
 יבמות ג:      בס"ד
 

 ?ומנינא דסיפא למעוטי מאי ,מנינא דרישא למעוטי מאיהרי אלו וכו'.     עשרה נשים וכו' חמש 

 למעוטי 
 ולרב אסי לרב

 א להו דהדדיאי סביר
 לרב אסילרב ו

 דהדדיאי לא סבירא להו 

 )סוטה או אילונית( טי דחבריהלמעו צרת ממאנת דרב: צרת סוטה אסורה מנינא דרישא

 או ממאנת או מחזיר גרושתו צרת מחזיר גרושתו : צרת אילונית אסורהדרב אסי אמנינא דסיפ

 

 (פטורותלעולם  ,וצרת צרתה ,וצרתה ,דערוה) ?א הני מילימנ

 ליבם אסור
 אחות אשתו

ּה  תָּׁ ח ִלְצֹרר ְלַגּלֹות ֶעְרוָּׁ ּה ֹלא ִתקָּׁ ה ֶאל ֲאֹחתָּׁ ֶליהָּׁ ְוִאשָּׁ  אחות אשתו(ב עליהיתור ) :ְבַחֶייהָּׁ  עָּׁ
ּה יָֹּׁבא  מָּׁ ֶליהָּׁ ְיבָּׁ  ,שומע אני אפי' באחת מכל עריות האמורות בתורה הכתוב מדבר :עָּׁ

 לא תקחבמקום מצוה  ףשא עליהונאמר באחות אשתו  של יבום, במקום מצוהב עליהנאמר 

 ת"ל לצרור צרתה אסורהאף 

 ת"ל לצרור ולא לצור אף צרת צרתה

 עריותר שא
 אסור ליבם

 :אף כל   :מה אחות אשה מיוחדת

 שהיא ערוה        שהיא ערוה •

 חייבין על זדונה כרתו       חייבין על זדונה כרתו •

 על שגגתה חטאתו       על שגגתה חטאתו •

 !אסורה ליבם        .ואסורה ליבם •

 צרות אף
שאר עריות 

 ריםאסו

 :אף כל   :מה אחות אשה מיוחדת

 שהיא ערוה        שהיא ערוה •

 חייבין על זדונה כרתו       חייבין על זדונה כרתו •

 על שגגתה חטאתו       על שגגתה חטאתו •

 ואסורה ליבם        ואסורה ליבם •

 !צרתה אסורה        .וצרתה אסורה •

 !ותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולםמכאן אמרו חכמים חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צר

 ששצרות 
שאר עריות 

 מותרות

 :אף כל   :מיוחדת תומה אחות אש

 שהיא ערוה        שהיא ערוה •

 חייבין על זדונה כרתו       חייבין על זדונה כרתו •

 על שגגתה חטאתו       על שגגתה חטאתו •

 ואפשר לינשא לאחים       ואפשר לינשא לאחים •

 ואסורה ליבם        ואסורה ליבם •

 !צרתה אסורה        .וצרתה אסורה •
 !לינשא לאחים, צרותיהן מותרות צאו שש עריות חמורות מאלו הואיל דאי אפשרי

 ,הרה שמענואז
 עונש מנין?

ם ֹעֹשת ִמֶקֶרב ַעמָּׁ שֹות הָּׁ ֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְנפָּׁ ל ֲאֶשר ַיֲעֶשה ִמֹכל ַהּתֹוֵעבֹות הָּׁ  (ויקרא יח, כט): ִכי כָּׁ

 
 


