בס"ד
ביאורי מושגי  באמצע העמוד הבא

יבמות כא) .ש 13מהרחבות( עד כב) .המשנה(

הנשי האסורות

משפחתו האסורה עליו
די תורה+תוספות הדרבנ )התוספות מודגשות(

די תורה

שני דורות מעליו

שני דורות מעליו
)הכל מותר(

אשת סביו,

סבתו,

ספק  אחות סביו,
ספק  אשת אחי סביו )רק מהאב(,

ספק  אחות סבתו,

דור אחד מעליו
אשת אביו,
אחות אביו,
אשת אחי אביו )רק מהאב(,

דור אחד מעליו
אימו
אחות אימו,

אשת אביו,
אחות אביו,
אשת אחי אביו )ג מהא(,

דורו

דורו

אשת אחיו,

אחותו

בתו

לפי רב חכמי הוסיפו ג את הנשי הללו
עד סו #כל הדורות:
 3דורות ומעלה  מעליו
אשת ה'סבא רבה' )וכ הלאה(
ה'סבתא רבה' )וכ הלאה(

הגמרא הסתפקה
לגבי  אשת אחי
אימו מהא 
ולבסו #פשטה
לאיסור

דור אחד מתחתיו
אין תוספות של איסורי דרבנן

שני דורות מתחתיו

שני דורות מתחתיו
נכדתו

האמוראי
הסתפקו עד כמה
יש להעתיק
)כלומר :הא יש
להעתיק ג את
האיסור על האחות
והגיסה(

איסורים
אין אין
דרבנן
תוספות איסורי
תוספות של

דור אחד מתחתיו
אשת בנו

אימו
אחות אימו,
אשת אחי אימו) ,ג מהא(,

הגזרות על שני
דורות מעליו הינ
גזירות מחשש
לאיסורי התורה
של דור אחד מעליו

אשת נכדו

נכדתו

 3האיסורי הראשוני הינ הגדלת איסור דרבנ  לכ ה מופיעי בדברי רב.
איסור נינה אינו הגדלה של איסור דרבנ אלא של איסור תורה )נכדה אסורה
מהתורה(  ולכ הוא מוזכר בברייתא של ר' חייא

חריגי להוספה )חריג א' רק לפי זעירי ,חריג ב' לפי כול(

 3דורות ומעלה  מתחתיו
אשת הני )וכ הלאה(
הנינה )וכ הלאה(

א .סבא רבה שלא נושא את ש המשפחה )אינו אב אבי אביו  באמצע היתה אימא( 
אשתו מותרת
ב .ני שלא נושא את ש המשפחה )אינו ב ב בנו  כיוו שבאמצע היתה בת( אשתו
מותרת.
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בס"ד
משפחת אשתו האסורה עליו

מקרי שבה איסורי משפחתו חמורי
אחיות ,גיסות ,נשות האב והסב ,וכלות )נשות הבני והנכדי(:
 נאסרו,
במשפחתו

די תורה )במשפחת אשתו לא
הנשי האסורות
הוסיפו חכמי איסורי )בדורות אלו((

במשפחת אשתו  לא נאסרו )חו' מאחותה שנאסרה ,אבל רק בחיי אשתו(

שני דורות מעליה
סבתה

מקרי שבה איסורי משפחת אשתו חמורי

דור אחד מעליה

סבתות:
במשפחתו

אימה

 נאסרו מדרבנ )מהתורה ה מותרות(

במשפחת אשתו  נאסרו מהתורה
הדור שלה
אחותה )רק בחיי אשתו(

ביאורי מושגי
הסיבה להבדל שבי איסורי משפחתו לאיסורי משפחת אשתו:
מו"ר הרב ליכטנשטיי מסביר שבעוד שמשפחתו נאסרה עליו מדי קירבה
)ולכ האחיות ,הגיסות והכלות נאסרו( משפחת אשתו נאסרה עליו לא מדי
קירבה אלא מדי אחר )ולכ האחיות הגיסות והכלות מותרות(
התורה קובעת שאסור לאד לישא שתי אחיות בחייה ,אבל אחרי מיתת
אשתו מותר לישא את אחותה .מכא אנו רואי שאיסור שתי אחיות אינו
איסור קירבה אלא איסור של נשיאת שתי נשי הקרובות זו לזו) .א זה היה

דור אחד מתחתיו
בתה
שני דורות מתחתיו
נכדתה

איסור קירבה הוא היה נוהג ג אחרי מות אשתו(

מאותה סיבה אסור לשאת א ובתה וכ סבתא ונכדתה .לא בגלל שהסבתא
קרובה לבעל אלא כיוו שאסור לישא שתי נשי הקרובות זו לזו) .לכ נוצר
מצב אבסורדי לפיו מהתורה מותר לישא את הסבתא של עצמו ,אבל אסור לישא את
הסבתא של אשתו(

לפי ר' חייא חכמי הוסיפו ג את
הנשי הללו בדור השלישי:
 3דורות ומעלה  מעליה:
ה'סבתא רבה'
 3דורות ומעלה  מתחתיו:
הנינה

הגמרא הסתפקה מה הדי לגבי
הדור הרביעי ומעלה )הא ג ה
אסורי או שהאיסור נעצר בדור
השלישי(

קירבה בגרי
איסורי עריות
איסורי תורה 
איסור דרבנ )שניות(  מותרות לה,

אסורות עליה )תקנה  כדי שלא יאמרו שכשהיו גויי נהגו קדושה גדולה יותר(

הלכות עדות
אחי מהאב  מעידי זה לזה לכתחילה,
אחי מ הא  מח' הא מעידי לכתחילה או רק בדיעבד,
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

הסיבה להבדל שבי תחו
העדות לתחו עריות:
גר שהתגייר נחשב כאילו נולד
ולכ מעיקר הדי אי לו קרובי
כלל וכלל.
אלא שבעריות המסורות לכל
חששו ,ובעדות שמסורה רק
לבי"ד לא חששו.
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