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מא.
מ

▀ ֹ החולץ ליבמתו, ונשא אחיו את אחותה ומת ־ חולצת ולא מתיבמת

וכן המגרש את אשתו, ונשא אחיו את אחותה ומת ־ הרי זו פטורה.▀מא.

[רבי יהודה בן בתירא]▀מא.
שומרת יבם, שקידש אחיו את אחותה ־ משום רבי יהודה בן בתירא אמרו: אומרים לו המתן עד שיעשה 

אחיך מעשה.

חלץ לה אחיו, או כנסה ־ יכנוס את אשתֹו▀◊מא.

מתה היבמה ־ יכנוס את אשתֹו▀◊מא.

מת יבם ־ יוציא את אשתו בגט, ואשת אחיו בחליצה.▀◊מא.

מא.
ג

מאי וכן?¿

אימא: אבל המגרש.!◊מא.

כאן שנה רבי: אחות גרושה ־ מדברי תורה, אחות חלוצה ־ מדברי סופרים.ריש לקיש:▀◊מא.

שומרת יבם, שקידש וכו'.▀>מא.

הלכה כדברי רבי יהודה בן בתירא.שמואל:!◊מא.

מתה אשתו, מהו ביבמתו?איבעיא להו:^◊מא.

מתה אשתו ־ מותר ביבמתֹורב ורבי חנינא:♦!◊מא.

מתה אשתו ־ אסור ביבמתו.שמואל ורב אסי:♦!◊מא.

מאי טעמא דרב? משום דהואי יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה, תחזור להיתירה הראשון.רבא:▀◊מא.

מתיב רב המנונא:▀¿◊מא.
ג' אחין, ב' נשואין ב' אחיות ואחד מופנה, מת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר, ואחר כך מת אחיו 

 ֹ השני ואחר כך מתה אשתו אחריו ־ אותה יבמה חולצת ולא מתיבמת

ִ ¿מא. ואמאי? תיהוי כיבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה, תחזור להיתירה הראשון

אישתיק.[רבא]Оמא.

לבתר דנפק, אמר, אמאי לא אמרת ליה: רבי אלעזר היא[רבא]Оמא.

כיון שעמדה עליו שעה אחת באיסור ־ נאסרה עליו עולמית?דאמר:[רבי אלעזר]▀О◊מא.

אימור דא"ר אלעזר ־ היכא דלא חזיא בשעת נפילה, אבל היכא דחזיא בשעת נפילה מי אמר?הדר אמר:[רבא]¿מא.

איןהדר אמר:[רבא]!מא.

מתה יבמתו ־ מותר באשתו, מתה אשתו ־ אותה יבמה חולצת ולא מתיבמת.והתניא,רבי אלעזר:▀!◊מא.

לימא, שמואל ורב אסי דאמרי כר' אלעזרִ ¿◊מא.

!◊מא.
אפי' תימא כרבנן, עד כאן לא קמיפלגי רבנן עליה דרבי אלעזר ־ אלא משום דמנפילה ואילך לא מיתסר 

עלייהו, אבל הכא דאיתסר ־ אפילו רבנן מודו.

מא.
מ

[ת"ק]♦▀
היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם ־ עד שיש לה שלשה חדשים. וכן כל שאר הנשים לא יתארסו ולא ינשאו ־ 

עד שיהו להן שלשה חדשים. אחד בתולות ואחד בעולות, אחד גרושות ואחד אלמנות, אחד נשואות ואחד 

ֹ רבי יהודה:♦▀מא. הנשואות יתארסו, והארוסות ינשאו, חוץ מן הארוסות שביהודה, מפני שלבו גס בה

כל הנשים יתארסו, חוץ מן האלמנה, מפני האיבול.ר' יוסי:♦▀מא.

גמא:
◊¿

בשלמא לא תתייבם, שמא יהיה הולד בן קיימא, וקא פגע באיסור אשת אח דאורייתא, אלא לא תחלוץ, 

אמאי?

לימא, תיהוי תיובתא דר"י!◊מא:

חליצת מעוברת שמה חליצהִ דאמר:[ר' יוחנן]▀!מא:
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ולאו מי אותביניה לר' יוחנן חדא זימנא?¿מא:

לימא, מהא נמי תיהוי תיובתאִ !מא:

לא, הכא היינו טעמא, שמא יהא ולד בן קיימא, ונמצאת אתה מצריכה כרוז לכהונה.!◊מא:

ונצרכהִ ¿מא:

דלמא איכא דהואי בחליצה ולא הוי בהכרזה, ומפסלוה מן הכהונה.!מא:

תינח אלמנה, גרושה מאי איכא למימר?¿מא:

משום דמפסיד לה מזונות.!מא:

תינח נשואהֹ ארוסה, גרושה מאי איכא למימר?¿מא:

אלא משום דרבי יוסי!◊מא:

מעשה באדם אחד שבא לפני רבי יוסי, א"ל: מהו לחלוץ בתוך ג'?דתניא:^▀!מא:

לא תחלוץ.א"ל:[רבי יוסי]!▀!מא:

ותחלוץ, ומה בכךִ ¿▀!מא:

קרא עליו מקרא זה: (דברים כ"ה) אם לא יחפוץ, הא אם חפץ ־ יבם, כל העולה לייבום עולה לחליצה כו'.[רבי יוסי]!▀!◊מא:

ֹ מתיב רב חיננא:▀¿◊מא: הספקות חולצות ולא מתיבמות

מאי ספקות?^¿מא:

אילימא ספק קדושין!¿מא:

אמאי לא מתיבמות? תתייבם, ואין בכך כלוםִ ¿¿מא:

אלא לאו, ספק שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו מהן קידש, וקתני: חולצתִ !¿◊מא:

!◊מא:
הכי השתא, התם אם יבא אליהו ויאמר דהא קידש, בת חליצה וייבום היא, הכא אם יבא אליהו ויאמר דהא 

לא איעברה, מי משגח ביה ויבמינן לה? הא קטנה דלאו בת איעבורי היא, ואפ"ה צריכה להמתין ג' חדשים.

ת"ר:▀◊מא:
יבמה שלשה חדשים הראשונים ־ נזונת משל בעל, מכאן ואילך ־ אינה נזונת לא משל בעל ולא משל יבםֹ 

עמד בדין וברח ־ נזונת משל יבם.

נפלה לפני יבם קטן ־ מיבם לית לה, מבעל מאי?^◊מא:

פליגי בה רב אחא ורבינא!מא:

אית להחד אמר: [רב אחא/רבינא]♦▀!מא:

♦▀!מא:
וחד אמר: [רב 

אחא/רבינא]
לית לה.

והלכתא: לית לה, משמיא קנסוה.▀◊מא:
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