
 :פרק רבן גמליאל )ה'(

 
 יבם א' ויבמה א'

 
 דין מדאורייתא פעולה ב' פעולה א'

 חליצה חליצה או ייבום גט מאמר 1

 גט מותרת לשוק חלץ מאמר 2

 כמצותההרי זו  נשואין בעל מאמר 3

 גט וחליצה חליצה או ייבום מאמר גט 4

 7גט וחליצה נשואין בעל גט 5

 חליצה כלוםאין אחר  מותרת לשוק חלץ גט 6

 מותרת לשוק מאמר חלץ 7

 מותרת לשוק גט חלץ 8 1אין אחר חליצה כלום

 מותרת לשוק בעל חלץ 9

 נשואין מאמר בעל 10

 מגורשת גט בעל 11 אין אחר ביאה כלום

 נשואין חלץ בעל 12
  

 
 א' וב' יבמות / ב' יבמין ויבמה א' יבם

 
 דין מדאורייתא יבמה ב' יבמה א'

 2גט לשתיהן וחליצה לאחת מהן חליצה או ייבום מאמר רמאמ 1

 גט לא' וחליצה לאחת מהן חליצה או ייבום גט מאמר 2

 7גט לשתיהן וחליצה לאחת מהן נשוי לב' בעל מאמר 3

 גט לא' מותרות לשוק חלץ מאמר 4

 3חליצה לאחת מהן חליצה או ייבום גט גט 5

 7הןגט לב' וחליצה לאחת מ נשוי לב' בעל גט 6

 גט לב' וחליצה לאחת מהן חליצה או ייבום מאמר גט 7

 אין אחר חליצה כלום מותרות לשוק חלץ גט 8

 מותרות לשוק 4חלץ חלץ 9

 אין אחר חליצה כלום
 5מח' -א' מותרת לשוק / ב'  מאמר חלץ 10

 מותרות לשוק 4גט חלץ 11

 5מח' -א' מותרת לשוק / ב'  בעל חלץ 12

 שוי לא'נ 6בעל בעל 13

 4אין אחר ביאה כלום
 נשוי לא' מאמר בעל 14

 נשוי לא' גט בעל 15

 נשוי לא' חלץ בעל 16

יש מאמר או  . מאמר או ביאה אין תופסין אחר חליצה כדעת ר"ע הסובר שאין קידושין תופסין בחייבי לאוין, אבל לרבנן1
 בעילה אחר חליצה וצריך ליתן לה גט.

 מאמר ונותן גט וחליצה לא' )גזירה משום ב'( והב' אינה צריכה גט ומותר בקרובותיה. אין מאמר אחר -. ר"ג 2
 אין גט אחר גט, וחולץ לא' ומותר בקרובות ב'. -. ר"ג 3
 . מותר בקרובות שניה.4
 -כרת איסור ב, לריש לקיש שצרת חלוצה אסורה אי צריכה גט מח' ר"ע וחכמים -לאו בשצרת חלוצה אסורה  )י:( . לר' יוחנן5

 .אין צריכה גט לכו"ע
הוא בונה ואין בונה ב' בתים, ולפ"ז מעירים תוס' )כתובות ל. ד"ה אי( בית א'  -עובר בעשה  )יא.(: לרש"י . ביבם א' וב' יבמות6

 אבל לר"ת גם בכה"ג עובר בלאו. .דאתיא דוקא כמ"ד לר"ע אין קידושין תוספין בחייבי עשה
 חליצה.גט נוסף או ואין צריך  בין בתחילה בין באמצע בין בסוף, ולכן די בגט לביאתו אין אחר ביאה כלום -. ר' נחמיה 7
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