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מי נים סיכו   הגמרא ממסקנת העולים הדי

ומי בדף   הי

  

  
   למסקנא ג"גיטין דף ע  

  

   .א גיטו כמתנתו"י. ועמד והלך בשוק, האומר לאשתו זה גיטיך א פמתי מחולי זה. אין רשות להעתיקץ תצודה

   א"ע ג"דף ע

  

והלך על , ועמד מחולי זה ונפל לחולי אחר, אמר לה זה גיטיך אם מתי מחולי זה. א

, ואם לא הלך על משענתו. הרי זה גט, אם מת מחולי הראשון אומדין אותו ,ומת, משענתו

  .דאי מת מחולי הראשוןבווכי , אין צריך אומד

   .מתנה מתנתו ,ומת מהחולי השני, לחולי מחולי שניתק מרע שכיב. ב

אם 'פ שלא התנה "אע, )ונתרפא לגמרי( עמדשאם , מתנתוכשכיב מרע א שגיטו של "י. ג

אבל אם עמד מחולי זה לחולי , וכל זה כשעמד מהחולי ונתרפא והלך בשוק. חוזר', מתי

חכמים אמרו , פ שמן התורה יכול לחזור"אעשא "וי .לא, ולא הלך אלא על משענתו, אחר

שמא יאמרו יש גט לאחר , קידושין שקידש על דעתםאת הוהפקיעו , שאינו יכול לחזור

  .עשו חכמים את בעילתו בעילת זנות, וגם אם קידש בביאה. מיתה

. גט אינו ,נחש הכישו אוהבית  עליו ונפל ,"זה מחולי מתי אם מהיום גיטיך זה: "אמר לה. ד

ונדחו , גט שהוא א"י ,נחש הכישו או בית עליו ונפל ,"זה מחולי אעמוד לא אם" :אמרואם 

  .ולפיכך אינו גט, שלא קיבל עליו אונס שאינו מצוי, דבריו

לא קיבל עליו , שיבוא עליווקיבל עליו כל אונס , או דבר אחר המוכר לחבירו קרקעוכן . ה

שמכר או , הקרקע שמכר לוכגון אם ציוה המלך שיעבירו את הנהר דרך , אונס שאינו מצוי

  .פטור, נסתם הנהר ואינו יכול להעבירוו, כל אונס שיהיה בדרךקיבל עליו לו שומשומין ו
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 א"ע ג"דף ע

  

שמא יבוא ( .לא תתייחד עמו, "הרי זה גיטיך מהיום אם מתי" :ואמר לה ,גט לאשתונתן . א

או בפני עבד , עדים ובפני. )אסור להתיחד עם פנויהאו משום ש, א שצריכה גט שני"ויעליה 

  .בה גס בהשל ,אבל לא בפני שפחה שלה .או שפחה מותר

באיזה אופן נחלקו אמוראים , שבא עליהראו או ש ,עמו שנתייחדהואם ראו עדים . ב

  :חוששים לקידושין

ראו . שבא עליהאין חוששים , חדה ולא ראו שנבעלהיראו שנתיאם  :שיטת רב נחמן )1

נתן . צריכה גט שניו, משום קידושין חוששים, הלאחר ביא כלוםלא נתן לה ו, שבא עליה

כי אם היו לשם , תולים את הביאה בזנותאנו  לתנא קמא, אחר בעילהללה כספים 

 חוששיםעדיין ולרבי יוסי ברבי יהודה . ואין צריכה גט שני, קידושין לא היה נותן לה אתנן

  .לקידושין

, קידושיןל חוששים איןותולים בזנות גם אם ראו שבא עליה לתנא קמא  :שיטת אביי )2

   .לקידושין שיםחוש, אם ראו שבא עליה יהודה ברבי יוסי ולרבי

 .קידושיןל חוששים איןותולים בזנות גם אם ראו שבא עליה לתנא קמא  :רבאשיטת  )3

, לשם קידושיןחוששים שבא עליה , בא עליהשגם כשלא ראו בי יהודה ולרבי יוסי בר

  .וצריכה גט שני
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