
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ג למסקנא"גיטין דף פ
  

מבואר בסוגית צירפנו בסיכום חלק מה, בגלל קשר הדברים: הודעה מיוחדת

  . 'יחד עם עמוד א', הגמרא בעמוד ב

  

  ב"ע -א "ע ג"פ דף         

גירשה על מנת שלא "ל" חוץ מפלוני הגירש"בין המבוארים בגמרא חילוקי דינים . א

" חוץ"ב ,השני או שגירשהומת  ,גירשה ונישאת לאחר) 1: )לרבי אליעזר( "תנשאי לפלוני

ראשון הגט  מבוטל ,שאם תינשא לו, נילפלואסורה  "על מנת"וב .גם לפלוניהותרה 

ירשה ג) 3 .מותרת לו בזנות "על מנת"וב. בזנות אסורה על פלוני, "חוץ"ב )2 .למפרע

שאלמנה היא , ומותרת לאותו פלוני, אסורה לכל הכהנים, הבעל ומת, "חוץ מפלוני כהן"

ושה היא כי גר, אסורה גם לפלוני, ומת" על מנת שלא תנשאי לפלוני כהן"גירשה . אצלו

  .ואסורה עליו רק מחמת תנאי כדי שלא יתבטל הגט, אצלו שהרי בזנות מותרת לו

  :השיבו על דברי רבי אליעזר לאחר פטירתוואלו הן הזקנים ש. ב

 זה של לאחיו ישאתנשאם  ":על מנת שלא תנשאי לפלוני"על המגרש תשובת רבי טרפון 

שלא יוכל לייבם , התורה מן דברלעקור  נמצא שגרם ,בנים בלא ומת ,עליו שנאסרה

 ,בנים בלא ימותשאם על אף , אחיו בת את ממה שהאדם נושא, ודחו את דבריו .אותה

  .בתולא יוכל אחיו לייבמה מאחר שהיא 

 לאש - שאסורה עליו גם בזנות  -  :'חוץ מפלוני'על המגרש  הגלילי יוסי רביתשובת 

 ,ודחו את דבריו מאשת איש .לזה תומותר לזה האסורערוה של אישות ש בתורה נומצא

  .שמותרת לבעלה ואסורה לכל אדם

ולא נדחו  .לבינה בינו הכורת דבר ,"כריתות"התורה אמרה  :עזריה בן אלעזר רביתשובת 

  .דבריו

  

  

  



 

  

  

  

  

 ,בנים לה והיו השוק מן לאחד נשאתשאם  :"על מנת"על המגרש  עקיבאתשובת רבי 

ודחו  .ממזרים ובניה בטל גט אנמצ ,עליו שנאסרה לזה ונישאת, נתגרשה או ונתארמלה

  .שיהיה בגטבכל תנאי כך הוא את דבריו כי 

אלמנה  היא, ומת המגרש, כהןשאם פלוני  :"חוץ מפלוני"על המגרש תשובת רבי עקיבא 

אם משום צד גירושין אסרה הכתוב על כל  ,וקל וחומר הוא, אצלו וגרושה אצל כל אדם

, את תשובתו שדחוויש  .כל העולםמשום צד אשת איש וודאי יש לאסרה על , כהן

  .שאיסור כהונה חמור יותר לפי שהכתוב ריבה עליהם מצוות יתירות

 קודמי מה, קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשונה הקישה התורה :תשובת רבי יהושע

  .כך קודמי הויה שניה, אינה קשורה לאישמותרת לכל ו ראשונה

 

  ב"ע ג"דף פ   

  

ונישאת ' מפלוני חוץ'שאם גירשה שאמר רבי אליעזר ל הדין שיב עש בן אלעזר ה"ר. א

כי . מתיר וזה אוסר זה שלא מצאנו. הותרה גם לפלוני, ומת השני או שגירשה, לאחר

אינו , וחכם מתיר אוסר ומה שהנודר. שמכח הבעל מותרת, אוסר ומתיר היבם ביבמה

  .ולפי שנודרת על דעת ,ומיפר הבעל שנודרת ואשה .אלא בחרטה

 זה אין ,לעולם אביך לבית תלכי שלא או ,יין תשתי שלא ל מנתע גיטךהרי זה . ב

 ,כיחיי ימי כל יין תשתי שלא ל מנתע גיטך רי זהה. כריתות רי זהה ,יום שלשים .כריתות

י ייַ חַ  ימי כל .שכל ימי חייה קשורה בו, כריתות זה אין יֵ , כריתות רי זהה ,פלוני או ַח

   .מותרת, פלוני שלאחת מיתתו או מיתת

  .מגורשת לעולם ,אשתי את ולמחר אשתי את אי היום אמר להו, נתן לה גט. ג
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