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ג.
כולהו נמי מדרשא אתוִ ¿◊

נהי דלענין ייבום אתיין מדרשא, עיקר איסורייהו בהדיא כתיב בהו, בתו עיקר איסורא מדרשא!◊ג.

▀!ג.
דאמר רבא, אמר לי רב 

יצחק בר אבדימי:
אתיא (ויקרא י"ח) הנה (ויקרא י"ח) הנה, אתיא (ויקרא י"ח) זמה (ויקרא כ') זמה.

השתא דאמרת: כל מלתא דאתיא מדרשא חביבא ליה, ליתני לאחות אשה לבסוףִ¿◊ג.

איידי דאיירי באיסור אחוותא, תנא אחות אשתו.!ג.

וליתנייא להאי בבא לבסוףִ¿ג.

!◊ג.
אלא, תנא קורבי קורבי נקט, תנא בתו ובת בתו ובת בנו דקרובי עצמו, ואיידי דתנא שלשה דורות למטה 

דידיה ־ תנא נמי שלשה דורות למטה דידה, ואיידי דתנא שלשה דורות למטה דידה ־ תנא שלשה דורות 

ומאי איריא דתנא פוטרות? ליתני אוסרותִ ¿◊ג.

אי תנא אוסרות, הוה אמינא אסור לייבם, אבל מיחלץ חלצה, קמ"ל.!ג.

וליתני אסורה לחלוץִ ¿ג.

מאי קעביד?!ג.

אלמה לא? אם אתה אומר חולצת ־ מתייבמתִ ¿ג.

כיון דבמקום מצוה הוא דאסירה צרה, ושלא במקום מצוה שריא, משום הכי תני פוטרות.!◊ג.

ומאי איריא דתני מן החליצה ומן הייבום? ליתני מן הייבום לחודיהִ ¿◊ג.

!◊ג.
אי תנא מן הייבום, הוה אמינא מיחלץ חלצה, יבומי לא מייבמה, קמ"ל: כל העולה לייבום ־ עולה לחליצה, 

וכל שאינו עולה לייבום ־ אינו עולה לחליצה.

וליתני מן הייבום ומן החליצה, א"נ מן החליצה לחודהִ ¿◊ג.

אבא שאול היא!ג.

מצות חליצה קודמת למצות ייבום.דאמר:[אבא שאול]▀!◊ג.

מנינא דרישא למעוטי מאי, ומנינא דסיפא למעוטי מאי?^◊ג.

ג:
למעוטי דרב ודרב אסי.!◊

לרב ולרב אסי למעוטי מאי?^ג:

!◊ג:
אי סבירא להו דהדדי ־ חדא למעוטי צרת ממאנת, וחדא למעוטי צרת מחזיר גרושתו, ואי לא סבירא להו 

דהדדי ־ חדא למעוטי דחבריה, וחדא למעוטי או צרת ממאנת או צרת מחזיר גרושתו.

לרב ולרב אסי, ליתנינהוִ ¿◊ג:

לפי שאינה בצרת צרה.!◊ג:

מנה"מ?^◊ג:

דת"ר:▀!◊ג:
(ויקרא י"ח) אשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה ־ עליה מה ת"ל? לפי שנאמר: 

(דברים כ"ה) יבמה יבא עליה, שומע אני אפי' באחת מכל עריות האמורות בתורה הכתוב מדבר, נאמר כאן 

ואין לי אלא היא, צרתה מנין?¿!◊ג:

ת"ל: לצרור.!!ג:

ואין לי אלא צרתה, צרת צרתה מניין?¿!◊ג:

ת"ל: לצרור, ולא לצור.!!ג:

ואין לי אלא אחות אשה, שאר עריות מניין?¿!◊ג:

Talmud Navigator עמוד 1 יבמות ג



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

יבמות-חמש עשרה נשים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

!!◊ג:
אמרת: מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה, וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ־ ואסורה ליבם, אף 

כל שהיא ערוה, וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ־ אסורה ליבם.

ואין לי אלא הן, צרותיהן מניין?¿!ג:

!!◊ג:
אמרת: מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה, וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת, ואסורה ליבם ־ 

וצרתה אסורה, אף כל שהיא ערוה, וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת, ואסורה ליבם ־ צרתה 

חמש עשרה נשים ־ פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום, עד סוף העולם.מכאן אמרו חכמים:!ג:

יכול שאני מרבה אף שש עריות חמורות מאלו, שיהו צרותיהם אסורות?¿◊ג:

!◊ג:
אמרת: מה אחות אשתו מיוחדת שהיא ערוה, וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת, ואפשר לינשא 

לאחים ואסורה ליבם ־ וצרתה אסורה, אף כל שהיא ערוה, וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת, 

אזהרה שמענו, עונש מניין?^ג:

אמר קרא: (ויקרא י"ח) כי כל אשר יעשה מכל התועבות וגו'.!ג:

▀◊ג:
טעמא דכתב רחמנא עליה, הא לאו הכי, ה"א אחות אשה מייבמת, מאי טעמא? דאמרינן: אתי עשה ודחי לא 

תעשה.

אימר דאמרינן אתי עשה ודחי לא תעשה ־ לא תעשה גרידא, לא תעשה שיש בו כרת מי דחי?¿◊ג:

ותו, לא תעשה גרידא מנלן דדחי?¿◊ג:
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