
 

 

 

 

 

 

 
 

 שנים? שתי אבא את שתשמשי מנת על גיטך זה אלו דעות הובאו בענין האומר לאשה הרי –ברייתא  .1

 כיון שלא כפל., חל הגט – התנאי נתקיים שלאע"פ א – ר' מאיר .א

 . טעמם: גם תנאי שאינו כפול חל.גט אינו - לאו ואם, גט חלה – התנאי נתקיים אם - חכמים .ב

 . מלמדין איןו כאחד הבאין כתובים שניולומר לו שהם  מאיר' ר יש אומרים שכוונתו לחלוק על. כפול שאינו בכתובים תנאי לך אין - ג"רשב .ג

 ויש אומרים שכוונתו לומר לרבנן שלומדים מהתנאים שצריך כפול.

 אביך לי תןלומר  יכולהש ל, כיוןהגט ח –הגט לא חל, ]ולשיטתו יש להעמידה כשלא כפל[ לרבנן  -מצינו בברייתא מחלוקת במת האב לר' מאיר 

 . חל גטה ,מנהמ שאינה עכבה כלוחכמים אלו הכוונה לרשב"ג ש, ואשמשנו

 

 בתנאי מסוים ואח"כ אמר תנאי אחר? גיטך זה הרי שנים בפני לה אם אמר כיצד הדין –ברייתא  .2

 ותקיים אחד משניהם., הראשון את ביטל לא - 'זוז 200 לי שתתני' ואח"כ, 'שנים' ב אבא את שתשמשיבתחילה ' .א

 להעיד שהיה תנאי.  מצטרפין האחרוניםמ ועד מהראשונים עד איןואע"פ ששני התנאים מועילים, נתחדש ש

  .הראשון את ביטל - 'זוז 300' לי שתתני ואח"כ, 'זוז 200 לי שתתני' בתחילה .ב

 

  יום'? שלשים עד מכאן באתי לא אם גיטך זה כיצד הדין ב'הרי –משנה  .3

 . , ובטל גם הגטתנאו בטל - יום 30בתוך  וחזר לאנטיפרס הגיע, לגליל מיהודה הולך היה .א

 [.מגורשת ואינה מגורשת, לחומרא אותו מטילין -]ואם הוא נמצא באמצע , בגליל עותנאי וכפר, ביהודה אנטיפרס -בברייתא שנו 

ולא אבא יחול הגט, ולכן כיון שלא הגיע  30מבאר משנתנו שהבעל אמר לה שני תנאים: אם אגיע לגליל מיד יחול הגט ואם אשתהה בדרך  ואביי

 יום התנאי והגט בטל. 30לגליל ואף לא השתהה 

 ]ומתפרש בדומה ללעיל[. תנאו בטל - יום וחזר 30בתוך  עותנאי לכפר והגיע, ליהודה מגליל הולך היה .ב

 . תנאו בטל - וחזר לעכו והגיע, הים למדינת הולך היה .ג

ופירש אביי שהתנה כך: אם אגיע למדה"י מיד יחול  .בעכו משום האיסור לצאת לחו"לץ ישראל שהרי החכמים היו נפרדים ועכו היא באר

 יום יחול הגט מיד. 30לאלתר, ואם אשתהה 

 

 והרי לא עבר?. גט זה הרי - עמה נתיחד ולא הואיל, ובא הולך ובא הולך כנגד פניך, והיה יום שבהם אהיה עובר 30לכשיעברו  גיטך זה הרי -עוד שנינו  .4

 . נקט מעליא לישנאו, תשמישהכוונה  פניך - הונא רב .א

 יום יחול הגט. וכן שנינו בברייתא. 30, שאינו נחשב גט ישן וכשימלאו גט ז"ה' אלא מגורשת זו הרי' ולא כתוב, ממש פניך - יוחנן רבי .ב

 .באתי שלא לומר עלי נאמנת באומרמדובר  – פייס שמאא חוששים לש הטעם

 ומדובר באומר נאמנת וכו'[  – גט ז"ה - חדש ב"י בתוך ומת, חדש ב"י עד באתי לא אם מעכשיו -]ויש שונים זאת רק על הברייתא 

 

 אלו דינים הובאו בענין התולה את הגט בי"ב חודש? –משנה  .5

 . גט ז"ה  -. ואם אמר מעכשיו , כיון שאין גט לאחר מיתהגט אינו - ב"י בתוך ומת, חדש ב"י ועד מכאן באתי לא אםה"ז גיטיך  .א

 .גט אינו - ב"י לאחר ונתנו ב"י בתוך גט כתבו, לאשתי גט ותנו כתבו ב"י ועד מכאן באתי לא אם .ב

 : הגט כשר.יוסי רביל, גט אינו - ב"י לאחר ונתנו ב"י בתוך כתבו, ב"י עד מכאן באתי לא אם לאשתי גט ותנו כתבו .ג

 , כיון שאין גט לאחר מיתה גט אינו - לגט קדמה מיתה ואם, גט ז"ה - למיתה קודם הגט אם, ב"י לאחרונתנו  כתבואבל אם 

 . מגורשת ואינה מגורשת שאמרו היא זו - ידוע אין ואם

 

 במה הסתפק ר' אלעזר?. עליו מוכיח שטר של שזמנו, יוסי כרבי לינשא אף אם לא אמר מעכשיו, כיון שסברו התירוה רבותינו .6

 כשהתירוה, האם לאלתר התירוה כיון שלא הגיע, או רק לאחר י"ב חודש התירוה כיון שרק אז התקיים התנאי. שאל את ההוא סבא שהיה

 מעכשיו, ושאל את ההוא סבא על המעשה שהיה נוכח.ואכן הסתפק גם על דין משנתנו כשאמר 
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