יבמות ג
קדשה לשם אישות
קדשה לשם יבמות

חכמים
צריכה גט
צריכה גט

רבי
צריכה גט
לא צריכה גט

קדשה לשם יבמות
רב יוסף
אביי – התקדשי לי
במאמר יבמים
רבא – התקדשי לי
בזיקת יבמין
רב שרביא – חליצה
פסולה
רב אשי – ייבם על ת אי
והת אי לא התקיים
רבי א – ייבם על ת אי
בלי לעשות ת אי כפול
יבמה 1

מאמר

חכמים – צריכה גט – קידושין
תקפים

רבי – לא צריכה גט –
קידושין לא תקפים
כעודר ב כסי גר וכסבור שהוא
שלו
מאמר חל על הזיקה – וחליצה
מפקיע לזיקה
יש זיקה ,וחליצה מפקיעה את
הזיקה
פוטרת היבמה ומפקיעה את
הזיקה
יש ת אי בחליצה

אין ת אי בחליצה

בעי ן ת אי כפול

לא בעי ן ת אי כפול

מאמר לא חל על הזיקה אלא עובד
בפ י עצמו
אין זיקה ולכן לא מש ה אם זה
לפ י/אחרי חליצה.
אי ה פוטרת ועדיין יש זיקה

יבמה 2
חלץ – הוה אמי א – שצריך לחלוץ –
חיזוק לשמואל וקושי לרב יוסף
מסק ה – מדובר במקרה שחלץ אבל לא שצריך

צריכה גט
לאחר שחלץ ,מה האיסור
כלפי שאר האחים
מש תי ו – אין אחר חליצה
כלום

ר' יוח ן
בלאו )לא יב ה(

ריש לקיש
בכרת )אשת אח(

מסתדר – חידוש שאין
קידושין תופסים

קושי :למה צריך ללמדי ו – הרי ברור
שאין קידושין תופסים!
תירוץ :לא כל מקרה במש ה חידוש

שלוש מחלוקות בדבר

בעלה
חלצה
הטעם

ת א קמא

ר' חמיה

בתחילה אין אחריה כלום
באמצע יש אחריה כלום
אין אחריה כלום

אין אחריה כלום

גזרי ן בעילה אחר גט משום
בעילה אחר בעילה
לא גוזרים חליצה משום

אין שום טעם לגזור
בבעילה או חליצה כי
בגלל שזה מדאורייתא
כולם יודעים שאין
אחר בעילה/חליצה
כלום

אבא יוסי בן יוח ן איש
ירושלים משום ר' מאיר
בתחילה אין אחריה כלום
באמצע ובסוף יש אחריה
כלום
גזרי ן בעילה כמו ת א קמא
וגזרי ן חליצה משום בעילה

