בס"ד

יבמות נג) :תחילת הפרק( עד נד) :ש 11ברחבות(
ביאורי מושגי
'ני ולא ני'  חז"ל התייחסו למצב ביניי של חצי יש .על מצב זה נאמרו כמה דיני .הגדרת המצב הוא שהאד אינו יוז או פעיל )לא
יכול לחשוב על סברא( אבל הוא סביל )מסוגל לענות כשפוני אליו ,כשמזכירי לו הוא זוכר(.

בושת  כל תשלומי הנזק הינ על נזק ממשי שהתבצע לאד או לממונו .חריג מכ #הוא תשלו הבושת שבא על פגיעה נפשית .תשלו זה
של בושת הינו תשלו של קנס ,ולכ פטרו ממנו א הזיק שלא בכוונה וכמו כ הוא פטור א התחייב על סמ #הודאתו )מדי 'מודה בקנס
פטור'(

המשנה
ביאת ייבו
כל ביאה )לש ייבו ,זנות ,בשוגג ,או באונס( בכל צורה )כדרכה ,שלא כדרכה ,ואפילו העראה(  קונה
ביאת פסלות )בא על ערווה או על פסולה(
בכל צורה )כדרכה ,שלא כדרכה ,ואפילו העראה(

 לא נחשב מתכוו )ולא קנה את יבמתו(

יש לגמרי
מתנמנ )עיי ביאור מושגי(  נחשב מתכוו )וקנה את יבמתו(

 פוסלת לכהונה.

ובתנאי שהתכוו לש
ביאה כלשהי )אפילו רח"ל
ביאה על בע"ח(
אבל א לא התכוו לביאה
)למשל נפל מהגג( לא קנה.

אד שבייש בלי כוונה  פטור על תשלו
בושת

כוונה בביאת ייבו
 בכל כוונה )בשוגג ,לש זנות ,ובאונס(  מועיל
' יבמה יבוא עליה'
' ויבמה'  מהאות 'ה' לומדי  בעל כרחה מועיל
צורת ביאת הייבו

'
'ולקחה לו לאשה'
ֹ
מקרה הערה'
' את
להקים שם'

 ביאה כדרכה מועילה,
 שלא כדרכה מועיל
 מכא שהעראה נחשבת ביאה )פסוק זה נאמר בנידה אול לומדי בהיקש מנידה על כל העריות(
דיני שוני

 שטר וכס %לא מועיל בייבו
' ויבמה
 גרושת אחיו אסורה מדי אשת אח
'נידה היא'  )נאמר לגבי אשת אח(
' את שארו הערה' )נאמר לגבי אחות אביו או אימו(  העראה בבהמה אסורה )כיוו שהפסוק מיותר לומדי ממנו על עניי אחר(

די העראה נאמר בשלוש מקרי :נידה ,דודה )אחות אימו או אביו( ,אשת אח )נלמד ש בהיקש מכ #שכתוב 'נידה היא'(
לא נית ללמוד מנידה ודודה :כיוו שה איסור הבא מאליו )ולא איסור שנוצר ע"י קשר נישואי(,
לא נית ללמוד מנידה ואשת אחיו :כיוו שאיסור לא מסוגל להתיר )בניגוד לאשת איש שאוסרה הוא מתירה(
לא נית ללמוד מאשת אח ודודה :כיוו שה איסור קירבה )וישנ איסורי אחרי שאינ איסורי קירבה(
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יבמות נד) :ש 11ברחבות( עד נו) .ש(2
ביאור מושגי
איסור העראה  לביאה בי איש לאישה ישנ שתי משמעויות א .חיבור פיזי בי איש לאישה ב .חיבור מערכת ההולדה .איסורי ביאה
יכולי לנבוע משני טעמי או מכ! שהחיבור בי גו" הגבר וגו" האישה הינו פסול או מכ! שחיבור מערכת ההולדה הינו פסול .א הבעיה
היא החיבור העראה הינה חיבור מינימלי  הכנסת העטרה .א הבעיה היא חיבור מערכת ההולדה הבעיה היא כבר בנשיקה.

מניי שהאיסורי הבאי תקפי ג בקירבה דר! הא וג בקירבה דר! האב
אחותו

 פורש בכתובי

)אחותך בת אביך או בת אמך(

אחות אביו או אימו  התורה חזרה על עצ האיסור פעמיי )פע בפרשת אחרי מות ופע בפרשת קדושי(

אחות אשתו

 היקש לאשת אח )אשת אח נאסרה ג א זהו אחיו מהאב וג א הוא אחיו מהא(

אשת אח

 התורה חזרה על האיסור שלוש פעמי )פע בפרשת אחרי מות ופעמיי בפרשת קדושי(

להרחבה עיי
בהמש! הסיכו

מניי שאיסור זה תק" רק בקירבה דר! האב
דודתו )אשת אחי אביו(  הוקש לגאולת עבד עברי  )כא נאמר 'ערות דדו' וג ש נאמר 'או דודו'(

מניי שגאולת עבד עברי נאמר רק על דודו מהאב
'ממשפחתו יגאלנו'  ש המשפחה הול! לפי האב

איסור אשת אח
' .1ערוות אשת אחיך לא תגלה' )הפסוק מ'אחרי מות'(  מלמד על עצ הדי,
' .2את אשת אחיו נידה היא' )תחילת הפסוק מ'קדושי'(  מלמד לאסור את אשת אחיו מאימו
' .3ערות אחיו גלה' )המש! הפסוק מ'קדושי'(

 מלמד לאסור כשאחיו מת ע בני.

' .4נידה היא' )הלימוד הוא מהמילה היא(

 מלמד לאסור כשאחיו מאמו מת ללא בני.

במקרי  3ו) 4אחיו מאימו אפילו א מת ללא בני ,ואחיו מאביו שמת ע בני( אנו יודעי כבר
שאי מצוות ייבו.
הלימוד נדרש כדי לחדש שלא רק שאי מצווה לייב אלא שג זה אסור )מדי אשת אח(

לפי ר' יצחק את דינו של ר' יוחנ לומדי
מהפסוק 'אל אישה בנידת טומאתה' לחייב
על כל אישה ואישה

לימודי נוספי
 .1הזכרת כרת באחותו )למרות שדי זה נלמד כבר בהיקש(  ר' יוחנ :מכא שאיסורי עריות נחשבי איסורי נפרדי )וחייב על כל איסור ואיסור(
ר' יצחק :מכא שלא לוקי על איסור כרת )מכא לומדי על כל איסורי כרת שבתורה(

 .2נאמר בדודתו ג 'ערירים יהיו' וג 'ערירים ימותו'  ללמד שהבני שהיו לה ימותו ושהבני שיוולדו לה )א בכלל( ג ימותו
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מניי שבתחומי הבאי  העראה נחשבת ביאה
איסורי כרת  )נלמד בד" הקוד( נלמד מנידה באמצעות היקשו של ר"י.
איסורי לאוי  בשפחה חרופה נאמר שכבת זרע  מכא שבשאר האיסורי מספיקה העראה.
איסורי לאוי של כהונה  נלמד באמצעות הלימוד 'קיחה' 'קיחה' מאיסורי ביאה,
קידושי ביאה

 נלמד באמצעות הלימוד 'קיחה' 'קיחה' מאיסורי ביאה,

איסורי עשה  נלמד באמצעות הלימוד 'ביאה' 'ביאה' מאיסורי ביאה,
מצוות ייבו  נלמד באמצעות הלימוד 'ביאה' 'ביאה' מאיסורי ביאה,

מהי גמר ביאה

מהי העראה
שמואל )ור"י לפי רבב"ח( :נשיקה )הצמדת האבר לאותו מקו(

ר' יוחנ )לפי רשב"י(:

הכנסת העטרה

ר' יוחנ )לפי רבב"ח( :הכנסת העטרה
ר' יוחנ )לפי רשב"י( :גמר ביאה ממש

מדוע נאמרה שכבת זרע במקרי הבאי
בשפחה חרופה  ללמד שלא מספיק העראה צריכה ביאה שלמה
באשת איש

 א .ללמד שפטור על ביאה באבר מת
ב .ללמד שפטור על ביאה על אישה מתה )למרות שהיא עדיי נקראת שארו(

בסוטה

 א .למעט כשקינא לה מחשש שיבוא עליה שלא כדרכה )הסבר זה נדחה כיוו שכתוב משכבי אישה  כל סוג של משכב(
ב .למעט כשקינא לה מחשש שיבוא עליה בנשיקת אבר לאותו מקו )הסבר זה נדחה לפי הדעה שנשיקה נחשבת העראה(
ג .למעט כשקינא לה מחשש שיבוא עליה דר! אברי) .למרות שזו אינה ביאה היינו חושבי שקפידתו של הבעל קובעת(
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יבמות נו) .ש (2עד נו) :המשנה(
ביאור מושגי
אשת כה שנאנסה :אשת כה שנאנסה אסורה לבעלה מהתורה .חכמינו שששקדו על תקנת בת ישראל אומללה זו שג נאנסה וג צריכה
להפרד מבעלה מצאו פתרו לבעייתה בחלק משמעותי מהמקרי .כאשר יש עדי כשרי לכ! שהיא נאנסה )זהו ודאי מקרה חריג מאוד מסיבות
מובנות( אי עצה ואי תבונה כנגד ה' והיא חייבת להתגרש.
אול כאשר אי שני עדי כשרי וכל המידע על האונס מגיע מהאישה הדריכו החכמי את שמש בית הדי כדי שידרי! את הבעל להחליט
ולגמור בליבו שאינו מאמי לאשתו .כ! שכשהוא בא לבי"ד ואומר לה שאינו מאמי לאשתו ה יכולי להשאר ביחד.
מצב זה שבו בי"ד מוביל אד שלא להאמי למידע שנראה כמידע אמיתי ,הינו חריג מאוד והוא מתבצע רק בשל דאגת העמוקה של
חכמינו הגדולי לזוג האומלל.

טעמו של רב )גי' א'(
ביאה גרועה קונה לכל דבר,

מתי ביאה פסולה )שוגג ,אונס ,וכיו"ב( מאכילה בתרומה
תמיד )ג א רק היתה מאורסת לאח המת(

רב )גי' א'(:

שמואל )גי' א'( רב )גי' ב'( :כשהיתה נשואה לאח המת )אבל א היתה מאורסת לא(
א %פע)אפילו א היתה נשואה לאח המת(

שמואל )גי' ב'(:

טעמ של רב )גי' א'( ושמואל )גי' ב'(
ביאה גרועה מכניסה את היב למצב של האח המת
ולא יותר מכ! )וכיוו שכשהיתה מאורסת לא אכלה
ג אחרי הייבו לא תאכל(
טעמו של שמואל )גי' ב'(
ביאה גרועה מועילה רק לכ! שהוא ירש בנכסי המת
ושהיא תיפטר מהייבו
אבל היא לא מגדירה אותה כאשתו לעניי תרומה.

שיטת שמואל ב' לא מסתדרת ע הברייתא
שממנה עולה שיש מצב שבו יב חרש
)שביאתו פסולה( מאכיל בתרומה

מתי חרש )שארס כשהיה פיקח והתחרש( מאכיל בתרומה
חכמי:

רק כשיש לה ילד חי,

ר' נת )לפי רבה( :כשהיה לה ילד )ג א הוא כעת מת(
ר' נת )לפי ר' יוס :(%ג א אי ילדי )נישואי חרש מאכילי(

הבעיה בהסבר רבה:
אישה שהיתה נשואה לכה ומת – אינה ממשיכה לאכול מכח הכה המת
הבעיה בהסבר ר"י:
מהברייתא משמע שהמח' היא על ילד מת ולא על עצ הנישואי.

מדי מה האיסור:
רבה )גי' א'( :שני לאווי )משו זונה ומשו טומאה(
רבה )גי' ב'( :לאו אחד )משו טומאה(
אשת כה שנאנסה:

אסורה לבעלה ופסולה מכהונה

אשת ישראל שנאנסה :מותרת לבעלה ופסולה לכהונה

די זה שאשת ישראל שנאנסה פסולה לכהונה נקבע ע"י ר' ששת.
ר' ששת ניסה לדייק די זה ממשנתינו שקבעה שהביאות
שמועילות לעניי ייבו מועילות ג לגבי פסלות לכהונה.
הגמרא דחתה את ראייתו של ר' ששת .ייתכ שהמשנה התייחסה
רק לביאה שלא כדרכה שפוסלת לכהונה.
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