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  .כו �ד יבמות

  ,והמעיד באשה שמת בעלה, והשליח שהביא גט אשה, החכ� שאסר את האשה בנדר
  ?א� היו לה� נשי� ונתגרשו מה דינ�, נהשאסורי� לישא

  

היה לה� קטטה קוד�ב  
1
  לא היה לה� קטטה קוד� ב  

  אסורי�  מותרי� 'לתירו� ראשו� בגמ

  י�אסור: בידוע שהבעל החל בקטטה  מותרי�  לאיבעית אימא
  מותרי�: בידוע שהאשה החלה בקטטה

  

  ?הא� מותרת לו, תאלמנההתגרשה ממנו או הונישאת לאחר ו, המעיד באשה שמת בעלה

  

   ממנותאלמנההב  תגרשה ממנוהב  

אסורה  מותרת   בתרי זימני הוי חזקה�לרבי 
2

  

  מותרת  מותרת זימני הוי חזקה'  רק בג�ג "לרשב

  

  :יבמות ד� כו

  ?מה דינ�, לו לפני שני אחי� יבמי�שלש אחיות יבמות שנפ

  

נפלו בזה אחר זה  
3

  נפלו בבת אחת  

   � לרב
  לדברי האומר יש זיקה

 ה אחר הראשו� חול� ל:ונההראש
  שניה אח ה חול� ל:ההשני

נחלצת מכול� :השלישית
4

  

 שלשת� 
 צריכות 

  חליצה משניה�

   � לשמואל
  לדברי האומר אי� זיקה

 אחד 
חול� לכול�
5

  
  

                                                           

1
וכיו� שכ� ,  לחכ� ולמביא גט ולמעיד באשה קטטה ע� נשותיה� קוד� שבא מעשה זה ליד�שהיה', פי 

הכל יודעי� שמה שגרש את אשתו הוא משו� הקטטה ולא יבואו לחשוד בו שמשו� שנת� עיניו באשה זו 
  ).� איפכא"ובי� של שלמה מפרש בדעת הרמב (.שבאה לפניו להתירה או שהעיד על גטה או על בעלה

2
, "ות לינשא לה�אלמנו מותרתוכול� שנישאו לאחרי� ונתגרשו או שנ"תו הא דתנ� במציעתא ולשיט 

אבל , וההיתר דמתו קאי על השליח שאמר שנתגרשה, ההיתר דנתגרשו קאי על העד המעיד שמת בעלה
. דבאופ� זה הוחזקה אשה זו כקטלנית ואסור לישאנה, לא קאי היתר שמתו על העד שמעיד שמת בעלה

נתגרשה כמה ' דאפי,  שהיתר דגרושי� קאי ג� על השליח שמביא את הגט,)ה אגירושי�"בד(' וכתבו התוס
 .פעמי� שריא לינשא ולא שיי� בזה חזקה לריעותא

3
 .וכ� השלישית, ושוב נפלה שניה אחר חליצת הראשונה, שנפלה אחת וחל� לה', פי 

4
, כלומר דמלבד המצוה שצרי� שתחלו� היבמה צרי� להפקיע את הזיקה, "יש זיקה"ל לרב ד"והטע� דס 

אי� בכחה אלא לקיי� , עה כמו כא� שלא יכול לקיי� בה מצות יבו� דהיינו חליצה גרו�ובחליצה פסולה 
 .ולכ� צריכה חליצה מכל האחי�, את מצות חליצה אבל לא להפקיע את הזיקה מהאח האחר

5
 שאינה יכולה לקבל �דאו שקאי על האחרונה , אופני�' הועמדו דברי שמואל בב.) ד� כז(לקמ� ' ובגמ 

או שקאי על שלשת� ומה שסובר , כ� מספיק שאחד יחלו� להלוחליצה כשרה מא� אחד מ� האחי� 
שמואל דבעינ� חליצה מעליא היינו כדי שתוכל בחליצתה לפטור את צרתה אבל את עצמה מספיק לה 

 .חליצה גרועה' אפי


