
 .יבמות ג       בס"ד
 

 קרובי עצמו
 ג' דורות למטה

 –דרשה  –אתיא הנה הנה, אתיא זמה זמה.  סתו(וא( בתו )מאנ

 ב( בת בתו
י ֶעְרָוְתָך ֵהָנה ְתָך ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתן כִּ ְנָך אֹו ַבת בִּ  יח, י(): ֶעְרַות ַבת בִּ

 ג( בת בנו

 אגב!
 קרובי אשתו

 ג' דורות למטה

 שריפה       –ד( בת אשתו 

ַקח  ָתּה ֹלא תִּ ָתּה ֹלא ְתַגֵלה ֶאת ַבת ְבָנּה ְוֶאת ַבת בִּ ָשה ּובִּ ֶעְרַות אִּ
וא ָמה הִּ  )יח, יז(: ְלַגלֹות ֶעְרָוָתּה ַשֲאָרה ֵהָנה זִּ

 ה( בת בנה

 ו( בת בתה

 אגב!
 קרובי אשתו

 ג' דורות למעלה

ָשה  ז( חמותו ָתּה ֹלא ְתַגֵלהֶעְרַות אִּ  )שם(: ּובִּ

ָמה  ח( אם חמותו ַקח ְלַגלֹות ֶעְרָוָתּה ַשֲאָרה ֵהָנה זִּ ָתּה ֹלא תִּ ֶאת ַבת ְבָנּה ְוֶאת ַבת בִּ
וא  ט( אם חמיו –דרשה  – )שם(: הִּ

 קרובי עצמו
 י( אחותו מאמו

ֶמָך  יָך אֹו ַבת אִּ ת אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ וגו' ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך ַבת ָאבִּ מֹוֶלֶדת ַביִּ
 יח, ט() :ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתן

וא יא( אחות אמו ְמָך הִּ י ְשֵאר אִּ ְמָך ֹלא ְתַגֵלה כִּ  )יח, יג(: ֶעְרַות ֲאחֹות אִּ

ְצֹרר ְלַגלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה  יב( אחות אשתו איסור אחוה אגב! ָקח לִּ ָשה ֶאל ֲאֹחָתּה ֹלא תִּ  )יח,יח(: ְבַחֶייהָ ְואִּ

 איסור אחוה אגב!
וא יג( אשת אחיו מאמו יָך הִּ יָך ֹלא ְתַגֵלה ֶעְרַות ָאחִּ  )יח, טז(: ֶעְרַות ֵאֶשת ָאחִּ

וא יד( אשת אחיו שלא היה בעולמו יָך הִּ יָך ֹלא ְתַגֵלה ֶעְרַות ָאחִּ  )יח, טז(: ֶעְרַות ֵאֶשת ָאחִּ

וא ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתּהֶעְרַות  סקילה          –טו( כלתו   ְנָך הִּ  )יח, טו( ַכָלְתָך ֹלא ְתַגֵלה ֵאֶשת בִּ

 

 )לרבות בתו מאנוסתו( אתיא הנה הנה
 בתו, בת בנו ובת בתו לשריפה()לרבות  אתיא זימה זימה

 ובת בתו ,, בת בנומאשתו ערות בתו

ָשה ֶעְרַות ָתּה אִּ ָתּה ַבת ְוֶאת ְבָנּה ַבת ֶאת ְתַגֵלה ֹלא ּובִּ ַקח ֹלא בִּ ָמה ֵהָנה ַשֲאָרה ֶעְרָוָתּה ְלַגלֹות תִּ ו זִּ  :אהִּ

 ערות בת בנו ובת בתו מאנוסתו

י ֶעְרָוְתָך  ְתָך ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתן כִּ ְנָך אֹו ַבת בִּ  :ֵהָנהֶעְרַות ַבת בִּ

 ערות חמותו

ָמּה  ָשה ְוֶאת אִּ ַקח ֶאת אִּ יש ֲאֶשר יִּ ָמה ְואִּ ָמה ְבתֹוְכֶכםזִּ ְהֶיה זִּ ְשְרפּו ֹאתֹו ְוֶאְתֶהן ְוֹלא תִּ וא ָבֵאש יִּ   :הִּ

 

 חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום

 !הוה אמינא שצריכים חליצה וכו' מן היבוםחמש עשרה נשים אוסרות  ?ליתני אוסרות

 !?מאי קעבידאסורה לחלוץ,  היבוםהחליצה ומן וכו' מן חמש עשרה נשים אוסרות  ?וליתני אסורה לחלוץ

 ?!מתייבמת ,אם אתה אומר חולצת ?אלמה לא
 !משום הכי תני פוטרות ,ושלא במקום מצוה שריא ,כיון דבמקום מצוה הוא דאסירה צרה

 !הוה אמינא מיחלץ חלצה חמש עשרה נשים פוטרות וכו' מן היבום ?יבום לחודיהליתני מן ה

 וליתני מן הייבום ומן החליצה
 א"נ מן החליצה לחודה

 החליצההיבום ומן וכו' מן חמש עשרה נשים אוסרות 
 החליצהוכו' מן חמש עשרה נשים אוסרות 

אבא שאול היא דאמר מצות 
 מצות יבוםחליצה קודמת ל

 


