בס"ד

יבמות ל) .תחילת העמוד( עד ל) :המשנה באמצע העמוד(
ביאורי מושגי
משנה ראשונה לא זזה ממקומה :ישנ מקרי שבה נשנו משניות שנית היה להבינ ג בדר של ק"ו .א בתחילה נשנתה משנה
פשוטה ואחר כ התחדש די מחודש יותר  יש מקרי )וכ בסוגייתנו( שבה משאירי את המשנה הראשונה למרות שהיא כביכול
מיותרת .המשניות נבנו בצורה של תהלי וכיוו שמשנה מסויימת כבר הוכנסה לקוב #המשניות  לא רצו להוציאה.

רצ של ארבע משניות
המקרה הכללי
שני אחי  נשואי לשתי אחיות,
אח שלישי  נשוי לאישה נכרית

)שאינה קשורה לאחיות(

המשנה השניה

המשנה הראשונה

מת האח השלישי )שהיה נשוי לנכרית(

מת האח הראשו )שהיה נשוי לאחת האחיות(

ייב השלישי את האחות ומת:

ייב האח הראשו את הנכרית ומת:

הנוכרית מופקעת מייבו )כיוו שהיא צרת האחות(

הנוכרית מופקעת מייבו )כיוו שהיא צרת אחות אשתו(

עשה השלישי מאמר באחות ומת:

עשה האח הראשו מאמר בנכרית ומת:

הנוכרית חולצת ולא מתייבמת )כיוו שהיא צרת אחות מדרבנ(

הנוכרית חולצת ולא מתייבמת )כיוו שהיא צרת אחות אשתו
מדרבנ(

המשנה הראשונה היא חידוש גדול יותר
מהמשנה השניה .המשנה השניה נשנתה
בתחילה ואחר כ נוספה המשנה הראשונה

המשנה השלישית
שלב א':
שלב ב':

מת הראשו )שהיה נשוי לאחת האחיות(  וייב השלישי את האחות,
מתה אשתו של השני )האחות השניה שלא יובמה(

שלב ג':

מת השלישי )שכעת נשוי לנכרית ולאחות הראשונה(

הערות:

להלכה :האחות הראשונה אסורה על האח השני )למרות שאשתו מתה וכעת היא אינה אחות אשתו(
הטע :כיוו שכשנפלה לייבו )בשלב א'( היתה אסורה עליו  לא פוקע איסור אשת אח לעול.

 .1די זה נכו ג א
האישה הותרה עוד לפני
שאח אחר ייב אותה.
 .2די זה נכו ג א היא
היתה מותרת לאח אחר.

המשנה הרביעית
שלב א':
שלב ב':

גירש הראשו את אשתו )שהיא אחת האחיות(
מת השלישי )שהיה נשוי לנכרית(  וייב הראשו את הנכרית,

שלב ג':

מת הראשו )שכעת נשוי לנכרית  ובעבר היה נשוי לאחות הראשונה(

להלכה :הנכרית מותרת לאח השני )כיוו שהראשו גירש את האחות  הנכרית אינה צרת אחות (
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בס"ד

דיוקו של ר' נחמ מהמשנה הראשונה  לפיה זיקה לא מועילה
מת האח הראשו )שהיה נשוי לאחת האחיות(

ייב השלישי את האחות ומת:
הנוכרית מופקעת מייבו )כיוו שהיא צרת האחות(

עשה השלישי מאמר באחות ומת:
הנוכרית חולצת ולא מתייבמת )כיוו שהיא צרת אחות מדרבנ(

ר' נחמ:
רק כשעשה מאמר הנכרית נחשבת אשתו החלקית
אבל  עצ הזיקה לא מגדירה אותה כאשתו החלקית.
תגובת ר' אשי:
ג ללא מאמר היא נחשבת אשתו החלקית  הסיבה שהוזכר
מאמר הוא כדי לחדש שמאמר אינו קונה לגמרי

דיוקו של ר' אשי מהמשנה הרביעית  לפיה זיקה מועילה
שלב א':

גירש הראשו את אשתו )שהיא אחת האחיות(

שלב ב':

מת השלישי )שהיה נשוי לנכרית(

שלב ג':

ייב הראשו את הנכרית

שלב ד':

מת הראשו )שכעת נשוי לנכרית  ובעבר היה נשוי לאחות הראשונה(

להלכה :הנכרית מותרת לאח השני )כיוו שהראשו גירש את האחות  הנכרית
אינה צרת אחות(

ר' אשי:
רק א הגירושי היו לפני מיתת השלישי
הנכרית אינה צרת ערווה
אבל 
א מיתת השלישי קדמה לגירושי עצ הזיקה
מגדירה את הנכרית כצרת ערווה
תגובת ר' נחמ:
ג א השלישי מת לפני הגירושי היא אינה צרת
ערווה.
היא תהיה צרת ערווה רק א ייבמו אותה לפני
הגירושי

לפי מה נקבע הא הצרה היא צרת ערווה
רבא :כול מודי :לפי רגע המיתה,
ר' ירמיה :המשנה :לפי רגע המיתה,
הברייתא :לפי זמ הנישואי

ר' נחמ חייב לסבור כר' ירמיה )שסבר שיש
שהולכי לפי זמ הנישואי( כיוו שבמקרה
הזה מדובר כשהערווה התגרשה לפני
המיתה.
רבא )שסבר שהצרה אסורה רק א הערווה
נשואה בזמ המיתה( חייב לסבור כר' אשי.
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בס"ד

יבמות ל) :המשנה( עד לא) :המשנה(
ביאורי מושגי
נכסי מלוג ונכסי צא ברזל  הנכסי שהאישה מכניסה לרשות בעלה בזמ הנישואי מתחלקי לשני סוגי .נכסי מלוג ונכסי צא
ברזל .משני סוגי הנכסי אוכל הבעל פירות אול נכסי מלוג נשארי בבעלות חלקית ג של האישה בעוד שנכסי צא ברזל הינ
בבעלותו המלאה של הבעל .נכסי מלוג מגיעי לאישה אחרי הגירושי כמו שה )א ערכ ירד או עלה זהו עיסקה של האישה בלבד(
בעוד שנכסי צא ברזל מגיעי לאישה כפי שהיו בזמ הנישואי )הבעל מפצה את האישה על ירידת ער ומרויח על עליית הער (

המשנה
צרת ערווה
 הצרה מופקעת בייבו,
א הערווה לא נפרדה מהבעל
 הצרה חייבת בייבו,
א הערווה נפרדה מהבעלה
כשספק הא הערווה קשורה לבעל  הצרה חולצת ולא מתייבמת

מה המקרי של הספק?
ספק קידושי  זרק את הקידושי ספק קרוב לו ספק קרוב לה
ספק גירושי  גט שפסול מדרבנ )כתוב בכתב ידו ללא עדי ,או שיש
רק עד אחד ,או שחסר ציו זמ בגט(

מדוע לא שנו בגירושי מקרה של ספק קרוב לו ספק קרוב לה

)כמו בקידושי(

התירו $של רבה
בכל מקרה של ספק מעמידי על חזקה קודמת.

תירו $זה נדחה

בקידושי :אי בעיה להחמיר ולהצרי חליצה )כיוו שג א תתייב זה בסדר כיוו שמוחזקת בהיתר
ליב(
בגיטי :א אדרוש חליצה היא עלולה לבוא להתייב וזה אסור )כיוו שהיא בחזקת היתר לשוק(.

הדיו בדחיה מובא
בהמש הסיכו

התירו $של אביי
'יגיד עליו רעו'  המשנה שנתה דוגמאות על קידושי ודוגמאות על גיטי.
הדוגמאות על קידושי תקפות ג לגיטי והדוגמאות על גיטי תקפות לקידושי

דחיה :מדוע כתבה המשנה 'זהו ספק
קידושי וכ 'זהו ספק גירושי'

התירו $של רבא
הדוגמאות של קידושי תקפות על גיטי ,אבל הדוגמאות של גיטי )פסול העדר זמ(
אינ תקפות בקידושי )כיוו שבקידושי לא תיקנו זמ(.

מדוע תיקנו זמ בגיטי
אפשרות א' :משו פירות  לדעת ממתי האישה זכאית בגביית הפריות של 'נכסי המלוג' ,
אפשרות ב' :משו בת אחותו  מחשש שאחייניתו תזנה והוא יכתוב לה גט כדי להצילה ממות )וא אי זמ לא נדע מתי היו הגירושי(
מדוע לא תיקנו זמ בקידושי
א הטע הוא משו פירות 

הפירות נכנסי לרשות הבעל בזמ הנישואי )והשטר הוא על האירוסי ולא על הנישואי(

א הטע הוא משו בת אחותו  א .בקידושי הרוב מקדשי בכס& )ולכ לא טרחו לתק בשביל המיעוט(
ב .חוששי שהאישה או הבעל ימחקו את התארי )בקידושי מחיקת התארי פועלת לטובת האישה(
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בס"ד
הדחיה לשיטת רבה
ניסיו דחיה א':
בספק מפולת  מצריכי חליצה .ולא אומרי העמד אישה
בחזקתה.

דחיה ב':
המשנה בגיטי קובעת במפורש שבספק גירושי חולצת
ולא מתייבמת.
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דחיה לדחיה:
א .מפולת אינה מצויה ולכ לא גזרו בה,
ב .בגירושי יש חשש שיניחו שחכמי קבעו שהגירושי
טובי  במפולת חשש זה לא קיי.

הגמרא דוחה את הההצעה שהמשנה בגיטי מתייחסת למקרה
של שתי כיתות עדי )אחת אומרת שהיו גירושי והשניה שלא
היו( והמשנה שלנו מתייחסת למצב שבו אי שו מידע על כ .
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