
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  למסקנא 'פ דף גיטין

  
  

  א"ע 'פ דף              

מקום בהמולכת  השנים של המלכות מניןלפי בגיטין את הזמן חכמים תקנו לכתוב . א

אבדה  אםאפילו , מלכות אחרת למנין שלואם כתב . משום שלום מלכות, שנכתב בו הגט

, לרבי מאיר הולד ממזר, הבית או של חורבנובנין של מנין או שכתב , ואינה מולכת כבר

  . שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר כי כל המשנה ממטבע

 ,כתובה לה ואין ,משניהם גט וצריכה ,משניהם תצא ,נישאת לאחר בגט זהואם . ב

ושניהם אין , משניהם ממזר והולד .תחזיר נטלה אםו ,משניהם בלאותו ,מזונות ,פירות

 היתה .נדריה בהפרתו ,ידיה במעשה, במציאתה זכאין ואין ,אם כהנים הם לה מטמאין

 כהן בת, קנסמשום  עשרממ נפסלת לוי בת, משום זונה הכהונה מן נפסלת ישראל בת

 זה של אחיו ,מתו אם. "כתובת בנין דכרין" יורשיםאין  ויורשי שניהם ,רומהנפסלת מת

  .מייבמין ולא חולצין זה של ואחיו

ובגט  ,במזרחהיה יושב וכותב או שהסופר , בגט עירה ושם עירו שם ושמה שמו שינה. ג

העריות  מצאוונהצרות  ונישאו מותרות צרותיהן שאמרו עריות וכן. 'במערב'כתב 

 ונמצאת ,לאחר צרתה ונישאת יבמתווכן מי שכנס את , ולא היו הצרות פטורים איילונית

  .בה האמורים לעיל נוהגים הדרכים וכל ,ומזה מזה תצא בכל אלו, איילוניתהראשונה 

  .שאין להם לא כתב ולא לשון, "הוגנת שאינהמלכות " היאהרומיים  מלכות. ד

על ציוה לו הבעל שפ "אע, את המקום שהוא כותב בו הסופר צריך להזכיר בגט. ה

  .הכתיבה במקום אחר

  

  



 

  

  

  

  ב"ע' דף פ    

ולפיכך גם אם כתב למנין , והולד כשר ,לחכמים אין גט נפסל משום שלום מלכות. א

פ שהוא "אע, אבל לרבי מאיר פסול. מגורשת', שבעיר סנטר'הממונה על הנחלות הנקרא 

 שמזכירים אותו ולא את למלך יש ובושת, היא גרועה שולטנותלפי ש, מאותה המלכות

ששולטנותו , כשרשהוא מאותה מלכות  'עבדו של מלך'ואם כתב למנין  .משרתיו שאר

  .חשובה

  . ממזר הולדמודים חכמים לרבי מאיר ש ,עירה ושם עירו שם ושמה שמובגט  שינהאם . ב

וחזר , ו שחלץ לה וניסתשמא יאמר, אסורה ליבמה, שומרת יבם שנשאה לאחר וגירשה. ג

א שהיא "י ,ואם זינתה .'לא יבנה'ואסורה עליו משום , לכונסה לאחר שגירשה האחר

א שהיא "וי. וידעו שהיא פריצות ולא חלץ לה, שהזנות אין לה קול כל כך, מותרת

  .אסורה

 ,לאיש שובראת הו לאשה גטאת ה ונתן וטעה ,לאשה ושובר לאיש גט סופרה תבכ. ד

לתנא קמא תצא , האשה מיד ושובר האיש מיד יוצא הגט זמן ולאחר ,הלז זה ונתנו

, לאלתרמהם ולרבי אליעזר רק אם יצא . משניהם וכל הדרכים האמורים למעלה נוהג בה

השטרות את אנו תולים שקנוניא היתה ביניהם והחליפו , זמן הוציאוהו לאחר אבל אם

כל זמן שלא שא "וי. ותו עניןעסוקים באכשא "י? ומהו לאלתר. השני להפסיד אתכדי 

  .נאמנים, לאחר נישאת
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