
  יבמות צה
  

  יוסי' ר  יהודה' ר  
  מחלוקת בית שמאי ובית הלל  פוסל אשתו  בא על חמותו

  לא פוסל  ה"ש וב"מחלוקת ב  בא על אחות אשה
  
 

  ? קל איסור מאי
  הדחייה   ההצעה  
, ברוב ואיסורה, הגוף נטמא  משנשאת גרושתו מחזיר  חסדא רב

  עולם איסור ואיסורה
ששכבה עם אחר  –יבמה   1ריש לקיש לפי פירוש 

, המנונא ואסורה ליבם וכדרב
 יבם שומרת: המנונא רב דאמר

  ליבמה אסורה שזינתה

  ברוב ואיסורה, הגוף נטמא

אם אח אחד  –יבמה לאחים   2ריש לקיש לפי פירוש 
עשה בא מאמר והיא שוכבת עם 

אח אחר ואסורה עכשיו לאח 
  )שעשה בה מאמר(הראשון 

' אפי? שני עליה שבא איריא מאי
  !מאמר נמי בה בדע

, קשיא לא הא: דחיית הדחייה
 אחר מאמר אין: דאמר, ג"כר

  מאמר
 נתן אפילו, אלא: דחייה אחרת

  !לה חלץ ואפילו, גט לה
סוטה ששכבה עם בעלה לאחר   1יוחנן לפי פירוש  רבי

שאסרה אותה  –שקנא בה 
עכשיו על הבועל כי אסור 

להשקות אותה ולכן אף פעם לא 
  נדע אם באמת שכבה איתו

 נתן אפילו? עליה בא איריא מאי
 אני אין אמר ואפילו, גט לה

  !משקה

 חמור איסור? הוא קל איסור  סוטה לבועל  2יוחנן לפי פירוש  רבי
  איש אשת דהיינו, הוא

 לה קרי ומאי: דחיית הדחייה
 האוסרה שאין? קל איסור
  ימיו כל אוסרה

ברייתא להוכיח שזה אכן 
 משום אמר חנן אבא :הכוונה

 ומה; איש אשת: אלעזר רבי
 שאין קל איסור על הבא במקום
 נאסר -  ימיו כל אוסרה האוסרה
 חמור איסור על הבא, האוסר

 אינו -  ימיו כל אוסרה שהאוסרה
 אותה: ל"ת! האוסרה שנאסר דין

 ואין, אוסרתה שכיבתה אותה - 
  .אוסרתה אחותה שכיבת

  
   



  
פוסל על ידי   

  אחרים
אין פוסל על ידי   פוסל על ידי עצמו

  אחרים
אין פוסל על ידי 

  עצמו
כשם שאשתו       הצעה

  מותרת לחזור לו
כך אשת גיסו 
מותרת לחזור 

  לגיסו
ידי =אשת גיסו      דחייה

  אחרים
  י עצמו"אשתו ע

כשם אשת גיסו   הצעה
  לואסורה לחזור 

כך אשתו אסורה 
  לחזור לו

???  ???  

הסבר  –רבי אמי 
  להצעה

על פי היתר בית 
 )עד אחד(דין 

אשת גיסו אסורה 
  לבעלה

כך גם אשתו 
  אסורה לו

, על פי שני עדים
אין אשת גיסו 
אסורה לחזור 

  לגיסו

כך אשתו אינו 
  נאסרת לו

 –רב יצחק נפחא 
הסבר אחר 

הכל על  –להצעה 
  פי עד אחד

 –הלכו למדינת הים  ארוסתו וגיסו
אשת גיסו אסורה לו בגלל שאנשים 

יחשבו שהיה תנאי בקידושין שלא 
התקיים ולכן הוא התחתן בדין עם 

כי יחשבו ) (אחות אשתו(אשת גיסו 
ולכן אסרו לכולם ) שהגיס גירשה

  לחזור לבעליהם הראשונים

אין חשש  – )מנישואין(אשתו וגיסו 
לתנאי בנישואין ולכן כולפ יבינו 

תחתן בטעות עם אחות אשתו ולכן שה
הנישואין השני בטל ויכולים לחזור 

  לבני זוג הראשונים

  


