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נא.
ֹ רבא:♦▀◊ מ"ט דר"ג? דמספקא ליה, גט אי דחי אי לא דחי, מאמר אי קני אי לא קני

ֹ ▀▀נא. גט אי דחי אי לא דחי, אי קמא דחי ־ בתרא מאי קעביד, אי קמא לא דחי ־ בתרא נמי לא דחי

מאמר אי קני אי לא קני, אי קמא קני ־ בתרא מאי קעביד, ואי קמא לא קני ־ בתרא נמי לא קני.▀▀נא.

ֹ איתיביה אביי:▀¿◊נא. 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¿נא.

הבעילה, בזמן שהיא בתחלה ־ אין אחריה כלוםִ דהא תנן:▀¿נא.

אלא אמר אביי:♦▀◊נא.

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.

ורבנן?¿נא.

כל חד וחד תקינו ליה רבנן גט ומאמר ביבמה.[רבנן]!◊נא.

▀◊נא.

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.

ת"ר: [רבן גמליאל]♦▀◊נא.
כיצד אר"ג אין גט אחר גט? שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד, ונתן גט לזו וגט לזו ־ ר"ג אומר: חולץ 

 ֹ לראשונה, ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה

ֹ חכמים:♦▀◊נא. נתן גט לזו וגט לזו ־ אסור בקרובות שתיהן, וחליצה לאחת מהן

וכן אתה אומר בשני יבמים ויבמה אחת.▀>נא.

[רבן גמליאל]♦▀נא.
כיצד אמר ר"ג אין מאמר אחר מאמר? שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד, ועשה מאמר בזו ומאמר בזו ־ 

 ֹ רבן גמליאל אומר: נותן גט לראשונה וחולץ לה, ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה

ֹ חכמים:♦▀נא. נותן גט לשתיהן, ואסור בקרובות שתיהן, וחליצה לאחת מהן

וכן אתה אומר בשני יבמים ויבמה אחת.▀נא.

נותן גט לזו וגט לזו ־ ר"ג אומר: חולץ לראשונה, ואסור בקרובותיה ומותר בקרובות שניה.אמר מר: [רבן גמליאל]▀>נא.

לימא, תיהוי תיובתא דשמואל¿נא.

חלץ לבעלת הגט ־ לא נפטרה צרהִ דאמר שמואל:▀¿▀נא.

כי אמרי אנא ־ אליבא דמאן דאמר יש זיקה, ור"ג סבר אין זיקה.אמר לך שמואל:!▀נא.

ומדר"ג סבר אין זיקה, רבנן סברי יש זיקה¿◊נא.

נא:
ֹ וקתני סיפא:▀¿◊ וכן אתה אומר בשני יבמין ויבמה אחת

לימא, תיהוי תיובתא דרבה בר רב הונא אמר רב¿◊נא:

▀¿◊נא:
דאמר רבה בר רב הונא 

אמר רב:
 ִ חליצה פסולה ־ צריכה לחזור על כל האחין

בין לר"ג בין לרבנן סברי אין זיקה, והכא בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר קמיפלגי.אמר לך רבה בר רב הונא:!◊נא:

אמר מר:[רבן גמליאל]▀◊>נא:
עשה מאמר בזו ומאמר בזו ־ רבן גמליאל אומר: נותן גט לראשונה וחולץ לה, ואסור בקרובותיה ומותר 

בקרובות שניה.

מכדי קסבר רבן גמליאל: אין מאמר אחר מאמר, ראשונה נמי תתייבםִ ¿◊נא:

גזירה דלמא אתי לייבומי לשניה.!◊נא:

רבן גמליאל וב"ש ור"ש ובן עזאי ורבי נחמיה, כולהו סבירא להו: מאמר קונה קנין גמור.רבי יוחנן:▀◊נא:

רבן גמליאל:▀◊נא:
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הא דאמרן.▀◊נא:

ב"ש:▀נא:

דתנן:[בית שמאי]▀◊נא:
שלשה אחין, שנים מהם נשואין לשתי אחיות ואחד מופנה, מת אחד מבעלי אחיות ועשה בה מופנה מאמר, 

ואח"כ מת אחיו השני ־ ב"ש אומרים: אשתו עמו, והלזו תצא משום אחות אשה.

ר"ש:▀נא:

▀◊נא:
דתניא, אמר להו ר"ש 

לחכמים:
 ֹ אם ביאת ראשון ביאה ־ ביאת שני אינה ביאה, אם ביאת ראשון אינה ביאה ־ ביאת שני נמי אינה ביאה

והא ביאת בן תשע דכמאמר שויוה רבנן, וקאמר ר' שמעון: אינה ביאה.▀נא:

בן עזאי:▀נא:

יש מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת, ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד.דתניא, בן עזאי:▀◊נא:

ר' נחמיה:▀נא:

ֹ דתנן, ר' נחמיה:▀◊נא: אחת בעילה ואחת חליצה, בין בתחלה בין באמצע בין בסוף ־ אין אחריה כלום

והא ביאה פסולה דכמאמר שויוה רבנן, וקתני: אין אחריה כלום.▀◊נא:
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