
 

 

 

 

                                
                                       

 במשנתנו?  חלקיםאלו ג'  .1

 [מדרבנן - רבי]ל ,מתייבמתחולצת ולא  ,ומת אחותה את אחיו ונשא, ליבמתו החולץ -'אחות חלוצתו'  .א

 פטורה אף מחליצה כדין 'ערוה' מדאורייתא. – 'אחות גרושתו' .ב

 שאחיך יכנוס או יחלוץ ויפקיע זיקתה.  דלכונסה, ע המתן לו אומריםקידש את אחותה של שומרת היבם הממתינה לאחיו.  –'אחות זקוקתו'  .ג

  ,שאין 'אחות אשתו' לאחר מיתתה וכ"ש 'אחות זקוקתו' ה.סנוכול לכי – היבמה מתהאף אם 

  .ולא מייבמה משום אחות גרושתו ,בחליצה אחיו ואשת, בגט אשתו את יוציא - יבם מתאבל 

 

  כיון שפקע 'אחות אשתו' או שאסור כיון שעמדה עליו שעה אחת באיסור אשת אח? ביבמתואחות היבמה, האם מותר  -אשתו מתה  :נסתפקו .2

  .ביבמתו מותר :רב. ביבמתו אסור: שמואל

 

  הקשה עליו רב המנונא?מה הראשון'.  רהלהית תחזור, והותרה וחזרה ונאסרה ביאר רבא: 'הותרה מו של רב,טע .3

שתי  ללוימת שמעון, כעת נפלו ועשה בה לוי ]שהיה פנוי[ מאמר, ראובן ושמעון אחים נשואים לשתי אחיות, מת ראובן  –הקשה רב המנונא מברייתא 

 . הראשון לא אומרים תחזור להיתרהרה סאחר שנאמוכח ש .מתיבמת ולא חולצתאשת שמעון. אשת ראובן בעלת המאמר  מתה אח"כאחיות, ה

 'עולמית עליו נאסרה - באיסור אחת שעה עליו שעמדה כיון' אלעזר בשיטת רבי המשנהמדוע לא עניתי לו ש רבא שתק. אבל אח"כ אמר

 לא אמר את דבריו כשהיתה ראויה בשעת הנפילה. – אלעזר 'ריתכן ש -אח"כ אמר 

 ייתה ראויה בשעת נפילתה. אסורה אף כשהש שמצינו מפורש בדברי ר"א, – אמר אח"כ

 

 צריכות להמתין שלשה חודשים? אף אלמנות וגרושותהאם . שמא מעוברת היא חדשים לשהעברו ששי עד  תתייבם ולא תחלוץ לא היבמה -משנה  .4

 עד שלשה חודשים. לא יתארסו ולא ינשאו נתגרשו מן האירוסין ובין אם מהנישואין  אם נתאלמנו אובין  -תנא קמא 

תעברו נ שהרי לא, מיד ינשאו ,לבעל הקודם והארוסות .תאין חשש שתלד 'ספק' כיון שעוד לא נישאו ,מיד יתארסולבעל הקודם  הנשואות - יהודה 'ר

  , ושמא נתעברה מהארוס.בה גס שלבו מפני, שביהודה הארוסות מן חוץמהראשון. 

 האבילות.  מפני האלמנה מן חוץמיד  תארסונשואות יה כל - יוסי' ר

 

 שים? מה הטעם שלא תתייבם ולא תחלוץ עד שלשה חוד .5

  .אח אשת באיסור פגעו, קיימא בןמעוברת ב שמא - לא תתייבם

 בר שכשרה. סממשנתנו על ר' יוחנן ששחליצת מעוברת פסולה. ותיובתא אף כיון  -א א' להו" -לא תחלוץ 

 :הטעם ,ובאחת שהיתה בעבר גרושה, שפסולה לכהונה לכהן. יפסלוהו הועמויהיו שלא יש ,ונההכרוז שהותרה לכ מעוברת וצריכה שמא  -להו"א ב' 

  בשלשה החודשים הסמוכים למיתתו.מנכסי המת מגיעים לה המזונות יפסידה  ,אם יחלוץ

 לה מזונות ואף פסולה לכהונה.שאין בם וגרושה קודם מאחר, לארוסה לי ,יין טעםעדבזה שאין  :דחהנו

 יכול לחלוץ.  ,רק מי שיכול לחפוץ לייבם, 'יחפוץ לא אם' - יוסי ר' למסקנא:

 

 מהן איזו יודע אינוהיבם וומת.  ,אחיות משתי אחת ששקידאדם  –עם הדין שב יכיצד מתי ,לר' יוסי הסובר כל שאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה .6

 ?יפגע באחות זקוקתו ומ"מ חולצת ולא אומרים 'נמתין לעדים'להתייבם שמא  ותיכול ןאינ, קידש

אף כשם ש ,שלא נתעברה לא נתירה ויאמר אליהו יבא םאף א ,אבל בספק מעוברת ,'יבוםעולה ל' בספק איזו קידש חסר רק ידיעה, לפיכך נחשבת

 צריכה להמתין. קטנה שאינה בת עיבור 

 

  מהיכן ניזונת היבמה? .7

  .יבם משל ולא כשאר אלמנה[] בעל משל לא נזונת אינה - ואילך מכאןחיב לה בכתובתה, שכך הת, בעל משל - הראשונים חדשים ג'

 שאין לה מהבעל. הבעל. וההלכה נכסי ונחלקו האם מ ,ודאי שלאיבם המ – קטן יבם לפני נפלה. יבםה אתקנסו  – וברח לייבם או לחלוץ בדיןהיבם  עמד
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