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שאול מנחת  א  סימן ז יבמות

שאול  מנחת
יבמות  מסכת

א  סימן
ערוה  צרת פטור בענין

ועלתה (כ.)בגמ' מקרא לחליצה לאוין חייבי מרבה
שעולה  אחרת יבמה לך יש השערה, יבמתו
ואימא  ופריך חיי"ל, זה ואיזה ליבום, עולה ואינה לחליצה
מי  לקחת, האיש יחפוץ לא אם קרא אמר כריתות חייבי
וכו', ליבום עולה שאינו ומי לחליצה עולה ליבום שעולה
ובין  לאוין חייבי דבין כיון פי' ראית, מאי פריך והדר
חייבי  לרבות ראית מאי ליבום, עולים אינן כריתות חייבי
חייבי  פטור הא ותמוה כריתות. חייבי ולא לחליצה לאוין
מרבינן  כד א"כ לאוין, דחייבי מפטור עדיפא כריתות
שבהם  הקל שנרבה פשיטא חליצה לחיוב מינייהו חדא
שחייבי  דנימא ולא לגמרי, תפטור כריתות וחייבי לחליצה,

כלום. בלא תיפטור והחיי"ל תחלוץ (ובאמת כריתות
מהא  הגרב"ב] שיעורי בכתבי [הובא הגר"ח הוכיח
עצמו  מצד כריתות החייבי שאין ראית, ומאי דפריך

חליצה) לחיוב .סתירה

דחייבי ועוד מחיי"ל, כריתות חייבי טובא חלוק הא קשה
כלל. ערוה הוי לא לאוין וחייבי ערוה הוי כריתות
חייבי  מכל פריך שלא די"ל תקשי, לא הא משום אי אולם
אשת  דערות תנאי מבעלת אלא שתחלוץ, דעריות כריתות
ערוה  הוי לא אכתי אבל כריתות בחייבי דאסורה איש,

התוס' כמו"'ש יבום .(י.)לנפילת

הברכ"שונראה מש"כ ב')בהקדם בין (סי' לחלק
דגזה"כ  ולצרור, דעליה לפטור דלקחת פטור
שפוטרת  דין לה יש הערוה נפילת דע"י הוא דלצרור
ערוה  אח אשת האיסור נמי נעשה ובזה הנפילה ואוסרת
ואת  עצמה את פוטרת נמי גופה אח דאשת והערוה
החליצה  מן שנפטרת אף דלקחת מקרא אבל צרתה,
הנפילה, אוסר זה דין אין מ"מ הזיקה, ונפקע והיבום
עד  ערוה דין עליו אין גופיה אש"א האיסור גם ובזה

צרתה  ואת עצמה את פוטר יהא אש"א האיסור שזה
מצוה, במקום שלא אח אשת לערות לה ומדמי מיבום,
עכת"ד. וצרה, יבום פטור לענין ערוה דין עליו שאין

שפוטרת הנה דין לה יש הערוה נפילת שע"י מש''כ,
ערוה, אח האשת נמי נעשה ובזה הנפילה ואוסרת
ואת  עצמה את פוטרת נמי גופה אח דאשת וערוה
הא  פטור, לענין נפילה דין מהו צ"ב עכ"ד. צרתה,
נפילה  שייכא ומאי היבום, שמחייב מה פירושו נפילה

פטור. לענין

לא והנראה עליה במקום נאמר דעליה שבקרא בזה
והיינו  היבום, לפטור נפילה דין שיש תקח,
לאסור  הוא דינה שכל יבמה שם עלה דחייל נפילה שיש
הערוה  על דחייל כיון הצרה, לענין וכן ליבום, אח האשת
במקום  אם אבל הצרה. גם פוטרת לפטור, יבמה שם
שלא  כמו דינו היה לגמרי, יבום המצות נפקע היה ערוה

הצרה. על פוטר הוי דלא מצוה, ר'במקום בחי' (ועד"ז
רל"ט) אות וז"ל נחום הברכ"ש, דמסיק הא מבואר וכן .

דאשת  והערוה ערוה אח אשת האיסור נמי נעשה ובזה
עכ"ד. צרתה, ואת עצמה את פוטרת נמי גופה אח
ביה  קרינן פטור לענין נפילה עכ"פ כאן ויש דהואיל
אח  דאשת אישות בהך שגם מצוה, במקום אח אשת
שהאשת  והיינו פוטר, דין ביה חיילא הזיקה חלות שעושה

הצרה. ואת עצמה את לפטור ערוה נעשה עצמו אח

וודאי לפי"ז שזה ראית, ומאי בגמ' דפריך מאי מיושב
ובהך  כריתות, בחייבי רק קיימא דקראדלצרור
אלא  יבום, למצות שאינה נפילה שיש נתחדש דלצרור קרא
ומאי  שפיר פריך ולכן צרה, לפטור יבמה שם עלה להיות
קרא  בהן שיש כריתות חייבי אדרבה ונימא פי' ראית,
אח, האשת את לאסור יבמה שם בהו וקיימא דלצרור
לאוין  חייבי אבל הזיקה. זה להפקיע חליצה נמי יתחייב
יבמה  שם הך בהו נתחדש לא דלצרור, בקרא הוי דלא
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כלל  זה שייכא ולא בגופן, שהוא עצמה בראיה דתליא מילי וזהו חושיית, ראיה ע"י הכרה של דרגה התורה
לחותנו. משה לויספר

התורה. לימוד של בהחפצא שהוא אלא אמורים, הדברים לבד סיני הר בהמעמד לא התגלות, הך והנה
עומד  הוא הרי וזיעה, ברתת וביראה באימה ביגיעה חז"ל, שהורו באופן האדם כשלומד זצ"ל, ירוחם ר' וכמו"ש

שעה. באותה שראו מה לראות וזוכה מעלותיה, כל עם סיני הר מעמד של במצב

על  להעלות וזיכני הזה. היום עד מעודי גמלני, אשר הטוב כל על אהללינו, רבים ובתוך לבב בכל לה' אודה
רעוא  יהא אמר אבא ר' סליק כי התלמידים. לפני שנאמרו מהביאורים חלק עוד עולם לאור ולהוציא הכתב

ל"ח). (ביצה דמתקבל , מילתא דאימא

דוב  ברוך רבי הגאון ורבינו מורינו  דברי בביאור הולכים סובבים רובם האלו, הדברים בראשון, וכמעשיהו
פרטיה. כל עם הסוגיא, הבנת בעומק הדרך לנו האיר ממש, אחדים שבמילים לעשות, רבינו הפליא אשר זצ"ל.
שבסימנים  איך יבמות, מסכת על שמואל הברכת ספר לו כשהראו זצ"ל, האחיעזר בעל מרן שהתפעל וידוע

ביה. דכולי כרכא כולה, המסכתא עיקרי כולל אחדים

בסוגיות. בהבנת ולהעמיק בתורה, וההוגים הלומדים נתרבו זו ובמדינה זה בדורינו שגם להית"ש, תהלה
לפני  לרבינו זה נתגלה וכבר מדרשא. בביה מתעמקין שמועתיו להיות התורה, מוסרי בין להיות זצ"ל רבינו וזכה
אויסגראבן  אויך אמריקא פון נאך קען מען בזה"ל, ואמר הישיבה), צרכי על כאן גולה (בהיותו שנה שבעים

ווילנא. אשטיק

על  הוסיף אשר שליט"א, מנדל משה ר' הרב יקירי לבני תודה, רגשי דליבאי מעומקא להביע בזה הנני
וללמד  ללמוד שיזכה ה' יברכהו זה בשר החיבור. זה בסידור נאמנה, במסירות ויגיעה עמל חשך ולא הראשונות
השתולים  דורות ויר"ש, בתורה עוסקים רבנן וחתנין רבנן בנין תחי', נו"ב עם יחד ולראות הדעת, הרחבת מתוך

ה'. בבית

וגו' אותם בריתי זאת ואני הכתוב, מאמר בי שיתקיים התורה, נותן מלפניך רצון ומפי יהי מפיך ימושו לא
עולם. ועד מעתה ה' אמר זרעך, וזרע זרעך

לפ"ק  תשנ"ז שנת הרחמים, חודש

נ"י  ברוקלין

ברוס  שאול

הספר  בסוף מסודרים הענינים מפתחות

יבמות
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ליבום, עולה דאינו משום יבום מצות שנפקע ורק לפטור,
מחליצה. גם פטורה יהא

ב 

י"ד)הברכ"ש לרע"ק(סי' לאוין מחייבי (היכא הוכיח
נפצע) ואח''כ נפילה דנפלה לאחר דגם

רעליה  מגזה"כ שהוא מצוה, במקום שהערוה דין חיילא
ערוה  דין יחול האיך צ"ב והדברים עיי"ש. ולצרור,
כמו"ש  ונראה הנפילה. היתר שעת אחר  מצוה במקום
לה  יש הערוה נפילת שע"י הוא דלצרור הכתוב  דגזירת
האיסור  נמי נעשה ובזה הנפילה ואוסרת שפוטרת דין
את  פוטרת נמי גופה אח דאשת והערוה ערוה אח אשת
למעשה  היתר רק הנפילה שאין הרי צרתה, ואת עצמה
אח, האשת לאסור עצמה, הנפילה מצד שיש אלא יבום,
הך  חלות אלא מיתה, בשעת רק תלוי זה אין שכן וכיון

לאסור. ושעה שעה כל קיימת נפילה

ג 

דרכים)המשל"מ ועשה (בפרשת לאוין בחייבי נסתפק
אם  עליה ובא עבר אם מתייבמת, שאינה
האבני  עליו ותמה אח. אשת איסור משום כרת חייב

בהגה"ה)מילואים קע"ד כלל (סי' נוטה הדעת אין וז"ל ,
ובכרת, אח אשת משום אסורה ותהא חולצת אשה שתהא
כהאי  גזה''כ מצינו ולא אחד, בנושא הפכים שני הוי דזה
להקשות  היא תמיה מאי יקשה ובאמת עיי"ש . גוונא,
הרי  ראית, ומאי פריך גופא סוגיא בהך הא מסברא,

דיבמתו. מקרא חולצת כריתות חייבי שתהא דס"ד

והא ונראה כלל, דמיא דלא שפיר, מבואר שלפי"ד
חליצה, בהם תהא כריתות שחייבי בגמ' דס"ד

דעליה דבקרא משום כריתות)הוא בחייבי נאמר (דמיירי
כאן  שיש וכיון הנפילה, לאסור נפילה דין שיש גופא הא
המשל"מ  אבל חליצה. גם שיהא ס"ד הוה נפילה

ועשה לאוין בחייבי חליצה)שנסתפק בה עבר (דיש אם
וודאי  התם אח, אשת משום כרת איסור בהן יש אי ובעל,
מקרא  נאסרת דאינה משום האבנ"מ כמו"ש לתמוה יש
לאיסור  נפילה גם שיש חידושא הך ביה דלית דלצרור,
כאשת  והוי יבום ממצות ממילא שנפטר ורק אח, האשת
הרי  חליצה, בה שיש מצינו ואם מצוה. במקום שלא אח

בכרת. אש"א לאיסור סותר זה

ד 

פוטר הגרי"ז מדין לאו הצרה פוטרת שערוה לן חידש
ליה  דמשוויא איסור, דין בו דנאמר אלא הוא

צרה (להצרה) פטור דעיקר מהא והוכיח דכוותה. לערוה
דכתיבא  דלצרור מקרא אלא דיבום בפרשה כתיבא לא
דצרת  איסור, דין הוא דינו דיסוד הרי דעריות, בפרשה
גופא  ערוה רבא דאמר מהא הוכיח ועוד כערוה. ערוה
נמי  צרה כרת, בו שיש עדל"ת אין משום קרא צריכא לא

קרא תבעי דלצרור)לא דלצרור (מקרא בגמ' תי' וע"ז ,
דין  שיסוד הרי אסירא. דיבום מצוה במקום דרק מחדש
עצמה  הצרה על מצוה, דבמקום משום הוא הצרה  איסור

עיי"ש. ערוה, הדין עליה רביץ איסורא

ע"י הנה הוא צרה שהפטור הגרי"ז שכ' אע''פ
ערוה עצמה היא פטורה)שנעשית ,(וממילא

עדל"ת  דאין מטעמא שהוא ערוה הדין הך סגי לא אכתי
הברכ"ש דהקשה יבום. מצות להפקיע כרת בו (סי'יש

קיים ב') הרי עליה בא אם בדיעבד מ"מ דחי, דלא נהי
עיי"ש. הכא, שייכא לא בעבירה הבאה ומצוה יבום, מצות

הגרי "ז בדב' להוסיף הברכ"ש)וצריך שגם (כמו"'ש
דלקחת, מדין הוא כרת, בו שיש עדל"ת דאין בפטור
לחליצה. עולה אינו ליבום עולה שאינו כל ביה שנאמר

שערוה והקשה דין דליכא דידיה לטעמיה הגרי"ז
נעשית  עצמה הצרה אלא הצרה פוטרת
קידושין  דאין לר"ע א"כ מיבום, פטורה להיות כהערוה
מנא  הצרה, גם שיפטור התוס' כ' לאוין בחייבי תופסין
תפיסת  באי תלוי וזה פוטר דין הוי אי בשלמא הא. לן
יפטורו. נמי קידושין ביה תפסי דלא חיי"ל א''כ קידושין
א"כ  ערוה עצמה היא דנעשית מאי הוא הפטור אם אבל
דין  הך הצרה על דליחול ניהו ערוה שם לאו לאוין חייבי

פטורות  ג"כ שהצרות הא וז"ל ותירץ בחיי"ל לפטור.
אח, דאשת ערוה צרת דהוה משום הוא דר"ע אליבא
דלא  משום ערוה הדין נפטרת עכ"פ עצמה שהיא דכיון
מינה, אח אשת איסור פקע לא הרי קידושין  בה תפסי
אח, דאשת ערוה צרת בדין קיימי הצרות גם וממילא
ערוה  צרת מדין הכ"נ אין אבל עיי"ש, התוס' וכמו"ש

עכ"ד. יפטורו, לא לאוין דחייבי

שנ'כפי הגר"ח, אביו כדב' שלא דבריו הווין הנראה
פוטרת  אינה נפילה מאותה אח אשת בערות




