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  .יג ד� יומא

  ?ג"והא
 חוששי
 לטומאת כה, הא
 חוששי
 למיתה של אחת או של שתי

  
  לטומאה  למיתה  

  , לא חיישינ�  לרבנ�
  דא� חיישינ� באחד יש לחוש בשתי�

  , ג זריז"לא חיישינ� דכה
  ומתקני� אחר תחתיו שיזדרז יותר

  , למיתה דחדא חיישינ�  יהודה' לר
�  דתרי לא חיישינ

   ,חיישינ� לטומאה
  ולכ� מתקני� אחר תחתיו

  

  :יומא ד� יג
 ומתנה ע� אחת שנות� לה גט שיחול א� לא 1ג כשנושא אשה שניה"כיצד מועיל התנאי לכה

  ].ה לחדא"תוד [?וע� השניה מתנה שהרי זה גט א� הוא יכנס לבית הכנסת, תמות חברתה
  

  הפתרו�  המקרה  
 שיחול גיטה  כי התנה ע� אחת מה�'אחת מגורשת   אחת א� לא מתה   .א

  א� לא תמות חברתה
   ולא יכנס לבית הכנסת'הרי נשארה לו השניה   מתה אחת מה�  .ב
רואה שאחת מה� עומדת למות   .ג

  2באמצע עבודתו
  נכנס לבית הכנסת 

  ואז חל הגט על השניה
  
  ?ג אונ�"מה די� כה
  

  ?הא
 אוכל  ?הא
 מקריב  
  אינו אוכל  מקריב  לתנא קמא

    אינו אוכל  3 גזירה שמא יאכל' מדרבנ� אינו מקריב  יהודה' לר
                                                           

ומצד שני אסור שיהיה , ג מצד אחד צרי* שתהיה לו אשה אחת נשואה בשעת עבודתו"הנה הכה 1
דא� לא נשא אותה מה , כיצד התקנה להתקי� לו אשה אחרת' ועל כ� מקשה הגמ, לו שתי נשי�

רו� הוא שישא את השניה ויעשה והפת. ולישא אותה לא יכול כי יהיה לו שתי נשי�, ועיל התקנהת
� .את התנאי� כדלהל

כי א� זו שהתנה עמה שיהיה לה גט א� , ואז נמצא לכאורה שיש לו שתי נשי� בשעת העבודה 2
וחברתה נשארה בחיי� ונמצא שעד שלא תמות נעשתה ,  היא זו שעומדת למות'תמות חברתה 

כ היא אשתו "והשניה ג, כי הראשונה שמתה היתה חיה בשעת חצי העבודה, דה בשתי נשי�העבו
לכ� הפתרו� שיכנס הכה� לבית הכנסת ואז ימצא שהשניה נתקיי� תנאה והיא , באותה שעה

וא� זו שהתנה עמה שיהיה לה גט כשיכנס לבית . מגורשת ולא היה לו שתי נשי� בשעת העבודה
כ "ג, ואז נמצא שהשניה נשארת אשתו ויש לו שתי נשי�, ע העבודההכנסת היא זו שמתה באמצ

  .ל שיכנס לבית הכנסת ויתברר למפרע שזו שמתה כבר היתה מגורשת"הפתרו� כנ
'  אליבא דר'מה הדי� א� היה הכה� גדול עומד ומקריב ושמע שמת לו מת ' י ותוס" רשונחלקו 3

' ותוס.  מיירי בכה� הדיוט'" בודתו ויוצאמניח ע"יהודה ' ומה שאמר ר, י ממשי*" דלרש.יהודה
עוד מבואר . ג מניח עבודתו ויוצא מחמת גזירת חכמי�"כה' יהודה אפי'  שלר,ל"ס) ה היה"בד(

, כ אי� חשש שמא יאכל"דביוה, יהודה ממשי* לעבוד' כ ג� אליבא דר" שא� מת לו מת ביוה,'בגמ
  .יהודה' לראבל בלילה מותר ג� , וכל זה ביו�. דהכל אסורי� לאכול


