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יבמות ד קח.

קטנה שקידשוה או השיאוה אחיה ואמה,
וקיבלה קידושי או נישואי מאחר קוד שעשתה מיאו מה דינה?

כשהראשו רק קידש
כשראשו ג עשה נישואי

כשג נישאת לאחר
כשרק נתקדשה לאחר
לרבנ :לא מועיל וצריכה מיאו
1
לר' יהודה ב בתירה :מועיל ואינה צריכה מיאו  וכ הלכה

קטנה שקידשוה או השיאוה אחיה ואמה ,מה דינה בדלהל?
מציאתה ,מעשה ידיה ,הפרת נדריה,
ליורשה ,להטמא לה א הוא כה,
אינו זכאי  דאינה כאשתו
זכאי  דהיא כאשתו

לר' אליעזר ,לרבי
לר' יהושע
יבמות ד קח:

לרב יהודה
בש שמואל
1
לרבא

לגבי מיאו
צריכה מיאו
מועיל מיאו

2

3

הא מיאו מבטל גט באופני דלהל?

6

הא מיאו בו מבטל גט
הא מיאו בחברו מבטל גט
5
4
שהוא נת  רישא
שהוא נת  סיפא
לתנא דרישא :בכל עני מיאו מבטל גט
לתנא דסיפא :בכל עני אי מיאו מבטל גט
אינו מבטל את הגט
מבטל את הגט

 1כ הסיקה הגמ' שמחלוקת רבנ ור' יהודה ב בתירה בי כשנישאת לשני ובי א רק קבילה ממנו
קידושי  ,ובשניה הלכה כמותו .וכ הסיקה הגמ' שדברי ר' יהודה ב בתירה מיירי בי א היו רק
מקודשות לראשו  ,ובי א היו אפי' כבר נשואות לראשו  .והג שמהמעשה של כלתיה דאבד שאמרו
"ניהוו גברייכו דידכו" ואמר רבי "אי ל מיאו גדול מזה" הג שלא שמענו מיאו בפירוש )וה"ה המעשה
הנ"ל של קבלת קידושי מאחר  "אי ל מיאו גדול מזה"( העמידה הגמ' שיתכ שמיירי שהיו רק
מקודשות לבניו של אבד ולא היו נשואות עדיי  .מ"מ הסיקה הגמ' שהלכה כר' יהודה ב בתירה אפי'
בנשואי דקמא ,כלומר שג במקרה כזה מועיל קבלת קידושי מאחר להיות כמיאו .
 2כלומר ,א שאינה נחשבת כאשתו לשו דבר מ"מ תיקנו חכמי שתצא ממנו במיאו דוקא ,כדי שלא
תצא בלא כלו דא תצא בלא כלו הרי שנוהגי בה מנהג הפקר.
 3ואמר רבי שנראי דברי ר' אליעזר ,דכיו שר' יהושע לא השוה מדותיו בה דלכל דבר חשבה כאשתו,
וא"כ היה לו לכאורה להצריכה גט ,והוא סובר שאפי' מיאו מועיל בה.
 4ברישא דמתניתי תנ "נת לה גט והחזירה ומיאנה בו ,ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה  מותרת
לחזור לו" .ומבואר שע"י שחזרה ומיאנה בו נעקר הגט הראשו שנת לה ולא נחשב שהוא מחזיר גרושתו
אחר שנישאת לאחר.
 5בסיפא דמתניתי תנ "הממאנת באיש ונישאת לאחר וגירשה ונישאת לאחר ומיאנה בו ,כל שיצתה
הימנו בגט  אסורה לחזור לו ,במיאו  מותרת לחזור לו" .ומבואר שאפי' שהיה מיאו אחר הגט לא עקר
הגט את המיאו .
 6ס"ל ד"תברא  מי ששנה זו לא שנה זו" ותנא דרישא ס"ל בי מיאו בו ובי מיאו בחברו מבטל את הגט
הקוד ,ואילו התנא דסיפא ס"ל שבי מיאו בחברו ובי מיאו בו אינו מבטל את הגט הקוד.
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יבמות ד קח:
מיאנה בו והחזירה ונת לה גט ,ונשאת לאחר ומיאנה באחר ,הא מותרת לחזור לראשו?
2

4

לר' אלעזר
עולא אמר

לרישא דסיפא
מותרת לחזור לו
מותרת לחזור לו

3

לסיפא דסיפא
אסורה לחזור לו
5
מותרת לחזור לו

באופני דלהל מה הדי אליבא דר"ע ור' יהודה ב בתירה?

לתנא קמא
לר' ישמעאל בר"י

מיאנה והחזירה ונת גט,
ונישאת לאחר ומיאנה,
הא מותרת לחזור לראשו?
אסורה לחזור לו
מותרת לחזור לו

קטנה יתומה שנשאת לאחי אמו
ומת או נתגרשה ,ושוב נשאה
אחיו מאביו הא מתייבמת?6

אסורה לחזור לו

 1רבא תיר שאי מחלוקת בי הרישא לסיפא ,ומיאו בו מבטל את הגט שנת קוד ,ומיאו בחברו לא
מבטל את הגט שלו ,והטע דא נאמר שא גירשה ונישאת לאחר ותמא באחר תהיה מותרת לחזור לו
יש לנו לחוש שע"י שהיא מכרת ברמיזותיו ובקריצותיו של הבעל הראשו ינסה לשבש אותה עד שתמא
בבעלה השני ,ולכ תיקנו שלא יועיל המיאו בבעל השני לבטל ג את הקידושי והגט של הבעל הראשו
ולומר שתהיה מותרת לחזור לו .אכ במקרה של הרישא שיצאה ממנו פע ראשונה בגט ופע שניה
במיאו ונישאת לאחר אי לחוש א נתיר לה לחזור לו שמא ישבש אותה ע"י רמיזותיו וקריצותיו ,דהרי
כיו שיצאה ממנו במיאו שמע מינה שאע"פ שהיה מנסה לשבש אותה ברמיזותיו וקריצותיו כדי שלא
תצא ממנו ,בכל אופ לא אשתבשה ולא נתפתתה לו להשאר תחתיו אלא מיאנה בו.
 2איתא במתניתי "מיאנה בו והחזירה ,ונת לה גט ונישאת לאחר ,ונתארמלה או נתגרשה ,אסורה לחזור
לו" ,ויש לדייק דוקא נתארמלה או נתגרשה אז אסורה לחזור לראשו  ,אבל א מיאנה בשני מותרת
לחזור לראשו  .ולפ"ז נמצא דאתי מיאו דחבריה ומבטל את הגט שלו) ,אינו ביטול ממש כמבואר בשו"ת
הרשב"א ח"א סימ אל קצ"ז ,יעו"ש( .ובכל אופ כל טע האיסור הוא רק משו שהיא מכרת
ברמיזותיו וקריצותיו ויש לומר שמא ישבש אותה ,כמבואר בסו הסוגיא בחילוק בי די זה לבי מה
שהתירה הגמ' שאחיו ישא אותה ולא חשובה גרושת אחיו אחר שמיאנה באחר.
 3ש איתא :הממאנת באיש ונישאת לאחר וגירשה השני ,ונישאת לאחר ומיאנה בו  כל שיצאה ממנו
בגט אסורה לחזור לו במיאו מותרת לחזו לו ,ע"כ .ומדויק מזה שלא אתי מיאו דחבריה ומבטל גט
דידיה.
 4ס"ל דתברא מי ששנה זו לא שנה זו ובאמת נחלקו תנאי בדבר .והגמ' בהמש מבארת מי התנאי
שחולקי בזה ,ואומרת שר"ע ור' יהודה ב בתירה ה אוסרי למי שיצאה ממנו בגט ואח"כ מיאנה
באחר לחזור לראשו  .והרישא היא כר' ישמעאל בר' יוסי שסובר שלא אסרו ר"ע ור' יהודה בכה"ג.
 5ומה שאמרו בסיפא שכל שיצאה ממנו בגט אינה יכולה לחזור אליו מיירי כגו "ששלשה בגיטי "  דכיו
שנישאת ונתגרשה ונישאת ונתגרשה ג' פעמי הרי היא נראית כגדולה ,ולכ אי המיאו עוקר את
הקידושי והגיטי של הראשוני ואסורה לחזור למי שגירש אותה.
 6והנידו הוא דהיא אסורה עליו משו שניות דרבנ דהרי היתה נשואה קוד לאשת אחיו אמו ,רק יש
לדו הא מועיל מיאו אחר מיתה ותוכל למא עכשיו בנישואי הראשוני האלה ותעקר ותתייב.
כלומר ,הא אמרינ מיאו לאחר מיתה במקו מצוה  לקיי מצות יבו או לא.

