בס"ד

יבמות מד) :ש 3מהסו( עד מה) :ש 12מהסו(
ביאורי מושגי
מינוי גר למשרות ציבוריות  בגמרא שלנו נקבע שמי שאימו יהודיה מותר למנותו למשרות ציבוריות פיקודיות .אול כדי להיות
מל #לא מספיק שאימו תהיה יהודיה אלא צרי #שג אביו יהיה יהודי.
הגר"מ פיינשטיי )יו"ד ד :כו( פסק שלמשרות רבניות של ראש ישיבה משגיח וכיו"ב אי בעיה למנות גר כיוו שלב התפקיד ש היא
ההוראה ,הלימוד והחינו .#הכוח שיש לו לסלק תלמידי הוא רק דבר נלווה.

כול לומדי את דינ מ'אשת אב'

גוי או עבד שבא על יהודיה
הולד ממזר

דעה א':

)בי שהיא פנויה ובי שהיא נשואה(,

דעה ב' )וכ הלכה( :הולד כשר לקהל )בי שהיא פנויה ובי שהיא נשואה(

דעה א' :כפי שבאשת אב שבה הולד ממזר  לא תופסי קידושי,
כ #ג כא שלא תופסי קידושי והולד ממזר
דעה ב' :באשת אב שבה הולד ממזר  תופסי קידושי לאחרי,
אבל כא שלא תופסי קידושי לא אחד  הולד כשר

כול מודי שהולד פסול לכהונה )ק"ו מאלמנה שאיסורה מצומצ יותר וולדה פסול לכהונה(
ק"ו זה מתקיי כיוו שבדומה לאלמנה שנפסלת לכהונה  ג הנבעלת לגוי נפסלת לכהונה

המקור לפסול יהודיה שנבעלה לגוי
'ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה'  רק ממי שיש בו אלמנות וגירושי היא יכולה להפרד ולחזור לבית אביה

חציו עבד וחציו ב חורי שבא על יהודיה
א היא פנויה:

הולד כשר )להלכה אפילו עבד שבא על יהודיה הולד כשר(,

א היא מקודשת :הולד ממזר )כיוו שצד היהודי שבו עבר על איסור אשת איש(

וא היא מקודשת לו עצמו  הולד כשר )צד
היהודי שבו  בא על אשה שמקודשת לו עצמו ,צד
העבד שבו אינו פוסל אפילו א היתה נשואה לאחר(

מי שאימו יהודיה )ג א אביו גוי( :נחשב 'מקרב עמ  '#ומותר למנותו להיות גבאי
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בס"ד

יבמות מה) :ש 12מהסו( עד מו) :ש 2מהסו(
ביאורי מושגי
מילה וטבילה  שני המרכיבי של הגיור ה מילה וטבילה .כל מרכיב מעניק לגירות אופי מיוחד .מילה הינה תיקו ושיפור באד
בעוד שטבילה הינה חזרה למקור .הבדל נוס שנית להציע הוא שמילה מתמקדת בהגדרת השייכות הקבוצתית לאומית של האד
)היא נזכרה עוד לאברה שהצטווה למול את כל בני ביתו בלי קשר לשמירת המצוות( בעוד שטבילה מתמקדת בהגדרת הדת של האד.

טבילת עבדות

מתי הגו קנוי ליהודי:
א .כשהשתעבדו למל $בגלל שלא שילמו מיסי
ב .כשמוכרי את עצמ )כ $שיטת ר' אויא  והגמרא הקשתה על כ($

כשגו העבד כבר קנוי ליהודי:
אינה יכולה להיות טבילת גרות ולהפקיע את העבדות
כשגו העבד אינו קנוי ליהודי:
א הגוי פירש שטובל לגרות  התגייר והפקיע את העבדות

א רוצי למנוע מהעבד לטבול לש חירות יש להפגי בעלות
עליו בזמ הטבילה.

כיו שהגוי לא בבעלות היהודי אלא רק תחת שיעבוד שלו 
מגיע השחרור ומפקיע את השיעבוד

מניי שטבילה לבד מועילה )כ $סברו ר"א ור"י(:
אמותינו נכנסו לקהל ישראל רק בטבילה,

כיצד מתגיירי
ר' אליעזר :מספיק מילה ומספיק טבילה,

תגובת חכמי :לא לומדי דבר שאפשר בו אחרת מדבר שאי אפשר בו

ר' יהושע :מספיק טבילה,
מניי שמילה לבד מועילה )כ $סבר ר"א(:
כ $נכנסו אבותינו לקהל ישראל,

חכמי :צרי $ג מילה וג טבילה.

תגובת חכמי ור"י :היתה ש ג טבילה )משה הזה על הע  ואי הזאה ללא טבילה(

בפני מי מתגיירי

גיור בשבת

טבילת גירות
 .1טבילה לש מצוה )נידה וכיו"ב( מועילה לגרות,

צרי $להתגייר בפני שלושה
דייני )אי צור $שה יהיו

אסור להתגייר בשבת כיוו שזה נחשב
תיקו האד

 .2אי טובלי בלילה,

מומחי(

)לכ לפי מי שסובר שצרי $ג מילה וג
טבילה  אסור לטבול בשבת לש גירות(

הלכות שונות
 .1יי שמזג גוי  אסור )חכמי עשו הרחקה כדי שלא יגיע לשתות יי נס $ממש(

אינו תק בדבר שנאכל חי,
 .2היק איסור בישולי נכרי :רב:
ר' יוחנ :אינו תק בדבר שאינו עולה על שולח מלכי

נפ"מ  תורמוס שאינו נאכל חי )ולכ
אסור לרב( אבל אינו עולה על שולח
מלכי )ולכ מותר לפי ר"י(
ההיתר הוא רק לבני תורה שאי חשש
שיבואו להתיר בישולי נכרי ממש
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בס"ד

יבמות מו) :ש 2מהסו( עד מז) :ש 6מהסו(
ביאורי מושגי
היחס אל הגר  בניגוד לעמי אחרי שקיבלו את המסתפחי אליה ביחס עויי ציותה תורתנו הקדושה להזהר היטב היטב בכבודו
של הגר ) 36פעמי חזרה על כ $תורתינו הקדושה(
וכ $כתב הרמב" לר' עובדיה הגר' :דע שחובה שחייבתנו התורה על הגרי גדולה היא ...באהבה רבה המסורה ללב' ,ועל רבו של ר'
עובדיה שהעליבו וקראו כסיל אמר הרמב" 'ואשר השיב $רב $שלא כהוג והעציב $והכלימ $וקרא $כסיל עבירה גדולה בידו ...וכי
שיכור היה זה?!'...

נאמנות על יהדות
ר' יהודה:

נאמנות לטעו שהתגייר
נאמ בחו"ל )ובאר* לא נאמ(

חכמי)וכ הלכה( :אינו נאמ בשו מקו

טעמו של ר' יהודה:
'בארצכם'  -באר* צרי $עדות אבל בחו* לאר* אי אינטרס להיות יהודי ולכ נאמ
תגובת חכמי:
מש לומדי שמקבלי גרי אפילו באר* ישראל.

נאמנות לטעו שהוא גוי
נאמ,
על עצמו:
על בניו :רוב השיטות :אינו נאמ,
ר"י )לפי רבינא( :נאמ )אבל לא על נכדיו(

ר' יהודה טע שאד נאמ לפסול את בניו )מדי 'יכיר'(
רנב"י :נאמנות זאת מוגבלת ליהודי )וכא לא נאמ כיו שהוא גוי(,
רבינא :נאמנות זאת תקפה ג לגוי )ולכ כא נאמ על בניו(,

תהלי $הגיור
אזהרה
 .1מסבירי לגר שלא כדאי להיות יהודי,
 .2א הוא עדיי מעוניי  מתחילי מייד בתהלי $הגיור

קשי גרי לישראל כספחת  לכ א אפשר
להמנע מלגייר  עדי.

הכנה

מרות ונעמי למדנו שאי להרתיע גרי יתר על
המידה )לכ מודיעי לו רק מקצת מצוות(

 .3מיידעי אותו על מקצת מצוות החמורות ומקצת קלות.
 .4מיידעי אותו על מתנות עניי,
 .5מיידעי אותו על עונש של המצוות )שעד עכשיו לא התחייב בה(
 .6מיידעי אותו על השכר לעתיד לבוא,

גויי מקפידי ג על פחות משווה פרוטה  לכ
מודיעי לה על מתנות עניי שהיא מצוה המנוגדת
לטבע שלה

לב הגיור
 .7מלי אותו
 .8אחרי שהבריא מהמילה  טובל בנוכחות  3דייני.
 .9בזמ הטבילה מזכירי לו שוב מקצת מצוות חמורות ומקצת קלות
א חזר בו אחר סיו הגרות  אינו מועיל )ונחשב
ישראל מומר(
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בס"ד

יבמות מז) :ש 6מהסו( עד מח) :סו העמוד(
ביאורי מושגי
המח' בי גאוני העול ר' עקיבא ור' אליעזר בשאלה הא על אשת יפת תואר לגזוז את ציפורניה ולבכות את משפחתה )ר"א( או
שעליה לגדל ציפורניי ולבכות את העבודה הזרה שבה היא מאמינה )ר"ע( נובעת אולי מהשאלה מה תפקיד תקופת הבכי .ר"א הבי
שתפקידה הוא להכינה לכניסה למחנה ישראל )לכ תגלחת השיער היא בדומה למצורע שאמור להכנס בחזרה למחנה ישראל – ועשיית
הציפורניי היא גזיזת .ולכ הבכי הוא על משפחתה( לעומת זאת ר"ע הבי שתפקיד התקופה הוא כדי שהיהודי יתחרט על לקיחתה
)לכ היא מנוולת את עצמה ע"י גילוח השער וגידול ציפורניי ,ולכ הבכי הוא על דבר מתועב ומשוק& ,על ע"ז(

לכ ההשוואה במשנתינו בי טבילת גר לטבילת
עבד משוחרר  הינה רק לעצ הטבילה
אבל לעניי קבלת עול מצוות יש הבדל ביניה

קבלת מצוות  בעבד שמשתחרר
כשהספיק להיות עבד )ולהתחייב חלקית במצוות(:

אינו צרי' לקבל,

כשלא הספיק להיות עבד )ולא התחייב עדיי בשו מצווה( :חכמי :צרי' לקבל
רשב"א :אינו צרי' לקבל

מח' זו משפיעה על השאלה כיצד נית לעקו את
די אשת יפת תואר
חכמי :רק א היא מוכנה להתגייר,
רשב"א :נית להטבילה לש עבדות ומיד אחרי
זה לשחררה )ללא קבלת מצוות(

תקופת המעבר של 'אשת יפת תואר'
אור' התקופה :ת"ק 30 :יו,
רשב"א 3 :חודשי
מעשיה בתקופה :ר' אליעזר :מגלחת את השער ומקצצת את הציפורניי,
ר' עקיבא :מגלחת את השער ומגדלת ציפורניי,
על מה היא בוכה :ר' אליעזר :על אובד משפחתה
ר' עקיבא :על אובד אמונותיה הדתיות

מקרי שבה ייתכ שר"ע מודה שמותר:
א .כשהעבד הסכי בהתחלה ואז התחרט
)ואז נותני לו  12חודש למול עצמו(

ב .כשהעבד ניקח מראש על מנת שלא להמול

טעמו של רשב"א:
ירח – חודש ,ימי – עוד חודש ,אחר כ – עוד חודש,
קושיה על רשב"א:
'אחר כ' צרי' להכפיל את התקופה )מחודשיי לארבעה(

על מפיבושת נאמר ש'לא עשה רגליו ולא עשה שפמו' –
מש משמע כר"א שעשייה היא קיצו& וכא עליה לקצו&
)לעשות( את ציפורניה.
 ולהרחבה עיי ביאור מושגי.

תורתנו ציותה שג עבד שאינו נימול צרי' לנוח
בשבת
– לפי ר"ע המקרה הוא כשלא הספיקו למולו
או כשהסכי והתחרט
או כשניקח מראש על מנת שלא יימול

החזקת עבד שאינו מהול
ר' עקיבא :אסורה
ר' ישמעאל :מותרת.
מקרה שבו ייתכ שר' ישמעאל מודה:
א .כשיש סכנה ביטחונית )עבד שאינו מהול עלול להסגיר סודות( יש לשחררו מיד!!!
ב .אחרי  12חודש )ייתכ שמדרבנ מורי לו לשחררו(
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בס"ד
מדוע גרי סובלי
א .כיוו שלא שמרו מצוות בני נוח כשהיו גויי
ב .כיוו שלא שומרי את כל המצוות )מחוסר ידיעה(

ר' יוסי דחה טע זה כיוו שגר שהתגייר
כקט שנולד

ב .כיוו שעובדי את ה' מיראה )ולא משמחה(
ג .כיוו שהתמהמהו לפני הגיור )חיכו בי השלב שבו גילו את האמת ועד שהתגיירו(
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בס"ד

יבמות מט) .המשנה( עד נ) .סו הפרק(
ביאורי מושגי
הסתירה השלישית – מנשה מצא שלוש סתירות בי ישעיהו למשה .את הסתירה השלישית הגמרא לא מיישבת .הגמרא מביאה מח'
תנאי בעניי זה .נראה שפתרו הסתירה השלישית תלוי בהנהגתו של הקב"ה את העול שפועלת לעיתי במדית הדי ולעיתי במידת
הרחמי ולכ שתי התשובות נכונות .במידת הדי ה' לא משנה את מספר ימיו של אד )וזהו שאמר משה – את מספר ימי $אמלא( ואילו
בהנהגת מידת הרחמי ה' משנה את ימיו של אד )ולכ ישעיהו הוסי לחזקיה שני(
)

משנה  +ברייתא
מניי יודעי מיהו ממזר

מאילו איסורי הולד ממזר
ר' ישבב:
ר' סימאי:

כל איסורי עשה ולאו
איסורי לאו

'לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו ...לא יבוא
ממזר בקהל ה'

ר' עקיבא :איסורי לאו של קירבה,
ר"ש התימני :איסורי כרת,
ר' יהושע:

ר"ע' :כנף אביו'  זה איסור על אנוסת אביו )שאסורה בלאו(

 מכא שממזר הוא מאיסורי לאו של קירבה ,

איסורי מיתות בית די
ר"ס ור"י :התורה כתבה 'ולא' – לרבות את כל איסורי הלאו )לפי
ר"ס( או אפילו את כל איסור העשה )לפי ר"י(

הערות:
א .הלכה כר"ש התימני
ב .ב עזאי דייק ממגילת יוחסי כר' יהושע

ר"ש התימני' :כנף אביו'  זה איסור על זקוקת אביו )שאסורה בכרת(

איסורי אחיות

 מכא שממזר הוא מאיסורי כרת ,

בכל מקרה שבו אישה אסורה משו
אחותה )אחות אישה ,אחות גרושה ,אחות
ר' יהושע' :את אשת אביו' – התורה חזרה על איסור אשת אביו )שאסורה
במיתת בי"ד( למרות שאיסור זה כבר נאמר

חלוצה ,אחות זקוקה וכיו"ב(

 א מתה האחות – האישה מותרת

 מכא שממזר הוא מאיסורי מיתת בי"ד

את חלק זה נית ללמוד
מפשט הפסוקי

כשהולד ממזר – הקידושי לא תופסי

לכ כשהקידושי תופסי )נידה ,סוטה ,ושומרת יב לפי שמואל( – הולד לא ממזר )ג א האיסור חמור(

טענותיו של מנשה כלפי ישעיהו )סבו(

א .משה קבע

ש'לא יראני האדם וחי'

– וישעיהו אמר

ב .משה קבע ש 'מי כה' ...בכל קוראינו'  -וישעיהו אמר

'ואראה את ה''

'דרשו ה' בהמצאו'

ג .משה קבע שלא נית להוסי על שנות האד  -וישעיהו הוסי לחזקיה  15שנה

התשובה לסתירה:
משה התייחס לראייה גלויה של ה'.
ישעיהו ראה רק התגלות של ה'

התשובה לסתירה:
משה התייחס לציבור שנענה תמיד
ישעיהו התייחס ליחיד שבעשרת ימי
תשובה ה' קרוב אליו

סתירה זו שנויה במח' תנאי
חכמי :נית להוסי ולהפחית שני,
ר"ע :לכל אחד יש זמ חיי קצוב שאינו נית לשינוי

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