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  "]למצוות ייבום"-"מאי איריא"  אע" ג[ טרות מן החליצה ומן היבום" "פו   משנה ה   לשון 

בום על  שאיסור ישמע  משיצה ומן היבום" מן החל "פוטרות מלשון התנאלא נוחה דעתה , ן המשנה לשו  ת אתבררהגמרא מ 
  בכל זאת   אם  ן הייבום, אךמ  הפטור  הם הצרשאומנ   לדייק מן המילה, כיוון שניתן  וםבימי   צרתה"לפטור" את  הערווה גורם  

מנסה    גמראה  !לגרום לבלבול  הלשון המשנה יכולשזה לא נכון ו בוודאי  אך  בם רוצה לייבם את צרת ערוותו הוא יכול,  הי
  . כל האפשרויותת וחה אנה ודן המשדיאת באופן אחר  חסלנ 
  

  הניסוחדחיית    הניסוח משמעות    ניסוח 
  ה מש עשרח

נשים  
...  רות ס ו א 

החליצה   מן 
  בום ומן הי 

ערווה שחל על חמש  האיסור  
גורם    העשר   איסור ל הנשים 

הערווה   לע  אףייבום     צרות 
שלא   על  לח(מכיוון  ייבום  מצוות  ה 

כר איסור  נשאר  ממילא    ת הנשים, 
"אשת  ש והאח  ל  ו  ל  אסורהחי  אח" 
    .אחיו המת)   יו שלם את נשות בייל

צריך  בל  א  ותאת הצר  לייבםשאסור על האח  משמע  רות"  סו"א  ילהמהמ
יש לחלוץ  ו  חליצה איסור ליבםה  בפעולתאין  (שהרי    כדי להתירן לשוק  הן לחלוץ ל

הצרות מותרת  יענו שלהשמוטרות"  פ"התנא  לכן שנה  ,  )למנה בלא בניםלכל א
  הינשא מיד. ל

  ה חמש עשר
...  םשי נ

  (ות)   אסורה 
  לחלוץ
  ולייבם

ולייבם    יבםלי  לחלוץ  אסור 
בין    נשותאת   את אחיו, 

  .הצרתאת  ובין  עליו  הערווה  

אין לחלוץ?    עליו  מה האיסור שחל, אך  לייבם  איסור ערווה  ישעל היבם  
  טור". אלא "פ "  יסור"אלשון  לשנות  ליצה  חבלכן לא שייך  לום.  בכך כ

בושיהק בחליצה,דוו:  איסור  שיש  טעו  אי  לידי  לבוא  שניתן  אם  תכיוון   .
יט ייבום  יבם  עו לחשוב שיש לנתיר ליבם לחלוץ  מחובה   ה עלי זיקת  (וחלץ 

  ! לייבם  אף  ויתירו לו  מרשות)ולא 
שנשא  [ לאשתו  אדם  אחרבנוסף  של  בתו  שהאב    ,ונפטר   את  בתו    את ת  לשא  אסור אף 
  ו מנ נש(יג ע"א)  במשנה    כפי האמורתה,  צר  תא הוא יכול לשאת    )שהיא ערווה עליו(אישה  ל

אשת אביו  , כ לאף אחד מהאחים  כלל  ינשאיכולה לה  אינה  אשתוו   שאדם נפטרם  נשי  6  בה
  ] א לא נפלה לפני האחים לייבום צרתה מותרת להםמכיוון שהי,  להםשאסורה 

אחר באופן  העמדה  של  ע:  דחיית  בשדוו ללמדנו  המשנה  ניינה  מקום  קא 
בנו(מצווה   קשר  ייבום   האח  ן יצר  מצוות  בגלל  וצרתה  נפטרת אף    )לערוותו  הצרה 

של  שאין קשר  (   את הצרהלשאת    יתן נקום מצווה  א במא מהייבום, אבל להי 
ייבום בין האדם לערוו ת נשותיו של הנפטר רוצה לשאת אגון אדם שו וצרתה, כתמצוות 

  יש איסור "אסורה" משמע ש  שונה התנאואם היה    –)  צרתהלנשים, והיא בתו ו
ובעצם הע ואחת  ש בכל מקום שיש  רווה  נשים  ה  ת צרגם    עליו  ערווהתי 

מצווה  יבםלה  אסור  ערווההת  צר במשנתנו    אם(  כמותה  האסור יכולה    במקום  ואינה 
להל זרע  הרצאסורה  שתהא  ק"ו  נפטר  קים  ב  הינשאל  ערווהת  מצווהשלא  לכן    )מקום 

ב "פטור"שנה התנא  הייבום  לשון  מן  פוטרת את שתיהן  ל בא,  שהערווה 
  . צרתה"ת  ערוו " ינשא ללהמותרת  הצרתה  במקום שאין מצוות ייבום  

...  וטרותפ
  בום מן הי 

הנשים וצרותיהן התנא שנה ש
מן  יטא ופשהייבום    פטורות 

אין ליצה, ושהן פטורות מן הח
  ת.ך לשנות זא צור

א ָלצֹורהברייתא (ג ע"ב) מלמדת "[ איננה    מהתורה  ערווהצרת  " שַּתְלמּוד לֹוַמר "ִלְצרֹור" ְו
  ]צריכה חליצה האם היא , אך לא ידועמתמתייב

לייבם הייתה הוו"א  לורק לח במשנה  אם היה נאמר   ולא    ת ערווהצר שץ 
היבום מצוות  את  להפקיע  לא  כדי  לחלוץ  מ  צריכה  משמע  שלא  ה(וכך  תורה 

את   מפטרה  "מקמ"ל    , )החליצההצרה  ֶאת  וְ התורה  ָלַקַחת  ָהִאיׁש  ַיְחֹּפץ  א  ִאם 
ַנֲעלוֹ .  ..ְיִבְמּתוֹ  כה,"  ְוָחְלָצה  "יצחלש  ט)-ז(דברים  בזה  זה  וייבום תלויים  ּכׇל  ה 
ַלֲחִליָצהָהעֹולֶ  עֹוֶלה  ְלִייּבּום  עֹוֶלה    ,ה  ֵאינֹו  ַלִּייּבּום  עֹוֶלה  ֶׁשֵאינֹו  ְוֹכל 

ואם  "ֲחִליָצהלַ  פקע,  הייבום  לצרה  זיקת  חליצה   אין ה  דין  שנתה    .בה  לכן 
  . יחדיו םוהמשנה שהצרה פטורה מהחליצה והייב

...  פוטרות
הי    בוםמן 

ומן 
  החליצה

הייבום  היא  המצווה  עיקר 
לשנו  צריך  אותה  ולכן  ת 

  ראשונה.

הנאה  יבמתו לשם  הסובר שהכונס את    ט ע"ב)(ל  ת אבא שאולמשנתנו כדע 
על  (עובר    פוגע בערווההוא הרי    –  שותיחסי אי קיום עימה  או לשם    ה מיופיי 

התירה  ורה  והת  אחיואיסור אשת  (שנולד מ  וקרוב הוולד להיות ממזר  איסור ערווה)
ליצה קודמת  מצוות החלשיטתו  ן  לכ,  )הקמת זרע לאח המתמצוות  רק לשם    םיבו

הייבום   שלא  למצוות  אלא    וםהיב  נעשה(שייתכן  שמים  האישלשם  של    יתלטובתו 
  לשנות אותה ראשונה.וצריך    )והוא קרוב לאיסורי עריות  םהיב

...  פוטרות
  מן החליצה

ערווה פטורה מן  הברור שאם  
מן הח היא  פטורה  ליצה 

ג  הייבום לחליצה (שהייבום    ורם 
לשנות  שתבוא) צורך  ואין   ,

  . זאת

כדע  שאולמשנתנו  אבא  היינו   ,ת  לא  החליצה"  "מן  רק  נאמר  היה  ואם 
את שניהם והקדים    שנההתנא  כן  על הייבום, לחליצה עדיפה  שה  יודעים

    .(תוס')יבום  חליצה לי 

  
  : המשנה משמעות ניסוח למסקנה

  הניסוח משמעות    ניסוח 
עשרה   חמש 

  פוטרות נשים  
  צרותיהן 

  ליצה.כות חשוק, ואין צרי יד ל מותרות מהערווה  רות  צ.  1
הצרה פטורה, אבל במקום שאין מצווה )  פני האחים לייבום נפלו ל  יהןתוצרו  שהנשים(. דווקא במקום מצווה 2

  .לאישה  צרהלשאת את ה  "ערוות צרתה"יכול  
  ים.חשש שהייבום לא נעשה לשם שמ מהעדיפה על ייבום,  כיוון שהיא    לפני ייבוםה  תננש   הצחלי   מן החליצה
  ליצה. טורה גם מח, וצרה שפטורה מייבום ממילא פובז  ותלויות זוייבום הן מצוות הצה  לי ח  ומן היבום 

  


