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     א"ע 'ס דף   

  

 אחר ובא ',יוםשלשים  ולאחר מעכשיו לי מקודשת את הרי'אשה אמר ל. א
, וקידשה לאחר עשרה ימים אחר ובא ,יום עשרים ולאחר מעכשיווקידשה 

גם תנאי וגם לשון זה אין בש, אמצעיולא מלרב צריכה גט מראשון ומאחרון 
ממה ו, תנאי או כולם לשון חזרהלשון אלא ספק כללי הוא אם כולם , חזרה
כי כל , ולרבי יוחנן צריכה גט מכולן. לא תפסו בה קידושי האמצעי נפשך

  .'שורה של לבנים'ומשייר מקום לחבירו כ ,אחד תפס בה קידושין במקצת

 ולא לצתחו מת ואם ,גט ואינו גט ,מיתה ולאחר מהיוםהמגרש . ב
ולרבי יוחנן מעיקר הדין  .משום שהוא ספק תנאי ספק חזרה ,לרב. מתייבמת

 ,שלא תתייבםתיקנו חכמים שאלא . אינו כריתותבגט ושייר ש, אינו גט
  .שהוא גט גמור על תנאי' אם מתימהיום 'כשגירש שמא תתיבם גם 

אם  ,זוז מאתים לך שאתן תמנ על לי מקודשת את הרי לאשה האומר. ג
 בתוך לה נתן ,יוםשלשים  ועד מכאן לך שאתן מנת על .מקודשתנתן לה 
אם , זוז מאתים לי שיש ל מנתע .מקודשת אינה לאו ואם ,מקודשת שלשים

ויש לו בה , חוששים שמא יש לו, ואם אין עדים. מקודשת ,יש לויש עדים ש
להראות לה משלו צריך , זוז מאתים שאראך מנת על. קידושי ספק

בהם  פ שיש לו"אע, אחרים על שולחנו אם הראה לה מעות שלו .ומקודשת
 .מקודשת אינה, מחצית שכר

פשטה ו ,זוז מאתים לך שאתן מנת על לי מקודשת את הרי לאשה אמר. ד

 כאומר מנת על שהאומר א"י ,לו שנתנה קודם מאחר קידושין וקיבלה ידה

  .מקודשת לשניו ,א שאינו כאומר מעכשיו"וי. אינה מקודשת לשניו, מעכשיו



 

  

 זו הרי ,זוז מאתים לי שתתני על מנת גיטך זה הרי, האומר לאשתווכן . ה

א "י, ואם נקרע הגט או שאבד קודם שנתנה לו המעות. ותתן מגורשת

א "וי. כי כל האומר על מנת כאומר מעכשיו, שתתן ומגורשת למפרע

  .בשעת נתינת המעותאלא חל אינו שהגט , שצריכה גט שני
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     ב"ע 'ס דף   ]

ולפיכך אם נתן לה גט על , לשיטת רבי האומר על מנת כאומר מעכשיו. א

אבל לאחר לא . מגורשת, ונקרע הגט או שאבד, מנת שתתני לו מאתים זו

לו לתנא קמא אם לא נתנה , קודם שנתנה לו ואם מת. תנשא עד שתתן

ג "ולרשב. משמע ולא ליורשי' לי'כי , ולא תוכל ליתן ליורשיו, זקוקה ליבם

אבל  .משמע גם ליורשי' לי'כי , הקרובים מן לאחד או לאביו או לאחיותתן 

האומר א ש"וי, א שהאומר על מנת אינו כאומר מעכשיו"י, לשיטת חכמים

 פקונסת' מהיום ולאחר מיתה'כשאמר לה ורק  ,על מנת כאומר מעכשיו

  .שמא חזרה היא

. מקודשת אם יש עדים שיש לו, עפר כור ביתלו  שיש מנת על קידשה. ב

 מנת על .חוששים שמא יש לו ומקודשת קידושי ספק, שיש לו אין עדים

 אינה לאו ואם ,מקודשת מקום באותו לו יש אם ,פלוני במקום לי שיש

 ואם .היראנאם  מקודשת זו הרי עפר כור בית שאראך מנת על. מקודשת

 אינה, פ שקיבלה באריסות"אע, של אחריםקרקע  בבקעהלה  הראה

  .מקודשת
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