
  יבמות כ
  נולדכ "ייבם ואח  בםיכ י"נולד ואח  

  )חולק על חכמים(מתיר שמעון ' ר  רבי אושעיא
  )חולק על חכמים(מתיר שמעון ' ר  )כחכמים(אוסר שמעון ' ר  רב פפא

 
 לעשות הספיק ולא, ביבמתו מאמר לעשות השני עמד: מר אמר: בברייתאשצוטט אחר שאלה על מקרה 

 או -  ושניה, בעולמו היה שלא אחיו אשת משום יוצאה ראשונה -  ומת, אח לו שנולד עד ביבמתו מאמר
  ! עבד לא עבד לא ואי, עבד עבד אי? הספיק לא ומאי עמד מאי. מתייבמת או חולצת
 מאמר העושה: דתניא, כרבי ודלא, כרחה בעל אלא מדעתה - הספיק ולא, מדעתה -  עמד, אלא :תשובה
  . קנה לא: א"וחכ קנה: אומר' ר, מדעתה שלא ביבמתו

  
  רבי  תנא קמא  

  כן  לא  האם מאמר קונה בעד כרחה
 מה, דעלמא מקדושין גמרי  הטעם 

 אף, מדעתה דעלמא קדושין
  מדעתה דיבמה קדושין

 ביאה מה, דיבמה מביאה גמר
 קדושין אף, כרחה בעל דיבמה
  כרחה בעל דיבמה

 דקדושין ממילי דקדושין מילי  בבסיס למחלוקתמה עומד 
  למילף ליה הוה

 הוה דיבמה ממילי דיבמה מילי
  למילף ליה

  
  : בברייתאשצוטט אחר שאלה על מקרה 

, בעולמו היה שלא אחיו אשת משום יוצאה ראשונה  ומת, אח לו נולד כ"ואח מאמר בה עשה
  ומת, מאמר בה עשה כ"ואח אח לו שנולד או  מתייבמת ולא חולצת ושניה

  צרתה פוטרת -  מהן אחת של חליצתה או ביאתה: אומר ש"ר
  ? קאי אהייא ש"ר

! ש"ר פליג לא ייבם ולבסוף בנולד: אמרת הא, מאמר בה עשה כ"ואח אח לו אנולד אילימא: תשובה
  . אח לו נולד כ"ואח מאמר בה אעשה אלא

  
  ? ט"מ. צרה נפטרה לא -  מאמר לבעלת חלץ: בברייתאשצוטט אחר שאלה על מקרה 

  . ודאי מידי מוציא ספק ואין, ספק מאמר ובעלת ודאי צרה דהואי משום :תשובה
  

: וקאמר ויתיב, הונא דרב קמיה זביד בר מנשה רב יתיב: שמעון' שאלה של רב מנשה על טעם של ר
  ? ש"דר טעמא מאי

   עליו עמדה ולא, בהיתר ומצאה ובא הואיל: טעמא כדאמר? ש"דר ט"מ :קושי על השאלה    
  ! באיסור אחת שעה    

  ? דרבנן טעמא מאי אלא: מאיר' ולא ר שיטת חכמיםשמתייחס להבנת שאלת רב מנשה 
  . עליה הראשונים יבומים עדיין, ויבמה לאשה לו ולקחה: קרא אמר :תשובה

 ,מלמד: חנינא בר יוסי רבי ואמר, דבר לכל כאשתו היא הרי -  כנסה: דתנן הא אלא :קושי  
! חליצה ותיבעי, עליה הראשונים יבומין עדיין -  ויבמה: לימא נמי התם; ומחזירה בגט שמגרשה  
 לכל כאשתו נעשית - שלקחה כיון, לאשה לו ולקחה )ה"כ דברים(: קרא דאמר, התם שאני: תירוץ  
  . דבר  
  ! נמי הכא, הכי אי: קושי    
  . ויבמה )ה"כ דברים(: רחמנא כתב הא: תירוץ    
  ? ראית ומה: קושי      
  . אאיסורא איסורא ושדי, אהיתירא היתירא שדי, מסתברא: תירוץ      

 אחת שעה עליו עמדה ולא בהיתר ומצאה ובא הואיל: דאמר, שמעון' ולר: שמעון' רקושי על הטעם של 
 ובא הואיל, תתייבם, ומת אח נולד כך ואחר מאביו אחיו שנשאה מאמו אחותו, מעתה אלא, באיסור
  ! בהיתר ומצאה
  ? אזל להיכן אחותו איסור: תירוץ

  ? אזל להיכן בעולם היה שלא אחיו איסור, נמי הכא: קושי  
 . היתירא ליה דאית איסורא האי, היתירא ליה דלית איסורא האי: תירוץ  



 
  ; האירוסין מן שנא ולא הנשואין מן שנא לא ותני קפסיק. גדול לכהן אלמנה
 לא - האירוסין מן אלא, ועשה תעשה לא דוחה עשה ואין, תעשה ולא עשה - הנשואין מן בשלמא: קושי
  ! תעשה לא וידחה עשה יבא, הוא גרידא תעשה
 מה, יבמתו ל"ת שאין, השערה יבמתו ועלתה )ה"כ דברים(: קרא אמר, רב אמר גידל רב אמר :1תירוץ 
  . לאוין חייבי זו? ואיזו, לייבום עולה ואינה לחליצה שעולה אחת יבמה לך יש? יבמתו לומר תלמוד

  ! כריתות חייבי: ואימא: קושי    
   העולה כל, מייבם - חפץ הא, לקחת האיש יחפוץ לא אם )ה"כ דברים(: קרא אמר :תירוץ    
  . לחליצה עולה אינו - לייבום עולה שאין וכל, לחליצה עולה -  לייבום    


