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 .מקצת הגט וכתבו בד� השני כשר ולא חשיב שני ספרי כיו� דמעורהי� דא כתב טדכ� מצינו בגי 1

ושוב כתוב ', וגו" ְוִהְ�ִ+יַע אָֹת* ַה&ֵֹה� ְו$ַמר ֶאל ָהִאָ!ה ִא לֹא ָ�ַכב ִאי� אָֹתְ�) "יט:במדבר ה(כתיב ', פי 2
). 'וגו"  א0ָתְ� ְל$ָלה ְוִלְ�ב-ָעה'ה ַה&ֵֹה� ָלִאָ!ה ִיֵ/� ְוִהְ�ִ+יַע ַה&ֵֹה� ֶאת ָהִאָ!ה ִ+ְ�ב-ַעת ָה$ָלה ְו$ַמר) "כא:ש

  .ב למה"וצ, הרי נזכר פעמי שבועה
כיו� ששני הפסוקי האלו כתובי קוד שהזכירה התורה את די� , רבא לא ניחא ליה בביאור רב זירא 3

 ).זירא יענה שדרשינ� בא אינו עני�' ור. (ההמחיקואי� נפרש שהפסוק השני קאי אחר , מחיקת המגילה

 ".ְוִהְ�ִ+יַע ַה&ֵֹה� ֶאת ָהִאָ!ה ִ+ְ�ב-ַעת ָה$ָלה) "כא:ש(דהרי כ� כתוב בפסוק  4

  .ושומרת יב וכנוסהסה  ארוהשלא שטתו איש אחר ועל זה על איש, הקללהעל דהיינו שמשביעה  5
וכמו שאומרת המשנה כלל שכל , נו יכול להשביעהבזה כול שוי שאי, היינו בזמ� שאינה אשת איש 6

 .ביאה שאינה אוסרתה עליו אינו יוכל להשביעה

  .שג משביעה על א יגרשנה ויחזירנה ותזנה תחתיו' והסיקה הגמ 7
ל שלא "ע ס"דר, ע הא איסור חייבי לאוי� גור לי שלא יתפסו בה קידושי� או לא"נחלקו רבנ� ור', פי 8

. ל שרק בחייבי כריתות"ורבנ� פליגי וס, לא תפסי קידושי� אלא ג בחייבי לאוי�רק בחייבי כריתות 
 והיא שומרת ולכ� א זינתה, ל שהולד ממזר"וס, ע שהוא משוה חייבי לאוי� כאיסור ערוה"ולמדנו מר

 .הוי כדי� אשת איש שזינתה שאסורה עליו, יב


