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  .ב �ד יבמות

  ].ה אשת"תוד[? מה די� אשת אחיו מאמו

  

   שג� זרעו נכרת�הא� נידונת בערירי   הא� נידונת בכרת  

אינה נידונת  נידונת  לרבינו משה
1

  

י"לשיטת רש
2

   נידונת:למשנתנו  
  אינה נידונת: לתורת כהני�

  

  :יבמות ד� ב

  ].ה או"תוד[? מה די� איילונית

  

 �במה מיירי משנתנו שאמרה   
 איילונית אינה פוטרת צרתהש

 �במה מיירי סוגיא דלקמ� 
  שאיילונית לא עולה לייבו�

בסת� שנמצאת איילונית  ת"לר
3

בקיבל אותה אחיו עליו  
4

  

בנמצאת בחיי האח והקפיד  לרבינו אברה� מבורגויילה
5

בנמצאת אחר מיתה  
6

  

  

                                                           

1
תה מ� החליצה משנתנו מפורש בה שבאשת אחיו מאמו פוטרת את צרשמה שקשה  תיר�ובזה  

ואילו בתורת ,  והיינו שאשת אחיו מאמו היא בכלל העריות שחייבי� עליה� כרת�ומ� היבו� 
 .כהני� ממעט לאשת אחיו מאמו מכרת

2
 דכל כרת ג� זרעו �להיכא שכתוב ערירי , י אי� חילוק בי� היכא שכתוב רק כרת"אליבא דרש 

דבכרת נכרת ג� זרעו ואילו , ה בידי שמי�וחילוק זה הוא החילוק שיש בי� כרת לבי� מית, נכרת
  .במיתה בידי שמי� רק הוא

3
וא� ,  כי אי� אד� מוחל במו� כזה ולכ� אינה חשובה אשתו� אחיו עליו הומסתמא לא קיבל', פי 

 .אינה פוטרת צרתה) כגו� שהיתה בתו(היתה ערוה על היב� 
4

אלא שאינה עולה לייבו� משו� שאינה ראויה להקי� ,  היא אשתו גמורה�שקיבל אותה וכיו�  
 .ש�

5
 .וממילא א� היתה ערוה אינה פוטרת צרתה,  שקידושיה היו מקח טעות הרי�דכיו� שהקפיד  
6

 ,וכיו� שכ� אינה עולה לייבו�, )לשיטת רבינו אברה�(ובאופ� זה יש לנו ספק א� היה מקפיד  
, הרי זה מקח טעות ולא היתה אשת אחיו כלל ומותרת �נו יודעי� בודאי שהקפיד א� הייש הג�ד

דהרי , לא היה מקפיד והרי היא אשת אחיו שלא במקו� מצוהא� היה יודע מחיי� אול� שמא 
, על פירוש זה מהתוספתא' אכ� הקשו התוס. ולכ� לא מתייבמת, איילונית אינה ראויה להקי� ש�

חזינ� , " איילונית בי� בחיי הבעל בי� לאחר מיתה צרותיה� מותרותנמצאו"דאיתא להדיא הת� 
אלא אמרינ� שודאי ,  ותחשב צרתה צרת ערוה�דלא אמרינ� לאחר מיתה שמא לא היה מקפיד 

 .היה מקפיד והצרה אינה צרת ערוה ומותרת ליבו�


