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צו.
אי נמי, ממאי דאיתא לדרב הונא? דלמא ליתא דרב הונא כלל, ובדרב המנונא קמיפלגי▀!◊

שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמהדאמר רב המנונא:▀▀!◊צו.

הרי היא כאשת איש ומיפסלא בזנותדרב אמר:♦▀▀▀!צו.

אינה כאשת איש ולא מיפסלא בזנותִ ושמואל אמר:♦▀▀▀!צו.

וא"נ, בקדושין תופסין ביבמה קמיפלגי▀!◊צו.

הרי היא כאשת איש ולא תפסי בה קדושיןדרב אמר:♦▀▀!צו.

אינה כאשת איש ותפסי בה קדושין.ושמואל אמר:♦▀▀!צו.

והא אפליגו בה חדא זימנאִ ¿צו.

חדא מכלל דחברתה איתמר.!צו.

צו.

מ

▀

אמרו לו מתה אשתך ־ ונשא אחותה מאביה, מתה ־ ונשא אחותה מאמה, מתה ־ ונשא אחותה מאביה, מתה 
־ ונשא אחותה מאמה, ונמצאו כולן קיימות ־ מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית ופוטרות צרותיהן, 

ואסור בשניה וברביעית, ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתֹה ואם בא על השניה לאחר מיתת הראשונה ־ 
מותר בשניה וברביעית ופוטרות צרותיהן, ואסור בשלישית ובחמישית, ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה.

▀צו.

בן תשע שנים ויום אחד ־ הוא פוסל ע"י אחין, והאחין פוסלין על ידו, אלא הוא פוסל תחלה, והאחין 
פוסלין תחלה וסוֹף כיצד? בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ־ פסל ע"י אחין, באו עליה אחין ועשו 

בה מאמר, נתנו גט או חלצו ־ פוסלין על ידו.

צו.
ג

אטו כולהו לאו לאחר מיתת ראשונה נינהו?¿

לאחר מיתת ראשונה ודאי.רב ששת:!◊צו.

בן תשע שנים וכו'.▀>צו.

בן תשע שנים ויום אחד תחלה פסיל, בסוף לא פסיל?¿צו.

▀¿◊צו.
והתני רב זביד ב"ר 

אושעיא:
העושה מאמר ביבמתו, ואח"כ בא אחיו שהוא בן ט' שנים ויום אחד עליה ־ פסלהִ 

ביאה פסיל אפילו בסוף, מאמר ־ תחלה פסיל, בסוף לא פסיל.אמרי:!◊צו.

וביאה אפילו בסוף פסיל?¿צו.

אלא שהוא פוסל תחלה, והן תחלה וסוף, כיצד? בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו וכו'והא קתני:▀¿צו.

חסורי מיחסרא והכי קתני:▀◊צו.

▀◊צו.
בן תשע שנים ויום אחד ־ הוא פוסל תחלה, והן פוסלין תחלה וסוף, בד"א ־ במאמר, אבל ביאה פוסלת 

אפי' בסוֹף כיצד? בן ט' שנים ויום אחד הבא על יבמתו ־ פסל ע"י אחין.

ומי אית ליה מאמר כלל ע"י אחין?¿צו.

והתניא:▀¿◊צו.
בן ט' שנים ויום אחד ־ הוא פוסל בדבר אחד, והאחין פוסלין על ידו בארבעה דבריֹם הוא פוסל ע"י אחין 

בביאה, והאחין פוסלין על ידו בביאה, במאמר, בגט, בחליצהִ 

ביאה דפסלה בין בתחלה בין בסוף ־ פסיקא ליה, מאמר דבתחילה פסיל בסוף לא פסיל ־ לא פסיקא ליה.!◊צו.

▀צו.
איתמר נמי, אמר רב 
יהודה אמר שמואל:

יש לו גט.

▀צו.
וכן אמר רב תחליפא בר 

אבימי:
יש לו מאמר.

יש לו גט ויש לו מאמר, דברי ר"מ.תניא נמי הכי:▀צו.

וסבר ר"מ יש לו גט?¿◊צו.
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עשו ביאת בן תשע כמאמר בגדולוהתניא:[ת"ק]♦▀¿◊צו.

עשו חליצת בן תשע כגט בגדולֹ רבי מאיר:♦▀¿◊צו.

ואם איתא, ליתני כגיטוִ ¿◊צו.

אית ליה וזוטררב הונא בריה דרב יהושע:!◊צו.

אין גט אחר גטלר"ג דאמר:▀!צו.

ה"מ בגדול אחר גדול וקטן אחר קטן, אבל גדול אחר קטן מהניֹ ▀!צו.

יש גט אחר גטלרבנן דאמרי:▀!צו.

ה"מ בגדול אחר גדול או בקטן אחר קטן, אבל קטן אחר גדול לא מהני.▀!צו.

מצו:
בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו, ואח"כ בא עליה אחיו שהוא בן ט' שנים ויום אחד ־ פוסל על ידו[ת"ק]♦▀

לא פוסל.רבי שמעון:♦▀צו:

בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו ואח"כ בא על צרתה ־ פוסל על ידי עצמו[ת"ק]♦▀צו:

לא פוסל.רבי שמעון:♦▀צו:

צו:
ג

◊▀
תניא, אמר להם רבי 

שמעון לחכמים:
אם ביאה ראשונה ביאה ־ ביאה שנייה אינה ביאה, ואם ביאה ראשונה אינה ביאה ־ ביאה שנייה נמי אינה 

ביאה.

מתניתין דלא כבן עזאיֹ ▀◊צו:

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

צו:
מ

בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת ־ חולצת ולא מתייבמת.▀

נשא אשה ומת ־ הרי זו פטורה.▀צו:

[ת"ק]♦▀צו:
בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו, ומשהגדיל נשא אשה אחרת ומת, אם לא ידע את הראשונה 

משהגדיל ־ הראשונה חולצת ולא מתייבמת, והשנייה או חולצת או מתייבמתֹ 

מייבם לאי זו שירצה, וחולץ לשנייה.רבי שמעון:♦▀צו:

אחד שהוא בן ט' שנים ויום אחד, ואחד שהוא בן עשרים שלא הביא שתי שערות.▀צו:

צו:
ג

רבא:▀◊
הא דאמור רבנן: זיקת שני יבמין ־ מיחלץ חלצה, יבומי לא מיבמה, לא תימא היכא דאיכא צרה, דאיכא 

למגזר משום צרה, דהא הכא ליכא צרה, מיחלץ חלצה, יבומי לא מיבמה.

נשא אשה ומת כו'.▀>צו:

תנינא להא דתנו רבנן:▀צו:

שוטה וקטן שנשאו ומתו ־ נשותיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום.[ת"ר]▀▀◊צו:

בן תשע וכו' משהגדיל וכו'.▀>צו:

ויעשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול, ותדחה צרה מיבוםִ ¿◊צו:

לא עשו ביאת בן ט' כמאמר בגדולרב:♦!◊צו:

עשו ועשושמואל:♦!◊צו:

עשו ועשו.וכן א"ר יוחנן:!◊צו:

ויעשוִ ¿צו:
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[רבי יוחנן]!◊צו:
תנאי היא, הך תנא דארבעה אחין גזר משום צרה, ואשמעינן בגדול וה"ה בקטן, והאי דאמר גדול? משום 

דבגדול קאֹי והאי תנא דהכא סבירא ליה עשו, ולא גזר משום צרה, ואשמעינן בקטן והוא הדין בגדול, והאי 
דקאמר בקטן? דבקטן קאי.

אזל ר' אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא, ולא אמרה משמיה דר' יוחנן.О◊צו:

שמע רבי יוחנן, איקפד.О◊צו:

О◊צו:
עול לגביה רבי אמי ור' אסי, אמרו ליה: לא כך היה המעשה בבית הכנסת של טבריא, בנגר שיש בראשו 

גלוסטרא שנחלקו בו רבי אלעזר ורבי יוסי, עד שקרעו ספר תורה בחמתן?

קרעו ס"ד?Оצו:

אלא אימא: שנקרע ס"ת בחמתןОצו:

והיה שם רבי יוסי בן קיסמא, אמר: תמיה אני אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודת כוכביִם וכן הוה.Оצו:

הדר איקפד טפי, אמר: חברותא נמיִ О◊צו:

О◊צו:
עול לגביה ר' יעקב בר אידי, א"ל: (יהושע י"א) כאשר צוה ה' את משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכן 
עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר צוה ה' את משה, וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר להם כך 
אמר לי משה? אלא יהושע יושב ודורש סתם, והכל יודעין שתורתו של משה היא, אף ר' אלעזר תלמידך 

אמר להם: מפני מה אי אתם יודעין לפייס כבן אידי חברינוִ Оצו:

ורבי יוחנן מ"ט קפיד כולי האי¿◊צו:

דאמר רב יהודה אמר רב:!◊צו:
מאי דכתיב (תהלים ס"א) אגורה באהלך עולמים? וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים? אלא אמר דוד 

לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה"זֹ 

צז.
◊▀!

דאמר רבי יוחנן משום 
רבי שמעון בן יוחי:

כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר.

▀◊צז.
ר' יצחק בן זעירא, 

ואיתימא שמעון נזירא:

מאי קראה? (שיר השירים ז') וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים, ככומר של ענבים, 
מה כומר של ענבים ־ כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב, אף תלמידי חכמים ־ כיון שאומרים דבר 

שמועה מפיהם בעוה"ז, שפתותיהם דובבות בקבר.
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