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 דף קד

 חליצה בשביל שעשויה בי"ד של נעל אבל ,להילוך עשויה שאינה משום פסולה המת תכריכי בשביל שעשאוה נעל – להילוך עשויה שאינה נעל 

 .בה כוליש מקפידים לא מ"מ להילוך עשויה שאינה למרותו כשרה

 שפסול דין כתחילת נחשבת שחליצה משום פסולה רזעלא יבלר ,בלילה שכשר דין כגמר נחשבת שחליצה משום כשרה לת"ק – בלילה חליצה 

 .אבלילה

 בנחלקו התנאים האם החליצה פסולה או החליצה כשרה – שמאל ברגל חליצה. 

  גכתחילהאו דלמא אפשר לחלוץ ל יעבד החליצה כשרהדנחלקו התנאים האם לכתחילה לא יחלוץ וב –ברגל ימין בנעל שמאלית חליצה. 

 דף קה

 סדר החליצה 

ויש לדון באופן שלא נעשו שלש חלקים אלו האם מותרת  ג. קריאה.. ב. רקיקה. א. חליצהמצוות חליצה יש בה שלש חלקים:  –הקדמה  •

 לשוק והאם נפסלת לשאר האחים וכדלהלן.

 האם מותרת לשוק: •

o  ק.אסורה לשו –יבמה שלא חלצה 

o  דמותרת לשוק בי עקיבאלר ,אסורה לשוק בי אלעזרלר –לא רקקה שיבמה. 

o  כל שאינו ראוי  משום לשוקאסורה  (ואלמת אלם)כגון ובאופן שלא יכולה לקרוא , מותרת לשוקבאופן שיכולה לקרוא  -לא קראה שיבמה'

 .הלבילה בילה מעכבת

 האם נפסלת לשאר האחים: •

o  נפסלת לשאר האחים. –יבמה שחלצה 

o והאחים מדרבנןלשאר אחים מדאורייתא או דלמא נפסלת שאר הנחלקו התנאים האם נפסלת ל –שרקקה  מהיב. 

o  אינה נפסלת. –יבמה שקראה 

 

 ,  השלמות . 

 

 . בלילהר שר' ישמעאל בן אלישע סובר שלכתחילה אפשר לחלוץ שצריך לחלוץ ביום, ובדברי הגמ' מבואמשמע שלכתחילה ת"ק מודה  []ד"ה איבדברי התוס'  א

 . ימין ביה דכתיב ממצורע' רגל גל'ר גז"ששלומדים  משוםד שפוסל יפך ת"ק פוסל ור"א מכשיר. הטעם של המ"או לה ,פוסל א"ק מכשיר ורקו ר' יוחנן ורבא האם ת"נחל ב

מבאר  ]קא א[מאירי בדיעבד החליצה כשרה. וה על שמאלית ברגל ימין ורקחילה אין לחלוץ בנמבואר שלכת ]קג ב[מבואר שהחליצה כשרה, ובדברי הגמ'  ]קא א[בדברי המשנה  ג

אבל לפי התנא שסובר שחליצה  ,ולכן רבנן גזרו בנעל שמאלית ברגל ימין שמא יחלוץ ברגל שמאל עצמה ,פי התנא שסובר שחליצה ברגל שמאל פסולהשדברי הגמ' נאמרו ל

 ל ימין.ה בנעל שמאלית ברגברגל שמאל כשרה אפשר לחלוץ לכתחיל

שה מעכב, אמנם רבי עקיבא דורש 'ככה יעשה באיש' שרק מעשה שנעשה בגוף האיש תיב 'ככה יעשה' ולומדים שכל דבר שהוא מעאלעזר שרקיקה מעכבת דכהמקור של רבי  ד

 אבל רקיקה שאינה נעשית באיש אינה מעכבת. )החליצה עצמה(מעכב 

ביהם ואומרים להם לכוון ס' מבאר שמדובר באופן שבי"ד עומדים על גינם יכולים לקרוא, ותושת חליצתם פסולה משום שאוחר נה לחרש אילם()הכוובדברי הגמ' מבואר שחרש  ה

 אבל באופן שבי"ד אינם עומדים על גבם פסולים מטעם נוסף שלא התכוונו לשם חליצה.  ,לשם חליצה

אבל לפי  .כמו שנחלקו התנאים בשני דברים המתירים האם מעלים זה בלא זה ,נחלקו התנאים האם הרקיקה פוסלת לאחים ,מעכבתהגמ' מבארת שלפי דעת ר' אלעזר שרקיקה  ו

 ,רקיקה אינה פוסלת על האחים מדאורייתאואר שאפילו למ"ד שאורייתא. ובדברי הגמ' מבהרקיקה פוסלת על האחים מדלכו"ע אין  ,דעת רבי עקיבא שרקיקה אינה מעכבת

 על האחים.אסורה ולכן כאשר רואים יבמה שרוקקת יאמרו שחלצה ו ,משום שבדרך כלל עושים את הרקיקה לאחר החליצה ,רבנן פוסלת על האחיםמד
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  זהחליצה כשרה ולא צריכה לחזור ולרקוק לאחר החליצה –יבמה שהקדימה את הרקיקה לחליצה. 

  אבל באופן שמצצה את הדם וירקה נחשב רקיקה משום שמעורב  ,רקיקהב יבמה שיצא דם מפיה: באופן שהדם שותת אינו נחש –דין רקיקה בדם

 בתוך הדם רוק.

  חשרהלרבי מאיר פסולה ולר' יוסי כ –חליצה בקטנה. 

 דף קו

  טהחליצה כשרה ולא צריכה לתת מאתים זוז –'חלוץ על מנת שתתן לך מאתים זוז' ליבם חליצה שאמרו. 

  ילר' יוחנן החליצה פסולה ,לריש לקיש החליצה כשרה –'חלוץ ובכך אתה כונסה' ליבם חליצה שאמרו. 

  ובאופן שהיבם לא אמר רוצה אני החליצה פסולה. ,באופן שהיבם אמר רוצה אני החליצה כשרה –חליצה בכפייה 

  'יאולרבא יכולים לכתוב ,לרב הונא לא יכולים לכתוב –עדים שראו יבמה שחלצה האם יכולים לכתוב לה 'גט חליצה. 

 לא והיבם אומר ' ,'ם לאחיו שם בישראל לא אבה יבמילהקיהיבמה אומרת 'מאן יבמי להקים והרקיקה חליצה ה לפני –בחליצה יאה' דיני ה'קר

 .יב'ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיוהיבמה אומרת 'החליצה והרקיקה ולאחר  ,'חפצתי לקחתה

 דיני הרקיקה 

  אופן משום שהרקיקה מגיעה מיד כנגד היבם. ה בכלהרקיקה כשר -באופן שהיבם גבוה והיבמה נמוכה  •

 ובאופן שהרוח העיפה את הרוק לפני כן לא נחשב רקיקה. ,ה של היבםבוהרוק צריך לרדת עד לג –באופן שהיבם נמוך והיבמה גבוהה  •

 עשרה שלש פרק

 דף קז

 דיני מיאון 

 ביתו בית שמאי נחלקוו .םעיקפהלו ולא ןישודיקב ןאמל הלוכיו ,חיהא או אמהנה באופן שקידשוה ושין דרבנן לקטקיד רבנן תיקנו -הקדמה  •

 סוברים שיכולה למאן וכדלהלן. בית הללסוברים שלא יכולה למאן ו בית שמאיובכולם  מיאון בדיניבחמש דינים  הלל

 .יגיכולה למאן בית הללול ,לא יכולה למאן בית שמאיל -יכולה למאן  נשואה האם •

 

 ,  השלמות . 

 

התבאר ו ,גזירה שמא יאמרו שהרקיקה הראשונה אין בה ממש ,קוקר לחזור ולראלא אסור מדרבנן לחזו ,וקק שאינה צריכה לחזור ולרקשלא רמבואר בדברי הלישנא בתרא בגמ'  ז

 אמנם לפי הלישנא קמא בגמ' אין לכך הכרח.. לעיל שחליצה זו פוסלת על שאר האחים

מנם גירסת הירושלמי התורה, אאיר שחליצת קטנה פסולה מר בדברי המשנה שדעת רבי מהמשנה אומרת 'קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה פסולה' ומבוא ח

כשרה' ומבואר שדעת רבי מאיר שחליצת קטנה פסולה מדרבנן אבל מהתורה החליצה כשרה. נחלקו האמוראים בדעת ר' יוסי האם קטנה בדברי המשנה 'ואם לא חלצה חליצתה 

 עונת נדרים.כשרה לחלוץ מעונת הפעוטות או משהגיעה ל

אבל בחליצה שלא שייך בה שליחות אין בה דין תנאי.  ,בו שליחות שדין תנאי נאמר רק בדבר ששייך ,ם זוז ולא חל התנאי היאתנה מאתייצה כשרה גם באופן שלא נהסיבה שהחל ט

 משום שיכולה לומר 'משטה אני בך'. ,והגמ' מבארת שהאשה לא צריכה לתת מאתים זוז מדין שכירות

היבם לא התכוון כלל להתיר את הזיקה. רבי משום ש ,ז' שהחליצה כשרה, אמנם ר' יוחנן סובר שדין זה גרעים זוו 'חלוץ על מנת שתתן מאתריש לקיש סובר שדין זה נחשב כמ י

  כל האחים. ף שחליצה זו אוסרת את היבמה עלור' חייא בר אבא מוסי ,חייא בר אבא סובר כדברי ר' יוחנן שבאופן שאמרו ליבם 'חלוץ ובכך אתה כונסה' שהחליצה פסולה

הבית דין שבאים להתיר את ו ,לא צריכים לברר האם הוא היבם או שהוא אדם זרובם ויבמה שבאים לחלוץ בי"ד חולצים להם גם באופן שלא מכירים את היבם רב הונא סובר שי יא

משום שיש חשש שהיבם הוא אדם  ,הילא עדים שרואים את החליצה לא יכולים לכתוב גט חליצדם זר, וממשחלץ הוא היבם או שהוא אמה לשוק צריכים לברר האם היבם היב

 ט חליצה.ולכן העדים שראו את החליצה יכולים לכתוב ג ,. אמנם רבא סובר שיבם ויבמה שבאים לחלוץ בי"ד אינם חולצים עד שיכירו את היבםי הגט חליצהפנשא על ות זר

אינה צריכה להוסיף 'ונקרא שמו בישראל בית חלוץ ו ,'ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיולומר לאחר החליצה ' ין היבמה צריכהשמעיקר הדהגמ' מבארת שלמרות  יב

 מ"מ נהגו שהיבמה תאמר גם 'ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל'. ,הנעל'

א ישמע כדי של ,ולא להפסיק בין 'לא' ל'אבה יבמי' ,א 'לא אבה יבמי' ברצףן צריכים להקרישבית הדי הגמ' מבארת. רים שצריכים לומרוהיבמה את הדב היבםבית דין מקרים את 

י לקחתה' ונחלקו האמוראים האם בית דין צריכים להקריא 'לא חפצת .כלומר שהיבם לא ממאן ליבמה אלא רוצה ליבמה ,יבמי'אבה שכוונתה לומר 'לא' על דבריה הקודמים '

ומשמע  ,שום שהמילה 'לא' היא תחילת דברי היבםאו דלמא לא צריך להפסיק מ ,שלא ישמע שכוונתו לומר שרוצה לקחתה ל'חפצתי לקחתה' כדי'לא' ולא להפסיק בין  ,ברצף

 שכוונתו לומר 'לא חפצתי לקחתה'.

גזירה שמא יאמרו שיש תנאי  שנשואה לא יכולה למאןים ן: א. רב יהודה מבאר שב"ש סוברנחלקו האמוראים בביאור המחלוקת של ב"ש וב"ה ונאמרו בכך ד' מהלכים וכדהלהל יג

הייתה שאם נשואה  ,קטנה דרבנן. ב. רבה ורב יוסף מבארים שהטעם של ב"ש שנשואה לא יכולה למאן הוא ו כיון שכולם יודעים שנישואיוב"ה סוברים שרבנן לא גזר ,בנישואין

לחשוש לכך כיון שבנישואי קטנה יש שלא צריך מנם ב"ה סוברים א ,ה שלהם תהיה ביאת זנותהביאקטנה כיון שיחששו שתמאן ו יכולה למאן האנשים ימנעו מלשאת אשה

למאן הבעל יפסיד את הפירות של הנכסי ה יכולה הייתשאם נשואה  ,וכתובה ולא נראה כמו ביאת זנות. ג. רב פפא מבאר שהטעם של ב"ש שנשואה לא יכולה למאן הוא קידושין

הייתה שאם נשואה  ,הואמאן י שהאשה לא תמאן. ד. רבא מבאר שהטעם של ב"ש שנשואה לא יכולה להפירות של הנכסי מלוג כדהבעל לא יפסיד את  סברו שאדרבהוב"ה  ,מלוג
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ונחלקו האמוראים בביאור המחלוקת  .יכולה למאן בית הללול ,לא יכולה למאן בית שמאיל –ם פלה ליבונו תמ לעבהבאופן ש מיאון יש האם •

 וכדלהלן.

o 'אושעיא לר: 

 .ידלכו"ע לא יכולה למאן –באופן שהיבם לא עשה מאמר  ▪

יכולה למאן ולכן צריכה חליצה ואינה  בית הללל ,וחליצה ולכן צריכה גט לא יכולה למאן בית שמאיל –באופן שהיבם עשה מאמר  ▪

 .גט צריכה

o לעולא: 

לא  בית שמאיל – )כגון שיש יבם אחד ומיאנה בו או כגון שיש כמה יבמים ומיאנה בכל היבמים(מאמר ומיאנה בכל הזיקה באופן שהיבם לא עשה  ▪

 אין למפרע.יכולה למאן ולעקור את הנישו בית הללול ,יכולה למאן

 : ביבם אחד()כגון שיש כמה יבמים ומיאנה באופן שהיבם לא עשה מאמר ומיאנה בחלק מהזיקה  ▪

 . היבמים בכל אסורה – לרב •

 . היבמים בכל מותרת - אסי לרב •

 ת.מותר היבמים ובשאר אסורה בו שמיאנה ביבם – לשמואל •

 חל המיאון. בית הללול ,לא חל המיאון בית שמאיל –מיאון שלא בפני היבם  •

 .טוחל המיאון בית הללול ,לא חל המיאון בית שמאיל –א בפני בי"ד און שלמי •

 .טזיכולה בית הלללו ,לא יכולה בית שמאיל – ולמאן ולחזור למאן יכולהקטנה  האם •

 דף קח

 יהדיני נישואי קטנה על ידי אמה ואח 

 .יזהנישואיןלא חלים  –שלא מדעתה באופן שנשאת  •

 .)רבי חנינא בן אנטגינוס(אין הנישולא חלים  –באופן שהקטנה לא יכולה לשמור קידושיה  •

 לעניןכן ו, לה להיטמאו ליורשה נדריה להפרת ידיה למעשה למציאתה ונפק"מ, כאשתו הוי יהושע לר' כאשתו אינה אלעזר לר' -דיני הנישואין  •

 לישראל. כהן ובבת לכהן ישראל בבת תרומה אכילת

ונחלקו התנאים באופן  .אותה הטריח שבעלה מחמת זאת שאומרת פןבאו ואפילו ,בעלי' בפלוני אפשי 'אי אומרת האשה – המיאון צורת •

 מיאון. הוי לא לרבנן ,מיאון הוי בתירא בן יהודה לר': מיאון הוי האם לאחר נשאת או התקדשהש

 ,זה אסורים זה בקרוביובאופן שהתגרשה  .לכהונה תרתומהאשה ו ,בקרובי זהמותרים זה באופן שמיאנה  –כהונה  סורואיאיסור קרובות  •

 .לכהונה הרוסאהאשה ו

 תו בקטנה שנשאת על ידי אמה ואחיהשדיני מחזיר גרו  

 .אשוןלבעל רמותרת לחזור  –ואח"כ נשאת לבעל אחר ומיאנה  ,קטנה שנשאת על ידי אמה ואחיה ומיאנה •

 

 ,  השלמות . 

 

 .של אישות שם וב"ה סוברים שאין לחשוש לכך משום שנוח לבעל ולאשה שיצא עליהם ,למאן האנשים ימנעו מלשאת קטנה משום שאין אדם טורח בסעודה ומפסידהיכולה 

' מבארת שלפי רב יהודה הטעם לכך הוא משום שאין תנאי והגמ ,גם אשה שנכנסה לחופה ולא נבעלה לא יכולה למאן ,יכולה למאןר שלפי ב"ש שנשואה אינה בדברי הגמ' מבוא

 ,וחי הבעל לא ממאנתועוד מבואר בדברי הגמ' שלפי ב"ש גם אשה שמסר האב לשל ולפי רבה ורב יוסף הטעם משום שלאדם לא נוח שיהיה חופה של אשה שאסורה, ,בחופה

 מ"מ לא פלוג רבנן כיון שנחשבת לנשואה. ,ולמרות שבאשה זו לא שייך כל הטעמים

 בעל כרחה של היבמה. מדעתה של היבמה ולא זיקה שחלה ו רק קידושין שחלמשום שמיאון מפקיע  הטעם שלא יכולה למאן יד

ו האמוראים בדעת ב"ה האם המיאון צריך להעשות בפני שלשה: לרבה מיאון לא צריך להעשות בפני ונחלק רי ב"ה מבואר שמיאון שנעשה שלא בפני בי"ד מומחין מועיל,בדב טו

יאון בפני שלשה ובדיעבד גם באופן שנעשה כתחילה צריך לעשות את המי בר יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון שלשלשה, ולאביי מיאון צריך להעשות בפני שלשה. ודעת רבי יוס

 שר.שלא בפני שלשה כ

חר עד להנשא לאלהתארס או נחלקו האמוראים בביאור הטעם של ב"ש שקטנה לא יכולה למאן ולחזור ולמאן: לפי שמואל משום שחוששים שחזרה מהמיאון ולכן אינה יכולה  טז

ם שדעת ב"ש שנשואה משו ,חרולא מבאר שלמרות שאסורה להתארס לאחר מ"מ מותרת להנשא לאאחר ותחזור ותמאן בו. ועשתגדיל, ולפי עולא משום שחוששים שתתארס ל

 וא"כ אין חשש שתחזור ותמאן בו. ,אינה יכולה למאן

ה התרצתשלא אבל באופן  .נחשב כאילו נשאת לדעתה ,מחמת בעלההתרצתה להנשא הנשא ולא תבעוה לולאחר מכן מבאר שבאופן שנשאת שלא לדעתה  ]ד"ה מחמת[תוס'  יז

 לא נחשב כאילו נשאת לדעתה.  ,אינם מהוגניםמחמת בני אדם ש נשאלה
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לרב  ,לחזור לבעל הראשוןת לר' ישמעאל ברבי יוסי מותר – ואח"כ נשאת לבעל אחר ומיאנה ,ואחיה והתגרשהקטנה שנשאת על ידי אמה  •

 .יחלחזור לבעל הראשון משום שנחשב מחזיר גרושתו אסורה

עאל לר' ישמ –אנה את לבעל אחר ומיואח"כ חזרה ונש ,ואח"כ חזרה ונשאת לבעל זה ומיאנה ,קטנה שנשאת על ידי אמה ואחיה והתגרשה •

 רת לחזור לבעל הראשון ולרבא אסורה לחזור לבעל הראשוןל מותלשמוא: , ובדעת רב נחלקו האמוראיםלבעל הראשוןלחזור  ברבי יוסי מותרת

 .יטמשום שנחשב מחזיר גרושתו

 קט דף

 כמתייבמת ואינה חולצת אלעזר לר' תמבייתמ וא תצלוח וא לת"ק – ליבום ונפלה והחזירה האשה את המגרש. 

 גדולה של בעלה ומת קטנה ואחת גדולה אחת אחיות לשתי נשואים אחים שני 

 הגדולה. את וייבם שתמאן הקטנה את יםמלמד – אליעזר לר' •

 .כאאשה אחות משום ותצא דאורייתא קדושיה ויהיו הקטנה על ויבוא שתגדיל עד תמתין – גמליאל לר' •

  .כבבחליצה היבמה ואת בגט הקטנה אשתו את לגרש צריך – יהושע לר' •

 דף קי

 דיני יבום בקידושין דרבנן 

 האם ביאת אחת מהן פוטרת את צרתה:  •

o באופן שהיבם בא על היבמה דאורייתא פוטרת  – )קטנה או חרשת(אחת מדרבנן אשה ו )גדולה(מדאורייתא אשה אחת פלו ליבום ן שנבאופ

 צרתה.את  תפוטר הניאאת צרתה ובאופן שהיבם בא על היבמה דרבנן 

o שתי נשים מדרבנן:שנפלו ליבום  ןבאופ 

 

 ,  השלמות . 

 

: רב סובר שהשאלה הייתה ונחלקו רבי ישמעאל ברבי יוסי ורב מה הייתה השאלה ,בתירא שאלה בענין מיאון ואסרוהגמ' מביאה שהיה מעשה ששאלו את ר"ע ור' יהודה בן  יח

ור"ע ור' יהודה בן בתירא אמרו שאסורה לחזור  ,ומיאנה בו האם מותרת לחזור לבעל הראשוןאחר בקטנה שנשאת על ידי אמה ואחיה והתגרשה מבעלה ואח"כ נשאת לבעל 

י מבאר שרב חולק על "רש)אלא דיברו באופן אחר  ,ה מותרת לחזור לבעלה הראשוןפן זאמנם רבי ישמעאל ברבי יוסי סובר שלא זו הייתה השאלה משום שבאו לבעלה הראשון,

 .(ש'רב תנא ופליג'י משום וסרבי ידברי רבי ישמעאל ב

ב אומר שקטנה שנשאת על ידי אמה ואחיה והתגרשה שהרי ר ,ן לא מבטל את הגטשבאופן שהתגרשה מאדם אחד ומיאנה באדם אחר המיאומוכח בדברי רב הגמ' מבארת ש

אמנם בדברי רבי ישמעאל ברבי יוסי . רת לחזור לבעלה הראשוןואם המיאון מבטל את הגט הייתה מות ,על אחר ומיאנה בו אסורה לחזור לבעלה הראשוןת לבמבעלה ואח"כ נשא

 אחר מיאון מבטל גט.  שבאופן שהתגרשה מאדם אחד ומיאנה באדםמוכח 

 ומיאנה בבעלאשון והתגרשה מהבעל השני ומיאנה בבעל השלישי והתגרשה מהבעל הרביעי ל הרשמיאנה בבעדברי הגמ' מבואר שיש נפק"מ נוספת במחלוקת זו בקטנה וב

לחזור לבעל שמיאנה בו ואסורה ולפי שיטת רב מותרת  .אחרמשום שמיאון של אדם אחד מבטל גט של אדם  ,שלפי שיטת רבי ישמעאל ברבי יוסי מותרת לחזור לכולם ,החמישי

 אדם אחד לא מבטל גט של אדם אחר. יאון שלמשום שמ ,לחזור לבעל שהתגרשה ממנו

ומיאנה באדם  )שהרי שמואל סובר שבין באופן שהתגרשהשיטת שמואל שמיאון מבטל גט : מיאנה באדם אחד האם מיאון מבטל גטנחלקו האמוראים בדעת רב באופן שהתגרשה ו יט

חד האם ורבי ישמעאל ברבי יוסי באופן שהתגרשה ומיאנה באדם אובפשטות סובר שכמו שנחלקו רב  ,מבטל גט אופן שהתגרשה ומיאנה באדם אחר נחלקו התנאים האם מיאוןאחד ובין ב

שבאופן )שהרי רבא סובר  ת רבא שמיאון לא מבטל גטושיט האם מיאון מבטל גט(מיאון מבטל גט כך נחלקו רב ורבי ישמעאל ברבי יוסי באופן שהתגרשה מאדם אחד ומיאנה באדם אחר 

ט, ובפשטות סובר שלמרות שרב סובר שבאופן שהתגרשה מאדם אחד ה באדם אחד מיאון מבטל גט ובאופן שהתגרשה מאדם אחד ומיאנה באדם אחר מיאון לא מבטל גשה ומיאנשהתגר

 .(ה בבעל אחד המיאון מבטל את הגטמ"מ באופן שהתגרשה ומיאנומיאנה באדם אחר המיאון לא מבטל את הגט 

ורבא מבאר  .ו שעה אחתסורה עלין מפילין הייתה אולפי הצד שנישואי ,או נישואין מפילין שהסתפק האם מיתה מפלתמבאר אביי : בביאור טעמו של ר' אלעזר נחלקו האמוראים כ

שהחזירה בעלה ונפלה  גזירה אטו יתומה בחיי האבמבאר רב אשי ו .שאינה מתייבמת שמא יהיה אדם שידע שגירשה ולא ידע שהחזירה ויאמר שייבם את גרושת אחיורבנן גזרו ש

 .דאורייתא ונופלת ליבום מדרבנן ורה על היבם משום אשת אחשאס ,ליבום

סורה לכו"ע א ה ונשאת, אמנם בקטנה שהשיאה אביה והתגרשה וחזרה ונשאתאמה ואחיה והתגרשה וחזר ה מבארת שנחלקו ת"ק ורבי אלעזר גם בקטנה שהשיאוההמשנ

 משום שאסורה על היבם באיסור אשת אח מדאורייתא ונופלת ליבום מדרבנן.  ,להתייבם

מבואר שמותר לבוא על הקטנה לפני  ד"ה ר"ג[]שם ובדברי רש"י  ,ןעל הקטנה וכן מותר לבטל מצוות יבמין מעיקר הדין מותר לבוא מדייקת מדברי ר"ג שאין זיקה ולכ ]יח א[הגמ'  כא

 סוברים שאסור לבוא על הקטנה משום שמכוער הדבר. ]שם ד"ה מיאנה[אמנם תוס'  ,שתגדיל

 ם באופן שבאמואל סובר שגשו. וסובר שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ,רב מבאר שמדובר באופן שבא עליה לאחר שגדלההאמוראים: ובביאור דברי ר' גמליאל נחלקו 

ורב ששת סובר שגם באופן שלא בא עליה לאחר שגדלה . א מדובר באופן שבא עליה לשם קידושיןאל ,עושה בעילתו בעילת זנות משום שאדם ,עליה אינו מתכוון לקדשה

 הקידושין 'גדלים עמה' ונעשית נשואה מדאורייתא.

ן צריך לגרש את ולכ ,נה משום שסובר שיש זיקהולא יכול לבוא על הקט. מן המיאונין משום שיתרחק אדם ,נה למאןהגמ' מבארת שהטעם של ר' יהושע שלא מלמדים את הקט כב

 אשתו בגט ואת היבמה בחליצה.
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 .כגביאת אחת מהן פוטרת את צרתה –שים חרשות שתי נשים קטנות או שתי נשנפלו באופן  ▪

 .כדביאת אחת מהן לא פוטרת את צרתה –קטנה וחרשת שנפלו באופן  ▪

 

 

 

 

  

 

 ,  השלמות . 

 

 שת.אבל באופן שנשא שתי נשים חרשות אין חליצת האחת מהן מועילה משום שא"א לחלוץ לחר ,באופן שנשא שתי נשים קטנות חליצת האחת מהן פוטרת את צרתה כג

דא בר אהבה ורב נחמן מבארים שאנו מסופקים איזה אשה הבעל העדיף את חת מהם פוטרת את צרתה: רב איאור הטעם שקטנה וחרשת אין ביאת האלקו האמוראים בבנח כד

ידושין דרבנן של טנה לבין הדין קבנן של קהקטנה או את החרשת ואשה זו נחשבת יותר אשתו וביאת צרתה לא פוטרת אותה, ורב חסדא מבאר שיש חילוק בין הדין קידושין דר

ולכן ביאת אחת מהם לא פוטרת  וגדר הדין קידושין דרבנן של חרשת הוא 'קנויה ומשוירת' )כלומר ספק קנויה( נויה ואינה קנויה'דושין דרבנן של קטנה הוא 'קחרשת שגדר הדין קי

 . נויה לגמריצד שהקטנה קנויה כלל וביאת החרשת אינה פוטרת את הקטנה משום שיש נה אינה קאת החרשת משום שיש צד שהקט שביאת הקטנה אינה פוטרתאת צרתה 

בל הבה סובר שדברי המשנה נאמרו דווקא באופן שהבעל היה פיקח אנחמן נחלקו האם דברי המשנה נאמרו דווקא באופן שהבעל היה פיקח רב אדא בר א רב אדא בר אהבה ורב

שנה נאמרו בין ת הקטנה לא פוטרת את צרתה, ורב נחמן סובר שדברי המודאי מעדיף את אשתו החרשת ולכן ביאת החרשת פוטרת את צרתה וביאבאופן שהבעל היה חרש 

חת מהן החרשת ולכן אין ביאת הא ופן שהבעל חרש אנו מסופקים האם מעדיף יותר את הקטנה או אתבאופן שהבעל היה פיקח ובין באופן שהבעל היה חרש משום שגם בא

 פוטרת את צרתה.

צריך להתיר את שתיהן בשביל ואחת והשניה תשאר בזיקתה לעולם,  י שתי נשים אחת קטנה ואחת חרשת ומת יכול היבם ליבםובדברי הגמ' מבואר שבאופן שאדם היה נשו

לוץ לוץ לשתיהן משום שא"א לחאינו יכול לייבם את שתיהן משום שאסור לייבם שתי צרות וכן אינו יכול לח)ו לכנוס את החרשת ולהוציאה בגט ולחכות שהקטנה תגדיל ולחלוץ לה

  .(שחלץ לאחת נאסרה שניה מדין 'לא יבנה' כיון שלא בנה שוב לא יבנה משום שלאחר לחלוץ לאחת ולייבם את השניהלחרשת, ואינו יכול 
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