
 

  צא יבמות 
  

בתראי מודו  - הוðארב   
לקמאי, קמאי לא מודו 

  לבתראי 

רבי יוחðן אמר: קמאי מודו 
לבתראי, בתראי לא מודו  

  לקמאי 

על ðכסי    ר' יוסי אומר: כתובתה 
  בעלה הראשון 

  ממוðא הוא  
כתובה דלמשקל ומיפק  

  קאי;

  (לאשה) דמדידיה לדידה 

רבי אלעזר אומר: הראשון זכאי  
במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת  

  ðדריה 

  ממוðא הוא  
  תותיה ה בתהðי די

  

  (לגבר)  דמדידה לדידיה

רבי שמעון אומר: ביאתה או  
חליצתה מאחיו של ראשון פוטרת  

  צרתה, ואין הולד ממðו ממזר 

  ביאה דלאחר מיתה    ביאה דאיסורא  

 
  מותרת לחזור לו.    -ואם ðיסת שלא ברשות  

  אמר רב הוðא אמר רב: הכי הלכתא.   :פסיקה
א"ל רב ðחמן: גðבא גðובי למה לך? אי סבירא לך כרבי שמעון, אימא: הלכה   :על רב  1 קושי

  כרבי שמעון, דשמעתיך כרבי שמעון קאזלה!  
  וכי תימא, אי אמיðא הלכה כרבי שמעון, משמע אפילו בקמייתא,   :ðיסיון לתרץ

  כה כר' שמעון באחרוðה!  אימא: הל :ייהדח
  קשיא.  

מכלל ד   - " הלכה" א"ר ששת: אמיðא, כי ðיים ושכיב רב אמרה להא שמעתתא, : על רב  2 קושי
  פליגי, מאי הוה לה למיעבד? מיאðס אðסה!    

כל עריות שבתורה אין צריכות הימðו גט, חוץ מאשת איש שðיסת  ועוד תðיא:  :חיזוק לקושי
גיטא, על פי בית דין הוא דבעיא גיטא, על פי עדים לא בעיא   :תאהבריידיוק מ; על פי ב"ד

עשו ב"ד    ר' שמעון אומר: מðי? אילימא רבי שמעון, על פי בית דין מי בעיא גט? והתðיא, 
אידי ואידי לא בעיא גט!  כשגגת איש באשה,  - , על פי עדים  כזדון איש באשה   - בהוראתן  

  אלא לאו רבðן היא!  
  

  3תירוץ   2תירוץ   1תירוץ   קושיה  
' רדברי 

עשו  שמעון 
  ב"ד בהוראתן 

  כזדון איש באשה 
בא על אשת איש  

תצא   –במזיד 
  מזה ומזה 

  ה ככווðת איש באש 
כדבר שרוצה  

  -להתחתן עם אשה  
  ובעיא גט 

כזדון איש באשה  
ומיתסרא על  

  בעלה 

  כזדון איש באשה  
  ולא מתיא קרבן 

כשגגת איש    על פי עדים 
    באשה

מותר לבעלה  
  הראשון 

כשלא בכווðת איש  
    באשה

זðה עם  כגבר שמ
  ולא בעיא גט  -אשה 

כשגגת איש  
ולא  באשה

מיתסרא על  
  בעלה 

כשגגת איש  
ומתיא  באשה
  קרבן 

דיוק 
  הברייתא מ

אידי ואידי לא  
ðגד   –  בעיא גט

הברייתא  
  ראשוðה  ה

ריך גט  הראשון כן צ
  בברייתאכמו  –

  הראשוðה 

מדבר על  
איסורא ולא על  

  גט בכלל 

  קרבןמדבר על 
  ולא על גט בכלל 

  
  הא קמייתא רבðן היא, ותריץ הכי: חוץ מאשת איש, ושðיסת ע"פ ב"ד.   :4תירוץ  

  
   



 

  מי אמריðן, מאי הוה לה למיעבד?   :על רב ששת ות קושי
  תירוץ  המשðה שממðה מקשים   

מלכות מדי, לשם מלכות יון,  כתב לשם מלכות שאיðה הוגðת, לשם    עולא
לבðין הבית, לחורבן הבית, היה במזרח וכתב במערב, במערב וכתב  

; ואמאי? לימא מאי  תצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו בה  - במזרח  
  הוה לה למיעבד! 

איבעי לה  
לאקרויי  

  לגיטא 

רב שימי  
  בר אשי 

תצא מזה    -וðית  הכוðס את יבמתו, והלכה צרתה וðשאת, וðמצאת זו איל 
  ; ואמאי? ðימא מאי הוה לה למיעבד! ומזה, וכל הדרכים האלו בה

איבעי לה  
  לאמתוðי 

כל עריות שאמרו פוטרות צרותיהן, הלכו צרות וðישאו, וðמצאו אלו    אביי 
; ואמאי? ðימא מאי  תצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו בה   - אילוðית  

  הוה לה למיעבד! 

איבעי לה  
  וðי לאמת

כתב סופר גט לאיש ושובר לאשה, וטעה וðתן גט לאשה ושובר לאיש    רבא
וðתðו זה לזה וזה לזה, ולאחר זמן הרי הגט יוצא מתחת ידי האיש ושובר  

; ואמאי?  תצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו בה  - מתחת ידי האשה  
  ðימא מאי הוה לה למיעבד! 

איבעי לה  
לאקרויי  

  לגיטא 

תצא מזה ומזה, וכל הדרכים    -שיðה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה    אשי  רב
  ; ואמאי? ðימא מאי הוה לה למיעבד! האלו בה 

איבעי לה  
לאקרויי  

  לגיטא 
איבעי לה    כו'!  תצא מזה ומזה  - כðסה בגט קרח    רביðא 

לאקרויי  
  לגיטא 

  


