
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-החולץ ליבמתו

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

ֹ דתניא:[רבי עקיבא]♦▀!◊מט: את מספר ימיך אמלא ־ אלו שני דורות, זכה ־ משלימין לו, לא זכה ־ פוחתין לו, דברי ר' עקיבא

נ.
זכה ־ מוסיפים לו, לא זכה ־ פוחתין לו.חכמים:♦▀!◊

הרי הוא אומר: והוספתי על ימיך חמש עשרה שנהִ אמרו לו לרבי עקיבא:¿◊נ.

אמר להם:[רבי עקיבא]!◊נ.
משלו הוסיפו לו, תדע, שהרי נביא עומד ומתנבא (מלכים א' י"ג) הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו, 

ועדיין לא נולד מנשה.

ורבנן?¿נ.

מי כתיב מחזקיה? לבית דוד כתיב, אי מחזקיה נולד, אי מאינש אחרינא.[רבנן]!◊נ.

אשתו שמתה וכו' יבמתו שמתה וכו'.▀>נ.

כאן שנה רבי משנה שאינה צריכה.רב יוסף:▀◊נ.

הדרן עלך החולץ◊
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יבמות-רבן גמליאל

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

נ.
מ

ֹ רבן גמליאל:♦▀ אין גט אחר גט, ולא מאמר אחר מאמר, ולא בעילה אחר בעילה, ולא חליצה אחר חליצה

יש גט אחר גט, ויש מאמר אחר מאמר, אבל לא אחר בעילה ולא אחר חליצה כלום.חכמים:♦▀נ.

כיצד?^▀נ.

עשה מאמר ביבמתו ונתן לה ־ גט ־ צריכה הימנו חליצה!▀נ.

עשה מאמר וחליצה ־ צריכה הימנו גט!▀נ.

עשה מאמר ובעל ־ הרי זו כמצותה!▀נ.

נתן גט ועשה מאמר ־ צריכה גט וחליצה!▀נ.

נתן גט ובעל ־ צריכה גט וחליצה!▀נ.

ֹ !▀נ. נתן גט וחלץ ־ אין אחר חליצה כלום

חלץ ועשה מאמר, נתן גט ובעל, או בעל ועשה מאמר, נתן גט וחלץ ־ אין אחר חליצה כלום.▀▀נ.

נ:
אחת יבמה אחת ליבם אחד, ואחת שתי יבמות ליבם אחד.▀▀

כיצד?^▀נ:

עשה מאמר בזו ומאמר בזו ־ צריכות שני גיטין וחליצה!▀נ:

מאמר בזו וגט לזו ־ צריכה גט וחליצה!▀נ:

מאמר בזו ובעל את זו ־ צריכות ב' גיטין וחליצה!▀נ:

מאמר בזו וחלץ לזו ־ הראשונה צריכה גט!▀נ:

גט לזו וגט לזו ־ צריכות הימנו חליצה!▀נ:

גט לזו ובעל את זו ־ צריכה גט וחליצה!▀נ:

גט לזו ומאמר בזו ־ צריכה גט וחליצה!▀נ:

ֹ !▀נ: גט לזו וחלץ לזו ־ אין אחר חליצה כלום

▀▀>נ:
חלץ וחלץ, או חלץ ועשה מאמר, נתן גט ובעל, או בעל ובעל, או בעל ועשה מאמר, נתן גט וחלץ ־ אין 

אחר חליצה כלום. בין יבם אחד לשתי יבמות, בין שני יבמין ליבמה אחת.

[ת"ק]♦▀▀נ:
חלץ ועשה מאמר, נתן גט ובעל, או בעל ועשה מאמר, ונתן גט וחלץ ־ אין אחר חליצה כלום, בין בתחלה 

 ֹ בין באמצע בין בסוף, והבעילה, בזמן שהיא בתחלה ־ אין אחריה כלום, באמצע ובסוף ־ יש אחריה כלום

אחת בעילה ואחת חליצה, בין בתחלה בין באמצע בין בסוף ־ אין אחריה כלום.רבי נחמיה:♦▀▀נ:

נ:
ג

▀ ֹ עד כאן לא פליגי ־ אלא בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר, אבל גט אחד ביבמה ומאמר אחד ביבמה מהני

מ"ט אמור רבנן: גט ביבמה מהני?^◊נ:

!◊נ:
משום דמהני בעלמא, דאי אמרת לא מהני, אמרי: גט להוציאה וחליצה להוציאה, ומדגט לא מהני, חליצה 

נמי לא מהני, ואתי למיבעל אחר חליצה.

ומאי טעמא אמור רבנן: מאמר ביבמה מהני?^◊נ:

!◊נ:
משום דמהני בעלמא, דאי אמרת לא מהני, אמרי: מאמר לקנות וביאה לקנות, ומדמאמר לא מהני, ביאה 

נמי לא מהניא, ואתי למיבעל אחר ביאה.

ומ"ט אמור רבנן: ביאה פסולה יש אחריה כלום?^◊נ:

אמרי: [רבנן]!◊נ:
אי ביאה אחר הגט היא, גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה, ואי ביאה אחר מאמר היא, גזירה 

ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה.

ומ"ט אמור רבנן: האי חליצה פסולה אין אחריה כלום?^◊נ:

מאי לגזור?אמרי: [רבנן]^!◊נ:

נגזור חליצה אחר הגט משום חליצה אחר חליצה,!!נ:
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כל כי הני תחלוץ ותיזילִ ¿!נ:

ליגזור חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביאה!!נ:

אטו חליצה אחר מאמר מי לא בעיא גט למאמרו? חליצה אחר ביאה נמי בעיא גט לביאתו.¿!נ:
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