בס"ד

יבמות י) :ש (4עד יא) .ש 11מהסו(
ביאורי מושגי  תפיסת קידושי
אד שמקדש אישה שאסורה עליו באיסור כרת :הקידושי לא תפסו.
אד שמקדש אישה שאסורה עליו רק באיסור לאו :הדעה המקובלת היא שה תפסו )וכ נפסק להלכה( אול ר"ע סבר שג במקרה
זה הקידושי לא תפסו )יש דעה קיצונית יותר הסוברת שג א האישה אסורה עליו באיסור עשה הקידושי לא תפסו(

קושיה:
לוי שנה במשנה ג מקרי שנוצרו באיסור )אד שהיה נשוי לאנוסת אביו(
 מדוע הוא לא שנה במשנה ג את המקרה של הנושא את חלוצתו )חל #לאישה  ואחר כ $נשא אותה(?

תשובות:
א .במקרה זה אי תרחיש של צרת צרה )האישה אסורה על כל האחי  ולכ אי מצב של שלב נוס של ייבו ונפילה(

ב .במקרה זה האיסור על שאר האחי הוא בלאו )ולא בכרת( ולכ אפשר וצרי $לחלו #לה

הסבר זה הוא רק לשיטת ר"י .
לפי ר"ל היא אכ אסורה על שאר
האחי בכרת.

אסורה על האחי בכרת,
אשת אח 
כשהיא נופלת לייבו  היא מותרת לאחי לגמרי,
מה דינה אחרי החליצה או הייבו )הא היא חוזרת לאיסורה הראשו או שיש לה מעמד מיוחד(?

אחרי הייבו

אחרי החליצה
האישה שנחלצה
ר"ל :על החול#
על שאר האחי

 אסורה בלאו,
 אסורה בכרת,

ר"י :על כל האחי

 אסורה בלאו

שאר הנשי )שלא נחלצו(

שאר הנשי )שלא יובמו(

ר"ל :על כול

 אסורות בכרת,

ר"ל )ועוד אמורא( :על כול  אסורות בכרת,

ר"י :על כול

 אסורות בלאו,

ר"י )ועוד אמורא( :על כול  אסורות בעשה,

טעמו של ר"ל :האיסור החדש 'אשר לא יבנה'  תק רק על מבצעי החליצה )האחרי חוזרי למצב הראשוני(
טעמו של ר"י :האיסור החדש 'אשר לא יבנה'  תק על כול )מבצעי החליצה הינ שליחי כל האחי והנשי(

ברייתא
הנושא את חלוצתו ומת:
א .צריכה חליצה מהאחי,
ב .קידשה אחד מהאחי  לא תפסו הקידושי

קושיה :מסעי א' משמע כר"י )האחי אסורי רק בלאו  ולכ ה צריכי לחלו(#
מסעי ב' משמע כר"ל )האחי אסורי בכרת  ולכ הקידושי לא תופסי(
תירוצי :ייתכו שהברייתא כר"י :ובסעי ב' הקידושי לא תופסי כיוו שמדובר ש באשת אחיו שלא היה בעולמו )שאסורה כרבנ(
ייתכ שהברייתא כר"ל :ובסעי א' חייבי בחליצה כיוו שמדובר ש כשנולדו אחרי שהאח חל) #ואז לשיטת ר"ש אי איסור(
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