בס"ד

יבמות ב) .תחילת המשנה( עד ב) :סו המשנה(
ביאורי מושגי
התורה אסרה על אד לישא את אשתו של אחיו .אול א אחיו מת ללא בני מוטלת חובה על האד לישא את אשת אחיו ובכ
להקי לאחיו ש ושארית .א האח לא רוצה לישא את אשת המת היא חולצת לו.
כל עוד אשת המת לא התייבמה ולא חלצה היא נקראת 'שומרת יב' ויש לה עדיי זיקה כללית למשפחת המת .זיקה שאוסרת אותה
על שאר העול.

המשנה
המקרי הבסיסיי
היה נשוי לקרובת אחיו  ומת

'האח הקרוב'  האח הקרוב
לאשת המת

'האח הקרוב'  אינו מייב )ולא חול'( את האישה הקרובה אליו.
היה נשוי לקרובת אחיו ולעוד אישה  ומת
'האח הקרוב' אינו מייב )ולא חול'( לא את האישה הקרובה ולא את האישה הנוספת )הצרה(.

א קרובת אחיו נפרדה )התגרשה ,מתה וכיו"ב( מבעלה לפני שהוא מת 
יכול האח הקרוב לייב את האישה הנוספת

'האח הקרוב'  האח שקרוב
לאשתו של המת הראשו

המקרי המשולבי
 ומת
 ומת

שלב א':
שלב ב':

אד היה נשוי לקרובת אחיו ולאישה נוספת
ייב אח אחר )שאינו קרוב לנשיו של המת( את האישה הנוספת

הדי:

'האח הקרוב' אינו מייב )ולא חול'( שו אישה מנשיו של המת השני.

שלב א':
שלב ב':
שלב ג':

 ומת
אד היה נשוי לקרובת אחיו ולאישה נוספת
 ומת
ייב אח אחר )שאינו קרוב לנשיו של המת הראשו( את האישה הנוספת
ייב אחר אחר )שאינו קרוב לנשיו של המת הראשו( את אחת מנשיו של המת השני  ומת

הדי:

'האח הקרוב' אינו מייב )ולא חול'( שו אישה מנשיו של המת השלישי.
ג א יהיו שלבי נוספי )אחי נוספי שייבמו(  האח הקרוב לא יייב לעול.

מי ה  15ה'קרובות' ?
בנות :בתו,

)שקרובות לאח אחד ומותרות לשאר האחי(

בת אשתו

נכדות :נכדתו )בת בנו או בת בתו( ,ונכדת אשתו )בת בנה או בת בתה(

)סה"כ (2
)סה"כ (4

סבתות :הסבתות של אשתו )א הא או א האב(

)סה"כ (1
)סה"כ (2

אחותו החורגת )רק מאימו( ,אחות אשתו ,אחות אימו,
אחיות:
נשות קרוביו :אשת אחיו החורג )רק מאימו( אשת אחיו שמת לפני שאחיו האחרי נולדו ,אשת בנו.

)סה"כ (3
)סה"כ (3

אימא:

האימא של אשתו

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