בס"ד

יבמות כח) .הנקודותיי ,ש 14מהסו(

א האחי ייבמו את האחיות )בניגוד להלכה(

ת"ק שבמשנה:
ר"ש:
אבא שאול:
ר"א במשנה:

המשנה חוזרת על דיני שנאמרו בפרק הקוד וג במשנה עצמה

יוציאו )לפי כול(,
ישאירו )לפי כול(,
)ב"ה מקילי(
מח'
)ב"ה מחמירי(
מח'

כדי לחדש ש:
א .הדי תק ג במקרה בודד וג במקרה כפול,
ב .לא מחשיבי איסור דרבנ כאיסור תורה כדי לקיי מצוות ייבו.

איזה קרובות יכולות להיות האחיות )כ" שכל אחת תהיה קרובה לאח אחר(

ר"י :מתו"  15הנשי הקרובות  רק  9מה יכולות להיות קרובות בהיתר
אביי :מתו"  15הנשי  היא לא יכולה להיות אשת אחיו שלא היה בעולמו
ר"ס :היא יכולה להיות כל אחת מ 15הנשי הקרובות
)בהתבסס על שיטת ר"ש שהתיר בחלק מהמקרי אשת אחיו שלא היה בעולמו(

מדוע במקרי הקירבה של בנות או נכדות ) 6מקרי
סה"כ( צריכי להניח שהיה איסור
כיוו שצרי" להגיע למצב שבו שתי האחיות הינ בנות
של שני אחי:
אבל:
 .1כיוו שלבנות הללו יש שני אבות שוני ה חייבות
אימא משותפת כדי להיות אחיות.
 .2לאימא שלה אסור להתחת ע שני אחי,
לכ:
כדי שהאימא תוליד משני אחי שתי בנות עליה
לעשות זאת באיסור ח"ו ללא חתונה!!!

אשת אחיו שלא היה בעולמו
אד שנולד אחרי שאחיו מת.
מתי אשת המת אסורה על האד שרק עכשיו נולד:
ת"ק :בכל תרחיש שהוא,
ר"ש :רק כשלא הספיקה להתייב לפני שנולד

לפי ר"ש הברייתא של ר"ח תקפה ג באשת אחיו שלא היה בעולמו
המקרה:
 .1שתי אחיות נשואות לשני אחי )אחי א' וב'(.
 .2אח א' מת  ואח ג' ייב את אשתו,
 .3אח ב' מת  ואח ד' ייב את אשתו
 .4כעת שוב שתי האחיות נשואות לשני אחי )אחי ג' וד'(
אלא שמסתבר ש:
 .1אחרי שאח א' מת  ולפני שאח ג' ייב את אשתו 
 .2אחרי שאח ב' מת  ולפני שאח ד' ייב את אשתו 

נולד אח ה'
נולד אח ו'

אשתו של אח ג'
לפי ת"ק :אסורה ג על אח ו'
 כיוו שאח ו' נולד אחרי שהיא נפלה לייבו

כעת לפי ר"ש א אחי ג' וד' ימותו:
אשתו של אח ג'  אסורה רק על אח ה' )מדי אשת אחיו שלא היה בעולמו(,
אשתו של אח ד'  אסורה רק על אח ו' )מדי אשת אחיו שלא היה בעולמו(.
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לפי ר"ש :מותרת לאח ו'
 כיוו שהיא הספיקה להתייב לפני שאח ו' נולד.
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משנה
שתי אחיות שנפלו לייבו לפני אח אחד
במקרה רגיל
ת"ק :חולצות  ולא מתייבמות

די זה שהוזכר כבר במשנה הקודמת נשנה כא:
משו שיטת ר"ש

ר"ש :מופקעות לחלוטי מייבו )אפילו אינ חולצות(
די זה שהוזכר כבר במשנה הקודמת נשנה כא:
לחדש שר"ש מודה במקרה זה ולא גוזר שיבואו להתיר ג
סת שתי אחיות

כשאחת האחיות קרובה אליו )באיסור ערוה(

מותר לייב את האחות השניה
כשאחת האחיות אסורה עליו באיסור לאו או באיסור דרבנ

ג ר"ש )שבמקרה רגיל פוטר את האחיות מחליצה( מודה
שכא חולצות כדי שיזכרו שכשאחת האחיות קרובה
איסור ערווה השניה מותרת בייבו.

חולצות  ולא מתייבמות

טעמו של ר"ש
'ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור'  א האחיות ה צרות זו לזו )כיוו שנפלו לייבו לפני אותו יב(  ה מופקעות לגמרי מייבו
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