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    """"ַּגְמִליֵאלַּגְמִליֵאלַּגְמִליֵאלַּגְמִליֵאל    ַרָּבןַרָּבןַרָּבןַרָּבן""""    ––––' ' ' ' ההההפרק פרק פרק פרק     יבמותיבמותיבמותיבמותמסכת מסכת מסכת מסכת 
            בבבב- - - - , א, א, א, אננננ .1

ָנה          ִמׁשְ

ְמִליֵאל ן ּגַ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ט,  ט ַאַחר ּגֵ   ֵאין ּגֵ

  ְולֹא ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר, 
ִעיָלה,  ִעיָלה ַאַחר ּבְ   ְולֹא ּבְ
  ְולֹא ֲחִליָצה ַאַחר ֲחִליָצה. 

  

  אֹוְמִרים:  ִמיםֲחָכ וַ 
ט,  ט ַאַחר ּגֵ   ֵיׁש ּגֵ

  ְוֵיׁש ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר. 
ִעיָלה    ֲאָבל לֹא ַאַחר ּבְ

לּום.    ְולֹא ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ
  

יַצד    ?ּכֵ
יִבְמּתוֹ  ה ַמֲאָמר ּבִ ט  ,ָעׂשָ   ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ֲחִליָצה.  - ְוָנַתן ָלּה ּגֵ
ה ַמֲאָמר ַוֲחִליָצה  ט. ְצִריָכה  - ָעׂשָ   ֵהיֶמּנּו ּגֵ

ה ַמֲאָמר  ִמְצָוָתּה ָעׂשָ   . ּוָבַעל ֲהֵרי זֹו ּכְ
ה ַמֲאָמר  ט ְוָעׂשָ ט  - ָנַתן ּגֵ   ֲחִליָצה. וַ ְצִריָכה ּגֵ

ט ּוָבַעל  ט ַוֲחִליָצה.  - ָנַתן ּגֵ   ְצִריָכה ּגֵ
ט ְוָחַלץ  לּום.  - ָנַתן ּגֵ   ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ

  

ה ַמֲאָמר,    ָחַלץ ְוָעׂשָ
  ט ּוָבַעל, ָנַתן ּגֵ 

ה ַמֲאָמר,  ַעל ְוָעׂשָ   אֹו ּבָ
ט ְוָחַלץ  לּום.   - ָנַתן ּגֵ   ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ

  

יָבָמה   נ,ב   ַאַחת ְלָיָבם ֶאָחד,  ַאַחת ּבִ
י ְיָבמֹות ְלָיָבם ֶאָחד.  תֵּ ׁשְ   ְוַאַחת ּבִ

  

יַצד?    ּכֵ
זֹו  זֹו ּוַמֲאָמר ּבָ ה ַמֲאָמר ּבָ ֵני ִגיטִּ  - ָעׂשָ    .ין ַוֲחִליָצהְצִריכֹות ׁשְ

זֹו ְוֵגט ָלזֹו  ט ַוֲחִליָצה -ַמֲאָמר ּבָ   .ְצִריָכה ּגֵ
זֹו ּוָבַעל ֶאת זֹו  ין ַוֲחִליָצה -ַמֲאָמר ּבָ ֵני ִגיטִּ   .ְצִריכֹות ׁשְ

זֹו ְוָחַלץ ָלזוֹ  ט.  -  ַמֲאָמר ּבָ   ָהִראׁשֹוָנה ְצִריָכה ּגֵ
ט ָלזֹו ְוֵגט ָלזֹו    ה. ְצִריכֹות ֵהיֶמּנּו ֲחִליָצ  - ּגֵ

ט ָלזֹו ּוָבַעל ֶאת זֹו  ט ַוֲחִליָצה.  - ּגֵ   ְצִריָכהּגֵ
זֹו  ט ָלזֹו ּוַמֲאָמר ּבָ טְצִריָכה  -ּגֵ   ַוֲחִליָצה.  ּגֵ

ט ָלזֹו ְוָחַלץ ָלזֹו  לּום.  -ּגֵ   ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ
  

   ,ָחַלץ ְוָחַלץ
ה ַמֲאָמר,    אֹו ָחַלץ ְוָעׂשָ

ַעל,  ט ּוּבָ   ָנַתן ּגֵ
ַעל ּוָב    ַעל, אֹו ּבָ

ה ַמֲאָמר,  ַעל ְוָעׂשָ   אֹו ּבָ
ט  לּום,  - ָחַלץ וְ ָנַתן ּגֵ   ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ

  

י ְיָבמֹות,  תֵּ ין ָיָבם ֶאָחד ִלׁשְ   ּבֵ
ֵני ְיָבִמין ִליָבָמה ַאַחת.  ין ׁשְ   ּבֵ

  

ה ַמֲאָמר,    ָחַלץ ְוָעׂשָ
ט ּוָבַעל,    ָנַתן ּגֵ

ה ַמֲאָמר,  ַעל ְוָעׂשָ   אֹו ּבָ
ט לּום,  -  ְוָחַלץ  ְוָנַתן ּגֵ   ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ

ּסֹוף.  ין ּבַ ֶאְמַצע, ּבֵ ין ּבָ ה, ּבֵ ִחּלָ תְּ ין ּבַ   ּבֵ
  

ִעיָלה,    ְוַהּבְ
ה ִחּלָ תְּ ִהיא ּבַ ְזַמן ׁשֶ לּום,  - ּבִ   ֵאין ַאֲחֶריָה ּכְ

ֶאְמַצע ו לּום.  -  ּסֹוףַב ּבָ   ֵיׁש ַאֲחֶריָה ּכְ
   

  רש"י
  מתני' 

. סדר משנה זו שלא תטעה לשבש הגירסא רבן גמליאל אומר
שבספרים סדר יבם אחד ויבמה אחת תחלה מפרש דין גט 

ר ואח''כ מפרש דין מאמר וביאה וחליצה וביאה שאחר מאמ
וחליצה שאחר הגט ואח''כ דין מאמר וגט וביאה שאחר 
החליצה ואח''כ דין מאמר וגט וחליצה שאחר הביאה וכן סדר 

   יבם א' ושתי יבמות:
. שתי יבמות לאדם אחד מאח אחד ונתן גט לזו אין גט אחר גט

וגט לזו אינו אסור בקרובות שניה דאי קמא אהני הא פקעה 
יקה דתרוייהו והוי כמגרש נכרית ואי קמא לא אהני למידחי ז

בתרא נמי לא אהני והלכך לאו גרושתו היא וכן שני יבמין 
ליבמה אחת ונתן זה גט וזה גט האחרון אינו כלום ומותר 

   בקרובותיה וטעמא כדפרישית:
. בין ביבם אחד לשתי יבמות בין שני ולא מאמר אחר מאמר

אין כלום לפסול את הראשונה עליו  יבמים ליבמה אחת האחרון
ולא  ואינה צריכה הימנו גט ולא ליאסר בקרובות השניה:

. בא על זו וחזר ובא הוא או אחיו על צרתה בעילה אחר בעילה
   ביאת זנות בעלמא הוא ואין אסור בקרובותיה:

. דקמא לא דחה לגמרי הלכך אכתי איכא פלגא יש גט אחר גט
אהני בתרא והויא גרושתו ואסור זיקה דהא בעיא חליצה הלכך 

   בקרובותיה:
. לאו אפלוגתא קאי אלא מלתא באנפי נפשה היא ואיבם כיצד

אחד ואיבמה אחת קאי והכי קאמר כיצד דין יבם ויבמה והכי 
   מפרש בגמ':

. ואם רצה לכנוס לא יכנוס דכיון דהתחיל צריכה הימנו חליצה
   בגירושין קיימא עליה בלא יבנה:

. דחליצה אפקעתה לזיקתה ובעי גט לאפקועי גטצריכה הימנו 
   קדושין דיליה דחליצה לא מפקעת קידושין:

   . מפרש בגמרא אף זו כמצותה:הרי זו כמצותה
. באותה יבמה עצמה אפי' ר''ג מודה דיש נתן גט ועשה מאמר

מאמר אחר הגט דמספקא ליה אי גט דחי אי לא ודלמא גט לא 
לרבנן דאמרי גט דוחה קצת דחי ואהני מאמר יבמין בה וכ''ש 

ומשייר קצת אהני מאמר למיקני שיורא דגט וצריך גט למאמרו 
   וחליצה לזיקתו ויבומי לא דמגט קמא קיימא עליה בלא יבנה:

. אסור לקיימה דקמה עליה בלא יבנה וצריכה גט נתן גט ובעל
לביאתו וחליצה לזיקתו גט לביאתו ואפילו לר' עקיבא דאמר 

ין בחייבי לאוין דהא הך מתני' כולה ר' אין קידושין תופס
עקיבא היא כדמפרש בגמ' הכא מודי דתפסי קידושי ביאה דגט 
לאו כחליצה דמי לאפקועי כולה זיקה הלכך לא עמדה עליו 

   בלאו גמור:
. לזיקתו ובגט לחודיה לא מפטרא [כמו] שאחר כונס את וחליצה

גט  יבמתו שיכול לפוטרה בגט משום דהוי ביאה פסולה משום
   קמא ולא קניא לגמרי:

. ואע''ג דחליצה פסולה היא דאי הוה אין לאחר חליצה כלום
בעי לייבומי לא מצי ואפ''ה דחיא לגמרי ואין אחריה כלום דאי 
הדר ומקדש לה במאמר או בביאה לא בעינן גט וכדרבי עקיבא 
דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין והכי מפרש בגמ' 

   דמתני' ר''ע היא:
. או נתן גט אחר חליצה או בעל אחר חלץ ועשה בה מאמר

חליצה אינו כלום כדתני בסיפא אין אחר חליצה כלום שאין 
מאמר וביאה תופסין בה אחר חליצה כר' עקיבא וגט דאחר 
חליצה לא הוה צריך למיתני לאשמועינן דאין כלום דלמאי 
ליהני ליתסורי בקרובותיה הא מיתסר וקאי מחמת חליצה 

איידי דבעי למיתני גט דאחר בעילה כדקתני או בעל ועשה  אלא
מאמר ונתן גט לאשמועינן דאין לאחר ביאה כלום זיקת יבומים 
ובהאי גט סגי ליה בלא חליצה תנא נמי גט דאחר חליצה והכי 

   מפרש בגמ':
. או נתן גט אחר ביאה או חלץ אחר ביאה או בעל ועשה מאמר

דגט שנתן אחר ביאה מגרש אין לאחר ביאה כלום זיקת יבמים 
לה כאשתו גמורה ולא בעיא חליצה ואם רצה להחזיר מחזירה 
וחליצה שעשה אחר ביאה אינה מועלת כלום דאין עליה זיקת 
יבמין ומאמר דאחר ביאה לא הוה צריך למיתני דפשיטא לן 
דלא מהני דלמאי ליהני הא אפילו מאמר אחר מאמר ביבם 

ה דמי דמאי קעביד הא אחד ויבמה אחת בתרא כמאן דליתי
מיתסר וקאי בקרובותיה אלא איידי דתנא רישא חלץ ועשה 
מאמר דאיצטריך לאשמועינן כר' עקיבא דאין קידושין תופסין 

   בחלוצתו תנא נמי בעל ועשה מאמר והכי מפרש בגמ':
. ארישא קאי וכדפרישית לעיל ואלישנא אין אחר חליצה כלום

נתן גט וחלץ הוה שייך דסיפא דקתני או בעל ועשה מאמר או 
  למיתני אין אחר ביאה כלום ובגמרא קא בעי ליה: 

. שוין אחת יבמה אחת ליבם אחד ואחת שתי יבמות ליבם אחד
כמו שאמרנו שיש אחר גט ראשון או אחר מאמר ראשון כלום 

   ואין אחר ביאה שבתחלה או אחר חליצה כלום:
   . בשתי יבמות ליבם אחד:כיצד

  המשך בעמוד הבא
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י   אֹוֵמר:  ְנֶחְמָיה ַרּבִ
ִע    יָלה ְוַאַחת ֲחִליָצה,ַאַחת ּבְ

ּסֹוף  ין ּבַ ֶאְמַצע ּבֵ ין ּבָ ה ּבֵ ִחּלָ תְּ ין ּבַ לּום -  ּבֵ   . ֵאין ַאֲחֶריָה ּכְ
        

ָמָרא    ּגְ

אן לֹא  אן לֹא ַעד ּכָ אן לֹא ַעד ּכָ אן לֹא ַעד ּכָ ִליֵגיַעד ּכָ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ א    ּפְ אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ             ::::ֶאּלָ
ט,  ֵגט ַאַחר ּגֵ ט, ּבְ ֵגט ַאַחר ּגֵ ט, ּבְ ֵגט ַאַחר ּגֵ ט, ּבְ ֵגט ַאַחר ּגֵ         ּבְ

        ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר, ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר, ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר, ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר, 
יָבָמה ט ֶאָחד ּבִ יָבָמהֲאָבל ּגֵ ט ֶאָחד ּבִ יָבָמהֲאָבל ּגֵ ט ֶאָחד ּבִ יָבָמהֲאָבל ּגֵ ט ֶאָחד ּבִ יָבָמה , ֲאָבל ּגֵ יָבָמה ְוַמֲאָמר ֶאָחד ּבִ יָבָמה ְוַמֲאָמר ֶאָחד ּבִ יָבָמה ְוַמֲאָמר ֶאָחד ּבִ             ....ייייְמַהנֵּ ְמַהנֵּ ְמַהנֵּ ְמַהנֵּ     ––––ְוַמֲאָמר ֶאָחד ּבִ

        
ַנן ַנןַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ ַנןַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ ַנןַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ י    ::::ַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ יָבָמה ְמַהּנֵ ט ּבִ יּגֵ יָבָמה ְמַהּנֵ ט ּבִ יּגֵ יָבָמה ְמַהּנֵ ט ּבִ יּגֵ יָבָמה ְמַהּנֵ ט ּבִ             ????ּגֵ

        
ָעְלָמא י ּבְ ְמַהּנֵ ּום ּדִ ָעְלָמאִמׁשּ י ּבְ ְמַהּנֵ ּום ּדִ ָעְלָמאִמׁשּ י ּבְ ְמַהּנֵ ּום ּדִ ָעְלָמאִמׁשּ י ּבְ ְמַהּנֵ ּום ּדִ             ....ִמׁשּ

ִאי ָאְמַרּתְ  ִאי ָאְמַרּתְ ּדְ ִאי ָאְמַרּתְ ּדְ ִאי ָאְמַרּתְ ּדְ י''''    ::::ּדְ יָלא ְמַהּנֵ יָלא ְמַהּנֵ יָלא ְמַהּנֵ ט: ָאְמִריָאְמִריָאְמִריָאְמִרי    - - - -     ''''ָלא ְמַהּנֵ טּגֵ טּגֵ טּגֵ יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּוִמ ּוִמ ּוִמ ּוִמ , ְלהֹוִציָאּה ְלהֹוִציָאּה ְלהֹוִציָאּה ְלהֹוִציָאּה  ַוֲחִליָצהַוֲחִליָצהַוֲחִליָצהַוֲחִליָצה, ְלהֹוִציָאּה ְלהֹוִציָאּה ְלהֹוִציָאּה ְלהֹוִציָאּה  ּגֵ יֵגט לֹא ְמַהּנֵ יֵגט לֹא ְמַהּנֵ יֵגט לֹא ְמַהּנֵ             ,,,,ֵגט לֹא ְמַהּנֵ
י יֲחִליָצה ַנִמי לֹא ְמַהּנֵ יֲחִליָצה ַנִמי לֹא ְמַהּנֵ יֲחִליָצה ַנִמי לֹא ְמַהּנֵ   , ֲחִליָצה ַנִמי לֹא ְמַהּנֵ

   .ל ַאַחר ֲחִליָצהל ַאַחר ֲחִליָצהל ַאַחר ֲחִליָצהל ַאַחר ֲחִליָצהְוָאֵתי ְלִמיְבַע ְוָאֵתי ְלִמיְבַע ְוָאֵתי ְלִמיְבַע ְוָאֵתי ְלִמיְבַע 
  

ַנן ַנןּוַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ ַנןּוַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ ַנןּוַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ י :ּוַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ יָבָמה ְמַהּנֵ יַמֲאָמר ּבִ יָבָמה ְמַהּנֵ יַמֲאָמר ּבִ יָבָמה ְמַהּנֵ יַמֲאָמר ּבִ יָבָמה ְמַהּנֵ             ????ַמֲאָמר ּבִ
        

ָעְלָמא י ּבְ ְמַהּנֵ ּום ּדִ ָעְלָמאִמׁשּ י ּבְ ְמַהּנֵ ּום ּדִ ָעְלָמאִמׁשּ י ּבְ ְמַהּנֵ ּום ּדִ ָעְלָמאִמׁשּ י ּבְ ְמַהּנֵ ּום ּדִ   . ִמׁשּ
ִאי ָאְמַרּתְ  ִאי ָאְמַרּתְ ּדְ ִאי ָאְמַרּתְ ּדְ ִאי ָאְמַרּתְ ּדְ י''''    ::::ּדְ ילֹא ְמַהּנֵ ילֹא ְמַהּנֵ ילֹא ְמַהּנֵ יּדְ ּוִמ ּוִמ ּוִמ ּוִמ  ּוִביָאה ִלְקנֹות,ּוִביָאה ִלְקנֹות,ּוִביָאה ִלְקנֹות,ּוִביָאה ִלְקנֹות, ,ִלְקנֹותִלְקנֹותִלְקנֹותִלְקנֹות ַמֲאָמרַמֲאָמרַמֲאָמרַמֲאָמר    ::::ָאְמִריָאְמִריָאְמִריָאְמִרי    ––––    ''''לֹא ְמַהּנֵ יַמֲאָמר לֹא ְמַהּנֵ יַמֲאָמר לֹא ְמַהּנֵ יַמֲאָמר לֹא ְמַהּנֵ יָאה ַנִמי לֹא ְמַהְנָיא    ,,,,ַמֲאָמר לֹא ְמַהּנֵ יָאה ַנִמי לֹא ְמַהְנָיאּבִ יָאה ַנִמי לֹא ְמַהְנָיאּבִ יָאה ַנִמי לֹא ְמַהְנָיאּבִ             ,,,,ּבִ

יָאה יָאהְוָאֵתי ְלִמיְבַעל ַאַחר ּבִ יָאהְוָאֵתי ְלִמיְבַעל ַאַחר ּבִ יָאהְוָאֵתי ְלִמיְבַעל ַאַחר ּבִ    .ְוָאֵתי ְלִמיְבַעל ַאַחר ּבִ
  

ַנן ַנןּוַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ ַנןּוַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ ַנןּוַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ סּוָלה    ::::ּוַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ יָאה ּפְ סּוָלהּבִ יָאה ּפְ סּוָלהּבִ יָאה ּפְ סּוָלהּבִ יָאה ּפְ לּום - ּבִ לּוםֵיׁש ַאֲחֶריָה ּכְ לּוםֵיׁש ַאֲחֶריָה ּכְ לּוםֵיׁש ַאֲחֶריָה ּכְ         ????ֵיׁש ַאֲחֶריָה ּכְ
        

ט ִהיא  ָאְמִרי:ָאְמִרי:ָאְמִרי:ָאְמִרי: יָאה ַאַחר ַהּגֵ ט ִהיא ִאי ּבִ יָאה ַאַחר ַהּגֵ ט ִהיא ִאי ּבִ יָאה ַאַחר ַהּגֵ ט ִהיא ִאי ּבִ יָאה ַאַחר ַהּגֵ ט    - - - - ִאי ּבִ יָאה ַאַחר ַהּגֵ ֵזיָרה ּבִ טּגְ יָאה ַאַחר ַהּגֵ ֵזיָרה ּבִ טּגְ יָאה ַאַחר ַהּגֵ ֵזיָרה ּבִ טּגְ יָאה ַאַחר ַהּגֵ ֵזיָרה ּבִ יָאה ַאַחר ֲחִליָצה    ,,,,ּגְ ּום ּבִ יָאה ַאַחר ֲחִליָצהִמׁשּ ּום ּבִ יָאה ַאַחר ֲחִליָצהִמׁשּ ּום ּבִ יָאה ַאַחר ֲחִליָצהִמׁשּ ּום ּבִ         ....ִמׁשּ
יָאה ַאַחר ַמֲאָמר ִהיא  יָאה ַאַחר ַמֲאָמר ִהיא ְוִאי ּבִ יָאה ַאַחר ַמֲאָמר ִהיא ְוִאי ּבִ יָאה ַאַחר ַמֲאָמר ִהיא ְוִאי ּבִ יָאהגְּ גְּ גְּ גְּ     - - - - ְוִאי ּבִ ּום ּבִ יָאה ַאַחר ַמֲאָמר, ִמׁשּ יָאהֵזיָרה ּבִ ּום ּבִ יָאה ַאַחר ַמֲאָמר, ִמׁשּ יָאהֵזיָרה ּבִ ּום ּבִ יָאה ַאַחר ַמֲאָמר, ִמׁשּ יָאהֵזיָרה ּבִ ּום ּבִ יָאה ַאַחר ַמֲאָמר, ִמׁשּ יָאה ֵזיָרה ּבִ יָאהַאַחר ּבִ יָאהַאַחר ּבִ יָאהַאַחר ּבִ   . ַאַחר ּבִ

  
ַנן ַנןּוַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ ַנןּוַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ ַנןּוַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ סּוָלה     ::::ּוַמאי ַטֲעָמא ֲאמּור ַרּבָ סּוָלה ַהאי ֲחִליָצה ּפְ סּוָלה ַהאי ֲחִליָצה ּפְ סּוָלה ַהאי ֲחִליָצה ּפְ לּום    - - - - ַהאי ֲחִליָצה ּפְ לּוםֵאין ַאֲחֶריָה ּכְ לּוםֵאין ַאֲחֶריָה ּכְ לּוםֵאין ַאֲחֶריָה ּכְ    ?ֵאין ַאֲחֶריָה ּכְ

  
  ? ַמאי ִלְגזֹורַמאי ִלְגזֹורַמאי ִלְגזֹורַמאי ִלְגזֹור    ::::ָאְמִריָאְמִריָאְמִריָאְמִרי

ּום ֲחִליָצה ַאַחר ֲחִליָצה ט ִמׁשּ ּום ֲחִליָצה ַאַחר ֲחִליָצהִנְגזֹור ֲחִליָצה ַאַחר ַהּגֵ ט ִמׁשּ ּום ֲחִליָצה ַאַחר ֲחִליָצהִנְגזֹור ֲחִליָצה ַאַחר ַהּגֵ ט ִמׁשּ ּום ֲחִליָצה ַאַחר ֲחִליָצהִנְגזֹור ֲחִליָצה ַאַחר ַהּגֵ ט ִמׁשּ י ָהֵני -  ִנְגזֹור ֲחִליָצה ַאַחר ַהּגֵ ל ּכִ י ָהֵניּכָ ל ּכִ י ָהֵניּכָ ל ּכִ י ָהֵניּכָ ל ּכִ ֲחלֹוץ ְוֵתיִזיל    ּכָ ֲחלֹוץ ְוֵתיִזילּתַ ֲחלֹוץ ְוֵתיִזילּתַ ֲחלֹוץ ְוֵתיִזילּתַ         !!!!ּתַ
יָאה ִליְגזֹורִליְגזֹורִליְגזֹורִליְגזֹור ּום ֲחִליָצה ַאַחר ּבִ יָאהֲחִליָצה ַאַחר ַמֲאָמר ִמׁשּ ּום ֲחִליָצה ַאַחר ּבִ יָאהֲחִליָצה ַאַחר ַמֲאָמר ִמׁשּ ּום ֲחִליָצה ַאַחר ּבִ יָאהֲחִליָצה ַאַחר ַמֲאָמר ִמׁשּ ּום ֲחִליָצה ַאַחר ּבִ ט ְלַמֲאָמרֹו?    - - - -     ֲחִליָצה ַאַחר ַמֲאָמר ִמׁשּ ֲעָיא ּגֵ ט ְלַמֲאָמרֹו?ַאּטּו ֲחִליָצה ַאַחר ַמֲאָמר ִמי ָלא ּבָ ֲעָיא ּגֵ ט ְלַמֲאָמרֹו?ַאּטּו ֲחִליָצה ַאַחר ַמֲאָמר ִמי ָלא ּבָ ֲעָיא ּגֵ ט ְלַמֲאָמרֹו?ַאּטּו ֲחִליָצה ַאַחר ַמֲאָמר ִמי ָלא ּבָ ֲעָיא ּגֵ       !!!!ַאּטּו ֲחִליָצה ַאַחר ַמֲאָמר ִמי ָלא ּבָ

ט ְלִביָאתוֹ  ֲעָיא ּגֵ יָאה ַנִמי ּבָ ט ְלִביָאתוֹ ֲחִליָצה ַאַחר ּבִ ֲעָיא ּגֵ יָאה ַנִמי ּבָ ט ְלִביָאתוֹ ֲחִליָצה ַאַחר ּבִ ֲעָיא ּגֵ יָאה ַנִמי ּבָ ט ְלִביָאתוֹ ֲחִליָצה ַאַחר ּבִ ֲעָיא ּגֵ יָאה ַנִמי ּבָ   . ֲחִליָצה ַאַחר ּבִ
  
  
  
  
  
  

  רש"י
. כרבנן דיש צריכות שני גיטין

מאמר אחר מאמר וייבומי לא 
דהיכי ליעביד אי לייבומי 
לתרוייהו הוו להו שני בתים ואי 
לחדא הואיל וחברתה ביה אגידא 

   הוה ליה בונה שני בתים:
. לאחת מהן ופוטרת וחליצה
   צרתה:

. פסל גט של ט לזומאמר לזו וג
אחרונה את הראשונה דקם ליה 
בלא יבנה וצריכה גט למאמרו 
וחליצה לזיקתו דחליצה לא 
מפקעא קידושין וגט לא מפקע 

   זיקה:
. אסור מאמר לזו ובעל את זו

לקיימה דהואיל וקמייתא אגידא 
ביה הוו להו שני בתים וצריכות 
שני גיטין זו גט למאמרו וזו גט 

ת מהן לביאתו וחליצה לאח
ופוטרת צרתה אבל בגט לחודיה 
לא נפקא בעלת ביאה הואיל 

   דביאה פסולה היא:
. בעלת מאמר מאמר בזו וחלץ לזו

הראשונה צריכה גט למאמר 
דחליצה דאידך לא מפקעה 

   למאמרו:
. אחת צריכות הימנו חליצה

ואסור בקרובות שניה דרבנן הוא 
   דאמרי יש גט אחר גט:

גט גט לזו ובעל את זו צריכה 
. ואסור לקיימה דקמה וחליצה

עליה בלא יבנה משום גט 
דראשונה ובגט לחודיה לא נפקא 

   משום דביאה פסולה היא:
. דאי הדר אין לאחר חליצה כלום

מקדש לה לצרתה לא תפסי בה 
קידושין כרבי עקיבא: חלץ וחלץ 
או חלץ ועשה מאמר ונתן גט 
ובעל וקתני סיפא אין לאחר 

שו חלץ חליצה כלום. והכי פירו
לזו וחלץ לזו מותר בקרובות 
שניה שאין אחר חליצה ראשונה 
שום זיקת יבמין וחליצה 
בתרייתא לאו כלום היא וכן חלץ 
לזו ומאמר לזו וכן נתן גט לזו 
אחר חליצת זו וכן בעל לזו אחר 
חליצה של זו אין מעשה האחרון 

   כלום:
  

   . תחלה וחזר ובעל לשניה:או בעל
   . בשניה או נתן גט לשניה או חלץ לשניה אין אחר ביאה ראשונה כלום ומעשה אחרון לא חשיב ומותר בקרובות שניה:ה מאמראו בעל ועש

   . ארישא קאי ואסיפא שייך למימר אין אחר ביאה כלום ובגמרא קמיבעיא לה:אין אחר חליצה כלום
   מות:. בכל הדין האמור למעלה ביבם א' ובב' יבבין שני יבמין ליבמה אחת

. איבם א' ואיבמה אחת קמהדר ואע''ג דתניא לעיל הדר תניא הכא משום סיפא דבעי לפלוגי בין ביאה לחליצה כדקתני חליצה בין חלץ ועשה מאמר ונתן גט ובעל כו'
  בתחלה בין באמצע בין בסוף אין אחריה כלום והבעילה בזמן שהיא בתחלה כו' ולאשמועינן פלוגתא דרבי נחמיה ורבנן:

   . בין מאמר לגט כגון גט לזו וחלץ לזו וחזר ועשה בה מאמר או בבעלת הגט לא מהני מאמר ולא בעיא גט למאמרו:בתחלה בין באמצע בין
ואע''ג  . אחר מאמר וגט חלץ אין אחריה כלום וחליצה גמורה היא ואי הדר עביד מאמר לא בעיא גט דחליצה גירושין גמורים היא וקמה בלאו גמור עליהבסוף

   ליצה פסולה הואי:דח
  . כגון גט לזו ובעל לזו וחזר ועשה מאמר בשלישית אסור בקרובותיה:הביאה באמצע

   . גט לזו ומאמר לזו וחזר ובא על האחת יש אחר ביאה זו זיקת יבמין וכי מפיק לה בעיא חליצה ולא סגי לה בגט:ובסוף
   ר ביאה לא מהני:. ונפקא בגט ובלא חליצה ואי הדר קדיש לאידך אחאין אחריה כלום

  
  גמ'

   . או מאמר אחד ביבמה מהני גט ביבמה למיקם עליה בלא יבנה ושוב לא ייבם ומאמר ביבמה מהני לה להצריכה גט למאמרו אי בעי לאפוקה:אבל גט אחד ביבמה
   . הא מדאורייתא חליצה הוא דמהני בה ומשום גט לא קרינא בה שלא בנה:מ''ט אמור רבנן גט ביבמה מהני

   . בכל הנשים להתגרש ואי אמרת הכא לא מהני ואם רצה לכונסה אחר הגט יכנוס:דבעלמא מהני משום
   . אינשי גט להוציא וחליצה נמי להוציא מדגט לא מהני ליה כו':אמרי

   . לאסור חברתה עליו הא מן התורה קנין לא הוי ביבמה אלא בביאה:ומ''ט אמור רבנן מאמר ביבמה מהני
   קידושי אשה קונים אותה ואתי למבעל אחר ביאה והוה ליה בונה שתי בתים דאיסורא דאורייתא:. משום דמהני בעלמא

צה . ביאה פסולה יש אחריה זיקת יבמין כדתנן לעיל מאמר בזו ובעל לזו צריכות שני גיטין וחליצה ולא אמרינן תיסגי לבעלת ביאה בגט בלא חליומ''ט אמור רבנן
   יצה:ותיפטר אף חברתה בביאתה מן החל

   . כגון גט לזו ובעל לזו דאמרינן צריכה גט וחליצה ולא סגי בגט לחודיה כשאר יבמה שכונסה:אי ביאה אחר הגט היא
. דאי אמרת תיסגי לה בגט אתי למימר מדקניא ביאה אחר הגט בביאה גרידתא אלמא מעליותא היא ואתי למיבעל גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה

   ליצה:לכתחלה אחר ח
. כגון מאמר לזו ובעל לזו להכי תנן צריכות שנים גט וחליצה דאי אמרת בגט סגי לה אמרי ביאה של זו אחר קנין של זו מעליותא היא ואתי ואי ביאה אחר מאמר היא

   למעבד ביאה אחר ביאה וקא פגע באיסור אשת אח:
   . שאחר גט או אחר מאמר:חליצה פסולה

   בד מאמר או גט לשלישית לא מהני:. דאי הדר עאין אחריה כלום
   . דלא ליתי למיחלץ לשתי יבמות זו אחר זו או שני יבמין ליבמה אחת זה אחר זה:משום חליצה אחר חליצה

   . כלומר מאי איכפת לן כל ימיה תחלוץ:כל כי הני תחלוץ ותיזיל
תו למימר הכי דאטו חליצה אחר מאמר מי לא בעיא גט למאמרו והא דאמרינן . דלא ליתי למימר יבמה כנוסה יוצאת בחליצה בלא גט לא אמשום חליצה אחר ביאה

  אין אחריה כלום בדבר העשוי אחריה קאמר דאי הדר עביד גט או מאמר או חליצה בחברתה לא מיתסר בקרובותיה: 
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        נא, א נא, א נא, א נא, א     ––––ב ב ב ב , , , , ננננ .2
        :  :  :  :  ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ְמִליֵאלּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַמאי ַטֲעָמא ַמאי ַטֲעָמא ַמאי ַטֲעָמא ַמאי ַטֲעָמא          נא,א ן ּגַ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ    ?ַרּבָ
ָקא ֵליּה  ְמַסּפְ ָקא ֵליּה ּדִ ְמַסּפְ ָקא ֵליּה ּדִ ְמַסּפְ ָקא ֵליּה ּדִ ְמַסּפְ ט    ::::ּדִ טּגֵ טּגֵ טּגֵ ֵחי -  ּגֵ ֵחי ִאי לֹא ּדָ ֵחיִאי ּדָ ֵחי ִאי לֹא ּדָ ֵחיִאי ּדָ ֵחי ִאי לֹא ּדָ ֵחיִאי ּדָ ֵחי ִאי לֹא ּדָ   . ִאי ּדָ

            ????ִאי ָקֵני ִאי לֹא ָקֵניִאי ָקֵני ִאי לֹא ָקֵניִאי ָקֵני ִאי לֹא ָקֵניִאי ָקֵני ִאי לֹא ָקֵני    - - - - ַמֲאָמר ַמֲאָמר ַמֲאָמר ַמֲאָמר                                     
        

ט"""" טּגֵ טּגֵ טּגֵ ֵחי    - - - -     ּגֵ ֵחי ִאי לֹא ּדָ ֵחיִאי ּדָ ֵחי ִאי לֹא ּדָ ֵחיִאי ּדָ ֵחי ִאי לֹא ּדָ ֵחיִאי ּדָ ֵחי ִאי לֹא ּדָ             ".".".".????ִאי ּדָ
ֵחי  א ּדָ ֵחי ִאי ַקּמָ א ּדָ ֵחי ִאי ַקּמָ א ּדָ ֵחי ִאי ַקּמָ א ּדָ ְתָרא ַמאי ָקָעֵביד    - - - - ִאי ַקּמָ ְתָרא ַמאי ָקָעֵבידּבַ ְתָרא ַמאי ָקָעֵבידּבַ ְתָרא ַמאי ָקָעֵבידּבַ             ????ּבַ

ֵחי  א לֹא ּדָ ֵחי ִאי ַקּמָ א לֹא ּדָ ֵחי ִאי ַקּמָ א לֹא ּדָ ֵחי ִאי ַקּמָ א לֹא ּדָ ְתָרא נַ     - - - - ִאי ַקּמָ ְתָרא נַ ּבַ ְתָרא נַ ּבַ ְתָרא נַ ּבַ ֵחיּבַ ֵחיִמי לֹא ּדָ ֵחיִמי לֹא ּדָ ֵחיִמי לֹא ּדָ             ....ִמי לֹא ּדָ
        

            ?".?".?".?".ִאי ָקֵני ִאי לֹא ָקֵניִאי ָקֵני ִאי לֹא ָקֵניִאי ָקֵני ִאי לֹא ָקֵניִאי ָקֵני ִאי לֹא ָקֵני    - - - - ַמֲאָמר ַמֲאָמר ַמֲאָמר ַמֲאָמר """"
א ָקֵני  א ָקֵני ִאי ַקּמָ א ָקֵני ִאי ַקּמָ א ָקֵני ִאי ַקּמָ ְתָרא ַמאי ָקָעֵביד    - - - - ִאי ַקּמָ ְתָרא ַמאי ָקָעֵבידּבַ ְתָרא ַמאי ָקָעֵבידּבַ ְתָרא ַמאי ָקָעֵבידּבַ             ????ּבַ

א לֹא ָקֵני  א לֹא ָקֵני ְוִאי ַקּמָ א לֹא ָקֵני ְוִאי ַקּמָ א לֹא ָקֵני ְוִאי ַקּמָ ְתָרא ַנִמי לֹא ָקֵני    - - - - ְוִאי ַקּמָ ְתָרא ַנִמי לֹא ָקֵניּבַ ְתָרא ַנִמי לֹא ָקֵניּבַ ְתָרא ַנִמי לֹא ָקֵניּבַ   . ּבַ
  

ֵייֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה ֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ
ְמִליֵאלּומֹוֶדה " ן ּגַ ט ַאַחר ַמֲאָמר,  :ַרּבָ ׁש ּגֵ ּיֵ   ׁשֶ

ט, ַמֲאָמר ַא וּ           ַחר ַהּגֵ
יָאה ּוַמֲאָמר, וְ         ט ַאַחר ּבִ   ּגֵ
יָאה ְוֵגט          ...."ּוַמֲאָמר ַאַחר ּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ָקא ֵליּה ְלַרּבָ ְמִליֵאלְוִאי ְמַסּפְ ן ּגַ ָקא ֵליּה ְלַרּבָ ְמִליֵאלְוִאי ְמַסּפְ ן ּגַ ָקא ֵליּה ְלַרּבָ ְמִליֵאלְוִאי ְמַסּפְ ן ּגַ ָקא ֵליּה ְלַרּבָ ִביָאה , ְוִאי ְמַסּפְ ֱהֵוי ּכְ ִביָאה ּתֶ ֱהֵוי ּכְ ִביָאה ּתֶ ֱהֵוי ּכְ ִביָאה ּתֶ ֱהֵוי ּכְ ה, וְ ּדִ ּתֶ ִחּלָ ה, וְ ְלַכּתְ ִחּלָ ה, וְ ְלַכּתְ ִחּלָ ה, וְ ְלַכּתְ ִחּלָ    !ְקֵניְקֵניְקֵניְקֵניִת ִת ִת ִת ְלַכּתְ
ַנן ָהא ּתְ ַנןּדְ ָהא ּתְ ַנןּדְ ָהא ּתְ ַנןּדְ ָהא ּתְ             ::::ּדְ

ה " ִחּלָ תְּ ִהיא ּבַ ְזַמן ׁשֶ ִעיָלה, ּבִ לּוםֵאין ַא  - ַהּבְ   !"ֲחֶריָה ּכְ
  

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאלָּ א ָאַמר ֶאלָּ א ָאַמר ֶאלָּ ֵייֶאלָּ   :ַאּבַ
ָדֵחי: ְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלם ֵגט ּדְ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ יָטא ֵליּה ְלַרּבָ ׁשִ ָדֵחיּפְ ֵגט ּדְ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ יָטא ֵליּה ְלַרּבָ ׁשִ ָדֵחיּפְ ֵגט ּדְ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ יָטא ֵליּה ְלַרּבָ ׁשִ ָדֵחיּפְ ֵגט ּדְ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ יָטא ֵליּה ְלַרּבָ ׁשִ ָקֵני    ,,,,ּפְ ָקֵניּוַמֲאָמר ּדְ ָקֵניּוַמֲאָמר ּדְ ָקֵניּוַמֲאָמר ּדְ   . ּוַמֲאָמר ּדְ

ַנן ַנןִמיהּו, ֲאמּור ַרּבָ ַנןִמיהּו, ֲאמּור ַרּבָ ַנןִמיהּו, ֲאמּור ַרּבָ ט, : ִמיהּו, ֲאמּור ַרּבָ ּה ּגֵ י ּבָ ַחד ַצד ְמַהּנֵ ט, ָהא ְיָבָמה, ּבְ ּה ּגֵ י ּבָ ַחד ַצד ְמַהּנֵ ט, ָהא ְיָבָמה, ּבְ ּה ּגֵ י ּבָ ַחד ַצד ְמַהּנֵ ט, ָהא ְיָבָמה, ּבְ ּה ּגֵ י ּבָ ַחד ַצד ְמַהּנֵ         ָהא ְיָבָמה, ּבְ
ּה  י ּבָ ּה ּוְבַחד ַצד ְמַהּנֵ י ּבָ ּה ּוְבַחד ַצד ְמַהּנֵ י ּבָ ּה ּוְבַחד ַצד ְמַהּנֵ י ּבָ   . ַמֲאָמרַמֲאָמרַמֲאָמרַמֲאָמרּוְבַחד ַצד ְמַהּנֵ

ט לֹא  ט ַאַחר ּגֵ ט לֹא ּגֵ ט ַאַחר ּגֵ ט לֹא ּגֵ ט ַאַחר ּגֵ ט לֹא ּגֵ ט ַאַחר ּגֵ ֵחי ּגֵ ֵחי ּדָ ֵחי ּדָ ֵחי ּדָ א    - - - - ּדָ ָחה ֵליּה ַקּמָ ָהא ּדָ אּדְ ָחה ֵליּה ַקּמָ ָהא ּדָ אּדְ ָחה ֵליּה ַקּמָ ָהא ּדָ אּדְ ָחה ֵליּה ַקּמָ ָהא ּדָ   . ּדְ
א    - - - - ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר לֹא ָקֵני ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר לֹא ָקֵני ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר לֹא ָקֵני ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר לֹא ָקֵני  ָהא ָקֵני ֵליּה ַקּמָ אּדְ ָהא ָקֵני ֵליּה ַקּמָ אּדְ ָהא ָקֵני ֵליּה ַקּמָ אּדְ ָהא ָקֵני ֵליּה ַקּמָ   . ּדְ

ט ַאַחר ַמֲאָמר ט ַאַחר ַמֲאָמרּגֵ ט ַאַחר ַמֲאָמרּגֵ ט ַאַחר ַמֲאָמרּגֵ ט    ,,,,ּגֵ טּוַמֲאָמר ַאַחר ַהּגֵ טּוַמֲאָמר ַאַחר ַהּגֵ טּוַמֲאָמר ַאַחר ַהּגֵ ָתא ָקא ָקֵני    - - - -     ּוַמֲאָמר ַאַחר ַהּגֵ ֵחי ְוַהאי ִמיּלְ ָתא ָקא ּדָ ָתא ָקא ָקֵניַהאי ִמיּלְ ֵחי ְוַהאי ִמיּלְ ָתא ָקא ּדָ ָתא ָקא ָקֵניַהאי ִמיּלְ ֵחי ְוַהאי ִמיּלְ ָתא ָקא ּדָ ָתא ָקא ָקֵניַהאי ִמיּלְ ֵחי ְוַהאי ִמיּלְ ָתא ָקא ּדָ   . ַהאי ִמיּלְ
  
ַנןוְ וְ וְ וְ  ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ             ????ַרּבָ
        

נַ  ינּו ֵליּה ַרּבָ ּקִ ל ַחד ְוַחד ּתַ נַ ּכָ ינּו ֵליּה ַרּבָ ּקִ ל ַחד ְוַחד ּתַ נַ ּכָ ינּו ֵליּה ַרּבָ ּקִ ל ַחד ְוַחד ּתַ נַ ּכָ ינּו ֵליּה ַרּבָ ּקִ ל ַחד ְוַחד ּתַ ט ּכָ ט ן ּגֵ ט ן ּגֵ ט ן ּגֵ יָבָמהוּ וּ וּ וּ ן ּגֵ יָבָמהַמֲאָמר ּבִ יָבָמהַמֲאָמר ּבִ יָבָמהַמֲאָמר ּבִ   . ַמֲאָמר ּבִ
  

סּוָלה יָאה ּפְ סּוָלהְוַהאי ּבִ יָאה ּפְ סּוָלהְוַהאי ּבִ יָאה ּפְ סּוָלהְוַהאי ּבִ יָאה ּפְ         : : : : ְוַהאי ּבִ
ֲאָמר ֲאָמרֲעִדיָפא ִמּמַ ֲאָמרֲעִדיָפא ִמּמַ ֲאָמרֲעִדיָפא ִמּמַ             ,,,,ֲעִדיָפא ִמּמַ

ֲאָמרּוְגִריָעא ּוְגִריָעא ּוְגִריָעא ּוְגִריָעא  ֲאָמרִמּמַ ֲאָמרִמּמַ ֲאָמרִמּמַ             ....ִמּמַ
        
ֲאָמר"""" ֲאָמרֲעִדיָפא ִמּמַ ֲאָמרֲעִדיָפא ִמּמַ ֲאָמרֲעִדיָפא ִמּמַ יּדְ  -    """"ֲעִדיָפא ִמּמַ יִאיּלּו ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר לֹא ְמַהּנֵ יִאיּלּו ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר לֹא ְמַהּנֵ יִאיּלּו ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר לֹא ְמַהּנֵ       ,,,,ִאיּלּו ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר לֹא ְמַהּנֵ

יָאה ַאַחר ַמֲאָמר  יָאה ַאַחר ַמֲאָמר ְוִאיּלּו ּבִ יָאה ַאַחר ַמֲאָמר ְוִאיּלּו ּבִ יָאה ַאַחר ַמֲאָמר ְוִאיּלּו ּבִ י    ––––ְוִאיּלּו ּבִ יְמַהּנֵ יְמַהּנֵ יְמַהּנֵ             ....ְמַהּנֵ
        
ֲאָמר"""" ֲאָמרּוְגִריָעא ִמּמַ ֲאָמרּוְגִריָעא ִמּמַ ֲאָמרּוְגִריָעא ִמּמַ טִאילּ ִאילּ ִאילּ ִאילּ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     - - - - " " " " ּוְגִריָעא ִמּמַ טּו ַמֲאָמר ַאַחר ַהּגֵ טּו ַמֲאָמר ַאַחר ַהּגֵ טּו ַמֲאָמר ַאַחר ַהּגֵ ּיּוָרא  ּו ַמֲאָמר ַאַחר ַהּגֵ יּה ׁשִ ּיּוָרא ָקֵני ְלכּוּלֵ יּה ׁשִ ּיּוָרא ָקֵני ְלכּוּלֵ יּה ׁשִ ּיּוָרא ָקֵני ְלכּוּלֵ יּה ׁשִ   . ֵגטֵגטֵגטֵגטּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָקֵני ְלכּוּלֵ

ט  יָאה ַאַחר ַהּגֵ ט ְוִאיּלּו ּבִ יָאה ַאַחר ַהּגֵ ט ְוִאיּלּו ּבִ יָאה ַאַחר ַהּגֵ ט ְוִאיּלּו ּבִ יָאה ַאַחר ַהּגֵ ּיּוָרא     - - - - ְוִאיּלּו ּבִ יּה ׁשִ ּיּוָרא ָלא ָקְנָיא ֵליּה ְלכּולֵּ יּה ׁשִ ּיּוָרא ָלא ָקְנָיא ֵליּה ְלכּולֵּ יּה ׁשִ ּיּוָרא ָלא ָקְנָיא ֵליּה ְלכּולֵּ יּה ׁשִ טּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ָלא ָקְנָיא ֵליּה ְלכּולֵּ טּגֵ טּגֵ טּגֵ       ....ּגֵ
  
  
  

  רש"י
. דאמר אין גט אחר גט בשתי מאי טעמא דר''ג

תסר בתרא יבמות או בשני יבמין דלא מי
   בקרובותיה:

. מאמר לזו וגט לזו פסל שיש גט אחר מאמר
   את הראשונה ואסור בקרובות שתיהן:

. גט לזו ומאמר לזו בעלת ומאמר אחר גט
   מאמר צריכה גט:

. אחר ביאה שאחר וגט אחר ביאה ומאמר
מאמר כגון מאמר לזו ובעל לזו וגט לשלישית 
מהני גט ואסור בקרובותיה: (דביאה פסולה 
היא בשניה דמאחר שעשה מאמר בראשונה 

   פסולות בשניה):
. גט לזו ובעל לזו ומאמר אחר ביאה וגט

ומאמר לשלישית קונה מאמר וצריכה גט 
   ואסור בקרובותיה:

. בדחיית הגט וקניית ואי אמרת מספקא ליה
   מאמר:

. הך ביאה אמצעית כביאה בתחלה תיהוי
 ותיקני ולא תהני מעשה שלישית בין בגט אחר

ביאה ומאמר בין במאמר אחר ביאה וגט ממה 
נפשך גט אחר ביאה ומאמר לא ליהני דאי 
מאמר קמא קני לגמרי תו לא מהני ביאה וגט 
אבתריה ואי מאמר לא קני מידי נמצאת ביאה 
של אחריו ביאה בתחלה וכשרה ותו לא מהני 
גט בשלישית דהא תנן הבעילה בזמן שהיא 

ר אחר בתחלה אין אחריה כלום וכן במאמ
ביאה וגט דאי גט קמא דחי תו לא מהני ביאה 
ומאמר אבתריה ואי גט לא דחי מידי נמצא 
ביאה שלאחריהן בתחלה וכשרה היא וקונה 

   ומאמר דבתריה לאו כלום היא:
. פשיטא ליה דגט דחי קצת ומאמר קני אלא

קצת הלכך ביאה של אחריהן אינה תחלה 
 ומיהו מ''ט יש מאמר אחר גט וגט אחר מאמר

ואין מאמר אחר מאמר ולא גט אחר גט 
דאמור רבנן בחד צד מהני בה גט לדחות חציה 

   וחד צד מהני בה מאמר לקנות חציה:
. כל גט אחר גט לא דחי דהא דחה ליה קמא

כח גט הלכך לאו כלום הוא ומותר בקרובותיה 
וכן מאמר אחר מאמר דהא קנה קמא כל כח 

   מאמר:
י דשייר . גט אחר מאמר מאהאי מילתא כו'

מאמר מן קמייתא דחי גט בבתרייתא וכן בשני 
יבמין מאי דשייר מאמר דקמא דחי גט 

   דבתרא:
. מאי דשייר גט דקמא מן מאמר אחר הגט

   הזיקה דלא דחייה קני מאמר דבתרא:
. דפליגי עליה דר''ג דאמרי יש גט אחר גט ורבנן

   אמרי לך:
. מן היבמין תיקנו ליה רבנן גט כל חד וחד

בכל היבמות הלכך ליכא למימר קמא ומאמר 
דחה כל כח הגט דקמא כל כח הגט דידיה 
דאית ליה בהך יבמה הוא דדחה אבל כח גט 
דאחוה בהך יבמה וכח גיטא דידיה בצרתה לא 
דחה וכן לענין מאמר. והאי ביאה פסולה כו'. 
כלומר להכי אמר ר''ג יש גט אחר ביאה שאחר 

אה מאמר ויש מאמר אחר ביאה וגט דהא בי
אמצעית שהיא פסולה עדיפא ממאמר וגריעא 

   ממאמר:
. דאילו ביאה אחר מאמר עדיפא ממאמר כו'

מהניא כדקתני גט אחר ביאה ומאמר אלמא 
   יש ביאה אחר מאמר:

וגריעא ממאמר דאילו מאמר אחר הגט קני 
. כל מה ששייר גט ליה לכוליה שיורא דגט

למאמר ואין מאמר אחר מועיל כלום אחריו 
ועשה מאמר בשלישית כדקאמר רבן  אם חזר

גמליאל אין מאמר אחר מאמר ולא שנא אי 
הוה מאמר ראשון אחר גט אי לא אין מאמר 
אחריו ולא פלוג בין שהיה מאמר ראשון 
בתחלה בין שהיה אחר הגט מדלא קתני מודה 

   רבן גמליאל שיש מאמר אחר מאמר וגט:
ואילו ביאה אחר הגט לא קניא ליה לכוליה 

. כל מה ששייר גט לביאה דיש גטשיורא ד
מאמר אחר ביאה וגט כדתנן הבעילה בזמן 
שהיא בתחלה אין אחריה כלום אבל באמצע 
יש אחריה כלום וכדאמר טעמא לעיל מ''ט 
אמור רבנן ביאה פסולה יש אחריה כלום כו': 

   ה''ג ונתן גט לזו וגט לזו ר''ג כו':
  



    """""ַרָּבן ַּגְמִליֵאל"ַרָּבן ַּגְמִליֵאל"ַרָּבן ַּגְמִליֵאל"ַרָּבן ַּגְמִליֵאל    ––––מסכת יבמות פרק ה' מסכת יבמות פרק ה' מסכת יבמות פרק ה' מסכת יבמות פרק ה' 
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        נא, א נא, א נא, א נא, א  .3
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

יַצד ָאַמר " ְמִליֵאלּכֵ ן ּגַ ט?  :ַרּבָ ט ַאַחר ּגֵ   ֵאין ּגֵ
  

נָּ  י ְיָבמֹות ׁשֶ תֵּ ט ָלזֹו ְוֵגט ָלזֹו. ׁשְ   ְפלּו ִלְפֵני ָיָבם ֶאָחד, ְוָנַתן ּגֵ
ְמִליֵאל ן ּגַ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

  חֹוֵלץ ָלִראׁשֹוָנה, 
ְקרֹובֹוֶתיָה,    ְוָאסּור ּבִ

ה.  ִנּיָ ְקרֹובֹות ׁשְ ר ּבִ   ּומּותָּ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ט ָלזֹו ְוֵגט ָלזֹו  י - ָנַתן ּגֵ תֵּ ְקרֹובֹות ׁשְ   ֶהן, ָאסּור ּבִ
  ַוֲחִליָצה ְלַאַחת ֵמֶהן. 

  

ֵני ְיָבִמים ִויָבָמה ַאַחת ׁשְ ה אֹוֵמר ּבִ   .ְוֵכן ַאתָּ
  

יַצד ָאַמר  ְמִליֵאלּכֵ ן ּגַ   ֵאין ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר?  :ַרּבָ
  

זֹו,  זֹו ּוַמֲאָמר ּבָ ה ַמֲאָמר ּבָ ְפלּו ִלְפֵני ָיָבם ֶאָחד, ְוָעׂשָ ּנָ י ְיָבמֹות ׁשֶ תֵּ   ׁשְ
ן גַּ    אֹוֵמר:  ְמִליֵאלַרּבָ

ט ָלִראׁשֹוָנה ְוחֹוֵלץ ָלּה,    נֹוֵתן ּגֵ
ְקרֹובֹוֶתיָה,    ְוָאסּור ּבִ

ה.  ִנּיָ ְקרֹובֹות הׁשְ ר ּבִ   ּומּותָּ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

יֶהן,  תֵּ ט ִלׁשְ   נֹוֵתן ּגֵ
יֶהן,  תֵּ ְקרֹובֹות ׁשְ   ְוָאסּור ּבִ

  ַוֲחִליָצה ְלַאַחת ֵמֶהן. 
  

ה אֹוֵמר ֵני ְיָבִמים ִויָבָמה ַאַחת ְוֵכן ַאתָּ ׁשְ   . "ּבִ
  
  

            ::::ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמר
ט ָלזֹו ְוֵגט ָלזֹו, "   נֹוֵתן ּגֵ

ְמִליֵאל ן ּגַ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ה ,חֹוֵלץ ָלִראׁשֹוָנה ִנּיָ ְקרֹובֹות ׁשְ ר ּבִ ְקרֹובֹוֶתיָה, ּומּותָּ   . . . . "ְוָאסּור ּבִ

  
א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ א ֵליָמא ּתֶ יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ א ֵליָמא ּתֶ יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ א ֵליָמא ּתֶ יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ מּוֵאל, ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ֵליָמא ּתֶ מּוֵאל, ׁשְ מּוֵאל, ׁשְ מּוֵאל, ׁשְ   ׁשְ

מָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ     ::::ּוֵאלׁשְ
ט, ט,ָחַלץ ְלַבֲעַלת ַהּגֵ ט,ָחַלץ ְלַבֲעַלת ַהּגֵ ט,ָחַלץ ְלַבֲעַלת ַהּגֵ    !לֹא ִנְפְטָרה ָצָרהלֹא ִנְפְטָרה ָצָרהלֹא ִנְפְטָרה ָצָרהלֹא ִנְפְטָרה ָצָרה ָחַלץ ְלַבֲעַלת ַהּגֵ

  
מּוֵאל:  מּוֵאל: ָאַמר ָלְך ׁשְ מּוֵאל: ָאַמר ָלְך ׁשְ מּוֵאל: ָאַמר ָלְך ׁשְ         ָאַמר ָלְך ׁשְ

ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ י ָאְמִרי ֲאָנא ַאּלִ ָאַמרּכִ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ י ָאְמִרי ֲאָנא ַאּלִ ָאַמרּכִ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ י ָאְמִרי ֲאָנא ַאּלִ ָאַמרּכִ ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ י ָאְמִרי ֲאָנא ַאּלִ ה''''    ::::ּכִ הֵיׁש ִזיּקָ הֵיׁש ִזיּקָ הֵיׁש ִזיּקָ    ,,,,''''ֵיׁש ִזיּקָ
ְמִליֵאל ָסַבר ן ּגַ ְמִליֵאל ָסַברְוַרּבָ ן ּגַ ְמִליֵאל ָסַברְוַרּבָ ן ּגַ ְמִליֵאל ָסַברְוַרּבָ ן ּגַ ה    :':':':'ְוַרּבָ הֵאין ִזיּקָ הֵאין ִזיּקָ הֵאין ִזיּקָ         '.'.'.'.ֵאין ִזיּקָ

        
ְמִליֵאל ָסַברּוִמּדְ ּוִמּדְ ּוִמּדְ ּוִמּדְ             נא,ב ן ּגַ ְמִליֵאל ָסַברַרּבָ ן ּגַ ְמִליֵאל ָסַברַרּבָ ן ּגַ ְמִליֵאל ָסַברַרּבָ ן ּגַ ה' ַרּבָ הֵאין ִזיּקָ הֵאין ִזיּקָ הֵאין ִזיּקָ ַנן ָסְב ^, , , , ''''ֵאין ִזיּקָ ַנן ָסְב ַרּבָ ַנן ָסְב ַרּבָ ַנן ָסְב ַרּבָ ה''''ִרי ִרי ִרי ִרי ַרּבָ הֵיׁש ִזיּקָ הֵיׁש ִזיּקָ הֵיׁש ִזיּקָ   , ''''ֵיׁש ִזיּקָ

ֵני ְיָבִמין ִויָבָמה ַאַחת"    ::::ְוָקָתֵני ֵסיָפאְוָקָתֵני ֵסיָפאְוָקָתֵני ֵסיָפאְוָקָתֵני ֵסיָפא ׁשְ ה אֹוֵמר ּבִ    ,,,,"ְוֵכן ַאתָּ
א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ א ֵליָמא ּתֶ יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ א ֵליָמא ּתֶ יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ א ֵליָמא ּתֶ יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ ר ַרב הּוָנא ָאַמר ַרב. ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ֵליָמא ּתֶ ה ּבַ ר ַרב הּוָנא ָאַמר ַרב. ַרּבָ ה ּבַ ר ַרב הּוָנא ָאַמר ַרב. ַרּבָ ה ּבַ ר ַרב הּוָנא ָאַמר ַרב. ַרּבָ ה ּבַ   ַרּבָ

ר ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  ה ּבַ   : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבָ
סּוָלה ְצִריָכה סּוָלה ְצִריָכהֲחִליָצה ּפְ סּוָלה ְצִריָכהֲחִליָצה ּפְ סּוָלה ְצִריָכהֲחִליָצה ּפְ ל ָה  ֲחִליָצה ּפְ ל ָה ַלֲחזֹור ַעל ּכָ ל ָה ַלֲחזֹור ַעל ּכָ ל ָה ַלֲחזֹור ַעל ּכָ       !!!!ַאִחיןַאִחיןַאִחיןַאִחיןַלֲחזֹור ַעל ּכָ

  
ר ַרב הּוָנא:  ה ּבַ ר ַרב הּוָנא: ָאַמר ָלְך ַרּבָ ה ּבַ ר ַרב הּוָנא: ָאַמר ָלְך ַרּבָ ה ּבַ ר ַרב הּוָנא: ָאַמר ָלְך ַרּבָ ה ּבַ         ָאַמר ָלְך ַרּבָ

ַנן ָסְבִרי ין ְלַרּבָ ְמִליֵאל ּבֵ ן ּגַ ין ְלַרּבָ ַנן ָסְבִריּבֵ ין ְלַרּבָ ְמִליֵאל ּבֵ ן ּגַ ין ְלַרּבָ ַנן ָסְבִריּבֵ ין ְלַרּבָ ְמִליֵאל ּבֵ ן ּגַ ין ְלַרּבָ ַנן ָסְבִריּבֵ ין ְלַרּבָ ְמִליֵאל ּבֵ ן ּגַ ין ְלַרּבָ ה''''    ::::ּבֵ הֵאין ִזיּקָ הֵאין ִזיּקָ הֵאין ִזיּקָ   . ''''ֵאין ִזיּקָ
ט: ְוָהָכאְוָהָכאְוָהָכאְוָהָכא ֵגט ַאַחר ּגֵ טּבְ ֵגט ַאַחר ּגֵ טּבְ ֵגט ַאַחר ּגֵ טּבְ ֵגט ַאַחר ּגֵ ְלֵגיּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר     ,,,,ּבְ ְלֵגיָקִמיּפְ ְלֵגיָקִמיּפְ ְלֵגיָקִמיּפְ             ....ָקִמיּפְ

        
        

            ::::ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמר
זֹו, " זֹו ּוַמֲאָמר ּבָ ה ַמֲאָמר ּבָ   ָעׂשָ

ְמִלי ן ּגַ   אֹוֵמר:  ֵאלַרּבָ
ה ִנּיָ ְקרֹובֹות הׁשְ ר ּבִ ְקרֹובֹוֶתיָה, ּומּותָּ ט ָלִראׁשֹוָנה ְוחֹוֵלץ ָלּה, ְוָאסּור ּבִ    ...."נֹוֵתן ּגֵ

  רש"י
דאי חלץ . וכ''ש חולץ לראשונה

לשניה הוי חליצה מעלייתא 
לאיפטורי קמייתא דכיון דגט 
דשניה אין גט חליצה דידה 
מעלייתא היא אלא עצה טובה 
אשמועינן שלא יאסור עצמו 
בקרובות שניה שאם יחלוץ לה 
נמצא זו גרושתו וזו חלוצתו 

   ואסור בקרובות שתיהן:
וכן אתה אומר בשני יבמין 

 . נתן זה גט וזה גטויבמה אחת
ר''ג אומר חולץ לה הראשון 
והשני מותר בקרובותיה ולדברי 
חכמים שניהם אסורין 

   בקרובות:
מאמר בזו ומאמר בזו ר''ג אומר 

. לקמן נותן גט לראשונה כו'
פריך כיון דאין מאמר אחר 
מאמר ייבומי נמי תתייבם 
קמייתא דהא לא איפסלה 

   עליה:
לימא תיהוי תיובתא דשמואל 

. לת הגטדאמר שמואל חלץ לבע
נפלו לפניו שתי יבמות ונתן גט 
לאחת מהן ואח''כ חלץ לה לא 
נפטרה צרתה משום דקלישא 
זיקתה ולא אלימא חליצה 
לאפקועי זיקה אלימתא דצרתה 
והא הכא כיון דאמר ר''ג אין גט 
אחר גט נמצאת זיקה שניה 
שלימה וקתני חולץ לראשונה 
וקשה לשמואל ומדרבנן ליכא 

ג דאמרי לאותובי לשמואל אע''
רבנן וחליצה לאחת מהן אלמא 
חליצת בעלת גט פוטרת צרתה 
לא קשה לשמואל דהכא היינו 
טעמא דתרוייהו זיקתא קלישא 
 דהא אמרי רבנן יש גט אחר גט:

. אלימא זיקתה ולא יש זיקה
פקעה זיקה שלימה אלא 

   בחליצה מעלייתא:
. כדאמר ר''ג סבר אין זיקה

בפרק ב''ש (לקמן דף קט.) אם 
ה מיאנה כו' הלכך כיון מיאנ

דלאו אלימא זיקה פקעה 
  בחליצה כל דהו:

. לאקשויי רבנן סברי יש זיקה
אתי כלומר קס''ד דכי היכי 
דפליגי רבנן ארבן גמליאל בגט 
אחר גט הכי פליגי בזיקה ואע''ג 
 דממילתייהו לא שמעינן ליה:

וקתני סיפא וכן אתה אומר 
. דאם נתנו שניהם בשני יבמין

אחד מהם ואפילו גט חולץ לה 
לרבנן דאמרי יש זיקה סגי לה 
בהך חליצה רעועה דחד 

   מינייהו:
. דהא לימא תיהוי תיובתא כו'

נמי חליצה פסולה היא שאחר 
   הגט באה:

הכי גרסינן בין לרבן גמליאל 
. בין לרבנן אין זיקה והכא כו'

ואנא דאמרי אליבא דמאן 
   דאמר יש זיקה:

  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ְמִליֵאל ן ּגַ ִדי ָקָסַבר ַרּבָ ְמִליֵאלִמּכְ ן ּגַ ִדי ָקָסַבר ַרּבָ ְמִליֵאלִמּכְ ן ּגַ ִדי ָקָסַבר ַרּבָ ְמִליֵאלִמּכְ ן ּגַ ִדי ָקָסַבר ַרּבָ   , ֵאין ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמרֵאין ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמרֵאין ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמרֵאין ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר    ::::ִמּכְ

ם ְתַייּבֵ םִראׁשֹוָנה ַנִמי ּתִ ְתַייּבֵ םִראׁשֹוָנה ַנִמי ּתִ ְתַייּבֵ םִראׁשֹוָנה ַנִמי ּתִ ְתַייּבֵ         !!!!ִראׁשֹוָנה ַנִמי ּתִ
        

ְלָמא ָאֵתי ְלַייּבּוֵמי ׁשְ  ֵזיָרה ּדִ ְלָמא ָאֵתי ְלַייּבּוֵמי ׁשְ ּגְ ֵזיָרה ּדִ ְלָמא ָאֵתי ְלַייּבּוֵמי ׁשְ ּגְ ֵזיָרה ּדִ ְלָמא ָאֵתי ְלַייּבּוֵמי ׁשְ ּגְ ֵזיָרה ּדִ הּגְ הִנּיָ הִנּיָ הִנּיָ         ....ִנּיָ
        
        
        
        



    """""ַרָּבן ַּגְמִליֵאל"ַרָּבן ַּגְמִליֵאל"ַרָּבן ַּגְמִליֵאל"ַרָּבן ַּגְמִליֵאל    ––––מסכת יבמות פרק ה' מסכת יבמות פרק ה' מסכת יבמות פרק ה' מסכת יבמות פרק ה' 
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        נא, בנא, בנא, בנא, ב .4
יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : יֹוָחָנן ַרּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ             ,,,,ַרּבָ
אי ּמַ איּוֵבית ׁשַ ּמַ איּוֵבית ׁשַ ּמַ איּוֵבית ׁשַ ּמַ             ,,,,ּוֵבית ׁשַ

יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון    ַרּבִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ             ,,,,ׁשִ
אי איּוֶבן ַעזַּ איּוֶבן ַעזַּ איּוֶבן ַעזַּ             ,,,,ּוֶבן ַעזַּ

יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ                 - - - -     ְנֶחְמָיהְנֶחְמָיהְנֶחְמָיהְנֶחְמָיה    ַרּבִ
הּו ְסִביָרא ְלהוּ  הּו ְסִביָרא ְלהוּ ּכּוּלְ הּו ְסִביָרא ְלהוּ ּכּוּלְ הּו ְסִביָרא ְלהוּ ּכּוּלְ מּור    ::::ּכּוּלְ מּורַמֲאָמר קֹוֶנה ִקְנַין ּגָ מּורַמֲאָמר קֹוֶנה ִקְנַין ּגָ מּורַמֲאָמר קֹוֶנה ִקְנַין ּגָ   . ַמֲאָמר קֹוֶנה ִקְנַין ּגָ

  
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ             ????ַרּבָ

ֲאָמַרן ֲאָמַרןָהא ּדַ ֲאָמַרןָהא ּדַ ֲאָמַרןָהא ּדַ             ....ָהא ּדַ
        

ּמַ  ית ׁשַ ּמַ ּבֵ ית ׁשַ ּמַ ּבֵ ית ׁשַ ּמַ ּבֵ ית ׁשַ             ????איאיאיאיּבֵ
        

ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ
ה ַאִחין, " לֹׁשָ   ׁשְ

י ֲאָחיֹות, ְוֶאָחד מּוְפֶנה,  תֵּ ַנִים ֵמֶהם ְנׂשּוִאין ִלׁשְ   ׁשְ
ּה מּוְפֶנה ַמֲאָמר,  ה ּבָ ֲעֵלי ֲאָחיֹות, ְוָעׂשָ   ֵמת ֶאָחד ִמּבַ

ִני,  ֵ ְך ֵמת ָאִחיו ַהׁשּ   ְוַאַחר ּכָ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ּתוֹ ִא  ה - זוּ ִעּמֹו, ְוַהּלֵ  -  ׁשְ ָ ּום ֲאחֹות ִאׁשּ ֵצא ִמׁשּ   . . . .     (יבמות כט.)(יבמות כט.)(יבמות כט.)(יבמות כט.)    "תֵּ
  

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון    ַרּבִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ             ????ׁשִ
        

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
יָאַמר ְלהּו " ְמעֹון ַרּבִ   : ֲחָכִמיםַל  ׁשִ

יָאה  יַאת ִראׁשֹון ּבִ יָאה - ִאם ּבִ ִני ֵאיָנּה ּבִ יַאת ׁשֵ   !ּבִ
יָאה  יַאת ִראׁשֹון ֵאיָנּה ּבִ ִני ַנִמי  - ִאם ּבִ יַאת ׁשֵ יָאהּבִ         ...."ֵאיָנּה ּבִ

ַנן ְויּוהָּ ַרּבָ ַמֲאָמר ׁשָ ע ּכְ ׁשַ ן ּתֵ יַאת ּבֶ ַנןְוָהא ּבִ ְויּוהָּ ַרּבָ ַמֲאָמר ׁשָ ע ּכְ ׁשַ ן ּתֵ יַאת ּבֶ ַנןְוָהא ּבִ ְויּוהָּ ַרּבָ ַמֲאָמר ׁשָ ע ּכְ ׁשַ ן ּתֵ יַאת ּבֶ ַנןְוָהא ּבִ ְויּוהָּ ַרּבָ ַמֲאָמר ׁשָ ע ּכְ ׁשַ ן ּתֵ יַאת ּבֶ             ,,,,ְוָהא ּבִ
יְוָקָאַמר ְוָקָאַמר ְוָקָאַמר ְוָקָאַמר  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ְמעֹון    ַרּבִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ ְמעֹוןׁשִ יָאה ׁשִ יָאהֵאיָנּה ּבִ יָאהֵאיָנּה ּבִ יָאהֵאיָנּה ּבִ   . ֵאיָנּה ּבִ

  
אי ן ַעזַּ איּבֶ ן ַעזַּ איּבֶ ן ַעזַּ איּבֶ ן ַעזַּ             ????ּבֶ

        
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

אי" ן ַעּזַ   אֹוֵמר:  ּבֶ
ֵני ְיָבִמין ִויָבָמה ַאַחת,  ׁשְ   ֵיׁש ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר ּבִ

י ְיָבמֹות ְוָיָבם ֶאָחדְוֵאין ַמֲאָמר ַא  תֵּ ׁשְ    ...."ַחר ַמֲאָמר ּבִ
  

י יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ????ְנֶחְמָיהְנֶחְמָיהְנֶחְמָיהְנֶחְמָיה    ַרּבִ
        

ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ
י"   אֹוֵמר:  ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ִעיָלה, ְוַאַחת ֲחִליָצה,    ַאַחת ּבְ
ה ִחּלָ תְּ ין ּבַ ֶאְמַצע ,ּבֵ ין ּבָ ּסֹוף  ,ּבֵ ין ּבַ לּום - ּבֵ         . . . . (יבמות נ:)(יבמות נ:)(יבמות נ:)(יבמות נ:)    "ֵאין ַאֲחֶריָה ּכְ

        
ס יָאה ּפְ סְוָהא ּבִ יָאה ּפְ סְוָהא ּבִ יָאה ּפְ סְוָהא ּבִ יָאה ּפְ ַנןכְ כְ כְ כְ ּדִ     ,,,,ּוָלהּוָלהּוָלהּוָלהְוָהא ּבִ ְויּוהָּ ַרּבָ ַנןַמֲאָמר ׁשָ ְויּוהָּ ַרּבָ ַנןַמֲאָמר ׁשָ ְויּוהָּ ַרּבָ ַנןַמֲאָמר ׁשָ ְויּוהָּ ַרּבָ             ,,,,ַמֲאָמר ׁשָ

לּום"    ::::ְוָקָתֵניְוָקָתֵניְוָקָתֵניְוָקָתֵני       ...."ֵאין ַאֲחֶריָה ּכְ
  
  
  
  

  רש"י
. לא גמור ממש אלא מורקנין ג

   קנין חשוב:
. אין מאמר אחר הא דאמרן

מאמר אלמא חשיב קמא 
   למיקני כל כח מאמר:

. דקניה במאמר וכי אשתו עמו
נפלה אחותה לא רמיא קמיה 
דאחות אשה היא ולא מיתסרא 
קמייתא עליה משום אחות 

   זקוקה:
 . אף מן החליצה:והלזו תצא

. כמו הארץ הלזו הנשמה הלזו
   אל לו):(יחזק

. לקמן בפרק אמר להם ר''ש כו'
האשה רבה בן תשע שנים ויום 
אחד הבא על יבמתו וחזר ובא 
אחיו בן תשע שנים ויום אחד 
עליה פסולה על ידו דביאת בן 
תשע שנים כמאמר שויוה רבנן 
והוה ליה מאמר אחר מאמר 
ומקודשת אף לשני ופסלה אף 
על ראשון כרבנן דאמרי יש 

'ש אומר מאמר אחר מאמר ר'
   לא פסלה:

אמר להם ר' שמעון אם ביאת 
 . קניה לגמרי:ראשון ביאה

. דהביאה ביאת שני אינה ביאה
בזמן שהיא בתחלה אין אחריה 
כלום ואינה מקודשת לשני ולא 
פסלה על הראשון ואי משום 
דזינתה דקי''ל ביאתו ביאה 
דתנן (נדה דף מה.) בא על אחת 
מכל העריות שבתורה מתות על 

ילו הכי לא מיתסרא על ידו אפ
בעלה דקיימא לן (כתובות דף 
ט.) אין האשה נאסרת על בעלה 
 אלא על עיסקי קינוי וסתירה:

. דהכי תניא כמאמר שויוה רבנן
בפרק האשה עשו ביאת בן תשע 
כמאמר בגדול וקאמר רבי 
שמעון ביאת שני אינה ביאה 
אלמא מאמר ראשון חשוב 

   לקנות כל כח מאמר:
חר מאמר ה''ג יש מאמר א

. דכל בשני יבמין ויבמה אחת
חד וחד תקינו ליה רבנן מאמר 

   בה:
ואין מאמר אחר מאמר בשתי 

. דכל כח יבמות ויבם אחד
שתקנו חכמים במאמר קנה 
במאמר ראשון לשון מורי ל''א 
ה''ג אין מאמר אחר מאמר 
בשני יבמין ויבמה אחת דדומיא 
דקידושין בעלמא תקינו רבנן 

ן אחר למאמר ואין קידושי
קידושין באשה אחת ויש מאמר 
אחר מאמר בשתי יבמות ויבם 
אחד דהא תרוייהו קמיה רמיין 
וכל חדא אית לה כח יבמין דלא 
כח ביאה יהבי רבנן למאמר 
למיקני לגמרי ולא פקע זיקה 
דחברתה דביאה הוא דפטרה 
ולשון ראשון עיקר דלקמן 

   מוכחא מילתא בפירקין:
והא ביאה פסולה כמאמר 

. דלא נפקא מיניה רבנן שויוה
בגט דקא בעיא נמי חליצה 

  לזיקתו: 
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        נב, אנב, אנב, אנב, א    ––––    נא, בנא, בנא, בנא, ב .5
ה ַמֲאָמר" יַצד? ָעׂשָ יִבְמּתוֹ [ ּכֵ ט  ,ּבִ   ].ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ֲחִליָצה - ְוָנַתן ָלּה ּגֵ
 

ט הּוא  נב,א ט ַאַחר ּגֵ ט הּואַהאי ּגֵ ט ַאַחר ּגֵ ט הּואַהאי ּגֵ ט ַאַחר ּגֵ ט הּואַהאי ּגֵ ט ַאַחר ּגֵ   !!!!ַהאי ּגֵ
  

        : : : : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
            ::::ַמרַמרַמרַמרָהִכי ָקָא ָהִכי ָקָא ָהִכי ָקָא ָהִכי ָקָא 

ט, ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר  ט ַאַחר ַהּגֵ ט, ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר ּגֵ ט ַאַחר ַהּגֵ ט, ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר ּגֵ ט ַאַחר ַהּגֵ ט, ּוַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר ּגֵ ט ַאַחר ַהּגֵ ַדֲאָמַרן    ––––ּגֵ ַדֲאָמַרןּכְ ַדֲאָמַרןּכְ ַדֲאָמַרןּכְ             ....ּכְ
ָרָתן? יַצד ַהּתָ ָרָתן?ָיָבם ֶאָחד ִויָבָמה ַאַחת ּכֵ יַצד ַהּתָ ָרָתן?ָיָבם ֶאָחד ִויָבָמה ַאַחת ּכֵ יַצד ַהּתָ ָרָתן?ָיָבם ֶאָחד ִויָבָמה ַאַחת ּכֵ יַצד ַהּתָ    ָיָבם ֶאָחד ִויָבָמה ַאַחת ּכֵ

ט  יִבְמּתֹו ְוָנַתן ָלּה ּגֵ ה ַמֲאָמר ּבִ ט ָעׂשָ יִבְמּתֹו ְוָנַתן ָלּה ּגֵ ה ַמֲאָמר ּבִ ט ָעׂשָ יִבְמּתֹו ְוָנַתן ָלּה ּגֵ ה ַמֲאָמר ּבִ ט ָעׂשָ יִבְמּתֹו ְוָנַתן ָלּה ּגֵ ה ַמֲאָמר ּבִ   ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ֲחִליָצה. ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ֲחִליָצה. ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ֲחִליָצה. ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ֲחִליָצה.     - - - - ָעׂשָ
        
        
        

  רש"י
. בתמיה האי גט אחר גט הוא

וכי זהו גט אחר גט דקתני רישא 
וחכמים אומרים יש גט אחר כו' 
ומפרש כיצד עשה מאמר כו' 

   דהיינו גט אחר מאמר:
. בברייתא דלעיל כיצד כדאמרן

   פירש:אר''ג כו' ובמתני' לא 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



    """""ַרָּבן ַּגְמִליֵאל"ַרָּבן ַּגְמִליֵאל"ַרָּבן ַּגְמִליֵאל"ַרָּבן ַּגְמִליֵאל    ––––מסכת יבמות פרק ה' מסכת יבמות פרק ה' מסכת יבמות פרק ה' מסכת יבמות פרק ה' 
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        נב, אנב, אנב, אנב, א .6
ה ַמֲאָמר ּוָבַעל " ִמְצָוָתּה  -ָעׂשָ    ...."ֲהֵרי זֹו ּכְ
  

יַע ֵליּה ְלַרב הּוָנא,  יַע ֵליּה ְלַרב הּוָנא, ֵליָמא ְמַסּיֵ יַע ֵליּה ְלַרב הּוָנא, ֵליָמא ְמַסּיֵ יַע ֵליּה ְלַרב הּוָנא, ֵליָמא ְמַסּיֵ   ֵליָמא ְמַסּיֵ
        : : : : ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ 

ְך ּבֹוֵעל - ִמְצַות ְיָבָמהִמְצַות ְיָבָמהִמְצַות ְיָבָמהִמְצַות ְיָבָמה ׁש ְוַאַחר ּכָ ְך ּבֹוֵעלְמַקּדֵ ׁש ְוַאַחר ּכָ ְך ּבֹוֵעלְמַקּדֵ ׁש ְוַאַחר ּכָ ְך ּבֹוֵעלְמַקּדֵ ׁש ְוַאַחר ּכָ   . ְמַקּדֵ
  

ִמְצָוָתּה : ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא ִמְצָוָתּה ַאף ֶזה ּכְ ִמְצָוָתּה ַאף ֶזה ּכְ ִמְצָוָתּה ַאף ֶזה ּכְ   . ַאף ֶזה ּכְ
  

יָטא ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ   ! ּפְ
  

ֲעָתְך ָאִמיָנא ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ             ::::ָסְלָקא ּדַ
יָון  יָון ּכֵ יָון ּכֵ יָון ּכֵ    ָאַמר ָמר:ָאַמר ָמר:ָאַמר ָמר:ָאַמר ָמר:ּדְ ּכֵ

ְרָחה" יִבְמּתֹו ּפָ ה ַמֲאָמר ּבִ ְרָחהָהעֹוׂשֶ יִבְמּתֹו ּפָ ה ַמֲאָמר ּבִ ְרָחהָהעֹוׂשֶ יִבְמּתֹו ּפָ ה ַמֲאָמר ּבִ ְרָחהָהעֹוׂשֶ יִבְמּתֹו ּפָ ה ַמֲאָמר ּבִ ּוִאין ָהעֹוׂשֶ ת ֵארּוִסין ְוִנׂשּ ת ְיָבִמין, ְוָחָלה ָעָליו ִזיּקַ ּוִאיןֵהיֶמּנּו ִזיּקַ ת ֵארּוִסין ְוִנׂשּ ת ְיָבִמין, ְוָחָלה ָעָליו ִזיּקַ ּוִאיןֵהיֶמּנּו ִזיּקַ ת ֵארּוִסין ְוִנׂשּ ת ְיָבִמין, ְוָחָלה ָעָליו ִזיּקַ ּוִאיןֵהיֶמּנּו ִזיּקַ ת ֵארּוִסין ְוִנׂשּ ת ְיָבִמין, ְוָחָלה ָעָליו ִזיּקַ    ,,,,""""ֵהיֶמּנּו ִזיּקַ
            ,,,,ֵאיָמא ָלאו ִמְצָוה ָקָעֵבידֵאיָמא ָלאו ִמְצָוה ָקָעֵבידֵאיָמא ָלאו ִמְצָוה ָקָעֵבידֵאיָמא ָלאו ִמְצָוה ָקָעֵביד

ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ             ....ָקא ַמׁשְ
        

  רש"י
. בפרק ד' אחין הואיל דאמר מר

   (לעיל דף כט:):
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        נב, אנב, אנב, אנב, א .7
            ::::ּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפא
        : : : : ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

ְך ּבֹוֵעל,     - - - - ִמְצַות ְיָבִמין ִמְצַות ְיָבִמין ִמְצַות ְיָבִמין ִמְצַות ְיָבִמין  ׁש ְוַאַחר ּכָ ְך ּבֹוֵעל, ְמַקּדֵ ׁש ְוַאַחר ּכָ ְך ּבֹוֵעל, ְמַקּדֵ ׁש ְוַאַחר ּכָ ְך ּבֹוֵעל, ְמַקּדֵ ׁש ְוַאַחר ּכָ         ְמַקּדֵ
ה ַמֲאָמר ַעל ְוָעׂשָ ה ַמֲאָמרְוִאם ּבָ ַעל ְוָעׂשָ ה ַמֲאָמרְוִאם ּבָ ַעל ְוָעׂשָ ה ַמֲאָמרְוִאם ּבָ ַעל ְוָעׂשָ    ....ָקָנהָקָנהָקָנהָקָנה - ְוִאם ּבָ

  
ה ַמֲאָמר  ַעל ְוָעׂשָ ה ַמֲאָמר ִאם ּבָ ַעל ְוָעׂשָ ה ַמֲאָמר ִאם ּבָ ַעל ְוָעׂשָ ה ַמֲאָמר ִאם ּבָ ַעל ְוָעׂשָ יָטא    ––––ִאם ּבָ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ             !!!!ּפְ

ִביָאה ָהא ָקְנָיּה ּבְ ִביָאהּדְ ָהא ָקְנָיּה ּבְ ִביָאהּדְ ָהא ָקְנָיּה ּבְ ִביָאהּדְ ָהא ָקְנָיּה ּבְ   ! ּדְ
  

א ֵאיָמא א ֵאיָמאֶאלָּ א ֵאיָמאֶאלָּ א ֵאיָמאֶאלָּ ַעל: ֶאלָּ ַעלִאם ּבָ ַעלִאם ּבָ ַעלִאם ּבָ לֹא ַמֲאָמר ִאם ּבָ לֹא ַמֲאָמרּבְ לֹא ַמֲאָמרּבְ לֹא ַמֲאָמרּבְ    ָקָנה.ָקָנה.ָקָנה.ָקָנה.    - - - - ּבְ
  

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
  ! ! ! ! "לֹוֶקה""""
  

ת ַמְרדּות ת ַמְרדּותַמּכַ ת ַמְרדּותַמּכַ ת ַמְרדּותַמּכַ ַנן ַמּכַ ַרּבָ ַנןִמּדְ ַרּבָ ַנןִמּדְ ַרּבָ ַנןִמּדְ ַרּבָ   . ִמּדְ
  
יד ַמאן     בַר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  יד ַמאן ַמְנּגֵ יד ַמאן ַמְנּגֵ יד ַמאן ַמְנּגֵ ׁש ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ַמְנּגֵ ׁש ְמַקּדֵ ׁש ְמַקּדֵ ׁש ְמַקּדֵ ִביָאה. ְמַקּדֵ ִביָאה.ּבְ ִביָאה.ּבְ ִביָאה.ּבְ    ּבְ
ׁש ּבְ ּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ַמאן ַמאן ַמאן ַמאן וּ וּ וּ וּ  ׁש ּבְ ְמַקּדֵ ׁש ּבְ ְמַקּדֵ ׁש ּבְ ְמַקּדֵ             ....ׁשּוָקאׁשּוָקאׁשּוָקאׁשּוָקאְמַקּדֵ
ּדּוֵכיּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ַמאן ַמאן ַמאן ַמאן וּ וּ וּ וּ  לֹא ׁשִ ׁש ּבְ ּדּוֵכיְמַקּדֵ לֹא ׁשִ ׁש ּבְ ּדּוֵכיְמַקּדֵ לֹא ׁשִ ׁש ּבְ ּדּוֵכיְמַקּדֵ לֹא ׁשִ ׁש ּבְ             ....ְמַקּדֵ
אּדִ ּדִ ּדִ ּדִ ַמאן ַמאן ַמאן ַמאן וּ וּ וּ וּ  יּטָ ל ּגִ אְמַבּטֵ יּטָ ל ּגִ אְמַבּטֵ יּטָ ל ּגִ אְמַבּטֵ יּטָ ל ּגִ         .ְמַבּטֵ
אּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַמאן ַמאן ַמאן ַמאן וּ וּ וּ וּ  יּטָ אָמַסר מֹוָדָעא ַאּגִ יּטָ אָמַסר מֹוָדָעא ַאּגִ יּטָ אָמַסר מֹוָדָעא ַאּגִ יּטָ         . ָמַסר מֹוָדָעא ַאּגִ
ַנןוּ וּ וּ וּ  ַרּבָ ִליָחא ּדְ ָפֵקיר ׁשְ ַנןַמאן ּדְ ַרּבָ ִליָחא ּדְ ָפֵקיר ׁשְ ַנןַמאן ּדְ ַרּבָ ִליָחא ּדְ ָפֵקיר ׁשְ ַנןַמאן ּדְ ַרּבָ ִליָחא ּדְ ָפֵקיר ׁשְ         . ַמאן ּדְ
ָלִתין יֹוִמיןוּ וּ וּ וּ  ַנן ָעֶליָה ּתְ ַרּבָ א ּדְ ְמּתָ ֵהי ׁשַ ׁשָ ָלִתין יֹוִמיןַמאן ּדְ ַנן ָעֶליָה ּתְ ַרּבָ א ּדְ ְמּתָ ֵהי ׁשַ ׁשָ ָלִתין יֹוִמיןַמאן ּדְ ַנן ָעֶליָה ּתְ ַרּבָ א ּדְ ְמּתָ ֵהי ׁשַ ׁשָ ָלִתין יֹוִמיןַמאן ּדְ ַנן ָעֶליָה ּתְ ַרּבָ א ּדְ ְמּתָ ֵהי ׁשַ ׁשָ ַב     ,,,,ַמאן ּדְ יָנא ְוּתָ ַב ְולֹא ָאֵתי ְלֵבי ּדִ יָנא ְוּתָ ַב ְולֹא ָאֵתי ְלֵבי ּדִ יָנא ְוּתָ ַב ְולֹא ָאֵתי ְלֵבי ּדִ יָנא ְוּתָ ָמֵתיּה ְולֹא ָאֵתי ְלֵבי ּדִ ָמֵתיּה ע ִלׁשְ ָמֵתיּה ע ִלׁשְ ָמֵתיּה ע ִלׁשְ             ....ע ִלׁשְ

ֵבי ֲחמֹוִהי ָדֵאיר ּבָ ֵבי ֲחמֹוִהיְוַעל ֲחָתָנא ּדְ ָדֵאיר ּבָ ֵבי ֲחמֹוִהיְוַעל ֲחָתָנא ּדְ ָדֵאיר ּבָ ֵבי ֲחמֹוִהיְוַעל ֲחָתָנא ּדְ ָדֵאיר ּבָ             ....ְוַעל ֲחָתָנא ּדְ
        
ָדֵאיר"""" ָדֵאירּדְ ָדֵאירּדְ ָדֵאירּדְ   , ִאיןִאיןִאיןִאין    - - - -     """"ּדְ

ָחֵליף  ָחֵליף ּדְ ָחֵליף ּדְ ָחֵליף ּדְ    !?לֹאלֹאלֹאלֹא    - - - - ּדְ
ֵבי ֲחמֹוִהי ְוַנְגֵדיּה  ָבא ּדְ ָחֵליף ַאּבָ ֵבי ֲחמֹוִהי ְוַנְגֵדיּה ְוָהא ַההּוא ּדְ ָבא ּדְ ָחֵליף ַאּבָ ֵבי ֲחמֹוִהי ְוַנְגֵדיּה ְוָהא ַההּוא ּדְ ָבא ּדְ ָחֵליף ַאּבָ ֵבי ֲחמֹוִהי ְוַנְגֵדיּה ְוָהא ַההּוא ּדְ ָבא ּדְ ָחֵליף ַאּבָ תְוָהא ַההּוא ּדְ ׁשֶ         ! ! ! ! ַרב ׁשֵ

      
ֵיים ֵמַחָמֵתיּה  ֵיים ֵמַחָמֵתיּה ַההּוא ֵמיַדם ֲהָוה ּדָ ֵיים ֵמַחָמֵתיּה ַההּוא ֵמיַדם ֲהָוה ּדָ ֵיים ֵמַחָמֵתיּה ַההּוא ֵמיַדם ֲהָוה ּדָ   . ַההּוא ֵמיַדם ֲהָוה ּדָ

  
ֵעי             ::::ָאְמִריָאְמִריָאְמִריָאְמִרי    ְנַהְרּדְ
הּו  כּוּלְ הּו ּבְ כּוּלְ הּו ּבְ כּוּלְ הּו ּבְ כּוּלְ יד ַרב, ּבְ יד ַרב, לֹא ַמְנּגֵ יד ַרב, לֹא ַמְנּגֵ יד ַרב, לֹא ַמְנּגֵ         לֹא ַמְנּגֵ

א  א ֶאּלָ א ֶאּלָ א ֶאּלָ ּדּוֵכילִ לִ לִ לִ ֶאּלָ ִביָאה ּוְבלֹא ׁשִ ׁש ּבְ ּדּוֵכיְמַקּדֵ ִביָאה ּוְבלֹא ׁשִ ׁש ּבְ ּדּוֵכיְמַקּדֵ ִביָאה ּוְבלֹא ׁשִ ׁש ּבְ ּדּוֵכיְמַקּדֵ ִביָאה ּוְבלֹא ׁשִ ׁש ּבְ   . ְמַקּדֵ
  

א  א ְוִאיּכָ א ְוִאיּכָ א ְוִאיּכָ ָאְמֵריְוִאיּכָ ָאְמֵריּדְ ָאְמֵריּדְ ָאְמֵריּדְ             ::::ּדְ
ִריצּוָתא ּום ּפְ ּדּוֵכי ַנִמי ִמׁשּ ׁשִ ִריצּוָתאֲאִפיּלּו ּבְ ּום ּפְ ּדּוֵכי ַנִמי ִמׁשּ ׁשִ ִריצּוָתאֲאִפיּלּו ּבְ ּום ּפְ ּדּוֵכי ַנִמי ִמׁשּ ׁשִ ִריצּוָתאֲאִפיּלּו ּבְ ּום ּפְ ּדּוֵכי ַנִמי ִמׁשּ ׁשִ   . ֲאִפיּלּו ּבְ

  
  
  

  רש"י
. ואין מלקות והתניא לוקה

ארבעים אלא על דברי תורה 
אלמא דאורייתא היא והיכי 
אמרת קנה וקמשני האי לוקה 
לאו מלקות ארבעים הוא אלא 
מכת מרדות מכת רידוי מדרבנן 

לות ראש בעצמו ולעולם שנהג ק
   קנה:

   . מכת מרדות:דרב מנגיד
. משום אמאן דמקדש בביאה

   פריצותא:
. אפילו ואמאן דמקדש בשוקא

בכספא דמנהג זילות ופריצות 
   היא:

. לשון חוצפא שמעיז דמתפקר
 פניו להתריס עם שליח ב''ד:

מידם הוה דיימא חמתיה 
. חשודה היתה חמותו מיניה
   ממנו:
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        נב, אנב, אנב, אנב, א .8
ַנן נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ ַנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

יַצד ַמֲאָמר? "   ּכֵ
ֶסף ֶוה ּכֶ ֶסף אֹו ׁשָ    ,ָנַתן ָלּה ּכֶ

יַצד ָטר ּכֵ    ?ּוִבׁשְ
  
יַצד" ָטר ּכֵ ׁשְ         ?! ?! ?! ?! "ּבִ

ַדֲאָמַרן ַדֲאָמַרןּכְ ַדֲאָמַרןּכְ ַדֲאָמַרןּכְ ָייר אֹו ַעל ַהֶחֶרס"    ::::ּכְ ַתב ָלּה ַעל ַהּנְ רּוָטה ,ּכָ ֶוה ּפְ ֵאין ּבֹו ׁשָ י ׁשֶ   : ַאף ַעל ּפִ
ת ִלי ׁשֶ             !ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ

        
ֵייָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר    : : : : ַאּבַ

יַצד    ::::ָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמר ת ְיָבִמין ּכֵ תּוּבַ ָטר ּכְ יַצדׁשְ ת ְיָבִמין ּכֵ תּוּבַ ָטר ּכְ יַצדׁשְ ת ְיָבִמין ּכֵ תּוּבַ ָטר ּכְ יַצדׁשְ ת ְיָבִמין ּכֵ תּוּבַ ָטר ּכְ   ? ׁשְ
  

לֹונִ  ַתב ָלּה: "ֲאָנא ּפְ ָראּוי, ּכָ י ָעַלי, ָלזּון ּוְלַפְרֵנָסּה ּכָ לֹוִנית ְיִבְמתִּ יִלית ַית ּפְ לֹוִני ַקּבֵ ר ּפְ   י ּבַ
ָתּה ַעל ִנְכֵסי ַבְעָלּה ָהִראׁשֹון" תּוּבָ ֵהא ּכְ תְּ    ....ּוִבְלַבד ׁשֶ

        
ַנן ִמ  ְוִאי ֵלית ָלּה ֵמִראׁשֹון,ְוִאי ֵלית ָלּה ֵמִראׁשֹון,ְוִאי ֵלית ָלּה ֵמִראׁשֹון,ְוִאי ֵלית ָלּה ֵמִראׁשֹון, ינּו ָלּה ַרּבָ ּקִ ַנן ִמ ּתַ ינּו ָלּה ַרּבָ ּקִ ַנן ִמ ּתַ ינּו ָלּה ַרּבָ ּקִ ַנן ִמ ּתַ ינּו ָלּה ַרּבָ ּקִ ִנין ּתַ ֵ ִניׁשּ ֵ ִניׁשּ ֵ ִניׁשּ ֵ    ,ׁשּ

ֵהא ַקלָּ  ּלא ּתְ ֵדי ׁשֶ ֵהא ַקלָּ ּכְ ּלא ּתְ ֵדי ׁשֶ ֵהא ַקלָּ ּכְ ּלא ּתְ ֵדי ׁשֶ ֵהא ַקלָּ ּכְ ּלא ּתְ ֵדי ׁשֶ ֵעיָניו ְלהֹוִציָאּה.ּכְ ֵעיָניו ְלהֹוִציָאּה.ה ּבְ ֵעיָניו ְלהֹוִציָאּה.ה ּבְ ֵעיָניו ְלהֹוִציָאּה.ה ּבְ    ה ּבְ
  

  רש"י
. ואמר נתן לה כסף או שוה כסף

לה התקדשי לי במאמר יבמין 
ואע''ג דיהב לה מידי לאו 
קידושין גמורים הן כקידושי 
תורה שהרי אין קידושין תופסין 
באשת אח והתורה לא התירתה 
לו ליעשות כאשה נכרית אלא 
כסדר המצוה וביאה הוא 

   דכתבה בה רחמנא:
טר . ואם קידש בשובשטר כיצד

כיצד כתב בו והוינן כיצד 
בתמיה והא כיון דקידושי כסף 
אמרת נתן לה כסף כשאר נשים 
ממילא שמעינן שטר נמי כשאר 
כל שטר אירוסין בעלמא 
כדאמר בקידושין כתב על הנייר 
או על החרס אע''פ שאין בו שוה 
 פרוטה הרי את מקודשת כו':

. האי תנא לאו אשטר אמר אביי
ובה מאמר קאי אלא אשטר כת

   קאי:
. ולא על על נכסי בעלה הראשון

של יבם מאי טעמא כדאמר 
בהחולץ (לעיל דף לט.) אשה 

   הקנו לו מן השמים:
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        נב, אנב, אנב, אנב, א .9
יּה  ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ יּה ּבְ ָעא ִמיּנֵ ֵייּבְ הֵמ ֵמ ֵמ ֵמ     ַאּבַ         : : : : ַרּבָ

ט, ְוָאַמר ָנַתן ָלּה ָנַתן ָלּה ָנַתן ָלּה ָנַתן ָלּה  ט, ְוָאַמרּגֵ ט, ְוָאַמרּגֵ ט, ְוָאַמרּגֵ ֶרת ְלָכל ָאָדם". : ּגֵ י, ְוִאי ַאּתְ מּוּתֶ ת ֵהיֶמּנִ ֶרת ְלָכל ָאָדם". "ֲהֵרי ַאּתְ ְמגֹוֶרׁשֶ י, ְוִאי ַאּתְ מּוּתֶ ת ֵהיֶמּנִ ֶרת ְלָכל ָאָדם". "ֲהֵרי ַאּתְ ְמגֹוֶרׁשֶ י, ְוִאי ַאּתְ מּוּתֶ ת ֵהיֶמּנִ ֶרת ְלָכל ָאָדם". "ֲהֵרי ַאּתְ ְמגֹוֶרׁשֶ י, ְוִאי ַאּתְ מּוּתֶ ת ֵהיֶמּנִ         "ֲהֵרי ַאּתְ ְמגֹוֶרׁשֶ
   ?ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ 

  
ַנן הּוא ַרּבָ ט ְיָבָמה ּדְ ַנן הּואּגֵ ַרּבָ ט ְיָבָמה ּדְ ַנן הּואּגֵ ַרּבָ ט ְיָבָמה ּדְ ַנן הּואּגֵ ַרּבָ ט ְיָבָמה ּדְ   , ּגֵ

י ת ִאיׁש ְמַהּנֵ ֵאׁשֶ י ּבְ ְמַהּנֵ יֵגט ּדִ ת ִאיׁש ְמַהּנֵ ֵאׁשֶ י ּבְ ְמַהּנֵ יֵגט ּדִ ת ִאיׁש ְמַהּנֵ ֵאׁשֶ י ּבְ ְמַהּנֵ יֵגט ּדִ ת ִאיׁש ְמַהּנֵ ֵאׁשֶ י ּבְ ְמַהּנֵ יָבָמה,    ֵגט ּדִ יָבָמה,ּבִ יָבָמה,ּבִ יָבָמה,ּבִ    ּבִ
יָבָמה, ּדְ ֵגט ֵגט ֵגט ֵגט  י ּבִ ת ִאיׁש לֹא ְמַהּנֵ ֵאׁשֶ י ּבְ יָבָמה, לֹא ְמַהּנֵ י ּבִ ת ִאיׁש לֹא ְמַהּנֵ ֵאׁשֶ י ּבְ יָבָמה, לֹא ְמַהּנֵ י ּבִ ת ִאיׁש לֹא ְמַהּנֵ ֵאׁשֶ י ּבְ יָבָמה, לֹא ְמַהּנֵ י ּבִ ת ִאיׁש לֹא ְמַהּנֵ ֵאׁשֶ י ּבְ   לֹא ְמַהּנֵ

א ִגיּטָ ְלָמא ָאֵתי ְלִאְחלּוֵפי ּבְ אאֹו ּדִ ִגיּטָ ְלָמא ָאֵתי ְלִאְחלּוֵפי ּבְ אאֹו ּדִ ִגיּטָ ְלָמא ָאֵתי ְלִאְחלּוֵפי ּבְ אאֹו ּדִ ִגיּטָ ְלָמא ָאֵתי ְלִאְחלּוֵפי ּבְ             ????אֹו ּדִ
        

  : ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה 
א ִגיּטָ ְלָמא ָאֵתי ְלִאְחלּוֵפי ּבְ יַנן ּדִ אָחְייׁשִ ִגיּטָ ְלָמא ָאֵתי ְלִאְחלּוֵפי ּבְ יַנן ּדִ אָחְייׁשִ ִגיּטָ ְלָמא ָאֵתי ְלִאְחלּוֵפי ּבְ יַנן ּדִ אָחְייׁשִ ִגיּטָ ְלָמא ָאֵתי ְלִאְחלּוֵפי ּבְ יַנן ּדִ             ....ָחְייׁשִ

        
ר ָחָנןַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה ַמְתִקיף ָלּה  ה ּבַ         : : : : ַרּבָ
ה א ֵמַעּתָ הֶאּלָ א ֵמַעּתָ הֶאּלָ א ֵמַעּתָ הֶאּלָ א ֵמַעּתָ ָעְלָמאָיֵהיב ָלּה ְניָ ָיֵהיב ָלּה ְניָ ָיֵהיב ָלּה ְניָ ָיֵהיב ָלּה ְניָ  ,ֶאּלָ ָעְלָמאיָרא ּבְ ָעְלָמאיָרא ּבְ ָעְלָמאיָרא ּבְ ָסָלּה?     ,,,,יָרא ּבְ ָסָלּה? ָהִכי ַנִמי ּפְ ָסָלּה? ָהִכי ַנִמי ּפְ ָסָלּה? ָהִכי ַנִמי ּפְ         ָהִכי ַנִמי ּפְ

        
   ָאַמר ֵליּה:ָאַמר ֵליּה:ָאַמר ֵליּה:ָאַמר ֵליּה:

ה, -  ָהָתםָהָתםָהָתםָהָתם ְכהּוּנָ ֵסיל ּבִ ה,לֹא ּפָ ְכהּוּנָ ֵסיל ּבִ ה,לֹא ּפָ ְכהּוּנָ ֵסיל ּבִ ה,לֹא ּפָ ְכהּוּנָ ֵסיל ּבִ    לֹא ּפָ
הָקָפֵסיל ָקָפֵסיל ָקָפֵסיל ָקָפֵסיל     - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  הִלְכהּוּנָ הִלְכהּוּנָ הִלְכהּוּנָ             ....ִלְכהּוּנָ

        
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

חּו"" ּה לֹא ִיּקָ ה ֵמִאיׁשָ רּוׁשָ ה ּגְ ָ   , (ויקרא כא, ז) "ְוִאׁשּ

ּה  א ֵמִאיׁשָ ה ֶאּלָ ְרׁשָ   , חּו"לֹא ִיּקָ " - ֲאִפיּלּו לֹא ִנְתּגָ

ט' –ְוַהְיינּו  ה 'ֵריַח ַהּגֵ ְכהּוּנָ ּפֹוֵסל ּבִ    ...."ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
   . יבם ליבמתו:נתן לה גט

. לפוסלה על אחיו ועליו מהו
בהאי גיטא דתיקום עליה בלא 
יבנה האי גט לא מהני באשת 
איש להתירה לינשא והכא נמי 
 לאו גירושין למיקם בלא יבנה:

. ולכנוס יבמה לאיחלופי בגיטא
   אחר הגט:

. כהן שנתן הכא פסיל בכהונה
גט כזה לאשתו אסרה עליו 
והלכך תיבעי לן אי מהני 

   מדרבנן:
. ולא התירה לכל אלא מאישה

   אדם:
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        ב ב ב ב - - - - , א, א, א, אנבנבנבנב .10
ר ָחָמאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר          : : : : ָרִמי ּבַ

תֹוב :ֲהֵרי ָאְמרוּ ֲהֵרי ָאְמרוּ ֲהֵרי ָאְמרוּ ֲהֵרי ָאְמרוּ  תֹובָאַמר ֶאָחד ְלַלְבָלר: ּכְ תֹובָאַמר ֶאָחד ְלַלְבָלר: ּכְ תֹובָאַמר ֶאָחד ְלַלְבָלר: ּכְ ה ָאַמר ֶאָחד ְלַלְבָלר: ּכְ ֶאְכְנֶסּנָ ט ַלֲארּוָסִתי, ִלְכׁשֶ הּגֵ ֶאְכְנֶסּנָ ט ַלֲארּוָסִתי, ִלְכׁשֶ הּגֵ ֶאְכְנֶסּנָ ט ַלֲארּוָסִתי, ִלְכׁשֶ הּגֵ ֶאְכְנֶסּנָ ט ַלֲארּוָסִתי, ִלְכׁשֶ ה ּגֵ ּנָ הֲאָגְרׁשֶ ּנָ הֲאָגְרׁשֶ ּנָ הֲאָגְרׁשֶ ּנָ ט. - ֲאָגְרׁשֶ ט.ֲהֵרי ֶזה ּגֵ ט.ֲהֵרי ֶזה ּגֵ ט.ֲהֵרי ֶזה ּגֵ    ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
ּה  ָידֹו ְלָגְרׁשָ ּבְ ֵני ׁשֶ ּה ִמּפְ ָידֹו ְלָגְרׁשָ ּבְ ֵני ׁשֶ ּה ִמּפְ ָידֹו ְלָגְרׁשָ ּבְ ֵני ׁשֶ ּה ִמּפְ ָידֹו ְלָגְרׁשָ ּבְ ֵני ׁשֶ   .  ִמּפְ

ָעְלָמא וּ וּ וּ וּ    ב,בנ ה ּבְ ָ ָעְלָמא ְלִאׁשּ ה ּבְ ָ ָעְלָמא ְלִאׁשּ ה ּבְ ָ ָעְלָמא ְלִאׁשּ ה ּבְ ָ ט. ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין    - - - - ְלִאׁשּ ט.ּגֵ ט.ּגֵ ט.ּגֵ    ּגֵ
ּה  ָידֹו ְלָגְרׁשָ ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ ּה ִמּפְ ָידֹו ְלָגְרׁשָ ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ ּה ִמּפְ ָידֹו ְלָגְרׁשָ ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ ּה ִמּפְ ָידֹו ְלָגְרׁשָ ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ

  
ֵעי  ֵעי ּבָ ֵעי ּבָ ֵעי ּבָ ר ָחָמאּבָ    ::::ָרִמי ּבַ

   ַמהּו?ַמהּו?ַמהּו?ַמהּו? -  ִליִבְמּתוֹ ִליִבְמּתוֹ ִליִבְמּתוֹ ִליִבְמּתוֹ 
  

ְמָיא ֲארּוָסתֹו ּדָ יּה ּכַ ֲאִגיָדא ּבֵ יָון ּדַ ְמָיאּכֵ ֲארּוָסתֹו ּדָ יּה ּכַ ֲאִגיָדא ּבֵ יָון ּדַ ְמָיאּכֵ ֲארּוָסתֹו ּדָ יּה ּכַ ֲאִגיָדא ּבֵ יָון ּדַ ְמָיאּכֵ ֲארּוָסתֹו ּדָ יּה ּכַ ֲאִגיָדא ּבֵ יָון ּדַ             ,,,,ּכֵ
ְלָמא ְלָמאאֹו ּדִ ְלָמאאֹו ּדִ ְלָמאאֹו ּדִ יָון     ::::אֹו ּדִ יָון ּכֵ יָון ּכֵ יָון ּכֵ ּה ּדְ ּכֵ ּה לֹא ֲעַבד ּבָ ּה לֹא ֲעַבד ּבָ ּה לֹא ֲעַבד ּבָ    .ַמֲאָמר לֹאַמֲאָמר לֹאַמֲאָמר לֹאַמֲאָמר לֹא לֹא ֲעַבד ּבָ

  
יקוּ  יקוּ ּתֵ יקוּ ּתֵ יקוּ ּתֵ             ....ּתֵ

        
        
        

  רש"י
. ואם נתנו משכנסה הרי זה גט

 הרי זו מגורשת הואיל ובידו
לגרשה משנכתב ואי משום גט 
ישן דקי''ל (גיטין דף עט:) בית 
הלל פוסלין ותנן איזהו גט ישן 
כל שנתייחד עמה אחר כתיבה 
הא איתמר בפרק הזורק (שם) 

  אם נתגרשה תנשא לכתחלה:
. וכנסה וגירשה ולאשה בעלמא

בו אינו גט הואיל כשנכתב לא 
   היה ראוי לגירושין:

. כתבו קודם ליבמתו מהו
סה וכשכנסה נתנו לה מהו שכנ

   שתתגרש בו:
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        ב, ב ב, ב ב, ב ב, ב ננננ .11
ֵעי  ֵעי ּבָ ֵעי ּבָ ֵעי ּבָ         : : : : ַרב ֲחַנְנָיהּבָ

ט  ַתב ּגֵ ט ּכָ ַתב ּגֵ ט ּכָ ַתב ּגֵ ט ּכָ ַתב ּגֵ תוֹ לְ ּכָ תוֹ ִזיּקָ תוֹ ִזיּקָ תוֹ ִזיּקָ       ....ַמֲאָמרוֹ ַמֲאָמרוֹ ַמֲאָמרוֹ ַמֲאָמרוֹ לְ ְולֹא ְולֹא ְולֹא ְולֹא     ,ִזיּקָ
תוֹ וְ וְ וְ וְ ְלַמֲאָמרֹו ְלַמֲאָמרֹו ְלַמֲאָמרֹו ְלַמֲאָמרֹו  תוֹ לֹא ְלִזיּקָ תוֹ לֹא ְלִזיּקָ תוֹ לֹא ְלִזיּקָ   ? ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ ַמהוּ     - - - -     לֹא ְלִזיּקָ

  
ה ָקא ָרֵמי ה ָקא ָרֵמיַמֲאָמר ִעיָלֵוי ִזיּקָ ה ָקא ָרֵמיַמֲאָמר ִעיָלֵוי ִזיּקָ ה ָקא ָרֵמיַמֲאָמר ִעיָלֵוי ִזיּקָ ה, וְ וְ וְ וְ , ַמֲאָמר ִעיָלֵוי ִזיּקָ ָ ְמָגֵרׁש ֲחִצי ִאׁשּ ה, ֲהָוה ֵליּה ּכִ ָ ְמָגֵרׁש ֲחִצי ִאׁשּ ה, ֲהָוה ֵליּה ּכִ ָ ְמָגֵרׁש ֲחִצי ִאׁשּ ה, ֲהָוה ֵליּה ּכִ ָ ְמָגֵרׁש ֲחִצי ִאׁשּ         ֲהָוה ֵליּה ּכִ

ה  ָ ה ְוַהְמָגֵרׁש ֲחִצי ִאׁשּ ָ ה ְוַהְמָגֵרׁש ֲחִצי ִאׁשּ ָ ה ְוַהְמָגֵרׁש ֲחִצי ִאׁשּ ָ לּום,     - - - - ְוַהְמָגֵרׁש ֲחִצי ִאׁשּ ה ְולֹא ּכְ לּום, לֹא ָעׂשָ ה ְולֹא ּכְ לּום, לֹא ָעׂשָ ה ְולֹא ּכְ לּום, לֹא ָעׂשָ ה ְולֹא ּכְ         לֹא ָעׂשָ
   ?ַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי ְוַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאיַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי ְוַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאיַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי ְוַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאיַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי ְוַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי    ::::ְלָמאְלָמאְלָמאְלָמאאֹו ּדִ אֹו ּדִ אֹו ּדִ אֹו ּדִ 

  
  ָרָבא, ָרָבא, ָרָבא, ָרָבא, ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ְוִתְפׁשֹוט ֵליּה ִמ ְוִתְפׁשֹוט ֵליּה ִמ ְוִתְפׁשֹוט ֵליּה ִמ ְוִתְפׁשֹוט ֵליּה ִמ 

        : : : : ָרָבאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ 
ָרה ָצָרָתּה  ט ְלַמֲאָמרֹו הּוּתְ ָרה ָצָרָתּה ָנַתן ּגֵ ט ְלַמֲאָמרֹו הּוּתְ ָרה ָצָרָתּה ָנַתן ּגֵ ט ְלַמֲאָמרֹו הּוּתְ ָרה ָצָרָתּה ָנַתן ּגֵ ט ְלַמֲאָמרֹו הּוּתְ   ! ָנַתן ּגֵ

  
יָטא ֵליּה     - - - - ְלָרָבא ְלָרָבא ְלָרָבא ְלָרָבא  ׁשִ יָטא ֵליּה ּפְ ׁשִ יָטא ֵליּה ּפְ ׁשִ יָטא ֵליּה ּפְ ׁשִ             ,,,,ּפְ

ֲעָיא ֵליּה     - - - - ְלַרב ֲחַנְנָיה ְלַרב ֲחַנְנָיה ְלַרב ֲחַנְנָיה ְלַרב ֲחַנְנָיה  ֲעָיא ֵליּה ִמיּבָ ֲעָיא ֵליּה ִמיּבָ ֲעָיא ֵליּה ִמיּבָ             ....ִמיּבָ
        

            ????ַמאיַמאיַמאיַמאי
        

יקוּ  יקוּ ּתֵ יקוּ ּתֵ יקוּ ּתֵ         ....ּתֵ
        
        
        
        

  רש"י
כתב גט לזיקתו ולא למאמרו או 

. והוא עשה למאמרו ולא לזיקתו
בה מאמר תחלה מהו שתיפסל 

   עליו בכך:
. כשעשה מאמר עילוי זיקה רמי

מאמר נדבק עם הזיקה וניתוסף 
עליה ואין גט מועיל לזה בלא 

שלא  זה וכיון שנכתב בתוך הגט
עשאו אלא לאחד מהן הוה ליה 
מגרש חצי אשה ולא כלום היא 

   ומותרת לו:
או דלמא האי לחודיה קאי 

. ומהני והיכא והאי לחודיה קאי
דכתב לזיקתו ולא למאמרו 
אסורה עליו ועל אחיו דפקע 
זיקה וקמה בלא יבנה ואי כתב 
למאמרו ולא לזיקתו אסורה לו 
ומותרת לאחיו דמאמר דעבד 

ה ליה זיקה שקליה ופש
   כמעיקרא:

. ולא לזיקתו נתן גט למאמרו
בארבעה אחין (לעיל לב.) גבי 
זיקת יבמין ג' אחין נשואין ג' 
נכריות ומת אחד מהן ועשה בה 
השני מאמר ומת הרי אלו 
חולצות כו' וקאמר רבא עלה 
נתן גט למאמרו ואח''כ מת 
הותרה אשתו הראשונה שהיא 
צרתה לאחיו השני דאי לאו גט 

אסורה עליו משום זיקת הוה 
שני יבמין אלמא האי לחודיה 
קאי מדאהני גט לאישתרויי 
צרתה לאחיו השני והוא הדין 
דהיא גופה נמי שריא לאחיו 
אלא דמחלפא בבעלת גט גמור 
לזיקה דמקמי מאמר או לזיקה 
ומאמר והכי אמרינן בארבעה 

   אחין:
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        נב, ב נב, ב נב, ב נב, ב  .12
ה ַמֲאָמרָחַלץ וְ " לּום - [ ָעׂשָ   ]."ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ
  

        : : : : ַרבָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרב ְיהּוָדהָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 
ְבֵרי  ְבֵרי זֹו ּדִ ְבֵרי זֹו ּדִ ְבֵרי זֹו ּדִ יזֹו ּדִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ   ֲעִקיָבא, ֲעִקיָבא, ֲעִקיָבא, ֲעִקיָבא,     ַרּבִ

יֵבי ָלאִויןּדְ  ַחּיָ ין ּתֹוְפִסין ּבְ יֵבי ָלאִויןָאַמר: ֵאין ִקּדּוׁשִ ַחּיָ ין ּתֹוְפִסין ּבְ יֵבי ָלאִויןָאַמר: ֵאין ִקּדּוׁשִ ַחּיָ ין ּתֹוְפִסין ּבְ יֵבי ָלאִויןָאַמר: ֵאין ִקּדּוׁשִ ַחּיָ ין ּתֹוְפִסין ּבְ   . ָאַמר: ֵאין ִקּדּוׁשִ
        ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: 
לּום. לּום.ֵיׁש ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ לּום.ֵיׁש ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ לּום.ֵיׁש ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ    ֵיׁש ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ

  
יָלּה כְּ ָלּה כְּ ָלּה כְּ ָלּה כְּ ּוִמי ָמֵצית מֹוְקַמּתְ ּוִמי ָמֵצית מֹוְקַמּתְ ּוִמי ָמֵצית מֹוְקַמּתְ ּוִמי ָמֵצית מֹוְקַמּתְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ             ????ֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבא    ַרּבִ

א אְוָהא ָקָתֵני ֵריׁשָ אְוָהא ָקָתֵני ֵריׁשָ אְוָהא ָקָתֵני ֵריׁשָ ה ַמֲאָמר "    ::::ְוָהא ָקָתֵני ֵריׁשָ ט ְוָעׂשָ ט ַוֲחִליָצה - ָנַתן ּגֵ             ,,,,"ְצִריָכה ּגֵ
יְוִאי ְוִאי ְוִאי ְוִאי  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ּה ַמֲאָמר?  -  ֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבאֲעִקיָבא    ַרּבִ י ּבָ ט, ִמי ְמַהּנֵ יַהב ָלּה ּגֵ יָון ּדִ ּה ַמֲאָמר? ּכֵ י ּבָ ט, ִמי ְמַהּנֵ יַהב ָלּה ּגֵ יָון ּדִ ּה ַמֲאָמר? ּכֵ י ּבָ ט, ִמי ְמַהּנֵ יַהב ָלּה ּגֵ יָון ּדִ ּה ַמֲאָמר? ּכֵ י ּבָ ט, ִמי ְמַהּנֵ יַהב ָלּה ּגֵ יָון ּדִ         ּכֵ

            ::::ְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיאְוָהַתְנָיא
י"   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

ט ִליִב  ִין ְלנֹוֵתן ּגֵ ֶאְסָרה ָעָליו עֹוָלִמיתִמּנַ ּנֶ    ?ְמּתֹו ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ ָחהּ     ׁשֶ ּלְ ר ׁשִ ְעָלּה ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ   , (דברים כד, ד) 82828282""לֹא יּוַכל ּבַ

יּלּוַח    !"ַאַחר ׁשִ
  

יָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ::::ַרב ַאׁשִ
ַנן ַרּבָ ט ְיָבִמין ִמּדְ ַנןּגֵ ַרּבָ ט ְיָבִמין ִמּדְ ַנןּגֵ ַרּבָ ט ְיָבִמין ִמּדְ ַנןּגֵ ַרּבָ ט ְיָבִמין ִמּדְ   , ּגֵ

ָעְלָמא    - - - - ּוְקָרא ּוְקָרא ּוְקָרא ּוְקָרא  א ּבְ ָעְלָמאַאְסַמְכּתָ א ּבְ ָעְלָמאַאְסַמְכּתָ א ּבְ ָעְלָמאַאְסַמְכּתָ א ּבְ             ....ַאְסַמְכּתָ
        

ְנָיא ַנִמי ָהִכי ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ ְנָיא ַנִמי ָהִכיּתַ             ::::ּתַ
יר ָאַמ "   : ַרּבִ

א ְלִדְבֵרי  לּו ֲאמּוִרים ֶאּלָ ָבִרים ַהּלָ יֵאין ַהּדְ   ֲעִקיָבא,  ַרּבִ
ֶעְרָוה.  ה ֲחלּוָצה ּכְ ָהָיה עֹוׂשֶ   ׁשֶ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםֲאָבל 
לּום.    ֵיׁש ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ

  ַוֲאִני אֹוֵמר: 
ּה ְלׁשּום ִאיׁשּות,  ׁשָ ּדְ ּקִ ְזַמן ׁשֶ   ֵאיָמַתי ּבִ

ּה ְלׁשּום ַיְבמּות ֲאָבל ִקּדְ  לּום -ׁשָ    ...."ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ
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ָחּה    ּלְ ר ׁשִ ְעָלּה ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ָחּה לֹא יּוַכל ּבַ ּלְ ר ׁשִ ְעָלּה ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ָחּה לֹא יּוַכל ּבַ ּלְ ר ׁשִ ְעָלּה ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ָחּה לֹא יּוַכל ּבַ ּלְ ר ׁשִ ְעָלּה ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ   לשוב לקחתה להיות לו לאשה לֹא יּוַכל ּבַ

  רש"י
שה . אחלץ ועזו דברי רבי עקיבא

בה מאמר קאי דקתני לא תפיס 
   מאמר:

. כלומר מדכתיב אחר שילוח
אשר שלחה קרא יתירא דלא 
צריך הכי קאמר יש לך משלח 
שאסור להחזיר אחר שילוח 
אפילו לא נישאת ואיזו זו יבמה 
וכיון דבלאו קאי היכי מהני בה 

   תו מאמר:
. יש אחר חליצה תפיסת אימתי

   קידושין:
. בזמן שקדשה לשום אישות

בקידושין גמורים ולא במאמר 
יבמין דודאי קידושין תופסין 

   בחייבי לאוין:
. אינן אבל קדשה לשום יבמות

קידושין שהרי אין כאן צד 
   ייבום והוו להו קידושי טעות:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        נג, אנג, אנג, אנג, א    ––––נב, ב נב, ב נב, ב נב, ב  .13
ְנָיא ִאיָדךְ  ְנָיא ִאיָדךְ ּתַ ְנָיא ִאיָדךְ ּתַ ְנָיא ִאיָדךְ ּתַ         ::::ּתַ

ּה, " ׁשָ   ַהחֹוֵלץ ִליִבְמּתֹו ְוָחַזר ְוִקּדְ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּה ְלׁשּום ִאיׁשּות  ׁשָ ט - ִאם ִקּדְ   ,ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ּגֵ
ט.  ֵאין ְצִריָכה ֵהיֶמּנוּ  - ְלׁשּום ַיְבמּות    ּגֵ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ּה ְלׁשּום ַיְבמּות  ׁשָ ּדְ ּקִ ין ׁשֶ ּה ְלׁשּום ִאיׁשּות ּבֵ ׁשָ ּדְ ּקִ ין ׁשֶ ט - ּבֵ   . "ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ּגֵ

  
        : : : : ַרב יֹוֵסףָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר 

יּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַמאי ַטֲעָמא ַמאי ַטֲעָמא ַמאי ַטֲעָמא ַמאי ַטֲעָמא  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ         ????ַרּבִ
ר ִנְכֵסי ַהּגֵ עֹוֵדר ּבְ אּוָה ּכְ רֲעׂשָ ִנְכֵסי ַהּגֵ עֹוֵדר ּבְ אּוָה ּכְ רֲעׂשָ ִנְכֵסי ַהּגֵ עֹוֵדר ּבְ אּוָה ּכְ רֲעׂשָ ִנְכֵסי ַהּגֵ עֹוֵדר ּבְ אּוָה ּכְ    ,ֲעׂשָ

ּלֹו ֵהן, ּלֹו ֵהן,ּוְכָסבּור ׁשֶ ּלֹו ֵהן,ּוְכָסבּור ׁשֶ ּלֹו ֵהן,ּוְכָסבּור ׁשֶ ָלא ָקנֵ  ּוְכָסבּור ׁשֶ ָלא ָקנֵ ּדְ ָלא ָקנֵ ּדְ ָלא ָקנֵ ּדְ    י.י.י.י.ּדְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה ָאַמר ֵליּה          : : : : ַאּבַ
ֵמי ֵמיִמי ּדָ ֵמיִמי ּדָ ֵמיִמי ּדָ   ? ִמי ּדָ

ין ְלִמיְקֵני    - - - - ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  ין ְלִמיְקֵניָלא ָקא ְמַכּוֵ ין ְלִמיְקֵניָלא ָקא ְמַכּוֵ ין ְלִמיְקֵניָלא ָקא ְמַכּוֵ   , ָלא ָקא ְמַכּוֵ
ין ְלִמיְקֵני    - - - - ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  ין ְלִמיְקֵניָקא ְמַכּוֵ ין ְלִמיְקֵניָקא ְמַכּוֵ ין ְלִמיְקֵניָקא ְמַכּוֵ   ! ָקא ְמַכּוֵ

ִנְכֵסי ֵגר ֶזה א ְלעֹוֵדר ּבְ ְמָיא ֶאּלָ ִנְכֵסי ֵגר ֶזהָהא ָלא ּדָ א ְלעֹוֵדר ּבְ ְמָיא ֶאּלָ ִנְכֵסי ֵגר ֶזהָהא ָלא ּדָ א ְלעֹוֵדר ּבְ ְמָיא ֶאּלָ ִנְכֵסי ֵגר ֶזהָהא ָלא ּדָ א ְלעֹוֵדר ּבְ ְמָיא ֶאּלָ   , ָהא ָלא ּדָ
ָקֵני ר ַאֵחר הּוא, ּדְ ל ּגֵ ָקֵניּוְכָסבּור ׁשֶ ר ַאֵחר הּוא, ּדְ ל ּגֵ ָקֵניּוְכָסבּור ׁשֶ ר ַאֵחר הּוא, ּדְ ל ּגֵ ָקֵניּוְכָסבּור ׁשֶ ר ַאֵחר הּוא, ּדְ ל ּגֵ   . ּוְכָסבּור ׁשֶ

  
א ָאַמר  א ָאַמר ֶאלָּ א ָאַמר ֶאלָּ א ָאַמר ֶאלָּ ֵייֶאלָּ    ::::ַאּבַ

ַמאי ָעְס  ַמאי ָעְס ָהָכא ּבְ ַמאי ָעְס ָהָכא ּבְ ַמאי ָעְס ָהָכא ּבְ             ::::ִקיַנןִקיַנןִקיַנןִקיַנןָהָכא ּבְ
גֹון  גֹון ּכְ גֹון ּכְ גֹון ּכְ ַמֲאַמר ְיָבִמין.  :ָאַמר ָלּה ָאַמר ָלּה ָאַמר ָלּה ָאַמר ָלּה ּדְ ּכְ י ִלי ּבְ ׁשִ ַמֲאַמר ְיָבִמין. ִהְתַקּדְ י ִלי ּבְ ׁשִ ַמֲאַמר ְיָבִמין. ִהְתַקּדְ י ִלי ּבְ ׁשִ ַמֲאַמר ְיָבִמין. ִהְתַקּדְ י ִלי ּבְ ׁשִ         ִהְתַקּדְ

ה ָקא ָרֵמי י ָסַבר: ַמֲאָמר ִעיָלֵוי ִזיּקָ ה ָקא ָרֵמיַרּבִ י ָסַבר: ַמֲאָמר ִעיָלֵוי ִזיּקָ ה ָקא ָרֵמיַרּבִ י ָסַבר: ַמֲאָמר ִעיָלֵוי ִזיּקָ ה ָקא ָרֵמיַרּבִ י ָסַבר: ַמֲאָמר ִעיָלֵוי ִזיּקָ הלְ לְ לְ לְ ֲאַתאי ֲחִליָצה ַאְפַקֲעָתּה ֲאַתאי ֲחִליָצה ַאְפַקֲעָתּה ֲאַתאי ֲחִליָצה ַאְפַקֲעָתּה ֲאַתאי ֲחִליָצה ַאְפַקֲעָתּה וַ וַ וַ וַ , ַרּבִ הִזיּקָ הִזיּקָ הִזיּקָ   . ִזיּקָ
ַנן ָסְבִרי ַנן ָסְבִריְוַרּבָ ַנן ָסְבִריְוַרּבָ ַנן ָסְבִריְוַרּבָ             ....ַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי ְוַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאיַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי ְוַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאיַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי ְוַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאיַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי ְוַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי    ::::ְוַרּבָ

ָרא ִאיּלּו ָאַמ  ָרא ִאיּלּו ָאַמ ֵמִעיּקָ ָרא ִאיּלּו ָאַמ ֵמִעיּקָ ָרא ִאיּלּו ָאַמ ֵמִעיּקָ ַמֲאַמר ְיָבִמין"     ::::ר ָלּה ר ָלּה ר ָלּה ר ָלּה ֵמִעיּקָ י ִלי ּבְ ׁשִ ַמֲאַמר ְיָבִמין" "ִהְתַקּדְ י ִלי ּבְ ׁשִ ַמֲאַמר ְיָבִמין" "ִהְתַקּדְ י ִלי ּבְ ׁשִ ַמֲאַמר ְיָבִמין" "ִהְתַקּדְ י ִלי ּבְ ׁשִ י    - - - - "ִהְתַקּדְ יִמי ָלא ְמַהּנֵ יִמי ָלא ְמַהּנֵ יִמי ָלא ְמַהּנֵ             ?!?!?!?!ִמי ָלא ְמַהּנֵ
י א ַנִמי ְמַהּנֵ ּתָ יָהׁשְ א ַנִמי ְמַהּנֵ ּתָ יָהׁשְ א ַנִמי ְמַהּנֵ ּתָ יָהׁשְ א ַנִמי ְמַהּנֵ ּתָ   . ָהׁשְ

  
        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרָבא

ַמֲאַמר ְיָבִמין" "    ::::ָאַמר ָלּה ָאַמר ָלּה ָאַמר ָלּה ָאַמר ָלּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאי ִאי ִאי ִאי  ַמֲאַמר ְיָבִמין" ּבְ ַמֲאַמר ְיָבִמין" ּבְ ַמֲאַמר ְיָבִמין" ּבְ י ָעְלָמא ָלא     - - - - ּבְ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ ִליֵגיּכּוּלֵ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ָיא    ּפְ ְמַהּנְ ָיאּדִ ְמַהּנְ ָיאּדִ ְמַהּנְ ָיאּדִ ְמַהּנְ   . ּדִ
ַמאי ָעְסִקיַנן ַמאי ָעְסִקיַנןְוָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןְוָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנןְוָהָכא ּבְ גֹון     ::::ְוָהָכא ּבְ גֹון ּכְ גֹון ּכְ גֹון ּכְ ת ְיָבִמין"."ִה "ִה "ִה "ִה     ::::ָאַמר ָלּה ָאַמר ָלּה ָאַמר ָלּה ָאַמר ָלּה ּדְ ּכְ ִזיּקַ י ִלי ּבְ ׁשִ ת ְיָבִמין".ְתַקּדְ ִזיּקַ י ִלי ּבְ ׁשִ ת ְיָבִמין".ְתַקּדְ ִזיּקַ י ִלי ּבְ ׁשִ ת ְיָבִמין".ְתַקּדְ ִזיּקַ י ִלי ּבְ ׁשִ    ְתַקּדְ

י ָסַבר            נג,א י ָסַברַרּבִ י ָסַברַרּבִ י ָסַברַרּבִ ה,^ :ַרּבִ ׁש ִזיּקָ ה,ּיֵ ׁש ִזיּקָ ה,ּיֵ ׁש ִזיּקָ ה,ּיֵ ׁש ִזיּקָ    ּיֵ
הלְ לְ לְ לְ ְוֲאַתאי ֲחִליָצה ַאְפָקֲעֵתיּה ְוֲאַתאי ֲחִליָצה ַאְפָקֲעֵתיּה ְוֲאַתאי ֲחִליָצה ַאְפָקֲעֵתיּה ְוֲאַתאי ֲחִליָצה ַאְפָקֲעֵתיּה  הִזיּקָ הִזיּקָ הִזיּקָ       ....ִזיּקָ

ַנן ָסְבִרי ַנן ָסְבִריְוַרּבָ ַנן ָסְבִריְוַרּבָ ַנן ָסְבִריְוַרּבָ ה,    ::::ְוַרּבָ ה,ֵאין ִזיּקָ ה,ֵאין ִזיּקָ ה,ֵאין ִזיּקָ    ֵאין ִזיּקָ
ָרא ָראֵמִעיּקָ ָראֵמִעיּקָ ָראֵמִעיּקָ י    ::::ִאיּלּו ָאַמר ָלּה ִאיּלּו ָאַמר ָלּה ִאיּלּו ָאַמר ָלּה ִאיּלּו ָאַמר ָלּה  ֵמִעיּקָ ת ְיָבִמין" ִמי לֹא ְמַהּנֵ ִזיּקַ י ִלי ּבְ ׁשִ י"ִהְתַקּדְ ת ְיָבִמין" ִמי לֹא ְמַהּנֵ ִזיּקַ י ִלי ּבְ ׁשִ י"ִהְתַקּדְ ת ְיָבִמין" ִמי לֹא ְמַהּנֵ ִזיּקַ י ִלי ּבְ ׁשִ י"ִהְתַקּדְ ת ְיָבִמין" ִמי לֹא ְמַהּנֵ ִזיּקַ י ִלי ּבְ ׁשִ             ?!?!?!?!"ִהְתַקּדְ

ּתָ  ּתָ ָהׁשְ ּתָ ָהׁשְ ּתָ ָהׁשְ יָהׁשְ יא ַנִמי ְמַהּנֵ יא ַנִמי ְמַהּנֵ יא ַנִמי ְמַהּנֵ   . א ַנִמי ְמַהּנֵ
  

ֶרְבָיא   : ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ַרב ׁשֶ
יָרה,  ׁשֵ ֲחִליָצה ּכְ יָרה, ּבְ ׁשֵ ֲחִליָצה ּכְ יָרה, ּבְ ׁשֵ ֲחִליָצה ּכְ יָרה, ּבְ ׁשֵ ֲחִליָצה ּכְ         ּבְ

ת ְיָבִמין"     ::::ָאַמר ָלּה ָאַמר ָלּה ָאַמר ָלּה ָאַמר ָלּה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאי ִאי ִאי ִאי  ִזיּקַ י ִלי ּבְ ׁשִ ת ְיָבִמין" "ִהְתַקּדְ ִזיּקַ י ִלי ּבְ ׁשִ ת ְיָבִמין" "ִהְתַקּדְ ִזיּקַ י ִלי ּבְ ׁשִ ת ְיָבִמין" "ִהְתַקּדְ ִזיּקַ י ִלי ּבְ ׁשִ י ָעְלָמא ָלא     - - - - "ִהְתַקּדְ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ י ָעְלָמא ָלא ּכּוּלֵ ִליֵגיּכּוּלֵ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ ִליֵגיּפְ י    ּפְ ָלא ְמַהּנֵ יּדְ ָלא ְמַהּנֵ יּדְ ָלא ְמַהּנֵ יּדְ ָלא ְמַהּנֵ             ,,,,ּדְ
ֲח  ְוָהָכאְוָהָכאְוָהָכאְוָהָכא ֲח ּבְ ֲח ּבְ ֲח ּבְ סּוָלהּבְ סּוָלהִליָצה ּפְ סּוָלהִליָצה ּפְ סּוָלהִליָצה ּפְ ְלֵגי    - - - -     ִליָצה ּפְ ְלֵגיָקִמיּפְ ְלֵגיָקִמיּפְ ְלֵגיָקִמיּפְ    ,,,,ָקִמיּפְ

סּוָלה     ::::ָמר ָסַברָמר ָסַברָמר ָסַברָמר ָסַבר סּוָלה ֲחִליָצה ּפְ סּוָלה ֲחִליָצה ּפְ סּוָלה ֲחִליָצה ּפְ    ּפֹוֶטֶרת,ּפֹוֶטֶרת,ּפֹוֶטֶרת,ּפֹוֶטֶרת,ֲחִליָצה ּפְ
סּוָלה ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרת    ::::ּוָמר ָסַברּוָמר ָסַברּוָמר ָסַברּוָמר ָסַבר סּוָלה ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרתֲחִליָצה ּפְ סּוָלה ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרתֲחִליָצה ּפְ סּוָלה ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרתֲחִליָצה ּפְ       ....ֲחִליָצה ּפְ

  
י         ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ַרב ַאׁשִ

י ָעְלָמא כּוּלֵ י ָעְלָמאּדְ כּוּלֵ י ָעְלָמאּדְ כּוּלֵ י ָעְלָמאּדְ כּוּלֵ סּוָלה ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרת    ::::ּדְ סּוָלה ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרתֲחִליָצה ּפְ סּוָלה ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרתֲחִליָצה ּפְ סּוָלה ֵאיָנּה ּפֹוֶטֶרתֲחִליָצה ּפְ    ,ֲחִליָצה ּפְ
ֲחִליָצה ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ , ְוָהָכאְוָהָכאְוָהָכאְוָהָכא ַנאי ּבַ ֲחִליָצה ֵיׁש ּתְ ַנאי ּבַ ֲחִליָצה ֵיׁש ּתְ ַנאי ּבַ ֲחִליָצה ֵיׁש ּתְ ַנאי ּבַ ְלֵגיֵיׁש ּתְ ְלֵגיָקִמיּפְ ְלֵגיָקִמיּפְ ְלֵגיָקִמיּפְ   .ָקִמיּפְ

ֲחִליָצה    ::::ָמר ָסַברָמר ָסַברָמר ָסַברָמר ָסַבר ַנאי ּבַ ֲחִליָצהֵיׁש ּתְ ַנאי ּבַ ֲחִליָצהֵיׁש ּתְ ַנאי ּבַ ֲחִליָצהֵיׁש ּתְ ַנאי ּבַ   . ֵיׁש ּתְ
נַ     ::::ּוָמר ָסַברּוָמר ָסַברּוָמר ָסַברּוָמר ָסַבר נַ ֵאין ּתְ נַ ֵאין ּתְ נַ ֵאין ּתְ ֲחִליָצהֵאין ּתְ ֲחִליָצהאי ּבַ ֲחִליָצהאי ּבַ ֲחִליָצהאי ּבַ   . אי ּבַ

  
        ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר: ָאַמר:     ָרִביָנא

ֲחִליָצה,  ַנאי ּבַ י ָעְלָמא ֵיׁש ּתְ כּוּלֵ ֲחִליָצה, ּדְ ַנאי ּבַ י ָעְלָמא ֵיׁש ּתְ כּוּלֵ ֲחִליָצה, ּדְ ַנאי ּבַ י ָעְלָמא ֵיׁש ּתְ כּוּלֵ ֲחִליָצה, ּדְ ַנאי ּבַ י ָעְלָמא ֵיׁש ּתְ כּוּלֵ         ּדְ
פּול  ְתַנאי ּכָ פּול ְוָהָכא ּבִ ְתַנאי ּכָ פּול ְוָהָכא ּבִ ְתַנאי ּכָ פּול ְוָהָכא ּבִ ְתַנאי ּכָ ְלֵגיְוָהָכא ּבִ ְלֵגיָקִמיּפְ ְלֵגיָקִמיּפְ ְלֵגיָקִמיּפְ             ::::ָקִמיּפְ

פּול    ::::ָמר ָסַברָמר ָסַברָמר ָסַברָמר ָסַבר ַנאי ּכָ ֵעיַנן ּתְ פּולּבָ ַנאי ּכָ ֵעיַנן ּתְ פּולּבָ ַנאי ּכָ ֵעיַנן ּתְ פּולּבָ ַנאי ּכָ ֵעיַנן ּתְ         ....ּבָ
פּול    ::::ּוָמר ָסַברּוָמר ָסַברּוָמר ָסַברּוָמר ָסַבר ַנאי ּכָ ֵעיַנן ּתְ פּוללֹא ּבָ ַנאי ּכָ ֵעיַנן ּתְ פּוללֹא ּבָ ַנאי ּכָ ֵעיַנן ּתְ פּוללֹא ּבָ ַנאי ּכָ ֵעיַנן ּתְ    .לֹא ּבָ

  רש"י
. חופר וכסבור שלו הן כעודר

שהיה קרקע הגר סמוך לקרקעו 
ומת הגר ואין לו יורשין 

בנכסיו קנה וזה חופר  והמחזיק
בקרקע הגר וכסבור שזה קרקע 
שלו ולא נתכוון להחזיק דלא 
קני והאי נמי סבור שקידושי 
יבמה תופסין בה ולא נתכוון 
לקנות אלא מכח ייבומי אחיו 

   והא פקעו להו:
. דהא התם לא קמיכווין למיקני

   סבור שלו הן:
   . מ''מ:הכא מכווין למיקני
וא . אביי ההא לא דמיא כו'

   דאקשי ואזיל:
. וכסבור של גר אחר הוא

ומתכוון לקנות מכל מקום והאי 
נמי קסבר לקנות מכח אחיו 
ואינו קונה אלא מכחו ומ''מ 

   קנין הוא:
. מאמר מאמר עילוי זיקה רמי

דתקינו רבנן לכל היבמין לא 
תקון אלא היכא דקיימא זיקה 
ואתא מאמר ואיתוסף עלה 
והכא ליכא למימר הכי דאתיא 

   יצה מפקעה לזיקה:חל
. ולא מהני האי לחודיה קאי כו'

זיקה למאמר הילכך השתא 
כמעיקרא מעיקרא אילו אמר 
לה התקדשי לי במאמר יבמין 
מי לא קני ואף על גב דלא 
מהניא ליה זיקה דהאי לחודה 

  קיימא השתא נמי מהני: 
. האי דתפיס מאמר יש זיקה

בעלמא בכי האי לישנא משום 
אי דיש זיקה והשתא את

חליצתה פקעתה וליכא למימר 
   הכי:

. אין כח לזיקה ואפי' אין זיקה
   הכי מעיקרא הוי מאמר:

. אי דאמר לה רב שרביא אמר
בזיקת יבמין כ''ע לא פליגי דלא 
מהני דיש זיקה ואתיא חליצה 

   ואפקעתה:
. כגון והכא בחליצה פסולה

שחלץ אחר הגט קמיפלגי רבנן 
סברי לא אפקעתה שפיר ויש 

 כלום הלכך קני מאמר:אחריה 
. שחלץ לה על יש תנאי בחליצה

מנת שתתן לו מאתים זוז רבי 
סבר אין תנאי מועיל בחליצה 
ואפילו לא נתנה לו אין תנאי 
מועיל והוי חליצה הלכך לא 
תפיס מאמר שעשה בלשון זיקת 
יבמין אבתרה דהא אפקעתה 
לזיקתו ולרבנן יש תנאי וכל 
כמה דלא קיימא לא פקע זיקה 

אמר לה התקדשי לי ע''י וכי 
   כסף זה בזיקת יבמין קני:

ה''ג רבינא אמר דכ''ע יש תנאי 
. אע''ג דקי''ל (לקמן דף בחליצה

קו.) חליצה מוטעת כשירה הני 
   תנאי לא סבירא להו:

. והכא בתנאי כפול קמיפלגי
וכגון דלא כפליה לתנאי לרבי 
בעינן תנאי כפול כתנאי בני גד 

ליה אם ובני ראובן והאי דלא כפ
תתני תהא חליצה ואם לא תתני 
לא תהא חליצה לא הוי תנאי 

   לבטולי לחליצה:
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ה ַמֲאָמר" ט ּוָבַע  ,ָחַלץ ְוָעׂשָ             ,,,,לְוָנַתן ּגֵ
ט ְוָחַלץ [ ה ַמֲאָמר, ָנַתן ּגֵ ַעל ְוָעׂשָ    –אֹו ּבָ

לּום   . ]ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ
  

לּום    ::::ְוִניְתֵני ַנִמיְוִניְתֵני ַנִמיְוִניְתֵני ַנִמיְוִניְתֵני ַנִמי יָאה ּכְ לּוםֵאין ַאַחר ּבִ יָאה ּכְ לּוםֵאין ַאַחר ּבִ יָאה ּכְ לּוםֵאין ַאַחר ּבִ יָאה ּכְ         !!!!ֵאין ַאַחר ּבִ
        

ֵיי ָאְמֵרי    ָרָבאוְ וְ וְ וְ     ַאּבַ ָאְמֵריּדְ ָאְמֵריּדְ ָאְמֵריּדְ ְרַוְייהוּ     ּדְ ְרַוְייהוּ ּתַ ְרַוְייהוּ ּתַ ְרַוְייהוּ ּתַ             ::::ּתַ
ֵני ֵניּתְ ֵניּתְ ֵניּתְ לּום    ::::ּתְ יָאה ּכְ לּוםֵאין ַאַחר ּבִ יָאה ּכְ לּוםֵאין ַאַחר ּבִ יָאה ּכְ לּוםֵאין ַאַחר ּבִ יָאה ּכְ   . ֵאין ַאַחר ּבִ

  
יָדן א ּדִ ּנָ יָדןְוּתַ א ּדִ ּנָ יָדןְוּתַ א ּדִ ּנָ יָדןְוּתַ א ּדִ ּנָ   ? ְוּתַ

  
ַרת ְיָבָמה ַרת ְיָבָמהַהּתָ ַרת ְיָבָמהַהּתָ ַרת ְיָבָמהַהּתָ ּוק ֲעִדיָפא ֵליּה     ַהּתָ ּוק ֲעִדיָפא ֵליּה ַלׁשּ ּוק ֲעִדיָפא ֵליּה ַלׁשּ ּוק ֲעִדיָפא ֵליּה ַלׁשּ             ....ַלׁשּ

        
        
        
        
        

  רש"י
וניתני נמי אין לאחר ביאה 

. דהא ביאה שייכא למימר כלום
בסיפא דקתני או בעל ועשה 
מאמר ונתן גט וחלץ דהא או או 
קתני ובבעל ועשה מאמר או 
בבעל ונתן גט מאי חליצה 

   :איכא
. ולא תני אין לאחר ביאה כלום

צריך למיתני נמי אין לאחר 
חליצה כלום דכיון דתנא אין 
אחר ביאה כלום ה''ה נמי דאין 
אחר חליצה כלום ולישנא 
קלילא הוא למיתני חדא או 

   ביאה או חליצה:
. דלא נקט ביאה ותנא דידן

ואע''ג דאיירי בה בסיפא משום 
דהיתר יבמה לשוק חביבא ליה 

י ומינה שמעינן דאין לאורוי
אחר ביאה כלום וטריחא לתנא 
למיתני תרתי אין אחר ביאה 

   ואין אחר חליצה כלום:
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י ְיָבמֹות" תֵּ    ...."ֶאָחד ְיָבָמה ַאַחת ֶאָחד ׁשְ
  

אי. ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ַמְתִניִתין ַמְתִניִתין ַמְתִניִתין ַמְתִניִתין  ן ַעזַּ ּבֶ אי. לֹא ּכְ ן ַעזַּ ּבֶ אי. לֹא ּכְ ן ַעזַּ ּבֶ אי. לֹא ּכְ ן ַעזַּ ּבֶ         לֹא ּכְ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

אי אֹוֵמר: " ן ַעּזַ   ּבֶ
ֵני ְיָבִמין ִויָבָמה ַאַחת,  ׁשְ   ֵיׁש ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר ּבִ

י ְיָבמֹות ְוָיָבם ֶאָחדְוֵאין ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר ּבִ  תֵּ   . . . . "ׁשְ
  
  
        
י ְיָבמֹות ְלָיָבם ֶאָחד"[[[[ תֵּ ׁשְ         .]]]]ְוַאַחת ּבִ

יַצד ַמֲאָמר ָלזוֹ  ט -  ְוָחַלץ ָלזוֹ [[[[    ּכֵ   ]. ]. ]. ]. ָהִראׁשֹוָנה ְצִריָכה ּגֵ
  

מּוֵאל,  יע ֵליּה ִלׁשְ מּוֵאל, ֵליָמא ְמַסּיַ יע ֵליּה ִלׁשְ מּוֵאל, ֵליָמא ְמַסּיַ יע ֵליּה ִלׁשְ מּוֵאל, ֵליָמא ְמַסּיַ יע ֵליּה ִלׁשְ         ֵליָמא ְמַסּיַ
מּוֵאלָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ          : : : : ׁשְ

        . ּה ּה ּה ּה לֹא ִנְפְטָרה ָצָרָת לֹא ִנְפְטָרה ָצָרָת לֹא ִנְפְטָרה ָצָרָת לֹא ִנְפְטָרה ָצָרָת     - - - - ָחַלץ ְלַבֲעַלת ַמֲאָמר ָחַלץ ְלַבֲעַלת ַמֲאָמר ָחַלץ ְלַבֲעַלת ַמֲאָמר ָחַלץ ְלַבֲעַלת ַמֲאָמר 
        
א ְת ְת ְת ְת וּ וּ וּ וּ  א יּוְבתָּ א יּוְבתָּ א יּוְבתָּ    !!!!ַרב יֹוֵסףַרב יֹוֵסףַרב יֹוֵסףַרב יֹוֵסףּדְ ּדְ ּדְ ּדְ יּוְבתָּ

  
יֲעַבד    ––––ָקָתֵני ָקָתֵני ָקָתֵני ָקָתֵני     "ָחַלץ" !?ִמי ָקָתֵני "חֹוֵלץ"ִמי ָקָתֵני "חֹוֵלץ"ִמי ָקָתֵני "חֹוֵלץ"ִמי ָקָתֵני "חֹוֵלץ" יֲעַבדּדִ יֲעַבדּדִ יֲעַבדּדִ         ....ּדִ

        

  רש"י
. דקתני אחת שתי מתניתין

יבמות עשה מאמר בזו ומאמר 
  בזו צריכות שני גיטין:

. דאמר אין מאמר דלא כבן עזאי
אחר מאמר בשתי יבמות ויבם 

יבמות ויבם אחד ומתני' בשתי 
אחד קא מיירי וללישנא בתרא 
דגרסינן למילתיה דבן עזאי 
איפכא קיימא הך אתקפתא 
אסיפא דמתני' דקתני בין יבם 
אחד לשתי יבמות בין שני יבמין 
ויבמה אחת ומיסתברא כלישנא 
קמא דא''כ לא הוה לן לאיתויי 
הך אתקפתא הכא אלא בגמרא 

   דסיפא דלקמן:
. לימא מסייע ליה לשמואל

מאמר לזו וחלץ לזו קאי א
מדלא נקט חליצה אבעלת 
מאמר מסייע לשמואל דאמר 
חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה 
צרתה דכיון דבעי גט למאמרו 
לא הויא חליצה מעלייתא 
 לאפוקי זיקה דחברתה:

. דאמר ותיובתא דרב יוסף
בהחולץ (לעיל דף מד.) לא 
ישפוך אדם מי בורו ואחרים 
צריכים להם דהא הכא דחלץ 

ברתה וקמייתא בעיא גט לח
ונמצא פוסל את שתיהן מן 
הכהונה ולא אמרינן ליחלוץ 
לקמייתא ותהא חברתה 

  כשירה:
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ט ָלזֹו ְוֵגט ָלזוֹ "   ]."ְצִריכֹות ֵהיֶמּנּו ֲחִליָצה -[ ּגֵ
  

ר ַרב הּוָנא.  ה ּבַ יע ֵליּה ְלַרּבָ ר ַרב הּוָנא. ֵליָמא ְמַסּיַ ה ּבַ יע ֵליּה ְלַרּבָ ר ַרב הּוָנא. ֵליָמא ְמַסּיַ ה ּבַ יע ֵליּה ְלַרּבָ ר ַרב הּוָנא. ֵליָמא ְמַסּיַ ה ּבַ יע ֵליּה ְלַרּבָ   ֵליָמא ְמַסּיַ
ר ַרב הּוָנאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר ּדְ  ה ּבַ         : : : : ַרּבָ

ס סֲחִליָצה ּפְ סֲחִליָצה ּפְ סֲחִליָצה ּפְ ל ָהַאִחין.ֲחִליָצה ּפְ ר ַעל ּכָ ל ָהַאִחין.ּוָלה ְצִריָכה ְלַחזֵּ ר ַעל ּכָ ל ָהַאִחין.ּוָלה ְצִריָכה ְלַחזֵּ ר ַעל ּכָ ל ָהַאִחין.ּוָלה ְצִריָכה ְלַחזֵּ ר ַעל ּכָ    ּוָלה ְצִריָכה ְלַחזֵּ
  

            ?"ְצִריכֹות"ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי 
        

ָעְלָמא ָעְלָמאְצִריכֹות ּדְ ָעְלָמאְצִריכֹות ּדְ ָעְלָמאְצִריכֹות ּדְ         ....ְצִריכֹות ּדְ
        
        
        
ט ָלזֹו ְוָחַלץ ָלזוֹ " לּום - [[[[    ּגֵ   ].].].]."ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ
  

יע ֵליּה  יע ֵליּה ֵליָמא ְמַסּיַ יע ֵליּה ֵליָמא ְמַסּיַ יע ֵליּה ֵליָמא ְמַסּיַ מּוֵאלֵליָמא ְמַסּיַ מּוֵאלִלׁשְ מּוֵאלִלׁשְ מּוֵאלִלׁשְ    ,ִלׁשְ
א ְוֶתֱהֵוי ְוֶתֱהֵוי ְוֶתֱהֵוי ְוֶתֱהֵוי  יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ א ּתְ יּוְבּתָ    ַרב יֹוֵסף!ַרב יֹוֵסף!ַרב יֹוֵסף!ַרב יֹוֵסף!ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ּתְ

  
יֲעַבד    ––––ָקָתֵני ָקָתֵני ָקָתֵני ָקָתֵני     "ָחַלץ" ''''חֹוֵלץחֹוֵלץחֹוֵלץחֹוֵלץ''''ִמי ָקָתֵני ִמי ָקָתֵני ִמי ָקָתֵני ִמי ָקָתֵני  יֲעַבדּדִ יֲעַבדּדִ יֲעַבדּדִ    .ּדִ

  
  
  
ה ַמֲאָמר, [ ָחַלץ ְוָחַלץ אֹו ָחַלץ"   אֹו ָחַלץ ְוָעׂשָ

ַעל,  ט ּוּבָ   ָנַתן ּגֵ
ַעל ּוָבַעל,    אֹו ּבָ

ה ַמֲאָמר,  ַעל ְוָעׂשָ   אֹו ּבָ
ט  לּום - ָחַלץ וְ ָנַתן ּגֵ    ]."ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ּכְ

  
לּום''''    ::::ְוִליְתֵני ַנִמיְוִליְתֵני ַנִמיְוִליְתֵני ַנִמיְוִליְתֵני ַנִמי יָאה ּכְ לּוםֵאין ַאַחר ּבִ יָאה ּכְ לּוםֵאין ַאַחר ּבִ יָאה ּכְ לּוםֵאין ַאַחר ּבִ יָאה ּכְ    !!!!''''ֵאין ַאַחר ּבִ

  
ֵיי ָאְמֵרי    ָרָבאוְ וְ וְ וְ     ַאּבַ ָאְמֵריּדְ ָאְמֵריּדְ ָאְמֵריּדְ ְרַוְייהוּ     ּדְ ְרַוְייהוּ ּתַ ְרַוְייהוּ ּתַ ְרַוְייהוּ ּתַ             ::::ּתַ

ֵני ֵניּתְ ֵניּתְ ֵניּתְ לּום.    ::::ּתְ יָאה ּכְ לּום.ֵאין ַאַחר ּבִ יָאה ּכְ לּום.ֵאין ַאַחר ּבִ יָאה ּכְ לּום.ֵאין ַאַחר ּבִ יָאה ּכְ    ֵאין ַאַחר ּבִ
  

יָדן  א ּדִ ּנָ יָדן ְוּתַ א ּדִ ּנָ יָדן ְוּתַ א ּדִ ּנָ יָדן ְוּתַ א ּדִ ּנָ ּוק ֲעִדיָפא ֵליּה     - - - - ְוּתַ ַרת ְיָבָמה ַלׁשּ ּוק ֲעִדיָפא ֵליּה ַהּתָ ַרת ְיָבָמה ַלׁשּ ּוק ֲעִדיָפא ֵליּה ַהּתָ ַרת ְיָבָמה ַלׁשּ ּוק ֲעִדיָפא ֵליּה ַהּתָ ַרת ְיָבָמה ַלׁשּ             ....ַהּתָ
        
        
        
י ְיָבמֹות," תֵּ ין ָיָבם ֶאָחד ִלׁשְ ֵני ְיָבִמין ִליָבָמה ַאַחת[ ּבֵ ין ׁשְ   ]."ּבֵ
  

ָלָמא לְ  ׁשְ ָלָמא לְ ּבִ ׁשְ ָלָמא לְ ּבִ ׁשְ ָלָמא לְ ּבִ ׁשְ יּבִ יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ ָלאו ָקֵאי ָאַמר:ָאַמר:ָאַמר:ָאַמר:ּדְ ָחָנן, ָחָנן, ָחָנן, ָחָנן, יוֹ יוֹ יוֹ יוֹ     ַרּבִ יָתא ּבְ ּה ּבֵ ָלאו ָקֵאיּכּוּלָ יָתא ּבְ ּה ּבֵ ָלאו ָקֵאיּכּוּלָ יָתא ּבְ ּה ּבֵ ָלאו ָקֵאיּכּוּלָ יָתא ּבְ ּה ּבֵ             ,,,,ּכּוּלָ
מּוִעיַנן  מּוִעיַנן ִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ מּוִעיַנן ִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ מּוִעיַנן ִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ ין ּתֹוְפִסיןּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ ין ּתֹוְפִסיןֵאין ִקּדּוׁשִ ין ּתֹוְפִסיןֵאין ִקּדּוׁשִ ין ּתֹוְפִסיןֵאין ִקּדּוׁשִ יֵבי ָלאִוין ֵאין ִקּדּוׁשִ ַחּיָ יֵבי ָלאִויןּבְ ַחּיָ יֵבי ָלאִויןּבְ ַחּיָ יֵבי ָלאִויןּבְ ַחּיָ   . ּבְ

א ְלֵריׁש ָלִקיׁש  א ְלֵריׁש ָלִקיׁש ֶאלָּ א ְלֵריׁש ָלִקיׁש ֶאלָּ א ְלֵריׁש ָלִקיׁש ֶאלָּ ֵרת ָקֵאיּדְ ֶאלָּ ּכָ יָתא ּבְ ּה ּבֵ ֵרת ָקֵאיָאַמר: ּכּולָּ ּכָ יָתא ּבְ ּה ּבֵ ֵרת ָקֵאיָאַמר: ּכּולָּ ּכָ יָתא ּבְ ּה ּבֵ ֵרת ָקֵאיָאַמר: ּכּולָּ ּכָ יָתא ּבְ ּה ּבֵ   , ָאַמר: ּכּולָּ
מּוִעיַנן מּוִעיַנןִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ מּוִעיַנןִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ מּוִעיַנןִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ ין ּת ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ::::ִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ ין ּת ֵאין ִקּדּוׁשִ ין ּת ֵאין ִקּדּוׁשִ ין ּת ֵאין ִקּדּוׁשִ יֵבי ָכֵריתֹותֵאין ִקּדּוׁשִ ַחּיָ יֵבי ָכֵריתֹותֹוְפִסין ּבְ ַחּיָ יֵבי ָכֵריתֹותֹוְפִסין ּבְ ַחּיָ יֵבי ָכֵריתֹותֹוְפִסין ּבְ ַחּיָ    ?!?!?!?!ֹוְפִסין ּבְ

  
        ָאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש: ָאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש: ָאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש: ָאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש: 

            ,,,,ְוִליַטֲעִמיךְ ְוִליַטֲעִמיךְ ְוִליַטֲעִמיךְ ְוִליַטֲעִמיךְ 
ָקָתֵני ָקָתֵניֵסיָפא ּדְ ָקָתֵניֵסיָפא ּדְ ָקָתֵניֵסיָפא ּדְ ה ַמֲאָמר"    ::::ֵסיָפא ּדְ ַעל ְוָעׂשָ מּוִעיַנן  "ּבָ מּוִעיַנן ִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ מּוִעיַנן ִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ מּוִעיַנן ִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ ת ִאיׁש ֵאין ִקּדּוׁשִ ֵאין ִקּדּוׁשִ ֵאין ִקּדּוׁשִ ֵאין ִקּדּוׁשִ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ ִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ ֵאׁשֶ ת ִאיׁש ין ּתֹוְפִסין ּבְ ֵאׁשֶ ת ִאיׁש ין ּתֹוְפִסין ּבְ ֵאׁשֶ ת ִאיׁש ין ּתֹוְפִסין ּבְ ֵאׁשֶ    ?!?!?!?!ין ּתֹוְפִסין ּבְ

  
א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ ַרת ָיָבם ֶאָחד וִ : ֶאלָּ ָתָנא ַהּתָ ַרת ָיָבם ֶאָחד וִ ַאְייֵדי ּדְ ָתָנא ַהּתָ ַרת ָיָבם ֶאָחד וִ ַאְייֵדי ּדְ ָתָנא ַהּתָ ַרת ָיָבם ֶאָחד וִ ַאְייֵדי ּדְ ָתָנא ַהּתָ         יָבָמה ַאַחת, יָבָמה ַאַחת, יָבָמה ַאַחת, יָבָמה ַאַחת, ַאְייֵדי ּדְ

ָנא ַנִמי  ָנא ַנִמי ּתָ ָנא ַנִמי ּתָ ָנא ַנִמי ּתָ י ְיָבמֹות ְוָיָבם ֶאָחדּתָ ּתֵ י ְיָבמֹות ְוָיָבם ֶאָחדׁשְ ּתֵ י ְיָבמֹות ְוָיָבם ֶאָחדׁשְ ּתֵ י ְיָבמֹות ְוָיָבם ֶאָחדׁשְ ּתֵ             ....ׁשְ
י ְיָבמֹות ְוָיָבם ֶאָחד,  ּתֵ ָתָנא ׁשְ י ְיָבמֹות ְוָיָבם ֶאָחד, ְוַאְייֵדי ּדְ ּתֵ ָתָנא ׁשְ י ְיָבמֹות ְוָיָבם ֶאָחד, ְוַאְייֵדי ּדְ ּתֵ ָתָנא ׁשְ י ְיָבמֹות ְוָיָבם ֶאָחד, ְוַאְייֵדי ּדְ ּתֵ ָתָנא ׁשְ         ְוַאְייֵדי ּדְ

ָנא ַנִמי ָנא ַנִמיּתָ ָנא ַנִמיּתָ ָנא ַנִמיּתָ ֵני ְיָבִמין ִויָבָמה ַאַחת    ::::ּתָ ֵני ְיָבִמין ִויָבָמה ַאַחתׁשְ ֵני ְיָבִמין ִויָבָמה ַאַחתׁשְ ֵני ְיָבִמין ִויָבָמה ַאַחתׁשְ   .  ׁשְ
  

  רש"י
. משמע חליצה לכל צריכות

אחת דכיון דחליצת שתיהן 
רעועה אין אחת מהן פוטרת 
חברתה וקתני סיפא וכן שני 
יבמין ליבמה אחת דאם נתן זה 

חליצה  גט וזה גט צריכה
משניהן: לימא מסייע ליה לרבה 

   כו':
ה''ג גט לזו וחלץ לזו לימא 

. מדלא נקט מסייע ליה לשמואל
חליצה לבעלת הגט אלא 
לחברתה מסייע ליה לשמואל 
דאמר בפ' ד' אחין חלץ לבעלת 

   הגט לא נפטרה צרה:
וליתני נמי אין אחר ביאה 

. בסיפא דקתני או בעל כלום
ו' ובעל או בעל ועשה מאמר כ

דהא משום הכי נקט לה דהתם 
לא שייך למיתני אין אחר 
 חליצה כלום דהא ליכא חליצה:

. כל האחין על כולה ביתא
החלוצה ועל צרתה בלאו 
בעלמא כחולץ עצמו דשליחות 

   דידהו עבד:
. מתני' איצטריך לאשמועינן

חלץ לזו ועשה מאמר בזו אינו 
כלום דאע''ג דלאו בעלמא היא 

ין וסתים גביה לא תפסי קידוש
לן בכולן כר' עקיבא וכן בשני 

   יבמין ויבמה אחת:
. אלא לר''ש בן לקיש דאמר

בפ''ק (דף י:) כוליה ביתא בכרת 
קאי לבד מחולץ בחלוצה אבל 
חולץ לגבי צרה וכל האחין בין 
בחלוצה בין בצרה בכרת מאי 
איצטריך למיתני גבי ב' יבמות 
ויבם אחד וב' יבמין ויבמה אחת 

ני תופס אחר דאין מאמר הש
   חליצה:

. בב' יבמין וליטעמיך סיפא
ויבמה אחת דקתני בעל הראשון 
ועשה השני מאמר אין אחר 
ביאה כלום מי איצטריך 
לאשמועינן דאין קידושין 
תופסין בא''א הרי כנסה 

   וכאשתו היא לכל דבר:
אלא איידי דתני התרת יבם 

. דאיצטריך ויבמה אחת
לאשמועינן אפילו לר''ל דאין 

ר אחר חליצה דהא ליתא מאמ
גביה אלא בלאו דלא יבנה 
ואיצטריך למיסתמיה כרבי 

  עקיבא תנא נמי כו': 
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    נג, בנג, בנג, בנג, ב .17
ה ַמֲאָמר, ְוָנַתן"   נג,ב ט ּוָבַעל, [ ָחַלץ ְוָעׂשָ   ּגֵ

ה ַמֲאָמר,  ַעל ְוָעׂשָ   אֹו ּבָ
ט ְוָחַלץ  לּוםֵאין ַאַחר ֲח  -  ְוָנַתן ּגֵ   ]."ִליָצה ּכְ

  
ה ַמֲאָמר, ִאיְצְטִריךְ  ָלָמא ָחַלץ ְוָעׂשָ ׁשְ ה ַמֲאָמר, ִאיְצְטִריךְ ּבִ ָלָמא ָחַלץ ְוָעׂשָ ׁשְ ה ַמֲאָמר, ִאיְצְטִריךְ ּבִ ָלָמא ָחַלץ ְוָעׂשָ ׁשְ ה ַמֲאָמר, ִאיְצְטִריךְ ּבִ ָלָמא ָחַלץ ְוָעׂשָ ׁשְ             ,,,,ּבִ

ֲעָתְך ָאִמיָנא ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ָבַתר ֲחִליָצה    ::::ָסְלָקא ּדַ ָבַתר ֲחִליָצהִנְגזֹור ַמֲאָמר ּדְ ָבַתר ֲחִליָצהִנְגזֹור ַמֲאָמר ּדְ ָבַתר ֲחִליָצהִנְגזֹור ַמֲאָמר ּדְ י ֲחִליָצה    ,,,,ִנְגזֹור ַמֲאָמר ּדְ ַקּמֵ י ֲחִליָצהַאּטּו ַמֲאָמר ּדְ ַקּמֵ י ֲחִליָצהַאּטּו ַמֲאָמר ּדְ ַקּמֵ י ֲחִליָצהַאּטּו ַמֲאָמר ּדְ ַקּמֵ   , ַאּטּו ַמֲאָמר ּדְ
ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ְזִריַנן    ::::ָקא ַמׁשְ ָלא ּגָ ְזִריַנןּדְ ָלא ּגָ ְזִריַנןּדְ ָלא ּגָ ְזִריַנןּדְ ָלא ּגָ         ....ּדְ

א ָחלַ  א ָחלַ ֶאלָּ א ָחלַ ֶאלָּ א ָחלַ ֶאלָּ טֶאלָּ טץ ְוָנַתן ּגֵ טץ ְוָנַתן ּגֵ טץ ְוָנַתן ּגֵ ה ִלי? - ץ ְוָנַתן ּגֵ ה ִלי?ָלּמָ ה ִלי?ָלּמָ ה ִלי?ָלּמָ    ָלּמָ
  

ט"    ::::ֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפא    ,,,,ּוְלַטֲעִמיךְ ּוְלַטֲעִמיךְ ּוְלַטֲעִמיךְ ּוְלַטֲעִמיךְ  ַעל ְוָנַתן ּגֵ ה ַמֲאָמר, ּבָ ַעל ְוָעׂשָ   , "ּבָ
ָלָמא  ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ט"ּבִ ַעל ְוָנַתן ּגֵ             ,,,,ִאיְצְטִריךְ ִאיְצְטִריךְ ִאיְצְטִריךְ ִאיְצְטִריךְ     "ּבָ

ֲעָתְך ָאִמיָנא ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ִעיָלה    ::::ָסְלָקא ּדַ ָבַתר ּבְ ט ּדְ ִעיָלהִנְגזֹור ּגֵ ָבַתר ּבְ ט ּדְ ִעיָלהִנְגזֹור ּגֵ ָבַתר ּבְ ט ּדְ ִעיָלהִנְגזֹור ּגֵ ָבַתר ּבְ ט ּדְ ִעיָלה    ,,,,ִנְגזֹור ּגֵ י ּבְ ַקּמֵ ט ּדְ ִעיָלהַאּטּו ּגֵ י ּבְ ַקּמֵ ט ּדְ ִעיָלהַאּטּו ּגֵ י ּבְ ַקּמֵ ט ּדְ ִעיָלהַאּטּו ּגֵ י ּבְ ַקּמֵ ט ּדְ    ,ַאּטּו ּגֵ
ַמע ָלןָק ָק ָק ָק  ַמע ָלןא ַמׁשְ ַמע ָלןא ַמׁשְ ַמע ָלןא ַמׁשְ ְזִריַנן,    ::::א ַמׁשְ ָלא ּגָ ְזִריַנן,ּדְ ָלא ּגָ ְזִריַנן,ּדְ ָלא ּגָ ְזִריַנן,ּדְ ָלא ּגָ    ּדְ

ה ַמֲאָמר"ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל ֲאָבל  ַעל ְוָעׂשָ ה ִלי?    - - - -     "ּבָ ה ִלי?ָלּמָ ה ִלי?ָלּמָ ה ִלי?ָלּמָ    ָלּמָ
א אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ ָתָנא ֶאלָּ ָתָנאַאְייֵדי ּדְ ָתָנאַאְייֵדי ּדְ ָתָנאַאְייֵדי ּדְ ה ַמֲאָמר"    ::::ַאְייֵדי ּדְ         , , , , "ָחַלץ ְוָעׂשָ

ָנא ַנִמי ָנא ַנִמיּתָ ָנא ַנִמיּתָ ָנא ַנִמיּתָ ה ַמֲאָמר"    ::::ּתָ ַעל ְוָעׂשָ   , "ּבָ
ָבֵעי ְלִמיְתֵני  ָבֵעי ְלִמיְתֵני ְוַאְייֵדי ּדְ ָבֵעי ְלִמיְתֵני ְוַאְייֵדי ּדְ ָבֵעי ְלִמיְתֵני ְוַאְייֵדי ּדְ ט"ְוַאְייֵדי ּדְ ַעל ְוָנַתן ּגֵ         , , , , ּבָ

ָנא ַנִמי ָנא ַנִמיּתָ ָנא ַנִמיּתָ ָנא ַנִמיּתָ טָחַלץ וְ "    ::::ּתָ   ...."ָנַתן ּגֵ
  
  
  
  
  

  רש"י
. איבם אחד חלץ ועשה מאמר

ויבמה אחת קאי דאוקמיה 
   דצריך למתנייה:

בשלמא חלץ ועשה מאמר 
 . למיתני דאינו כלום:איצטריך

  . אפי' לר' עקיבא:סד''א
. מר דבתר חליצהליגזור מא 

דליבעי גט אטו מאמר דמקמי 
   חליצה קמ''ל דלא גזרינן:

. ביבם אחד אלא חלץ ונתן גט
ויבמה אחת למה לי כו' למאי 
ליהני האי גט אי למיסרה הא 
 איתסרא היא וקרובותיה עליו:
. ולטעמיך בעל ועשה מאמר

ביבם ויבמה אחת למה לי 
בשלמא בעל ונתן גט איצטריך 

יאה כלום למתני אין אחר ב
דנפקא בהאי גיטא ולא בעיא 
חליצה דביאה קמייתא 

   אפקעתה לזיקה:
. סד''א לגזור גט דבתר ביאה

דלא תיסגי ליה בגט בלא חליצה 
אטו גט דמקמי ביאה דלא 
לימרו גט סגי ביבמה במקום 

   חליצה:
. למאי אלא בעל ועשה מאמר

 קבעי איתנויי הלא אשתו היא:
. איידי דתנא חלץ ועשה אלא
ר דאיצטריך ליה כדאמרן מאמ

   תנא נמי כו':
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    נג, בנג, בנג, בנג, ב .18
ִעיָלה,"[[[[     ִהיא] ] ] ] ְוַהּבְ ְזַמן ׁשֶ ה[ ּבִ ִחּלָ תְּ לּום,  - ּבַ   ֵאין ַאֲחֶריָה ּכְ

ֶאְמַצע וַבּסֹוף לּום -  ּבָ   ]."ֵיׁש ַאֲחֶריָה ּכְ
  

א ּנָ י ַהאי תַּ ָלא ּכִ אַמְתִניִתין ּדְ ּנָ י ַהאי תַּ ָלא ּכִ אַמְתִניִתין ּדְ ּנָ י ַהאי תַּ ָלא ּכִ אַמְתִניִתין ּדְ ּנָ י ַהאי תַּ ָלא ּכִ   , ַמְתִניִתין ּדְ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ַלִים" ן יֹוָחָנן ִאיׁש ְירּוׁשָ א יֹוֵסי ּבֶ ּום אֹוֵמ  ַאּבָ יר ִמׁשּ   : ֵמִאיר ַרּבִ
ִעיָלה ְוַאַחת ֲחִליָצה,    ַאַחת ּבְ

ה  ִחּלָ תְּ לּום,  - ּבַ   ֵאין ַאֲחֶריָה ּכְ
ֶאְמַצע ּוַבּסֹוף לּום -  ּבָ    ...."ֵיׁש ַאֲחֶריָה ּכְ

  
לֹׁש ַמֲחלֹוקֹ  לֹׁש ַמֲחלֹוקֹ ְוׁשָ לֹׁש ַמֲחלֹוקֹ ְוׁשָ לֹׁש ַמֲחלֹוקֹ ְוׁשָ ָברְוׁשָ ּדָ ָברת ּבַ ּדָ ָברת ּבַ ּדָ ָברת ּבַ ּדָ   : ת ּבַ

א  א ַקּמָ ּנָ א ּתַ א ַקּמָ ּנָ א ּתַ א ַקּמָ ּנָ א ּתַ א ַקּמָ ּנָ יָאה: : : : ָסַברָסַברָסַברָסַברּתַ יָאהּבִ יָאהּבִ יָאהּבִ א ְלִמיְגַזר, ּבִ ִאיּכָ א ְלִמיְגַזרּדְ ִאיּכָ א ְלִמיְגַזרּדְ ִאיּכָ א ְלִמיְגַזרּדְ ִאיּכָ ְזִריַנן    ::::ּדְ ְזִריַנןּגָ ְזִריַנןּגָ ְזִריַנןּגָ   . ּגָ
א ְלִמיְגַזר ֲח ֲח ֲח ֲח  ֵליּכָ א ְלִמיְגַזר ִליָצה ּדְ ֵליּכָ א ְלִמיְגַזר ִליָצה ּדְ ֵליּכָ א ְלִמיְגַזר ִליָצה ּדְ ֵליּכָ ְזִריַנן    - - - - ִליָצה ּדְ ְזִריַנןָלא ּגָ ְזִריַנןָלא ּגָ ְזִריַנןָלא ּגָ             ....ָלא ּגָ

        

יוְ וְ וְ וְ  יַרּבִ יַרּבִ יַרּבִ א ְלִמיְגַזר :ָסַברָסַברָסַברָסַבר ְנֶחְמָיהְנֶחְמָיהְנֶחְמָיהְנֶחְמָיה    ַרּבִ יָאה ַנִמי ֵליּכָ א ְלִמיְגַזרּבִ יָאה ַנִמי ֵליּכָ א ְלִמיְגַזרּבִ יָאה ַנִמי ֵליּכָ א ְלִמיְגַזרּבִ יָאה ַנִמי ֵליּכָ    .ּבִ
ט טּוְדָקָאְמַרּתְ ִליְגזֹור ִביָאה ַאַחר ַהּגֵ טּוְדָקָאְמַרּתְ ִליְגזֹור ִביָאה ַאַחר ַהּגֵ טּוְדָקָאְמַרּתְ ִליְגזֹור ִביָאה ַאַחר ַהּגֵ יָאה ַאַחר ֲחִליָצה    ,,,,ּוְדָקָאְמַרּתְ ִליְגזֹור ִביָאה ַאַחר ַהּגֵ ּום ּבִ יָאה ַאַחר ֲחִליָצהִמׁשּ ּום ּבִ יָאה ַאַחר ֲחִליָצהִמׁשּ ּום ּבִ יָאה ַאַחר ֲחִליָצהִמׁשּ ּום ּבִ    ,,,,ִמׁשּ

יָון  יָון ּכֵ יָון ּכֵ יָון ּכֵ אֹוַרְייָתא ֲחִליָצהֲחִליָצהֲחִליָצהֲחִליָצהּדַ ּכֵ אֹוַרְייָתאּדְ אֹוַרְייָתאּדְ אֹוַרְייָתאּדְ   . ֵמיַדע ָיְדִעיֵמיַדע ָיְדִעיֵמיַדע ָיְדִעיֵמיַדע ָיְדִעי    ,,,,ּדְ
יָאה ַאַחר ַמֲאָמר    ::::ַרּתְ ַרּתְ ַרּתְ ַרּתְ ּוְדָקָאְמ ּוְדָקָאְמ ּוְדָקָאְמ ּוְדָקָאְמ  יָאה ַאַחר ַמֲאָמרִליְגזֹור ּבִ יָאה ַאַחר ַמֲאָמרִליְגזֹור ּבִ יָאה ַאַחר ַמֲאָמרִליְגזֹור ּבִ יָאה    ,,,,ִליְגזֹור ּבִ יָאה ַאַחר ּבִ ּום ּבִ יָאהִמׁשּ יָאה ַאַחר ּבִ ּום ּבִ יָאהִמׁשּ יָאה ַאַחר ּבִ ּום ּבִ יָאהִמׁשּ יָאה ַאַחר ּבִ ּום ּבִ             ,,,,ִמׁשּ

יָון  יָון ּכֵ יָון ּכֵ יָון ּכֵ אֹוַרְייָתאִב ִב ִב ִב ּדְ ּכֵ אֹוַרְייָתאיָאה ּדְ אֹוַרְייָתאיָאה ּדְ אֹוַרְייָתאיָאה ּדְ   . ָהא ֵמיַדע ְיִדיִעיָהא ֵמיַדע ְיִדיִעיָהא ֵמיַדע ְיִדיִעיָהא ֵמיַדע ְיִדיִעי    ,,,,יָאה ּדְ
        

ן ָחָנןוְ וְ וְ וְ  א יֹוֵסי ּבֶ ן ָחָנןַאּבָ א יֹוֵסי ּבֶ ן ָחָנןַאּבָ א יֹוֵסי ּבֶ ן ָחָנןַאּבָ א יֹוֵסי ּבֶ ִביָאה,    ::::ַאּבָ ָגְזִרי ּבְ ַנן ּדְ ַרּבָ ִביָאה,ָסַבר ָלּה ּכְ ָגְזִרי ּבְ ַנן ּדְ ַרּבָ ִביָאה,ָסַבר ָלּה ּכְ ָגְזִרי ּבְ ַנן ּדְ ַרּבָ ִביָאה,ָסַבר ָלּה ּכְ ָגְזִרי ּבְ ַנן ּדְ ַרּבָ    ָסַבר ָלּה ּכְ
יָאה ּום ּבִ יָאהְוָגַזר ֲחִליָצה ִמׁשּ ּום ּבִ יָאהְוָגַזר ֲחִליָצה ִמׁשּ ּום ּבִ יָאהְוָגַזר ֲחִליָצה ִמׁשּ ּום ּבִ   . ְוָגַזר ֲחִליָצה ִמׁשּ

   

        רבן גמליאלרבן גמליאלרבן גמליאלרבן גמליאלעלך עלך עלך עלך הדרן הדרן הדרן הדרן 
 
  

  רש"י
ושלש מחלוקת בדבר תנא 

. דמתניתין דאמר חליצה קמא
פסולה אין אחריה כלום אבל 
 ביאה פסולה יש אחריה כלום:

. דאמר אחת זו ורבי נחמיה
 ואחת זו אין אחריה כלום:

. דאמר אחת ואבא יוסי בר חנן
זו ואחת זו יש אחריה כלום 

מצע ובסוף. כדפרישנא ליה בא
במתניתין ביאה דאיכא למיגזר 
כדאמרן בריש פירקין (לעיל נ:) 
אי ביאה אחר הגט היא גזירה 
ביאה אחר הגט משום ביאה 
אחר חליצה דלא ליתי למיבעל 
אחר חליצה ואי ביאה אחר 
מאמר כו' חליצה ליכא למיגזר 

  כדאמר בריש פירקין (שם): 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


