מסכת יבמות

דפי עזר ללימוד דף היומי

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יבמות Introduction to
אַחד מֵ הֶ ם וּבֵ ן אֵ ין ל ֹו א ִת ְהיֶה אֵ ֶשׁת הַ מֵּ ת הַ חוּצָ ה לְ ִאישׁ זָר יְבָ מָ הּ יָבֹ א עָ לֶיהָ וּלְ ָקחָ הּ ל ֹו לְ ִא ָשּׁה
אַחים י ְַח ָדּו וּמֵ ת ַ
)ה( כִּ י י ְֵשׁבוּ ִ
אָחיו הַ מֵּ ת וְ א יִמָּ חֶ ה ְשׁמ ֹו ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ל) :ז( וְ ִאם א י ְַחפֹּ ץ הָ ִאישׁ ל ַָקחַ ת אֶ ת י ְִב ְמתּ ֹו
וְ י ְִבּמָ הּ) :ו( וְ הָ יָה הַ ְבּכוֹר אֲ ֶשׁר ֵתּלֵד יָקוּם עַ ל ֵשׁם ִ
אָחיו ֵשׁם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל א אָבָ ה י ְַבּ ִמי) :ח( וְ ָק ְראוּ ל ֹו זִ ְקנֵי ִעיר ֹו וְ ִד ְבּרוּ
אָמ ָרה מֵ אֵ ן יְבָ ִמי לְ הָ ִקים לְ ִ
וְ עָ לְ ָתה י ְִב ְמתּ ֹו הַ ַשּׁ ְע ָרה אֶ ל הַ זְּ ֵקנִ ים וְ ְ
אָמ ָרה
אֵ לָיו וְ עָ מַ ד וְ אָמַ ר א חָ פַ ְצ ִתּי לְ ַק ְח ָתּהּ) :ט( וְ נִ גְּ ָשׁה י ְִב ְמתּ ֹו אֵ לָיו לְ עֵ ינֵי הַ זְּ ֵקנִ ים וְ חָ לְ צָ ה נַעֲ ל ֹו מֵ עַ ל ַרגְ ל ֹו וְ י ְָר ָקה ְבּפָ נָיו וְ עָ נְ ָתה וְ ְ
אָחיו) :י( וְ נִ ְק ָרא ְשׁמ ֹו ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל בֵּ ית חֲ לוּץ הַ נָּעַ ל :דברים פרק כה
ָכּכָה יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ אֲ ֶשׁר א י ְִבנֶה אֶ ת בֵּ ית ִ
פירוש המשנה לרמב"ם מסכת יבמות פרק א משנה א

אקדים כללים למסכתא זו ואחר כך אתחיל בפירוש ,ואומר ,כי הכללים אשר צריך לדעת אותם לפני העיון בכל החלוקים ופרטי הדינים
שיבואו במסכתא זו ארבעה כללים.
 (1האחד ,אם מת אחיו של אדם מאביו דוקא בלי זרע והניח כמה נשים אין לו לחלוץ או ליבם אלא לאחת מהן בלבד ,לפי
שאמר ה' בית אחיו בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים .וכשחלץ לאחת מהן או יבם הותרו השאר בלא חליצה ולא
יבום .וכן אם הניח המת כמה אחים ואשה אחת או כמה נשים ,אחד מן האחים בלבד ייבם או יחלוץ לאחת מהן מן הטעם
שאמרנו.
 (2והכלל השני ,אם מת האח והניח אשה והיתה אותה אשה אסורה על אחיו ,או על אחד האחים המועמדים לחליצה או ליבום
אם מת והניח אחים רבים ,כגון שהיתה אשת המת בת האח הזה החי או אחות אשתו ,לא ייבם אותה אותו האח שהיא
אסורה עליו משום ערוה ,לפי שאמר ה' ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה ,ואמר יבמה יבוא עליה ,וכאלו
אמר זה שאמרתי יבוא עליה אם היתה אחות אשתו לא תקח לצרור .ולמדנו שאר העריות מאחות אשה.
 (3והכלל השלישי ,אם מת אחיו והניח כמה נשים ואחת מהן ערוה על האח החי באופן שאינו יכול ליבם אותה האסורה כך לא
ייבם שאר צרותיה לאמרו יתעלה יבנה בית אחיו ובא בקבלה בית שהוא בונה את כולו בונה מקצתו ובית שאינו בונה את
כולו אינו בונה את מקצתו.
 (4והכלל הרביעי ,שכל שאפשר שתתיבם מדאוריתא הרי היא זקוקה לחליצה ,וכל שאי אפשר לה שתתיבם מן התורה כגון
שהיתה ערוה כמו שאמרנו הרי גם חליצה אינה צריכה לאמרו יתעלה ועלתה יבמתו השערה וכו' מאן יבמי וכו' וחלצה נעלו
וכו' ובא בקבלה כל העולה ליבום עולה לחליצה וכל שאינה עולה ליבום אינה עולה לחליצה אלא תפטר.

ואחרי ידיעת כללים אלו אתחיל בפירוש.
13.1.1
)סוף המשנה( )  2bמשנה א'( 2a

צרות וצרות צרותיהן  who are exempt and exempt theirיבם  that could potentially “fall” toעריות 15
a. The list: note the groupings
: if she married her uncle, the deceased brotherבתו i.
: if she married her great-uncle, the deceased brotherבת בתו ii.
: if she married her great-uncle, the deceased brotherבת בנו iii.
: from another father; she married the deceased brother to whom she was unrelatedבת אשתו iv.
: same as aboveבת בת אשתו v.
: same as aboveבת בן אשתו vi.
: if she married the deceased brother, no relation to herחמותו vii.
: same as aboveאם חמותו viii.
: same as aboveאם חמיו ix.
: she married his brother, to whom she was unrelated, since he is a paternal brother onlyאחותו מאמו x.
: his aunt, who was married to his paternal brother to whom she wasn’t relatedאחות אמו xi.
: who was married to his brother, to whom she was not relatedאחות אשתו xii.
: she was originally married to his maternal brother, who died; she then marriedאשת אחיו מאמו xiii.
his paternal brother to whom she was not otherwise related
 was bornיבם : if the brother died before thisאשת אחיו שלא היה בעולמו xiv.
: if she was originally married to his son, who died, and she then married the brotherכלתו xv.
b. The rule: applying to all of them
 who fell with her isצרה , theיבם  etc. forever – if one of these falls to ourצרות i. They exempt: the
, she and herיבם  with another brother and then falls to ourייבום also exempt; even if she has
 are exempt etc.צרות new
איילונית  (impossible in #7-9) or turn out to be anמיאון ii. If any of them: die, are divorced, perform
 still carry the exemption with themצרות (also impossible in cases #7-9), the
חליצה  requireצרות , theמיאון  and didn’t performקידושין דרבנן  hadעריות 1. If: one of these
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