בס"ד

יבמות כד) .המשנה( עד כה) .המשנה(
ביאורי מושגי
המגרש את אשתו משו נדר או ש רע לא יחזיר  חכמי חששו שאד יגרש את אשתו משו נדר או ש רע ולאחר מכ היא
תתחת ע אד אחר ואז יתברר שהש הרע היה טעות או שהאישה התירה את נדרה.
החשש הוא שכשהבעל הראשו יגלה זאת הוא יטע שהגירושי היו בטעות )אילו הוא היה יודע שהנדר יופר או שהשמועה לא נכונה הוא
לא היה מגרשה( ואז הגט יתבטל ובניה מהבעל השני יהיו חלילה ממזרי )כיוו שהיא נשואה עדיי לראשו( .לכ תיקנו חכמי שהוא לא
יוכל להחזיר את אשתו בשו מצב ג א יתברר שהנדר מופר ושהשמועה מוטעת .כ הוא לא יוכל לטעו שהגירושי היו בטעות.

המשנה
לאח הגדול יש זכות קדימה במצות הייבו

)אבל ,א קד אח קט וייב  מועיל(

'הבכור אשר תלד  -יקום על שם אחיו המת  -ולא ימחה שמו'

'הבכור' 

מכא שהמצוה הראשונית מוטלת על האח הגדול,

מני שג קט יכול לייב )אפילו כשיש בכור(:
'כי ישבו אחי'  הוקשו האחי זה לזה.

'אשר תלד' 

מכא שאיילונית מופקעת מפרשת ייבו,

מניי שגדול קוד לקט:
א בכור קוד  סברא שג גדול קוד,

'יקום על שם'  המייב ק לנחלה תחת האח המת )ג"ש' :על שם' -
'על שם אחיהם יקראו בנחלתם'  -הג"ש מפקיעה את
פשט הכתובי לפיה יש לקרוא לב על ש האח המת(

ולא ימחה שמו'  א האח המת היה סריס  אי פרשת ייבו )שמו של
סריס נמחה בכל מקרה(

מדוע כתבה התורה בכור:
המייב יורש מאביו שני חלקי את חלקו ואת חלק האח המת
 אבל ,כפי שהחלק הנוס $של בכור הינו רק בנכסי קיימי
)ולא בנכסי עתידיי( כ ג המייב יורש במקו המת רק
נכסי קיימי.

המשנה
החשוד על גויה והתגיירה או שפחה והשתחררה:
 לא ישאנה וא נשא לא יוציא,
החשוד על אשת איש והתגרשה מבעלה:
 לא ישאנה וא נשא יוציא,

מהו טיב החשד שבשלו הוא חייב להוציאה
רבה ב"נ :אפילו שמועה שלא מוציאי על פיה,
רבי )ורב א'( :עדי או שמועה שעל פיה הוציאוה מבעלה,
רב ב':

רק לפי עדי

התנאי נחלקו הא גרי שהתגיירו שלא לש שמי נחשבי
גרי בדיעבד )לפי כול לכתחילה לא מקבלי אות(
המשנה )וכ נפסק להלכה( סוברת שבדיעבד ה גרי )ולכ ג א
היא התגיירה בשבילו היא נחשבת גרה(

הסתייגות )לפי רבי ורב א'(:
כשהאישה התחתנה ע מישהו אחר אחרי הגירושי מבעלה ולפני
הנישואי לחשוד  לא מוציאי אותה מהחשוד.
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בס"ד
על סמ מה מוציאי אישה )ללא ילדי( מבעלה
רק על סמ עדי,
רב:
רבי :על סמ שמועה או חשד,
להלכה :על סמ עדי או שמועה שאינה פוסקת )לפחות יו וחצי(

א יש לה ילדי  מוציאי רק על סמ עדי.

הסתייגויות לגבי שמועה שאינה פוסקת:
א .א פסקה מחשש יראה  לא נחשב שפסקה,
 לא נחשבת שמועה
ב .א יש לה אוייבי

המשנה בגיטי קובעת ש:
אד שגירש אישה בגלל נדר או ש רע  אסור לו להחזירה )מדרבנ(,
הספק של רבה ב"ה:
מה הדי א בכל זאת התחת עימה  הא חייב לגרשה?

רבה ב"נ ניסה לדייק ממשנתינו שחייב להוציאה
לשיטתו במשנה מדובר בדי דרבנ )מדובר בקול שלא מוציאי לפיו מבעלה ולכ זהו רק מדרבנ(
ובכל זאת המשנה קובעת שא עבר ונשא  יגרש
הגמרא דחתה את הדיוק:
במשנתינו החשוד מתחת ע האישה ובכ הוא מחזק את החשד,
בספקו של רבה ב"ה הבעל מתחת עימה ובכ הוא מחליש את החשד
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