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מי נים סיכו   הגמרא ממסקנת העולים הדי

ומי בדף   הי

  

  
   למסקנא ב"ע גיטין דף  

  

  

שילבנו ', לעמוד ב' עמוד אמסוגיא בם דבריהמחמת קשר  :לומד יקר

  !בהצלחה. בסיכום את השני העמודים יחד

   

  ב"ע -  א"ע ב"דף ע

  

ואין  ,לכשימות גטשיהא  משמעוש .לא אמר כלום ,'מתי אם גיטיך זה'לאשתו  האומר .א

התנה שאם שהרי  ,הרי זה גט', מתי אם מעכשיו' או' מתי אם מהיום' :אמר. גט לאחר מיתה

  . ימות יחול הגט מעכשיו

מנו של שטר מוכיח עליו שכונתו זש ,הרי זה גט' מהיום' גם אם לא אמר, לשיטת רבי יוסי

זה גיטיך לה בעל פה אמר כשמסרו רק , בתוך הגט' אם מתי'כתב לא אם  וגם. לגרש מהיום

יא וה', מהיום'על מה שאמר בעל פה שכוונתו כתוב בשטר שהזמן מוכיח , אם מתי

  .מגורשת

אם ספק  א שהוא "י, אמרו בעל פהכש. כרבי יוסי הלכה, בשטר' אם מתי'כתב כש: הלכהל

   .כרבי יוסיא שהלכה "וי .וחולצת ולא מתיבמת, הלכה כרבי יוסי או כחכמים

מאותו החולי  גט שיהאמשמעו כי , אינו גט, מת מחולי זהו ',זה מחולי גיטיך זה'מר האו. ב

  .וכבר מת ,ואילך

ן ספק אם יש כא', מהיום ולאחר מיתה'. כלום אמר לא ,'מיתה לאחר גיטיך זה'מר א. ג

, או שחזר ממה שאמר היום ורוצה שיחול לאחר מיתה, תנאי הוא שאם ימות יהיה גט מהיום
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 גטהולשיטת רבי  .במתמתיי ולא חולצת, בלא בנים מת ואם. ולפיכך הוא גט ואינו גט

  .תנאי הואבוודאי ש, כשר

כשיטת ( יש כאן ספק גט, מהיוםולא אמר ' לאחר מיתה'רק אמר  י גם אםלדברי רבי יוס

  .'מהיום'של שטר הוא במקום אמירת  כי זמנו, )חכמים

 אם ,אותו אומדין ,ומת וחלה ,בשוק והלך ועמד ,זה מחולי מתי אם מהיום גיטיך זה. ד

  .גט אינו לאו ואם ,גט רי זהה מת הראשון חולי מחמת

, גט אינוא ש"י, דשוח ב"י בתוך ומת ,דשוח ב"י ועד מכאן באתי לא אם גיטךהרי זה . ה

כרבי  סובריםה רבותינוו. ואין גט לאחר מיתה, ב חודש"שלא אמר שיהא גט רק לאחר י

א יבא עד אם ל שכוונתו שיהיה גט מהיום שמהשזמנו של שטר מוכיח , התירוה לינשא, יוסי

  .ב חודש"י

  

ולרבי . הרי זה גט', מהיום'ואמר ולפיכך אם הוסיף  ,'אם מתי'כאומר  'מת שאני'מר ואה. ו

אם ולפיכך  .'לאחר מיתה'כאומר ', כשאמות'מר האו .'מהיום'כשלא אמר יוסי הוא גט גם 

  .גטהוא ספק לחכמים , 'מהיום'אמר 

 חדש ב"י בתוך כתבוהוו ,דשוח ב"י ועד מיכן באתי לא אם לאשתי גט ותנו כתבוהאומר . ז

, ב חודש"לאחר ישלא הסכים שיכתבוהו רק , גט אינולתנא קמא  ,חדש ב"י לאחר ונתנו

  .ב חודש"לאחר יותנו אם לא באתי , כתבו עכשיושכוונתו לומר , ולרבי יוסי הוא גט
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