בס"ד

יבמות כ) .המשנה( עד כא) .ש(10

המילי 'זה הכלל' באות ללמד על
צרת איילונית
)לא ברור הא ה באי ללמד
שהיא אסורה או שהיא מותרת(

המשנה
כללי ייבו

מופקעת מדי ייבו )לא חולצת ולא מתייבמת(

כשהיבמה אסורה באיסור כרת:
חולצת אבל לא מתייבמת,
כשהיבמה אסורה באיסור לאו או באיסור דרבנ:
כשהיבמה היא אחות של יבמה נוספת האסורה באיסור כרת :חולצת ומתייבמת,
מה איסורי לאו?
אלמנה  לכה"ג,
גרושה  לכה הדיוט,
ממזרת ונתינה  לישראל ,בת ישראל  לנתי וממזר.

מהו איסור קדושה
לפי המשנה :איסור לאו,
לפי ר' יהודה :איסור דרבנ

טעמה של המשנה:
'קדושי יהיו לאלוהי'  איסורי כהונה
טעמו של רבי:
קדש עצמ& במותר ל&  גזרות דרבנ

מהו איסור מצוה
לפי המשנה :איסור דרבנ,
לפי ר' יהודה :איסור לאו

טעמה של המשנה:
מצוה לשמוע דברי חכמי
טעמו של רבי:
'אלה המצוות'

מדוע עשה של ייבו לא דוחה לא תעשה של איסורי לאווי

)מאורסת לכה"ג ,גרושה לכה רגיל ,ממזרת ונתינה(

ניסיו תירו' א'
מהפסוקי לומדי ש:
'ועלתה יבמתו השערה'  יש מקרי שבה יבמה חולצת ולא מתייבמת
'ואם לא יחפוץ האיש'  משמע שרק מי שיכולה להתייב יכולה לחלו'

למסקנה להלכה )בעקבות הברייתא(:

א ייב  ייבומו מועיל וצרתה פטורה

לכ:
הפסוק הראשו )שמאפשר חליצה(  הוא על איסורי לאוי )שבה תופסי קידושי(
הפסוק השני )שמונע חליצה(  הוא על איסורי כרת )שבה לא תוספי קידושי(

דחיה :ראינו בבריתא שפצוע דכה
שבדיעבד א ייב  יבומו ייבו!!!

ניסיו תירו' ב'
איסור אלמנה הוא עשה )קדושי יהיו לאלוהיה( ו'לא תעשה' )אלמנה...לא יקח(

דחיה :מה ע ממזרת ונתינה!
)שעליה לא נאמר והתקדשת(

ניסיו תירו' ג'
ר"ל :עשה דוחה לא תעשה רק כשאי ברירה )אבל כא יש ברירה  יכול לחלו'(

דחיה :ראינו בבריתא שפצוע דכה
שבדיעבד א ייב  יבומו ייבו!!!

להלכה ייבומו ייבו )ופוטר את צרתה( אבל אי דחיה מכא
לסברא של ר"ל כיוו שחליצה במקו ייבו אינה מצוה

תירו' ד'
מצוות ייבו יש רק בבעילה הראשונה  חכמי חוששי שא יבעל פע ראשונה יבוא לבעול פעמי נוספות )שבה אי מצוה(
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המקור לאיסורי עריות מדרבנ )שניות(

' .1התועבות האל' 

התורה מתייחסת רק לתועבות החמורות  אבל ישנ ג תועבות קלות שג אות יש לאסור

' .2ואיזן וחיקר' 

שלמה התקי איסורי נוספי שיחזיקו את איסורי התורה) .מבנה איסורי התורה איננו של ללא התוספת(

' .3פרעהו אל תעבור בו'  יש לאסור איסורי נוספי כדי להרחיק את האד מאיסורי התורה,
' .4ושמרתם את משמרתי'  יש עניי להוסי ,איסורי משל עצמנו על איסורי התורה.
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