בס"ד

יבמות יז) .תחילת הפרק( עד יח) :המשנה(
ביאורי מושגי
הדר שהתורה קבעה כדי ששומרת היב והיב יהיו נשואי היא ייבו )היב בא על שומרת היב( .א היב קידש את שומרת היב )כדר
שמקדשי אישה רגילה( זה נקרא עשה בה מאמר.
)במקרה זה לפי חכמי היא מקודשת מדרבנ ,לפי ב"ש מהתורה ,ולפי ר"ש ספק הא מועיל לגמרי או שאינו מועיל כלל .בירושלמי מופיעה שיטה
ייחודית הסוברת שלא רק שהיא מקודשת מהתורה אלא שא #לכתחילה יכול לייב באמצעות מאמר(

משנה
אשת אחיו שלא היה בעולמו

מניי ש'אשת אח שלא היה בעולמו'  אסורה

'אח חדש' שנולד לאחר שאחיו מת
כל נשות ה'אח המת' אסורות על ה'אח החדש'.

'ישבו אחים יחדיו'  -רק כשהאחי חיו )ישבו(

יחד יש ייבו,

א אח 'ותיק' ייב את אשת המת )לאחר שה'אח החדש' נולד(:
כל נשות ה'ותיק' אסורות על ה'אח החדש'.
א אח 'ותיק' עשה מאמר באשת המת )לאחר שה'אח החדש' נולד(:
ה'אח החדש' חול %לנשות עושה המאמר אבל לא מייבמ

מניי שדי ייבו נוהג רק באחי מ האב
א.

יש צור בשני הלימודי:
א היה רק את הלימוד הראשו
היינו חושבי שצרי שיהיו אחי ג מהאב וג מהא

'ישבו אחים יחדיו' -

)רק אחי שה חולקי נחלה יחדו  יש בה די ייבו(

)מבני יעקב לומדי שרק אחי מהאב הינ אחי(

)בני יעקב היו אחי מהאב  כ ג ייבו תק #רק באחי מהאב(

א היה רק את הלימוד השני
היינו לומדי מהמילה 'אחי' שנאמרה ג על אברה ולוט
שג אחיי מוגדר אח.

ב.

'ישבו אחים יחדיו' ' -אחים אנחנו בני אב אחד'-

לפי כל השיטות אי הבדל בי
מצב שבו יש אח אחד )שאז
ברור מי ייב או יחלו (%למצב
שבו יש כמה אחי

הקשר שבי שומרת יב לאחי
אפשרות א'  יש זיקה:
לכ 

ריב"ב )ושמואל( :קרובותיה אסורות בחייה ובמותה,

אפשרות ב'  אי זיקה:
ולכ  ר' מאיר )ורב(:
ר' גמליאל:

קרובותיה מותרות אחרי מותה

)ובחייה אסורות כדי לא לבטל מצוות יבו(

קרובותיה מותרות בחייה ובמותה )למרות שמבטל מצוות יבמי(

השלכה נוספת לשאלה הא יש זיקה:
מה היחס שבי שומרת היב לנשות האחי?
א אי זיקה  אי קשר ביניה,
א יש זיקה  היא מוגדרת כצרה שלה.
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לא נית להוכיח מהמשניות הבאות על די זיקה

די זה שאחות יבמה מותרת
לאחר מיתה הינו פשוט לפי
כול
שהרי שאפילו אחות אישה
מותרת לאחר מיתה

נושא משנה א'  היתר קרובות לאחר מיתה
ניסו הוכחה:
המשנה קובעת שאחות יבמה מותרת לאחר מיתה 
משמע שאמא של היבמה אסורה לאחר מיתה  מכא שיש זיקה,
דחיה:
ייתכ שג אימא של היבמה מותרת )המשנה דיברה על אחות משו שג ברישא דובר על אחות(

נושא משנה ב' )המשנה שלנו(  הקשר בי 'שומרת היב' לנשות האחי
ניסו הוכחה:
המשנה קובעת שרק א עשה מאמר  'שומרת היב' מוגדרת כצרה של אשת האח
משמע שסת כ )א לא עשה מאמר( אי קשר בי 'שומרת היב' לאשת האח  מכא שאי זיקה,
דחיה:
ייתכ שג א לא עשה מאמר היא מוגדרת כצרה )והמשנה דיברה על מקרה של עשה מאמר כדי
לחדש די צדדי  לא פוסקי כב"ש הסוברי שמאמר דינו כייבו מושל(
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