יבמות נא
למה אמרו ש:
גט ביבמה מהני
מאמר ביבמה
מהני
ביאה פסולה יש
אחריה כלום
חליצה פסולה אין
אחריה כלום

תשובה
גט:נישואין::חליצה:ייבום – חששו שיגידו אם אין משמעות לגט לבד אז גם
חליצה לא מועיל לבד ויחשבו שמותר לבעול אחר חליצה )שעדיין לא תקף
איסור לא יבנה(
ביאה ומאמר הם שני דרכים שדרכם אפשר לקדש באופן כללי – חששו שיגידו
אם מאמר לא תקף ביבמה ,גם ביאה לא תקף ויחשוב שאפשר לבעול לצרה
לאחר שעשה ביאה עם אשה אחרת
גט:נישואין::חליצה:ייבום ולכן במקרה של גט וביאה ,הביאה לא תקף כי
חוששים שיבואו לחשוב שגם ביאה אחר חליצה יהיה תקף
ביאה ומאמר דומים ולכן ביאה אחר מאמר לא תקף כי חוששים שיחשבו
שביאה אחר ביאה תקף
אין סיבה לגזור –  .1חליצה אחר הגט משום חליצה אחר חליצה ,כל כי הני
תחלוץ ותיזיל!
 .2נגזור ליגזור חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביאה ,אטו חליצה אחר
מאמר – שניהם בכל אופן מצריכים גט!

הבנת שיטת רבן גמליאל
דעת רבא :מ"ט דר"ג? דמספקא ליה ,גט אי דחי אי לא דחי ,מאמר אי קני אי לא קני.

קושי :איתיביה אביי :ומודה ר"ג ,שיש גט אחר מאמר ,ומאמר אחר הגט ,וגט אחר ביאה
ומאמר ,ומאמר אחר ביאה וגט; ואי מספקא ליה לר"ג ,תהוי כביאה דלכתחלה ותקני ,דהא
תנן :הבעילה ,בזמן שהיא בתחלה  -אין אחריה כלום!
דעת אביי :לעולם פשיטא ליה לר"ג בגט דדחי ומאמר דקני ,מיהו אמור רבנן :הא יבמה בחד צד מהני
בה גט ,ובחד צד מהני בה מאמר ,גט אחר גט לא דחי  -דהא דחה ליה קמא ,ומאמר אחר מאמר לא קני
 דהא קני ליה קמא ,גט אחר מאמר ומאמר אחר הגט  -האי מילתא קא דחי ,והאי מילתא קא קני.הסבר אביי לדברי חכמים :ורבנן? כל חד וחד תקינו ליה רבנן גט ומאמר ביבמה.
הסבר אביי לשיטת רבן גמליאל בברייתא :והאי ביאה פסולה  -עדיפא ממאמר וגריעא ממאמר ,עדיפא
ממאמר  -דאילו מאמר אחר מאמר לא מהני ,ואילו ביאה אחר מאמר מהני ,וגריעא ממאמר  -דאילו
מאמר אחר הגט קני לכוליה שיורא דגט ,ואילו ביאה אחר הגט לא קניא ליה לכוליה שיורא דגט.

