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מי כו נים סי י לים הד   הגמרא ממסקנת העו

ומי בדף   הי
  

  
   למסקנא ו"גיטין דף ע 

  

   א"ע ו"דף ע  

 ,כפלנגם אם לא ולחכמים . והמעשה קיים התנאי בטל לשאינו כפו לרבי מאיר כל תנאי. א

  .התנאי קיים

 אבא את שתשמשי מנת על כי אם לא אמסרנו, גיטך כשאמסור לך :שנים בפני לה אמר. ב

 ,זוז מאתים לי שתתני מנת על גיטך זה הרי :ובשעת נתינה אמר לה בפני שנים ,שנים שתי

התנאי את לעקור ולא , שניהםשצריכה לקיים ולומר לא בא להוסיף על תנאו הראשון 

ואם עד אחד  .זוז מאתים לו תתן ואם תרצה, תשמש את אביו תרצהשאם אלא , הראשון

, על התנאי השני ואחד מן האחרונים מעיד, שהתנו בו תנאי הראשוןמעיד מן הראשונים 

  .איםלא תקיים אחד מן התנאם לפסול את הגט אינם מצטרפים 

 שתתני ל מנתע כי אם לא אמסרנו, גיטך כשאמסור לך שנים בפניתחילה  לה אם אמרו .ג

 שלש לי שתתני מנת על גיטך זה הרי שנים בפני לה אמרובשעת נתינה  ,זוז מאתים לי

  .וצריכה ליתן לו שלש מאות זוז ,הראשון את האחרון תנאי ביטל ,זוז מאות
  

   ב"ע ו"דף ע  

ואם אשתהה . יחול הגט מיד, לגליל גיעאאם  :ואמר לה, ונתן גט לאשתו, היה ביהודה. א

שהוא ' אנטיפרס'לוהגיע . יחול הגט גם אם לא אגיע לגליל, ולא אבוא בדרך שלשים יום

 לאבדרך ו, לא הגיע לגליל שהרי, ואינה מגורשת, תנאו בטל ,וחזר מיד יהודהגבול ב

ואם , אגיע ליהודה יחול מידאם ה בגליל ואמר לה היכשדין וכן ה .שלשים יום נשתהה

אינה , וחזר מיד, שהוא בגבול הגליל 'כפר עותנאי'והגיע ל', ה בדרך שלשים יום וכואשתה

ולכן , גלילמהספק יהודה מספק הוא  ,שבין אנטיפרס לכפר עותנאיוכל המקום  .מגורשת

  .מגורשת ואינה מגורשת, וחזר מיד לאותו מקוםאם הגיע 
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תהה ואם אש, ואמר לה אם אני מגיע למדינת הים יחול הגט לאלתר, היה בארץוכן אם . ב

, מארץ ישראללעכו שהוא  והגיע. יחול הגט גם אם לא יצאתי מן הארץ, שלשים יום בדרך

  .אינה מגורשת, וחזר מיד

 ארץ בני חביריהם היו ,לבתיהם ישראל בארץ תורה שלמדו הים מדינת בניכשחזרו . ג

 חוצה לצאת ישראל ארץ לבני שאסור ,מהם נפטרים ומשם ,עכו עד אותן מלוים ישראל

  .לארץ

יש מפרשים , "יום שלשים פניך מכנגד שאעבור זמן כל" גיטך זה הריאמר לאשתו . ד

ועובר  ולכן גם אם היה הולך ובא, שלשים יום הרי זה גט שאם לא ישמש עמהשכוונתו 

ויש מפרשים שכוונתו  .הרי זה גט, עמה ולא שימשאם לא נתיחד , פניה תוך שלשיםכנגד 

אבל , ועבר כנגד פניה אינה מגורשת הולך ובא תוך שלשיםהיה אם ולפיכך , ממש' פניך'

נתיחד עמה כיון שלא  ,ואין בו משום גט ישן, הגט כשר ,ם יוםאם יעבור לאחר מכן שלשי

 ,אבל אם לא כן ,נתיחד עמה לומר שלא האמין אותהודוקא אם . בין כתיבה לנתינה

   .הגט ויפסול את ולאחר זמן יערער ,ונתיחד עמה פייסה חוששים שמא

 אינו ,חדש ב"י בתוך ומת ,דשוח ב"י ועד מכאן באתי לא אם גיטך הרי זה :אשתולאמר . ה

', מעכשיו אם לא באתי כו'אמר  .והרי הוא מת, ב חודש"לאחר יהגט יחול שמשמעו ש. גט

אבל , באתיאם אמר נאמנת עלי לומר שלא א שרק "וי. הרי זה גט, ב חודש"ומת בתוך י

אין חוששים , א שמאחר שלא בא קודם שמת"וי. חוששים שמא פייס ,אמר כן אם לא

וכן  .כי זמנו של שטר מוכיח עליו, לרבי יוסי מגורשת גם אם לא אמר מעכשיוו  .פייסש

  .ימי חייוא כל "וי ,סיעתו כל לו הודו ולא ,רבי בר ג"ר של בנו נשיאה יהודה' רהורה 

נסתפקו , -  ולרבי יוסי גם כשלא אמר, לחכמים כשאמר מעכשיו - שהיא מגורשת באופן . ו

רק לאחר  שאינה מותרתאו  .שהרי בוודאי לא יבוא, בגמרא אם מתירים אותה מיד כשמת

  .ב חודש"י

 ב"י בתוך גט כתבוו .לאשתי גט ותנו כתבו ,דשוח ב"י ועד מכאן באתי לא אם :האומר. ז

 :ואם אמר. ב חודש"רק לאחר י שיכתבורצה לא ש, גט אינו ,חדש ב"י לאחר ונתנו ,חדש

 ונתנו ,דשוח ב"י בתוך כתבוו ,דשוח ב"י עדו מכאן באתי לא אם לאשתי גט ותנו כתבו

 אם לא באתיכי ממה שלא אמר ( גטהוא  יוסי רביול ,גט אינולתנא קמא  ,חדש ב"י לאחר

ואם  ..)להלן עז. ב"מעכשיו ותנו לאחר ייש ללמוד שכוונתו לומר כתבו , 'כתבו ותנו וכו

 ואם ,גט רי זהה למיתה קודם הגט אם ,ומת ,חדש ב"י לאחר ונתנו חדש ב"י לאחר כתבו

  .מגורשת ואינה מגורשת שאמרו היא זו ,ידוע אין ואם .גט אינו לגט קדמה מיתה
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