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 ! * °ש ל ש ה אחין• בהך רישאגרסינן הראשונה יוצאה משוס אחות
'י״ '
מתני׳ היאשי< ־ ל ל נמ׳
אשה וראשונה לנפילה קאמר דומיא דההיא דפרק
ולא אמרינן משמת בעל האחיות ונפלה לייבם הוזקקה לנשוי נכריהE.
לבדו דהא על בעל אחיות לא רמיא ונעשית )ג( זו צרתה בזיקה צב׳)לעיל יז (.ובבבא *בתרא ה״ג השניה יוצאה טי :א מ ר רב נחמן
וכשמת תאסר הנכרית על הנשאר משום צרת אחות אשה :ואפילוג זאת אומרת אין זיקה• תימה שלא דקדק רב נחמן על מתני׳דריש
כ ב ב נ מיי׳ שס הלכה
( דחביבה ליהי)
״
בחד אחא • כדפריש
מושיע שם
יא
סעיף א :
אקדמה • בשאר מקומות אין דוחק
אתיז נ ; נ ה ו איו י קיק אלא ל נ ש ו י מתני׳ שלשה אחין שנים מהםנשואים שתי
מתני׳ הראשונה
נכ ל
לומר כן אלא אמר זו ואין צריך לומר כג ד ה מיי׳ שס הלכה
^
יננןוש״עשססעי׳ח:
זו קתני וכאן)ז( דחק לומר כן לפי
נ£׳ היינו הך • וכ״ש
לנישואין:
הוא דהשתא ומה התם דנכרית עיקר אחיות וכנס נשוי נכרית את אשתו ומת
שבבא שלימה דלא צריכה היא  :כ ד ו מיי׳ שס עושיע
נשואה היא דאחות אשה נפלה עליה הראשונה יוצאה משום אחות אשה ושניה
שם שעיף ז :
)י״(• ונאסרה עליישעה אחת־
ונעשית צרתה במאמר אסרתה:הכא• משום צרתה עשה בה מאמר ומת נכרית
בהך בבא הו״מ למיכקבן ואחד מופנה
דאחות אשה עיקר נשואה היא לא חולצת ולא מתייבמת י נמ׳ טעמא דעבד
אלא נקע הכי משום דנכרית נמי
כ״ש דאוםרת נכרית שהיא מפלה  :בה מאמר הא לא עבד בה מאמר נכרית
מתםרא לפי שהיתה צרת אחות אשה
הא תנא ברישא • משנה אחרונה זו יבומי נמי מייבמה אמר רב נחמן זאת
שעה אחת וקצת קשה שאינו מזכיר
]לעיל י!:כ:1לר,מן נא.נג [.שנה חחלה וההיא דלעיל לא הוי אומרת *אין זיקה ואפילו בהד אחא  :הצרה כלל וא״ת לרבי ירמיה דאמר תוספות ישנים
זאת אומרת אין זיקה
בדעתיה למיתני משום דחזיה )ד(
להתירא הואיל ונכרית עיקר והדר מתני׳״שלשה אחיםשניםמהםנשואיםשתי
)לעיל דף יג (.דהאי תנא דפירקין זאפילו נ ת ל  .וא״ת הא
סבר נישואין מפילין אמאי לא נקע מפרק כיצד לעיל דייקינן
חזיה לאיסורא משום דמ״מ צרתה אחיות ואחד נשוי נכרית מת הנשוי נכרית
הכי וי״ל לאיצשרין
דמתה אחת מן האחיות תחלה ואח״כ לאפוקי מנ״ש דלעיל •
היא ותנייה :ואיידי לקא חביבה ליה • ובנס אחד מבעלי אחיות את אשתו ומת
מת בעלה של שניה וכנס נשוי וא״ת הא נמי ידעינן
לחידוש הוא :אקדמה • ותו לא הוה הראשונה יוצאת משום אחות אשד .ושניה
נ נ נ א נתרייתא בסמוך.
נכרית אח אשתו ומת אסורה
י״לדתרתיאצעריך למתני
צריך למיתני סיפא אלא הואיל ונשנית משום צרתה עשה בה מאמר ומת נכרית
שנאסרה עליו שעה אחת כיון דנישואין נלפריש״לעילא(למסניא
מפילין וכן בבבא דלקמן ב׳ אחין ה״ל אמינא יש דקה :א ב ל
לא זזה ממקומה ]מתני׳[ שעה חולצת ולא מתייבמת :נמ׳ הא תו למה
הכחדלא אדח׳ לס מהאי
אחת ־ בנפילה ראשונה כשנפלה לי היינו הך השתא ומה התם דאחות אשד,
למתני שמתה אחת מהן תחלה ואח״כ ניתא לנמרי א־מא לא •
מאחיו הראשון :נל£׳ הרי
מת בעלה של שניה וי״ל דלא מהני וא״ת הא ממתנ" דלעיל
היא הויא צרה לנכרית אמרת נכרית אסורה הכא
דארנעה אחין שמעינן
כאשה אח כו׳-ואע״ג דהדראיחזיא:
למימר נישואין מפילין אלא לענין לה • וייל דשאני התס
בנפילהראשונה-כל זמן נפילהראשונה דנכרית הויא צרה לאחות אשד ,לא כ״ש
שאס היתה צרת ערוה שעה אחת דנהי דלא אדחי מהאי
חזיא
היהה אשתו קיימת שהיא אחותה  :תנא חך תנא ברישא והך )א(
ניתא לגמרי מ״מ לא
שוב אין לה היתר אע״פ שבשעת איחזיא ננפילה ראשונה
ואיידי
לאיסורא
אבל היכא דאיחחזיא בנפילה ראשונה• להתירא ושריא והדר חזיא
נפילה כבר אינה צרת ערוה אבל אבל היכא דלא אדחי
זזה
לא
*ומשנה
]לעיל כ :וש״נ[ כגון שמתה אשתו אחר מיתת אחיו *דחביבה ליה אקדמה
לה מהך ביתא לגמרי
ב
כאן משוס נישואין מפילין לא נחשבנה ואיחזיא בנפילה ראשונה
]לקמן לכ .קדושין
מהם
שנים
אחין
שלשה
כס .ולא כנסה נשוי נכרית :לאילחיא לה ממקומה  :מתני׳
אימא לא :
עיז לה :שבועות ד.
כאילו נפלה בחיי אשתו ויצאה ממנו
מהאי ביחא לגמרי• )ה( שנפלה ואין
חולין לב :קנוז[:
נכרית
נשוי
ואחד
אחיות
שתי
נשואים
באותה שעה משום אחות אשה :
א( עי׳ לעיל י׳׳ח בתוס׳
כאן אחר אלא זה בעל אחותה נדחית מת אחד מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית
נירש אחד מבעלי אחיות את דיה והאי .
ונפמרת לשוק ואין עליה צד זיקה
אשתו • תימה אמאי כקמ ג׳ אחין
מהאי את אשתו ומתה אשתו של שני ואח״כ מת
עוד :אבל היכא דלא אידחיא
8
ה״ל למימר ב׳ אחין נשואין ב׳ אחיות
ביחא לגמרי • בשעת נפילה שהיה נשוי נכרית הרי זו אסורה עליו עולמית
ונירש האחד את אשתו ונשא אשה
לעיל כז :עיש לקמן קיא :שם נשוי נכרית וזקוקה לייבם אימא הואיל ונאסרה עליו שעה אחת :נמ׳ *אמר
אחרת ) (Pומת ולרבי ירמיה ניחא
מיגו דחזיא לנשוי נכרית עדיין זיקתה רב יהודה אמר רב ג כל יבמה שאין אני קורא
כיון דאיצעריך לאשמועינן דיש זיקה
^®**— ע לי ה ו ט מ ת ה א ח ו ת ה ן ע ן ד המפילהדמ־י0בה בשעת נפילה °יבמה יבא עליה הרי היא
כדדייק רב אשי בגמרא ולרבא נמי תום׳ ת ד מקמאי
נקע הכי למעומי מת ולא גירש אבל בדין ופסקו לה םוונותיה
הגהות הב״ת תתייבם לזה :בנפילה :קמ״ל • רב  wכ א ש ת אח שיש לה בנים ואסורה מאי
אינו מפיר אלא א״כ
)א( נטי חזיא להתירא
ילא מתני׳ וכנסה המגרש קמ״ל תנינא הרי זו אסורה עליו עולמית
לרב נחמן דקםבר אין זיקה קשיא עשה בה מאמר ומ״מ
ושריא .נינ עיל נדף לב
עד
שהרי
להתייבם
זו
מותרת
•
ומה
אמאי נקע ג׳ אחין וי״ל דלרב נחמן שניהם מפ״רין ולא
עיא ככסאי סוגיא :
הואיל ונאסרה עליו שעה אחת מהו דתימא
הועמדה בדין:הרב אלפס
)ב( שם לאפוקי מביש:
נקמ הכי אגב אורחיה לאשמועינן פסק צרת ערוד ,דכנס
)ג( רשיי דיה נכרית שלא כנסה גירש את הראשונה שהיא הני מילי היכא דלא איחזיא לה בנפילה
וכו׳ ונעשית נכרית זו ערוה ולא היתה צרתה מעולם :
דאין זיקה דכר׳ ירמיה ס״ל דנישואין ואחיכ גירש מותרת
נתגרשו ראשונה אכל היכא דאיחזיא לה בנפילה
הצרה להתייבם דמיתה
צרתס וכוי אמות אשה וזהו שאמרו • בפרק ראשון
מפילין ואם יש זיקה תיתםר אע״ג
מפילה וכיון דבשעת
בזיקה ססיר) :ד( דיה העריות צרותיהן מותרות נמ׳ לראשונה אימא תישתרי קמ״ל הא נמי תנינא
דגירש ואא״כמת דמקודם שגירשה ערוה לא הוי צרת
הא תנא וכו׳ משום
לחזיס כדעתים להתירם :מעמא לגירש • בעל האחיות תחלה ^*שר אחין נשואים שתי אחיות מת אחד מהם
תשובה נכרית כזקוקה לו משעה ערוד ,מותרת וגיכ מתני'
דג׳ אחין שניהן מהם
)ה( דית
ראידחיא ואח״כ מת נשוי נכרית לאפילו בזיקה "ואח״כ מתה אשתו שלשני הרי זו אסורה
שנשאת לאחיו דנישואין הראשונים גשואין ב' אחיות ואי
וכו׳ משנפלה ואין :
מפיצין ורב אשי דדייק מינה דיש נשוי נכרית וגרש א'
מת
הא
מעולם
צרתה
נעשית
צא
עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת
)ו( ד״ד ,אמר לך וכו׳
מבעל״ אחיות את אשתו
סויתרמיא ונעשית
צרתה :נשוי נכרית והוזקקה נכרית לבעלי מ ת דתימא התם הוא דאידחילה מהאי
זיקה סבר דלא אסרינן לה משום ומת נשוי נכרית וכנסת
)ז( תוס׳ דיה דחביבה
דא״א לה ליאסר אא״כ תרי נישואין המגרש פסק דבמת
וכו׳ וכאן דווקא דוחק אחיות ואח״כ גירש ונשאה לזו הואיל ביתא לגמרי אבל הכא דלא אידחי לה מהאי
ואח״כ גירש אםור'
לומר כן) :מ( דיה סואיל
תפילין
זאת אומרת יש זיקה • ויהיב טעמא למילתיה
אסורה וקולם שגירש נעשית צרתה בזיקה -:ביתא לגמרי אימאמיגו דחזיאלהאי נשוי
ונאסרה וכו׳
וא״ת והיאך נסבה המגרש והא הויא דגזרי' הכא משום זיקה
ומתעליו  :אסורה על אתיו כשימות המגרש
הואיל
שנאשרה וכי׳ אשס משום צרת אחות אשה בשלמא אי לא £נבריתחזיא נמילהאי קמ״ל:מתני׳*ישלשה
דעלמא י א״ג הכי גבי
גירש
) (pדיה
לה צרת אחות אשתו בזיקה וי״ל דלא גכרית כיון דבשעת
אנןרס נכרית ומס  :כנסה הויא מותרת לזה מחמת זיקת אחים שנים מהם נשואין שתי אחיות ואחד
חשיב צרת אחות אשתו בזיקה אלא נפילה באיסור זיקת
נפלה קטיה לא מהני
אחיו הראשון אבל משכנסה ועכשיו נשוי נכרית גירש אחד מבעלי אחיות את
כשמת אחיו ונפלו שתיהן לפניו אבל לה גרושין אלו דברי
זקוקה לזה מכח בעל הערוה אסורה אשתו ומת נשוי נכרית וכנסה המגרש ומת
כשהוא הי לא ומה שכתב בעל ה״ג הרב ז״ל ויש בהן כמה
תמיהות חרא דאם
ואע״ג דלא היתה צרתה אלא בזיקה :זו היא שאמרו וכולן שמתו או נתגרשו
לתרוייהו
אסירא
גירש
דאםמתולא
אתמר להגי טעמי למה
לא בעוד ששניהם תיים אלא לכל ליה לר' ירמיה לשנויי
ג ל ק הש״ס בחרי אחי • מון הכא דכי מת נשוי צרותיהן מותרות  :נמ׳ ה טעמא דגירש
אשד כשימות אתיו תהיה אסורה  :תברא מי ששנה וו
מתני׳ הרי זו
אסורה נכרית קודם גירושין שלזה היחה זו ואחר כך מת אבל מת ואחר כך גירש
לא שנה זו י ולרבא
עליו עולמית .עי׳ לקמן
ומהניא
האחיות
בעלי
לשני
זקוקה
כתב
לטהליהלמיטרזוואצ״ל
אסורה אמר רב אשי זאת אומרת *יש
יףלכנראסד״סלאסקע:
זו קתני לישני ליה
]לעיל יז :וש׳׳נ[ בה זיקה זו לאוסרה על השני :קשיא
קשיא
אשי
ולרב
אחי
בתרי
אפילו
זיקה
דשאני הנא דמרינן
דרב נחמן אמר לך רב אשי
דרב נחמן • דדייק לעיל מסתם מתני׳
משום זיקה דעלמא •
יה״ה דאף על גב דלא עבד בה מאמר נכרית מיחלץ חלצה יבומי א״נ ב ש ע ת נפילה
זאת אומרת אין זיקה אפי׳ בחד אחא:
אתםרא ליה למה לית
אמרלךרבאשי •ההיאדיוקא דלעיללאו לא מייבמה והא דקתני מאמר *לאפוקי
) (3ב״ש דאמרי מאמר קונה למימרהכא אליבא דרבא
זו היא למעוטי מת ולא
]לעיל ימ .כמ :נח [:דוקא דה״האע״נ דלאעבדמאמר בעל
קנין
ה
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הנכרית באתות)אשה( אשת אחיו כשימות נכרית אשתו מיחלץ תלצה ולא מתייבמת הואיל ועמה על בעלה לבדו הוית רמיא)י( נעשה צרתה בזיקה

קניו'

נירש ולא כנס לוקמה
אפי׳ דכנס וגירש .ומאי
דכתב נמי הכא נבי

נכרית כיון דבשעת נפילה באיסור זיקה גפלה קטיה לא טהנו לה גירושין לא ירדנו לסוף דעתו דטאי איסור זיקה איכא בנכרית והרי ב׳ אחין הנשואין ב׳ אתיות הוו קייטין בשעת נפילת גברית ואין כאן איסור ]אהות[ זקוקתו
שהדישגיהם קיימי! והרי משגה שליטה שגיגו ג' אחין שגים מהן גשואין ב׳ אחיות וא׳גשוי )אי( נכרית וטת נשוי נכרית וכנס א׳ מבעלי אחיות את אשתו וכו׳ ולא קתני עבר וכנס ועוד אם עבר וכנס מוציא כדקתני
רישא בה׳א יוציאו אלא ודאי ליתגהו להגי מעטי דכתב ה ח י ל ומיהו אפשר דרב אשי לית ליה דרבא דאליבא דהאי ]תנא[ נישואין הראשוגים טפילי! טת א(ואחד כגם גירש אסורה ואפ״ה הלכתא כתיק דטתני' דפ״ק דכנס ואח״כ
]גירש[ מותרת דמיתה מפלת .חדא דהא רבא סיל דלא פליני אהדדי י ועוד דתנ! נפל הבית עליו ועל אשתו שה־א בת אחיו ואין ידוע איזה מהן ]מת[ ראשון צרתה הולצת ולא מתייבטת אלטא האי תנא ם״ל מ־תה מפלת
עמעינן ליה בהדיא דלימא מת ואחיכ נירש אסורה אלא ש״מ זאת אומרת יש זיקה ואפי׳ בתרי אחי וא״נ ם״ל ברבא דאמר זו היא לטעוטי מת דלא נירש ולא כנס שיט דיש זיקה אפלי בתרי אחי•
ועוייל דרב אשי לא
 ...שמעינן
טתגיתין
א( נראס דנ״ל ואחיכ גירש או דציל מת וכנס ואחיכ גירש

עק מ ש פ ט
נר מצור!

ארבעה אחין
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פרק שלישי

יבמות

כ ה א מיי׳ פיו
מהלכות כ ת ב בכתב ידו • מפרש ליי בר׳ מאיר אפי׳ אין כחן אלא תתימת קני! גמור • ואפי׳ חליצה לא תיבעי נכרית אלא תצא משום צרת אחות
ינוס הלכה ככ סמג
ידו )א( והא יתנן)ב״ב דף קעה (:הוציא עליו כתב ידו כו׳ אשה קמ״ל חולצת :ה״ה ראפ״ מה • נשוי נכרית ואת״כ גירש אחד
עשין יא מושיע אהיע
הימן קעג סעיף ג  :היינו חתימת ידו וכן מוכח בפרק שני דכתובות )דף כא .ושם( דאמר מבעלי אחיות את אשתו וכנסה מותרת לשלישי כשימות זה ולא אמרי׳
כ ו ב מיי׳ פיר מהל׳ אביי לא ליחוי איניש חתימת ידיה אלא אחספא או ארישא דמגילתא צרח אחות אשתו שלזה בזיקה הואי מעיקרא קודם גירושין :כנס•
אישות הלכה כב דלמא משכח איניש דלא מעלי ותק
הנכרית ואח״כ גירש את אשתו ומת
עושיע אה׳ע סי׳ ל
דאםורה נכרית משוס צרת אחות
הוציא כתב ידו כו׳)ב(אר״ידכתבבכתב קנין נמור קמ״ל דלא כב״ש ולרב נחמן קשיא
סעיף ס •
אשה ואע״ג דהשתא בשעת נפילה
ידו ואין עליו עדים פסול משוס זמן דרב אשי וכ״ת הוא הדין דאפי׳ מת ואחר כך
דיכול להקדים זמן כמו שירצה וא״ת
לאו צרות נינהו :הניחא אי סבר לה •
רש״ל ]מאחר שדעתו לגרשה למה חיישק גירש צרתה מותרת אלא זו היא למעוטי מאי
רב נחמן כר׳ ירמיה דאמר בפי׳ק כי
לקנוניא ועוד[ אם הוא חשוד להקדים למעוטי כנס ואח״כ גירש הגיחא אי סבר לה
רמינן הא מתני׳ רזו היא דממעמ כנם
זמן ולעשות עם האשה קנוניא על כרבי ירמיה דאמר *תברא מי ששנה זו לא
ולבסון! גירש אההיא דקתני וכולן אם
הלקוחות כפירות שמכר מזמן הכתוב שנחזו והאי תנא סבר מיתה מפלת והאי תנא
נתגרשו צרותיהן מותרות ואע״ג דכנס
ולבסון{ גירש ואמר רבי ירמיה תברא
עד עכשיו אי׳כ אנן לא נסמוך על הזמן סבר נישואין הראשונים מפילים זו היא
כו׳ :אלא אי סבר לה כרבא • דזו
הכתוב ואמאי פסול וי״ל דאע״פ שבא למעוטי כנס ולבסוף גירש אלא אי סבר לה
ואין צריך לומר זו קתני אלמא כנם
לנרשה חיישינן לקנוניא כדחיישינן כרבא דאמר לעולם חד תנא הוא *וזו ואין
בסוף פרק שנים אוחזין)ב״כנ לף יס:
ולבסוף גירש שריא אפי׳ לתנא דהכא
ושס( גבי שובר ולא סמכינן אזמן צ״לזו קתני זו היא למעוטי מאי על כרחך
וזו היא לאו למעועי אתא :זו היא
הכתוב בו ופעמים תפסיד האשה שלא כרבי ירמיה סבירא ליה ולרבא הניחא אי
למעוטי מאי • אי למעומי מת אחיו
בלא
כדין כשלא הקדים הזמן ואנו חישדין סבר לה כרב אשי זו היא למעוטי  wמת
ואח״כ גירש אשתו וכנס יבמתה השתא
אותו שביום הנתינה כתב והקדים הזמן גירש אלא אי סבר לה ברב נחמן זו היא
כנס ואח״כ גירש שריא גירש ואח״כ
כנם מיבעיא ואי למעוטי מת נשוי
ומפסדת האשה שלא כדין פירות למעוטי מאי ע״כ כרב אשי סבירא ליה :
נכרית ולא גירש בעל אחות אשה
שמשעת הזמן עד הנתינה אבל מתני׳ *אוכולן שהיו בהן קדושין או גרושין
אשתו ומת דאסורה נכרית לייבומי
כשנפסלנו לא תפסיד שלא כדין דבדין בספק הרי אלו הצרות חולצותולא מתייבמות
הוא שלא תערוף דהא דאין לבעל
משום דהואי צרה בזיקה לזו שנפלה
פיחת משעת כתיבה וחתימה היינו כיצד ספק קדושין בזרק לה קדושין ספק
עכשיו בעוד בעלה חי והרי לאנתגרשה
דווקא בגמ ש י יש בו זמן ואין קרוב לו ספק קרוב לה זהו ספק קדושין
ובשעת מיתה צרות הן ובהא מורי
בו אלא עד אחד וכו׳ • הנך ג׳ נימין ספק גרושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים
רבא הא לר״נ ליכא למימר הכי דהא
פסולין ואס נשאת הולד כשר כדתנן יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין
אין זיקה סבירא ליה והלכך על כרחך
כרבי ירמיה סבירא ליה ולמעומי כנם
בפ׳ בתרא דגימין)דף פו• ושם( ולמאן בו אלא עד אחד זהו ספק גרושין :נמ׳ ואילו
ואח״כ גירש דאמר נישואין מפילין
דמפרש התם דכתב ידו ועד אחד בגרושין ספק קרוב לו ספק קרוב לה לא
והאי שעתא צרת ערוה הויא :ולרבא.
שנינו איצמריך רישא כתב ידו ואין קתני מאי טעמא אמר רבה אשה זו בחזקת
]לאשמועינן דהולד כשר עליו עדים *לאשמועינן דאפילו הכי
דאמר מיתה מפלת וכנס ואח״כ גירש
לאשמועינן הולד כשר וסיפא דאין בו אלא עד היתר לשוקעומדת ומספק אתה בא לאוסרה
ושיהא אתא
שריא :הניחא אי סבר ]לה[ כרב אשי •
כציל רש״ל[
אחד אצמריך לאשמועינן דאפ״ה לא אלתאסרנה מספק אמר ליהאביי אי הכי
דיש זיקה :זו היא למטומי מח בלא
תנשא לכתחלה וא״ת ולמ״ד דכתב
בקדושין נמי נימא אשה זו בחזקת היתר גירש • ולא דייק למתניתין כרב אשי
סופר ועד שנינו ניחוש שמא הסופר ליבם עומדת ומספק אתה בא לאוסרה אל
דאמר הא מת ואת״כ גירש אסורה
דהא רבא מיתה מפלת סבירא ליה
כתבו להתלמד וזרקו לאשפה והחתימה תאסרנה מספק התם לחומרא האי חומרא
וכיון דגירש שריא אצא הכי דייק
עליוהאשהעד אחד וי״ל שהסופרים דאתי לידי קולא הוא זימנין דאזיל הוא
מעמא דגירש דבשעת מיתה לאו
תוספות ישנים חוששים שיבא לידי מכשול ונזהרים ומקדש לה לאחותה קדושי ודאי ואי נמי
ב ח ז ק ת היתר לשוק בכך ומ״מ לא חשיב סופר ועד
צרות הוו זו היא מכריח מותרת אבל
כשני זימנין דאתא אחר ומקדש לה לדידה קדושי
עומדת ואע״ג דכחזקת עדים לגרש בו לכהחלה אשה זו
מת שני זה אתר ראשון ולא גירש את
אשת איש היתה
מימ בחזקת היתר לשוק עומדת • וא״ת ודאי וכיון דאסר לה מר לצרה לייבומי
אשתו ואפי׳ לא כנס את הנכרית
כיון דסוהו למות ולכסוף
נמי מת קרינן לה שפיר תינח כנס יאח״כ גירש שכבר הויא אמרי דקמא קדושין ודבתרא לאו קדושין
אסורה דהואי צרת אחות אשה בזיקה
כחוקת היתר לשוק •
וא׳ת ומאי שנא מספק צרת ערוה אבל גירש ואת״כ כנס הא
ואפילו בשעת מיתה דכיון דיש זיקה
כיון
דרוסה דאסרינן והלא אית לא הויא בחזקת היתר לשוק ועוד)ג( לר׳׳י דוקא בגירש ולבסוף כנם הוי כאילו באה אף מכח השני וא״ת הואיל וזיקה חשיבא להיות עליה
לה חזקת היתר דסופה
להשחנו ואולי דהתס איירי וי״ל דמ״מ היא בחזקת היתר לשוק דמוקמינן הערוה בחזקה כת השני הויא אשת ב׳ מתים דבלאו איסור דאחיות נמי אסירא לא
תמות
מיישינן דשמא
אע״פ
לשוק
היתר
בחזקת
אשה
מוקמינן
דהכא
וא״ת
נתגרשה
שלא
היא דזיקת שני יבמין דאסירא ליתא מדאורייתא ולא גזור רבנן
הכהמה:בתזקתהית
היכאר שבשעה שנולד הספק היתה עומדת בחזקת איסור שבעלה עדיין אלא היכא דעבד בה מאמר גזירה שמא יאמרו שני יבמות הבאות
ליינס.וא״ת התינח
שכנס זו קודם הקדושין חי ובפ״ק דחולין )דף ס .ושם( אמרינן בהמה בחייה בחזקת איסור מביס אחד מתייבמוח :אלא אי סבר לה כרב נחמן • דאין זיקה
של ספק אנל סיכא
שהקדושין של ספק קדמו עומדת עד שיודע לך במה נשחמה נשחמה בחזקת היתר עומדת עד והא שריא זו היא למעומי מאי הא כולהו שריין בר מכנס ולא גירש
מאי קחמר נחזקת היתר שיודע לך במה נטרפה ומשמע דוקא לענין ריעותא דאתיליד אחר וההיא פשיטא דהא בהדיא חנינא לה ולא אחא זו היא למעומה:
לינס הלא לא היתה שחיטה הויא בחזקת היתר כגון בא זאב ונטל בני מעים והחזירםיכשהם מתני׳ וכולן • ט״ו עריות :שהיו בהן • לאחיו המת :קידושי
מעולם נחזקת היתר
לינס דשמא סקדושי! נקובים דלאחיישינןשמא במקום נקב נקבו אבל אס נולד הספק מחיים ספק או גירושי ספק • הויא צרתה ספק צרת ערוה דלמא איגרשה
גמורים סיו וא״כ היתס כגוןספק דרוסה לא משוםדבשעה שנולד הספק היתה עדיין בתזקת איסור ערוה ולגבי קידושין דלמא לא מיקדשה :הרי אלו הצרוח חולצות •
זו צרת ערוה ואסורה
לינס  .וי׳ל דמימ ואר״ידהתסחיישי׳לספקדרוסהמשוסדשכיחאומוכחאמילתאלאיסורא ולאמפטרן בולא כלום דלמאלאו צרחערוה היא:ולאמחייבמוה.
לינסהיא
נחזקת היתר
טפי מדלהיתרא וכן ההיא דישב לה קוץ בושט דחיישינן שמא הבריא דלמא צרח ערוה היא :ספק קרוב לו • שהיו ח׳ אמות מצומצמות
דאוקמה לערוס נחזקת
ביניהן בר׳׳ה וד׳ אמות קונות שם וזרקו ספק בד׳ אמוח הקרוב לה
פנויה והויא זו מותרה
למאן
לינס :
ספק בד׳ אמוח הקרוב לו :כחב בכחב ידו • דקי״צ)ב״ב לף קעה (:הוציא עליו כתב ידו שהוא תייב לו נובה מנכסים בני תורין אלמא
כתב ידו בלא עדים מילתא היא :יש עליו עדים ואין בו זמן • כתוב או יש ט זמן ואין בו אלא עד א׳ ואינו כחב ידו של בעל זהו ספק
גירושין דאמרינן במס׳ גיטין)לף פו (.ג׳ גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר ואלו הן כתב בכתב ידו כו׳ וה״נ חולצת צרתה טון דגיטא הוא
דאס ניסת הולד כשר ולא מתייבמת כיון דלאו גיטא מעליא הוא דקרי להו פסול לכתחלה הלכך אי שרית ליה אמרי אינשי צרת ערוה
מתייבמת ובגמרא בעי אמאי לא נקט נמי בגירושין ספק קרוב לו ט ׳ י }  Q׳ ואילו בגירושין ספק קרוב לה ספק קרוב לו לא קחני • דהתם
אפי׳ חליצה נמי לא בעיא צרתה מ״ט :אמר רבה אשה זו בחזקח היחר לשוק עומדת • קודם לכן אם ימות בעלה שהרי צרת ערוה היא:
ומספק אחה בא לאומרה ־ שמא נתנרשה העלוה :אל חאסמה מספק • אבל בהנך ג׳ גיטין לאו מספק אסרינן לה דהא גיטא הוא אלא שאין
מן המובחר :בקידושין נמי • אמאי אסרינן לה לייבומי לימא אשה זו קודם שקידש בעצה את בת אחיו בחזקה היחר ליבום עומדח כשימות
ומספק אתה בא ט ׳  :לחומרא ־ שנויא הוא :ופרכינן הא חומרא דאתי לידי קולא הוא • דאזיל האי מקלש בספק וקמקדש לאחותה של זו
שקדש בספק קידושין ודאי :אי נמ׳ אח׳ איניש אחרינא ומקדש לה • להך מקולשת בקידושי ספק :קידושי ולאי • בחיי בסלה :וכיון דקאסר
מר לצרתה לייבומי • לאביה של זו משום צרת הבת :אמרי ־ אינשי קידושי קמא וראי הוו קידושין נמורין :ורבחלא לאו קידושין י שאשת איש
קידש ואינה צריכה הימנו גט ולגבי קידושי אחותה נמי דאמרן דאזיל הוא ומקדש לאחותה אחו למימר לאחר מיתתו כי אםרינן לצרה לייבומי
אמרי דקמייתא קידושין ]דבתרייתא[ לאו קידושין שאין קידושין תופסק באחות אשה וישאנה אתיו מאמו כנכרית בעלמא ופנע בערוה :
כיון
כ

מסורת הש״ס

לעיל יג.

]געיל יג .וש״נ[

גימין פו:

:

:

הגהות הב״ח
)א( תוס׳ דיס כתכ וכוי
חתימה ידו וכן הא
דתנן) :ב( באיד ואד״
דכתכ וכזי וא״ת אס הוא
חשוד להקדים זמןולעשוס
עם סאשה קנוניא על
סלקימות כפירות שמכר
מזמ] הכסוכ עד עכשיו
דאעיס שנא לגרשה
חיישינן לקנוניא כלחיישי׳
כסוף שנים אוחזי! גכי
שוכר איכ אנן לא נסמוך
על הזמן סכחונ ואמאי
פסול וייל דודאי אינו
נאמן ולא סמכינן אזמן
םכסוכ כו ולכן פסלוהו
דלפעמיס הפסיד סאשס
וכוי שמשעת כמיכת הזמן
עד כו׳ כציל .וניכ עיין
כתוס׳ פיק דגינוין דף ג :
)ג( דיה אשה וכוי
ועוד לדי ירמיה לוקא :

הגהות הגר״א
]א[ גמ' מס כלא גירש.
ניכ גירסת הגאונים
והרייף מס ואחיכ גירש
וכיש במת ולא גירש
וכתב השור לווקא כלא
כנםוהרשכ׳אכמכלהיסך
דווקא ככנס והרמכץ
אמר )אליכא להרי״ף(
בין בזה ובין כזה)ועמיש
רבינו באה״ע סי' קעם
ה״ק יח( :

זי ורק לח נטה םפק קרוב לו ספק קרוב לה ליש כת אחת וליש ב׳ כתי עדים א' אומר קרוב לוי ואי אומר קרוב לה תול?ת ולא טתייבמת וקדושין נפי בכתב ידו ואין עליו עדים
וגבי קידושין גמי חולצת ולא טתייבמת
בללא

