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▀◊קז:
רב יהודה, ואמרי לה 

במתניתא תנא:
בראשונה היו כותבין גט מיאון לא רעינא ביה ולא צבינא ביה ולית אנא בעיא להתנסבא ליה, כיון דחזו 

דנפיש דיבורא, אמרי: אתי לאיחלופי בגיטא, תקינו הכי: ביום פלוני מיאנה פלונית בת פלוני באנפנא.

קח.
אי זהו מיאון? אמרה אי אפשי בפלוני בעלי, אי אפשי בקידושין שקידשוני אמי ואחיֹ תנו רבנן:▀◊

אפילו יושבת באפריון והולכת מבית אביה לבית בעלה, ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי ־ זהו מיאוןֹ יתר על כן אמר ר' יהודה:▀▀◊קח.

יתר על כן אמר ר' יהודה:▀▀◊קח.
אפי' היו אורחין מסובין בבית בעלה והיא עומדת ומשקה עליהם, ואמרה להם אי אפשי בפלוני בעלי ־ הרי 

הוא מיאוןֹ 

▀▀◊קח.
יתר על כן אמר רבי יוסי 

בר יהודה:
אפילו שיגרה בעלה אצל חנוני להביא לו חפץ משלו, ואמרה אי אפשי בפלוני בעלי ־ אין לך מיאון גדול 

מזה.

כל תינוקת וכו'.רבי חנינא בן אנטיגנוס▀>קח.

הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס.רב יהודה אמר שמואל:▀◊קח.

▀◊קח.
תנא:[רבי יהודה בן 

בתירה]
קטנה שלא מיאנה ועמדה ונשאת, משום רבי יהודה בן בתירה אמרו: נישואיה הן הן מיאוניה.

איבעיא להו: נתקדשה, מהו?^קח.

▀!◊קח.
תא שמע:[רבי יהודה בן 

בתירה]
קטנה שלא מיאנה ועמדה ונתקדשה, משום ר' יהודה בן בתירה אמרו: קידושיה הן הן מיאוניה.

איבעיא להו:^◊קח.
פליגי רבנן עליה דרבי יהודה בן בתירה או לא? אם תימצי לומר פליגי, בקידושין או אפי' בנישואין? ואם 

תימצי לומר פליגי אפילו בנישואין, הלכה כמותו או אין הלכה כמותו? ואם תימצי לומר הלכה כמותו, 
בנישואין או אפילו בקידושין?

▀!קח.
תא שמע, אמר רב יהודה 

אמר שמואל:
הלכה כר' יהודה בן בתירה

הלכה ־ מכלל דפליגי.!קח.

ואכתי תיבעי לך, דהוה נסיבא מעיקרא או דלמא מיקדשא?^קח.

ת"ש:О!קח.
דכלתיה דאבדן אימרוד, שדר רבי זוגי דרבנן למיבדקינהו, אמרי להו נשי: חזו גברייכו דקאתו, אמרי להו: 

ניהוו גברייכו דידכוִ 

אין לך מיאון גדול מזהֹ רבי:▀!קח.

מאי לאו דהוה נסיבא.!קח.

לא, דהוה מיקדשא קידושי.¿קח.

והלכה כרבי יהודה בן בתירה, ואפי' בנישואין דקמא.▀◊קח.

רבי אליעזר אומר וכו'.▀>קח.

רב יהודה אמר שמואל:▀◊קח.
חוזרני על כל צדדי חכמים, ולא מצאתי אדם שהשוה מדותיו בקטנה כרבי אליעזר, שעשאה רבי אלעזר 

כמטיילת עמו בחצר, ועומדת מחיקו וטובלת ואוכלת בתרומה לערב.

תניא, רבי אליעזר:♦▀◊קח.
אין מעשה קטנה כלום, ואין בעלה זכאי לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה, ואינו יורשה, 

ואין מיטמא לה, כללו של דבר: אינה כאשתו לכל דבר, אלא שצריכה מיאוןֹ 

רבי יהושע:♦▀◊קח.
בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה, ויורשה, ומיטמא לה, כללו של דבר: הרי היא כאשתו 

לכל דבר, אלא שיוצאה במיאון.

נראין דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע, שרבי אליעזר השוה מדותיו בקטנה, ורבי יהושע חלק.רבי:▀◊קח.

מאי חלק?^קח.

אי אשתו היא, תיבעי גט.!קח.

לרבי אליעזר נמי, אי לאו אשתו היא, מיאון נמי לא תיבעִי אלא בכדי תיפוק?¿◊קח.

ר"א בן יעקב אומר וכו'.▀>קח.

ה"ד עכבה שהיא מן האיש, ועכבה שאינה מן האיש?^קח.

ר יהודה אמר שמואל:!◊קח.
תבעוה לינשא, ואמרה מחמת פלוני בעלי ־ זו היא עכבה שהיא מן האיש, מחמת בני אדם שאינם מהוגנין לי 

־ זו היא עכבה שאינה מן האיש.
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!◊קח.
אביי בר אבין ורב חנינא 
בר אבין דאמרי תרוייהו:

נתן לה גט ־ זו היא עכבה שהיא מן האיש, והוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו, ופסלה מן הכהונֹה 
מיאנה בו ־ זו היא עכבה שאינה מן האיש, והוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו, ולא פסלה מן 

הכהונה.

הא קתני לקמן:▀¿קח.
הממאנת באיש ־ הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו, ולא פסלה מן הכהונֹה נתן לה גט ־ הוא 

אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו, ופסלה מן הכהונהִ 

פרושי קמפרש.!קח.

קח.
מ

▀
הממאנת באיש ־ הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו, ולא פסלה מן הכהונֹה נתן לה גט ־ הוא 

אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו, ופסלה מן הכהונה.

נתן לה גט והחזירה, מיאנה בו ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה ־ מותרת לחזור לֹו▀קח.

מיאנה בו והחזירה, נתן לה גט ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה ־ אסורה לחזור לו.▀קח.

קח:
זה הכלל: גט אחר מיאון ־ אסורה לחזור לו, מיאון אחר גט ־ מותרת לחזור לו.▀◊

הממאנת באיש, ונשאת לאחר וגירשה, לאחר ומיאנה בו▀קח:

זה הכלל: כל שיוצאה הימנו בגט ־ אסורה לחזור לו, במיאון ־ מותרת לחזור לו.▀◊קח:

קח:
ג

אלמא אתי מיאון ומבטל גטֹ ▀

ורמינהי:▀¿◊קח:
הממאנת באיש, ונשאת לאחר וגירשה, לאחר ומיאנה בו, לאחר וגירשה, זה הכלל: כל שיצתה הימנו בגט ־ 

אסורה לחזור לו, במיאון ־ מותרת לחזור לֹו

אלמא לא אתי מיאון דחבריה ובטיל גיטא דידיהִ ¿קח:

תברא, מי ששנה זו לא שנה זו.רב יהודה אמר שמואל:!קח:

ומאי קושיא? ודלמא מיאון דידיה מבטל גט דידיה, מיאון דחבריה לא מבטל גיטא דידיה.רבא:!◊קח:

ומאי שנא מיאון דחבריה דלא מבטל גיטא דידיה?¿קח:

איידי דמכרת ברמיזותיו וקריצותיו אזל משבש ומייתי לה!◊קח:

מיאון דידיה נמי לא ליבטל גיטא דידיה, דאיידי דמכרת ברמיזותיו וקריצותיו אזיל משבש ומייתי להִ ¿◊קח:

הא כבר שבשא ולא אישתבשא.!◊קח:

אלא אי קשיא ־ דחבריה אדחבריה קשיא:¿◊קח:

מיאנה בו והחזירה, נתן לה גט ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה ־ אסורה לחזור לֹו[תנן]▀¿◊קח:

טעמא דנתארמלה או נתגרשה, הא מיאנה ־ מותרת לחזור לו,▀¿קח:

אלמא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה¿◊קח:

ורמינהי:▀¿◊קח:
הממאנת באיש, ונשאת לאחר וגירשה, לאחר ומיאנה בו, זה הכלל: כל שיצתה ממנו בגט ־ אסורה לחזור 

לו, במיאון ־ מותרת לחזור לֹו

אלמא לא אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיהִ ¿◊קח:

תברא, מי ששנה זו לא שנה זו.רבי אלעזר:!◊קח:

כגון ששלשה בגיטין, דמיחזיא כגדולה.עולא:!◊קח:

מאן תנא?^◊קח:

רב יהודה אמר רב♦▀!◊קח:
מאי דכתיב: (איכה ה') מימינו בכסף שתינו עצינו במחיר יבאו? בשעת הסכנה נתבקשה הלכה זו: הרי 

שיצאה מראשון בגט ומשני במיאון, מהו שתחזור לראשון? שכרו אדם אחד בארבע מאות זוז, ושאלו את 
ר' עקיבא בבית האסורין ואסר, את רבי יהודה בן בתירה בנציבין ואסרֹ 
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רבי ישמעאל בר' יוסי:♦▀!◊קח:

לזו לא הוצרכנו, לאיסור כרת התרת, לאיסור לאו לא כל שכִן ברם כך שאלו: הרי היתה אשת אחי אמו 
שהיא שנייה לו, ונשאה אחיו מאביו ומת, מהו שתמאן השתא ותעקרינהו לנישואין קמאי ותתייבם , יש 

מיאון לאחר מיתה במקום מצוה או לא? שכרו שני בני אדם בארבע מאות זוז, ובאו ושאלו את רבי עקיבא 
בבית האסורין ואסר, את רבי יהודה בן בתירה בנציבין ואסר.

ומודה רב, שמותרת לאחיו של זה שנאסרה עליו.רב יצחק בר אשיאן:▀◊קח:

פשיטא, הוא ניהו דמכרת ברמיזותיו וקריצותיו, אבל אחיו לאִ ¿קח:

מהו דתימא ליגזר האי אטו האי, קמ"ל.!◊קח:

▀◊קח:
איכא דאמרי, אמר רב 

יצחק בר אשיאן:
כשם שאסורה לו, כך אסורה לאחין.

והא אינה מכרת בקריצותיהם ורמיזותיהםִ ¿קח:

גזירה אחיו אטו הוא.!◊קח:
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