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  . צה �ד יבמות

  ?הבא על חמותו או על אחות אשתו הא� אשתו נאסרת עליו

  

  הבא על אחות אשתו  הבא על חמותו  

ע נאסרת"לכו  יהודה' לר
1

  אסורה: ש"לב  
   מותרת:ה"לב

  אסורה: ש"לב  יוסי' לר
   מותרת:ה"לב

  ע מותרת"לכו

  

  :יבמות ד� צה

גיסו אוסרת את אשתו בעני� הא� אשת יוסי' ק ור"אמי במה נחלקו ת' אליבא דר
2

?  

  

   בעד אחד�ד "פ ב"ניסת ע עדי�'  ב�ד "פ ב"ניסת שלא ע  

לתנא קמא
3

   מותרת:אשת גיסו  
  מותרת: אשתו

   אסורה:אשת גיסו
  מותרת: אשתו

   מותרת:אשת גיסו  יוסי' לר
  מותרת: אשתו

   אסורה:אשת גיסו
אסורה: אשתו

4
  

  

                                                           

1
באש ישרפו אותו " )יד:ויקרא כ(מדכתיב , ע נאסרת אשתו עליו"יהודה שלכו' ו של רוטעמ 

, א� אינו עני� לשרפהאלא על כרח� ,  הא אשתו מה חטאה� וכי כל הבית כולו בשרפה, "ואתה�
  .שנאסרת עליו, תנהו עני� לאיסורא

2
ת הי� שמעו� ע� רחל ונסעו למדינ, כגו� ראוב� ושמעו� שהיו נשואי� שתי אחיות רחל ולאה', פי 

ולבסו� חזרו , ונשא ראוב� את לאה שהיא אחות אשתו, ונשמע שמתו שמעו� ורחל, אשת ראוב�
דהיינו לאה שנשאת בטעות לראוב� הא� " אשת גיסו"על )  א:י נידוני�נויש כא� לדו� ש. שתיה�

רת בזה הא� היא נאס, דהיינו רחל" אשתו"על ) ב. היא מותרת לשמעו� שהוא גיסו של ראוב�
 .שבא בעלה על אחותה

3
דהיא אנוסה ולא נאסרת לאה על בעלה  (פ עדי� דאשת גיסו שריא"ע לא שנא ניסת :ק"וה 

, בכל מקרה אשתו של ראוב� רחל מותרת לו, דאשת גיסו אסיראבעד אחד ד "פ ב"ש ע"ול, )שמעו�
  . ולא נאסרת עלי בשכיבת אחותה

4
דלאה אשת גיסו שמעו� נפסלת (סל על ידי אחרי� דפובעד אחד ד "פ ב"עיוסי חולק וסובר ' ר 

פ עדי� "ע, וג� אשתו רחל נפסלת משו� שבא על אחותה ( פוסל על ידי עצמו�) מחמת ביאת ראוב�
ומותרת רחל  ( אינו פוסל על ידי עצמו�) ומותרת לאה לגיסו שמעו�(דאינו פוסל על ידי אחרי� 

 .)לבעלה ולא נפסלת בביאת אחותה
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  :יבמות ד� צה

  יוסי '  ורק" במה נחלקו תיצחק נפחא' אליבא דר
  ?ד בעד אחד"פ ב"בנשאת לו ע בעני� הא� אשת גיסו אוסרת את אשתו

  

  כשהלכה ארוסתו וגיסו  כשהלכה אשתו וגיסו   

לתנא קמא
1

  אסורה :אשת גיסו  
  מותרת: ארוסתו

   אסורה:אשת גיסו
  מותרת: אשתו

 מותרת:אשת גיסו  יוסי' לר
2

  
  מותרת: אשתו

 אסורה:אשת גיסו
3

  
  אסורה: אשתו

  

                                                           

1
  .ותמיד רחל אשת ראוב� מותרת לו, ל שבכל מקרה אי� ביאת אחותה פוסלת אותה"ס 
2

ת בעד אחד אסורה לחזור על בעלה מטע� שאיוסי חולק על עיקר דינא דמתניתי� דאשה שני' ר 
ואיהו סובר שהטע� שיש לאסור הוא רק היכא שיש לחוש שמא יאמרו שנשא אותה השני , קנסא

ולכ� היכא שנשא ראוב� , שאתימותר להחזיר גרושתו משניטעו ש ו�כדי� וגרשה וחזרה לראשו� 
נשואי� השניי� האלו ה שהכל יודעי� ש�את אחות אשתו לאה ועתה רואי� שחזרה רחל לפנינו 

של ראוב� בלאה ה� נשואי טעות ולא יבואו להגיד א� נתיר לשמעו� גיסו להחזיר את אשתו רחל 
י אחרי� דהיינו שאינו "וכיו� שהוא לא פוסל ע, ותרתולכ� היא מ, שאי� איסור מחזיר גרושתו

  .לכ� ג� לא פוסל את אשתו, פוסל את אשת גיסו
3

' אפי, כ ישא את לאה אשת שמעו�"א� אח, דכיו� שראוב� רק קידש את רחל ולא נשאה', פי 
אלא יאמרו , לא יאמרו שקידושי ראוב� בלאה היו קידושי טעות, שתבוא לפנינו חזרה אשתו רחל

כ א� "משא(ה לראוב� תנאי בקידושי רחל ולא נתקיי� התנאי ונעקרו הקידושי� למפרע שהי
ובודאי , נשאה לא שיי� שהתנאי יעקור את הנישואי� דהרי אי� אד� עושה את ביאתו ביאת זנות

,  וכיו� שלא יאמרו האנשי� שהיה כא� קידושי טעות של ראוב� באחות אשתו לאה,)נמחל התנאי
יסו כשחזר ממדינת הי� להחזיר את אשתו יאמרו שאי� איסור במחזיר א� נתיר לשמעו� ג

יוסי דכיו� ' וסובר ר. ולכ� אסורה לחזור לו כשנישאת לאחר בעד אחד, שאת לאחריגרושתו משנ
 ונאסרת על ידי עצמוא� פוסל לכ� ) דהיינו את לאה אשת גיסו שמעו�(פוסל על ידי אחרי� ש

 .י אחרי�" לא פוסל נמי ע� י עצמו"שואי� שלא פוסל עיאבל בנ. י שכיבת אחותה"אשתו רחל ע


