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1
א� השיאה אביה לאחר ונתאלמנה ג� אלא , ולאו דוקא יתומה גמורה, יה מדרבנ� שהיו נישוא,כלומר 

  . הרי היא יתומה בחיי האב�או נתגרשה ושוב השיאוה אחיה ואמה לזה 
2

,  ומה� נתגרשה ונאסרת על אחיו כדי� גרושת אחיו�שואי� הראשוני� היו מדאורייתא יבאופ� זה הנ 
, ושי� דרבנ� שלא מפקיעי� את האיסור דאורייתא שהיהאי� חזרתה אלא בקיד, כ א� שהחזירה"ואח

 .ע אסורה להתייב�"ולכ� הדי� הוא שלכו
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  . בה גזרו אבל לא בצרתה� וכיו� שכל איסורה הוא רק משו� גזירה, אכ� צרתה מתייבמת 
4

שואי� יאי מיתה מפלת אי נ"א מסתפק "אמר שר אביי ,אלעזר' כמה טעמי� לשיטת ר' ונאמרו בגמ 
שואי� הראשוני� מפילי� הא עמדה י אי נ, אי מיתה מפלת הא רמיא קמיה לייבו��"  מפילי�הראשוני�

רבא אמר לעול� פשיטא לרבי ).  חוזרת וניתרתלאוכיו� שנאסרה , מתי שנתגרשה(עליו שעה אחת באיסור 
כגו� שהחזירה , רק לפעמי� קורה שיודעי� כול� מהגירושי� ולא יודעי� מהחזרה, אלעזר דמיתה מפלת

 רב אשי אמר היינו טעמא דרבי אלעזר דגזר הני .בערב ומת בבוקר שלא ראו אנשי� שהיא יושבת תחתיו
 � י קידושי אביה ושוב גירשה "המקרה של הסיפא של המשנה היכא שהיתה נשואה לו תחילה עמשו� 

 .שעתה אי� נשואי� דרבנ� עוקרי� את האיסור שעשה הגט,  והחזירה,יתומה בחיי האבשמעתה היא כ

5
, נ דיכול לכנוס בעל הקטנה את היבמה"וא� מיאנה מעצמה אה, לא מלמדי� את הקטנה שתמא�', פי 

וממילא תצא אחותה מדי� , ת"אבל א� לא מיאנה הקטנה מחכי� עד שתגדיל ואז היא תהיה נשואה מה
 .פטר מחליצה ויבו�אחות אשה ות

6
הרי שהזיקה , וכיו� שאי� אשתו הקטנה הנשואה לו רק מדרבנ� דוחה את היבמה, ל דיש זיקה"דס 

ל שאי� מלמדי� "וס. ולכ� לא יכול להמתי� עד שתגדיל אלא צרי� לתת גט, אוסרת את אשתו הקטנה עליו
לה ולא יכול לכונסה כיו� שהיא וג� אשת אחיו חול� . כיו� שתמיד צרי� להמנע ממיאוני� לשיטתו, למא�

 ".אי לו על אשתו אי לו על אשת אחיו ":ועליו אומרי�. אחות גרושתו מדרבנ�

7
ל "מ ס"מ,  בשעת הקידושי�דא� שכבר יש עליו זיקת אחותה, וא� אחותה היא יבמתה נפטרת לשוק 

 .שקידושי� באחות יבמה מועילי� לפטור את היבמה


