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מי נים סיכו   הגמרא ממסקנת העולים הדי

ומי בדף   הי

  

  
   למסקנא ד"גיטין דף ע  

  

   א"ע ד"דף ע  

 תנאים נחלקו ."מתי אם בעולם שאני מעת בו והתגרשי ,גיטך זה הרי": האומר לאשתו. א

  :בדין זה

ובימים שבינתים היא אשת איש לכל , למיתתו סמוךחל  הגט :היהוד רבילשיטת ) 1

  . ויורשה ומטמא לה ,וזכאי במציאתה ובמעשי ידיה ובהפרת נדריה, דבריה

היא ספק אשת איש משעת נתינת הגט עד שעת , אם מת לבסוף :רבי יוסילשיטת ) 2

שת תברר למפרע שהיתה אנ, ואם לבסוף לא מת. תלוי והבא עליה מביא אשם, מיתה

  .ואין הבעל חייב במזונותיה בימים אלו .וחייב חטאת ,איש

  . במזונותיה באותם הימים חייבבעלה  אבל, כרבי יוסי :שיטת חכמים )3

היתה אשת , לא מת .מגורשת למפרע משעת נתינה, אם מת לבסוף: שיטת רבי מאירל) 4

חייב מת א ואם ל, אם מת לבסוף פטור מכלום, ולפיכך הבא עליה באותם הימים. איש

  .חטאת

  .בעלה חייב במזונותיה ,'מגורשת ואינה מגורשת'כל מקום שאמרו חכמים . ב

ואם נקרע  .ותתן מגורשת זו הרי ,זוז מאתים לי שתתני על מנת גיטך זה הרי: אמר לה. ג

כי כל האומר על מנת , ומגורשת למפרע א שתתן"י, הגט או שאבד קודם נתינת המעות

א "וי. שמא לא תתן ונמצא גט בטל, תנשא לאחר קודם שתתןאבל לא . כאומר מעכשיו

  .לפי שהגט חל בשעת נתינת המעות, שצריכה גט שני

. זקוקה ליבם, סוברים שהגט חל בשעת נתינת המעותל. ומת, מאתים זוז לא נתנה לו. ד

משמע לא ' לי'ו', שתתני לי'אמר לפי בתנאו , א שזקוקה ליבם"י, שחל למפרעולסוברים 
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א שתתן לאביו או לאחיו או לאחד מן "וי .הגט בטל ומאחר שלא נתנה לו ,ליורשי

  .משמע גם ליורשי' לי'כי  ,והגט קיים הקרובים

 מקודשת היא הרי ,זוז מאתים לך שאתן מנת על לי מקודשת את הרי לאשה האומר. ה

על מנת האומר לסוברים ש, ואם פשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר קודם שנתנה לו. ויתן

  .לשנימקודשת לשיטת החולקים ו. אינה מקודשת לשני, אומר מעכשיוכ

 יום שלשים בתוך לו נתנה ,יום שלשים ועד מיכן מאתיים זוז לי שתתני אמר לה על מנת. ו

  .מגורשת אינה לאו ואם ,מגורשת

   ל

   א"ע ד"דף ע 

  

נתבאר . (טגהוא ולרבי . לחכמים גט ואינו גט', מהיום ולאחר מיתה'אמר לה זה גיטיך . א

  :).לעיל עב

לתנא קמא  .איצטליתו ואבדה ,איצטליתי לי שתתני ל מנתעהרי זה גיטיך  לה אמר. ב

. דמיה את לו תתן גמליאל בן שמעון רבןול. ואינה מגורשת, לה אמר דוקא 'איצטליתי'

  .ואין הלכה כמותו .).להלן עה. דמיהאת ולא את האצטלית  חזירת ,אבדתו אם לאאבל (

 אינה .לך םמחולי לה ואמר וחזר ,זוז מאתים לי שתתני מנת על גיטך זה הרי: אמר לה. ג

  .לפי שנתכוין לצערה ולא ציערה, מגורשת

 ושתי חטין של אחד כור לבני נותן אתה אי אם לי נהנה שאתה קונם :לחבירו האומר. ד

  .התקבלתי כאילו הריני יכול לומר לו חכמיםלו ,שיתן עד אסורלרבי מאיר  ,יין של חביות

אחד אמר ו, וליטול רביע שלש פעמיםאת התבואה מקום שמנהג האריסים הוא להשקות . ה

בזמן השקאה רביעית ולא  הגיע הגשםבסוף לו, לאריסו שישקה ארבעה פעמים ויטול שליש

  .יטול שליש והלכה כמותו רבהול, יטול רביע יוסף רבל, הוצרך להשקות

jHjHjHjHjHjHjHjHjHjHj  

  : תובתבכ, או כל תגובה אחרת, הערה, שגיאת כתיב, דווח לנו על תיקון טעות! לומד יקר
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