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  "] עד סוף העולם ע"ב "   -[ב ע"א "חמש עשרה"  שאסורות בייבום  נשים

"ֶעְרַות    ככתוב  , אפילו לאחר פטירתו,מהתורה אסור לאדם לישא את אשת אחיו 
א ְתַגֵּלה   נפטר בלא    ואחיו . אך במידה  יח,טז)(ויקרא    ִהוא"  יָאחִ   ֶעְרַות  - ֵאֶׁשת ָאִחי 

ָעֶליָה"מנתו " את אל  , מצווה על שאר אחיי הנפטר לישאילדים ָיֹבא  (דברים    ְיָבָמּה 

א כדי להקים לנפטר ֵזכר "  ,כה,ה) ְוָהָיה ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ָיקּום ַעל ֵׁשם ָאִחיו ַהֵּמת ְו
י הנפטר  חל בין האלמנה לשאר אחטירה  עת הפלכן מ .  (שם,ו)  ל" ִיָּמֶחה ְׁשמֹו ִמִּיְׂשָראֵ 

ייבום" שמטילה על ונס  ת עשהמצוו   האחים  "זיקת    נסתלק ,  ולד  בלא  אחיו  שמת  ("מאחר  תלק איסור הערווה מביניהםלייבמה, 

  . ). עיין י ע"בהקידושין" רמב"ם הל' יבום א,יב בהן תופסין  לפיכך ,נשיו  כל מעל ערווה איסור

ואם ישנו    ור ערווהרת האח רק איסטית פבע  ,מצד שני של "אשת אח" התבטל מביניהם, 
נוסף, כדו  ערווה  (שהוא מצוות חכמים. רמב"ם הל'   לאישה  נשא את בת אחיו   חהא  ת:מגאיסור 

אסור האח באיסור ערווה   -לייבום    אביהלפני  האישה  נפלה    ולאחר פטירתו ,  איסורי ביאה ב,ד)
וממילא   לאישה,  בתו  את  שכךלי  סוראלישא  כיוון  יי  יבמה,  "זיקת  ביניהם, אין  בום" 

  .ינו עולה לחליצה. ג ע"א)יבום א(כל שאינו עולה לי והאלמנה פטורה אף מחליצה 

הנשים   מן  ואחת  נשים,  למספר  נשוי  הנפטר  היה  שאם  מלמדת  יכולה    נהנ אימשנתנו 
ת  נשו   כל  -   איסור ערווהשאסורה עליו ב  מכיוון ייבום"  ה"זיקת    את  עם האח החי  לקיים

לכל אדם. המשנה מונה חמש עשרה מיד  ומותרות    חליצה, בום ו יין המ  ותהנפטר פטור
ערו איסו   ששינשים   לבין  ר  ביניהן  המיוה  וצרותיהן   ולכן יבם  האח  צורתיהן)   הן    (וצרות 

  פטורות מן החליצה והייבום. 
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 3 יסכה

 אביאל ויסכה נישאו .3

 הגיל אברהם אביאל 
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נישאו,   וגילה  אברהם  .2
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 )אחים מאותו אם( לאברהם

 תית גי
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או  ניש )1( גיתיתו איתן  .2
 אגמון ו את הולידו

1 

4 
אין  ( נישאו וחביבה  אגמון  .4

 ) משפחתי ביניהם קשר

 ֲאחֹותֹו ֵמִאּמוֹ י. 
3 

נישאו,  ) 2( תיהוב תן אי .3
 אברהם לידו את והו

 תיהב גי ח

 ביבהח

 איתן 
1 2 

 אברהם
3 5 
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 ) מאנוסתו( ִּבּתוֹ א. 
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 ואברהם אחים  אביאל .1
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 ה אגם  ונולד
 ואגם נישאו אביאל .3

2 1 
4 

3 
 אגם 
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  גםאו ,נפטר  לאביא  .4
 ) יה(אב הםלאברום בי באיסור י 
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.  ואברהם אחים אביאל .1
  איילה בתו של אברהם 

 איילה נשא את  אביאל .2
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 וגילה
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2 1 
5 

4 
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  : דבריהאת מפרשת ם גו מסייגת  גם , היאליבם ערווהבאיסור לאחר שהמשנה מנתה חמש עשרה נשים שהן 

  ".ֹוֵתיֶהן מּוָּתרֹותְילֹוִנית ָצראֹו ִנְתָּגְרׁשּו אֹו ֶׁשִּנְמְצאּו ַא נּו  ֵמיאֲ ְוכּוָּלן ִאם ֵמתּו אוֹ "א. 

חלה  אימתי לא  הייבום  על  וממילא    זיקת  הייבום  חובת  בייבום  הראשונה  ה  האיש  אם  ?הצרהחלה  הייתה שאסורה  לא 
  במקרים הבאים: כ ,תו בעת מית חאל נשואה

  נפטרה לפני שבעלה נפטר.  .1
יכול להשיא את בתו,  די(מ  תנערו נישאה בגיל צעיר ומיאנה בבעלה בהגיעה לשה  ומית .2 נערה  תקנת חכמים שן תורה האב 

ואין  הנישלו  התג  –בנישואין הללו    רוצההחליטה הקטנה שהיא ממאנת ואינה    12ואם עד גיל  ה יכולים להשיא אותה  ו אחימה איתומה א

 . כבטלים למפרע)
 התגרשה מבעלה. .3
קבוע שאישה הינה איילונית עד גיל  עקב בעייה בריאותית, ולא ניתן ליד  לולה  ולהכיאיננה  ישה שיא אה(איילונית    ה איילוניתנמצא .4

הנישא    יילונית.חזקת אעל נשיותה היא בידים  ים שמערות ויש לה ארבעה סימנעשאם לא הביאה שתי  עשרים. החל מגיל עשרים ואילך  

  . פרע)ידושין מקח טעות ומתבטלים למיא הקללדת הולה ה יכני אלא ידע שלאיילונית ו
  

  " .ְוִאי ַאָּתה ָיכֹול לֹוַמר ַּבֲחמֹותֹו ּוְבֵאם ֲחמֹותֹו ּוְבֵאם ָחִמיו ֶׁשִּנְמְצאּו ַאְילֹוִנית אֹו ֶׁשֵּמיֲאנּו ".1.א

, ילדים  ההוליד  היא  נפילתה לייבוםקודם    האישה  מנתהשנה  מהרה הנשים שחמש עש  מתוך,  את דבריה  מדייקתהמשנה  
  כבמקרים הבאים: 

 . ו תילדה את איש )רה ז(מק חמותו  .1
 אשתו.  ילדה את אימה של(מקרה ח) אם חמותו  .2
  תו. ילדה את אביה של אשרה ט) (מקאם חמיו  .3

 אגמון 

 בתיה
נישאו,   )1( וגיתיתאיתן  .1

 אגמון והולידו את 
שאו,  ני ) 2( ובתיהאיתן  .2

   אברהם והולידו את 

2 

3 

 יתן א
4 

  ובתאל ,נפטר אגמון  .4
(אחות   ברהםלאבאיסור ייבום 

  אימו)

 ֲאחֹות ִאּמוֹ יא. 

 גיתית 

 אברהם שאו ני  ובתאל אגמון  .3
 

4 

1 
 בתאל

 ֲאחֹות ִאְׁשּתוֹ יב. 

 וגיתית אחיות גילה .2

ילה  וג ,ר נפט אלאבי .4
(אחות   םר ייבום לאברהבאיסו
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4 
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 3 גילה
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2 
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 אביאל 
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 נפטר  וחובב  ,אביאל

ידו  הול ) 1(וגיתית  איתן  .2
   אגמוןאת 

4 
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 חובב
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 )הםאברשל  םמא  (אח אביאל .4
נישאו, ואביאל  נכרית] [ תמרו

 נפטר 

 ִחיו ֵמִאּמוֹ ֵאֶׁשת ָאיג. 

 בלהה 
נישאו,  ) 2( ובלהה איתן  .3

 ם אברהולידו את וה

 איתן 
2 

1 
 2 גיתית 

 תמר  אגמון 
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 אברהם
6 

) אברהם(אח מאב של   אגמון  .5

 נישאו תמרו
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[אשת   לאברהםבום באיסור יי 
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 אברהם הוליד את איתן  .2
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 1 אברהם ל ביאא
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 ַכָּלתוֹ טו. 

 איתן 
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  והדס יאל נפטר, . אב5
ם לאברהם  באיסור ייבו

ה לבנו), אפילו [שהיא כלתו (נשוא
 לאחר פטירת בנו]

5 

,  נישאו גילהואביאל  .2
[אשה  נישאו  )1( תמרו אבנרו

 אחרת]

  אברהם אח:  לאבנר נולד   .4
 לוי] [

ייבם    ואבנרטר, אביאל נפ .3
 יו)(אשת אח )2( גילהאת 

 1 בנרא אביאל 
3 

  [שמעון] נרואב[ראובן]  אביאל .1
 אחים 

 2 גילה
 2 תמר 

5 

3 
 אברהם

(אשת   להנפטר, גי אבנר  .5

ום (כיוון שנולד  שאין לה בה ייבאחיו 
לאחר פטירת אחיו), ואסורה לו 

(צרה  תמרו) לעולם ב"אשת אח"

  בוםבאיסור יי  לגילה)
 לאברהם 

4 

 ְּבעֹוָלמוֹ א ָהָיה ָאִחיו ׁשֶ  ֵאֶׁשתיד. 

5 5 
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אם היא  שוון  , כיאינו יכול להתקיים )2ה קר(מ ממאנתו  א  )4ה (מקר ניתלו אי אישהב "ָצרֹוֵתיֶהן מּוָּתרֹות"לעיל  המשנה סייגלכן 
(יב    ילדיםלהביא  לה  ו שלא יכ  הטנ ק  שעת נישואיה הייתהבהרי  לדים ואם היא מיאנה  ליד יאיילונית בוודאי אינה יכולה להו 

  . ע"ב)

  

ּפוֹ ֵּכי"  .1ב. הָ   ?ָצרֹוֵתיֶהן   ְטרֹותַצד  ָהֲעָריֹות  ִמּכׇל  ִּבּתֹו אֹו ַאַחת  ְלָאִחיו ְנׂשּואוֹ   ֵאּלּו ָהְיָתה  ִאָּׁשה ַאֶחֶרת  ת  ֶׁשִּבּתֹו   - ָוֵמת    ְולֹו  ְּכֵׁשם 
  " .ְּפטּוָרה ָּכ ָצָרָתּה ְּפטּוָרה

והיא   לייבום  שנפלה  שאישה  שהוברר   היאליבם    ערווהר  באיסו לאחר 
מסביר  מייבום,פטורה   מייבום.    צרתהכיצד  ה  המשנה  פטורה  היא  אף 

ש נ לעסקינן  שתי  היו  וכשםנפטר  כמהיי   פטורהשאחת    שים,  גם בום  ך 
  חברתה. 

ֲאִפיּלּו ֵהן  ,  ְּכֵׁשם ֶׁשָּצַרת ִּבּתֹו ְּפטּוָרה ָּכ ָצַרת ָצָרָתּה ְּפטּוָרה  - ָוֵמת  לֹו ִאָּׁשה ַאֶחֶרת  ֵּׂשאת ְלָאִחיו ַהֵּׁשִני וְ ֹו ְונִ ַרת ִּבּתָהְלָכה צָ . "2ב.
  ".ֵמָאה

, מפרשת  ייבוםערווה פוטרת את צרתה מלאחר שהוברר שה
ן , באופצרתהצרת  את  מייבום גם    פוטרת  רווהעהשהמשנה  

ו שיש   אחים  היו שתי  הנפ  הראשון   לאחשלושה  נשים:  טר 
ו ו   בוםביהשני    לאחאחת אסורה   צרה נישאה לאח  הצרתה, 

האחים  (שחל  השלישי לשאר  ייבום  חובת  לה  עליה  אסורים    .שאינם 

את בית אחיו" וב ", ככתהמותרת לשוק ברגע שצרתה התייבמ  ווהוהער

ולא שנת  בי  – ה  צר בנוסף ל   ישח השלישי  לא  .) יםאחד הוא בונה 
לו לפני טר ושתי נשותיו נפף הוא נפאו   אישה נוספת  שייבם
י  נאסרה לפנ   צרהאותה  כשם שבפעם הראשונה  .  השניהאח  
אסורה    השניהאח   היא  הפעם  גם  וכלו כך   צרהשהשם  , 

 ין ד  .שתיהן פטורות מהייבוםאסורה ו   ת צרתה צרף אסורה א
 נופלות לפני  תו לאחר פטיר,  (צרת הערווה)  אחיו   אשתאת    ייבם  בתורו אחים וכל אחד  אה נשים, שהיו מאה  במ  ףקף את  זה

הצרה   הראשון  ש  ,הנשואהוהאישה    שהתייבמההאח  לו  אסור  הייתההצרה  וכשם  לפנינ כש  בייבוםה  בעברפלה  אף    –  ו 
  .מהייבום פטורה אישה השנייהה

ֵמָתה ִּבּתֹו אֹו   ,ֹו ִאָּׁשה ַאֶחֶרתיֹות ָהֵאּלּו ְנׂשּואֹות ְלָאִחיו ְולְיָתה ִּבּתֹו אֹו ַאַחת ִמּכׇל ָהֲערָ הָ   ?תָּתרוֹ ּו מֵּכיַצד ִאם ֵמתּו ָצרֹוֵתיֶהן  . "3ב.
  ".ִנְתָּגְרָׁשה ְוַאַחר ָּכ ֵמת ָאִחיו ָצָרָתּה מּוֶּתֶרת

ניתק קשר  אם    ? )צרתה  רהצייבום על  ה  חובתה  לח(וממילא    זיקת הייבום לא חלה  אימתי  )א(כעין סייג  דבריה  את    המשנה  מסייגת
כי (  שותיו בגלל שבתו נפטרה או התגרשה, לאחר שנפטר האח יכול אחיו לייבם את שאר נ ,  ות אחיו נשב להא  בין הערווה  

  . נן צרות ערווה)נשים איה

  

א ִמְתַייֶּבֶמתְלָמֵאן ְוְּיכֹוָלה ְוכׇל הַ ג. "   ." א ֵמיֲאָנה ָצָרָתּה חֹוֶלֶצת ְו

  ו כששתי הינ בגלל הערווה  ערווה פטורה מהייבום  ת  שצר  ין דה
נישואימדאו', א  לנפטר  אותנשו הנשים   כוח  הם רק ממיאון    ך 

חכמים מדאו'ו   תקנת  ממש  בהם  היל  אין  עוד  קטנה  כל  דה 
ה נשואלא    קטנה, לכן אליבא דאמת הויכולה למאן בנישואיה

  ה (ככל איש  התייבםה לצריכנייה  האישה השו ,  פטרלאח שנ כלל  

ב ללאעשנפטר  ש  .ילדים)  לה  חכמים  גזרו  תתייבם הצרה  אך  לא 
זהקמשמכיוון   ערווה  רה  לצרת  לחשוב    דומה  יטעו  ואנשים 

צרת  לחלוץ ל  החי  לכן מוטל על האח,  מתייבמתשצרת ערווה  
   ואינו יכול לייבמה. יאון מ

  

וך מעשה אונס  לדה מתה "בתו" כיוון שהיא נו נוחס בין הבת שנופלת לייבום, האם היא מכמלבד הי  לחלוטין   מקרים א' וד' זהים   -   1

, או האם היא מכונה "בתה" כיוון שהיא נולדה מתוך נישואין  ), ומדרשת חכמים היא נאסרת לאביה. ג ע"א רש"י "אתיא הנה" (ולא ניתן לייחסה לאמה
גם לאימה. בהתאמה לכך והגם המקר  והיא מיוחסת  ב'  זהים, בתרשימנו תיארנו רק אים  וו'  ג'  נולדה  ת',  הבת  מתוך    היחסים כאשר 

  נישואין ומיוחסת לאם, אך התרשים זהה כאשר היא מיוחסת לאב. 
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