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נשים שאסורות בייבום ]ב ע"א "חמש עשרה" -ע"ב "עד סוף העולם"[
מהתורה אסור לאדם לישא את אשת אחיו ,אפילו לאחר פטירתו ,ככתוב "עֶ ְרוַת
אָחי הִ וא" )ויקרא יח,טז( .אך במידה ואחיו פטר בלא
אָחי א תְ ַגלֵּה  -עֶ ְרוַת ִ
אֵ שֶׁ ת ִ
ילדים ,מצווה על שאר אחיי ה פטר לישא את אלמ תו "יְבָ מָ הּ ָיבֹא עָ לֶיהָ " )דברים
אָחיו הַ מֵּ ת וְ א
כה,ה( ,כדי להקים ל פטר זֵכר "וְ הָ יָה הַ בְּ כוֹר אֲשֶׁ ר תֵּ לֵד יָקוּם עַ ל שֵׁ ם ִ
יִמָּ חֶ ה ְשׁמ ֹו ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל" )שם,ו( .לכן מעת הפטירה חל בין האלמ ה לשאר אחי ה פטר
"זיקת ייבום" שמטילה על האחים מצוות עשה לייבמה ,ו סתלק איסור הערווה מבי יהם )"מאחר שמת אחיו בלא ולד ,סתלק
איסור ערווה מעל כל שיו ,לפיכך תופסין בהן הקידושין" רמב"ם הל' יבום א,יב .עיין י ע"ב(.
 .1אביאל ואברהם אחים
 .2אביאל שא את גילה
 .3אביאל פטר וחלה "זיקת
ייבום" בין גילה לאברהם

מצד ש י ,בעת פטירת האח רק איסור ערווה של "אשת אח" התבטל מבי יהם ,ואם יש ו
איסור ערווה וסף ,כדוגמת :האח שא את בת אחיו לאישה )שהוא מצוות חכמים .רמב"ם הל'
איסורי ביאה ב,ד( ,ולאחר פטירתו פלה האישה לפ י אביה לייבום  -אסור האח באיסור ערווה
לישא את בתו לאישה ,וממילא אסור לייבמה ,כיוון שכך אין "זיקת ייבום" בי יהם,
והאלמ ה פטורה אף מחליצה )כל שאי ו עולה לייבום אי ו עולה לחליצה .ג ע"א(.
מש ת ו מלמדת שאם היה ה פטר שוי למספר שים ,ואחת מן ה שים אי ה יכולה
לקיים עם האח החי את "זיקת הייבום" מכיוון שאסורה עליו באיסור ערווה  -כל שות
ה פטר פטורות מן הייבום וחליצה ,ומותרות מיד לכל אדם .המש ה מו ה חמש עשרה
שים שיש איסור ערווה בי יהן לבין האח המייבם ולכן הן וצרותיהן )וצרות צורתיהן(
פטורות מן החליצה והייבום.
א .בִּ תּ ֹו )מאוסתו(
 .1אביאל ואברהם אחים
 .2אברהם א ס 
את גילה
ו ולדה אגם
 .3אביאל ואגם ישאו


 .4אביאל פטר ,ואגם
באיסור ייבום לאברהם )אביה(

3
2
אביאל

גילה

1

3

3
אביאל
2

 .1אביאל ואברהם אחים.
איילה בתו של אברהם
 .2אביאל שא את איילה
 .3אביאל פטר ואין "זיקת
ייבום" בין איילה לאברהם
כיוון שהיא בתו

אברהם

אברהם
1
3
איילה

3

 .1אביאל ואברהם אחים.
איילה בתו של אברהם
 .2אביאל שא את איילה
וגילה
 .3אביאל פטר ואין "זיקת
ייבום" בין איילה )ערוות בתו(
והדס )צרת ערווה( לאברהם

הדס

אביאל
2

אברהם
3
1
איילה

3

ד .בַּ ת ִא ְשׁתּ ֹו
4
אביאל

1

3

2

גילה

אברהם
2 4
אגם

 .1אביאל ואברהם אחים
 .2אברהם וגילה ישאו,
ו ולדה אגם
 .3אביאל ואגם ישאו
 .4אביאל פטר ,ואגם
באיסור ייבום לאברהם )אביה(

4
אביאל

1

3

2

גילה

אברהם
2 4
אגם


ה .בַ ת בְּ ָהּ

)ב .בַ ת

ו .בַ ת בִּ ָתּהּ

ִבּתּ ֹו(1


ואברהם אחים
 .1אביאל
 .2אברהם וגילה ישאו,
ו ולד אגמון

 .3אגמון הוליד את אדה
 .4אביאל ואדה ישאו
ואדה
 .5אביאל פטר ,
באיסור ייבום לאברהם )סבה(

5
1
גילה
אברהם
אביאל
2
5
4
אגמון
2

3
אדה

 .1אביאל ואברהם אחים
 .2אברהם וגילה ישאו,
ו ולדה אגם
 .3אגם הולידה את מאיה
 .4אביאל ומאיה ישאו
 .5אביאל פטר ,ודגן באיסור
ייבום לאברהם )סבה(


ז .חֲ מוֹת ֹו
 .1אביאל ואברהם אחים
 .2גילה ישאה 
לאברהם,
ואביה גלעד פטר
 .3אביאל ויסכה ישאו

 .4אביאל פטר ,ויסכה
באיסור ייבום לאברהם
)חמותו(

3

חמיו(

2
גלעד

יסכה

4
4
1
אברהם
אביאל

2

גילה




 .1אביאל ואברהם אחים
 .2אברהם וגילה ישאו,
וסבה יו ה פטר
 .3אביאל וסרך ישאו
 .4אביאל פטר ,וסרך
באיסור ייבום לאברהם )אם

3

2
יו ה

סרך
4

גילה

גלעד

יסכה

4
1
אברהם
אביאל

2

גילה

חמותו(

ט .אֵ ם חִָמיו



5
1
אברהם
אביאל
2
5
4
אגם
3
מאיה
2

ח .אֵ ם חֲ מוֹת ֹו



 .1אביאל ואברהם אחים
 .2גילה ישאה לאברהם,

וסבה גרשון פטר
 .3אביאל וליאת ישאו
וליאת
 .4אביאל פטר ,
באיסור ייבום לאברהם )אם

)ג .בַ ת בְּ

ֹו(1

3

ליאת
4

2

י .אֲ חוֹת ֹו מֵ ִאמּ ֹו

גרשון

 .1חגי ובתיה הולידו את
חביבה וחובב פטר
 .2איתן וגיתית ) (1ישאו
והולידו את אגמון
 .3איתן ובתיה ) (2ישאו,
והולידו את אברהם
 .4אגמון וחביבה ישאו )אין

גלעד

יסכה

4
אביאל  1אברהם

2

גילה

קשר משפחתי בי יהם(

 .5אגמון פטר ]אחיו מאביו[,
וחביבה באיסור ייבום
לאברהם )אחים מאותו אם(

1
חגי

3

איתן
בתיה
2
3
1
5
אגמון
חביבה  5אברהם
4

גיתית
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יא .אֲ חוֹת ִאמּ ֹו
 .1איתן וגיתית )(1ישאו,

והולידו את אגמון
 .2איתן ובתיה ) (2ישאו,
והולידו את
אברהם

 .3אגמון ובתאל ישאו
 .4אגמון פטר ,ובתאל

באיסור ייבום לאברהם )אחות

יב .אֲ חוֹת ִא ְשׁתּ ֹו
1
גיתית
4

2

איתן

אגמון

בתיה

 .1אביאל ואברהם אחים
 .2גילה וגיתית אחיות
 .3אביאל וגילה ישאו,
אברהם וגיתית ישאו
 .4אביאל פטר ,וגילה
באיסור ייבום לאברהם )אחות

בתאל

4

אברהם
3

גילה

3

2
4
אביאל  1אברהם 3

גיתית

4

אשתו(

אימו(



אָחיו ֶשׁ א הָ יָה ְבּע ֹולָמ ֹו
יד .אֵ ֶשׁת ִ
ר ]שמעון[

 .1אביאל ]ראובן[ ואב
אחים
 .2אביאל וגילה ישאו,
ואב ר ותמר ) (1ישאו ]אשה

יג .אֵ ֶשׁת אָ ִחיו מֵ ִאמּ ֹו


 .1חובב ובלהה הולידו את
אביאל ,וחובב פטר
הולידו
 .2איתן וגיתית )(1
את אגמון
 .3איתן ובלהה ) (2ישאו,
והולידו את אברהם
 .4אביאל )אח מאם של אברהם(
ותמר ] כרית[ ישאו ,ואביאל

פטר
 .5אגמון )אח מאב של אברהם(
ותמר ישאו

 .6אגמון פטר ,ותמר
באיסור ייבום לאברהם ]אשת

1
חובב
4

תמר

4

)אשתו של אחיי ו(



1

אברהם

אביאל

2 6
אגמון

5
6

גיתית

 .3אביאל פטר ,ואב ר ייבם
את גילה )) (2אשת אחיו(
 .4ולד לאב ר אח :אברהם
]לוי[
 .5אב ר פטר ,גילה )אשת
אחיו שאין לה בה ייבום )כיוון ש ולד
לאחר פטירת אחיו( ,ואסורה לו
לעולם ב"אשת אח"( ותמר )צרה

לגילה( באיסור ייבום
לאברהם

אחיו מאמו[

טוַ .כלָּת ֹו
 .1אביאל ואברהםאחים

 .2אברהם הוליד את איתן
הדס,
 .3איתן שא את 
ו פטר
 .4אביאל שא את הדס

בלהה

3

איתן

2

אחרת[

גילה

2

5
3
אביאל  1אב ר 2
תמר
3
אברהם
5
5
4

5
אביאל

1

4
הדס

3

 .5אביאל פטר ,והדס
באיסור ייבום לאברהם

3

אברהם
2
איתן

5



]שהיא כלתו ) שואה לב ו( ,אפילו
לאחר פטירת ב ו[

לאחר שהמש ה מ תה חמש עשרה שים שהן באיסור ערווה ליבם ,היא גם מסייגת וגם מפרשת את דבריה:
נִּמצְ אוּ אַיְל ֹו ִית צָ רוֹתֵ יהֶ ן מוּתָּ רוֹת".
א" .וְ כוּלָּן אִ ם מֵ תוּ א ֹו מֵ י ֲא וּ א ֹו ִתְ גּ ְָרשׁוּ א ֹו שֶׁ ְ
אימתי זיקת הייבום לא חלה וממילא חלה חובת הייבום על הצרה? אם האישה הראשו ה שאסורה בייבום לא הייתה
שואה לאח בעת מיתתו ,כבמקרים הבאים:
.1
.2

פטרה לפ י שבעלה פטר.
יתומה ש ישאה בגיל צעיר ומיא ה בבעלה בהגיעה ל ערות )מדין תורה האב יכול להשיא את בתו ,תק ת חכמים ש ערה
יתומה אמה או אחיה יכולים להשיא אותה ואם עד גיל  12החליטה הקט ה שהיא ממא ת ואי ה רוצה ב ישואין הללו – התגלו ה ישואין
כבטלים למפרע(.

 .3התגרשה מבעלה.
.4

מצאה איילו ית )איילו ית היא אישה שאי ה יכולה להוליד עקב בעייה בריאותית ,ולא יתן לקבוע שאישה הי ה איילו ית עד גיל
עשרים .החל מגיל עשרים ואילך אם לא הביאה שתי שערות ויש לה ארבעה סימ ים שמעידים על שיותה היא בחזקת איילו ית .ה ישא
לאיילו ית ולא ידע שאי ה יכולה ללדת היא הקידושין מקח טעות ומתבטלים למפרע(.

א".1.וְ אִ י אַ תָּ ה יָכוֹל לוֹמַ ר בַּ חֲמוֹת ֹו וּבְ אֵ ם חֲמוֹת ֹו וּבְ אֵ ם חָ ִמיו שֶׁ נּ ְִמצְ אוּ אַיְל ֹו ִית א ֹו שֶׁ מֵּ י ֲא וּ".
המש ה מדייקת את דבריה ,מתוך חמש עשרה ה שים שהמש ה מ תה האישה קודם פילתה לייבום היא הולידה ילדים,
כבמקרים הבאים:
 .1חמותו )מקרה ז( ילדה את אישתו.
 .2אם חמותו )מקרה ח( ילדה את אימה של אשתו.
 .3אם חמיו )מקרה ט( ילדה את אביה של אשתו.

דרך ברורה  -יבמות | לע" רפאל בן פ י ה וגילת פרידא חוה בת רבקה | הערות ל 345mail@gmail.com

לכן סייג המש ה לעיל "צָ רוֹתֵ יהֶ ן מוּתָּ רוֹת" באישה אילו ית )מקרה  (4או ממא ת )מקרה  (2אי ו יכול להתקיים ,כיוון שאם היא
איילו ית בוודאי אי ה יכולה להוליד ילדים ואם היא מיא ה הרי בשעת ישואיה הייתה קט
ע"ב(.

ה שלא יכולה להביא ילדים )יב

אָחיו וְ ל ֹו ִאשָּׁ ה אַחֶ ֶרת וָמֵ ת  -כְּ שֵׁ ם שֶׁ בִּ תּ ֹו
ב" .1.כֵּיצַ ד פּ ֹו ְטרוֹת צָ רוֹתֵ יהֶ ן? הָ יְתָ ה בִּ תּ ֹו א ֹו אַחַ ת ִמכׇּל הָ ע ֲָריוֹת הָ אֵ לּוּ ְשׂוּא ֹות לְ ִ
טוּרה".
טוּרה ָכּ צָ ָרתָ הּ פְּ ָ
פְּ ָ
3
לאחר שהוברר שאישה ש פלה לייבום והיא באיסור ערווה ליבם היא
פטורה מייבום ,המש ה מסבירה כיצד צרתה אף היא פטורה מייבום.
עסקי ן של פטר היו שתי שים ,וכשם שאחת פטורה מהייבום כך גם
חברתה.

 .1אביאל ואברהם אחים.
איילה בתו של אברהם
 .2אביאל שא את איילה
ותמר )צרתה(
 .3אביאל פטר ואסורה
איילה )ערוות בתו( ותמר )צרת
ערווה( לאברהם

תמר

אברהם
3
1
איילה

אביאל
2
3

טוּרה ,אֲפִ ילּוּ הֵ ן
טוּרה ָכּ צָ רַ ת צָ ָרתָ הּ פְּ ָ
ב" .2.הָ לְ כָה צָ רַ ת בִּ תּ ֹו וְ ִ שֵּׂ את לְ אָחִ יו הַ שֵּׁ ִי וְ ל ֹו ִאשָּׁ ה אַחֶ ֶרת וָמֵ ת  -כְּ שֵׁ ם שֶׁ צָּ ַרת בִּ תּ ֹו פְּ ָ
מֵ אָה".
לאחר שהוברר שהערווה פוטרת את צרתה מייבום ,מפרשת
המש ה שהערווה פוטרת מייבום גם את צרת צרתה ,באופן
שיש שלושה אחים ולאח הראשון ה פטר היו שתי שים:
אחת אסורה לאח הש י ביבום וצרתה ,והצרה ישאה לאח
השלישי )שחל עליה חובת ייבום לשאר האחים שאי ם אסורים לה.
והערווה מותרת לשוק ברגע שצרתה התייבמה ,ככתוב "את בית אחיו"

 .1אביאל ,אברהם ואבשלום
אחים .איילה בתו של
אברהם
 .2אביאל שא את איילה
ותמר
 .3אביאל פטר ואסורה
איילה )ערוות בתו( ותמר )צרת
ערווה( לאברהם
 .4אבשלום ש שוי להדס
ייבם את תמר
 .5אבשלום פטר ואסורה
תמר )צרת ערווה( והדס )צרת
צרתה( לאברהם

3

תמר

5
אברהם
1
איילה

אביאל
2

אבשלום
3
הדס
5

3
4

– בית אחד הוא בו ה ולא ש ים( .לאח השלישי יש ב וסף לצרה
שייבם אישה וספת ואף הוא פטר ושתי שותיו פלו לפ י
האח הש י .כשם שבפעם הראשו ה אותה צרה אסרה לפ י
האח הש י כך גם הפעם היא אסורה לו ,וכשם שהצרה
אסורה אף צרת צרתה אסורה ושתיהן פטורות מהייבום .דין
זה תקף אף במאה שים ,שהיו מאה אחים וכל אחד בתורו ייבם את אשת אחיו )צרת הערווה( ,לאחר פטירתו ופלות לפ י
האח הראשון הצרה שהתייבמה והאישה ה שואה ,וכשם שהצרה הייתה אסורה לו בייבום כש פלה לפ יו בעבר – אף
האישה הש ייה פטורה מהייבום.
אָחיו וְ ל ֹו אִ שָּׁ ה אַחֶ ֶרת ,מֵ תָ ה בִּ תּ ֹו א ֹו
ב" .3.כֵּיצַ ד ִאם מֵ תוּ צָ רוֹתֵ יהֶ ן מוּתָּ ר ֹות? הָ יְתָ ה בִּ תּ ֹו א ֹו אַחַ ת ִמכׇּל הָ ע ֲָריוֹת הָ אֵ לּוּ ְשׂוּאוֹת לְ ִ
אָחיו צָ ָרתָ הּ מוּתֶּ ֶרת".
ִתְ גּ ְָרשָׁ ה וְ אַחַ ר ָכּ מֵ ת ִ
מסייגת המש ה את דבריה )כעין סייג א( אימתי זיקת הייבום לא חלה )וממילא חלה חובת הייבום על צרה צרתה(? אם יתק קשר
הערווה בין האב ל שות אחיו ,בגלל שבתו פטרה או התגרשה ,לאחר ש פטר האח יכול אחיו לייבם את שאר שותיו )כי
ה שים אי ן צרות ערווה(.

ג" .וְ כׇל הַ יְּ כ ֹולָה לְ מָ אֵ ן וְ א מֵ י ֲא ָה צָ ָרתָ הּ ח ֹולֶצֶ ת וְ א ִמתְ יַיבֶּ מֶ ת".
הדין שצרת ערווה פטורה מהייבום בגלל הערווה הי ו כששתי
ה שים שואות ל פטר מדאו' ,אך ישואי מיאון הם רק מכוח
תק ת חכמים ואין בהם ממש מדאו' כל עוד הילדה קט ה
ויכולה למאן ב ישואיה ,לכן אליבא דאמת הקט ה לא שואה
כלל לאח ש פטר ,והאישה הש ייה צריכה להתייבם )ככל אישה
ש פטר בעלה ללא ילדים( .אך גזרו חכמים שהצרה לא תתייבם
מכיוון שמקרה זה דומה לצרת ערווה וא שים יטעו לחשוב
שצרת ערווה מתייבמת ,לכן מוטל על האח החי לחלוץ לצרת
מיאון ואי ו יכול לייבמה.
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 - 1מקרים א' וד' זהים לחלוטין מלבד היחס בין הבת ש ופלת לייבום ,האם היא מכו ה "בתו" כיוון שהיא ולדה מתוך מעשה או ס
)ולא יתן לייחסה לאמה ,ומדרשת חכמים היא אסרת לאביה .ג ע"א רש"י "אתיא ה ה"( ,או האם היא מכו ה "בתה" כיוון שהיא ולדה מתוך ישואין
והיא מיוחסת גם לאימה .בהתאמה לכך גם המקרים ב' וה' ,ג' וו' זהים ,בתרשימ ו תיאר ו רק את היחסים כאשר הבת ולדה מתוך
ישואין ומיוחסת לאם ,אך התרשים זהה כאשר היא מיוחסת לאב.
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