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יבמות – ב'
.1

יבמה האסורה על היבם באיסור ערוה נוסף [מלבד היותה אשת אחיו] פטורה מן היבום ומן החליצה ,באלו חמש עשרה עריות שייך הדבר?
בתו של היבם ,ובת בתו ,ובת בנו.
בת אשתו של היבם ,ובת בנה של אשתו ,ובת בתה של אשתו.
חמותו ואם חמותו ואם חמיו.
אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו.
ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו.
וכלתו.

.2

אם למת היתה אשה נוספת ['צרתה' של הראשונה] שאינה אסורה על היבם באיסור ערוה אף היא נפטרת מיבום .וזה כוונת המשנה 'פוטרות צרותיהן'.
ועוד נפסק שפוטרות 'צרות צרותיהן' כיצד מדובר?
כגון שהלכה צרת בתו של היבם ונשאת לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת .וכעת שתיהם עומדות ליבום לפני היבם כשם שצרת בתו פטורה מכח היותה
צרה בנפילה הקודמת ליבום כך צרת צרתה פטורה בנפילה ליבום הנוכחית .וכן הלאה אם היה אח רביעי 'צרת צרת צרתה' פטורה ואפילו הן מאה.

.3

באיזה אופן ה'צרות' מותרות ליבם?
כגון שהערוה היא בתו של היבם ומתה בחיי בעלה [או שמיאנה או שנתגרשה או שנמצאה אילונית ונמצא שקידושיה היו בטעות] צרותיה מותרות
ליבם ,כיון שבשעת זיקת היבום – המיתה ,כבר אינה צרתה.

.4

באלו מהעריות לא שייך האופנים שנמצאו אילונית או שמיאנו?
בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו ,שהרי ילדו לפני שנישאו לאחיו של היבם ובוודאי אינם 'אילונית' ובהכרח אף שהם גדולות ואינם יכולות למאן.

.5

באיזה אופן צרתה חולצת ולא מתייבמת?
כש'הערוה ' קטנה ולא מיאנה כיון שנישואיה הם מדרבנן ,אינה יכולה לפטור את צרתה לגמרי מחליצה ומיבום ,ומ"מ אוסרת עליה להתייבם ,שהרי
לא מיאנה ומדרבנן נחשבת צרתה.

.6

דינן של כל החמש עשרה נשים נלמד מהפסוק שנאמר בענין אחות אשה ,מדוע א"כ לא שנינו את אחות אשה בתחילה?
אין לתרץ – שהתנא נקט לפי סדר חומרותיהן וכדעת ר' שמעון ששריפה היא חמורה ולפיכך 'בתו' שמיתתה בשריפה נשנתה תחילה,
כיון ,שא"כ היה צריך לשנות 'חמותו' תחילה שהרי עיקר שריפה בחמותו נאמר ועוד שא"כ היה צריך לשנות את 'כלתו' אחר העריות שבשריפה
ולא בסוף שהרי סקילה היא אחר שריפה.
המשך הענין בדף הבא.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

