בס"ד

יבמות כב) .המשנה( עד כג) :המשנה(
ביאורי מושגי
כל מקו שהתורה נתנה עונש )למשל מי שמחלל שבת דינו מיתה( אי מענישי אותו אלא א כ נאמרה לו ג אזהרה ,שהבהירה
שהפעולה שעליה מענישי אסורה )למשל אסור לחלל שבת(.
לגבי האזהרה נאמר הכלל ש'אי עונשי מ הדי' .א לא נאמרה האזהרה במפורש  ג א נית ללמוד אותה בק"ו אי מענישי עליה
)א כי למרות שאי מענישי הפעולה ודאי אסורה מהתורה(.

משנה
ממזר:
נחשב אח
נחשב ב

מניי שממזר נחשב ב )ופוטר מייבו(:
'ובן אין לו'  חפש א אי לו ב.

)לעניי ייבו ,היטמאות במותו ,וירושה(
)לעניי ייבו ,היטמאות ,ירושה ואיסור הכאה וקללת אביו(

מניי שממזר נחשב אח )ומחייב בפרשת ייבו(:
א הוא נחשב ב לעניי פטור הוא נחשב אח לעניי חיוב.

בנ של יהודי וגויה או יהודי ושפחה
לא נחשב אח )כיוו שאינו נחשב יהודי(
לא נחשב ב )כיוו שאינו נחשב יהודי(

מניי שב של יהודי ושפחה  לא נחשב יהודי
כול' :האישה וילדיה  -תהיה לאדוניה' הילדי הולכי לפי האישה) .הפסוק מדבר על שפחה כנענית שהולידה ילדי לעבד עברי(

מניי שב של יהודי וגויה  לא נחשב יהודי

'בת אשת אביך'  אחות #שאימה לא נחשבת אשת אבי) #כיוו שהיא גויה(  אינה נחשבת אחות#

ריב"י:

ר"ש )שדורש טעמא דקרא(' :כי יסיר את בנך מאחרי'  ב שנולד לבת #ולגוי קרוי יהודי )בנ ,(#ב שנולד מגויה ומבנ #לא נקרא יהודי.
צרי #פסוקי נפרדי לשפחה וגויה כיוו ששפחה חמורה בכ#
ששייכת במצוות וגויה חמורה בכ #שיש לה ייחוס אבות

על מה עובר אד שבא על אישה שהיא ג אחותו וג בתה של אשת אביו:
חכמי)ר"ש( :שני איסורי )ג אחותו וג בת אשת אביו(
איסור אחד )משו אחותו(
ריב"י:

טעמ של חכמי

)שמחייבי פעמיי(

'בת אביך או בת אמך'  מכא שאחותו אסורה,
'בת אשת אביך  מכא שבת אשת אביו אסורה באיסור נוס$

טעמו של ריב"י

)שלא מחייבי פעמיי(

'אחותך היא'  מכא שהיא אסורה רק משו אחותו.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

א היא אחותו אבל אימה לא נשואה לאביו:
כול מודי שחייב רק כרת אחד,
א איננה אחותו אפילו א אימה נשואה לאביו:
היא מותרת

תגובת ריב"י:
מ'בת אשת אבי '#לומדי שבתו של גויה ויהודי  נחשבת גויה
ואינה נחשבת בתו של היהודי

תגובת חכמי:
מ'אחות '#לומדי שמי שהיא אחות ג מהאב וג מהא אסורה
)לא לומדי ק"ו מאחות שהיא רק מהאב – שאי מזהירי מ הדי(
מ'היא' לומדי לימוד לכל התורה ש'אי מזהירי מ הדי' )עיי
ביאור מושגי(
תגובת ריב"י:
מכ #שהמילי 'אחות #היא' נאמרו סמו #ל'בת אשת אבי) '#ולא
סמו #ל 'בת אימ ('#לומדי את שני הדברי.
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