
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

יבמות-רבן גמליאל

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

נג.
ֹ רבי סבר:♦▀▀ יש זיקה, ואתאי חליצה אפקעתיה לזיקה

אין זיקה, מעיקרא אילו אמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין, מי לא מהני? השתא נמי מהני.רבנן סברי:♦▀▀נג.

רב שרביא:▀◊נג.
בחליצה כשירה אי דאמר לה התקדשי לי בזיקת יבמין ־ כ"ע לא פליגי דלא מהני, והכא בחליצה פסולה 

קמיפלגי

חליצה פסולה פוטרתמר סבר:[רבי]♦▀▀נג.

חליצה פסולה אינה פוטרתומר סבר:[רבנן]♦▀▀נג.

דכ"ע חליצה פסולה אינה פוטרת, והכא ביש תנאי בחליצה קמיפלגירב אשי:▀◊נג.

יש תנאי בחליצהמר סבר:[רבנן]♦▀▀נג.

אין תנאי בחליצה.ומר סבר:[רבי]♦▀▀נג.

דכ"ע יש תנאי בחליצה, והכא בתנאי כפול קמיפלגירבינא:▀◊נג.

בעינן תנאי כפולמר סבר:[רבנן]♦▀▀נג.

לא בעינן תנאי כפול.ומר סבר:[רבי]♦▀▀נג.

חלץ ועשה מאמר, ונתן גט ובעל וכו'.▀>נג.

וניתני נמי: אין אחר ביאה כלוםִ ¿נג.

!◊נג.
אביי ורבא דאמרי 

תרוייהו:
תני: אין אחר ביאה כלום.

ותנא דידן?¿נג.

התרת יבמה לשוק עדיפא ליה.[תנא דידן]!◊נג.

אחד יבמה אחת, אחד שתי יבמות.▀◊>נג.

ֹ ▀◊נג. מתני' דלא כבן עזאי

יש מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת, ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד.דתניא, בן עזאי:▀▀◊נג.

כיצד? מאמר לזו וכו'.▀◊>נג.

לימא, מסייע ליה לשמואל¿נג.

חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרתהדאמר שמואל:▀¿◊נג.

ותיובתא דרב יוסףִ¿◊נג.

מי קתני חולץ? חלץ קתני, דיעבד.!◊נג.

גט לזו וגט לזו כו'.▀◊>נג.

לימא, מסייע ליה לרבה בר רב הונא¿נג.

ִ דאמר רבה בר רב הונא:▀¿◊נג. חליצה פסולה ־ צריכה לחזר על כל האחין

מאי צריכות? צריכות דעלמא.!נג.

גט לזו וחלץ לזו.▀◊>נג.

לימא, מסייע ליה לשמואל ותהוי תיובתא דרב יוסףִ¿◊נג.

מי קתני חולץ? חלץ קתני, דיעבד.!◊נג.
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חלץ וחלץ או חלץ וכו'.▀◊>נג.

וליתני נמי: אין אחר ביאה כלוםִ ¿נג.

!◊נג.
אביי ורבא דאמרי 

תרוייהו:
תני: אין אחר ביאה כלום.

ותנא דידן?¿נג.

התרת יבמה לשוק עדיפא ליה.[תנא דידן]!◊נג.

בין יבם אחד לשתי יבמות כו'.▀◊>נג.

¿◊נג.
בשלמא לרבי יוחנן דאמר: כולה ביתא בלאו קאי, איצטריך לאשמועינן דאין קדושין תופסין בחייבי לאויןֹ 

אלא לר"ל, דאמר: כולה ביתא בכרת קאי, איצטריך לאשמועינן דאין קדושין תופסין בחייבי כריתות?

אמר לך ר"ל:!◊נג.

וליטעמיך, סיפא דקתני: בעל ועשה מאמר, איצטריך לאשמועינן דאין קדושין תופסין באשת איש? אלא 

איידי דתנא התרת יבם אחד ויבמה אחת, תנא נמי שתי יבמות ויבם אחדֹ ואיידי דתנא שתי יבמות ויבם 

אחד, תנא נמי שתי יבמין ויבמה אחת.

נג:
חלץ ועשה מאמר ונתן וכו'.▀◊>

¿◊נג:
בשלמא חלץ ועשה מאמר ־ איצטריך, סד"א, נגזור מאמר דבתר חליצה אטו מאמר דקמי חליצה, קמ"ל דלא 

גזרינן, אלא חלץ ונתן גט למה לי?

!◊נג:

ולטעמיך, אימא סיפא: בעל ועשה מאמר, בעל ונתן גטֹ בשלמא בעל ונתן גט ־ איצטריך, סד"א, נגזור גט 

דבתר בעילה אטו גט דקמי בעילה, קמ"ל דלא גזרינן, אבל בעל ועשה מאמר למה לי? אלא איידי דתנא חלץ 

ועשה מאמר, תנא נמי בעל ועשה מאמרֹ ואיידי דבעי למיתני בעל ונתן גט, תנא נמי חלץ ונתן גט.

בזמן שהיא וכו'.▀◊>נג:

ֹ ▀◊נג: מתניתין דלא כי האי תנא

▀▀◊נג:

דתניא, אבא יוסי בן יוחנן 

איש ירושלים אומר משום 

רבי מאיר:

אחת בעילה ואחת חליצה, בתחלה ־ אין אחריה כלום, באמצע ובסוף ־ יש אחריה כלום.

ושלש מחלוקת בדבר▀נג:

ֹ תנא קמא סבר:♦▀◊נג: ביאה דאיכא למיגזר ־ גזרינן, חליצה דליכא למיגזר ־ לא גזרינן

ר' נחמיה סבר:♦▀◊נג:

ביאה נמי ליכא למיגזר, ודקאמרת ליגזור ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה, כיון דחליצה דאורייתא 

־ מידע ידעי, ודקאמרת, ליגזור ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה, כיון דביאה דאורייתא ־ הא מידע 

 ֹ ידיעי

סבר לה כרבנן, דגזרי בביאה, וגזר חליצה משום ביאה.אבא יוסי בן חנן:♦▀◊נג:

הדרן עלך רבן גמליאל◊
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יבמות-הבא על יבמתו

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

נג:
מ

▀
הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד, בין באונס בין ברצון, אפי' הוא שוגג והיא מזידה, הוא מזיד והיא 

שוגגת, הוא אנוס והיא לא אנוסה, היא אנוסה והוא לא אנוס

אחד המערה ואחד הגומר ־ קנה, ולא חילק בין ביאה לביאה.▀נג:

▀נג:
וכן הבא על אחת מכל העריות שבתורה, או פסולות, כגון: אלמנה לכ"ג, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, 

ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין ־ פסלה, ולא חילק בין ביאה לביאה.

נג:
ג

מאי אפילו¿

!◊נג:
לא מיבעיא קאמר, לא מיבעיא הוא שוגג והיא קמכוונה למצוה, אי נמי הוא מזיד והיא קמכוונה למצוה, 

אלא אפי' הוא שוגג והיא מזידה, דתרוייהו לא קמכווני לשם מצוה, אפילו הכי קנה.

אפי' שניהם שוגגים, שניהם מזידים, שניהם אנוסים.תני ר' חייא:▀◊נג:

אנוס דמתניתין היכי דמי?^◊נג:

אילימא כשאנסוהו עובדי כוכבים ובא עליה!נג:

אין אונס לערוה, לפי שאין קישוי אלא לדעתִ והאמר רבא:▀¿נג:

אלא בישן!נג:
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