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  .קי �ד יבמות

  ?מה דינה, קטנה שלא מיאנה והגדילה ועמדה ונשאת לאחר

  

 כשבעלה בעל הראשו� משהגדילה כשלא בעל בעלה הראשו� משגדלה  

צריכה גט משני  לרב
1

  אינה צריכה גט משני  

צריכה גט משני  צריכה גט משני  לשמואל
2

  

  

  ?טרת את צרתההא� ביאה או חליצה באחת מה� פו, מי שהיה נשוי לשתי חרשות ומת

  

  חליצה  ביאה  

לא מהני  מהני  לרב גידל אמר רב
3

  

 מהני:בחרשת מעיקרא  מהני  לרבה/ לרבא 
4

  
   לא מהני:בפקחת ונתחרשה

  

  ?שתי יבמות קטנה וחרשת שנפלו מה דינ� באופני� דלהל�

  

כשנפלו מאח פיקח  
5

  כשנפלו מאחר חרש  

 פוטרת והקטנה אינה פוטרתהחרשת  אחת מה� פוטרת צרתהתאי� ביא לרב אדא ולרב חנא
6

 

 אחת מה� פוטרת צרתהתאי� ביא  אחת מה� פוטרת צרתהתאי� ביא  לרב נחמ�
7

  

  

                                                           

1
שא� השני לא עשה כהוג
 בקידושיו כגו
 במעשה שהיה בנרש שהיתה , אכ
 אמר רב אשי בדעת רב 

,  בעלהוגדלה והושיבוה באפריו
 כדי לקחתה מבית אמה לבית, יתומה קטנה שנתקדשה כשהיא קטנה
ג שלא בעל "בכה' אפי (שבמעשה זה לא הצריכו אותה גט משני. ובא איש אחד וחטפה וקידשה לעצמו

  .כיו
 שנהג שלא כהוג
 אפקעינהו רבנ
 לקידושי
 מיניהד ,)הראשו
 משהגדילה
2

וכיו
 שבעל אותה הראשו
 , ל לשמואל כל הבועל על דעת הקידושי
 הראשוני� הוא בועל"ס, וא� שבעל 
, ולכ
 נשארו רק קידושיה הראשוני� שהיו רק מדרבנ
,  לא נתכוו
 לקדשה בבעילתו� "בסת�"ה משגדל

 .ולכ� צריכה גט משני

3
אבל , דוקא ביאת אחת מה
 פוטרת צרתה, כלומר, "אביאה "�" וכ
 שתי חרשות"ומה שאמרה המשנה  

חרש שנחל� וחרשת שחלצה וחולצת מ
 הקט
 חליצתה "וכדתנ
 , חליצת אחת מה
 אינה פוטרת צרתה
 ".פסולה

4
  .והוכח שג� בחרשת מעיקרא לא מהני חליצהרבה / איתותבו דברי רבא ' אכ
 בעמוד ב 
5

מ יש לנו לומר שבאחת מה
 היה מרוצה בנישואיה "מ, דא� ששתיה
 נישואיה
 דרבנ
,  יש להסתפקבזה 
דיתכ
 שהאח המת היה יותר מרוצה בקטנה כיו
 שכשתגדל , ולכ
 אי
 ביאת אחת מה
 פוטרת צרתה, יותר

 . שיותר היה מרוצה בחרשת כיו
 שהיא בת ביאה יתכ
או, תבוא לכלל דעה

6
וכיו
 שכ
 , שהוא חרש ודאי היה ניחא לו בחרשת שהיא ג� בת מינו וג� בת ביאה דכיו
 ,סבירא להו 

 .תראבל ביאה בקטנה ודאי לא פוט,  את צרתהתפוטר � ודאי שהיא אשתו העיקרית וביאה בה 

7
של " כיצד תקנת
"' ומבארת הגמ. יש להסתפק ג� באופ
 זה שמא ניחא ליה בקטנה שתבוא לכלל דעהד 

כיו
 שהחליצה של (כ בגט " ואומרת שמייב� את החרשת וצרי� להוציאה אח,החרשת והקטנה האלו
 
  .ואילו הקטנה תמתי
 עד שתגדיל ותחלו�, ) חלוצתוצרתהקטנה תאסור אותה עליו מדי


