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מראי מקומות, שיעור מאת הג"ר חזקיה קנר שליט"א 

יבמות מא. בעני� הותרה ונאסרה והותרה 

 

ענייני�  שנידונו בשיעור זה: 

 • שיטת הרשב"א (יבמות מא.), שמיד כשנופלת היבמה לייבו�, פקע ממנה איסור 

אשת אח. 

 • לפי שיטה הנ"ל, אי� נית� להבי� את דברי אבא שאול (ביבמות לט.) שהבועל 
יבמה לש� נוי וכדומה "כאילו פוגע בערוה"  דאשת אח? 

 • כמו כ�, לפי שיטת הרשב"א הנ"ל אמאי בעינ� קרא ללמד שהיב� יכול לגרש את 
יבמתו בגט (אחרי היבו�) ולהחזירה? 

 • מדוע אי� מאמר קונה את היבמה מדאורייתא מדי� קדושי�? 

 

1. משנה יבמות מא., וז"ל, "שומרת יב� שקידש אחיו את אחותה, משו� רבי 
יהודה ב� בתירא אמרו אומרי� לו המת� עד שיעשה אחי� מעשה חל� לה אחיו או 
כנסה יכנוס את אשתו מתה היבמה יכנוס את אשתו מת יב� יוציא את אשתו בגט 

ואשת אחיו בחליצה."  
 

וגמרא ש
, וז"ל, "איבעיא להו, מתה אשתו מהו ביבמתו? רב ורבי חנינא דאמרי 
תרוייהו מתה אשתו מותר ביבמתו, שמואל ורב אסי דאמרי תרוייהו מתה אשתו 

אסור ביבמתו."  
 

2. ריטב"א ש
, וז"ל, "איבעיא להו מתה אשתו מהו ביבמתו. פי' ארישא קאי 
דקתני מתה יבמתו מותר באשתו דהשתא עסקי' שמתה אשתו בחיי אחיו דלא 
אידחייא יבמה מהאי ביתא ולא נפטרה לשוק, אבל בסיפא דקתני מת היב� יוציא 
את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה ליכא למימר שא� מתה אשתו יהא מותר 
ביבמתו דכיו� דהשתא ליכא יב� אחרינא אלא הוא כי נפלה קמיה לחוד אידחיי' 
מיניה לאיתסורי עליה משו� אחות אשה דהא קדושי אשתו דאורייתא נינהו וכיו� 

שנאסרה עליו באותה שעה נאסרה עליו עולמית" 
 

3. רשב"א ש
, וז"ל,  
"ואיכא למידק טובא דכיו
 שנפטרה יבמה 
לגמרי בקדושי אחותה א"כ היכי אמר רב בגמ' 
מתה אשתו מותר ביבמתו, ואנ
 נמי דקי"ל 
כרב בהא [ד]א� מתה אשתו מותר ביבמתו 
וקי"ל נמי דנשואי
 מיהא דוחי
 ביבמה דחיה 
גמורה והלכ� א� עבר ונשא את אשתו נפטרה 
יבמה והלכה ונשאת לשוק, וא� כ
 היא� 
אפשר לאמר [כ]שתמות אשתו תחזור היבמה 

אצלו שכבר נפטרה.  
וא"ת דלא אמרו אלא במקדש את אחותה 
שלא נפטרה עדיי
 לגמרי, לא היא דהא לרב 
אי
 הפרש בי
 ארוסי
 לנשואי
 כדאמר
 ואפילו 
לדיד
 נמי מ"מ מדאורייתא מיהא נפטרה 
לגמרי ומדרבנ
 היא דצריכה חליצה ואחר 
שנפטרה דבר תורה היא� תחזור ותאסור 

זיקתה לו והכתיב דרכיה דרכי נוע�.  

ושמא י"ל דהא דאמר רב מתה אשתו מותר 
ביבמתו דוקא כשנפלה לפני שני יבמי
 דלא 
הותרה לשוק עדיי
 דמגו דאיתחזיא לשני 
איתחזיא נמי להאי היכא דמתה אשתו קוד� 
שמת היב� ואע"ג דבאמצע לא איתחזיא ליה 
משו� דהויא לה יבמה שהותרה ונאסרה 
 
וחזרה והותרה, וכדמשמע נמי בפ' ד' אחי
דאמרינ
 הת� אמר רב כל יבמה שאי
 אני 
קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי 
היא כאשת אח שיש לה בני� ואקשינ
 מאי 
קמ"ל תנינא הר"ז אסורה עליו עולמית כו' 
ופרקינ
 מהו דתימא הת� הוא דאידחיא 
מהאי ביתא לגמרי אבל הכא דלא אידחיא 
מהאי ביתא לגמרי אימא מגו דחזיא לנשוי 
נכרית חזיא להאי נמי קמ"ל כלומר קמ"ל 
דכיו
 שנאסרה עליו בשעת נפילה נאסרה עליו 



עולמית, אלמא הא כל יבמה שאני קורא בה 
בשעת נפילה יבמה יבא עליה אע"ג דבאמצע 
אידחיא לה מיניה כיו
 דלא אידחיא מהאי 

ביתא לגמרי אמרי' מגו.  
ומיהו לא נהירא דהת� האי סברא בדר� מהו 
דתימא קאמר ליה כלומר דהא דרב אצטריכא 
דלא נטעה בהאי סברא ולא שיהא הדי
 כ� 
ואפי' בנאסרה עליו באמצע, ותדע ל� דא"כ 
הו"ל לרב למימר הכי בהדיא מת היב� ואח"כ 
מתה אשתו מותר ביבמתו, ועוד דא"כ א� 
כשמת היב� ואח"כ מתה אשתו תאסר יבמתו 
דכשמת היב� ועדיי
 אשתו עמו מיד הותרה 
היבמה לשוק ונאסרה על זה ומעתה עמדה 
עליו באסור ולא יהא לה עוד היתר, ומתני' 
במת היב� מיירי ועלה קתני מוציא את אשתו 
בגט ואשת אחיו בחליצה וקתני מתה יבמתו 
מותר באשתו והכל נמש� (אמר) [אחר] מת 
 
היב� ועלה קאמר רב שאלו היה בהפ� כגו

שמתה אשתו מותר ביבמתו.  
ומתו� כ� יש לי לומר דלאו למימרא שתהא 
היבמה זקוקה לו לא לחלו� ולא ליב� אלא 
מותר בלבד קאמר כלומר שאלו רצה לישא 
אותה אינה אסורה לו, וטעמא דמלתא משו� 
דכיו
 דבשעת נפילה הותרה לו שוב אי אפשר 
ליאסר בה משו� אשת אח, וכדקי"ל החול� 
ליבמתו בי
 הוא ובי
 אחי� אי
 חייבי
 לא על 
חלוצה כרת ולא על צרתה כרת, ומהאי טעמא 
אמר ר' יוחנ
 בפ"ק (י' ב') דמי איכא מידי 
דמעיקרא הותרה לו והשתא קאי עלה באיסור 
אשת אח בכרת והכא נמי כיו
 דבשעת נפילה 
הותרה שוב אי אפשר למיק� עלה באיסור 
אשת אח, אלא דמשו� דקדש את אחותה הוא 
דנפטרה לה והלכ� כל שאשתו קיימת קאי 
עלה דיבמה באיסור אחות אשה והשתא 

 .
דמתה אשתו חזרה יבמתו להתירה הראשו
וא"ת מ"מ קאי עלה בלא יבנה, לא היא דלא 
אמרינ
 הכי אלא כשנעשה באותו בית מעשה 
שדוחה אותה בחליצה או שיב� לאחת מה� 
דקאי אצרה בלא יבנה הא בשנדחית יבמה 
ממילא בקדושי אחותה לא אלא שנפטרה 
ממנו ונאסרה ג"כ עליו מחמת הגור� 
וכשנסתלק הגור� בטל האיסור, וכדאמר ר' 
יוחנ
 בירושלמי על הא מתני' דגרסינ
 הת� 

לא אמרו אלא מתה יבמתו אבל מתה אשתו 
אסור ביבמתו אמר ר' יוחנ
 זו דברי רבי 
אליעזר אבל דברי חכמי� מתה אשתו מותר 
ביבמתו אמר ר' יוחנ
 זו דברי חכמי� כל 
שהוא מחמת הגור� בטל הגור� בטל האסור. 
ובגמרי
 נמי משמע ודאי דר' יוחנ
 גופיה הכי 
אית ליה כרב בהאי מדאיפלגו רב ור' יוחנ
 בפ' 
ד' אחי
 בשתי יבמות שנפלו לפני יב� אחד 
 
דרב אמר מתה הראשונה מותר בשניה ואי
 
צ"ל מתה השניה שמותר בראשונה ור' יוחנ
אמר מתה השניה מותר בראשונה מפני שהיא 
יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור 
להתירה הראשונה אבל מתה הראשונה אסור 
בשניה שכל יבמה שאי
 אני קורא בה בשעת 
נפילה יבמה יבא עליה הרי היא כאשת אח 
שיש לה בני� ואסורה עולמית, ולא שתהא זו 
כאשת אח שיש לה בני� לגמרי ולומר דזיקה 
דאורייתא ושתהא הראשונה כמקודשת גמורה 
שא"כ תוציא השניה משו� אחות אשה 
ותתיב� הראשונה אלא ר' יוחנ
 כעי
 קאמר 
כלומר כיו
 דבערוה דאורייתא איני קורא בה 
יבמה יבא עליה א� כא
 שעומד בפניה זיקה 
דרבנ
 הולכי
 בה כשל תורה להחמיר עליה 
וחולצת ואינה מתיבמת, ואפי' כ
 כשמתה 
השניה מותר בראשונה ואמאי תהי' השניה 
כמקודשת לו ותאסור עליו את הראשונה 
ליבו� מפני שבחייה נדחית הראשונה מחמתה 
וכיו
 שנדחית שעה אחת שוב אי
 לה התר 
אלא ש"מ שא� ר' יוחנ
 סבר שהמקדש אחות 
יבמה אע"פ שנדחית היבמה דבר תורה לגמרי 
אפילו כ
 כשמתה אשתו מותר ביבמתו כרב 
כדר� שהוא מתיר כא
 את הראשונה לאחר 
מיתת השניה, שאלו היתה מקודשת אוסרת 
 
את היבמה לעול� דבר תורה היה ר' יוחנ
אוסרה מחמת זיקת השניה להחמיר עליה 
כדר� שהוא מחמיר בשניה כשמתה הראשונה. 
 
ומינה דלאו בכל הנדחות אנו אומרי� כיו
שלא בנה שוב לא יבנה אלא בנדחית מחמת 
מעשה שנעשה בגופו של בית כדאמר
, ומעתה 
הא דאמר רב מתה אשתו מותר ביבמתו לאו 
דוקא אשתו מ
 הארוסי
 כההיא דמתני' 

קאמר אלא אפי' אשתו מ
 הנשואי
 כנ"ל."  

  
4. גמרא יבמות לט:, וז"ל, "בראשונה שהיו מתכווני� לש� מצוה מצות יבו� קודמת 
למצות חליצה ועכשיו שאי� מתכווני� לש� מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות 
יבו�, אמר רמי בר חמא א"ר יצחק חזרו לומר מצות יבו� קודמת למצות חליצה 
א"ל רב נחמ� בר יצחק אכשור דרי מעיקרא סברי לה כאבא שאול ולבסו� סברי לה 
כרבנ�, דתניא אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לש� נוי ולשו� אישות ולשו� דבר 
אחר כאילו פוגע בערוה וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר וחכמי� אומרי� יבמה 

יבא עליה מכל מקו�."   
 

5. גמרא יבמות לט., וז"ל, "כנסה הרי היא כו'. למאי הלכתא א"ר יוסי בר חנינא 
לומר שמגרשה בגט ומחזירה, מגרשה בגט פשיטא סד"א הואיל וכתיב ולקחה לו 
לאשה ויבמה אמר רחמנא ועדיי� יבומי הראשו� עליה בחליצה אי� בגט לא קמ"ל, 



מחזירה פשיטא סד"א מצוה דרמיא רחמנא עליה עבדה השתא תיקו� עליה באיסור 
אשת אח קמ"ל, ואימא הכי נמי אמר קרא ולקחה לו לאשה כיו� שלקחה הרי היא 

כאשתו לכל דבר."  
  

6. חידושי רבי עקיבא איגר אהע"ז סימ� קנ"ט ס"ז (מופיע להל�)  
 

7. רמב"
 פרק ז' מהלכות יבו
 הלכה ח', וז"ל, "אחד מ� היבמי� שקידש אחות 
יבמתו אומרי� לו המת� ואל תגרשנה ואל תשאנה עד שייב� אחי� או יחלו� ליבמה 
זו הזקוקה לכולכ�, חל� לה אחיו או יבמה או שמתה היבמה ה"ז יכנוס ארוסתו 
מתו אחיו כול� מוציא את ארוסתו בגט ויבמתו בחליצה וא� מתה ארוסתו בי� 
שמתה קוד� מיתת האחי� בי� שמתה לאחר מיתת האחי� חזרה היבמה להיתרה 

ורצה חול� רצה מייב�."  
  

8. קוב� הערות סימ� א' ס"ק ז', ח' (מופיע להל�) 
 

9. אמרי משה סימ� ה' סק"ו , ז', כ"ד, וז"ל,  
"(ו) ונראה דזה ג"כ שיטת הרשב"א (בד� מא) 
שחידש ש� דהא דביבמה שהותרה ונאסרה 
וחזרה והותרה דתחזור להתירה, היינו לא 
שזקוקה ליבו� אלא שמותרת כאשה דעלמא, 
ותמה ע"ז בנב"ש דאי� אפשר שתהי' א"א 
 
מותרת במקו� דליכא זיקה, ולפע"ד אי
 כא
תימה דהרי מתבאר ג"כ מהרמב"� הנ"ל דג� 
לאחר חליצה דליכא זיקה מ"מ ליכא א"א 
מצד הסברא, וע"כ דהיינו משו� דהנפילה 
התיר איסור דאשת אח לעול�, ולכ
 ס"ל 
להרשב"א נמי דג� כשנפקע הזיקה ע"י ערוה 
ואח"כ הותרה, דא� שאינה חוזרת לזיקתה, 
ובכ"ז ליכא איסור דאשת אח כיו
 שהותרה 
בשעת נפילה הותרה לעול�, ובכ"ז אי
 מוכרח 
דהרמב"� ס"ל כהרשב"א בזה דבחזרה 
והותרה אי
 חוזרת לזיקתה די"ל דס"ל 

דחוזרת לזיקתה:  
(ז) ויש להבי
 להרמב"� והרשב"א הנ"ל אי� 

יפרשו הא דאמרינ
 ביבמות (ד� י') לר"י 
דשליחותא דאחי� שליחותא דצרה קעבדא 
דלהתוס' דלא יבנה לנתק מכרת, ומסברא הוה 
בכרת, א"ש דר"ל ס"ל דרק על החול� 
והחלוצה גלי קרא ננתק, וע"ז קאמר ר"י 
 
דשליחות דאחי� ודצרה קעביד, היינו דאי
נפ"מ כלל בי
 החול� לאחי�, דרק א' צרי� 
לעשות מעשה החליצה בעד כל האחי� ובעד 
כל הבית ולכ
 אי
 חילוק בי
 החול� להאחי�, 
אבל להרמב"� דמסברא ליכא כרת, משו� 
דהנפילה מתרת, א"כ למה צרי� לה� 
דשליחותא, וג� צרי� להבי
 טעמא דר"ל, 
ולומר דר"ל פליג ע"ז גופא, וס"ל דאי
 הנפילה 
מתרת ומסברא איכא כרת הוא דוחק, וג� 
 
יקשה מ"ט החול� עצמו אינו בכרת כיו
דליכא לא יבנה לנתק, ומה נפ"מ בי
 החול� 
להאחי�. והנראה עפי"מ דמבואר בירושלמי 
פרק א' ה"א ר"י בעי למ"ד הכל מודי� בצרה 
שהוא חייב קידש אחד מהשוק אחת מה
 ובא 
 
היב� וחל� לה או בא עלי' פקעה קידושי
ממנה, חל� לחברת ובא עלי' למפרע חלו עלי' 

קידושי
, וביארו האחרוני� דס"ל להירושלמי 
דטעמא דר"ל הוא דכשחול� לאחת נתברר 
דרק היא היתה הזקוקה, והצרות איגלאי 
למפרע דלא היו זקוקות כלל, ולהכי כשקידש 
 
אחד מהשוק למ"ד דאי
 קידושי
 תופסי
ביבמה א� אח"כ חל� להמקודשת נתברר 
דהיא היתה זקוקה ואי
 קידושי
 תופסי
 אבל 
כשחל� לחברת נתברר דהמקודשת לא היתה 
זקוקה, ולפ"ז שפיר ניחא טעמא דר"ל א� 
דס"ל ג"כ דהנפילה מתרת מ"מ ס"ל דלגבי 
האחי� וכ
 להצרות שנתברר שלא היתה 
זקוקה לה� שפיר חייבי
 כרת, וע"ז קאמר 
ר"י דשליחותא קעביד היינו דהא דנפטרי� 
הצרות ע"י חליצת האחת לא משו� דנתברר 
דרק אחת היתה זקוקה, אלא משו� דחליצת 
 
האחת היתה על כל הבית משו� שליחותא וכ
לגבי האחי�, אבל לעול� דכול� היו זקוקות 
והנפילה היתה לכול� מסברא וע"כ ליכא כרת 

לכל האחי� והצרות:  
(כד) הטו"א הקשה בהא דאמרי' ולאחותו מה 

ת"ל הרי שהי' כה
 ונזיר וכו' לאחותו הוא 
דאינו מטמא אבל מטמא למת מצוה ופירש"י 
משו� דלגופא לא אצטרי� דהשתא נזיר לחוד 
אינו מטמא כ"ש כשהוא כה
 ונזיר והקשה 
דשפיר איצטרי� לגופא דא"מ לקרובי� 
דסד"א הואיל ואישתרי וכגו
 שנעשה נזיר 
אחר שמת לו קרוב הו"א כיו
 שהותר לו 
איסור כהונה ישתרי ג� נזירות. והנלע"ד 
דלכאורה אי
 התחלה לקושיתו ולומר הכא 
הואיל ואישתרי אחרי דמצינו להדיא דנזיר 
לחוד אסור לטמאות לקרובי�, ואי� אפשר 
שכשיהי' ג"כ כה
 ישתרי יותר, ואי
 דומה לה� 
דיבמות דאיצטרי� עלי' היכא דנשא מת ומת 
דסד"א הואיל ואישתרי דש� לא מצינו דערוה 
של שאר עריות לחוד בלי ערות א"א שתהי' 
אסורה דתמיד היא ביחד ע� א"א, וע"כ א� 
דכשנשא חי ואח"כ מת אסורה דל"ש הואיל 
ואשתרי, דהרי יש כא
 שני איסורי� הערוה 
וא"א, וע"ז אמרי' דכנשא מת ומת סד"א 



הואיל ואישתרי. והיינו דהרי השתא י"ל 
שיותר הערוה ג"כ דלא מצינו התנגדות 
שהערוה לחוד אסורה במקו� מצוה דיבו�, 
 
ורק משו� דבלא הואיל היינו אומרי� די
עשה דוחה ל"ת שי"כ וע"ז מהני הואיל 
ואישתרי לומר דכיו
 דחזינ
 דה� מצוה דיבו� 
כבר התיר אסור כרת דא"א וע"כ י"ל דה� 
מצוה יתיר ג"כ איסור ערוה אחרת, אבל בנזיר 
שמצינו להדיא דה� מצוה עצמה של טומאת 

קרובי� לא הותר לנזיר לחוד מהכ"ת נימא 
דכשהוא ג� כה
 יהי' קיל יותר, ותמוהי
 דברי 
הטו"א לכאורה, ואול� עיקר קושיתו נראה 
דסמי� על סוגיא דזבחי� (ד� ל"ב) דטמאי 
מתי� ונעשו זבי� אמרי' הואיל ואישתרי, 
והרי ג� בזה מצינו דזבי
 לחוד לא אישתרי 
משו� ה� מצוה דפסח גופא ובכ"ז אמרי' 

הואיל ואישתרי."  

 
10. ברכת שמואל סימ� ו' (מופיע להל�)  

 
11. קוב� הערות סימ� ח' ס"ק י"ז, י"ח (מופיע להל�)  

 
12. מרומי שדה להנצי"ב יבמות כז: (מופיע להל�)  

 
13. רש"י יבמות נב. ד"ה נת� לה כס� או שווה כס�, וז"ל, "ואמר לה התקדשי לי 
במאמר יבמי�, ואע"ג דיהב לה מידי לאו קידושי� גמורי� ה� כקידושי תורה שהרי 
אי� קידושי� תופסי� באשת אח והתורה לא התירתה לו ליעשות כאשה נכרית אלא 

כסדר המצוה וביאה הוא דכתבה בה רחמנא." 
 

מספר 6 � חידושי רבי עקיבא איגר אהע"ז סימ� קנ"ט ס"ז 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



מספר 8 � קוב� הערות סימ� א' ס"ק ז', ח'  



מספר  10 � ברכת שמואל סימ� ו' 
 



מספר 11 � קוב� הערות סימ� ח' ס"ק ז', י"ט 



מספר 12 � מרומי שדה להנצי"ב יבמות כז: 
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