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  :קיא �ד יבמות

  , ובא היב� על שתיה�, מי שמת והיו לו שתי נשי� גדולה וקטנה
  ?מה הדי�, או יב� בא על הראשונה ושוב בא יב� אחר על השניה

  

 בא על הקטנה ושוב על הגדולה בא על הגדולה ושוב על הקטנה  

נפסלה הקטנה בכ�  לא נפסלה הגדולה בכ�  לתנא קמא
1

  

מלמדי� הקטנה שתמא�   בכ�לא נפסלה הגדולה  אלעזר' לר
2

  

  

  ?הכונס את היבמה ואומרת שלא נבעלה מה הדי� בדלהל�

  

  אחר שלשי� יו�  תו� שלשי� יו�  

כופי� אותו לחלו�  כשמכחיש ואומר שכ� בעל
3

מבקשי� אותו לחלו�  
4

  

  כופי� אותו לחלו�  כופי� אותו לחלו�  כשמודה שלא בעל

  

  ].ה לא"תוד [?הא	 אד	 מעמיד עצמו מלבעול

  

     לעני� טענת בתולי��שנשאת בארוסתו 

  בנסתרה עמו  בלא נסתרה עמו

  ביבמתו שכנסה

יו�' מעמיד עצמו ל  מאיר' לר
5

  מעמיד עצמו שלשי� יו� יו�' מעמיד עצמו ל 

   אינו מעמיד כלל:יוחנ�' לר  אינו מעמיד כלל  כמה שני�' אפי  יוסי' לר
 מעמיד שלשי� יו�:לרבה

6
  

  

                                                           

1
דכיו
 שקד	 וייב	 את הקטנה הרי הגדולה אסורה עליו , ולה להשאר אצלואכ
 ג	 הגדולה לא יכ 


וחליצה מדרבנ
 כיו
 , גט מדאורייתא לביאה, וצריכה גט וחליצה, והרי שביאתה ביאה פסולה, מדרבנ
 .שהיתה ביאה פסולה ועדיי
 נשארה הזיקה

2
 גמור שיפטור ג	 את והביאה בגדולה תהיה יבו	, י שתמא
 תחשב הביאה בקטנה כזנות בעלמא"וע 

כי יש , ל שלא מלמדי	 אותה למא
"אלא שס, ק מודה שמועיל א	 תמא
"והנה ג	 ת. הקטנה מזיקתה
 .להתרחק ממיאוני	

3
וכ� הדי
 שג	 אחר שחול� . ומיירי באופ
 שאומר שאינו רוצה לבעול עוד אלא שרוצה עכשיו לגרשה בגט 

 .מת כדבריו שבעל והיא אשת איש גמורה שאינה יוצאה בחליצהדיש לחוש אולי בא, לה צרי� גט

4
אכ
 כיו
 שהיא אסרה , ובודאי בעל ואינה עוד יבמה, דחזקה אי
 אד	 שוהה מלבעול יותר משלשי	 יו	 

לכ
 , את עצמה כחתיכה דאיסורא שאומרת שלא נתקיי	 בה מצות יבו	 ואסורה לעול	 בלא חליצה
 .מבקשי	 ממנו שיחלו� לה

5
ובלא ,  עליו שיכול לטעו
 זמ
 ארו� טענת בתולי	מ מיקל"ובנסתרה ר, שפליגי בתרתי' ירשו התוסכ
 פ 

מ "ובזה בי
 ר, שמיירי באופ
 שיודעי	 בודאי שלא נסתרה' אכ
 באי נמי כתבו תוס. יוסי מיקל' נסתרה ר
  .כמה שני	 יכול לטעו
 דהא ודאי לא נסתרה עמו' יוסי מודי	 שאפי' ובי
 ר

6
ודוקא ארוסתו שלבו גס בה ואינו מתבייש ממנה , יוסי' שמשנתנו תתכ
 ג	 אליבא דר' גמביארה ה 

) ד"דהיינו עד זמ
 שימצא ב(ולכ
 אי
 לו טענת בתולי	 רק לאלתר , יחד עמה בא עליהיאמרינ
 שמיד שמת
ה  דהרי נפל�אול	 לגבי יבמתו שמתבייש ממנה . אבל לאחר זמ
 לא נאמ
 לומר שבעל ולא מצא בתולי	

 .יו	' אחר שכנסה עד ל' יוסי מודה שממתי
 מלבעול אפי' בזה יתכ
 שג	 ר, לו מאחיו ולא היה לבו גס בה


