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עין משפט
נר מצוד•

)א( רש׳׳י דיה נתן גט שני דורות• שנים שפוסקין לאלם בשעת לילתו :זהה מוסיפי! ל ו  .מוםיפץ לו • והא ראמר במועל קטן )לף כח .ושם( בני חיי
׳ ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא הליא
והאי אמלא לשון תוספת הוא :משלי הוסיפי לי• אלא שמתחלה היו
^S'^f'v
נגע ג׳כ רק להוא רוצים לפחות משניו :תדע • שמתחלה כשנולד נפסקו לו כל אותו מילתא פשינוא לזכות גלול מועיל כלאמר בשבת )לף קנו :ושם( אין
ב ב מיי' שם מושיע
 &^%>; ^$,תוספת :שהרי נביא נתנבא• בימי ירבעם שנים הרבה קודם הנה מזל לישראל ומיהו לא שכיח שישתנה המזל כלמוכח בתענית )לף
שס סעיף ו :
כה (.גבי עובלא רר״א בן פלת :
כשארי ינס שכונס את בן נולד לבית דיר יאשיהו שמו ובשעת תורה אור
משלו הוסיפו לו ־ וקרי ליה ג ג מיי׳ שם מוש״ע
י
זכה
לא
לו
משלימין
זכה
דורות
שני
חליי של חזקיה עדיין לא נולד מנשה אלו
שם סעיף יב:
תוספת לפי מה שנגזר
שממנו יצא יאשיהו הוי אומר בשעת
אומרים
וחכמים
עקיבא
ר׳
דברי
לו
פוחתין
לפחות ע״י פון והא ראמר בפ״ק ד ד מיי' שם הלכה ל
חליו גזרו לפחות משניו וכשזכה
מושיע שס סעי׳ ב :
השלימו לו :משגה שאינה צריכה • זכה מוסיפים לו לא זכה פוחתין לו אמרו לו לחגיגה )לף ד :ושם( גבי איתתא
דזיל קרי בי רב הוא עליה בחייה שלא לרבי עקיבא הרי הוא אומר והוספתי על
מגללא נשיא כי חזינן צורבא מרבנן ה ד .מיי׳ שס הלכה ז
עוש״ע שס סעיף
ימיך חמש עשרה שנה אמר להם משלו למעבר אמיליה מוסיפין ליה אר״י
גאםרה אחותה אלא בחייה :
 pוסעיף י :
הוסיפו לו חדע שהרי נביא עומד ומחנבא רניחא אפילו לר״ע לאין זה תוספת
ו ו מיי׳ שס טושיע
הדרן עלך החולץ
כיון שנגזרו לשום אלם :
׳ °הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו ועדיין
שס סעיף יל :
ף^רן גמליאל אומר • סדר משנה זו לא נולד מנשה ורבנן מי כתיב מחזקיה ת ף מ שהרי נביא עומד• וא״ת
י והלא אס לא התפלל חזקיהו
שלא תטעה לשבש הגירסא לבית דוד כתיב אי מחזקיה נולד אימאינש
על עצמו היה מת והיתה נבואה
שבספרים סדר יבם אחד ויבמה אחת אחרינא :אשתו שמתה וכו׳ יבמתו שמתה
בטלה אלא ע״כ אין הנביא מתנבא
תחלה מפרש דין גט וחליצה וביאה
שאחר מאמר ואח״כ מפרש דין מאמר וכו׳ :אמר ר ב יוסף כאן שנה רבי משנה אלא מה שראוי להיות אם לא היה
שאינה צריכה :
חוטא אי׳כ היכי מוכח מכאן דמשלו
וביאה וחליצה שאחר הגט ואח״כ דין
הוסיפו לו אפי׳ לא הוסיפו לו משלו
מאמר וגט וביאה שאחר החליצה
הדרן ע ל ך החולץ
וחיה כבר כל שנותיי שנגזרו לו מה
ואח״כ דין מאמר וגט וחליצה שאחר
שלא נתקיימה הנבואה לפי שחטא
הביאה וכן סדר יבם א׳ ושתי יבמות:
ר ב ן נמליאל אומר אין נ ט אחר נ ט ולא ואילו לא חטא ונשא אשה בשנים תוספות ישנים
לאדם
אין גנו אחר גט • שתי יבמות
א( ואע׳יג דגני יבמה
מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר
אחד מאח אחד ונתן גט לזו וגט לזו
הראשונים היה מוליד ואר״י דשמא איכא למידק כאחותה אין
הדורות נגזרו להוולד באותו הזמן נאמהלאכדדייין״נפ״נ•
אינו אסור בקרובות שניה דאי קמא בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכמים
ר׳ יוסף לית ליה ההוא
אהני הא פקעה זיקה דתרווייהו והוי אומרים יש גט אחר נ ט ויש מאמר אחר ובאותו הפרק שהם נולדים ובשני
דיוקא דקסכר אין זיקה
התוספת נגזר לו להוליד מנשה  :אכל נבא לאשתו צריכה
כמגרש נכרית ואי קמא לא אהני מאמר אבל לא אחר בעילה ולא אחר חליצה
שלא תלרוש כל שבחייה
למידחי בתרא נמי לא אהני והלכך כלום יכיצד עשה מאמר ביבמתו ונחן לה שנח רבי משנה שאינה צריכה
ללרשא אמריתא כלבעיא
פ״ה דזיל קרי בי רב היא וקשה למררשיה בפיק ]לף
לאו גרושתו היא וכן שני יבמין ליבמה נ ט צריכה הימנו חליצה עשה מאמר וחליצה
ח ע״ב[ ונשאת לאחר
דבכמה מקומות שונה התנא מה נמ׳ א צער י ך ללא
אחת ונתן זה גט וזה גט האחרון אינו צריכה הימנו גט עשה מאמר ובעל הרי זו
שבפסוק בפירוש ועוד דגרשה ומתה תימא כי לא מתה נמ׳
כלום ומותר בקרובותיה וטעמא
כיון שנשאת לאחר כמתה
כדפדישית :ולא מאמר אחר מאמר • במצותה נחן גט ועשה מאמר צריכה גט
מותר באחותה איצטריך למידק הא דמיא • מאחר דאםור
בין ביבם אחד לשתי יבמות בין שני וחליצה נחן גט ובעל צריכה גט וחליצה נתן
לא מתה אסירא דלא כתיב בהדיא להחזיר גרושתי משנשאת
אמינא דשרי
יהיה
יבמים ליבמה אחת האחרון אין כלום גט וחלץ יאין אחר חליצה כלום חלץ ועשה
מעליה
ח(:
)לף
בפ״ק
לה
ודרשינן
נאחיתה :
לפסול את הראשונהעליו ואינה צריכה מאמר נתן גט ובעל או בעל ועשה מאמר בחייה כל שבחייה אפילו נהגרשה אלא
הימנו גט ולא ליאסר בקרובות נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום נראה לר״י דיבמתו היא משנה שאין
צריכה דכיון דתנאאשהו כ״ש יבמתוא(:
השניה :ולא בעילה אחר בעילה •
הדרן עלך החולץ
בא על זו וחזר ובא הוא או אחיו
גמליאל • אין מאמר אחר מאמר • אתי אפי׳ כרבנן דרבי
על צרתה ביאת זנות בעלמא הוא ואין אסור בקרובותיה  :יש
גנו אחר גנו .דקמא לא דחה לגמרי הלכך אכתי איכא פלגא זיקה רב! עקיבא אע״ג דקידושין לדידהו תופסין בחייבי לאוין וחפשי
חידושיו אחר ביאה התם הוא משום דהוו קדושין דאורייתא דע״י
_
דהא בעיא חליצה הלכך אהני בתרא והויא גרושתו ואסור בקרובותיה:
כילל ־ לאו אפלוגתא קאי אלא מלתא באנפי נפשה היא ואיבם אחד ביאה פקעה זיקה אבל הכא שהיא זקוקה לו אין לו לתפוס אלא
זאיבמה אחת קאי והכי קאמר כיצל לין יבם ויבמה והכי מפרש בגמ׳ :מדרבנן ולא תקון רבנן שיהא מאמר אחר מאמר ולהכי לא קאמר
צריכה הימנו חלילה • ואם רצה לכנוס לא יכנוס רכיון להתחיל בגמרא עלה זו דברי ר׳ עקיבא ולא כמו שפי׳ ריב״ן דר״ג כר״ע:
בגירושין קיימא עליה בלא יבנה :צריכה הימגו גט • לחליצה אפקעתה ולא בעילה אחר בעילה • היינו אחר בעילה כשרה אבל אחר
בעילה פסולה כגון ביאה שאחר הגט יש אחריה ביאה כי היכי
לזיקתה ובעי גט לאפקועי קדושין דליה לחליצה לאמפקעהקילושין:
הרי זו כמצזתה • מפרש בגמרא אף זו כמצותה :נתן גט יעשה דיש אחריה מאמר כמו שאפרש בגמ׳ :ולא חליצה אחר חליצה •
מאמר • באותה יבמה עצמה אפי׳ ר״ג מולה ליש מאחר אחר הגט היינו אפילו אחר חליצה פסולה י• עשה מאמר ביבמתו ונתן לה
רמספקא ליה אי גט לחי אי לא וללמא גט לא לחי ואהני מאמר גט צריכה חליצה ־ היינו בנתן גט סתם אף לזיקתו אבל אס נתן
יבמין בה וכ״ש לרבנן לאמרי גט לוחה קצה ומשייר קצת אהני מאמר גט למאמרו שריא אף ליבם דאמר בפ׳ ד׳ אחין )לעיל לף לנ(.
למיקני שיורא לגט וצריך גט למאמרו וחליצה לזיקתו ויבומי לא דהופרה אפי׳ היא דמאי דעבד שקליה עשה מאמר וחלץ
למגט קמא קיימא עליה בלא יבנה :נתן גט ובעל • אסור לקיימה צריכה הימנו גט • הכא לא תני אין אחר חליצה כלום משום דאכת׳
רקמה עליה בלא יבנה וצריכה גט לביאחו וחליצה לזיקתו גט לביאחו צריכה גט למאחר שכבר-ולא תני ליה אלאהיכא דאחר חליצה אין
ואפילו לר׳ עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאיי! להא הך צריך לעשות ל י י־ חלץ ועשה מאמר כוי ־ אומר ריב״ן לא
מתני׳ כולה ר׳ עקיבא היא כדמפרש בגמ׳ הכא מורי דתפסי הוה צריך למיתני כלל דכיוךדתנא נתן גט וחלץ אין אחר חליצה
קידושי ביאה דגט לאו כחליצה דמי )א( לאפקועי כולה זיקה הלכך כלום אע״פ שהיא חליצה פסולה כ״ש דאחר חליצה כשירה אין
אחריה כלום אלא כל העניינים שונה :
לא עמדה עליו בלאו גמור :וחליצה • לזיקתו ובגט לחודיה לא
מפטרא)ב( ]כמו[ שאחר כונס את יבמתו שיכול לפוטרה בגט משוס
עשה
דהוי ביאה' פסולה משוס גט קמא ולא קניא לגמרי :אין לאחר חליצה כלום • ואע״ג דחליצה פסולה היא דאי הוה 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 :חלז ועשה בה מאמר • או נהן גט אחר חליצה או בעל אחר 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 ליהניליתסורי בקרובותיה הא מישםרוקאי מחמת חליצה אלא איידי רבעי למיתט גט דאחר בעילה כדקתני או בעל ועשה
מאמר ונתן גט לאשמועינן דאין לאחר ביאה כלום זיקת יבומים ובהאי גט םגי ליה בלא חליצה תנא נמי גט דאחר חליצה והכי מפרש
בגמ׳ :או בטל ועשה מאמר • או נתן גט אחר ביאה או חלן אחר ביאה אין לאחר ביאה כלום זיקת יבמים דגטשנתן אחר ביאה מגרש
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 אחד ויבמה אחת בתרא כמאן
דליתיה דמי דמאי קעביד הא מיתםר וקאי בקרובותיה אלא איידי דתנא רישא חלץ ועשה מאמר דאיצטריך לאשמועינן כר׳ עקיבא דאין
קידושין תופסין בחליצתו תנא גמי בעל ועשה מאמר והכי מפרש בגמ׳ :אין אחר חליצה כלוה • ארישא קאי וכדפרישית לעיל
ואלישנא לסיפא לקתני או בעל ועשה מאמר או נתן גט וחלץ הוה שייך למיתני אין אחר ביאה כלום ובגמרא קא בעי ליה :
אחת
א א מיי׳ פ״ה מהלכות
ימס הלכסידעושיע
אסייע סימן קע סעיף ג:
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פרק חמישי

מסורת הש״ם

יבמות

אחת יבמה אחת ליבם אחו ואחת שתי יבמות ליבם אחל • סדן

כמי שאמרנו שיש אתר גט ראשון או אמר מאמר ראשון כלום ואין
״ ( צריכות ב׳ גימין וחליצה • למ״ד חליצה אתר ביאה שבתחלה או אתר חליצה כלום :כיצד • בשתי יבמות ליבם
)לי
י פסולה צריכה לתזורהכא בעו ב׳ תליצות וקאי נמיצריכותאחליצה אחד :צריכות שני גיגזין ״ כרבנן דיש מאמר אתר מאמרוייבומי
ל
לא להיכי ליפביד אי לייבומי לחרוייהו
ובסמוך דקתני עשה מאמר ונתן
הוולהו שני בתים ואי לחרא הואיל
ט ג מ י י ׳ »  wvגט צריכה גט וחליצה הא ללא קתני אחת יבמה אחת ליבם אחד ואחת שתי
וחברתה ביה אגידא הוה ליה בונה
וצריכות חליצה לשון רבים איילי לקתני יבמות ליבם אחד אביצד עשה מאמר בזו
שני בתים  :וחליצה • לאחת מהן
ד מיי׳ שם מיש״ע צריכה גט לשון יחיד נקט נמי גבי
חליצה לשין יחיד מ ת ט לא מהני ומאמר בזו צריכות שני גיטין וחליצה ב מאמר
ופונןרת צרתה :מאמר לזו וגנו לזו •
י י
ג
יא ה מיי׳ שם 0ל» חליצה נמי לא מהניא• באשה דעלמא בזו וגט לזו צריכה נט וחליצה מאמר בזו
פסל גמ של אחרונה את הראשונה
״ ״ " ? ליכא למיחש שמא יאמרו מדחליצה לא ובעל את זו צריכות ב׳ גיטין וחליצה ימאמר
רקם ליה בלא יבני; וצריכה גנו
מהני גס נמי לא מהני דבאשה לא בזו וחלץ לזו הראשונה צריכה גט י׳גט לזו
למאמרו וחליצה לזיקתו דחציצה לא
מפקעא קידושין וגנז לא מפקע זיקה:
י"י ״
י שייך חליצה וקריאה ואין לומר לתיבעי וגט לזו צריכות הימנו חליצה יגט לזו ובעל
מאמר לזו ובעל את זו • אסור לקיימה
'
יבמה גט וחליצה משוס דלא יאמרו את זו צריכה גט וחליצה י גט לזו ומאמר
להואיל וקמייתא אגידא ביה הוו להו
יג ז שס סעיל יא מלחליצה לחורה מהניא גע נמי מהני בזו צריכה גט וחליצה ח גט לזו וחלץ לזו
שני בתים וצריכות שני גימין זו גמ
.
דבהא לא ינועו שיפטרוה בלא חליצה ,אין אחר חליצה כלום טחלץ וחלץ או חלץ
למאמרו וזו גט לביאתו וחליצה לאחת
לבהריא הצריך הכתוב חליצה אבל
ועשה מאמר נתן גט ובעל או בעל ובעל
מהן ופוטרת צרתה אבל בגט לחודיה
הכא חיישינן שיאמרו מה שהצריך
״יי
אחר
טז י מיי׳ שס הלכהמ הכתוב חליצה היינו מלבר הגע שהוא או בעל ועשה מאמר נתן גט וחלץ אין
לא נפקא בעלת ביאה הואיל דביאה
בכל הנשים ויאמרו מדגמ לחוליה לא חליצה כלום בין יבם אחד לשתי יבמות
פסולה היא  :מאמר בוז וחלץ לזו •
״
יז כ מיי' שס הלכה ! מהני חליצה נמי לאמהניא ואתילמיבעל בק שני יבמין ליבמה אחת חלץ ועשה
בעלת מאמר הראשונה צריכה נע
למאמר דחליצה דאידך לא מפקעה
מוש׳׳ע שם שעי׳ א  :אחי ל לאתי למיבעל אחר מאמר נתן גט ובעל או בעל ועשה מאמר
למאמרו :צריכות הימנו חליצה •
ין־ן ל מיי׳ שם הלכה ב ביאה • אבל השתא דמהני לא חיישיכן ונתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום בין
אחת ואסור בקרובות שניה דרבנן
מושיע שס סעי׳ ב  :שמא יאמרו כי היכי דמהני ביאה בתחלה בין באמצע בין בסוף יוהבעילה
הוא לאמרי יש גמ אחר גט :גט לזו
יט מ נ מיי׳ שס הלכה אחר גט ומאמר מהני נמי אחר בזמן שהיא בתחלה אין אחריה כלום באמצע
ובעל את זו צריכה גט וחליצה •
 pמוש״ע
ביאה וחליצה ואתי למיבעל אחר ובסוף יש אחריה כלום *רבי נחמיה אומר
סעיף יד :
ואסור לקיימה דקמה עליה בלא יבנה
ביאה כמו אחר מאמר דאחר מאמר
אחת בעילה ואתת חליצה בין בתחלה בין
משוס גט דראשונה ובגט לחודיה לא
נמי אסור למיבעל :
באמצע בין בסוף אין אחריה כלום ג גמ׳ עד
נפקא משום דביאה פסולה היא :
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כאן לא פליגי אלא בגט אחר גט ומאמר
אחר מאמר אבל גט אחד ביבמה ]ומאמר אהד ביבמה[ מחני מ״ט אמור
רבנן גט ביבמה מחני משום דמהני בעלמא דאי אמרת לא מחני אמרי
גט להוציאה וחליצה להוציאה ומדגטלא מחני חליצה נמי לא מחני ואתי
תוספות
2H «5״ 1S-למיבעלאחר חליצה ומאי טעמא אמור רבנן מאמר ביבמה מהני משום
 S ^ f ' ^ i S Sדמהני בעלמא דאי אמרת לא מהני אמרי מאמר לקנות וביאה לקנות
ל צ י חליצה עם.יגע ומדמאמר לא מחני ביאה נמי לא מהניא ואתי למיבעל אחר ביאה
 025ג ^ ל ^ י ל ומ״ט אמור רבנן ביאה פסולה יש אחריה כלום אמרי אי ביאה אחר הגט
אין לומר דבאשה
בעלמא היא גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה ואי ביאה אחר
נמי תועיל חליצה דאי
לןליצס לא מהניא יאמרו מאמר היא גזירה ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה ומ״ט אמור
דגס נמי לא מהניא והא
נאמר רבנן האי חליצה פסולה אין אחריה כלום אמרי מאי לגזור נגזור חליצה
דבתב בהדיא במ
דהיינו עם חליצה כמו
שביגמס• אחר הגט משום חליצה אחר חליצה כל כי חני תחלוץ ותיזיל ליגזור
דאמרינן בחליצה
וי׳ל דדוקא ביבמה שייך חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביאה אטו חליצה אחר מאמר מי
שפיר גמ וחליצה אבל
בשאר נשים לא שיין לא בעיא גט למאמרו חליצה אחר ביאה נמי בעיא גט לביאתו אמר רבא
קריאס כמו ביבמה ולא
מ״ט
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כלקמן גא :קיא!.

אין לאחר חליצה כלום • דאי הדר

מקדש לה לצרתה לא תפסי בה
קידושין כרבי עקיבא :חלץ זחלז או
חלץ יעשה מאמר וגחן גט ובעל וקתנ׳
סיפא אין לאחר חליצה הלום • והכי

פירושו חלץ 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
שלזו אין מעשה האחרון כלום :או
בטל • תחלה וחזר ובעל לשניה :או
בעל וטשה מאמר • בשניה או נתן

גמ לשניה או חלץ לשניה אין אחר
ביאה ראשונה כלום ומעשה אחרון
לא חשיב ומותר בקרובות שניה :
אין אחר חליצה כלום• ארישא קאי ואסיפא שייך למימר אץ אחר ביאה כלום ובגמרא קמיבעיא לה :בין שני ׳במין ליבמה אחת • בכל
הדין האמור למעלה ביבם א׳ ובב׳ יבמות :תלן וטשה מאמר ונתן גט ובעל כו׳ • איבס א׳ ואיבמה אחת קמהדר ואע״ג דתניא לעיל
הדר תניא הכא משום סיפא דבעי לפלוני בין ביאה לחליצה כדקתני חליצה בין בתחלה בין באמצע בין בסוף אין אחריה כלום והנעילה
בזמן שהיא בתחלה כו׳ ולאשמועינן פלוגתא דרבי נחמיה ורבנן :בין בהחלה בין באמצע • בין מאמר לגמ כגון גט לזו וחלץ לזו וחזר
ועשה בה מאמר או בבעלת הגט לא ממי מאמר ולא בעיא גט למאמרו :בסוף • אחר מאמר וגט חלץ אין אחריה כלום וחליצה
גמורה היא ואי הרר עביל מאמר לא בעיא גמ לחליצה גירושין גמורים היא וקמה בלאו גמור עליה ואע״ג לחליצה פסולה הואי :הביאה
באמצע • כגון גמ לזו ובעל לזו וחזר ועשה מאמר בשלישית אסור בקרובותיה :ובסוף • גט לזו ומאמר לזו וחזר ובא על האחת יש אחר
ביאה זו זיקת יבמין וכי מפיק לה בעיא חליצה ולא סגי לה בגט :אין אחריה כלום • ונפקא בגמ ובלא חליצה ואי הרר קריש לאידך אחר
ביאה לא מהני :ל  £׳ אבל גט אחד ביבמה ־ או מאמר אחד ביבמה מהני גמ ביבמה למיקס עליה בלא יבנה ושוב לא ייבם ומאמר
ביבמה מהני לה צהצריכה גט למאמרו אי בעי לאפוקה :מ״ט אמור רבנן גט ביבמה מהגי ־ הא מדאורייתא חליצה הוא דמהני בה ומשום
גט לא קרינא בה שלא בנה :משום דבעלמא מהג׳ • בכל הנשים להתגרש ואי אמרת הכא לא מהני ואם רצה לכונסה אתר הגט יכנוס :
אמרי • אינשי גט להוציא וחליצה נמי להוציא מדגט לא מהני ליה ט ׳  :ומ״ט אמור רבנן מאמר ביבמה מהנ׳ • לאסור חברתה עליו הא מן
התורה קנין לא הוי ביבמה אלא בביאה :משום למהגי בעלמא • קידושי אשה קונים אותה ואתי למבעל אחר ביאה והוה ליה בונה שתי
בתים לאיסורא דאורייתא :ומ״ט אמור רבנן ביאה פסולה יש אחריה • זיקת יבמין כדתנן לעיל מאמר בזו ובעל לזו צריכות שני גינףן
וחליצה ולא אמרינן תיסגי לבעלת ביאה בגמ בלא חליצה ותיפטר אף חברתה בביאתה מן החליצה :אי ביאה אחר הגט היא • כגון גט לזו
ובעל לזו דאמרינן צריכה גט וחליצה וצא סגי בגנן לחודיה כשאר יבמה שכונסה :גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה • דאי
אמרת תיםגי לה בגט אתי למימר מדקניא ביאה אתר הגט בביאה גרידתא אלמא מעליותא היא ואתי למיבעל לכתחלה אחר חליצה :ואי
ביאה אחר מאמר היא ״ כגון מאמר לזו ובעל לזו להכי תנן צריכות )א( שנים גט וחליצה לאי אמרת בגט סגי לה אמרי ביאה של זו
אתר קנין של זו מעליותא היא ואתי למעבר ביאה אתר ביאה וקא פגע באיסור אשת א ח  :חליצה פסולה י שאחר גט או אחר מאמר:
אין אחריה כלום • דאי הדר עבד מאמר או גט לשלישית לא מהני :משום חליצה אחר חליצה • דלא ליתי למיחלץ לשתי יבמות זו אתר
זו או שני יבמין ליבמה אחת זה אחר זה :כל כ׳ הנ׳ תחלוץ ותיזיל • כלומר מאי איכפת לן כל ימיה תחלוץ :משום חליצה אחר ביאה •
ללא ליסי למימר יבמה כנוסה יוצאת בחליצה בלא גט לא אתו למימר הכי דאטו חליצה אחר מאמר מי לא בעיא גט למאמרו והא
לאמרינן אין אחריה כצום בדבר העשוי אחריה קאמר לאי הלר עביר גמ או מאמר או חליצה בחברתה לא מיתסר בקרובותיה :

מאי

הגהות הב״ח
)א( רש״י דיס ואי ביאה
וכו׳ להכי תכן צריכות
שני גינוי] וחליצה :

