בס"ד

יבמות כה) .המשנה( עד כו) .סו הפרק(
ביאורי מושגי
עדות על בעל שמת  מהתורה אי דבר שבערווה פחות משניי )לעדות על מעמד אישי צרי שני עדי( .לכ מהתורה יש צור בשני
עדי שיעידו על מות הבעל .אמנ חכמי שניסו לעזור לנשי עגונות שבעל נעל קבעו שלעניי זה מספיקה עדות של אד אחד
אפילו א הוא פסול )ואפילו א הוא לא ראה במפורש אלא שמע ממישהו אחר שראה את המוות( הסיבה לכ שמספיק עד אחד היא
הקביעה 'אישה דייקא ומינסבא' ,דהיינו :אישה תבדוק היטב היטב שבעלה אכ מת ותוודא זאת בדרכי שונות ומשונות ורק לאחר
מכ היא תנשא  כיוו שכ ,סמכו חכמי על עד אחד בעדות זאת) .חכמי ג וידאו שהאישה אכ תדייק על ידי סנקציה שהטילו על מי
שנישאה על סמ עדות זאת ולפתע בעלה הופיע  אישה זו אסורה על שני בעליה .החשש ממצב זה מביא את האישה לדיוק רב עוד יותר
בבירוריה השוני(

משנה

הביא את גיטה ממדינת הי  לא ישאנה כיוו שמותרת על פיו,
 לא ישאנה כיוו שאי כתב המחזק את דבריו
העיד שבעלה מת

אנשי שהתירו אישה
הביא את גיטה מחו"ל  לא תנשא עימו,
העיד שבעלה מת

אבל:
הביא את גיטה באר&  ישאנה כיוו שאינה מותרת על פיו )אלא
על סמ הגט והחתימות( ויש כתב המחזק את דבריו.

 לא תנשא עימו,

העיד שהרג את בעלה
חכמי :נאמ  ומותרת לשוק
ר' יהודה :לא נאמ  ואסורה.

מדוע חכמי מתירי
ר' מנשה :אד קרוב אצל עצמו  ואי אד משי עצמו רשע ,ולכ לא
מקשיבי לחלק המרשיע שבדבריו,
ר' יוס :כיוו שחכמי התירו לעדות אישה אפילו פסול עדות מהתורה.

אבל:
לפי ר' מנשה עדות שפסולה מהתורה :פסולה לעדות אישה
)וחכמי הקלו בעדות אישה רק בפסולי מדרבנ(
לפי ר' יוס המרשיע את עצמו :פסול לעדות.

משנה
דיי שד באישה
 לא תנשא עימו,
אסר אותה בנדר )כדיי יחידי(
מיאנה או חלצה )שלושה דייני(  תנשא עימו,

וא נשא  לא יוציא )כ למדנו מהמשנה של 'הנושא גויה שהתגיירה'
שמשו רינוני לא מוציאי(

כא מדובר בשלושה דייני אבל ג א זה נעשה בשני דייני
לא חוששי )המשנה הדגישה שמדובר ב  3כדי לחדש שמיאו צרי (3

משנה
נשי שאסורות משו חשד ורינו
א .כשהחשודי היו נשואי והתאלמנו  מותר לה להתחת ע נשי אלו
ב .א הנשי נישאו למישהו אחר  והתגרשו או התאלמנו  מותרות,
ג .מותרות לקרובי המשפחה של ה'חשוד' )אי אד חוטא ולא לו(
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כשהחשודי התגרשו:
כשיש חשש שהגירושי נבעו מרצונ לישא את
הנשי הללו  ה אסורות עליה,
כשהגירושי נבעו מעניי אחר  ה מותרות.

במקרה הפו )לישא את אחות האישה( חששו כיוו ש:
א .נשי יותר מצויות אצל קרובותיה,
ב .נשי פחות קנאיות מגברי
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