
  345mail@gmail.comל הערות   |   בקהבת רוה חא רידפלת גיו בן פנינהרפאל נ "על|    יבמות  -  ה רברודרך 

 

 

  )1( ]"תורה דריש"א "ע ד-"מנא הניב "ע"  ג[ עשה דוחה לא תעשה

מקור   את  לברר  עוברת  היא  המשנה  לשון  את  ניתחה  שהגמרא  פ:  המשנהדין  לאחר  וצרתה  מן  טורות  ערווה 
הגמרא   דנה  עשה)(לא ת  רווהאת איסור הע(עשה)    מתוך שאלת הגמרא כיצד דוחה מצוות ייבוםהייבום והחליצה.  

  להקלת ההבנה.עים שונים  לקטלן פורק להוהוא י  ות דיון זה אורך מספר סוגי ."עשהעשה דוחה לא ת"  בכלל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ב ַׁשַעְטנֵ "תורה  כתוב  ִתְלַּבׁש  ַיְחָּדו.א  ּוִפְׁשִּתים  ֶצֶמר    ִדִלים ּגְ   ז 
- (דברים כב,יא  "ְנפֹות ְּכסּוְת  ַעל ַאְרַּבע ּכַ ַּתֲעֶׂשה ָּל  (פתילות ציצית)

ב, מסמיב) וטנשעאיסור  יכות הפסוקים  נלמד  מצוות  ז  ציצית 
הציצי שמותר   בגד  ש  בעוד  מצמר  יהיותכלת  ת  שפתילות 
  .פשתן מיהיה  מו  עצהציצית  
  ם דיני(שאפשר ללמוד    ּתֹוָרה ִמַּנִין ְסמּוִכים ִמן הַ   : י ֶאְלָעָזרְוָאַמר ַרּבִ 

הסמיכה  הש  ךכמ אחר  פסוקתורה  ָלַעד  "ֶׁשֶּנֱאַמר    ?)לפסוק  ְסמּוִכים 
  ". ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר

ד  הוכחה[ אלעזר  רבי  סמ ושאכן  רַ ]  וכיםרש  ָאַמר  ֵׁשֶׁשת  ַרב  ִּבי  ָאַמר 
ֲעַזְרָיהַרּבִ ֶאְלָעָזר ִמּׁשּום   ִלְפֵני   : י ֶאְלָעָזר ֶּבן  ֶׁשָּנְפָלה  ִמַּנִין ִליָבָמה 

שהינו  (אח בעלה  אֹוָתּה)  של  חֹוְסִמין  ֶׁשֵאין  ְׁשִחין    (חוסמים   מּוֵּכה 

בייבו  ומשתקים  רוצה  אינה  שהיא  טענותיה  כופין  מואת  אלא  מוכה  ,  את 

ִּכי "ּוְסִמי ֵליּה    "ַתְחסֹום ׁשֹור ְּבִדיׁשוֹ   א" ֶׁשֶּנֱאַמר    יחלוץ)ש  חיןהש
 . "ְּבָמּהְויִ ...  ֵאין לוֹ ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן  

  מקור  איסור  
אחות  
  אשתו 

תִ ִאּׁשָ "וק  פסמה א  ֲאחֹוָתּה  ֶאל  ִלְצרֹור  ה  ָּקח 
ֶעְרָוָתּה   שאסור    "ְּבַחֶּייהָ   ָעֶליהָ ְלַגּלֹות  משמע 

אשתו   אחות  את  אשתו  לשאת  עוד  ,  בחייםכל 
מיתא לאחר  מותרתך  . ")ְּבַחֶּייהָ "המילה  ממדוייק  (  ה 
  למדת? ומה היא מ  מילה "עליה" מיותרתה
ָיֹבא  "וק  פסה מצווה במקתקף    "ָעֶליהָ ְיָבָמה    ום 
מצווה  ( במקום  יש  להשרק  לאחיו  זרע  לייבם) קים    חובה 

" הפסוק  ֲאחֹוָתּהאף  ֶאל  במקום ִאָּׁשה  הוא   "
שאף  מצווה ללמדנו  ה,  על  לקיים  שמוטל  בעל 

מצוות   י בחי שאם    ורההת  קובעתייבום  את 
  ". ח א ִתּקָ "  –  לייבום  הפניו אחותנפלה ל  אשתו

  . "ִלְצֹרר "מייתור המילה    צרתה 
צרת  
  צרתה 

  ."ִלְצֹרר "בי"ש השנייה  תר האות רמיי 

שאר  
  העריות 
  במשנה 

ַהְּנָפׁשֹות    ְוִנְכְרתּו עריות "איסורי  פרק  נאמר בתום  
עונשן  שכל הערוות  " ללמדנו  ָהֹעֹׂשת ִמֶּקֶרב ַעָּמם

ו  במזיד  שווה:  ע"א)  אתחט  ן שגגתבכרת   –  (ט 
יבום י אסורה באשתו  ואחות    שדינן שווהוכשם  

  .כך כל הערוות אסורות בייבום
  צרות
  תוצרו

  העריות 

הערווה אחות  שצרת    ות אסור  וצרתה  כשם 
כל  כ  –בייבום   הערוותצרות  ך  הן  תי רווצ  נשים 

  ייבום.ת באסורו   לם""עד סוף העו 
צרות  
ערווה  

  מותרות 

אשתו כערווה  בדווקא   לאח  שאסור  ,""אחות  ה 
לשאר   ומותרת  אסורה    ,האחים אחד  צרתה 

למעט  )בברייתא  2(לימוד   לכל  ,  שאסורה  ערווה 
אביו   (כאשתוה  האחים בשוו המנוישל  יחד  ,  במשנה  ה 

"חמורות"  ששעם   בייבום )  נשים  אסורה  היא  שרק 
צר מותרתאבל  ש  תה  נאסרת(ללמדנו  מפני  צרה  לא   ,

לערווהשהיא   כל    צרה  אז    מיד   היו  הערווה  צרות(כי 
איסור    בם יהי  שנפלו לפני  נשים אלא מפני שיש ב  , נאסרות) 
  .)לייבום)פלה (ודינן כאישה שיש לה ילדים שנ  אשת אח

  

נלמד   את  יבם  י העל    האיסורמהיכן  לקיים 
 ? ערווה וצרתהבום בי ות י מצו

"מ המיותרת  אשבדין  "  ָעֶליהָ המילה    תו אחות 
בייבום,    שהיא  נלמד לימוד    אמצעותובאסורה 

מצינו" העריות לממנה  נלמד    "במה  שאר    כל 
 הן אסורות בייבום.שאף    –דומות לה  ש

נלמד   ה  מוטלה  העונשמהיכן  שייבם י על  יבם 
 ? או צרתהאת הערווה  באיסור  

איסורי  ב נאמר   פרק  ֲאֶׁשר  "עריות  תום  ָּכל  ִּכי 
ָהֵאֶּלה   ַהּתֹוֵעבֹות  ִמֹּכל  ַהְּנָפׁשֹות    ְוִנְכְרתּוַיֲעֶׂשה 

 בכרת.   ודינשללמדנו    –"  ֶּקֶרב ַעָּמם ָהֹעֹׂשת מִ 

מבוססכל   המילה  על    יםהדינים   "ָעֶליהָ "ייתור 
האך    – לא  ב  שאפילו,  תרמיו  דלימועצם 

אשתו"    הלימוד אסורה"אחות    .םבייבו  הייתה 
תשמפני   לא  דוחה  שבגינו  "עשה  ישנו  עשה" 

ש נדאשת  איסור  הוו"א  מצוות  אח  מפני  חה 
צריך    ייבום מהפ(ולכן  הלימוד  , אמור  לאסור)  סוקאת 

חמור  עשה רגיל, אך בלא תעשה  לא תדווקא ב
בעונשן  שיש  ידחההאיסור  כרת    כעריות    , לא 

תהא  בוודאו אשתו"  "אחות  עליו  י  אסורה 
ייבום, בערוו מצוות  עליו  כשמוטלת  גם    ה 

הברייתא   שלימוד  נמשמע  תירוץ  (  !צרך אינו 

 ף ה ע"ב)לשאלה זו יובא בד

ההסתבשאלתה  הגמרא   על  "עשה  לל  כמכה 
 המקור לכך? ן  מניי   –  עשה"דוחה לא ת

נלמד מס דוחה לא תעשה"  "עשה  מיכות  הכלל 
איסור    עשה  מצוות  הפסוקים:  דוחה  ציצית 

  נז. ט שע
למ"ד שאי רב   דורשים  יוסף: אפילו  מפסוקים  ן 

דורשים  משבחוורה,  בתסמוכים     לכן   ,דברים 
מהפסוק לדרוש  דברים  יםניתן  א  "  בספר 

ַׁשַעְטֵנז ָּלּתַ   ִדִליםּגְ .  ִתְלַּבׁש  רבי  ש  כפי   ",ֲעֶׂשה 
ולא בשאר    דברים  בחומשסמוכים    דורש  הודהי 

    .החומשים


