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  :עט �ד יבמות


  ?וכ
 הא האחי חולצי לנשותיה
, הא יכולי לחלו�, מה הדי
 בסריסי דלהל

  

  סריס אד
1

  סריס חמה  

  , עקיבא' לר
  יהושע' לעדות ר

  חול� וחולצי� לאשתו 
   היה לו שעת הכושר�

  לא חול� ולא חולצי� לאשתו
   לא היה לו שעת הכושר� 

  ולא חול� ולא חולצי� לאשת  אליעזר' לר
   משו� שאי� לו רפואה� 

  חול� וחולצי� לאשתו 
   משו� שיש לו רפואה�

  

מי שמת ויש לו אח סריס
2

 ,   ?ע או פטורה ג בלא חליצה"רלפי הא אשתו נופלת לפניו לייבו

  

היתה אשתו גיורת  היתה אשתו כשרה  
3

  

  נופלת ואפילו מתייבמת   ופטורה� אינה נופלת כלל  אמי' לר

לרבה
4

   פטורה:ס קוד נפילתההיה היב סרי  
  צריכה חליצה: נפלה לפניו ונעשה סריס

  נופלת ואפילו מתייבמת

לרב יוס�
5
צריכה חליצה: ע דממזר הוא רק משאר"לתנא דר 

6
  

   פטורה:ע דמכל חייבי לאוי הוי ממזר"לתנא דר
  נופלת ואפילו מתייבמת

  

                                                           

1
הוא מי " סריס חמה"ו(, הוא למי שנסתרס אחר שנולד �שבכא� " סריס אד�"הכוונה בלשו�  

ג� , י אד� אלא מחמת מחלה וכדומה"שלא ע' וא� נסתרס אחר שנולד אפי, )שנסתרס במעי אמו
 .נקרא במשנתנו סריס אד�

2
אכ� קשה על זה מהמש� הסוגיא שהביאה . י"ל ברש"פירשנו את מהל� הסוגיא לפי הגהת מהרש 

א במהדורא "במהרש' וע.  היב�וש� מיירי שהאח המת היה סריס ולא, ראיה מב� מגוסת' הגמ
 .בתרא ובערו� לנר

3
 .ולכ� היא מותרת ליב� הסריס, ל דקהל גרי� לא איקרי קהל"יוסי דס' ואליבא דר 
4

,  ולכ� היא מותרת�אמי אי� יתכ� להעמיד את משנתנו בנשא אחיו גיורת ' הקשה על תירו� ר 
) יבא שסובר שסריס אד� חול� וחולצי� לאשתועק' שהיא כדעת ר(הרי יש ברייתא מפורשת 

ובכל אופ� סוברת שהיא נופלת ,  דהרי אמרה שאסור לקיימ��באחת שהיא מהקהל ' ומדברת אפי
  .לפני היב� הסריס ליבו� או חליצה

5
רב יוס� הוצר� לתר� משו� שאביי הקשה על חילוקו של רבה שאמר שא� נפלה לפניו כשהיה  

עקיבא היה צרי� להיות הדי� שיבוא ' דלכאורה אליבא דר, חליצהבריא ושוב נסתרס צריכה 
ע חייבי לאוי� ה� כחייבי כריתות "דהרי לר, איסור אחות אשה וידחה את העשה של יבו�

 .ומצאנו גבי איסור אחות אשה שא� שבא אחר שנפלה לפניו היבמה הוא דוחה אותה מלהתייב�
6

צל איסור חייבי לאוי� הא� דוקא בחייבי לאוי� עקיבא שעושה ממזר ג� א' נחלקו בדעת ר', פי 
כ "משאר חייבי לאוי� כגו� נתיני� ג' או אפי, האסורי� מחמת קורבה כגו� חלוצתו ואנוסת אביו

, ז תלוי ג� הנידו� גבי פצוע דכא הא� מפקיע מייבו� כחייבי כריתות או לא"ולפ. הוא עושה ממזר
ולמא� דמצרי� , כ פטורה מייבו�"� של שאר אע ממזר ג� מחייבי לאוי� שאינ"ד דעושה ר"דלמ

      .דוקא חייבי לאוי� דשאר לא


