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  .כה �ד גיטי�

א עבר וגירש בה הא נפסלה האשה מכהונה, ארבעה גיטי� המנויי במשנה
1

?  

  

   סופרי�הראשו�   
   שכתבו להתלמד

  לשמו'  לא נכתב אפי�השני 
   לא נכתב לש אשתו�השלישי 

   לא נתברר�הרביעי 
   לאיזה מנשיו

  פוסל  פוסלי�  אינו פוסל  לרב

  פוסל  פוסלי�  פוסל לשמואל

  פוסל  אינ� פוסלי�  ינו פוסלא  לזעירי

  אינו פוסל  אינ� פוסלי�  אינו פוסל יוחנ�' לר

  

  :גיטי� ד� כה

   ?"הוברר הדבר למפרע"לתנאי דלהל� הא אמרינ� לשיטת

  

  בתולה בדעת אחרי  בתולה בדעת עצמו  

יש ברירה  יש ברירה  מאיר' לר
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 אי� ברירה:לאביי ורב משרשיא  שמעו�' יהודה ור' לר
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ש ברירהי: לרבא

4
  

יש ברירה
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1
 דיש כא� �כי היא מקצת גרושה , כ תתאלמ� מבעלה לא תוכל להנשא לכה�"שאח' אפי, כלומר 

 .וכ� א� היה בעלה כה� אסורה לאכול בתרומה. ריח הגט
2

כגו� בלוקח יי� מבי� הכותי� , במקו� שיש לחוש שלא יוכל להתברר הדבר לבסו� לעול�' ואפי 
שיש לחוש שמא יתבקע ' ואפי', לוגי� שאני עתיד להפריש וכו' ת ולומר במ שיכול להתנו"דסובר ר

 .מ דלא חיישינ� לזה"בכל אופ� סובר ר, הנוד ולא יכול להפריש
3

דכיו� שהוא עצמו זה שעתיד ', לוגי� שאני עתיד להפריש וכו' ל דלא מהני שיאמר ב"ולכ� ס 
 .ה בדעת אחרי�אי� ברירה בתול, להוציא את היי� ולהפריש�

4
משו� שיש לחוש שמא יבקע הנוד ולא יבוא לעול� ', לוגי� וכו' והטע� שלא מועיל להתנות ב 

 .לידי הפרשה
5

, דהוי גט א� ימות מאותו חולי" זה גיט� מעכשיו א� מתי מחולי זה"ומר אכמו שמצינו גבי ה 
וא� היא , לאכול בתרומהוכל ימי אותו החולי דינה כאשת איש גמורה לעני� שא� הוא כה� יכולה 

ואי� זה דבר שבידו (והג� כשנת� את הגט יש לו ספק א� יחיה או ימות . זינתה באותו זמ� בחנק
, ה שחייו תלוי� בו" דהיינו בהקב�ותלוי הדבר בברירת אחרי� , )כמו בתנאי� שבידו לקיימ�

הרי את מקודשת "ש שא� לאשה "'ל ג� לר"וכ� ס. ובכל אופ� אמרינ� שמגורשת אלמא יש ברירה
וחזינ� שתולה ביד ,  שתלוי א� רצה האב מקודשת וא� לאו אינה מקודשת�" על מנת שירצה אבא

 .אחרי� יש ברירה


