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האי גמ אשר גט הוא • בפמיה וכי זהו גע אחר גע לקחני רישא א ם בעל ועשה מאמר פשינןא רהאקניה בביאה • הא לא פריך כב
וחכמים אומרים יש נ ע אחר כו׳ ומפרש כיצל עשה מאמר כו׳ להיינו
פשיעא דקניה בביאה לחולה דמהאלא הוה משני מידי אלא
גע אחר מאמר :כיאמרן • בברייתא ללעיל כיצל אר״ג כו׳ ובמתני׳
הכי פריך פשיעא שמאמר אחר ביאה אינו מגרע ואם בביאה לחול מוש^ג אה״ט סימן קסז
מאמר
אימא .אם
מניף : 3
בלא. .
בעל .
.
לא גרע ומשני . .
שאחריו .
לא פירש :הואיל דאמר מר • בפרק ר׳ אחין)לעיל דף ככ :(:והשניא קנה כשביל מאמר . .
קנה לס״ר לא קני אלא אם כן עושה כ ג ד ה ו מיי׳ סיג מסל׳
לוקה• ואין מלקות ארבעים אלא על תורה אור
אישות הלכה כא
בועלה
כך
ואתר
ואחר
מקדש
כמצותה
כג ופכיא מהלכו׳ איסורי
דברי תורה אצמא דאורייתא היא האי גט אחר גט הוא אמר רב יהודה הבי
וממתניתין לתנן בדש קידושין )לף כיאה סלכס יד סמג
והיפי אמרת קנה וקמשני האי
לוקה קאמר גט אחר הגט ומאמר אחר מאמר
משין מח נווש״ע שם
 ( Jהיבמה נקנית בביאה לא שמעינן
לאו מלקות ארבעים הוא אלא מכת
סימן כו סעיף ד :
מרדות מכתרידוי מדרבנן שנהג קלות כדאמרן יבם אחד ויבמה אחת כיצד)א(התרתן
ליהלללמא הייט מראורייתא וכן האכ ד  1ח מיי' שיו מסל׳
גירושין הלכה כו
ראש בעצמו ולעולם קנה :ורב מגגיר• עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה
לתנןהכא במתני׳)לעיל גי( הבעילה סמג שם"'מושיע" שם
מכת מרדות :אמאן ימקיש בביאה • הימני חליצה :עשה מאמר ובעל הרי זו
 fop mנ ״ י ל ' *  Iא ״ י  ' ' :ל י ?
משים פריצותא  :ואמאן ומקיש
סנהדרין הלכה ס
במצותה :לימא מסייע ליה לרב הונא ללמא נמי היינו משום למראורייתא
א
בשוקא • אפילו בכספא דמנהג זילות
דאמר רב הונא מצות יבמה מקדש ואח״כ קני ופריך והתניא לוקה וידע שפיל
למררבנן לוקה אלא לם״ל ללוקה כ ו י מיי׳פ׳אמהלכו׳
מה[ ופריצות היא :ימתפקר • לשון הוצפא בועל אימא אף זה במצותה פשיטא סד״א
טוען ממען הלכה ה
א
ן
שמעיז פניו להתריס ע ם שלית ב״ד) :כ( כיון דאמר מר *העושה מאמר ביבמתו
א ב ג מיי׳ פ״א
י

ה

סלכי! א^'עשי ^

]לעיל

מ

מידם הוה דימא חמסיה מיניה •

חשודה היתה חמותו ממנו :נתן לה
כסף או שוה כסן« • ואמר לה התקדשי
לי במאמר יבמין ואע״ג דיהב לה
מידי לאו קידושין גמורים הן כקידושי
תורה שהרי אין קידושין תופםין באשת
אח והתורה לא התירתה לו ליעשות
]שנת מ :וש״נן כאשה נכרית אלא כסדר המצוה
קידושי] ינ :וביאה הוא דכחבה בהרחמנא :ובשטר
כיצר • ואם קידש בשער כיצר כתב
בו והיינן כיצד בתמיה והא כיון דקידישי
כסף אמרת נתן לה כסף כשאר נשים
ממילא שמעינן שער נמי כשאר כל
הגהות הב״ח שער אירוסיןבעלמאכדאמר בקידושין
)א( גמ׳ כיצד מצות כתב על הנייר או על התרס אע״פ
התרתן) :נ( שם סשינוא
סדיא הואיל דאמר מר :שאין בו שוה פרועה הרי את מקודשת
)ג( דשיי דיה הכא וכו׳כ ו ׳  :אמר אב״ • האי תנא לאו
תיבעי לן הכא אי מהני:
נתנו אשער מאמר קאי אלא אשער כתובה
)ד( ד״ה הרי וכו׳
לס משכנסה:

קאי :על נכסי בטלה הראשון • ולא

על של יבם מאי עעמא כדאמר
בהחילץ)לעיל ל ף לסי( אשההקנו לו
מן השמים :נתן לה גט • יבם ליבמתו:
מהו • לפוסלה על אחיו ועליו בהאי
קידושין  .pעיש ביב נא .גיעא דתיקום עליה בלא יבנה האי
גע לא מהני באשת איש להתירה
לינשא והכא נמי לאו גירושין למיקם
בלא יבנה :לאיחלופי בגימא • ולכנוס
יבמה אחר הגע :הכא פםיל בכהוגה •
כהן שנתן גע כזה לאשתו אסרה עליו
לעיל לרו] .וש״נ[
והלכך תיבעי לן)ג( אי מהני מדרבנן:
אלא מאישה • ולא התירה לכל אדם:
שם לע .הריזהגט • ואס נתנו)ל( משכנםה
הרי זו מגורשת הואיל ובידו לגרשה
משנכתב ואי משום ג ע ישן דקי״ל
)גיסין ל ף עמ (:בית הלל פוסלין ותק
איזהו גע ישן כל שנתייחד עמה אתר
כתיבה הא איתמר בפרק הזורק
)שה( אם נתגרשה תנשא לכתחלה:
ולאשה

ר

ד

ב

נ
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פרחה הימנו זיקת יבמין וחלה עליו זיקת
ארוסין ונשואין אימא לאו מצוד ,קעביד
קמ״ל גופא אמר רב הונא מצותיבמין מקדש
ואחר כך בועל ואם בעל ועשה מאמר קנה
אם בעל ועשה מאמר פשיטא דהא קניה
בביאה אלא אימא אם בעל בלא מאמר
קנה והתניא לוקה *מכת מרדות מדרבנן
*דרב מנגיד ימאן דמקדש בביאה ומאן
דמקדש בשוקא יומאן דמקדש בלא שדוכי
'ומאן דמבטל י גיטא "ומאן דמסר מודעא
אגיטא ומאן דפקיר שליחא דרבנן ומאן
דשהי שמתא דרבנן עליה תלתין יומין ולא
אתי לבידינא ותבע לשמתיה ועל חתנא
דדאיר בבי חמוהי דדאיר אין דחליף לא והא
ההוא דחליף אבבא דבי חמוהי ונגדיה רב
ששת ׳ ההוא מידם הוה דיים מחמתיה
נהרדעי אמרי בכולהו לא מנגיד רב אלא
למקדש בביאה ובלא שהכי ואיכא דאמרי
אפילו בשרוכי נמי משום פריצותא ת״ר
כיצד מאמר נתן לה כסף או שוה בסף
ובשטר כיצד בשטר כיצד כדאמרן * כתב
לה על הנייר או על החרס אע״פ שאין בו
שוד ,פרוטה הרי את מקודשת לי אמר אביי
ה״ק שטר כתובת יבמין כיצד כתב לה
אנא פלוני בר פלוני קבילית ית פלונית
יבמתי עלי לזון ולפרנסה כראוי *ובלבד
שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון
*ואי לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני
כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה בעא
מיניה אביי מרבה נתן לה גט ואמר הרי את
מגורשת הימני ואי את מותרת לבל אדם
מהו גט יבמה דרבנן הוא גט דמהני באשת
איש מהני ביבמה גט דלא מהני באשת איש
לא מחני ביבמה או דלמא אתי לאחלופי
ב
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בגיטא ]א״ל חיישינן דלמא אתי לאחלופי
בגיטא[ מתקיף לה רבה בר חנן אלא מעתה יהיב לה ניירא בעלמא ה״נ
ויקרא כא דפסלה א״ל התם לא פסיל בכהונה הכא קפסיל בכהונה דתניא °ואשה
]נימין סב [:לקמן צד .גרושה *מאישה לא יקת אפילו לא נתגרשה אלא מאישה לא יקחו והיינו
גימין כז :ריח הגט שפוסל בכהונה אמר רמי בר חמא *הרי אמרו אמר אחד ללבלר
כתוב גט לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה הרי זה גט מפני שבידו לגרשה
ולאשר,
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כפוגע באשת את שלא במקום מצוה כז
וא״כ מררבנן לא קני לה בלא מאמר
ומשני מכת מרמת מלרבנן ומשום כ ח ל ? ׳ ? 3מהל׳
אים1ריניאהסל׳ינ:
פריצותא בעלמא כדרכ :
י ,ס'׳סלכה
י ט ב ט ל גיעא-אע״גדרבמשמע
לסבירא ליה בריש עשין נא מושיע אה׳׳ע
כ מיי׳ פכיא מהל׳

איסורי ביאה הלכה
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מבועל *כר״ג גבי הא דאמר רב
יוסף ניחזי אנן מ״מ קאמר הכא דלקי
משוס למוציא לעז על ה ג ע :
דמםך מולעא אגיעא* אפילו
היה מבעל כל מולעי
מ״מ היה מלקה אוחו משום למוציא
לעז על הגע דאיכא דשמע במולעא
ולא שמע בביעול:
ד מ ת פ ס ר בשליח לבי לינא •
י כך גירס׳ הקונערס
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מיי׳ פ״ג ״הלכית

אישות הלכה ג סמנ
עשין מח מוש׳׳ע שס
סימן לנ סעיף א נ :
לא ם מיי׳ פ״ד מהלכות
יגוס סלכה לב :
לב ע מיי׳ פיס שם
הלכה א סמג משין
נא נב מושיע שס
סי׳ קע סעיף א :
לג פ מיי׳ פ״י מהלי
גרושין הלכסאסמג
1

? י י ? * ? ? • *
ל ד צ'מיי׳ ס״ג שסיהל׳
ו סמג עשיןנמוש״ע
שס סי׳ קלב סעיף א :

שליחא דרבנן וכן כתוב בכל הספרים
בפ״ק דקידישין)דף ינ (:ומיהו גם ישם
פי׳ בקונערס שליחא דרבנן שליח ב״ד
ונראה דבכל שליחא דרבנן יש ללקות
אע״ג דלא הוי שליח ב״ד כדאשכחן
בפ׳ עשרה יוחסין)קדושין ע(.לשמתיה
רב יהודה לההוא ״עבתאדציער שלוחו
ואע״ג דשמתא חמור מנגדא כדמוכח
שמא
במקום שנהגו)פסחים ל ף
החמיר עליו משום שביזה את רב
נגצמו:
ד מ ס ל ש בביאה •
יהודה
אר״ת דאפי׳ ביבמה' דצריך ביאה
דפריצותא הוא שעושה תחלת קנינו

ועלדמצערשלימאדרננן.

םמבינן אנהרדעי לאמרי בסלהו לא

דיקאאלאממרףבדאמרי׳

נ־יא־־

ציל גברא

תוספות ישנים

ה ד ר » ״ ־ י י • א ?

» ג י י « אלאאי׳או י ״ ק י ש » *
לבשל סופרים הלך אחר המיקל
על הנייר או על החרס • אר״ת
כר׳ אליעזר אתיא דלרבי מאיר ראמר
עדי תתימה כרתי לא מהני דדבר
שיכול להזדיף הוא דבשער קידושין
נמי בעי ר׳ מאיר עדי חתימה כלמוכח
בפ״ב דקידושין )לף מח•( ובפ״ק תום׳ חד מקמאי
דקידושין)דף מ .ל״ה כהנ( פירשתי :בעא מניה אביי מרב׳
נתן לה נט ואמר לה
שאיל כי שוה פרועה• פירוש הדי את מטרשת ממני
י ואינה מתקדשת משוס כסף ואי את מותרת לכלאדמ
מקודשת מעעם שער גבי שדי
S S S S S
מכורה לך כפרק קמא י ק י ד י ש י ו ) י ו >
כיבסהי
דלא ס מ
כי• ושם(
גט מהני
ביבמה לא
שהמוכר טתן שער תימה כאיא
3
m
t
)
 ; 5־

־

^ י »

שויסקאל:
 :גברא ניסודס

גר[

אמאי נקע אע״פ שאין בו שיה פרועה לאין בו שום רבותא לכך ל׳ שוה פ ך ן ק ד
ז י ש
א,ן ש ן ה
או דלמא אתי לאחלופי
:
]וע׳ע תוש׳
קידושין  •Pנחינה אחרי תיבת את ספר המקנה ס״ד דליבעי שיה פייניה*
ולא
אגרשנה הרי זה גע • תימה בניטא מעליא
דיה אע״פ[
דבפרק כצ הגע )גימין ל ף כי (:אמרינן דאינו גע שלא יאמרו געה קודם לבנה ובקונערס פי׳ דהכא נמ׳ לא קאמר דהוי איפשיטא :תניא ואשה
נדושה מאישה אפילו
ג ע אלא בליעבר שכבר נתגרשה בו ואין נראה להתס לקאמר אין גע משמע דלא הוי גע כלצ ואר״ת
דהכא לא נתנרשה אלא מאישה
פסולה לכדמה וזהו
בגעה
הכתוב
כשכתב בו זמן שאתר נשואין שהוא זמן נתינה לאפילו גע ישן לא היי שלא נתייחר עמה אחר זמן
ריח הנט שפוסל בכהונה
והרי
אמר רמי בר חטא הרי
שאמד ללבלר כתוב גט לאדזםתי לבשאכנשנה אנרשנה ה״ו נ ט מפני שבידו לנישה .לאשר .דעלטא אינו נט ובפי בל הגט אמדינן אטד ללבלר כתוב נ ט לארוסתי לבשאכנסנה אנדשנה אינו נט מפני תקנת ולד שמא יאמרו
ניטה קודם ל מ ה זזתם בנון דכתב בו זמן מהשתא דאיכא משום תקנת ולד ה נ א דכתיב זמן רשעת נירושין דליכא תקנת ולד • אינ הבא מדאורייתא קא׳ ה״ז גט א״נ כנון שנתנרשה דקייל אין טנרשין בנס ישן נזיד.
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יבמות

רבן גמליאל פרק חמישי

מסורת הש׳׳ס

לה א ב מיי׳  ?0מסל׳ והרי זה גע״]דקאמר הייט[ לגרש בו למחצה וההיא רכל הגע? ולאשה בעלמא וכנסה וגירשה נו איט גנו הואיל כשנכחבלאהיה
גירושין סלכ׳ ו
סמנ שכתב זמן דקודם נישואין וגרע מפי מגע ישן דבגע ישןליכא אלא"" ראוי לגירושין ליבמחו מהו • כחבו קודם שכנסה וכשכנסה נחט
עשי! נ מושיע אסיע ס"
ייחוד בעלמא לכך אם כמגרשה בו תנשא לכתיולס אבל התם לה מהו שהתגרש ט  :כמג מו לזיקחו ולא למאמרו או למאמרו ולא
קלב סעיף נ :
]ועי׳ע תוס׳ נ ׳ נ קלה :מפסה יאיכא ייא א איני  wלל* א( 1 :לאשה בעלמא אין לזיקסו • והוא עשה בה מאמר תחלה מהו שתיפסל עליו בכך :מאמר
ליה כל[
תורה אור מילוי ויקה רמי ־ כשעשה מאמר
גע • ואפילו כתוב בו זמן ראחר
נדבק עם הויקה וניתוםף עליה ואין
לו נ מיי׳ פיה מהלכות נשואים כיון דאין בידו לגרשה בשעה י׳ולאשה בעלמא אין גט מפני שאין בידן
ינוס הלכה ל
סמנ שעשאושליח ונראה לר״י דהיינו דוקא לגרשה בעי רמי בר חמא ליבמתו מהו כיון נע מועיל לזה בלא זה וכיון שנכתב
עשין נא ננ עוש״ע
שם סי' קע סעיף עו  :למ״ד אין ארם מקנה דבר שלא בא
בתוך הגע שלא עשאו אלא לאחד
דאגידא ביה כארוסתו דמיא או דלמא
לן ד ה מיי׳ שס הלנה לעולם אבל למאן דאמר אדם מקנה
מהן הוה ליה מגרש חצי אשה ולא
ביון דלא עבד ב ה מאמר לא תיקו בעי
א מושיע שם סיא  :הוי גט דבירו לגרשה כמו בשחרור
כלום היא ומותרת לו :או ולמא האי
דמהני לוקח עבד על מנת לשחררו ר ב תניד! כ ת ב גט לזיקתו ולא למאמרו להוויה קאי והאי לחוויה קא׳ • ומהני
לח ו ז מיי׳ שס הלכה
עו עוש׳׳ע שס וכתב לו לכשאקחך הרי עצמך קנוי למאמרו ולא לזיקתו מהו מאמר עילוי זיקה וסיפא דכתב לזיקתו ולא למאמרו
סעיף י ג :
לך מעכשיו כדאמר בהאשה רבה קא רמי והוד .ליה כמגרש חצי אשה והמגרש אסורה עליו ועל אחיו דפקע זיקה
לט ח מיי׳ פ״נ מהלכו' )לקמן דף צג (:ובקידושין בפרק האומר חצי אשד״ לא עשה ולא כלום או דלמא וקמה בלא יבנה ואי כתב למאמרו
זכייה ומתנה הלנה )לף מ (.וגט שחרור וגט אשהשויס
האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ולא לזיקתו אסורה לו ומותרת לאחיו
יג סמג עשין פנ
טוש׳ע לכל דבר דהא יצפינן לה לה מאשם:
דמאמר דעבד שקלים ופשה ל 'יקה לעיל לג.
חימ סי׳ רהע סע" בה :
והפשוט ליה מדרבא דאמר רבא *נתן
ליבמתל מהו • אין לפרש
כמעיקרא :גחן גנו למאמרו •ולא לזיקתו
ט ט מיי׳
סעיףשסנ ו :מושיע דמיבעיא ליה אם גירשה בגט זה נ ט למאמרו הוחרד ,צרחה לרבא פשיטא בארבעה אחין )לעיל לב (.גבי זיקת
שס
ליה לרב חנניה מיבעיא ליה מאי חיקו:
טא י טוש׳ע אהיע לאחר שיבמה יבומין גמורין אי הוי
]ב׳[ יבמין ג׳ אחין נשואין ג׳ נכריות
סימן קע סעי׳ יד גט אי לא דפשיטא דאין ניתרת
חלץ ועשה מאמר  :אמר ר ב יהודה אמר ומת אחר מהן ועשה בה השני מאמר
בגט זה לשוק להא בההיאשעסא לא ר ב זו דברי *ר׳ עקיבא דאמר אין קדושין
ומת הרי אלו חולצות כו׳ וקאמר)א( ]לעיל י :וש׳׳נן
היה בידו לגרשה ולהתירה לשוק על חופסין בחייבי לאוין אבל חכ״א יש אחר רבא עלה נתן גט למאמרו ואח״כ
ידי גט זה ומאי קאמר נמי או דלמא
חליצה בלום ומי מצית מוקמת לה כרבי מת הותרה אשתו הראשונה שהיא
כיון דלא עבד בה מאמר לא אי בלא
עקיבא והא קחני רישא נחן נ ט ועשה מאמר צרתה לאחיו השני דאי לאו גט הוה
תוספות ישנים
א( אינ שאני הנא שלא מאמר לא מהני עבד בה מאמר נמי
אסורה עליו משום זיקת שני יבמין
צריכה גט וחליצה ואי רבי עקיבא כיון דיהב
רצה שיחול הגט עד לא מהני להתגרש אחי שתתייבם
אלמא האי לחודיה קאי מדאהני גט
לאחר שנגסה שהרי אמר דמאחר לא הוי אלא מדרבנן ואמר ל ה גט מי מחני ב ה מאמר והחביא רבי
לאישפרויי צרתה לאחיו השני והוא הגהות הב״ח
לכשאננשנהאגרשנה וא״כ
)א( רש״י ד״ס כמן נט
עקיבא אומר ימנין לנוחן נ ט ליבמחו
לא הוי גט ישן שהרי ר״י דלפוםלה מכהונה מיבעיא ליה
הדין דהיא גופה נמי שריא לאחיו וכו׳ וקאמר רנא  .נ״נ
ניע ידעי דלא ח״ל עד
שנאסרה עליועולמיח שנאמר
לבסוף אחרי שכנסה וליכא אי חשיב ריח הגט דפסיל לכהונה אי
ל א יוכלי י :אלאדמחלפא בבעלת גט גמור לזיקה דף לנ עיא ) :נ( תום׳
ל״ס אי אמר וכו׳ בזיקת
למימר גיטה קודם לגנה :לאב(וריב״ס הגיה בפירושיו דמיבעיא
בעלה הראשון אשר שלחה אחר שילוח דמקמי מאמר או לזיקה ומאמר והכי
ינמין נציל ושינה מאמר
ב( וא״ת וכי גרע מגט ליה אי כתבו קודם מאמר ועשה
אמרינן בארבעה אחין  :זו וברי
נמחק:
אמר ר ב אשי גט יבמין "מדרבנן וקרא
שהינס נותן קולס פש״ת
מאמר דאס נתן גט מאמר וגירש בו מהו שיפקיע את
אסמכתא בעלמא תניא נמי הכי אמר רבי רבי עקיבא־ אחלן ועשה בה מאמר
פסלה על האמין וה״ה
קאי
לחודיה
האי
דלמא
אן
מאמר:
קאי דקתני לא תפיס מאמר :אחר לעיל מס.
*אין הדברים הללו אמורים אלא לדברי
לכהונה ף״ל אין
שנא כו׳ • פירש בקונטרס ואי כתב גט
שילוח ׳ כלומר מדכתיב אשר שלחה
ושנא כיון שאינו נותן
השתא ני אס לאחר למאמרו ולא לזיקתו אסורה לו ומושרת ר׳ עקיבא שהיה עושה חלוצה כ ע ת ה אבל קרא יפירא דלא צריך הכי קאמר יש
שכנסה :נתן גט
לזיקתו לאחיו רמאמר דעבד ליה שקליה ופשה
חכמים אומרים ייש אחר חליצה כלום ואני לך משלח שאסור להחזיר אחר שילוח
ולא למאמרו או למאמרו
]ולא לזיקתו[ מהו ליה זיקה כמעיקרא ולי״י נראה
אומר אימהי בזמן שקדשה לשום אישות אפילו לא נישאת ואיזו זו יבמה וכיון
שתפשל עליו בכך מאמר
פ״ דללישנא דאמר רבא הותרה אפילו
א ב ל קדשה לשום יבמוח אין אחר חליצה דבלאו קאי היכי מהני בה תו מאמר:
עילויה זיקה רמי
תום׳ חד מקמאי
כשעשה מאמר נדנק היא ואס כן הכא גמי שריא לרידיה כלום חניא אידך החולץ ליבמחו וחזר
אימתי • יש אחר חליצה תפיסת שמא יאמר ניטה קודם
עליה
ונתוסף
עס
קידושין :בזמן שקדשה לשום אישוס • לבנה • ומודים שאם
הזיקהמועיל לזה נלא וללישנא דהיא אסורה רמיחלפא
וקדשה רבי אומר אם קדשה לשום אישות
ואין גט
נתגרשהתנשאלכתחלה:
אפי׳
אסורה
נמי
הכא
הגט
בבעלת
בתו!־
שכתנ
רכיון
זה
בקידושין גמורים ולא במאמר יבמין בעירמיברחמא ליבמתו
צריכה הימנו גט לשום יבמות אין צריבה
הגט שלא עשאו אלא
דודאי קידושין תופשין בחייבי לאוין :מהו כיון דאנידה נביה
לאי לאחיו דהא בעלת הגט אסורה על
מסס הוי ליה כמגרש חצי
הימנו נ ט וחכמים אומרים יבין שקדשה
כארוסתו דטיא א־ דלטא
אשס ולא כלום הוא כל האחין והא דשרי רבא צרתה
אבל קדשה לשום יבמומ ־ אינן כיון דלא עבד בה מאטד
יבמוח
לשום
שקדשה
בין
אישוח
לשום
ומותרת לו או דלמא האי
לחודיה בגפן גט למאמרו מפום דבאות משני
קידושין שהרי אין כאן צד ״בוס והוו לא'תיקו'':ו"אי"כתב7ט
לחודיה קאי והאי
קאי ו מ מ י  .א( וסיכא בתים הן י ואפילו היה נותן גט גם
צריכה הימנו גט אמר ר ב יוסף מ״ט דרבי להו קידושי טעות  :מ י י ל י ח י פ ^ ט ^ ר ו
ולא
לזיקתו
דכתנ
שלו
וכסבור
הגר
בנכסי
כעודר
עשאוה
וכסבור שלו הן שהיה קרקע הגר מהנידקי׳לכרבאדאטר
למאמרונע אסורה עליו לזיקתו היתה צרתה מותרת :
אין  £נתן נט למאמרו הותרה
ך צקרקען
דםקעס זיקה וקיימא כלא כעודר בנכסי הגר• אר״י דמיירי הן י׳דלא קני א״ל אביי מי דמי החם לא
צרתה.תניא אידךהחול׳ז
י
• 1 1
יננה • ואי)קמא( כתנ
לרב יוסף כגון דאמר לה קא מכוין למיקני הבא קא מבוין למיקני
למאמרו ולא לזיקתו
יורשין והמחזיק מנשי! קנה וזה חופר ליבמתו וחור וקדשה
אסורה לו ומותרת לאחיו
הייט
יבמות
ולשם
סתם
לי
התקדשי
זה
גר
בנכסי
לעורר
אלא
דמיא
לא
הא
אם
אומד
ק ך ק ע רבי
ןך p
ק ק
דמאמר דענד שקליה
ופשהליהזיקהכדמעיקרא לגלי אדעפיה שבתורת יבמין מקדשה וכסבור של נר אחר הוא דקניאלא אמר
!5RV£,שלו ולא נתכוון להחזיק דלא קני והאי S
יבמין
במאמר
בהדיא
לה
באמר
דאי
אנל לו אסורה דמחלפא
צריכה
אביי הכא במאי עסקינן כגון דאמר ל ה
אמר
אינהדרבי
יבמות גט ט״מ
כמי סבור שקידושי יבמה תופםין בה הימנו
ננעלת הגט ולהכי
קאמר לא הוי פריך ליה אביי מי דמי דהא
ולא נתכוון לקנות אלא מפח ייבומי רב יוסף עשאוה כעודר
הנ* דהוי דומיא דרנא
החקדשי לי במאמר יבמין רבי ס ב ר מאמר
לה
דאמר
דהיכא
בסמוך
קאמר
אביי
דקאמר נתן גט למאמרו
אחיו והא פקעו להו  :הסם לא מכסי ׳הגר וסבור שלו
עילוי זיקה קא רמי ואתאי חליצה אפקעחה
הותרה צרתה דמאי דענד במאמר יבמין דלא קני לרבי אלא
קמיכווין למיקנ׳• להא סטל שלן  :ה! דלא קני א׳ל אביי
לזיקה ורבנן סברי האי לחודיה קאי והאי
 ,ר מי דמי התם לא טכויו
\
י
/
שיןליס אנל״היא" אסורה בסהם איירי א״נ באמר לה התקדשי
למחלפא ננעלת
הפא מכווין למיקנ׳ • מ״מ :הא לא לטקני הכאטנוי! למקני
לחודיה קאי מעיקרא אילו אמר לה
הננו •לי •לשם יבמות ולא משמע בתורת
נכא נמי אמרינן מאי
^  .הא לא דמי אלא לעודד
״  ,א ׳  .א ״ א ךאק י
מהני
לא
מי
יבמין
במאמר
לי
התקדשי
משמע
יבחין
דבמאמר
מאמריבמין
אחיו
לגני
דמניד שקליה
בנכסי הנר ]זה[ ונשבור
•י
,
.
אנל לדדיה
אסורה בתורת מאמר ולא בתורת קידושין
השתא נמי מהני רבא אמר אי דאמר לה
וכסבור של גר אחר היא • ומתפוון של גר ]אחי•[ הן
דמיחלפא ננעלת הגט •
ולא נהירא לאלרגס דאס אבל לשם יבמות לא משמע בתורת
?1
לקנות מכל מקום והאי כמי קסכי י ״ ־
במאמר יבמין כולי עלמא לא פליגי
וכ״ש
תאסרנה עליו
כיש לגבי יבמות אלא שסבור שעדיין היא
לקנוח מכח אחיו ואינו קונה אלא התקדשי לי בטאטר
דמהניא והבא במאי עסקינן 'כגון דאמר
על האחי! להא
מכחו זיקה
טילו׳
ומ״מ רמיהנין הוא  :מאמל יבמי! פירוש מעיקרא
לי
התקדשי
לה
אמר
אי
גט
נתן
אפילו
ליליה
זקוקתו:
ל ה התקדשי לי בזיקח יבמין רבי סבר
רבנן לכל היבמין לא תקון אלא הוה קס״ד בנון שאיל
מהני
לאי
מי
יבמין
מאמר
)ב(
בזיקת
לינא
ומאמר
זיקה
להפקיע
מאמר דס^י בשעת קדושין לשום
יש
"
שניק ר
והשתאי י
יבמותא ל מ ע
היכא דקיימא זיקה ואתא מאחי ^ ,
אמי
דאפילו למ״ד אין זיקה הייני לענ.
ואיתוסן* עלה והכת ליכא למימר הכי דאתיא חליצה מפקעה שקדשה סתם ומשתמה
אסרחהלהעליהכ׳שלגני אחות זקוקתו וכיוצא בה אבל פשיטא דמהני לשון זיקה שהרי
לשום יבמות קדשה •
אחין שהיא נכרת אלינא
לזיקה  :האי לחוויה קאי כוי • ולא מהני זיקה למאמר
היא זקוקתו ועומדת בפניו
והראב״דפירשדםעיקר'
לריש נן)לקוניא(]לקיס[
הילכך השתא כמעיקרא מעיקרא אילו אמר לה התקדשי דהוד .מדמי לה לעודד
נפיק • ולא דמי לההיא
רבינא
 :בנכסי הנר הוא קס״ד
דלעיל דצרת זיקת שני
מהני
נמי
השתא
קיימא
במאמר יבמין מי לא קני ואף על גב דלא מהניא ליה זיקה דהאי לחורה
דאטר פלונית
כגון
ינמין דהחס דין הוא
יש
יבמתי התקדשי לי ולא
שמותרת הצרה דהא לא
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תלי הקידושין במאמר יבמי! וזיקת יבטין ודלמא הכי קאטר פלונית שהיתה יבטתי תתקדשי לי והשתא
נאסרס אצא מטעם האחרת שעשה בה נעלה מאמר וכשנתן נט פקע ליה למאמרו וזו שלא עשה נה מידי מותרת
שני אביי כגון דא״ל התקדשי בטאטר יבטין וסיל לרבנן האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי מעיקרא אי איל
לאחין אנל היא אסולה על כולן דמחלפא ננעלת הגט • אבל הנא לליבא אלא חיא שקידש תחלה במאמרו ואחיב
התקדשי לי בטאמר מי לא מחני השתא נטי טרגי וכיון דקי״ל כרבא דאמר נתן לה גט למאמרו הותרה
נתן גט א׳ שרית לה נאחיו משום דמאי דענד שקליה ניש לדידה ואי אסר" לה עליה משוס דמחלפא כ״ש על
צרתה אלטא הלבתא כרבנן והיינו דאמר רבא אי דא״ל במאמר יבמין דכ״ע לא פליגי דרבא לטעמיה דאטר
האמין ־ וא״כ צ״ל דכי אמרינן האי לחודה קא׳ והאי לחודיה קאי נשכתנ גט למאמרו ולא לזיקתו אסורה נין לו בין
הותרה צרתה אלא הנא במיע כגון דאיל התקדשי לי בזיקת יבטין• ר׳ סבר יש זיקת אתאי חליצה ואפקעיה
לאחיו ומייתי ראיה משוף דברי]ר3א[דאמרנתןגט למאמרו הותרה צרתה אבל היא אסורה משוס דמחלפא ננעלת
^ יקה
הגט וריל לאסרה על האחי!  :מנין לנותן גט ליבמתו שנאסרה עליו טולמית שנאמר לא יוכל נעלה הראשון
לשוב לקחתה לו לאשס • ומונח מדקאמר לא יוכל בעלה לשוב לקחתה אחרי אשר היטמאה ויש לך אחרת אע׳ג דלא הוטמאה אסורה ואיזו זו מגרש יבמתו דניון ששלחה שוב אינה חוזרת :וכסבור שלו סן דלא קני .וקשה דמשמע
הנא ללקניה נעינן כוונה ויכ״ק ]כ״ט ע״נ[ אמרינן לוקמה בלמעלה משלשה ונשלא מסטין ו״ל לסמם גקנין מטלטלין איצ כוונה דלא אלים חזקת הבעליס עליהס דסס נכסים שאין להס אחריות ונקנים בקל • איל בקרקע ]אניס[ חזקת
הנעלים וצריך כוונה לקנותה קולס שתצא מרשות הנעלים :אלא אמר אניי הניע כגון לאמר לה התקלשי נמאמר ינמין • והא לאני׳ קא מתמה לעיל שמן הלין היתה קנויה לו והשתא פשיטא ליה דאינה נקנית סהיא ללעיל היינו
טעמא משוס דלא אמר לס לשוס מאמר יבמי! נהדיא ודין הוא שיקנה להיות אשתו:
א( ציל והאי לחודיה קאי ומהני .ופי׳ הקונטרס דהיכא דנתנ גט לזיקתו ולא למאמרו אסורה עליו ועל אחיו דפקעז זיקה ונוי.
בליון השים גט׳ לינמהו מהו .עיין מיל דף ינ ע״א תדיס מאי טעמא :

