשונה(

הערות:

להלכה :האחות הראשונה אסורה על האח השני )למרות שאשתו מתה וכעת היא אינה אחות אשתו(
הטע :כיוו שכשנפלה לייבו )בשלב א'( היתה אסורה עליו  לא פוקע איסור אשת אח לעול.

 .1די זה נכו ג א
האישה הותרה עוד לפני
שאח אחר ייב אותה.
 .2די זה נכו ג א היא
היתה מותרת לאח אחר.

המשנה הרביעית
שלב א':
שלב ב':

גירש הראשו את אשתו )שהיא אחת האחיות(
מת השלישי )שהיה נשוי לנכרית(  וייב הראשו את הנכרית,

שלב ג':

מת הראשו )שכעת נשוי לנכרית  ובעבר היה נשוי לאחות הראשונה(

להלכה :הנכרית מותרת לאח השני )כיוו שהראשו גירש את האחות  הנכרית אינה צרת אחות (
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דיוקו של ר' נחמ מהמשנה הראשונה  לפיה זיקה לא מועילה
מת האח הראשו )שהיה נשוי לאחת האחיות(

ייב השלישי את האחות ומת:
הנוכרית מופקעת מייבו )כיוו שהיא צרת האחות(

עשה השלישי מאמר באחות ומת:
הנוכרית חולצת ולא מתייבמת )כיוו שהיא צרת אחות מדרבנ(

ר' נחמ:
רק כשעשה מאמר הנכרית נחשבת אשתו החלקית
אבל  עצ הזיקה לא מגדירה אותה כאשתו החלקית.
תגובת ר' אשי:
ג ללא מאמר היא נחשבת אשתו החלקית  הסיבה שהוזכר
מאמר הוא כדי לחדש שמאמר אינו קונה לגמרי

דיוקו של ר' אשי מהמשנה הרביעית  לפיה זיקה מועילה
שלב א':

גירש הראשו את אשתו )שהיא אחת האחיות(

שלב ב':

מת השלישי )שהיה נשוי לנכרית(

שלב ג':

ייב הראשו את הנכרית

שלב ד':

מת הראשו )שכעת נשוי לנכרית  ובעבר היה נשוי לאחות הראשונה(

להלכה :הנכרית מותרת לאח השני )כיוו שהראשו גירש את האחות  הנכרית
אינה צרת אחות(

ר' אשי:
רק א הגירושי היו לפני מיתת השלישי
הנכרית אינה צרת ערווה
אבל 
א מיתת השלישי קדמה לגירושי עצ הזיקה
מגדירה את הנכרית כצרת ערווה
תגובת ר' נחמ:
ג א השלישי מת לפני הגירושי היא אינה צרת
ערווה.
היא תהיה צרת ערווה רק א ייבמו אותה לפני
הגירושי

לפי מה נקבע הא הצרה היא צרת ערווה
רבא :כול מודי :לפי רגע המיתה,
ר' ירמיה :המשנה :לפי רגע המיתה,
הברייתא :לפי זמ הנישואי

ר' נחמ חייב לסבור כר' ירמיה )שסבר שיש
שהולכי לפי זמ הנישואי( כיוו שבמקרה
הזה מדובר כשהערווה התגרשה לפני
המיתה.
רבא )שסבר שהצרה אסורה רק א הערווה
נשואה בזמ המיתה( חייב לסבור כר' אשי.

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

©עמיחי גורדיישיבת הר עציו

2

בס"ד

יבמות ל) :המשנה( עד לא) :המשנה(
ביאורי מושגי
נכסי מלוג ונכסי צא ברזל  הנכסי שהאישה מכניסה לרשות בעלה בזמ הנישואי מתחלקי לשני סוגי .נכסי מלוג ונכסי צא
ברזל .משני סוגי הנכסי אוכל הבעל פירות אול נכסי מלוג נשארי בבעלות חלקית ג של האישה בעוד שנכסי צא ברזל הינ
בבעלותו המלאה של הבעל .נכסי מלוג מגיעי לאישה אחרי הגירושי כמו שה )א ערכ ירד או עלה זהו עיסקה של האישה בלבד(
בעוד שנכסי צא ברזל מגיעי לאישה כפי שהיו בזמ הנישואי )הבעל מפצה את האישה על ירידת ער ומרויח על עליית הער (

המשנה
צרת ערווה
 הצרה מופקעת בייבו,
א הערווה לא נפרדה מהבעל
 הצרה חייבת בייבו,
א הערווה נפרדה מהבעלה
כשספק הא הערווה קשורה לבעל  הצרה חולצת ולא מתייבמת

מה המקרי של הספק?
ספק קידושי  זרק את הקידושי ספק קרוב לו ספק קרוב לה
ספק גירושי  גט שפסול מדרבנ )כתוב בכתב ידו ללא עדי ,או שיש
רק עד אחד ,או שחסר ציו זמ בגט(

מדוע לא שנו בגירושי מקרה של ספק קרוב לו ספק קרוב לה

)כמו בקידושי(

התירו $של רבה
בכל מקרה של ספק מעמידי על חזקה קודמת.

תירו $זה נדחה

בקידושי :אי בעיה להחמיר ולהצרי חליצה )כיוו שג א תתייב זה בסדר כיוו שמוחזקת בהיתר
ליב(
בגיטי :א אדרוש חליצה היא עלולה לבוא להתייב וזה אסור )כיוו שהיא בחזקת היתר לשוק(.

הדיו בדחיה מובא
בהמש הסיכו

התירו $של אביי
'יגיד עליו רעו'  המשנה שנתה דוגמאות על קידושי ודוגמאות על גיטי.
הדוגמאות על קידושי תקפות ג לגיטי והדוגמאות על גיטי תקפות לקידושי

דחיה :מדוע כתבה המשנה 'זהו ספק
קידושי וכ 'זהו ספק גירושי'

התירו $של רבא
הדוגמאות של קידושי תקפות על גיטי ,אבל הדוגמאות של גיטי )פסול העדר זמ(
אינ תקפות בקידושי )כיוו שבקידושי לא תיקנו זמ(.

מדוע תיקנו זמ בגיטי
אפשרות א' :משו פירות  לדעת ממתי האישה זכאית בגביית הפריות של 'נכסי המלוג' ,
אפשרות ב' :משו בת אחותו  מחשש שאחייניתו תזנה והוא יכתוב לה גט כדי להצילה ממות )וא אי זמ לא נדע מתי היו הגירושי(
מדוע לא תיקנו זמ בקידושי
א הטע הוא משו פירות 

הפירות נכנסי לרשות הבעל בזמ הנישואי )והשטר הוא על האירוסי ולא על הנישואי(

א הטע הוא משו בת אחותו  א .בקידושי הרוב מקדשי בכס& )ולכ לא טרחו לתק בשביל המיעוט(
ב .חוששי שהאישה או הבעל ימחקו את התארי )בקידושי מחיקת התארי פועלת לטובת האישה(
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הדחיה לשיטת רבה
ניסיו דחיה א':
בספק מפולת  מצריכי חליצה .ולא אומרי העמד אישה
בחזקתה.

דחיה ב':
המשנה בגיטי קובעת במפורש שבספק גירושי חולצת
ולא מתייבמת.

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

דחיה לדחיה:
א .מפולת אינה מצויה ולכ לא גזרו בה,
ב .בגירושי יש חשש שיניחו שחכמי קבעו שהגירושי
טובי  במפולת חשש זה לא קיי.

הגמרא דוחה את הההצעה שהמשנה בגיטי מתייחסת למקרה
של שתי כיתות עדי )אחת אומרת שהיו גירושי והשניה שלא
היו( והמשנה שלנו מתייחסת למצב שבו אי שו מידע על כ .
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יבמות לא) :המשנה( עד לב) :ש(11
ביאורי מושגי
איסור מוסי  כשהאיסור החדש מוסי איסורי נוספי על הגו שכבר אסור) ,לדוגמא אחותו שהפכה להיות אשת איש אסורה עכשיו על עוד
אנשי(
איסור כולל  כשהאיסור החדש אוסר גופי נוספי יחד ע הגו שכבר אסור) .לדוגמא אשת איש ואחיותיה שהפכו להיות אחות אשתו  האיסור
קיי לא רק על אשת האיש אלא ג על אחיותיה(

המשנה
המקרה:

א האח שעשה מאמר ביבמה גירש
אותה לאחר מכ:

שלב א' :אישה נפלה לפני שני אחי לייבו,
שלב ב' :אחד האחי )שנשוי כבר לאחרת( עשה מאמר באישה
שלב ג' :האח שעשה מאמר מת )והפיל לייבו שתי נשי  .1אשתו  .2זו שעשה בה מאמר(

רבא א' :רק האשה המקורית מותרת,
רבא ב' :אפילו בעלת המאמר מותרת

הדי:
ת"ק :האח שנותר  חול %לשתיה,
ר"ש :האח שנותר  מייב אחת וחול %לשניה) .ספק הא מאמר מועיל לגמרי או לא מועיל כלל(
)מאמר מועיל חלקית(

זהו די דרבנ )מחשש שיתירו שתי
נשי הבאות מבית אחד(

אבל מהתורה שתיה מותרות.

המשנה
המקרה:
שלב א' :אחות אשתו נפלה לפניו לייבו )וכיוו שהיא אסורה עליו  אי בה פרשת ייבו(
שלב ב' :מתה אשתו )וכעת היבמה אינה אסורה עליו משו אחות אשתו(

הדי במשנה בל .מחודש יותר )ש
נאמר די זה ג כשיש לו אחי
נוספי והיבמה לא נדחתה לגמרי
מהבית(
אבל משנה זו נאמרה לפני המשנה
בל .וכיוו שנשנתה לא זזה ממקומה

הדי:
כיוו שהיבמה נאסרה עליו שעה אחת  היא אסורה עליו לעולמי )ג אחרי שאשתו מתה(

הא איסור חדש חל על איסור יש
ר' שמעו
אינו חל כלל )אבל התשתית לקיומו נמצאת  ולכ כשהאיסור היש נעל החדש מופיע(

ר' יוסי:
רבא:

חל חלקית )לא נענש אבל נחשב שעשה שתי עברות  נפ"מ לקוברו בי רשעי(

ר"א :במקרה רגיל ובאיסור כולל:
באיסור מוסי:

אינו חל כלל,
חל לגמרי.

ר' חייא ובר קפרא
נחלקו בעמוד הבא
מהי דעת ר"ש
באיסורי שחלי
בבת אחת

בעמוד הבא נדחית שיטת ר' אבהו )באמצעות המח' של ר"ח וב"ק(
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יבמות לב) :ש (11עד לג) :המשנה(
ביאורי מושגי
שחיטה ומליקה  כשמביאי קרב בהמה שוחטי אותו כפי ששוחטי בהמת חולי .לעומת זאת כשמקריבי קרב עו" לא שוחטי
אותו אלא מולקי אותו )במקו שחיטה בסכי מלפני ,מולקי באצבע הכה מהעור"( .חכמי דנו בשאלה הא מליקה בקרב עו"
נחשבת כמו שחיטת עו" חולי .או שהעו" אכ לא נשחט והעו" הוא אכ נבלה אלא שהתורה התירה לכהני לאכול קרב עו"
למרות שהוא נבלה.

שלושת המקרי
א .זר שעבד במקדש בשבת

למסקנה לא מצאנו מקרה
שבו עבר על איסור שבת
מהתורה  אלא רק על
איסור מוקצה דרבנ

)שבה נחלקו ר' חייא ובר קפרא(

)ברור שחייב משו זרות  הא חייב ג על שבת(

ב .כה טמא ובעל מו שעבד במקדש )ברור שחייב משו בעל מו  הא חייב ג על טומאה(

ג .זר שאכל חטאת עו" שנמלקה

)ברור שחייב משו אכילת קודש  הא חייב ג על אכילת נבלה(

הדי
ר' חייא :חייב שניי
בר קפרא :חייב אחד

במה נחלקו ר' חייא ובר קפרא
אפשרות א'  נדחתה:
המח' :איסור כולל  לפי ר' יוסי )לפי ר' חייא חל ,לפי בר קפרא לא חל(

נדחה:

אבל כול מודי ש:
לפי ר"ש לא חל,
איסור כולל 

אי אפשר להעמיד את המקרה השלישי )מליקה(

באיסור כולל.

אפשרות ב'  נדחתה:
המח' :איסור בבת אחת  לפי ר' יוסי )לפי ר' חייא חל ,לפי בר קפרא לא חל(
אבל כול מודי ש:
איסור בבת אחת  לפי ר"ש לא חל,
לפי כול לא חל,
איסור כולל 

נדחה:
לפי בר קפרא )שנשבע ששמע מרבי שאינו חל(
 אי %ייתכ שר"ח טעה ואמר שחל )הרי אי
שו מקרה שבו יש תנא שטוע שחל(

אפשרות ג':
המח' :איסור בבת אחת  לפי ר"ש )לפי ר' חייא חל ,לפי בר קפרא לא חל(
אבל כול מודי ש:
לפי ר"י  איסור כולל ואיסור בבת אחת  חל,
לא חל,
לפי ר"ש  איסור כולל 

מקור טעותו של ר' חייא )לפי בר קפרא(:
הוא התבלבל ע שיטת ר' יוסי  שסובר שבבת אחת חל,
מקור טעותו של בר קפרא )לפי ר' חייא(:
הוא התבלבל ע איסור כולל  שבו סובר ר"ש שלא חל,
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שיטת בר קפרא נדחתה:
בבריתא מובאת מח' של ר"ש ור' יוסי לגבי שני
המקרי הראשוני ולא לגבי המקרה השלישי.
לפי ר' חייא מוב:
שני המקרי הראשוני ה איסור כולל )שבו נחלקו
ר"י ור"ש(
המקרה השלישי הוא איסור בבת אחת )שבו מודה
ר"ש שחל(
אבל קשה על בר קפרא:
מדוע לשיטתו )לפיה ר"ש חולק ג בבת אחת( לא
הובא המקרה השלישי )של בבת אחת(?
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בס"ד

יבמות לג) :המשנה( עד לד) :ש 6מהסו(
ביאורי מושגי
טומאת שכבת זרע  שכבת זרע מטמאת את הנוגע בה .התורה קבעה כי אישה ששכבה ע איש  תטמא )למרות שמצד טומאת מגע
היא לא אמורה להיטמא כיוו שהמגע היה במקו נסתר ומגע במקו נסתר אינו מטמא( עצ העובדה שהאיש שכב ע האישה מטמאת את
האישה .הגמרא מביאה מספר מקרי חריגי )העראה שלא כדרכה וביאה ראשונה לפי דעה אחת( שבה האישה לא נטמאת.

משנה
שני שהחליפו )למרבה הצער( את נשותיה ע כניסת לחופה
חייבי משו אשת איש
במקרה רגיל:
חייבי משו אשת איש ומשו אשת אח,
א היו אחי:
א ג ה היו אחיות :חייבי משו אשת איש ,משו אשת אח ,ומשו אחות אשה,
א ה היו ג נידות:

המקרה המזעזע
שהוזכר במשנה היה
כמוב בטעות.אחרת
לנשותיה יהיה אסור
לחזור אליה ג
לאחר שלושה חדשי.

חייבי משו אשת איש ,משו אשת אח ,משו אחות אשה ,ומשו נידה

ובנוס:
א ה בוגרות  מפרישי אות שלושה חדשי לפני חזרת לבעליה) ,קטנות אינ בנות עיבור ולכ פטורות(
א ה בנות כה  ה אסורות בתרומה )אפילו א נתאלמנו וחזרו לבית אביה(

אמנ אישה לא
מתעברת בביאה
ראשונה  א $כא
מדובר כשבעלו שוב
ולכ יש חשש.

מי שנה את המשנה )שחייבה על כמה איסורי יחד(

אפשרות א'
ר' מאיר  שסבר שתמיד איסור חל על איסור )ג כשאינו מוסי או כולל(

אפשרות ב'
אפילו ר' שמעו  כיוו שהמשנה מתייחסת למקרה שבו האיסורי חלו בבת אחת

לכ מדובר דווקא כש:
א .קידשו על ידי שליח
ב .האחי והאחיות נכנסו למצוות באותו יו

תמר ,ער ואונ
א .ער ואונ עשו הכל כדי למנוע הריו ,ולכ שימשו שלא כדרכה )ער  כדי שההריו לא יפגע ביופיה ,אונ כדי לא להקי ש לאחיו(
ב .תמר עשתה הכל כדי להתעבר ,לכ מיעכה את בתוליה )כדי שתתעבר בביאה ראשונה מיהודה(

מתי האישה לא נטמאת מהזרע של הבועל )עיי ביאור(
'שכבת זרע אותה'

א .ביאה שלא כדרכה
ב .העראה )כשהאבר לא נכנס פנימה(
ג .ר' יהודה :ביאה ראשונה) ,חכמי חלקו(

'אותה' למעט שלא כדרכה,
חכמי' :שכבת זרע'  למעט העראה,
ר"י' :שכבת זרע'  למעט העראה ושלא כדרכה' ,אותה' למעט ביאה ראשונה,

אישה שהתאלמנה ושהתה יותר מעשר שני
לא יכולה להתעבר יותר )אבל א בינתיי נבעלה בזנות או שחשבה להתחת יכולה להתעבר(
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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