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ָנה          ִמׁשְ

םַה  ִדיַנת ַהּיָ ט ִמּמְ ִביא ּגֵ   :ּמֵ
   

ָפ  :ְוָאַמר ב"ּבְ ם",  ,ַני ִנְכתַּ ָפַני ֶנְחתַּ   ֲאָבל לֹא ּבְ
ם ָפַני ֶנְחתַּ ב",  ,"ּבְ ָפַני ִנְכתַּ   ֲאָבל לֹא ּבְ

ב ּכּוּלוֹ  ָפַני ִנְכתַּ ם ֶחְציֹו",  ,"ּבְ   ּוְבָפַני ֶנְחתַּ
ב ֶחְציוֹ  ָפַני ִנְכתַּ ם ּכּוּלֹו"  ,"ּבְ    –ּוְבָפַני ֶנְחתַּ

סּול.    ּפָ
  

ָפַני ִנְכתַּ  :ֶאָחד אֹוֵמר ם".  :ְוֶאָחד אֹוֵמר ,ב""ּבְ ָפַני ֶנְחתַּ   "ּבְ
ַנִים אֹוְמִרים ב" :ׁשְ ָפֵנינּו ִנְכתַּ ם"  ,"ּבְ ָפַני ֶנְחתַּ    –ְוֶאָחד אֹוֵמר "ּבְ

סּול    .ּפָ
י ְיהּוָדהוְ  יר.  ַרּבִ   ַמְכׁשִ

  

ב" :ֶאָחד אֹוֵמר ָפַני ִנְכתַּ ַנִים אֹוְמִרים ,"ּבְ ם"  :ּוׁשְ ָפֵנינּו ֶנְחתַּ ר - "ּבְ ׁשֵ     .ּכָ
   

ָמָרא             ּגְ

ה ִלי?    ָהא ּתּו ָלּמָ
ָנא ֵליּה ֲחָדא ִזיְמָנא:  ם, "ָהא ּתְ ִדיַנת ַהּיָ ט ִמּמְ ִביא ּגֵ   ַהּמֵ

ּיֹ  ם" :אַמרָצִריְך ׁשֶ ב ּוְבָפַני ֶנְחתַּ ָפַני ִנְכתַּ   !"ּבְ
  

ר –ָצִריְך, ְוִאי לֹא ָאַמר  :ֲהָוה ָאִמיָנא :ִאי ֵמַהִהיא ׁשֵ    ,ּכָ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
  
  

ם ּכּוּלֹו" " ב ֶחְציֹו ּוְבָפַני ֶנְחתַּ ָפַני ִנְכתַּ סּול –"ּבְ   . "ּפָ
  

  ֵהי ֶחְציֹו? 
יָמא י ֶאְלָעָזרְוָהָאַמר  -  ִראׁשֹוןֶחְציֹו ה :ִאלֵּ ָמּה, ׁשּוב ֵאינֹו ָצִריְך! ַרּבִ ה ַאַחת ִלׁשְ יּטָ א ׁשִ ַתב ּבֹו ֶאּלָ   : ֲאִפיּלּו לֹא ּכָ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ

  יֹו ַאֲחרֹון.  ֶחְצ 
   

  

    רש"י

  מתני' 
. אחד . המביא בפני נחתם חציו

   מן העדים:
א' אומר בפני נכתב ואחד אומר 

. אי כשהגט יוצא כו' פסול
מביאו  מתחת ידי האחד שהוא

ואין חבירו שליח בהבאתו 
משום הכי פסול דלשליח 
אצרכוה רבנן למימרינהו 
לתרוייהו ולמאן דמוקי לה נמי 
בגמ' בששניהם שלוחים אפ''ה 
פסול כיון דחד הוא דאיכא 
אחתימה ואיהו לא מסהיד 
אכתיבה אתי לאיחלופי בקיום 
שטרות דעלמא בעד אחד 
 כדאמרי' בפ''ק (לעיל דף ג.):

ים בפנינו נכתב שנים אומר
. שלישי אומר כו' נמי ואחד

   פסול משום האי טעמא:
. דכיון ור' יהודה מכשיר

דמצרכינן לאסהודי נמי 
אכתיבה או הוא או אחר תו לא 
אתי לאיחלופי ובגמ' אמרינן 
דחלוק היה ר' יהודה אף 
בראשונה אאחד אומר בפני 

   נכתב ואחד אומר בפני נחתם:
א' אומר בפני נכתב ושנים 

. ים בפנינו נחתם כשראומר
   בגמ' מפרש לה:

  
  גמ' 

. שיטה ראשונה שיטה אחת
  שבה שם האיש והאשה והזמן:
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        בבבב- - - - טו, אטו, אטו, אטו, א .2
ם ֶחְציֹו" "" ב ּכּוּלֹו ּוְבָפַני ֶנְחתַּ ָפַני ִנְכתַּ סּול - ּבְ   . "ּפָ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ִני  ַנִים ְמִעיִדים ַעל ֲחִתיַמת ַיד ׁשֵ סּול.  -ַוֲאִפיּלּו ׁשְ   ּפָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ט,  ִקּיּום ַהּגֵ   אֹו ּכּוּלֹו ּבְ

ַתּקָ    ַנת ֲחָכִמים. אֹו ּכּוּלֹו ּבְ
  

  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
י  א ִמיּדֵ ר,  - ִאיּלּו ָאַמר ַחד ּדְ ִמי ִאיּכָ ׁשֵ   ּכָ

ֵרי  א ּתְ ִאיּכָ א ּדְ ּתָ סּול? -ָהׁשְ    !ּפָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ִני  הּוא^ֲאִפיּלו    טו,ב סּול.  - ְוַאֵחר ְמִעיִדין ַעל ֲחִתיַמת ַיד ׁשֵ   ּפָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ָעְלָמא, ָאתּו לְ  ָטרֹות ּדְ ִקּיּום ׁשְ   ִאיְחלּוֵפי ּבְ

ַחד ָסֲהָדא.  ָממֹוָנא ַאּפּוָמא ּדְ   ְוָקא ָנֵפיק ְנִכי ִריְבָעא ּדְ
  

יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ
י א ִמיּדֵ יּבּוָרא ּדְ  ,ִמי ִאיּכָ יּה ּדִ יק ֵליּה ִאיהּו ְלכּוּלֵ ר,  -ִאיּלּו ַמּסֵ ׁשֵ   ּכָ

א ַחד ּבַ  ִאיּכָ א ּדְ ּתָ סּול?!  - ֲהֵדיּה ָהׁשְ   ּפָ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ
ִני" " :ֲאִפיּלּו אֹוֵמר סּול.  - ֲאִני הּוא ֵעד ׁשֵ   ּפָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ט ִקּיּום ַהּגֵ    ,אֹו ּכּוּלֹו ּבְ

ַנת ֲחָכִמים ַתּקָ    .אֹו ּכּוּלֹו ּבְ
  
  

ַנן    :ּתְ

ם ֶחְציוֹ " ָפַני ֶנְחתַּ ב ּכּוּלֹו, ּבְ ָפַני ִנְכתַּ סּול –" "ּבְ   . "ּפָ
  

ֵמי    ?ִאיָדְך ֶחְציֹו ֵהיִכי ּדָ
ָקא ְמַסֵהיד ֲעֵליּה  :ִאיֵליָמא א ּדְ ֵליּכָ ָללּדְ    – ּכְ
א  ּתָ ם""ָהׁשְ ָפַני ֶנְחתַּ ב" ְוֶאָחד אֹוֵמר: "ּבְ ָפַני ִנְכתַּ   , ֶאָחד אֹוֵמר "ּבְ

ִתיָבה ּה ּכְ ַהאי ָקַמְסֵהיד ַאּכּוּלָ ּה ,ּדְ סּול,  - ֲחִתיָמה  ְוַהאי ָקַמְסֵהיד ַאּכּוּלָ   ּפָ
ֲעָיא    ?!ֶחְציֹו" ִמיּבָ

  
א י, ְד ָרָבא, אֹו כִּ ְד אֹו כִּ  ,ֶאלָּ   ַרב ַאׁשִ

אּדְ ּוְלַאּפּוֵקי ִמ     .ַרב ִחְסּדָ
  

א:  ךְ ָאַמר לָ    ַרב ִחְסּדָ
ם" ,ּוְלַטֲעִמיךְ  ָפַני ֶנְחתַּ ב ֲאָבל לֹא ּבְ ָפַני ִנְכתַּ ה ִלי?  -   "ּבְ   ָלּמָ

א    .ָתֵנילֹא זֹו ַאף זֹו ָק  ,ֶאלָּ
  .לֹא זֹו ַאף זֹו ָקָתֵני ,ָהָכא ַנִמי

  

    רש"י

. לאו לפרושי מתני' אתא אמר רב חסדא כו'
ולאוקומי מתני' בהכי אלא סברא דידיה מוסיף ואמר 
רבותא דאפי' שנים מן השוק מעידין שהן מכירין יד 

   עליו פסול:עד חתימת השני שלא העיד השליח 
   . היינו עדים המעידין על חותם העדים:קיום הגט

. עדות השליח שהאמינוהו חכמים תקנת חכמים
   כשנים:

. אם היה אומר מי איכא מידי דאילו אמר חד כשר
השליח אני מכירם כשר ואפילו לא אמר בפני נחתם 
דהכי אמרינן בפ''ק (לעיל דף ג.) דכי אמר יודע אני 

 יתא: נמי מהימן בשמעתא קמי
. השליח ואחר מן השוק עמו ואם לא היה הוא ואחר

מעיד עליה אלא השליח לבדו ואפי' אמר יודע אני 
   היה כשר אבל עכשיו שהיה אחר עמו פסול:

. כגון שנים אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא
החתומים על השטר ומת אחד מהם ובא זה ואמר זה 

ן השוק כתב ידי וזה כתב ידו של חברי ונצטרף אחד מ
עמו להעיד על כתב יד המת אמרינן בפרק ב' 
דכתובות (דף כא:) דאינו קיום עד שיהו ב' מן השוק 
מעידין על חותם המת דא''כ נפיק תלתא ריבעי 
דממונא אפומא דחד דקי''ל (שם) נאמן אדם לומר זה 
כתב ידי הרי חצי עדות ואם בא להצטרף להעיד על 

העדות על פיו חותם חבירו עם אחר הרי ג' רביעית 
ורחמנא אמר (דברים יז) על פי שנים דמשמע פלגא 
אפומא דהאי ופלגא אפומא דהאי וגבי גט נמי אי 
אמר בפ''נ חציו מהימן כתרי דשליח הוא ובחציו 
השני הוא מצטרף עם אחר לקיימו בתורת שאר 
קיומי שטרות והכא גבי גט לא חיישינן לה דהא בלאו 

ה רבנן כתרי אלא אחר הוי מתכשר אפומיה דהימנו
   משום גזירת שאר שטרות הוא:

. כל הממון יוצא על פיו חסר נכי ריבעא דממונא
   רביע:

. היינו קיום הגט כשאר שטרות אני הוא עד שני
   דאדם מעיד זה כתב ידי:

. לאו על כרחיך משנה יתירא דנקט רבותא אתא אלא
לאשמעינן מאי דלא אשמעינן באחד אומר בפני נכתב 

ני נחתם והיכי דמי כגון דבחציו השני ואחד אומר בפ
יש עדות כדרבא או כדרב אשי ולאפוקי מדרב חסדא 
דכיון דמתני' משום רבותא אתא ולא פירש מאי 
רבותא אתא לאשמעינן על כרחיך אי אתה רשאי 
לתפוס המרובה כגון דרב חסדא אלא רבותא זוטרתי 
כגון דרבא ורב אשי דהא לא שמעת מינה רבותא אלא 

שנה יתירא היא וכי משמע לן אפי' רבותא משום דמ
זוטרתי תו לאו משנה יתירא היא ואי הא דרב חסדא 
הוה משמע לן פרושי קמפרש לה וא''ת לאפוקי נמי 
מדרבא ולא אשמעינן אלא הא דרב אשי דהיא זוטרא 
דרבא נמי לא עדיפא מינה דהא בשאר שטרות נמי 

ך פסול כי נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דחד הילכ
בגט נמי שייך למפסל משום שאר שטרות דלא 
ליחליף והא דלא גזרי' בשליח לחודיה כי אמר בפני 
נכתב ונחתם אהא עביד רבנן היכירא דאצרכוה 
לאסהודי אכתיבה משום דלא ליתי לאיחלופי 

   וכדאמרינן בפירקא קמא (לעיל דף ג.):
. דבעית למימר דמתני' אמר לך רב חסדא ולטעמיך

אתא ומדלא פריש דידיה ש''מ לא  לאשמעינן רבותא
   סבר לה:

. מאי אשמעינן השתא בפני נכתב אבל לא בפני נחתם
בפני נכתב כולו בפני נחתם חציו פסול הכא דלא 
מסהיד כלל מיבעי' אלא על כרחיך תשני דמתני' כל 
חדא לא אשמעינן אלא היא גופה מאי דתני בה 
 ודקשיא לך ליתני בתרייתא וכ''ש קמייתא לא זו אף

זו קתני ואורחא דתנא דנקיט ברישא מילתא 
דפשיטא והדר מוסיף עלה מילתא דרבותא וקאמר 
הכי לא זו בלבד דלא אסהיד כלל אלא אף זו בפני 

   נחתם חציו פסול:
. לדידי לעולם בפני נחתם חציו דמתני' לא איירי ה''נ

לאשמעינן שום רבותא ואי הוה נחית לרבותא הוי 
ה הוא דאשמעינן כדקתני תני לה לדידי אלא היא גופ

דלא קמסהיד איניש באידך חציו מידי ודקשיא לך 
אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם מינה 
שמעינן דכ''ש הא ודאי אי תנייה ברישא תו לא 
איצטריך למיתני הא אבל השתא דתנא הא ברישא 
מוסיף ואומר ולא זו בלבד דליכא סהדותא דאידך 

א מסהיד אכולה כתיבה חציו אלא אף זו דהאי ק
   והאי קמסהיד אכולה חתימה פסול:
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        טו, בטו, בטו, בטו, ב .3
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ה ָ יּדּוד ֲחִמׁשּ ה  ,ּגִ ָ ה ֲחִמׁשּ   ֵאין ִמְצָטְרִפין,  -ּוְמִחיּצָ
ִגיּדּוד.  ה אֹו ּכּוּלֹו ּבְ ְמִחיּצָ ֵהא אֹו ּכּוּלֹו ּבִ ּיְ   ַעד ׁשֶ

  
ַרׁש     :ָמֵריָמרּדָ

ה ָ יּדּוד ֲחִמׁשּ ה ּוְמִחיּצָ  ,ּגִ ָ   ִמְצָטְרִפין.  -ה ֲחִמׁשּ
  

   :ְוִהְלְכָתא
  ִמְצָטְרִפין. 

  
  

    רש"י

. לענין שבת דבעינן גידוד חמשה
מחיצה גבוהה עשרה או עמוק 
עשרה לרה''י ואם היה חריץ 
עמוק חמשה והיקיפו מחיצה 

   חמשה:
. להיות בתוכו אין מצטרפין

רה''י ואיידי דאיירי לעיל באו 
כולו בקיום הגט כו' נקט נמי 

   הא:
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        טז, אטז, אטז, אטז, א    ––––טו, ב טו, ב טו, ב טו, ב  .4
ֵעי    : ִאיְלָפאּבָ

  ָיַדִים, 
  ְטהֹורֹות ַלֲחָצִאין, אֹו ֵאין ְטהֹורֹות ַלֲחָצִאין? 

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ֵרי ֵמְרִביִעית  :ִאיֵליָמא י ּתְ ָקא ָמׁשּו ּבֵ    –ּדְ
ַנן ַנִיםֵמְרִביִעית נ" :ְוָהא ּתְ ַדִים, ְלֶאָחד ַוֲאִפיּלּו ִלׁשְ   ! (ידים א,א) "ֹוְטִלין ַלּיָ

  
י ֲחָדא ֲחָדא ָיֵדיּה,  ָקא ָמׁשֵ א: ּדְ   ְוֶאּלָ

   :ְוָהְתַנן
ִטיָפה, " ׁשְ ְנִטיָלה ְוַאַחת ּבִ   ! "ָיָדיו ְטהֹורֹות -ַהּנֹוֵטל ָידֹו ַאַחת ּבִ
  

א ָיֵד  ,ְוֶאּלָ א ּדְ ְלּגָ א ּפַ ְלּגָ י ּפַ ָקא ָמׁשֵ ֵבי ְוָהָאְמִרי  -יּה ּדְ איּדְ י ַיּנַ   : ָיַדִים ֵאין ְטהֹורֹות ַלֲחָצִאין! ַרּבִ
  

ֶקה טֹוֵפַח  ,לֹא ְצִריָכא א ַמׁשְ ִאיּכָ   .ּדְ
  

א  ֶקה טֹוֵפַח "ְוִכי ִאיּכָ   ַמאי ָהֵוי?  - "ַמׁשְ
  :ְוָהְתַנן

ֶקה טֹוֵפַח "   טז,א ַטְפֵרס, ּוַמׁשְ ּצֹוק, ְוַהּקַ   ! (טהרות ח, ט) "א ְלטּוְמָאה ְולֹא ְלָטֳהָרהֵאינֹו ִחיּבּור לֹ  - ַהּנִ
  

א  ,לֹא ְצִריָכא ִאיּכָ יַח ּדְ   . טֹוֵפַח ְלַהְטּפִ
  

ֵניָנא    :ָהא ַנִמי ּתָ
יַח ִחיּבּור"   ! "טֹוֵפַח ְלַהְטּפִ
  

י ְיהּוָדה ִהיא.  ְלָמא ְלִעְנַין ִמְקָואֹות, ְוַרּבִ   ּדִ
ְתַנן   :ּדִ

ִעים ְסָא " ׁש ּבֹו ַאְרּבָ ּיֵ ַנִים ְוָטְבלוּ ִמְקֶוה ׁשֶ נֹות, ְוָיְרדּו ׁשְ   : ה ְמכּוּוָ
ַבת ַאַחת  ֵניֶהם ּבְ   ְטהֹוִרים,  -ׁשְ

ֶזה ַאַחר ֶזה  ִני ָטֵמא.  ִראׁשֹון -ּבָ ֵ   ָטהֹור, ְוַהׁשּ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִני ָטהֹור ֵ ִים ַאף ַהׁשּ ּמַ ל ִראׁשֹון נֹוְגעֹות ּבַ    .(מקוואות ז, ו) "ִאם ָהיּו ַרְגָליו ׁשֶ
  
  
  

    רש"י

. דקא משו בי תרי מרביעית
והיינו לחצאין דלכל חד פלגא 

   שיעורא:
. כלי מחזיק רביעית מרביעית

   מלא מים:
. כיון דמעיקרא ואפי' לשנים

הוה שיעורא וקאתו משירי 
טהרה הכי מפרש בכל הבשר 

   (חולין קז.):
. והדר משי דמשי חדא ידיה

   לאידך:
. מן הכלי הנוטל ידו אחת

יקון בזריקה על ידיו כת
   חכמים:

. בנהר במ' ואחת בשטיפה
   סאה:

. עד הפרק פלגא פלגא דידיה
הוי מצות נטילה ונטל חצי 
השיעור תחילה ונגבה וחזר ונטל 

   חצי האחר:
. כשחזר דאיכא משקה טופח

ונטל חצי השני לא ניגב הראשון 
  לגמרי דעדיין משקה טופח: 

   . קילוח:הנצוק
. הר משופע שמדרונו והקטפרס

   מחודד הרבה:
. לטומאה כגון אינו חיבור

המערה מכלי טהור לכלי טמא 
ונצוק הקלוח מחבר משקה שני 
הכלים אינו חיבור לטמא 
משקין העליונים וכן הקטפרס 
אם העבירו דרך דף הנתונים 
במדרון והתחתונים מחוברים 
לטומאה אין העליונים טמאים 
וכן אם היתה עריבה ארוכה 
ובשני ראשיה משקין אחד טמא 

ור ומשקה טופח ואחד טה
מחברן אינן חיבור לטמא 
הטהורים וכן לטהרה לענין 
מקוואות שני מקוואות שאין 
באחד מהן ארבעים סאה ונצוק 
וקטפרס ומשקה טופח מחברן 

   אינו חיבור:
. שיש משקה טופח להטפיח

הרבה שאם טפח בו יכול 
   להטפיח במקום אחר:

. לטומאה ולטהרה חיבור
וקס''ד דהוא הדין לנטילה 

יב כמאן דעביד בהדי דחש
   הדדי:
   . הא דקתני חיבור:דלמא

. קאמר ור' לענין מקוואות
יהודה היא משום גוד אחית 
(כדתני') כו' ומיהו לענין נטילה 
מבעיין אי הויא נטילה כתיקונה 
לחצאין או לא ואין ראיית 
חיבור מקוואות ראיה לכאן 
 דאנן לאו משום חיבור מבעי לן:

 ר:. לא פחות ולא יותמכוונות
. שחסר המקוה על השני טמא

   ידי הראשון:
. בשעת טבילת נוגעות במים

   השני:
. דכמאן דמחברי אף השני טהור

מים שעל הראשון למי המקוה 
   דמו:
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        טז, אטז, אטז, אטז, א .5
י ִיְרְמָיהָאַמר     :ַרּבִ

  ֲהֵרי ָאְמרּו: 
א רֹ" אּוִבין, ַהּבָ ַמִים ׁשְ   אׁשֹו ְורּוּבֹו, ּבְ
ְפלּו ַעל רֹוְ  ּנָ אּוִבין ָטהֹור ׁשֶ ין ַמִים ׁשְ ה לּוּגִ לׁשָ    –אׁשֹו ְוַעל רּוּבֹו ׁשְ

  . (זבים ה, יב) "ָטֵמא
  

ֵעי  י ִיְרְמָיהּבָ   : ַרּבִ
ִביָאה, וְ  ְנִפיָלהֶחְציֹו ּבְ    ?ַמאי – ֶחְציֹו ּבִ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ין ַמִים  ָעה ַקּבִ ׁשְ ָנְתנּו ָעָליו ּתִ ַעל ֶקִרי חֹוֶלה ׁשֶ   ָטהֹור.  -ֲהֵרי ָאְמרּו: ּבַ

  
ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ

ְנִתיָנהֶחְציֹו ּבִ     ?ַמאי – ְטִביָלה ְוֶחְציֹו ּבִ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

    רש"י

. כשהוא טהור הבא ראשו ורובו
 במים שאובים בתוך הכלי:

. לתרומה עד שיטבול טמא
ומגזירת שמונה עשר דבר היא 

''ט ובפ''ק דמסכת שבת מפרש מ
גזור עליה לפי שהיה להם 
מערות סרוחים לטבילה ולאחר 
טבילה היו רוחצין בשאובין 
והתחילו לומר לא אלו מטהרין 
אלא אלו מטהרין וגזרו עליהן 
ושוב גזרו על טהור שנפלו עליו 
שלשה לוגין מים שאובין דאי 

   לא הא לא קיימא הא:
. בתוך הכלי וחציו חציו בביאה

ופו בנפילה שנפלו על חצי ג
   שלשה לוגין:

. לדברי בעל קרי חולה כו' טהור
תורה דעזרא תיקן טבילה 
לבעלי קריין קודם שיעסקו 
בתורה והקלו על החולה בנתינת 
תשע קבין אפי' שאובין במסכת 
ברכות אבל לטהרו ליכנס 
 במקדש בעינן ארבעים סאה:

. שנכנס חציו וחציו בטבילה
לתוך המקוה ועל חציו נתן ט' 

   קבין שאובין:
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        יז, איז, איז, איז, א    ––––    טז, אטז, אטז, אטז, א .6
ב" ְוֶאָחד אֹוֵמר :ָחד אֹוֵמרֶא " ָפַני ִנְכתַּ ם[ :"ּבְ ָפַני ֶנְחתַּ סּול –" "ּבְ   . ]"ּפָ

  
ר ְיהּוָדהָאַמר  מּוֵאל ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ׁשְ   : ַרּבִ

ֵניֶהם,  ַחת ְיֵדי ׁשְ ט יֹוֵצא ִמּתַ ֵאין ַהּגֵ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
ֵניֶה    טז,ב ַחת ְיֵדי ׁשְ ט יֹוֵצא ִמּתַ ר. ^ -  םֲאָבל ּגֵ ׁשֵ   ּכָ

  
   :ַאְלָמא ָקָסַבר

ֵה  ַנִים ׁשֶ םׁשְ ִדיַנת ַהּיָ ט ִמּמְ ּיֹ -  ִביאּו ּגֵ ם". ֵאין ְצִריִכין ׁשֶ ב ּוְבָפֵנינּו ֶנְחּתַ ָפֵנינּו ִנְכּתַ   אְמרּו: "ּבְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : 6ַאּבַ
ה א ֵמַעּתָ ָקָתֵני:  ,ֶאלָּ   ֵסיָפא ּדְ

ַנִים אֹוְמִרים" ָפֵנינּו ִנְכ  :ׁשְ ם" "ּבְ ָפַני ֶנְחתַּ ב" ְוֶאָחד אֹוֵמר "ּבְ סּול,  - תַּ   ּפָ

י ְיהּוָדהוְ  יר ַרּבִ   . "ַמְכׁשִ
ֵניֶהם, ּדְ ַטְעָמא  ַחת ְיֵדי ׁשְ ט יֹוֵצא ִמּתַ   ֵאין ַהּגֵ

ַנן ִרי ַרּבָ ֵניֶהם ַמְכׁשְ ַחת ְיֵדי ׁשְ ט יֹוֵצא ִמּתַ    ?!ָהא ּגֵ
  

   .ָאַמר ֵליּה: ִאין
  

ַח  ט יֹוֵצא ִמּתַ ֵניֶהםְוִכי ֵאין ּגֵ ִליגֵ  ,ת ְיֵדי ׁשְ ַמאי ּפְ    ?יּבְ
  

ָעְלָמא ָטרֹות ּדְ ִקּיּום ׁשְ ְלָמא ַאְתָיא ְלִאיְחלּוֵפי ּבְ ְזִריַנן ּדִ ֵעד ֶאָחד.  ,ָמר ָסַבר: ּגָ   ּבְ
ְזִריַנן.  :ּוָמר ָסַבר   ָלא ּגָ

  
  

ָנא ַאֲחִריָנא ָאְמִרי ָלּה  ָ    :ִליׁשּ
  

ר ְיהּוָדהָאַמר  מּוֵאל ּבַ י יֹוָחָנןַר ָאַמר  ַרב ׁשְ   : ּבִ
סּול.  ֵניֶהם ּפָ ַחת ְיֵדי ׁשְ ט יֹוֵצא ִמּתַ   ֲאִפיּלּו ּגֵ

  
   :ַאְלָמא ָקָסַבר

ּיאְמרוּ  ם, ְצִריִכין ׁשֶ ִדיַנת ַהּיָ ט ִמּמְ ֵהִביאּו ּגֵ ַנִים ׁשֶ ם".  :ׁשְ ב ּוְבָפֵנינּו ֶנְחּתַ ָפֵנינּו ִנְכּתַ   "ּבְ
  

ֵיי:    ָאַמר ֵליּה ַאּבַ
ה, ֵסיָפא ּדְ  א ֵמַעּתָ   ָקָתֵני: ֶאלָּ

ַנִים אֹוְמִרים" ב", ְוֶאָחד אֹוֵמר :ׁשְ ָפֵנינּו ִנְכתַּ ם"  :"ּבְ ָפַני ֶנְחתַּ סּול,  -"ּבְ   ּפָ

י ְיהּוָדהוְ  יר ַרּבִ   , "ַמְכׁשִ
ַנן? ְסִלי ַרּבָ ֵניֶהם ּפָ ַחת ְיֵדי ׁשְ ט יֹוֵצא ִמּתַ    !ֲאִפיּלּו ּגֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ִאין. 
  

ַמאי ָקא     ?ִמיְפְלֵגיּבְ
  

ָמּה.  :ָסַבר ָמר ִקיִאין ִלׁשְ ֵאין ּבְ   ְלִפי ׁשֶ
ימֹו.  :ּוָמר ָסַבר ֵאין ֵעִדים ְמצּוִיין ְלַקּיְ   ְלִפי ׁשֶ

  
ֵאי ִהיא? ּדְ ֵליָמא  ּנָ ה ְוָרָבא ּתַ   ַרּבָ

  
  לֹא, 

א.  ָנא ַקּמָ ָ ִליׁשּ   ָרָבא ְמָתֵרץ ּכְ
ה ָאַמר לָ  ָמּה,  :ךְ ְוַרּבָ ֵעיַנן ִלׁשְ י ָעְלָמא ּבָ כּוּלֵ   ּדְ

ַמאי ָעְסִקיַנןְוָה  ְמדּו,    :ָכא ּבְ ּלָ   ְלַאַחר ׁשֶ

                                                           

  ב אסי במקום אביי.מסורת הש"ס, ריף גרסו ר 6

    רש"י

. שאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם
שאין שניהם שלוחין בהבאתו דלא הוו 
שנים שהביאו גט אלא אחד הביאו צריך 
המביא לומר בפני נכתב ובפני נחתם וזה 

   לא אמר:
   . בב''ד:אבל הגט יוצא

. ששניהם אדוקין בו מתחת ידי שניהם
  ושניהם שלוחין: 

. ואע''ג דלא כלום קאמרי דלחד כשר
כוה למימר תרוייהו דלא ליחלפו אצר

בקיום שטרות דעלמא אפ''ה כשר 
דקסבר שנים שהביאו גט אין צריכין 
לומר כו' דטעמא משום שאין עדים 
מצויין לקיימו והרי עדים מצויין לקיימו 
ואי קשיא כיון דסוף סוף שנים הן מה לי 
שניהם שלוחים מה לי אחד מהם הרי 

בין  עדים מצויין לקיימו לא פלוג רבנן
בא עם חבורת אנשים לבא יחידי דאין 
מבחין ובודק באלה דלא מוכחא מלתא 
ואם באת להכשיר את זה יכשירו את זה 
אבל כששנים הביאוהו מלתא דמוכחא 

   ולא שכיחא היא ולא אחמור בה רבנן:
. פלוגתא דר' יהודה ורבנן סיפא דקתני

על כרחיך בשאין הגט יוצא מתחת ידי 
שלוחין מכשרי שניהם הוא דאי שניהם 

רבנן ואע''ג דאמירה דידהו לא כלום 
היא דהא שנים שהביאו גט אין צריכין 

   לומר:
. הואיל ואחד מביאו והוא במאי פליגי

לא אמר כתיקון חכמים אמאי קמכשר 
   ר' יהודה:
. אף על פי שהגט יוצא מתחת ת''ק סבר

עד החתימה והשליח הימנוהו רבנן כתרי 
בפני נכתב  אפילו הכי כיון דלא אמר נמי

   פסול גזירה דלמא אתי לאיחלופי כו':
. כיון דאצרכיניה תרי ורבי יהודה סבר

אחריני במקומו לאסהודי אכתיבה תו 
   לא אתי לאיחלופי:

. ואלו לא אמרו כתיקון חכמים צריכין
דכיון דחד הוא דאסהיד אחתימה אתי 
לאיחלופי הואיל ואיהו לא אמר 

   אכתיבה:
ומיא . פלוגתא נימא דסיפא דקתני

דרישא דאפילו גט יוצא מתחת ידי 
שניהם פסלי דהא צריכין לומר והני לא 
כלום קאמרי דאי גט יוצא מתחת ידי 
עדי הכתיבה האי דחתימה לאו כלום 
הוא שאינו שליח בדבר ואי מתחת יד 
אחד מאלו ועד החתימה או שלשתן 
שלוחין בו כיון דאחתימה חד הוא 
דאסהיד ואיהו לא אמר אכתיבה אתי 

   איחלופי בעלמא:ל
. כלומר ר' יהודה אמאי במאי פליגי

   אכשר:
תנא קמא סבר לפי שאין בקיאין 

. הלכך שנים שהביאו גט צריכין לשמה
   לומר והני לא כלום אמרו כדאמרן:

ורבי יהודה סבר לפי שאין מצויין 
. הלכך שנים שהביאו גט אין לקיימו

   צריכין לומר ולא איכפת לן:
אין גט יוצא . דרבא מתרץ כלישנא קמא

מתחת ידי שניהם דאי שנים הביאוהו 
דכולי עלמא כשר דאין צריכין לטעם לפי 
שאין עדים מצויין והכא כשהביאו א' 
אותו שהעיד על החתימה וטעמא דר' 
יהודה כדאמרן לעיל דכיון דאיכא תרי 

   אחריני אכתיבה לא אתי לאיחלופי:
. מוקי לה כלישנא בתרא ואמר לך ורבה

י יהודה לאו משום הכא דמכשיר רב
דשנים המביאין גט אין צריכין אלא 
לאחר שלמדו עסקינן דלמאי ניחוש לה 
אי לשמה הא איכא אי לקיימו הא איכא 
דשנים הם ורבנן דפסלי גזרי שמא יחזור 
דבר לקלקולו ורבי יהודה סבר לא גזרינן 
דתרי דמייתי גיטא לא שכיחא ולא גזרו 

   בה רבנן:
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ָבר ְלִקְלקּולֹו ִב וּ  א ַיֲחזֹור ַהּדָ ּמָ    ָקִמיְפְלֵגיְגֵזיָרה ׁשֶ
ָמר ָסַבר:  ְזִריַנןּדְ   , ּגָ

ְזִריַנן :ּוָמר ָסַבר    .ָלא ּגָ
  

א ֵריׁשָ י ְיהּוָדה ּבְ    !ְוִליְפלֹוג ַנִמי ַרּבִ
  

ַמר ֲעָלּה     :ָהא ִאתְּ
אָאַמר  ִראׁשֹוָנה. עּוּלָ י ְיהּוָדה ַאף ּבָ   : ָחלּוק ָהָיה ַרּבִ

  
ֲעָיאְמִתיב  אלְ  ַרב אֹוׁשַ   : עּוּלָ

י ְיהּוָדה" ַאֶחֶרת ַרּבִ זֹו ְולֹא ּבְ יר ּבְ   . "ַמְכׁשִ

ם"" :ַמאי ָלאו ְלַמעּוֵטי ָפַני ֶנְחתַּ ב" ְוֶאָחד אֹוֵמר "ּבְ ָפַני ִנְכתַּ   ? "ֶאָחד אֹוֵמר "ּבְ
  

  לֹא, 
ב""ּבְ ְלַמעּוֵטי  ָפַני ִנְכתַּ ם ֲאָבל לֹא ּבְ    .ָפַני ֶנְחתַּ

ָבר ְלִקְלקּולֹו,  א ַיֲחזֹור ּדָ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ י ְיהּוָדה ּגְ ַזר ַרּבִ ְך ָאִמיָנא: הֹוִאיל ְולֹא ּגָ ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
ַזר,  ֵעד ֶאָחד ַנִמי לֹא ּגָ ָעְלָמא ּבְ ָטרֹות ּדְ ִקּיּום ׁשְ ְלָמא ָאֵתי ְלִאְחלּוֵפי ּבְ   ּדִ

ַמע ָלן. ָק    א ַמׁשְ
  

ַמר ַנִמי    :ִאּתְ
  ָאַמר ַרב ְיהּוָדה: 

ם,  ִדיַנת ַהּיָ ט ִמּמְ ֵהִביאּו ּגֵ ַנִים ׁשֶ   ׁשְ
ַנן.  י ְיהּוָדה ְוַרּבָ אנּו ְלַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ   ּבָ

  
ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ יּה  ַרּבָ הוְ  ַרב ְיהּוָדהֲחַלׁש, עּול ְלַגּבֵ יּה.  ַרּבָ ּיּוֵלי ּבֵ   ְלׁשַ

עּו ִמינֵּ    יּה: ּבָ
ּיֹ ם, ְצִריִכין ׁשֶ ִדיַנת ַהּיָ ט ִמּמְ ֵהִביאּו ּגֵ ַנִים ׁשֶ ם", אֹו ֵאין ְצִריִכין?  :אְמרוּ ׁשְ ב ּוְבָפֵנינּו ֶנְחּתַ ָפֵנינּו ִנְכּתַ   "ּבְ

   ,ָאַמר ָלֶהם: ֵאין ְצִריִכין
ּה" ִמי לֹא ְמֵהיְמֵני? :אְמרוּ ָמה ִאיּלּו יֹ יְרׁשָ ָפֵנינּו ּגֵ   !"ּבְ

ָה    יז,א ְייהּו, ^ִכי, ֲאָתא ַההּוא ַאּדְ ּמַ א ִמּקַ ַרּגָ ְקָלה ִלׁשְ ָרא, ׁשָ   ַחּבָ
ו.  ַבר ֵעׂשָ א ּדְ ְך, אֹו ְבטּוּלָ טּוּלָ   ָאַמר: ַרֲחָמָנא! אֹו ּבְ

  
ְרָסֵאי? ַארֹוָמֵאי ַמֲעלּו ִמּפַ    !ְלֵמיְמָרא, ּדְ

יאְוָהָתֵני  י ִחּיָ   :ַרּבִ
ְכִתיב" ּה וְ  :ַמאי ּדִ ְרּכָ    – (איוב כח, כג) הּוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמּה""ֱאלִֹהים ֵהִבין ּדַ

ים,  ֵזיַרת ֲארֹוִמּיִ ל ּגְ ֵאין ְיכֹוִלין ְלַקּבֵ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ   יֹוֵדַע ַהּקָ
  ! "ָעַמד ְוֶהְגָלה אֹוָתם ְלָבֶבל

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ֵרי ְלָבֶבל,  - ָהא  ֵניתּו ַחּבָ י ּדְ ּמֵ   ִמּקַ
ָא  - ָהא  ֵרי ְלָבֶבלְלָבַתר ּדְ   .תּו ַחּבָ

  

    רש"י

. ולפלוג נמי רבי יהודה ברישא
באחד אומר בפני נכתב ואחד 
אומר בפני נחתם כיון דיוצא 
מתחת ידי שניהם דלקיימו 

לשמה נמי הא ליכא למיחש ו
   למדו ולקלקול לא חייש:

לא למעוטי בפני נחתם אבל לא 
. דחד הוא ופסולי' בפני נכתב

משום גזירה דלמא אתי 
   לאיחלופי הוא:

. כלישנא בתרא דרבי אתמר נמי
גט יוצא מתחת ידי יוחנן דב

  שניהם מחלוקת: 
   . פרסאי:חברא

. שיש לפרסיים שקלה לשרגא
יום איד שאין מדליקין אור 

ו יום אלא בבית ע''ז באות
   שלהן:

   . רבה בר בר חנה:אמר
. או החביאנו רחמנא או בטולך

בצילך או הגלונו בצל בני עשו 
   שהן מכבדין אותנו:

. של תורה ולומדיה הבין דרכה
   היכן היא ראויה להתיישב:

. שגוזרין שמד שלא גזירות
יתעסקו בתורה ולא יקיימו 

   מצות:
. בחורבן והגלה אותן לבבל

   ת:הבי
. הא מקמי דניתו חברי לבבל

בימי כשדים נבוכדנצר ואויל 
   מרודך ובלשצר:

. משכבש לבתר דאתו חברי
  כורש את המלכות ומלך בבבל:
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ם"  :ֶאָחד אֹוֵמר" ָפֵנינּו ֶנְחתַּ ַנִים אֹוְמִרים "ּבְ ב", ּוׁשְ ָפַני ִנְכתַּ ר –"ּבְ ׁשֵ   . "ּכָ
  

י ַאִמיָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   :  ַרּבִ
א נּו ֶאלָּ ִתיָבה,  :לֹא ׁשָ ַחת ַיד ֵעד ּכְ ט יֹוֵצא ִמּתַ ַהּגֵ ַנִיםּדְ ׁשֶ ׁשְ ַנִים ַעל ֶזה,  ַנֲעׂשּו ּכִ   ַעל ֶזה ְוִכׁשְ

סּול ַחת ְיֵדי ֵעֵדי ֲחִתיָמה ּפָ   .ֲאָבל ִמּתַ
  

  ַאְלָמא ָקָסַבר: 
ּיֹ ם, ְצִריִכין ׁשֶ ִדיַנת ַהּיָ ט ִמּמְ ֵהִביאּו ּגֵ ַנִים ׁשֶ ם". ׁשְ ב ּוְבָפֵנינּו ֶנְחּתַ ָפֵנינּו ִנְכּתַ   אְמרּו: "ּבְ

  
י ַאִסיָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ

ה א ֵמַעּתָ   , ֶאלָּ

ָקָתֵני א ּדְ ַנִים אֹוְמִרים":ֵריׁשָ ב", ְוֶאָחד אֹוֵמר :ׁשְ ָפֵנינּו ִנְכתַּ ם"  :"ּבְ ָפַני ֶנְחתַּ סּול,  - "ּבְ   ּפָ

י ְיהּוָדהוְ  יר ַרּבִ   , "ַמְכׁשִ
ַנן?  ְסִלי ַרּבָ ֵניֶהם ּפָ ַחת ְיֵדי ׁשְ ט יֹוֵצא ִמּתַ   ְוֲאִפיּלּו ּגֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  .ִאין
  

ֵח  ּכַ ָיֵתיב ְוָקָאַמרִזיְמִנין ַאׁשְ    :יּה ּדְ
ַחת ְיֵדי ֵעֵדי ֲחִתיָמה  ט יֹוֵצא ִמּתַ ר.  - ֲאִפיּלּו ּגֵ ׁשֵ   ּכָ

  
  :ַאְלָמא ָקָסַבר

ּיֹ ם, ֵאין ְצִריִכין ׁשֶ ִדיַנת ַהּיָ ט ִמּמְ ֵהִביאּו ּגֵ ַנִים ׁשֶ ם". ׁשְ ב ּוְבָפֵנינּו ֶנְחּתַ ָפֵנינּו ִנְכּתַ   אְמרּו: "ּבְ
  

י ַאִסיָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ
ָקָתֵני:  א ּדְ ה, ֵריׁשָ א ֵמַעּתָ   ֶאלָּ

ַנִים אֹוְמִרים" ב" :ׁשְ ָפֵנינּו ִנְכתַּ ם"  :ְוֶאָחד אֹוֵמר ,"ּבְ ָפַני ֶנְחתַּ סּול,  -"ּבְ   ּפָ

י ְיהּוָדהוְ  יר ַרּבִ   , "ַמְכׁשִ
ֵניֶהם, ּדְ ַטְעָמא  ַחת ְיֵדי ׁשְ ט יֹוֵצא ִמּתַ   ֵאין ַהּגֵ

ַחת ְיֵדי ׁשְ  ט יֹוֵצא ִמּתַ ֵר  -ֵניֶהם ָהא ּגֵ ַנן? ַמְכׁשְ   י ַרּבָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   .ִאין

  
  ְוָהא ִזְמִנין לֹא ָאַמְרּתָ ָלן ָהִכי! 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ּמֹוט ּלא ּתִ   .ָיֵתד ִהיא ׁשֶ
  
  

    רש"י

. דהשליח מתחת יד עד כתיבה
   נאמן כשנים:

. ואע''פ ששניהם פסול
   הביאוהו:

   . פעם אחרת:זימנין
   . ר' אסי לר' אמי:אשכחיה
  ון זה אמת:. לשון אחריתד היא
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ָנה     ִמׁשְ
ם ּבַ  ּיֹום ְוֶנְחתַּ ב ּבַ   יֹום, ִנְכתַּ

ם ּבַ  ְיָלה ְוֶנְחתַּ ּלַ   ַלְיָלה, ּבַ
ְיָלה ְונֶ  ּלַ ּיֹום ּבַ ם ּבַ ר -ְחתַּ ׁשֵ   . ּכָ

ְיָלה  ּלַ ם ּבַ ּיֹום ְוֶנְחתַּ סּול.  -ּבַ   ּפָ
ְמעֹון י ׁשִ יר.  ַרּבִ   ַמְכׁשִ

ָהָיה  ְמעֹוןׁשֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְיָלה  ּלַ מּו ּבַ ּיֹום ְוֶנְחתְּ בּו ּבַ ְכתְּ ּנִ ין ׁשֶ יטִּ ל ַהּגִ סּוִלין –ּכָ   ,ּפְ

ים י ָנׁשִ יטֵּ   .  חּוץ ִמּגִ
   

ָמָרא    ּגְ

ַמר    :ִאיּתְ
ין?  ִגיּטִ נּו ְזַמן ּבְ יּקְ ֵני ָמה ּתִ   ִמּפְ

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

ת ֲאחֹותֹו.  ּום ּבַ   ִמׁשּ
  

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 
ירֹות.  ּום ּפֵ   ִמׁשּ

  
י יֹוָחָנן?  ַרּבִ   ֵריׁש ָלִקיׁש ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר ּכְ

  
ִכיָחא. ^ :ךְ ָאַמר לָ    יז,ב   ְזנּות לֹא ׁשְ

  
ֵריׁש ָלִקיׁש? ְוַר  י יֹוָחָנן ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר ּכְ   ּבִ
  

ַעת ְנִתיָנה.  ירֹות ַעד ׁשְ ַעל ּפֵ   ָקָסַבר: ֵיׁש ַלּבַ
  

ְמעֹון.  י ׁשִ יר ַרּבִ ּום ָהִכי ָקא ַמְכׁשִ ָלָמא ְלֵריׁש ָלִקיׁש, ִמׁשּ ׁשְ   ּבִ
י יֹוָחָנן, ַמאי ַטְעָמא  א ְלַרּבִ יּדְ ֶאלָּ ְמעֹון ַמְכׁשִ י ׁשִ   ר? ַרּבִ

  
י יֹוָחָנן:  ךְ ָאַמר לָ    ַרּבִ

א  יּבָ ְמעֹון ָלא ָקָאִמיָנא. ּדְ ַאּלִ י ׁשִ   ַרּבִ
ַנן.  ַרּבָ א ּדְ יּבָ י ָקָאִמיָנא, ַאּלִ   ּכִ

  
ַנן.  ְמעֹון ְלַרּבָ י ׁשִ ין ַרּבִ א ּבֵ ִאיּכָ י יֹוָחָנן, ַהְיינּו ּדְ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ   ּבִ

ין ַר  א ּבֵ א ְלֵריׁש ָלִקיׁש, ַמאי ִאיּכָ ַנן? ֶאלָּ ְמעֹון ְלַרּבָ י ׁשִ   ּבִ
  

יֵרי  יַנְייהּו. ּדְ ּפֵ א ּבֵ ַעת ֲחִתיָמה ִאיּכָ ִתיָבה ְוַעד ׁשְ ַעת ּכְ ְ   ִמׁשּ
  

ְמִעיַנן ְלהוּ  ָכא ׁשָ    !ְוָהא ִאיּפְ
ַמר ִאּתְ    :ּדְ

  ֵמֵאיָמַתי מֹוִציִאין ְלֵפירֹות? 
י יֹוָחָנן ִתיָבה ַרּבִ ַעת ּכְ ְ    .ָאַמר: ִמׁשּ

ַעת ְנִתיָנה! ְוֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמ  ְ   ר: ִמׁשּ
  

  ֵאיּפּוְך.  
   

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ר" ׁשֵ ָלד ּכָ ת ַהּוָ סּוִלים, ְוִאם ִניסֵּ ין ּפְ יטִּ ה ּגִ לׁשָ   , "ׁשְ
ָנָתן!  ַתּקָ   ַמה הֹוִעילּו ֲחָכִמים ּבְ

  
אּדִ ַאֲהנּו  ׂשֵ יּנָ ה לֹא ּתִ ִחיּלָ    .ְלַכּתְ

    רש"י

  מתני' 
. היינו חד יומא נכתב בלילה ונחתם ביום

   ואין כאן גט מוקדם:
. מוקדם הוא דמשמע ביום ונחתם בלילה

דמההוא יומא איגרשה ולא איגרשה עד 
   למחר ובגמרא מפרש מאי פסוליה:

   . של מכר ומתנה והלואה:כל הגיטין
. דאתי למטרף לקוחות מיומא פסולין

   א כדין:דכתיבה ושל
. דלאו לגוביינא עבידא חוץ מגיטי נשים

   ובגמרא מפרש לה:
  

  גמ' 
. כיון דלאו מפני מה תיקנו זמן בגיטין

   שטרא דגוביינא הוא:
. והיא אשתו ושמא משום בת אחותו

תזנה תחתיו וחס עליה שלא תחנק וכותב 
לה גט בלא זמן ונותן לה וכשמעידין 
עליה בבית דין מוציאה גיטה ואומרת 

   רושה הייתי ופנויה באותה שעה:ג
. שמזמן הגט ואילך אם משום פירות

ימכור הבעל בפירות נכסי מלוג שלה 
תגבם ואם לא היה בו זמן יהיה מוכר 
והולך וכשתתבע לדין הויא ידה על 
התחתונה שיאמר לה קודם גירושין 

 מכרתי: 
   . ולא חשו בה רבנן:לא שכיח

 . הלכך זמן כתיבת גט לאעד שעת נתינה
מהני מידי דכי אתיא למיטרף בעיא 

   לאתויי סהדי אימת מטא גיטא לידה:
. בגט מוקדם משום הכי מכשר ר' שמעון

כדאמר לקמן קסבר ר' שמעון כיון שנתן 
עיניו לגרשה שוב אין לו פירות הלכך אם 
אתיא למיטרף לקוחות דפירות מיום 
כתיבה שפיר עבדא וטעמא דרבנן לקמיה 

   מפרש:
. דאמר זמן משום בת ןאלא לרבי יוחנ
   אחותו איתקן:

. הא מאי טעמא דרבי שמעון דמכשיר
זמנין דזנאי באותו יום ועודנה אשת איש 
דכל זמן שלא נחתם לא ניתן לה 
וכשמעידין על זנותה מוציאה גיטה 
וכתוב בו מאותו יום ואומרת גרושה 

   הייתי:
. דלר''ש אליבא דר' שמעון לא קאמינא

אחותו איתקן ודאי זמן לאו משום בת 
   אלא משום פירות:

. דמשום הכי פסלי רבנן אליבא דרבנן
   דקא סברי זמן משום בת אחותו:

. דאמר לרבנן משום בשלמא לר' יוחנן
   בת אחותו ולר' שמעון משום פירות:

. היינו דאיכא בין רבי שמעון לרבנן
טעמא דפלוגתייהו בהכי לרבנן פסול גט 
מוקדם משום בת אחותו ולר''ש כשר 
דקסבר זמן משום פירות איתקן והלכך 
גט מוקדם כשר דאי טרפא משעת כתיבה 

   שפיר טרפא דהא נתן עיניו לגרשה:
. במאי פליגי ואמאי פסלי רבנן מאי איכא

   הא שפיר טרפא דהא להכי איתקן זמן:
. דלרבנן לא בעיא עד שעת חתימה

למיטרף אלא מחתימה ואילך הלכך 
מוקדם פסול דכי מפקא ליה אתיא 
למיטרף מיום כתיבה דסברי בו ביום 

   נחתם:
   . לרבי יוחנן וריש לקיש:שמעינן להו

. ואחד מהם יש עליו ג' גיטין פסולין
עדים ואין בו זמן ותנן דאם ניסת הולד 

   כשר כיון דאי עבד שפיר דמי:
. משום בת מה הועילו חכמים בתקנתם

   אחותו ומשום פירות:
כי . וכיון דהאהנו דלכתחילה לא תינשא

הוא אי בעי לכתוב גט בלא זמן לחפות 
על בת אחותו או למכור בפירות לא כתבו 
ליה סופרי הדיינים ולא חתמי עליה 

  סהדי:



66                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

  
יֵד  ְזֵייּה ִלְזַמן ּדִ   ?ַמאי – ִויֲהֵביּה ִניֲהָלּה  יּה ּגַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יַנן.  אי ָלא ָחְייׁשִ   ְלַרּמַ
  

ת  ּבָ ָנה, חֶֹדׁש, ׁשַ בּוַע, ׁשָ תּוב ּבֹו, ׁשָ   ַמאי?  -ּכָ
  

  ָאַמר ֵליּה 
ר.  ׁשֵ   ּכָ

  
ָנָתןוּ  ַתּקָ   ?ַמה הֹוִעילּו ֲחָכִמים ּבְ
  

יּה  ַקּמֵ בּוַע ּדְ ַבְתֵריּה. ,ַאֲהנּו ְלׁשָ בּוַע ּדְ    ּוְלׁשָ
  

ְנָיא? ְפָרא ִאי ִמּפַ יָמא ָהִכי, יֹוָמא ּגּוֵפיּה ִמי ָיְדִעיַנן ִאי ִמּצַ ִאי לֹא ּתֵ    !ּדְ
א ַבְתֵריּה  ,ֶאלָּ יּה ּוְליֹוָמא ּדְ ַקּמֵ    ,ְליֹוָמא ּדְ

יּה  ַקּמֵ בּוַע ּדְ ַבְתֵריּה.  ,ָהָכא ַנִמי ַאֲהֵני ְלׁשָ בּוַע ּדְ   ּוְלׁשָ
  
  

  : ָרָבאלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 
ָתֵביּה    ,איח יּה ^ּכְ ִכיְסּתֵ יס  ,ְואֹוְתֵביּה ּבְ ּיֵ יּפַ יָסה, תִּ ּיְ ִאי ִמּפַ    !ַמאי –ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יּה.  ים ֱאיָנׁש ּפּוְרֲענּוָתא ְלַנְפׁשֵ   לֹא ַמְקּדִ
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ִניָסן ְתִבי ּבְ ִמיּכַ ם, ּדְ ִדיַנת ַהּיָ ִאים ִמּמְ ין ַהּבָ יּטִ ֵרי.  ּגִ ׁשְ   ְולֹא ָמטּו ַעד ּתִ

ָנָתםַמה ה ַתּקָ   ! ֹוִעילּו ֲחָכִמים ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ָהְנהּו, ָקָלא ִאית ְלהּו.  

   
  
  

    רש"י

. גזייה לזמן ויהביה ניהלה
לאחר שכתב בו זמן חתכו כדי 
לחפות על בת אחותו או למכור 
בפירות ויהביה ניהלה ואמרי' 
דגט שאין בו זמן אם ניסת הולד 

וכשמוציאתו הרי היא  כשר
בחזקת מגורשת ולא מיקטלה 

   מה הועילו חכמים בתקנתן:
. לרמאות לרמאי לא חיישינן

כזה שהוא ניכר ונגלה לא עבידי 
אינשי דעבדי ולא חשו רבנן 

   להכי:
. זמנו בשבוע פלונית של כתוב בו

יובל ולא כתב איזו שנה או כתב 
שנה ולא כתב חדש או כתב חדש 

כתב שבת ולא ולא כתב שבת או 
   כתב יום מאי:

   . לכתחילה:א''ל כשר
. מה הועילו חכמים בתקנתם

הא לא ממנעי מלמכתביה 
   נהליה:

. שאם זינתה לשבוע דקמיה
   תיהרג:

. לפירות שאם ולשבוע דבתריה
ימכור בהם תוציא גיטה ותגבם 
ואי אפשר לפרש דלשבוע 
דקמיה אהני לפירות שלא 
תטרפם מלקוחות דבלאו זמן 

טרפה דידה על  נמי לא
התחתונה עד דמייתה ראיה 
דבתר גירושין זבין ולשבוע 
דבתרא לא מהני לזנות דלא 
תיקטול דבלאו זמן נמי לא 

 מיקטלה דספק נפשות להקל:
. ימים ואותביה בכיסתיה

   רבים:
. בהדיה בקטטות דאי מפייסה

   שביניהם:
. ולא יגרשנה ולא תיפייס

איפייסה וגרשה ומכי מטא 
   א דאגרשה:גיטה לידה הו

. לא רגילי לא מקדים כו'
למיעבד הכי לאנוחי בכיסתיה 
דכיון דלא ניחא ליה בגירושין 
פורענות הוא לגביה ולא מקדים 

   ליה:
. בין מה הועילו חכמים בתקנתן

לענין פירות בין לענין זנות 
   דטרפה לקוחות מיום הכתיבה:

. ובין לענין זנות קלא אית להו
אתויי ובין לענין פירות בעיא ל

  ראיה אימת מטא גיטה לידה:
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ַמר    :ִאיּתְ

  ֵמֵאיָמַתי מֹוִנין ְלֵגט? 
  ָאַמר:  ַרב

ַעת ְנִתיָנה,  ְ   ִמׁשּ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ִתיָבה.  ַעת ּכְ ְ   ִמׁשּ
  

ֲעָיאַרב ַמְתִקיף ָלּה  ר הֹוׁשַ   : ָנָתן ּבַ
מּוֵאל, יֹלִ  ָחֵצר ַאַחת, ׁשְ ים ּבְ י ָנׁשִ ּתֵ   אְמרּו: ׁשְ

ֶרת!? וְ זֹו ֲאסּוָרה    זֹו מּוּתֶ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ּה מֹוִכיַח ָעֶליָה.  יּטָ ּה מֹוִכיַח ָעֶליָה, ְוזֹו ְזַמן ּגִ יּטָ   זֹו ְזַמן ּגִ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ַרב, ּדְ ּתַ

ְנָיא  ָווֵתיּה ּתַ מּוֵאל. ּדִ ּכְ   ׁשְ
  
ָווֵתיּה " ְנָיא ּכְ   : "ַרבּדְ ּתַ
ים, " ה ֳחָדׁשִ לׁשָ ֶרְך ׁשְ ּדֶ ִליַח ּבַ ָהה ׁשָ תַּ ּתֹו ְוִנׁשְ ט ְלִאׁשְ ֹוֵלַח ּגֵ   ַהׁשּ

ים,  ה ֳחָדׁשִ לׁשָ ין ׁשְ ט ְלָיָדּה ְצִריָכה ְלַהְמתִּ יַע ּגֵ ִהּגִ ׁשֶ   ּכְ
ן  ין,  - ּוְלֵגט ָיׁשָ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ

ֲה  ּה ׁשֶ   . "ֵרי לֹא ִנְתַייֵחד ִעּמָ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ מּוֵאלּדִ ּתַ   : "ׁשְ
ּתֹו, " ט ְלִאׁשְ ִליׁש ּגֵ ׁשְ   ַהּמַ

ים,  ה ֳחָדׁשִ לׁשָ א ְלַאַחר ׁשְ ֵנהּו ָלּה ֶאּלָ תְּ   ְוָאַמר לֹו: ַאל תִּ
ָתנֹו ָלּה  ּנְ ֶ ד,  -ִמׁשּ א ִמּיָ ׂשֵ ֶרת ִליּנָ   מּותֶּ

ן  ׁשִ  - ּוְלֵגט ָיׁשָ   ין, ֵאין חֹוׁשְ
ּה  ֲהֵרי לֹא ִנְתַייֵחד ִעּמָ   .  "ׁשֶ

  
ֲהָנא יוְ  ַרב ּכָ ּפִ יוְ  ַרב ּפַ ִתיָבה,  ַרב ַאׁשִ ַעת ּכְ ְ   ָעְבִדי ִמׁשּ
א ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ ַעת ְנִתיָנה.  ַרב ְיהֹוׁשֻ ְ   ָעְבִדי ִמׁשּ

  
   :ְוִהְלְכָתא

ִתיָבה.   ַעת ּכְ ְ   ִמׁשּ
   

  
  

    רש"י

. ג' חדשים מאימתי מונין לגט
   שהאשה צריכה להמתין:

. של אדם ב' נשים בחצר אחת
א' שפירש לים ומסר שני גיטין 
לשתי נשיו בו ביום אלא שזה 
קדם לזה כתיבתו חדש 
ולשמואל זו תינשא לסוף ב' 
חדשים וזו לסוף ג' יתמהו בני 

   יום א':אדם שראו שנתגרשו ב
. לקמן (דף עט:) תנינא גט ישן

דאין אדם מגרש בגט ישן 
ואיזהו גט ישן כל שנתייחד עמה 
מאחר שכתבו לה וטעמא שמא 
יאמרו גיטה קודם לבנה שמא 
תתעבר ותלד בין כתיבתו 
לנתינתו ולאחר זמן יאמרו הגט 

   קדם ובזנות נתעברה:
. מסר הגט לשליש כדי המשליש

והוא לגרשה בו לסוף ג' חדשים 
   הלך לדרכו:

. דמשעת מותרת לינשא מיד
  כתיבה מנינן:
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        יח, איח, איח, איח, א .10
ַמר    :ִאיּתְ

ֶטת? ֵמ  ּמֶ תּוָבה ְמׁשַ   ֵאיָמַתי ּכְ
  ַרב ָאַמר: 

ְזקֹוף.  ְפּגֹום, ְוּתִ ּתִ ֶ   ִמׁשּ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ּלא ָזְקָפה,  י ׁשֶ ְגָמה ַאף ַעל ּפִ   ּפָ
ְגָמה.  ּלא ּפָ י ׁשֶ   ָזְקָפה ַאף ַעל ּפִ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ַרב, ּדְ ּתַ
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ מּוֵאל. ּדִ ּתַ   ׁשְ

  
ְנָיא כְּ "   : "ַרבּדְ ָווֵתיּה ּתַ
ֶטת? ֵמֵא " ּמֶ תּוָבה ְמׁשַ    יָמַתי ּכְ

ְפּגֹום ְוִתְזקֹוף.  תִּ ֶ   ִמׁשּ
ְגָמה ְולֹא ָזְקָפה,    ּפָ
ְגָמה  ְפּגֹום ְוִתְזקֹוף - ָזְקָפה ְולֹא ּפָ תִּ ֶטת, ַעד ׁשֶ ּמֶ   . "ֵאיָנּה ְמׁשַ

  
ָווֵתיּה " ְנָיא ּכְ מּוֵאלּדִ ּתַ   : "ׁשְ
ה ,אֹוֶנס, ּוְקָנס, ּוִפיּתּוי" ָ ת ִאׁשּ    :ּוְכתּוּבַ

ִמְלֶוה  ָקָפן ּבְ ּזְ ִטין,  -ׁשֶ ּמְ   ְמׁשַ
ִטין. - ְוִאם ָלאו  ּמְ   ֵאין ְמׁשַ

   

ִמְלֶוה?    ֵמֵאיָמַתי ִנְזָקִפים ּבְ
ין ּדִ ַעת ַהֲעָמָדה ּבַ ְ   .  ִמׁשּ

   
  
  

    רש"י

. כשאר שטר מאימתי כתובה
   חוב ומשמטתה שביעית:

. שתפרע קצת דגלי משתפגום
   דעתה דעומדת ליגוש וליפרע:

. עליו המותר במלוה ותזקוף
דנפקא לה משום כתובה ומעשה 
ב''ד שאינו משמט וחל עלה שם 

   שטר חוב:
דגלי דעתיה בפרעון . כיון פגמה

   קרינא ביה לא יגוש:
   . במלוה:זקפה
. את הבתולה חייב חמשים אונס
   כסף:
  . דמוציא שם רע:וקנס

. כלומר מאימתי נזקפין
   מאימתי הויא כזקיפה:

  . הרי היא כזקיפה:העמדה
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        יח, איח, איח, איח, א .11
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ְמָיא,  ין ּדָ ית ּדִ ה ּבֵ ַמֲעׂשֵ ה ּכְ תּוּבָ   ּכְ
ה ּבֵ  ְיָלה ַמה ַמֲעׂשֵ ּלַ ִמין ּבַ ּיֹום ְוֶנְחּתָ ִבין ּבַ ין ִנְכּתָ ְיָלה.  -ית ּדִ ּלַ ֶמת ּבַ ּיֹום ְוֶנְחּתֶ ֶבת ּבַ ה ִנְכּתֶ תּוּבָ   ַאף ּכְ

  
ֵתיּה  תּוּבָ ר ַרבּדְ ּכְ יא ּבַ י ִחּיָ ְיָלה,  ַרּבִ ּלַ ּיֹום ְוִאיְחתּום ּבַ   ִאיְכתּוב ּבַ

י. ַרבֲהָוה     ָהָתם ְולֹא ָאַמר ְלהּו ְולֹא ִמיּדֵ
  

מּוֵאל ְסִביָרא ֵליּה  :ֵליָמא ׁשְ   .ּכִ
  

אֹותֹו ִעְנָין ָהוּו.    ֲעסּוִקין ּבְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י ָצדֹוקָאַמר " ר ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבַ   : ַרּבִ

אֹותֹו ִעְנָין ֵאין ֲעסּוִקין ּבְ ׁשֶ א ּכְ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ
אֹותֹו ִעְנָין  ר –ֲאָבל ֲעסּוִקין ּבְ ׁשֵ   .  "ּכָ

   
  
  
  

    רש"י

. דתנאי ב''ד כמעשה ב''ד דמיא
   היא:

. חיוביה משום מה מעשה ב''ד
ג דלא פסק דין הוא ואע''

איחתים הלכך אין שם הקדמה 
   ונכתבים ביום ונחתמין בלילה:

. משעת כתיבה אף כתובה
דנכנסה לחופה דקירוב חתנות 
הוא חייל שעבודה ואע''ג דלא 

   אחתים:
. עסוקים באותו ענין הוו

מכתיבה עד חתימה ואפי' בשאר 
   שטרות כשר:

. דשטרות הנכתבים לא שנו
   ביום ונחתמים בלילה פסולים:

. כיון בל עסוקים באותו עניןא
שהעדים מזומנים לחתום אלא 
שבעל כרחם צריכים להמתין עד 
שיסיים הסופר את השטר אע''ג 
   דאיתרמי ליה חתימה לאורתא:

. שהרי משעת כתיבה נמי כשר
  אית ליה קלא:
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        בבבב- - - - יח, איח, איח, איח, א .12
ְיָלה "[ ּלַ ם ּבַ ּיֹום ְוֶנְחתַּ סּול - ּבַ   . ]ּפָ

ְמעֹון י ׁשִ יר ַרּבִ   . "ַמְכׁשִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְמעֹוןּדְ ַמאי ַטְעָמא  י ׁשִ    ?ַרּבִ

  
ירֹות.  ּה, ׁשּוב ֵאין לֹו ּפֵ ַתן ֵעיָניו ְלָגְרׁשָ ּנָ יָון ׁשֶ   ָקָסַבר: ּכֵ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ְמעֹון י ׁשִ יר ַרּבִ ר,  לֹא ִהְכׁשִ א ְלַאְלּתַ   ֶאּלָ
ָרה ָיִמים  אן ְוַעד ֲעׂשָ    .לֹא –ֲאָבל ִמּכָ

  
יס.    יח,ב ּיֵ א ּפִ ּמָ יַנן ׁשֶ   ָחְייׁשִ

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ָרה ָיִמים אן ְוַעד ֲעׂשָ    ,ֲאִפיּלּו ִמּכָ
ָתאּדְ ִאם ִאיָתא  יס, ָקָלא ִאית ֵליּה ְלִמיּלְ ּיֵ    .ּפִ

  
  
  

    רש"י

. וכי טרפה מזמן אין לו פירות
 כתיבה בדין טרפה:

. את אשתו בתוך כך שמא פייס
   יה והוי גט ישן:ובא על

. קלא אית ליה למילתא
שהשכנים והשכנות שומעין תגר 
וקטטה שבין איש לאשתו 
וכאשר ישקוט את ריבם הכל 

  מרגישים:
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        יט, איט, איט, איט, א    ––––    יח, ביח, ביח, ביח, ב .13
ַמר    :ִאיּתְ

ָרה י" :ָאַמר ַלֲעׂשָ ּתִ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ    :"ּכִ
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ַנִים  ּום ֵעִדים,  - ׁשְ   ִמׁשּ

ם  ַנאי.  -ְוכּוּלָ ּום ּתְ   ִמׁשּ
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

ּום ֵעִדים.  ם ִמׁשּ   ּכּולָּ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ֶכם :ִאיֵליָמא נַ  -  "לֹא ָאַמר ְלהּו: "ּכּולְּ י" " :ןְוָהא ּתְ תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ ָרה: "ּכִ    –ָאַמר ַלֲעׂשָ

ַנִים חֹוְתִמיןֶאָח     ! (גיטין סו:) "ד ּכֹוֵתב ּוׁשְ
א  ֶכם" :ָאַמר ְלהוּ ּדְ ֶאּלָ   ."ּכּוּלְ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

יֹוֵמיּה ּדְ  ְייהּו ּבְ ֵרי ִמיּנַ י ּתְ    .ֲחתּום ּבֵ
אן ְוַע  ָרה ָיִמיםְוִאיָנְך ִמּכָ    .ד ֲעׂשָ

ֲאַמר אי" :ַמאן ּדַ ּנַ ּום ּתְ ר.  - "ִמׁשּ ׁשֵ   ּכָ
ֲאַמר ּום ֵעִדים" :ּוַמאן ּדַ סּול.  - "ִמׁשּ   ּפָ

  
   ,ִאי ַנִמי

סּול,  ְמָצא ֶאָחד ֵמֶהם, ָקרֹוב, אֹו ּפָ ּנִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
ֲאַמר ַנאי" :ְלַמאן ּדַ ּום ּתְ ר - "ִמׁשּ ׁשֵ   . ּכָ
ֲאַמר וּ " :ְלַמאן ּדַ סּול – "ם ֵעִדיםִמׁשּ    .ּפָ

  
ה  ִחיּלָ ּתְ סּולִאי ֲחתּום ּבַ    – ָקרֹוב אֹו ּפָ

ר,  :ָאְמִרי ָלּה  ׁשֵ   ּכָ
סּול.  :ְוָאְמִרי ָלּה    ּפָ

  
ר :ָאְמִרי ָלּה " ׁשֵ ַנאי הּוא.  -  "ּכָ   ּתְ
סּול –ָאְמִרי ָלּה " ָעְלָמא.  -  "ּפָ ָטרֹות ּדְ ׁשְ   ָאֵתי ְלִאיְחלּוֵפי ּבִ
  

ָרה ָאַמר ְלהוּ ּדְ ַההּוא  י",  :ָלֲעׂשָ ּתִ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ   "ּכִ
יֹוֵמיּה  ְייהּו ּבְ ֵרי ִמיּנַ י ּתְ    ,ֲחתּום ּבֵ

ָרה ָיִמים,  - ְוִאיָנְך  אן ְוַעד ֲעׂשָ   ִמּכָ
יה  ן ֵלִויּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   , ַרּבִ

ְמעֹון^ :ָאַמר ֵליּה   יט,א י ׁשִ ַדאי הּוא ַרּבִ ׁשְ  ,ּכְ ָחק. ִלְסמֹוְך ָעָליו ּבִ   ַעת ַהּדְ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָהָאַמר 
ר,  א ְלַאְלּתַ ְמעֹון ֶאּלָ י ׁשִ יר ַרּבִ   לֹא ִהְכׁשִ

ָרה ָיִמיםֲאָב  אן ְוַעד ֲעׂשָ   לֹא!  -  ל ִמּכָ
  

י יֹוָחָנן ְסִביָרא ֵליּה.  ַרּבִ ַהִהיא, ּכְ   ּבְ
  

י יֹוָחָנןְוָהָאַמר    : ַרּבִ
ּום ֵעִדים,  ַנִים ִמׁשּ   ׁשְ

ן ַנאי! ִמׁשּ  ְוכּוּלָ   ּום ּתְ
  

ֵריׁש ָלִקיׁש ְסִביָרא ֵליּה.   ַהִהיא, ּכְ   ּבְ
  

    רש"י

. נתכוין אמר ר' יוחנן שנים
   לחתום בו לשם עדים:

. לא החתים בו אלא וכולם
לביישה ברבים ותנאי גמור 
הטיל בגט זה דלא ליהוי גיטא 

   ותמין בו כולן:אלא א''כ ח
. נתכוון כולם משום עדים

   להחתימם:
. וקשיא ושנים חותמין

לתרוייהו דאמרי כולם צריכים 
   לחתום:

. דלא שוויא אלא דאמר כולכם
   גיטא עד דחתימי כולהו:

. בין משום תנאי מאי בינייהו
בין משום עדים כולם צריכים 
לחתום דה''נ תנן בסיפא דההיא 

ד כולכם כתבו גט לאשתי אח
   כותב וכולם חותמין:

. וקודם שנתנו ועד עשרה ימים
   לה חתמו כולן:

. דלא ומ''ד משום עדים פסול
הוי עדות שלימה עד שיחתמו 
כולם וכיון דכולם לא חתמו 

   ביום כתיבתו הוי ליה מוקדם:
. נמצא א' מהן קרוב או פסול

וקי''ל בסנהדרין (דף ט.) אפילו 
מאה עדים ונמצא אחד קרוב או 

   עדותן בטלה:פסול 
אי חתים בתחילה קרוב או 

. בשנים הראשונים חתום פסול
   הקרוב וכולן חתמו בו ביום:

. למאן דאמר אמרי לה כשר
משום תנאי דאע''ג דאיחתים 
ברישא קרוב או פסול העדות 
תתקיים בראויים לעדות והוא 
יחשב לתנאי דמסתמא את 
הכשרים מינה לשם עדות 

   והקרוב לתנאי:
י בשטרות אתי לאיחלופ

. דכיון דחתם ברישא דעלמא
אתי למימר זה ודאי לשם עדות 
חתם ויכשירו קרוב בכל 

   השטרות:
. כולכם ההוא דאמר לעשרה

 כתבו גט לאשתי:
. כדאי הוא רבי שמעון

דמתניתין דאמר נכתב ביום 
   ונחתם בלילה כשר:

. לסמוך עליו בשעת הדחק
שהלך זה לדרכו או ניסת כבר 

   בגט זה:
   . לרבי יהושע בן לוי:סבירא ליה

. ואין כאן וכולן משום תנאי
הקדמה דתנאי נינהו ואפילו 

  לרבנן כשר:
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        יט, איט, איט, איט, א .14

ָנה     ִמׁשְ
ּכֹ    :ל ּכֹוְתִביםּבַ

ְדיֹו,    ּבִ
ַסם,    ּבְ

ִסיְקָרא,    ּבְ
  ּוְבקֹומּוס, 

  ּוְבַקְנַקְנּתּום, 
יָמא.  ל ַקּיָ הּוא ׁשֶ ָבר ׁשֶ   ּוְבָכל ּדָ

  
   :ֵאין ּכֹוְתִבין

ִקין ַמׁשְ    ,לֹא ּבְ
  ֵמי ֵפירֹות, ְולֹא ּבְ 

ים.  ֵאינֹו ִמְתַקּיֵ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ   ְולֹא ּבְ
  

   :ל ּכֹוְתִביןַעל ַהּכֹ
ל ַזִית,    ַעל ֶהָעֶלה ׁשֶ

ָרה.  ל ּפָ ֶרן ׁשֶ   ְוַעל ַהּקֶ
ָרה.    ְונֹוֵתן ָלּה ֶאת ַהּפָ

ל ֶעֶבד ְונֹוֵתן ָלּה ֶאת ָהֶעֶבד.    ַעל ָיד ׁשֶ
  

ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
   :ֹוְתִביןֵאין כּ 

ים,  ׁש ּבֹו רּוַח ַחּיִ ּיֵ ָבר ׁשֶ   לֹא ַעל ּדָ
  .  ְולֹא ַעל ָהאֹוָכִלים

   

ָמָרא             ּגְ

יוֹ " יֹוָתא.  - "ּדְ   ּדְ
א.  - "ַסם"   ַסּמָ
ר ָחָנהָאַמר  - "ִסיְקָרא" ר ּבַ ה ּבַ ָמּה. ַרּבָ   : ִסְקְרָתא ׁשְ
  קּוָמא.  -  "קֹומּוס"
ר ּבַ ָאַמר  - "ַקְנַקְנּתּום" ה ּבַ מּוֵאלָאַמר  ר ָחָנהַרּבָ ֵפי.  ׁשְ ּכָ אּוׁשְ א ּדְ   : ַחְרּתָ
   

  
  
ים" הּוא ִמְתַקּיֵ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ   וכו'.  "ּבְ
  

   ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי
  

ָתֵני  י ֲחִניָנאְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ   : ַרּבִ
א" ֵמי ְטִרּיָ ָתבֹו ּבְ ר –ַאְפָצא וַ  ,ּכְ ׁשֵ   . "ּכָ
  

ֵני  יאּתָ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ֲאָב " ָתבֹו ּבַ חֹורּכְ ׁשְ יחֹור  ,ר, ּבִ ר –ּוְבׁשִ ׁשֵ   .  "ּכָ
   

  
  
  

    רש"י

  מתני' 
   . תלושה:על העלה של זית

. בגמרא ונותן לה את הפרה
   מפרש טעמא:

  
  גמ' 

   . אורפימנ''ט:סמא
. צבע אדום שקורין סקרתא

   מיניא''ו. קומא. שרף האילן:
  ט. אדרמינ''חרתא דאושכפי

   : צבע שחור}{
. מי גשמים לשון במי טריא

מורי מי טריא מים ששורים בו 
פרי שהוא כעין עפצים גל''ש 

עפצים (גידולים טפיליים {
   :בעלה האלון)}

. ששף העופרת במים באבר
   ומשחירים:

   . פחמין:בשחור
  . חרתא דאושכפי:ובשיחור
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        יט, איט, איט, איט, א .15
ַמר    :ִאיּתְ

ת,  ּבָ ׁשַ י ִסיְקָרא, ּבְ ּבֵ יֹו ַעל ּגַ ֲעִביר ּדְ   ַהּמַ
י יֹוָחָנן ְרַוְייהוּ  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ    :ְדָאְמִרי תַּ

ִים:  ּתַ יב ׁשְ   ַחּיָ
ּום ּכֹוֵתב,  -  ַאַחת   ִמׁשּ

ּום מֹוֵחק - ְוַאַחת     .ִמׁשּ
  
יֹו, ּדְ  י ּדְ ּבֵ   יֹו ַעל ּגַ

י ִסיְקָרא ּבֵ טּור.   - ִסיְקָרא ַעל ּגַ   ּפָ
יֹו,  י ּדְ ּבֵ   ִסיְקָרא ַעל ּגַ

יב,    ָאְמִרי ָלּה: ַחּיָ
טּור.  :ְוָאְמִרי ָלּה    ּפָ

  
יב :ָאְמִרי ָלּה "   מֹוֵחק הּוא.  - "ַחּיָ

טּור    .ְמַקְלֵקל הּוא -  "ָאְמִרי ָלּה ּפָ
  
  
  
  

    רש"י

תיות של . שתי אועל גבי סיקרא
סיקרא והעביר עליהם דיו 

   בשבת:
. ע''מ לכתוב שתי אותיות מוחק

בשבת חייב וזה מוחק 
התחתונות סיקרא וכתב 

  העליונות דיו:
. שהרי הוא בתחילה לא פטור

   כתב ולא מחק:
. ולא כותב שמתחילה מוחק הוא

   היה כתוב הגון מעתה:
. והוה ליה כמוחק מקלקל הוא

ע''מ שלא לכתוב ולמאן 
חייב לא הוה מקלקל כל כך דמי

  שהרי כתבו ניכר:
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        בבבב- - - - יט, איט, איט, איט, א .16
ָעא ִמינֵּ  י יֹוָחָנןֵמ  ֵריׁש ָלִקיׁש יּה ּבְ   : ַרּבִ

מּו?  ִסיְקָרא, ְוַיְחּתְ בּו ָלֶהם ּבְ ְכתְּ ּיִ ֵאין יֹוְדִעים ַלֲחתֹום, ַמהּו ׁשֶ   ֵעִדים ׁשֶ
ָתב?  ָתב, אֹו ֵאינֹו ּכְ ָתב ֶעְליֹון, ּכְ   ּכְ

  
ָתב    .ָאַמר ֵליּה: ֵאינֹו ּכְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ינּו,  נּו ַרּבֵ ְדּתָ   ַוֲהלֹא ִליּמַ
ת!  -ָתב ֶעְליֹון כְּ  ּבָ ָתב ְלִעְנַין ׁשַ   ּכְ
  

ין ָאנּו ְמַדּמִ ֵני ׁשֶ ה? ,ָאַמר ֵליּה: ְוִכי ִמּפְ ה ַמֲעׂשֶ    !ַנֲעׂשֶ
  
  
  

ַמר:    ִאיּתְ
ֵאין יֹוְדִעים ַלֲחתֹום    :ֵעִדים ׁשֶ

  ָאַמר:  ַרב
יוֹ ְמָקְרִעין ָלֶהם ְנָייר ָחָלק, וּ  ָרִעים ּדְ ִאים ֶאת ַהּקְ    .ְמַמּלְ

מּוֵא וּ    ָאַמר:  לׁשְ
ֲאָבר.    ּבַ

  
ךְ  "ֲאָבר"ּבַ     ?!ָסְלָקא ַדְעּתָ

יאְוָהָתֵני  י ִחּיָ   : ַרּבִ
יחֹור " חֹור, ּוְבׁשִ ׁשְ ֲאָבר, ּבִ ָתבֹו ּבַ ר –ּכְ ׁשֵ   ! "ּכָ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ַאְבָרא,  - ָהא    ּבְ
ַאְבָרא.  - ָהא  א ּדְ ַמּיָ   ּבְ

  
  

הוּ  י ַאּבָ   ָאַמר:  ַרּבִ
ֵמי ִמיִלין.    ּבְ

  
י ֲחִניָנאְוָהָתנֵ     :י ַרּבִ

א ְוַאְפָצא " ֵמי ְטִרּיָ ָתבֹו ּבְ ר –ּכְ ׁשֵ   ! "ּכָ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
  ֲאִפיץ, ּדְ  - ָהא 
  , לֹא ֲאִפיץּדְ  - ָהא 

י ֵמי ִמיִלין ּבֵ ֵאין ֵמי ִמיִלין ַעל ּגַ    .ׁשֶ
  
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
רֹוק.    ּבְ

  
אְוֵכן אֹוֵרי ֵליּה  ּפָ א ּתֹוָרָאה ּבְ  ַרב ּפַ   רֹוק. ְלַפּפָ

  
  

ין,  ִגיּטִ י ּבְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ
ָטרֹות  ׁשְ    .לֹא –ֲאָבל ּבִ

  
ָטרֹות, ְוַנְגֵדיּה  ָאר ׁשְ ׁשְ ֲעַבד עּוְבָדא ּבִ ַההּוא ּדַ ֲהָנאּדְ    .ַרב ּכַ

  
ָווֵתיּה    יט,ב ְנָיא ּכְ   ַרב: ּדְ ּתַ

ֵאין יֹוְדִעין ַלֲחתֹוםֵע " יֹו. ְמַמּלְ ְמָקְרִעין ָלֶהן ְנָייר ָחָלק וּ  - ִדים ׁשֶ ָרִעים ּדְ   ִאים ֶאת ַהּקְ

    רש"י

. כתב עליון כתב לענין שבת
   דהא אמרת לעיל חייב שתים:

. שאנו וכי מפני שאנו מדמין
אומדים וסבורים ואומדין 

   מאומד לבנו להחמיר:
. להקל אפי' לענין נעשה מעשה

שבת אם בא מעשה לידינו בזמן 
בית המקדש לא הייתי סומך על 

   הביא חולין לעזרה:דברי ל
  . שושפצי''רמדמין

   כמו כמדומים: לחשוד}{
   . מסרטין:מקרעין

והתני רבי חייא כתבו באבר 
. וכיון דכתב גמור הוא הוה כשר

ליה כדיו על גבי סיקרא 
   דקאסרינן לעיל:

. לשפשף בחתיכה של אבר באבר
   על הקלף ומשחירו אינו כתב:

 . מים ששרה בהןבמיא דאברא
   שחיקת אבר:

. מים ששרה בהן במי מילין
   עפצים שחוקים:

. הקלפים מעובדים הא דאפיצא
בעפצים רושמין עליהן את 
העדים במי מילין דלא הוי כתב 
שהרי מראה הקלפים כמראה 
הכתב ואינו ניכר הלכך אין מי 
מילין על גבי מילין ומתנית' 

   בדלא אפיצן:
   . רושמין להם ברוק:ברוק

   של שוורים:. ספסר תוראה
. משום עיגונא כדלקמן בגיטין

דלא משכחינ' סהדי בקיאי 
ובתוך כך יפרש זה לים או ימות 

   ותיזקק ליבם:
. יחזיר אחר אבל בשאר שטרות

 העדים בקיאים לחתום:
. דאמר מקרעין להן כוותיה דרב

 נייר:
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ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ים,  :ּבַ י ָנׁשִ ִגיטֵּ   ּבְ

ְחרּוֵרי ֲעָב  ׁשִ ָטרֹותֲאָבל ּבְ ְ ל ַהׁשּ ָאר ּכָ    :ִדים ּוׁשְ
  חֹוְתִמין,  -ִאם יֹוְדִעין ִלְקרֹות ְוַלֲחתֹום 

  . "ןֵאין חֹוְתִמי - ְוִאם ָלאו 
  
יה' ָמּה  'ְקִרּיָ ַכר ׁשְ   ?ַמאן ּדְ

  
ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ

ֵאין יֹוְדִעין ִלְקרֹות  ֵעִדים"   קֹוִרין ִלְפֵניֶהם ְוחֹוְתִמים,  - ׁשֶ
ֵאין יֹוְדִעין ַלֲחתֹוםוְ  יוֹ [ – ׁשֶ ָרִעים ּדְ ִאים ֶאת ַהּקְ   . ]ְמָקְרִעין ָלֶהן ְנָייר ָחָלק ּוְמַמּלְ

ְמִליֵאלר ָאַמ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ים,  :ּבַ י ָנׁשִ ִגיטֵּ   ּבְ

ְחרּוֵרי ֲעָב  ָטרֹותֲאָבל ׁשִ ְ ל ַהׁשּ ָאר ּכָ    :ִדים ּוׁשְ
  חֹוְתִמין,  -ִאם יֹוְדִעין ִלְקרֹות ְוַלֲחתֹום 

  ."ֵאין חֹוְתִמין - ְוִאם ָלאו 
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ְמִליֵאלּדְ ָמא ַמאי ַטְע  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ?ַרּבָ

ָרֵאל ֲעגּונֹות.  נֹות ִיׂשְ ּלא ְיהּו ּבְ   ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְמִליֵאל.  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ֲהָלָכה ּכְ

  
אוְ  ְמּדָ ֵמיּה  ַרב ּגַ ְ   ָאַמר:  ָרָבאּדְ ִמׁשּ

  ֵאין ֲהָלָכה. 
  

ַמאן א ּכְ    ?ְוֶאּלָ
ַנן ַרּבָ     ?!ּכְ

ָטרֹות, ְוַנְגֵדיּה ְוָהא ַהה ָאר ׁשְ ׁשְ ֲעַבד עּוְבָדא ּבִ ֲהָנאּוא ּדַ   ! ַרב ּכָ
  

ִריָאה ָמא ַאּקְ ְרּגְ   .ּתַ
  
  

   .ִמיְצַטֵער ָקֵרי ְוָחֵתים ַרב ְיהּוָדה
  

אָאַמר ֵליּה    : עּוּלָ
י ֶאְלָעָזר ָמָרא  ָהא ַרּבִ , ּדְ יּה ְוָחֵתים. ּדְ לֹא ְצִריַכּתְ ָרֵאל ָקרּו ַקּמֵ   ֶאֶרץ ִיׂשְ

יֵני ְוָחֵתים ַרב ַנְחָמןוְ  ּיָ יּה ָסְפֵרי ּדַ    .ָקרּו ַקּמֵ
  

ִאית ְלהּו ֵאיָמָתא יֵני, ּדְ ּיָ    ,ְוַדְווָקא ַרב ַנְחָמן ְוָסְפֵרי ּדַ
יֵני ְוִאיִניׁש ַאֲחִריָנא  ּיָ   .לֹא –ֲאָבל ַרב ַנְחָמן ְוָסְפֵרי ַאֲחִריֵני, ָסְפֵרי ּדַ

  
  

א ּפָ יּה  ַרב ּפַ י ֲהָוה ָאֵתי ְלַקּמֵ ל ּכּוִתים,  ּכִ אֹות ׁשֶ ַעְרּכָ ֲעִביד ּבְ ְרָסָאה ּדַ ָטָרא ּפַ   ׁשְ
ֵני ּכּוִתים ְפֵני ֶזה, ּבְ  ,ַמְקֵרי ְלהּו ִלׁשְ ּלא ּבִ   . ֵמִסיַח ְלִפי תּוּמוֹ ֶזה ׁשֶ
ֵדי.  ְעּבְ ׁשַ יּה ִמּמְ י ּבֵ   ּוַמְגּבֵ

  
  
  

    רש"י

  . דמכשירי לכולהו:כרבנן
   . להא דרב גמדא:תרגמא

לחתום . שאם יודעין אקריאה
אע''פ שאין יודעין לקרות שפיר 
דמי וקרו קמייהו אחריני כרבנן 
ודרב כהנא בשאין יודעין 
לחתום וגבי חתימה אמרן לדרב 

   כהנא לעיל:
. זקן היה ועיניו כהות רב יהודה

וכשהיה צריך לחתום בעד או 
בדיין מצטער בקריאת שטר 

   וקורהו וחותם:
. בקי מכל מרא דארעא דישראל

' נדה מפרש אמאי חביריו ובמס
קרי ליה מרא דארעא דישראל 

   בפרק שני (דף כ:):
. דיין היה ממונה מפי רב נחמן

ריש גלותא וחתנא דבי נשיאה 
כדאמרינן בהעור והרוטב (חולין 
קכד:) וסופרי הדיינים יראים 

   ממנו ולא משקרי:
. וחותמיהם דעביד בערכאות

עובדי כוכבים דאכשרנא להו 
   לעיל (י:):
והא דאמרינן בפ'  .ממשעבדי

קמא מבני חורי ולא ממשעבדי 
   בנעשה בהדיוט דלית ליה קלא:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .17
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ר ָנָתןָאַמר ִלי    : ַאֵמיָמרר , ָהִכי ָאַמ ַרב הּוָנא ּבַ
ֵדי.  ְעּבְ ׁשַ יּה ִמּמְ יַנן ּבֵ ָרֵאל, ַמְגּבִ ֲחִתיִמי ֲעֵליּה ָסֲהֵדי ִיׂשְ ְרָסָאה ּדַ ָטָרא ּפַ   ַהאי ׁשְ

  
  ְוָהא ָלא ָיְדִעי ְלִמיְקֵרי! 

  
ְדָיְדֵעי.    ּבִ

  
א!  יף, ְוֵליּכָ ּיֵ ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְזּדַ ָתב ׁשֶ ֵעיַנן ּכְ   ְוָהא ּבָ

  
ַדֲאִפיָצן.    ּבְ

  
אְוָה  ה ַאֲחרֹוָנה, ְוֵליּכָ יּטָ ׁשִ ָטר ּבְ ל ׁשְ ֵעיַנן ַלֲחזֹור ֵמִעְנָינֹו ׁשֶ    !א ּבָ
  

ר ִדְמַהּדַ    .ּבְ
  

ַמע ָלן א ַמאי ָקא ַמׁשְ    ?ְוֶאּלָ
רּדְ  ׁשֵ    ?!ָכל ָלׁשֹון ּכָ

ֵניָנא:  ָתבֹו ִעְבִרית ְוֵעָדיו ְיָוִנית, ְיָוִנית ְוֵעָדיו ִעְבִרית "ּתָ ּכְ ט ׁשֶ ר –ּגֵ ׁשֵ   ! "ּכָ
  

ָטרֹות  ָאר ׁשְ ׁשְ ין, ֲאָבל ּבִ ִגיּטִ י ּבְ   לֹא,  - ִאי ֵמַהִהיא ֲהָוה ָאִמיָנא: ָהֵני ִמיּלֵ
ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ

  
  

    רש"י

. דחתימו עליה סהדי ישראל
וישראל עשאוהו אלא שכתבוהו 

   לשון פרסי:
   . כתב שלו:שכתבו
   . משום תקנת עגונות:בגיטין
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .18
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ת יְך" ְמגֹוֶרׁשֶ יּטֵ    .ָנַתן ָלּה ְנָייר ָחָלק ְוָאַמר ָלּה: "ֲהֵרי ֶזה ּגִ
ָתבוֹ  ֵמי ִמיִלין ּכְ א ּבְ ּמָ יַנן ׁשֶ   . ָחְייׁשִ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ְך"," יטֵּ ם, וּ   "ֲהֵרי ֶזה ּגִ   ְנָטָלתֹו ּוְזָרָקתֹו ַלּיָ

  אֹו ָלאּור, 
ָבר ָהָאֵבד,    אֹו ְלָכל ּדָ

ים הּוא"ְוָחַזר ְוָאַמר:  סִּ ַטר ּפַ ַטר ֲאָמָנה הּוא", "ׁשְ ת,  - "ׁשְ   ְמגֹוֶרׁשֶ

ל ֵהיֶמּנּו ְלאֹוְסָרּה    . "ְולֹא ּכָ
  

ָתב,  א ּכְ ִאיּכָ ָתב ַטְעָמא ּדְ א ּכְ   לֹא!  - ָהא ֵליּכָ
  

ָנָרא,  א ּדְ ַמּיָ ָבְדִקיַנן ֵליּה ּבְ מּוֵאל ּדְ י ָקָאַמר ׁשְ   ּכִ
ֵליט  ֵליט,  - ִאי ּפָ   ּפָ

ֵליט  לּום הּוא.   -ְוִאי ָלא ּפָ   ָלאו ּכְ
  

ָפֵליט! א הּוא ּדְ ּתָ ֵליט ַמאי ָהֵוי? ָהׁשְ   ְוִכי ּפָ
  

מּוֵאל ַנִמי  יַנן'ׁשְ    .ָקָאַמר 'ָחְייׁשִ
  
  
  

    רש"י

. ונבלעו שמא במי מילין כתבוהו
ואמרן לעיל כתבו במי טריא 

   :ואפצא כשר
. סתם נייר של עשבים הוא נייר

ולא קלף מעובד עפצים דאי 
עפיץ הא אמרן אין מי מילין על 

   גבי מי מילין:
. שטר פיוסים שטר פסים

שאומר לחבירו אוהבו ומאמינו 
שיכתוב לו על עצמו שטר חוב 

   כדי שיראה עשיר:
. שכתב ללות ולא שטר אמנה

לוה והאמינו לוה למלוה שלא 
ילונו ומסר  יתבענו אלא אם כן

   לו את השטר:
   . משום אשתו:לאוסרה

. דאי בנייר הא ליכא כתב לא
חלק נמי אמרינן מגורשת מכדי 
תנא אתא לאשמועינן דאע''ג 
דלא אקרינא אי גיטא הוי אי 
לא כיון דאמר לה גיטא הוא לא 
הדר ביה תו ומחזקינן דגיטא 
הוא ואי בנייר חלק נמי סבירא 
ליה הכי לאשמועינן רבותא 

   תירתא דנייר חלק:י
. נמי שמגורשת כי אמר שמואל

לא בסתמא אלא בדקינא ליה 
   לנייר:

. צבע שקורין במיא דנרא
{פויי"ל: צבע פוייל''י 

(המשחזר כתב שנמחק) [לפי 
בלונדהיים כוונת רש"י לצבע 
העשוי ממין חזזית, אך לפי 
הערוך מדובר כאן בקליפה של 

ומעבירים מי הצבע  לימון]}
אותיות שבלע  עליו ופולט

   ונראות:
. וכשהיו השתא הוא דפלט
   בלועות לא היה כתב:

. שמא לא נבלעו יפה חיישינן
ואם מת אסורה לכהן וחולצת 
ולא מתייבמת דספק גרושה 

   היא:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .19
  : ָרִביָנאָאַמר 

ֵמיּה  ָמֵריָמרָהִכי ָאַמר  :ַאֵמיָמרָאַמר ִלי  ְ יִמיּדְ ִמׁשּ   : ַרב ּדִ
יּה.  ְייהּו, ְצִריִכי ְלִמיְקִרּיֵ א ַקּמַ יּטָ ָיֵהיב ּגִ ֵרי ּדְ י תְּ   ָהֵני ּבֵ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ם, " ְך", ּוְנָטָלתֹו ּוְזָרָקתֹו ַלּיָ יטֵּ   "ֲהֵרי ֶזה ּגִ

  אֹו ָלאּור, 
ָבר ָהָאֵבד,  אוֹ    ְלָכל ּדָ

ַטר ֲאָמָנה הּוא"  ים הּוא", "ׁשְ סִּ ַטר ּפַ ת,  -ְוָחַזר ְוָאַמר:"ׁשְ   ְמגֹוֶרׁשֶ
ל ֵהיֶמּנּו ְלאֹוְסָרּה    . "ְולֹא ּכָ

יּה " :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ַקְריּוָה ִמי ָמֵצי ָאַמר ָלּה ָהִכי -  "ְצִריִכי ְלִמיְקִרּיֵ ַתר ּדְ    ?!ּבָ
  

ָבַתר ֵקיּה  לֹא ְצִריָכא ּדְ ַקְריּוָה ַעְייֵליּה ְלֵבי ְיֵדיּה ְוַאּפְ    ,ּדְ
ֵתיָמא    ,ֲחלּוֵפי ַחְלֵפיּה  :ַמהּו ּדְ

ַמע ַלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  
  

ֵני א ִלְדֵביְתהּו ְלֵביֵני ּדָ יּטָ ָזַרק ָלּה ּגִ ְבָרא ּדְ    ,ַההּוא ּגַ
ח ְמזּוְזָתא ּכַ ּתַ    .ִאׁשְ

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ֵני  יֵני ּדָ ִכיָחא. ְמזּוְזָתא ּבֵ   ָלא ׁשְ

  
ח ֲחָדא,  ּכַ ּתַ ִאׁשְ י ּדְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ

ה,  לׁשָ ַנִים ׁשְ   ֲאָבל ׁשְ
ָהא ֲהַואי ַקלּוהַּ  ,ִמּדְ ִרים ׁשְ א ֵאימּור ַעְכּבָ יּטָ    .ָהא ַנִמי ֲהַואי, ְוּגִ

  
  
  

ַקל ֵסֶפר ּתֹוָרה ָיֵהיב ָלּה ִלְדֵביְתהּו,  א, ׁשְ ּתָ ָעל ְלֵבי ְכִניׁשְ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ
ְך.  יּטֵ   ְוָאַמר ָלּה: ָהא ּגִ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

  ְלַמאי ֵליחּוׁש ָלּה? 
ּום ֵמי ִמיִלין י ֵמי ִמיִלין -  ִאי ִמׁשּ ּבֵ   !ֵאין ֵמי ִמיִלין ַעל ּגַ

ּה    כ,א ִאית ּבָ ִריתּות ּדְ ּום ּכְ ֵעיָנא  - ִאי ִמׁשּ 7"ְוָכַתב ָלּה"ָהא ּבָ
א -  (דברים כד, א)  ָמּה, ְוֵליּכָ     !ִלׁשְ

יָמא ָרא  :ְוִכי ּתֵ ים ִויַהב ֵליּה זּוָזא ְלָסְפָרא ֵמִעיּקָ יְלָמא ַאְקּדֵ ֵעיַנן   - ֵליחּוׁש ּדִ ָמּה,  8ָהא ּבָ מֹו ּוׁשְ   ׁשְ
ם ִעיָרּה  ם ִעירֹו ְוׁשֵ א ,ׁשֵ    !ְוֵליּכָ

  
ַמע ָלן    ?ְוַרב יֹוֵסף ַמאי ָקא ַמׁשְ

  
י ֵמי ִמיִלין.  ּבֵ ֵאין ֵמי ִמיִלין ַעל ּגַ   ׁשֶ

  
  

                                                           

ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 7 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ  ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ   ּכְ
הגירסת רש"י ועוד. בדפוס מופיע כאן המילה:  8 יּנָ הׁשִ יּנָ הׁשִ יּנָ הׁשִ יּנָ   ׁשִ

    רש"י

   . עדי מסירה:הני בי תרי
   . תחת כנפיו:לבי ידיה

. וזו היא שזרק זה לא שכיח
ואין לחוש שמא גט זרק לה 

   ואבד:
. ואנו ראינו תרתי תלת אבל

   שזה לא זרק אלא כתב אחד:
. על כרחך חדא מדהא הואי

הויא התם מעיקרא ומדהא 
הואי חברתה נמי אמרינן הואי 
התם וזה גט זרק ואימא 

   עכברים שקלוה:
. שמא כתב לה משום מי מילין

   גט מבחוץ ואינו ניכר:
. וכל גוילים של אין מי מילין כו'

  ים:ס''ת שלהם עבודים בעפצ
. שכתובה בה כריתות דאית בה

פרשת וכתב לה ספר כריתות: 
   לה לשמה:

. לכתוב אותה יהב זוזא לספרא
   פרשה לשם גירושיה:

. הא בעינן שינה שמו ושמה
דתנן לקמן (דף פ.) דפסול אלמא 
צריך לכתוב שמו ושמה ואית 
דלא גרסי שינה ומאן דגריס ליה 
משום מתני' דלקמן ואגב גררא 

   גריס ליה:
. כל הני פשיטא לן מאי קמ''ל

  דפרשה שבתורה אינה גט:
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        אאאאכ, כ, כ, כ,  .20
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ָמ  ּלא ִלׁשְ ָתבֹו ׁשֶ ּכְ ט ׁשֶ ָמּה,  ּה ְוֶהֱעִביר ָעָליו קּוְלמֹוסּגֵ   ִלׁשְ
ַנן.  י ְיהּוָדה ְוַרּבָ אנּו ְלַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ   ּבָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ין ִלְכּתֹוב " ּוֵ ם ְוִנְתּכַ ֵ ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתֹוב ֶאת ַהׁשּ   , 'ְיהּוָדה'ֲהֵרי ׁשֶ
ֶל"תְולֹ ְוָטָעה  יל ּבֹו ּדָ    – א ִהטִּ

ׁשֹו,    ַמֲעִביר ָעָליו קּוְלמֹוס, ּוְמַקּדְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ם ִמן ַהּמּוְבָחר ֵ   . "ֵאין ַהׁשּ

  
ר ַיֲעקֹ ָאַמר    : בַרב ַאָחא ּבַ

יְלָמא לֹא ִהיא,    ּדִ
ָבֵעיָנא ַנן ָהָתם ּדְ אן לֹא ָקָאְמִרי ַרּבָ א,  (שמות טו, כ) "ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו" :ַעד ּכָ   ְוֵליּכָ

  .  לֹא - ֲאָבל ָהָכא 
   

  
  

  רש"י
   . על כל אות ואות:עליו קולמוס 

. שהיה ונתכוין לכתוב יהודה
טועה וסבור שהוא צריך לכתוב 

   יהודה:
. הרי וטעה ולא הטיל בו דלת

השם כתוב אלא שהוא שלא 
   לשמו:
     . התנאה לפניו במצות:ואנוהו
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .21
אָאַמר    :ַרב ִחְסּדָ

ָעְלָמא.  י ּדְ יּטֵ י ּגִ   ָיֵכיְלָנא ְלִמיְפְסִליְנהּו ְלכּוּלֵ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
  ַמאי ַטְעָמא? 

ְכִתיב ּום ּדִ ְתָבה ֵליּה , ְוָה (דברים כד, א) ""ְוָכַתב :ִאיֵליָמא ִמׁשּ    –ָכא ִאיִהי ָקא ּכָ
ַנן!    ְוִדיְלָמא ַאְקנּוֵיי ַאְקנּו ֵליּה ַרּבָ

ְכִתיב ּום ּדִ א ִמׁשּ    –ְוָהָכא לֹא ָיֵהיב ָלּה ִמיֵדי  ,(דברים כד, א) "ְוָנַתן" :ְוֶאּלָ
ְלָמא נְ  טּדִ   ִהיא!  ִתיַנת ּגֵ

  
ַדע ָתבֹו ַעל ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה  ,ּתֵ ם: ּכְ ְלחּו ִמּתָ ר.   -ׁשָ ׁשֵ   ּכָ

   
  

   :ּגּוָפא
ר" ׁשֵ ָתבֹו ַעל ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה ּכָ ם: ּכְ ְלחּו ִמּתָ   . "ׁשָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ל ַזִית"    ."ַעל ָהָעֶלה ׁשֶ
  

אֵני  יְלָמא ׁשָ ל ַזִית"ּדִ ָחֵזי ְלִאיְצָטרּוֵפי, "ָעֶלה ׁשֶ   .ּדְ
  
  

ְנָיא    :ּתַ
י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָתבֹו ַעל ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה  ר –ּכְ ׁשֵ   . "ּכָ
  

ֵמיּה ֵלִויְנַפק  ְ ּה, ִמׁשּ ָרׁשָ י ּדְ , ּדְ סּוהַּ  - ַרּבִ    ,ְולֹא ִקלְּ
ים  ַרּבִ ֵמיּה ּדְ ְ סּוהַּ  –ִמׁשּ    .ְוִקּלְ

  
ָוֵתיּה     .ַאְלָמא ִהְלְכָתא ּכְ

  
  
  

    רש"י

תנת שכר . נואיהי כתבה ליה
הסופר כדאמרינן בגמרא דגט 
פשוט (ב''ב דף קסח.) משום 

   תקנת עגונות:
. ההוא אקנויי אקנו ליה רבנן

זוזא מדידה והוי כמאן דיהיב 
ליה איהו דהפקר ב''ד היה 

   הפקר:
. בר נתינה שיהא שוה ונתן

   פרוטה:
. שאינו שוה העלה של זית

   כלום:
. עם עלין דחזי לאיצטרופי

יהן או למאכל הרבה לשכוב על
בהמה ואע''ג דלא שוה פרוטה 

   אבל איסורי הנאה לא:
. משום דאמר לה ולא קלסוה

   משמא דיחידאה:
. זימנא אחריתי משמיה דרשה

דרבים כי היכי דליקבלוה 
   מיניה:
. מדטרח כולי האי אלמא

דליקבלוה אלמא הלכתא 
  כוותיה:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .22
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

  . "ְולֹא ָחַקק - (דברים כד, א) ""ְוָכַתב"
  

ִתיָבה ִהיא :ְלֵמיְמָרא    .ֲחִקיָקה ָלאו ּכְ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

יְנָקס " י ַטְבָלא, ּפִ ּבֵ ַעל ּגַ ְכָתב ׁשֶ ָצא ּבִ ּיָ   ָיָצא ְלֵחירּות,  - ֶעֶבד ׁשֶ
א ְוַאְנּדֹוְכְתִרי יּפָ י ּכִ ּבֵ ַעל ּגַ ְכָתב ׁשֶ   ! "ֲאָבל לֹא ּבִ

  
אָאַמר  י ֶאְלָעָזרָאַמר  עּוּלָ    :ַרּבִ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
  ָחק ּתֹוכֹות. ּדְ  - ָהא 
  .ָחק ְיֵריכֹותּדְ  - ָהא 

  
   !לֹא? "ּתֹוכֹות"וְ 

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ִדיָנֵרי ָזָהב" א ּבֹוֵלט, ּכְ ָתבֹו ׁשֹוֵקַע, ֶאּלָ   . "לֹא ָהָיה ּכְ

יָנֵרי ָזָהב ּתֹוכֹות ֵהןְוָהא    ! ּדִ
  

ִדיָנֵרי ָזָהב,  ִדיָנֵרי ָזָהבוְ ּכְ    ,לֹא ּכְ
ִדיָנֵרי ָזָהב    ֹוֵלט, בּדְ  - ּכְ

ִדיָנֵרי ָזָהב    .ִאיּלּו ָהָתם ּתֹוכֹות, ָהָכא ְיֵריכֹותּדְ  -ְולֹא ּכְ
  
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
נּוֵפי ַמְכִניף?  ָמא ִמיֲחַרץ ָחֵריץ, אֹו ּכַ   רּוׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ִמיֲחַרץ ָחֵריץ. 
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ָתבֹו ׁשֹוֵקַע, ֶאּלָ " ִדיָנֵרי ָזָהבלֹא ָהָיה ּכְ   . "א ּבֹוֵלט ּכְ

ךְ  ְעּתָ  ִמיֲחַרץ ָחֵריץ  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

ֵעיָנא    כ,ב בָהא ּבָ 9""ִמְכּתַ
א!  (שמות לט, ל)    ְוֵליּכָ

  
ִדיָנֵרי ָזָהב,  ִדיָנֵרי ָזָהב ְולֹא ּכְ   ּכְ

ִדיָנֵרי ָזָהב    ֹוֵלט, בּדְ  - ּכְ
ִדיָנֵרי ָזָהב,  ַראי.  ִאיּלּו ָהָתם ִמגַּ ּדְ  - ְולֹא ּכְ ֵאי, ְוָהָכא ֵמַאּבְ   ּוָ

  
  
  
  

                                                           

ֲע  9 ּתּוֵחי חֹוָתם קֶֹדׁש ַלהַוּיַ ב ּפִ בּו ָעָליו ִמְכתַּ ְכתְּ   'ׂשּו ֶאת ִציץ ֵנֶזר ַהּקֶֹדׁש ָזָהב ָטהֹור ַוּיִ

    רש"י

   . בטבלא בסכין:חקק
   . לחירות:עבד שיצא

 . דף:חקק על גבי טבלאבכתב ש
. כעין אותן של סוחרים ופינקס

   שחוקקים עליהן בעט:
. כעין ולא בכתב שעל גבי כיפה

כובע של צמר ונותנות הנשים 
תחת צעיף קישוריהן כדאמרי' 
בבמה אשה יוצאה (שבת דף 

   נז:):
. תכשיט ורוקמין עליו אנדוכתרי

צורות במחט כעין ברושדי''ר 
 בלע''ז ואם רקמו {רקמה}

עליהן אותיות הגט אינו כתב 
לפי שאינו כתוב וקבוע אלא 
מוטל על הבגד וב' ראשיו 

   תחובים:
. של אותיות הא דחק תוכות

וצידיהן והאותיות בולטות אינו 
כתב לפי שלא צייר את 
האותיות אלא חקק 
סביבותיהם והעץ נשאר כמו 
   שהיה בדפוס האותיות מאיליה:

. של אותיות הא דחק ירכותיהן
נו הן ממש שישקע הכתב זו דהיי

   היא כתיבה:
. של ציץ שוקע לא היה כתבו

אלא בולט כצורות של דינרי 
   זהב:

. דקא והא דינרי זהב תוכות הוא
סלקא דעתיה כשהוא מכה 
בקורנס חותם המטבע על הדינר 
תוכות וסביבות צורת החותם 
שהיא שוקעת והם מלאים 
דוחקין את תוכו וסביבות צורת 

קיעת רושם הדינר וכנגד ש
החותם אין הדינר של זהב 
נדחק ומאיליה הצורה עומדת 
במקומה וגבי ציץ כתיב (שמות 
לט) מכתב פתוחי חותם אלמא 

   כתיבה היא:
. שהיה הציץ ואילו הכא יריכות

דק כעין טס וצר האותיות מעבר 
האחד ודוחק ירכותיהן והן 
בולטות מעבר השני כמו 
שמציירים כסף וזהב העשוי 

י עץ ששותים בהם ליקבע בכל
   יין:

. חותם המטבע שקורין רושמא
{קוינ"ץ: חרט קויינ''ץ 

   : (לטביעת מטבע)}
. התוכות מיחרץ חריץ

והסביבות של צורתו שהיא 
שוקעת חורצין ודוחקין תוכות 
וסביבות של צורת הדינר עד 
שעומדת צורת הדינר בולטת 
כמו שהיתה ונפקא מינה שאם 
חקק את הגט בחותם וכתבו על 
גבי טס לא הוי כתב דתוכות 

   הוא:
. צורת החות' או כנופי מיכנף

שהיא שוקעת כשתוכותיה 
דוחקים את תוכות של דינר 
ונכנס הזהב קצת בדוחק בתוך 
שקיעת הצורה ונמתח מתוך 
דוחקו ונכנס לתוך הצורה ולאו 
ממילא הן אלא ע''י מכת 
הקורנס הצורה עצמה נמתחת 
לתוך הרושם והרי כתבה 

 בידים:
   . פתוחי חותם:בעינא מכתב הא

. מכה הרושם באותו צד מגואי
שהצורה בולטת בו אבל ציץ 
דוחק מאבראי והיא בולטת 

  מגואי:
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .23
יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ

ל ָזָהב, ְוָאַמר ָלּה  ט ַעל ַטס ׁשֶ ַתב ָלּה ּגֵ ִלי  :ּכָ ְך ְוִהְתַקּבְ יּטֵ ִלי ּגִ ֵתְך""ִהְתַקּבְ תּוּבָ   ַמהּו?  -  ּכְ
  

תּוּבָ  ָלה ּכְ ּה ְוִנְתַקּבְ יּטָ ָלה ּגִ   ָתּה. ָאַמר ֵליּה: ִנְתַקּבְ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 

ָאר"ִהְת " ְ ְך, ְוַהׁשּ יטֵּ ִלי ּגִ ֵתְך" ְכ ִל  ַקּבְ ָתּה  -תּוּבָ ָאר ִלְכתּוּבָ ְ ּה, ְוַהׁשּ יטָּ ָלה ּגִ   . "ִנְתַקּבְ
א  ִאיּכָ ָאר"ַטְעָמא ּדְ א "ׁשְ ָאר", ָהא ֵליּכָ   !לֹא – "ׁשְ

  
א  ֵליּכָ ב ּדְ ין ַאף ַעל ּגַ ָאר"הּוא ַהּדִ   ,"ׁשְ

ַמע  א  :ָלןְוָהא ָקא ַמׁשְ ִאיּכָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ָאר"ּדְ   , "ׁשְ
   ,ִאין –ִאי ָאַמר ָלּה 

  .לֹא –ִאי לֹא 
  

  ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָתא הּוא.   ְמִגיּלְ   ֲאִויָרא ּדִ
   

    רש"י

. דמקום גט הא ליכא שאר לא
בעי למיתב לה מתנה גמורה 
משום גירושין ולא לשם פרעון 

   דכתיב ונתן:
   . לכתובתיך:אי אמר לה

  . גליון:אוירא
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .24
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

י" " ּלִ ָייר ׁשֶ ְך ְוַהּנְ יטֵּ ת - "ֲהֵרי ֶזה ּגִ   .ֵאיָנּה ְמגֹוֶרׁשֶ

ֲחִזיִרי ִלי ֶאת  תַּ ָייר" "ַעל ְמָנת ׁשֶ ת - ַהּנְ   . "ֲהֵרי זֹו ְמגֹוֶרׁשֶ
  

ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ
ה יּטָ ה ְלׁשִ יּטָ ין ׁשִ יָבה ְלֵתיָבה  ,ּבֵ   ?ַמאי –ּוֵבין ּתֵ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
10"ֵסֶפר"ּדְ ְוֵתיּפֹוק ֵליּה 

ה ְסָפִריםֶאָחד ָאַמר ַרֲחָמָנא  ְולֹא  -  דברים כד, א)(  לׁשָ ַנִים ּוׁשְ   ! ׁשְ
  

  .ּוֶרהְמעּדִ לֹא ְצִריָכא 
  
  
  

                                                           

ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 10 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ ָיָד  ּכִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ יתוֹ ּכְ ָחּה ִמּבֵ ּלְ   ּה ְוׁשִ

    רש"י

ל הנייר אני מעכב . כוהנייר
   לעצמי:

. דכיון דהנייר אינה מגורשת
שלו לא נתן לה כלום דנמצאו 

   אותיות פורחות באויר:
. ותחזיר דמתנה הרי זו מגורשת

   ע''מ להחזיר שמה מתנה:
. שלי נייר שבין שיטה לשיטה

   מהו:
. מעורה במקצת שהיו דמעורה

בו אותיות ארוכין המגיעין 
ה משיטה לשיטה בראשי כל תיב

  ותיבה:
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .25
   :ַעל ַהּכֹל ּכֹוְתִבין[ 

ל ֶעֶבד...   ]."ְונֹוֵתן ָלּה ֶאת ָהֶעֶבד ,ַעל ָיד ׁשֶ
  

ֵעי  ר ָחָמאּבָ   : ָרִמי ּבַ
ַחת ָיָדּה  תּוב ַעל ָידֹו, ְוֲהֵרי הּוא, יֹוֵצא ִמּתַ ּלֹו, ְוֵגט ּכָ הּוא ׁשֶ ֶעֶבד ׁשֶ    ?ַמהוּ  –ָהיּו מּוְחָזִקים ּבְ

  
   ,נּוֵיי ַאְקֵני ָלּה ִמי ָאְמִריַנן ִאְק 

ְלָמא יּה ָעֵייל?  :אֹו ּדִ ְפׁשֵ   הּוא, ִמּנַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
יף הּוא! כְ ּדִ  ,ְוֵתיּפֹוק ֵליּה  ּיֵ כֹול ְלִהְזּדַ ּיָ   ָתב ׁשֶ

  
ָיא ַמְתִניִתין ל ֶעֶבד" :ּוְלָרָבא, ַקׁשְ ד ׁשֶ   ! "ַעל ַהּיָ

  
ֵעֵדי  ָיא ּבְ ָלָמא ַמְתִניִתין ְלָרָבא לֹא ַקׁשְ ׁשְ י ֶאְלָעָזר ִהיאְמִסיָרה, וְ ּבִ   . ַרּבִ

ָיא ר ָחָמא ַקׁשְ א ְלָרִמי ּבַ    !ֶאלָּ
  

ָיא ר ָחָמא ַנִמי ָלא ַקׁשְ ְכתֹוֶבת ַקְעַקע ,ְלָרִמי ּבַ   .ּבִ
  

ָאֵתית ְלָהִכי א ּדְ ּתָ    ,ָהׁשְ
י  11ַמְתִניִתין ְלָרָבא יְקׁשֵ ְכתֹוֶבת ַקְעַקע.  -ַנִמי ָלא ּתִ   ּבִ

  
   ?ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה 

  
ַמעּתָ     :א ׁשְ
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ 

  ַהּגֹוְדרֹות ֵאין ָלֶהן ֲחָזָקה. 
  
  
  
  

                                                           

  בדפוס המילה "לרבא" מוקפת בסוגרים עגולות והמהר"ם לא גורס. 11

    רש"י

   . העבד:והרי הוא
. שהביאתו יוצא מתחת ידה

לפנינו ואמרה בעלי נתן לי העבד 
הזה וגירשני בו כדתנן במתני' 

   ונותן לה העבד:
. מי מהימנה בלא עדי מהו

מסירה הואיל ועכשיו הוא 
ברשותה או דילמא הוא 

   מנפשיה אזל:
. דילמא תנאה הוה להזדייף הוא

   כתביה: בגיטא ומחקתיה והדר
   . שקראוהו:בעדי מסירה

. דאמר אי אפשר ור' אלעזר היא
   לגט בלא עדי מסירה:

. אלא לרמי בר חמא קשיא
דבעיא דידיה בדליכא עדי 

   מסירה היא:
. אינה נמחקת כתובת קעקע

   עולמית:
. בהמות על שם גדרות הגודרות

   צאן (במדבר לב):
. אדם שתפסן אין להן חזקה

יהם אינו יכול לטעון לבעל
מכרתם לי דאיכא למימר 

   מעצמן הלכו אצלו:
 והרי 
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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––    כ, בכ, בכ, בכ, ב .26
ֵעי  ר ָחָמאּבָ   : ָרִמי ּבַ

ַחת ָידֹו  תּוב ָעֶליָה, ַוֲהֵרי ִהיא יֹוְצָאה ִמּתַ ּה, ְוֵגט ּכָ ּלָ ִהיא ׁשֶ ַטְבָלא ׁשֶ   ַמהּו?  - ָהיּו מּוְחָזִקין ּבְ
  

  י ַאְקֵניָתא ֵליּה. ַאְקנּויֵ  :ִמי ָאְמִריַנן
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ה לֹא ָיְדָעה ְלַאְקנּוֵיי ָ   ?ִאׁשּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַלִים, " ַצד ְירּוׁשָ ָהָיה ּבְ ָפר ָקָטן ׁשֶ   ַאף הּוא, ֵהִעיד ַעל ּכְ
ָפר,  ֵני ַהּכְ   ְוָהָיה ּבֹו ָזֵקן ֶאָחד ְוָהָיה ַמְלֶוה ְלָכל ּבְ

ְכַתב ָיד   ֹו ַוֲאֵחִרים חֹוְתִמים, ְוכֹוֵתב ּבִ
ה ִלְפֵני  ירּוהוּ  ֲחָכִמיםּוָבא ַמֲעׂשֶ   . (עדויות ב, ג) "ְוִהְכׁשִ
ֵעיָנא  אי? ָהא ּבָ 12"ֵסֶפר ִמְקָנה"ְוַאּמַ

א! (ירמיה לב, יא)    , ְוֵליּכָ
ָאְמִריַנן ּום ּדְ א ָלאו ִמׁשּ   ִאְקנּוֵיי ַמְקֶנה ְלהּו!  :ֶאּלָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יְלָמא ּוַמאי קּוׁשְ   כא,א ָיַדע ְלַאְקנּוֵיי^ָיא? ּדִ אֵני, ּדְ   !ָזֵקן ׁשָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ָטרֹותָעֵרב ַהּיוֹ " :ֵמָהָכא ֵני חֹוִרין -  ֵצא ְלַאַחר ִחיּתּום ׁשְ ָכִסים ּבְ   ! (בבא בתרא קעה:) "ּגֹוֶבה ִמּנְ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ָיא ָיַד ַמאי קּוׁשְ אֵני, ּדְ ְבָרא ׁשָ ְלָמא ּגַ   ע ְלַאְקנּוֵיי! ? ּדִ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ
ּה, ְוָהִאיׁש ּכֹוֵתב ֶאת ׁשֹוְברֹו, " :ֵמָהָכא יטָּ ה ּכֹוֶתֶבת ֶאת ּגִ ָ   ִאׁשּ

ֵאין ִקיּ  חֹוְתָמיוׁשֶ א ּבְ ט ֶאּלָ   .  (גיטין כב:) "ּום ַהּגֵ
   

  
  
  

                                                           

לּוי 12 ים ְוֶאת ַהּגָ ְצָוה ְוַהֻחּקִ ְקָנה ֶאת ֶהָחתּום ַהּמִ ח ֶאת ֵסֶפר ַהּמִ   ָוֶאּקַ

    רש"י

. שהוא היא יוצאה מתחת ידו
   בא לגרשה:

. לא גמרה לא ידעה לאקנויי
ומקנייה דבר שאין בלבה לתת 
מתנה גמורה ולא גירשה אלא 

   בשלה ואנן בעינן ונתן:
. רבי יהודה בן אף הוא העיד

   בבא במס' עדיות:
נה ה''ג והא בעינא ספר מק

. שהמקנה צריך לכתוב וליכא
את השטר שדי מכורה לך 
דמההוא קרא נפקא לן בפ''ק 

   דקידושין (דף כו.):
. ש''מ כי מקני ליה אלא לאו

שפיר דמי ואף על גב דאין 
בדעתו של נותן שיעכבנו המקבל 

 אצלו:
. שהוא זקן שאני דידע לאקנויי

חכם וידע שאינו שטר אלא אם 
עתיה כן מקנהו לו לגמרי וגמר ד

ומקני אבל אשה לא ידעה כולי 
האי ולא גמרה לאקנויי בדעתה 

   אלא בשאלה בעלמא:
. לאחר לאחר חיתום שטרות

שנחתם השטר כתב הערב כתב 
   ידו ואני ערב:

   . המלוה ממנו:גובה
. אבל לא מנכסים בני חורין

ממשעבדי כיון דליכא שטר 
בעדים לית ליה קלא והוה ליה 
 כמלוה על פה אלמא כל אדם

נמי מקנה דהא האי שטרא 
כשחתם בו הערב לאחר זמן 
כבר היה מסור למלוה והיאך 
נכסי הערב הזה משתעבדים בו 
והא בעינן ספר מקנה אי לאו 
דאקנייה ניהליה מלוה לערב 

   וחתם. והדר מסריה ניהליה:
. ומקניא ליה כותבת את גיטה

   לבעל ויהיב לה ניהלה:
. פרעון והאיש כותב את שוברו

שפרע ומקנהו לאשה הכתובה 
והיא מחתמת עדים ומוסרתו לו 

  לראי' בידו:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .27
  : ָרָבאָאַמר 

ַתב ָלּה  ט ּכָ ַיד ַעְבּדֹו, ְוכָ  ּוְנָתנוֹ  ,ּגֵ ָנה ָעָליוַת ּבְ ַטר ַמּתָ ת ּבוֹ ְקָנַאְתהּו,  -  ב ָלּה ׁשְ ֶרׁשֶ   . ּוִמְתּגָ
  

ֶכת לֹא ָקָנה!  ֶכת ִהיא, ְוָחֵצר ְמַהּלֶ אי? ָחֵצר ְמַהּלֶ   ְוַאּמַ
  

יָמא ְך ָרָבאְוָהָאַמר  - עֹוֵמדּבְ  :ְוִכי ּתֵ ִאיּלּו ְמַהּלֵ ל ׁשֶ ב לֹא ָקָנה!  -  לֹא ָקָנה: ּכָ   עֹוֵמד ְויֹוׁשֵ
  

פּות. ְוִהְלכְ  ּכָ   ָתא ּבְ
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
ַתב ָלּה  ט ּכָ ֲחֵצרֹו, ְוכָ  ,ּגֵ ָנה ָעָליוּוְנָתנֹו ּבַ ַטר ַמּתָ ת ּבֹו.  -  ַתב ָלּה ׁשְ ֶרׁשֶ   ְקָנַאְתהּו, ּוִמְתּגָ

  
   ,ּוְצִריָכא

ַמִעיַנן  ִאי ַאׁשְ ּום ֲח  :ֲהָוה ָאִמיָנאֶעֶבד, ּדְ ְוָקא ֶעֶבד, ֲאָבל ָחֵצר ִליְגַזר, ִמׁשּ אן.ּדַ ָאה ְלַאַחר ִמּכָ   ֵצָרּה ַהּבָ
ַמִעיַנן פּות, :ָחֵצר, ֲהָוה ָאִמיָנא :ְוִאי ַאׁשְ ֵאינֹו ּכָ פּות ַאּטּו ׁשֶ ְוָקא ָחֵצר, ֲאָבל ֶעֶבד ִליְגַזר ּכָ   ּדַ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִדי  י?  'ָחֵצר'ִמּכְ   ֵמֵהיָכא ִאיְתַרּבֵ

  

13ָיָדּה""ִמ 
  . (דברים כד, א) 

ַעל ּכֹוְרָחּה, ַמ  ּה ּוֵבין ּבְ ְעּתָ ין ִמּדַ ִאיָתא ּבֵ ָדּה ּדְ   ה ּיָ
ַעל ּכֹוְרָחּה.  ּה ּוֵבין ּבְ ְעּתָ ין ִמּדַ ִאיָתא ּבֵ   ַאף ֲחֵצָרּה ּדְ

  

ּה ִאיָתא,  ְעּתָ ָנה ִמּדַ   ְוָהא ַמּתָ
ַעל ּכֹוְרָחּה    ֵליָתא!  - ּבְ

  
יַמְתִקיף ָלּה  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ
ִליח ָלה, ְוָהא ׁשְ   ּות ְלַקּבָ

ַעל ּכֹוְרָחּה ֵליָתאּדְ  ּה ִאיָתא, ּבְ ְעּתָ ָלה!  ,ִמּדַ ִליַח ְלַקּבָ   ָקא ָהֵוי ׁשָ
  

ֵיי ִליחּות ִמ  :ְוַאּבַ ָדּה"ַאּטּו ׁשְ י "ּיָ    ?!ִאיְתַרּבֵ
ח'ִמ  ּלַ ָחּה"- 'ְוׁשִ ּלְ י(דברים כד, א) "ְוׁשִ    !, ִאיְתַרּבֵ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ִליחּות ְלַקּבָ  ַעל ּכֹוְרָחּה, ׁשְ ַחן ּבְ ּכַ   ָלה ַנִמי ַאׁשְ

ַעל ּכֹוְרָחּה  ה ּבְ ט ְלִבּתֹו ְקַטּנָ ל ּגֵ ן ָאב ְמַקּבֵ ּכֵ   .ׁשֶ
  
  
  

                                                           

י ָמצָ  13 ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ   א ָבּה ֶעְרַות ּדָ

    רש"י

   . על העבד:עליו
. לעבד בשטר מתנה זה קנאתהו

והגט שבידו דהוה ליה האי עבד 
כחצרה וגיטה וחצירה באו לה 

   כאחד:
. דכי וחצר מהלכת לא קנה

אמור רבנן חצרו של אדם קונה 
לו לאו בחצר מהלכת אמור 

ידי דשאני מקרקעי דני
ממקרקעי דלא ניידי ורבא 
גופיה אמרה דלא קני בשנים 

   אוחזין (ב''מ דף ט:):
   . דאינו ראוי להלך:בכפות

. כגון חצרה הבאה לאחר מכאן
נתן לה גט בחצר חבירו והלך 
בעל חצר ומכר לה את החצר או 
נתן לה במתנה והא ודאי אינה 
מגורשת דמאן מגרש לה 
דכשנתן הבעל הגט בחצר לא 

ה דתקני לה חצרה שלה הית
כאילו נותנו בידה וכי אתא. האי 
חצר לידה לאו מכח הבעל אתיא 
לה דניהוי נותן לה החצר והגט 

   ביחד:
. בגירושין על מה ידה דאיתא

   כרחה:
. בעינן נמי דלהוי בין אף חצרה

מדעתה בין בעל כרחה כגון חצר 
שהיתה שלה קודם שזרק הגט 

   לתוכה:
 . דאי אמרה איבעל כרחה ליתא

אפשי לקבל מתנה ממנו לא 
קניא לה להא חצר ולא מיגרשה 
ביה דהא אמרה לא ניחא לי 
למיקני [והא שליחות]. אשה 
עושה שליח לקבלה מדעתה אבל 
בעל כרחה אינו נעשה שלוחה 
שתתגרש בקבלתו אבל הבעל 
עושה שליח להולכה ונותן לה 

   על כרחה:
. בפרקין וקמשוי שליח לקבלה

לן  דלקמן (דף סב:) דנפקא
מושלח ושלחה קרי ביה ושלחה 

   בלא מפיק ה''א:
. אביה מקבל גיטה קטנה

כדנפקא לן בכתובות בפרק 
 נערה (דף מז.) מויצאה והיתה:
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        בבבב- - - - כא, אכא, אכא, אכא, א .28
  ] :ַעל ַהּכֹל ּכֹוְתִבין"[ 

ל ַזִית   .ַעל ֶהָעֶלה ׁשֶ

ָרה. [ ל ּפָ ֶרן ׁשֶ   ְוַעל ַהּקֶ
ָרה.    ְונֹוֵתן ָלּה ֶאת ַהּפָ
ל ֶעֶבד ְונֹוֵתן   ]."ָלּה ֶאת ָהֶעֶבד ַעל ָיד ׁשֶ

  
ָלָמא ָיד   כא,ב ׁשְ יּה, ^ֶעֶבד ּדְ ּבִ ר ְלִמְקִצּיֵ   לֹא ֶאְפׁשָ

יּה ְוֵליְתֵביּה ָלּה!  ָרה ִליְקִצּיֵ ל ּפָ א ֶקֶרן ׁשֶ   ֶאּלָ
  

14"ְוָכַתב... ְוָנַתן ָלּה" :ָאַמר ְקָרא
   – (דברים כד, א) 

א כְּ  ר ֶאּלָ ֵאינֹו ְמחּוּסָ   ִתיָבה ּוְנִתיָנה, ִמי ׁשֶ
ִתיָבה, ְקִציָצה, ּוְנִתיָנה.   ָצא ֶזהיָ  ר ּכְ חּוּסָ ּמְ   ׁשֶ
   

  
  
  

                                                           

ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 14 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ לְּ  ּכִ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ יתוֹ ּכְ   ָחּה ִמּבֵ

    רש"י

. דשייך לא אפשר למקצייה
במצות ואינו רשאי לחבל בו 
ואם חבל בו יוצא לחירות 
בראשי אברים אלמא אינו 

   רשאי לחבל בו:
 



88                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        כא, בכא, בכא, בכא, ב .29
ִליִלי" י יֹוֵסי ַהּגְ    :ֵאין ּכֹוְתִבין[ :אֹוֵמר ַרּבִ

ים,  ׁש ּבֹו רּוַח ַחּיִ ּיֵ ָבר ׁשֶ   לֹא ַעל ּדָ
  ]."ְולֹא ַעל ָהאֹוָכִלים

  
ִליִלי? ּדְ ַמאי ַטְעָמא  י יֹוֵסי ַהּגְ   ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

15"ֶפרֵס ""
ָבר?  -  (דברים כד, א)  ל ּדָ ִין ְלַרּבֹות ּכָ א ֵסֶפר, ִמּנַ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ל ָמקֹום "ְוָכַתב ָלּה"ּתַ   .ִמּכָ
ְלמּוד לֹוַמר  ן, ַמה ּתַ   ? "ֵסֶפר"ִאם ּכֵ

ים ְוֵאינֹו אֹוֶכל,  ֵאין ּבֹו רּוַח ַחּיִ ָבר ׁשֶ ֶפר ּדָ   ַמה ּסֵ
ֵאין בּ  ָבר ׁשֶ ל ּדָ ים ְוֵאינֹו אֹוֶכל. ַאף ּכָ   ֹו רּוַח ַחּיִ

  
ַנן?    ְוַרּבָ

  
ִתיב ֵסֶפר' :ִאי ּכְ , 'ּבְ ְדָקָאְמַרּתְ   , ּכִ

ְכִתיב א ּדִ ּתָ ָאָתא. "ֵסֶפר" :ָהׁשְ ָבִרים הּוא ּדְ   , ִלְסִפיַרת ּדְ
  

ַנן ַהאי     ?י ֵליּה ַמאי ָעְבֵד  "ְוָכַתב"ְוַרּבָ
  

ת, ְוֵא  ֶרׁשֶ ְכִתיָבה ִמְתּגָ ֵעי ְלהּו ּבִ ֶכֶסף. ִמיּבָ ת ּבְ ֶרׁשֶ   יָנּה ִמְתּגָ
  

ְך ָאִמיָנא ֶכֶסף,  :ָסְלָקא ַדְעּתָ ֶכֶסף, ַאף ְיִציָאה ַנִמי ּבְ יׁש ְיִציָאה ַלֲהָוָייה: ַמה ֲהָוָייה ּבְ   ַאּקֵ
ַמע ַלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
ִריתּות"ָנְפָקא ֵליּה ִמ  ָבר ַאֵחר ּכוֹ  - "ֵסֶפר ּכְ   ְרָתּה. ֵסֶפר ּכֹוְרָתּה, ְוֵאין ּדָ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
ָבר ַהּכֹוֵרת  ֵעי ֵליּה ּדָ ינֹו ְלֵביָנּה ִמיּבָ   . ּבֵ

  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

יךְ " יטֵּ י ַיִין",   :"ֲהֵרי ֶזה ּגִ תִּ ׁשְ ּלא תִּ   ַעל ְמָנת ׁשֶ

ְלִכי ְלֵבית ָאִביְך",  ּלא תֵּ   "ַעל ְמָנת ׁשֶ
ִריתּות,  -ְלעֹוָלם" "   ֵאין ֶזה ּכְ

ים יֹום"  לׁשִ ִריתּות - "ַעד ׁשְ   ."ֲהֵרי ֶזה ּכְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  
ֵרת'ִמ  ִריתּות"-'ּכָ   . "ּכְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  
ֵרת' ִריתּות"- 'ּכָ י.   -  "ּכְ ְרׁשֵ   לֹא ּדָ
   

  

                                                           

ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר 15 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ  ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ   ּכְ

    רש"י

   :. משמע קלףספר
. מדלא כתב וכתב לה מכל מקום

   ונתן ספר כריתות בידה:
. משמע יכתוב אי כתב בספר

בקלף ומצית למימר דכי רבי 
מוכתב לה דומיא דקלף הוא 

   דרבי:
. אין זו אלא השתא דכתיב ספר

וכתב ספירת דברי כריתות ועל 
   כל מה דבעי לכתוב:

. לדידהו וכתב לה מאי עבדי ליה
בר לא איצטריך לרבות כל ד

שהרי לא קבע הכתוב דבר 
לכתיבתו ומונתן ספר. כריתות 

   שמעינן:
. אם אמר ואינה מתגרשת בכסף

לה הילך פרוטה והתגרשי לי 
   בה:

. כדכתיב אקיש יציאה להוייה
 ויצאה והיתה לאיש אחר.:

. קידושין שמהוה בהן הוייה
   עצמה לבעל:

. מדסמך כריתות מספר כריתות
   לספר:

ו תנאי . שלא יהא בדבר הכורת
המקשרן יחד אלא תנאי הכורת 

   ומבדיל ביניהם:
. שהרי כל לעולם אין זה כריתות

   ימיה קשורה בו:
. דמצי למיכתב מכרת כריתות

   ספר כרת:
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .30

ָנה           ִמׁשְ

ר ְלַקְרַקע. ֵאין ּכֹוְתִבין ּבִ    ְמחּוּבָ
ר ְמחּוּבָ ָתבֹו ּבִ ָלׁשֹו ַוֲחָתמֹו ּוְנָתנֹו ָלּה  ,ּכְ ר.  - תְּ ׁשֵ   ּכָ

   :י ְיהּוָדהַרּבִ 
ָתלּוׁש. ,ּפֹוֵסל ִתיָבתו ַוֲחִתיָמתו ּבְ ֵהא ּכְ תְּ   ַעד ׁשֶ

   
ֵתיָרא ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָרא,  יְפתְּ חּוק ְולֹא ַעל ַהּדִ ָייר ַהּמָ   ֵאין ּכֹוְתִבין לֹא ַעל ַהּנְ
יף.  ּיֵ הּוא ָיכֹול ְלִהְזּדַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

יִרין ֲחָכִמיםוַ    .ַמְכׁשִ
  

מָ              ָראּגְ

ר" ָתבֹו ַעל ַהְמחּוּבָ   . "ּכְ
  

א   ! "ֵאין ּכֹוְתִבין" :ְוָהָאַמְרּתָ ֵריׁשָ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
יר ְמקֹום ַהּתֹוֶרף.  ּיֵ ִ ׁשּ   ְוהּוא ׁשֶ

  
י ֶאְלָעָזרְוֵכן ָאַמר  ֲעָיאָאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

יר ְמקֹום ַהּתֹוֶרף.  ּיֵ ִ ׁשּ   ְוהּוא ׁשֶ
  

ר ָחָנהן ָאַמר ְוכֵ  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
יר ְמקֹום ַהּתֹוֶרף.  ּיֵ ִ ׁשּ   ְוהּוא ׁשֶ

  
י ֶאְלָעָזר ִהיא,    ְוַרּבִ

ְרִתיּדְ     .ָאַמר: ֵעֵדי ְמִסיָרה ּכָ
   :ָהִכי ָקָאַמרוְ 

א ִיְכּתֹוב ּתֹוֶרף,  ּמָ   ֵאין ּכֹוְתִבין טֹוֶפס ׁשֶ
ָתבֹו ַלּטֹוֶפס ּוְתָלׁשֹו, ָתבֹו ַלּתֹוֶרף ּוְנָתנֹו ָלּה  ּכְ ר.  - ּכְ ׁשֵ   ּכָ

  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 
י ֵמִאיר ִהיא "ֲחָתמוֹ " ִנינּו, ְוַרּבִ    ,ׁשָ
ְרִתי. ּדְ    ָאַמר ֵעֵדי ֲחִתיָמה ּכָ

   :ְוָהִכי ָקָאַמר
א ַיְחּתֹום,  ּמָ ֵזָרה ׁשֶ   ֵאין ּכֹוְתִבין ּתֹוֶרף, ּגְ

ָלׁשֹו, ֲח  ָתבֹו ַלּתֹוֶרף, ּתְ ר.   - ָתמֹו ּוְנָתנֹו ָלּה ּכְ ׁשֵ   ּכָ
   

  
  
  

    רש"י

  מתני' 
. דכתיב אין כותבין במחובר

וכתב ונתן שאינו מחוסר 
   קציצה:

. בגמ' פריך כתב על המחובר כו'
   הא אמרת אין כותבין:

. יכול לחזור חוקנייר המ
ולמוחקו עד העדים ולכותבו 
ויעביר תנאי שהיה בו ולא 
מוכחא מילתא דהא עדים נמי 
על המחק חתומים וכן דיפתרא 
אין מחק שלו ניכר ובגמ' מפרש 

   מאי דיפתרא:
. בגמ' מפרש וחכמים מכשירין

   לה:
  

  גמ' 
. סיפא דקתני כשר והוא ששייר

והוא ששייר מקום התורף 
   ישה:וכתבו לאחר תל

. גלויו של שטר מקום תורף
   האיש והאשה והזמן:

. מתני' דבעי ור' אלעזר היא
כתיבה בתלוש דדריש וכתב 
דקרא אכתב הגט ולא אחתימת 
עדים רבי אלעזר היא דאמר 
חתימת הגט אינה מן התורה 
אלא מפני תיקון העולם הילכך 

   וכתב דקרא אכתב הגט קאי:
. בסיפא דמתני' חתמו שנינו
ו ונתנו לה כשר תלשו חתמ

ואע''פ שנכתב כולו במחובר דכי 
כתיב וכתב דקרא אחתימת 
עדים שהיא עיקר ור' מאיר 

   היא:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א    ––––    כא, בכא, בכא, בכא, ב .31
ָתבוֹ  ל ָעִציץ ָנקּוב  ּכְ ר,  -ַעל ֶחֶרס ׁשֶ ׁשֵ   ּכָ

ֵקיל ֵליּה ְוָיֵהיב ֵליּה ִניֲהָלּה  ׁשָ    .ּדְ
ל ָעִציץ ָנקּוב   :ַעל ָעֶלה ׁשֶ

ֵיי ר,  ַאּבַ ׁשֵ   ָאַמר: ּכָ
סּול.  ָרָבאוְ    ָאַמר: ּפָ
  

ֵיי"   כב,א רכָּ  :ָאַמר ַאּבַ ֵקיל ֵליּה ְוָיֵהיב ֵליּה ִניֲהָלּה. ^ -  "ׁשֵ ׁשָ   ּדְ
סּול :ָאַמר ָרָבא" א ִיְקטֹום - " ּפָ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ    .ּגְ
  
  

    רש"י

. לכוליה עציץ ואין דשקיל ליה
כאן מחוסר קציצה ואין לחוש 
שמא ישבר החרס ויתן לה 
החתיכה והויא ליה קציצה דלא 

  מפסיד ליה לעציץ: 
. לעציץ ויהיב דשקיל ליה

   ניהלה:
. העלה והויא שמא יקטום

  קציצה מן המחובר:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .32
ל ֶאָחד ל ַאֵחר,  ,ָעִציץ ׁשֶ   ּוְזָרִעים ׁשֶ

ְך  ׁשַ ּמָ יָון ׁשֶ ַעל ָעִציץ ְלַבַעל ְזָרִעים, ּכֵ   ָקָנה,  - ָמַכר ּבַ
ַעל ְזָרִעים ְלַבַעל  ָרִעים - ָעִציץ ָמַכר ּבַ ּזְ ֲחִזיק ּבַ ּיַ    .לֹא ָקָנה ַעד ׁשֶ

  
ל ֶאָחד, ּוְמָכָרן ְלַאֵחר,    ָעִציץ ּוְזָרִעים ׁשֶ

ָרִעים  ּזְ   ָקָנה ָעִציץ.  - ֶהֱחִזיק ּבַ
ִנינּו:  ָ ׁשּ   ְוזֹו ִהיא ׁשֶ

ׁש ָלֶהן ַאֲחָריּות" ּיֵ ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים ׁשֶ    ,ְנָכִסים ׁשֶ
ָטר ּוַבֲחָזָקהּבְ    . (קידושין כו.) "ֶכֶסף ּוִבׁשְ

ָעִציץ  ָרִעים - ֶהֱחִזיק ּבֶ ּזְ ַיֲחִזיק ּבַ   .ַאף ָעִציץ לֹא ָקָנה, ַעד ׁשֶ
  
  

    רש"י

. עציץ הוי עד שיחזיק בזרעים
תלוש ומיקני במשיכה זרעים 
הוי מחוברין ודינן כקרקע 
ונקנים בכסף בשטר ובחזקה 
ועד שיחזיק כגון דניכש או עידר 
דהויא חזקה ובלא יהיב מעות 
קמיירי דאי יהיב זוזי מיקנו 

   בכסף:
כו לקנות . ולא משהחזיק בעציץ

אלא עשה בו שום מלאכה 
   במקומו:

. דמטלטלין אף עציץ לא קנה
  לא מיקנו בחזקה:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .33
ָאֶרץ חּוָצה ָלָאֶרץְונֹופֹו  ,ִנְקבֹו ּבָ    .ּבְ

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ַתר ִנְקבֹו ָאְזִליַנן    .ּבָ

  ָאַמר:  ָרָבא
ַתר נֹופֹו ָאְזִלינַ    ן. ּבָ

  
רּוׁש  ְדַאׁשְ ִליגֵ  - ּבִ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   י. ּכּוּלֵ

ִליגֵ  י ּפְ רּוׁש ְד ּבִ  - י ּכִ    .לֹא ַאׁשְ
  

ִליגֵ  רּוׁש לֹא ּפְ   ?!יּוִבְדַאׁשְ
   :ְוָהְתַנן

יְנַתִים, " ב זֹו, ְוָיָרק ּבֵ י ִגּנֹות זֹו ַעל ּגַ תֵּ   ׁשְ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ֶעְליֹון.    ׁשֶ
י ְיהּוָדה   ֵמר: אוֹ  ַרּבִ

ְחּתֹון ל תַּ   ! (בבא מציעא קיח:) "ׁשֶ
  

ְדָקָתֵני ַטְעָמא    :ָהָתם, ּכִ
י ֵמִאירָאַמר "   : ַרּבִ

אן ָיָרק ?ֶעְליֹון ִליּטֹול ֶאת ֲעָפרוֹ ָמה ִאם ִיְרֶצה     !ֵאין ּכָ
י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ

אֹות ֶאת  ְחּתֹון ְלַמּלְ תֹו ָעָפרָמה ִאם ִיְרֶצה ַהתַּ ּנָ   .(בבא מציעא קיח:) !"אן ָיָרקֵאין ּכָ  ?ּגִ
  

רּוׁש לֹא  ְדַאׁשְ י, ּבִ ּתִ ִליֵגיְוַאּכַ    ?!ּפְ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

חּוָצה ָלָאֶרץ" ָאֶרץ ּוִמְקָצתֹו ּבְ    :ִאיָלן ִמְקָצתֹו ּבָ
ֶזה,  ין ְמעֹוָרִבין ֶזה ּבְ   ֶטֶבל ְוחּוּלִ

ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ִחּיּוב ֵדל ּבְ יב,  - ַהּגָ   ַחּיָ
ְפטּור ֵדל ּבִ טּור – ְוַהּגָ   . "ּפָ

ָאֶרץ חּוָצה ָלָאֶרץ!  ,ַמאי ָלאו ִמְקָצת נֹופֹו ּבָ   ּוִמְקָצת נֹופֹו ּבְ
  

ָאֶרץ ין ּבָ ָרׁשִ חּוָצה ָלָאֶרץ.  ,לֹא, ִמְקָצת ׁשָ ין ּבְ ָרׁשִ   ּוִמְקָצת ׁשָ
  

ן גַּ ּדְ ּוַמאי ַטְעָמא  ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ְמִליֵאל? ַרּבָ
  
   .ַמְפִסיק צּוְנָמאּדְ 
  

י? ּדְ ַמאי ַטְעָמא    ַרּבִ
  

ָהְדִרי ָעְרֵבי    .ּדְ
  

ַמאי     ?ָקִמיְפְלֵגיּבְ
  

ל :ָמר ָסַבר   .ֲאִויָרא ְמַבְלּבֵ
   .ְוַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי ,ַהאי ְלחּוֵדיּה ָקֵאי :ּוָמר ָסַבר

  
  

    רש"י

. נקבו בארץ ונופו בחוצה לארץ
שהיה מונח על הגבול ונוף 
הזרעים נוטה חוץ לעציץ חוץ 

   לגבול:
. שמשם הוא בתר נקבו אזלינן

   יונק וחייב במעשר:
. ופטור מן בתר נופו אזלינן
ורה בחוצה המעשר מן הת

   לארץ:
. חוץ לנקב בתוך בדאשרוש

   קרקע ארץ ישראל:
. דלא אזלי' כולי עלמא לא פליגי

תו בתר נוף הואיל ומחובר ממש 
   בארץ:

. ליכא ובדאשרוש לא פליגי
   למאן דאזיל בתר נוף:

. וזו אצל זו שתי גנות זו על גב זו
וקרקעית האחת גבוה מחברתה 
וגידור שלה זקוף והירק בינתים 

ידור הגבוהה דעכשיו הוא בג
נשרש בקרקעו של עליון ונופו 

   באוירו של תחתון:
   . אזלי' בתר נוף:של תחתון

. שאם ירצה כדקתני טעמא
תחתון למלאות גנתו כו' והואיל 
ובידו למחות וגורם לירק הזה 
זוכה בה ולאו משום הטיית 

   נוף:
. טבל וחולין מעורבין זה בזה

אין לך פירי באילן הזה שאין 
מקצתו מן הארץ שהוא טבל 
ומקצתו מחוצה לארץ שהוא 
חולין לפי שהיניקה מתערבת 
ונפקא מינה שאין מעשרין 
מטבל ודאי עליו דהוי מן החיוב 
על הפטור ולא ממנו על טבל 

   ודאי:
. מה שבתוך ארץ הגדל בחיוב

   ישראל:
. ואע''פ שכל מקצת נופו כו'

שרשיו בארץ או בחו''ל אלמא 
   אזלינן בתר נוף:

. מהו הגדל מ''ט דרבן שמעון
בחיוב חייב והלא היניקה של 
שרשין מעלה שרף בכל הפרי 
ושורשי עבר זה מעלים שרף 

   לפרי שבעבר זה:
. שן סלע מבדיל דמפסיק צונמא

באמצע השרשים ומפסיקין עד 
הגזע הלכך לרבן שמעון לא ינקי 

   מהדדי:
. שהעץ מן הגזע דהדרי ערבי

   ולמעלה שלם:
. אע''פ מבלבל מר סבר אוירא

שכל מה שיש מן השרשין 
בקרקע הוי מובדל הואיל 
וכשיצא לאויר הוא מעורב 

   ומבלבל וינקי מהדדי:
. אוירא לא מבלבל הואיל ומ''ס

ובתוך הקרקע מובדל בסלע 
שאינו מצמיח ומיהו היכא דכל 
שרשיו בא''י ליכא מאן דאזיל 

  בתר נוף:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .34
ֵתיָרא" ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָרא, ֵא [ יְפתְּ חּוק ְולֹא ַעל ַהּדִ ָייר ַהּמָ   ין ּכֹוְתִבין לֹא ַעל ַהּנְ

יף ּיֵ הּוא ָיכֹול ְלִהְזּדַ ֵני ׁשֶ   ].ִמּפְ
  

ר ַאִסיָאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ ֵמיּה  ַרּבִ ְ אּדְ ִמׁשּ    :עּוּלָ
ה עֹורֹות ֵהן:  לׁשָ   ׁשְ

ה,    ַמּצָ
  ִחיָפה, 

ָרא.    ְוִדיְפּתְ
  
ה" ָמעוֹ  – "ַמּצָ ַמׁשְ   לֹא ֲאִפיץ. ְד וּ  ,לֹא ְקִמיַח ְד וּ   ,לֹא ְמִליַח ּדְ  ,ּכְ
  

   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא
  

ת.  ּבָ   ְלהֹוָצַאת ׁשַ
  

יעּורֹו?  ה ׁשִ   ְוַכּמָ
  

ְדָקָתֵני ר ְיהּוָדה ּכִ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ
ה" ָקל ְקַטּנָ ֵדי ָלצּור ִמׁשְ   . "ּכְ
  

ה?    ְוַכּמָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִריְבָעא  י ִריְבָעא ּדְ ִדיָתא. ּפוּ ּדְ ּכִ   ְמּבְ

  
ְמִליַח ְולֹא ְקִמיַח  -  "ִחיָפה"    .ְולֹא ֲאִפיץ ,ּדִ
  

   ?ְלַמאי ִהיְלְכָתא
  

ת.  ּבָ   ְלהֹוָצַאת ׁשַ
  

יעּורֹו?  ה ׁשִ   ְוַכּמָ
  

ִדְתַנן    :ּכְ
ֵדי ַלֲעׂשֹות  - עֹור "   . (שבת עח:) "ָקֵמיַע ּכְ
  
ָרא" יְפּתְ    .ְולֹא ֲאִפיץ ,ִמיַח ָק ִליַח וְ ָמ ּדְ  - "ּדִ
  

   ?ִהיְלְכָתאְלַמאי 
  

ת.  ּבָ   ְלהֹוָצַאת ׁשַ
  

יעּורֹו?  ה ׁשִ   ְוַכּמָ
  

ט.   ֵדי ִלְכּתֹוב ָעָליו ֶאת ַהּגֵ   ּכְ
   

  
  

    רש"י

. חלוקין שלש עורות הן
   שיעוריהן:בשמותיהן וב

. כמצה זו שלא נתקנה כמשמעו
   בחימוץ כדת הלחם:

   . מעובד בקמח:קמיח
. שיעוריהן למאי הלכתא

   חלוקין:
. של עופרת עשויה משקולת

להיות פוחתת ומחפין אותה 
   בעור שלא תהא נשופת ופוחתת:

. משקל קטן שלהן רבעא דרבעא
   היה:
. מתוקן קצת וראוי חיפה

   לחפות בו קמיעין:
. כרבנן עליו את הגט לכתוב

דמכשרי ומיהו קלף גמור 
דמליח וקמיח ואפיץ לא שמיה 
עור משום הכי לא מני בהדייהו 
ושיעוריה תנן בהמוציא יין 
(שבת דף עט:) קלף כדי לכתוב 
בו פרשה קטנה שבתפילין אבל 
דיפתרא אינו כשר לתפילין 

  הילכך שיעורו בגט:
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        בבבב- - - - כב, אכב, אכב, אכב, א .35
ֵתיָרא"[ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָרא,  יְפתְּ חּוק ְולֹא ַעל ַהּדִ ָייר ַהּמָ   ֵאין ּכֹוְתִבין לֹא ַעל ַהּנְ
הּוא ָיכֹול ְלִהְזּדַ  ֵני ׁשֶ יףִמּפְ   ]ּיֵ

יִריןוַ     ."ֲחָכִמים ַמְכׁשִ
  

  ַמאן ֲחָכִמים? 
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
י ֶאְלָעָזר ִהיא,    כב,ב   ַרּבִ

ְרִתיּדְ     .ָאַמר: ֵעֵדי ְמִסיָרה ּכָ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר    : ַרּבִ
י ֶאְלָעָזר  יר ַרּבִ רלֹא ִהְכׁשִ א ְלַאְלּתַ    ,ֶאלָּ

ָרה ָיִמים  אן ַעד ֲעׂשָ   ,לֹא –ֲאָבל ִמּכָ
יּה.  יְפּתֵ ָנָאה ְוִזּיַ יּה ּתְ יְלָמא ֲהָוה ּבֵ יַנן ּדִ   ָחְייׁשִ

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ר,  ׁשֵ ָרה ָיִמים ּכָ אן ַעד ֲעׂשָ   ֲאִפיּלּו ִמּכָ
ִכיִרי. ּדְ  ר ּדְ ַנאי ִמיְדּכַ יּה ּתְ ֲהָוה ּבֵ   ִאם ִאיָתא ּדַ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר    : ַרּבִ
י ֶא  יר ַרּבִ ין, לֹא ִהְכׁשִ ִגיּטִ א ּבְ   ְלָעָזר ֶאלָּ

ָטרֹות  ָאר ׁשְ ׁשְ   לֹא,  - ֲאָבל ּבִ

ְכִתיב ים" :ּדִ ְכִלי ָחֶרׂש ְלַמַען ַיַעְמדּו ָיִמים ַרּבִ ם ּבִ 16"ּוְנַתתָּ
  .(ירמיהו לב, יד) 

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ָטרֹות ׁשְ    .ֲאִפיּלּו ּבִ
  

ים" :ְוָהְכִתיב   ! "ְלַמַען ַיַעְמדּו ָיִמים ַרּבִ
  

ַמע ַלן    .ָהָתם ֵעָצה טֹוָבה ָקא ַמׁשְ
  
  

                                                           

ָרֵאל ָלקֹוַח ֶאת ַהּסְ  'ּכֹה ָאַמר ה 16 ְכִלי ָחֶרׂש ְלַמַען יַ ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ם ּבִ ה ּוְנַתתָּ לּוי ַהּזֶ ה ְוֵאת ֶהָחתּום ְוֵאת ֵסֶפר ַהּגָ ְקָנה ַהּזֶ ה ֵאת ֵסֶפר ַהּמִ ַעְמדּו ָפִרים ָהֵאּלֶ
ים   ָיִמים ַרּבִ

    רש"י

. כלומר מאן נינהו מאן חכמים
 י טעמייהו דמכשרי:ומא

. דאמר חתימת ר' אלעזר היא
הגט אינה מן התורה ולא סגי 
למיתביה בלא עדי מסירה 
דאינהו הוא דעבדי כריתות דעל 
כרחיך בעינן עדים דילפינן 
(לקמן דף צ.) ערוה דבר דבר 
מממון והלכך לא חיישינן 
לדלמא מזייפא דהא אמרן 
צריכי למיקרייה ואי הוה ביה 

י ומ''ד עדי תנאה אינהו ידע
מסירה עיקר הבאה לינשא 
צריכה להביא עדים שנמסר 
לפניהם אבל לר' מאיר דאמר 
לא בעינן עדי מסירה איכא 
למיחש לזיופא דמאן דסמיך 
אעדי חתימה אשה הבאה 
לינשא בגט אינה מביאה לפנינו 
עדים החתומים בו אם יש 
מכירים בחתימתן ואם יש 

   תנאה וזייפתיה ליכא דידע:
. שהביאתו לב''ד ראלא לאלת

ביום שנמסר לה להודיע שהיא 
גרושה ויתירוה לינשא דכיון 
דהאידנא הוה ובעידי מסירה 

   לא חיישינן לזיופא:
   . וכבר שכחוה העדים:וזייפתיה

. דאינן עשויין אלא אלא בגיטין
להתירה ויכולה להביאו לב''ד 
לאלתר ויתירוה ושוב אינה 
צריכה לגט דכיון שהותרה בב''ד 

   כרון וקול לדבר:יש ז
. דקיימי לגוביינא אבל בשטרות

ודילמא לא מפיק ליה עד זמן 
ארוך וישכחו עדי מסירה את 
הדבר וסמכי' אעדי חתימה 
והוא מזייף כתב העליון וחותם 

   העדים עומד במקומו:
. אלמא בעינן דבר ימים רבים

הראוי לעמוד ולהתקיים והאי 
  קרא בירמיה בשטרי מכר:
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ָנה     ִמׁשְ
ט, ַהּכֹ ִרין ִלְכּתֹוב ֶאת ַהּגֵ ׁשֵ   ל ּכְ

  ֲאִפיּלּו ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה ְוָקָטן. 
ּה,  יטָּ ה ּכֹוֶתֶבת ֶאת ּגִ ָ   ָהִאׁשּ
  ְוָהִאיׁש ּכֹוֵתב ֶאת ׁשֹוְברֹו, 

חֹוְתָמי א ּבְ ט ֶאּלָ ֵאין ִקּיּום ַהּגֵ   .  וׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

ֵני ֵדיָעה ִניְנהּו!    ְוָהא ָלאו ּבְ
  

  :ַרב הּוָנאָאַמר 
יו.    כג,א ּבָ דֹול עֹוֵמד ַעל ּגַ ָהָיה ּגָ   ְוהּוא ׁשֶ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 

ר? ׁשֵ יו ָהִכי ַנִמי ּכָ ּבָ ָרֵאל עֹוֵמד ַעל ּגַ ה, ּגֹוי, ְוִיׂשְ א ֵמַעּתָ    !ֶאּלָ
יָמא סּול"ְוָהַתְנָיא:  - י ָהִכי ַנִמ  :ְוִכי ּתֵ   ! "ּגֹוי ּפָ

  
יּה ָעַבד.  ַנְפׁשֵ יּה ּדְ   ּגֹוי ְלַדְעּתֵ

  
  : ַרב ַנְחָמןֲהַדר ָאַמר 

ָתא ִהיא ּדְ     ,ִריְמ ָא ָלאו ִמיּלְ
ִתיָבה  ָלל ְלִעְנַין ּכְ ֵסיל ֵליּה ְלגֹוי ְלִעְנַין ֲהָבָאה, ִמּכְ ָקא ּפָ ִמּדְ ר –ּדְ ׁשֵ    .ּכָ

  
   :ְוָהַתְנָיא

  ! "סּולּגֹוי ּפָ "
  

י ֶאְלָעָזר ִהיא,    ַהִהיא, ַרּבִ
ְרִתיּדְ     .ָאַמר: ֵעֵדי ְמִסיָרה ּכָ

ָמּה,  ִתיָבה ִלׁשְ   ּוָבֵעיַנן ּכְ
יּה ָקָעֵביד ַנְפׁשֵ יּה ּדְ ְעּתֵ אי ּגֹוי ַאּדַ    .ְוָהא ַוּדַ

  
   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ה, ֲחָתמוֹ  ּפָ ַאׁשְ י ֵמִאיר: ֲאִפיּלּו ְמָצאֹו ּבָ ר -, ּוְנָתנֹו ָלּה אֹוֵמר ָהָיה ַרּבִ ׁשֵ   . ּכָ
  

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה 

17"ְוָכַתב ָלּה""
ָמּה  – (דברים כד, א)    . "ִלׁשְ

ט ִתיַבת ַהּגֵ    .ַמאי ָלאו ּכְ
  

  לֹא, ֲחִתיַמת ֵעִדים. 
  

  : ָרָבא ֵאיִתיֵביּה 
ה " ָ ּלא ְלׁשּום ִאׁשּ ב ׁשֶ ְכתַּ ּנִ ט ׁשֶ ל ּגֵ סּול –ּכָ   ! "ּפָ
  

ה ֵאיָמא: ׁשֶ  ָ ּלא ְלׁשּום ִאׁשּ ם ׁשֶ ְחּתַ סּול.  - ּנֶ   ּפָ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ָמּה " ִאיּלּו ּכֹוְתבֹו ִלׁשְ הּוא ּכֹוְתבֹו ּכְ ׁשֶ   , "ּכְ

ׁשֶ  ָמּה  הּוא ּכֹוְתבֹו ַלּתֹוֶרףַמאי ָלאו: ּכְ ָמּה!?  ,ִלׁשְ ִאיּלּו ּכֹוְתבֹו ַלּטֹוֶפס ִלׁשְ   ּכְ
  

הּוא  ׁשֶ ָמּה  חֹוְתמוֹ לֹא, ּכְ ִא  ,ִלׁשְ ָמּה. ּכְ   יּלּו ּכֹוְתבֹו ִלׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
י ֶאְלָעָזר ִהיא,  י? ַרּבִ ְרִתיּדְ ָהֵני ַמְתִניִתין ַמּנִ    .ָאַמר: ֵעֵדי ְמִסיָרה ּכָ

                                                           

ָבר 17 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ  ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ   ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ

    רש"י

  מתני' 
. בגמ' ואפי' חרש שוטה וקטן

   מפרש לה:
. ומקנתו לבעל כותבת את גיטה

   וחוזר ומוסרו לה לגירושין:
. שובר פרעון כתובה שוברו

שהאשה היה לה לכותבו 
   ולמוסרו לו להיות לו לראיה:

  
  גמ' 

. ולא והא לאו בני דיעה נינהו
  ידעו לכתוב לשמה:

. והוא שהיה גדול עומד על גביו
לצורך פלוני ואומר לו כתוב 

דקסבר ר''ה מתני' ר''א היא 
דבעי כתיבה לשמה וסיפא 
דקאמר שאין קיום הגט אלא 
בחותמיו היינו עדי מסירה דרוב 
גיטין נמסרין בפני החותמים 
ואמציעתא קאי ולא ארישא 
לאכשורי כתיבת חרש בלא גדול 

   על גביו:
. דהא לדעתיה דנפשיה עבד

גדול הוא ויש בו דעת ואע''פ 
ר לו כן שמא הוא גמר שזה אומ

בלבו לשם אחר אבל קטן אין בו 
   דעת אלא למה שזה מצווהו:

. אלא לאו מילתא היא דאמרי
מעתה עובד כוכבים וישראל 
עומד כו' דהוה ס''ל דפסול ודאי 
כשר הוא ואפילו אין ישראל 
עומד על גביו וגבי חרש שוטה 
וקטן נמי ליתא לדרב הונא 

ו דאע''ג דאין גדול עומד על גבי
נמי כשר דמתני' ר''מ היא דלא 
בעי כתיבה לשמה דדריש וכתב 

   דקרא אחתימת עדים:
. דמדקפסיל ליה לעובד כוכבים

   בסיפא דמתני':
. לפי שאינו בתורת לענין הבאה

גיטין וקידושין ואין אדם נעשה 
שליח לדבר שאינו שייך בו וגבי 
כתיבה שייריה ש''מ דוקא קתני 
בהבאה ובכתיבה כשר כדקתני 
טעמא שאין קיום הגט אלא 
בחותמיו ולא איכפת לן אם 
נכתב שלא לשמה דאי תנא 
ושייר הוי ליה נמי לשיורי 

   בסיפא:
   . דתניא פסול:ההיא

ר''א היא דאמר עדי מסירה 
. וחתימת עדים אינה מן כרתי

התורה הילכך וכתב לה אכתב 
   הגט ובעינן כתיבה לשמה:

. כי כתביה עובד והא ודאי
שמה הוא דעובד כוכבים לאו ל

כוכבים אדעתא דנפשיה קעביד 
   ומשום הכי תניא פסול:

. אמר רב נחמן אומר היה כו'
אתחלתא דמילתא היא וכן 
מסתבר דהא כבר מוקמיה רב 
נחמן כר''מ ואית דגרסי והא 
ודאי עובד כוכבים כו' בלשון 
קושיא ופרכינן אהא דאמר רב 
נחמן עובד כוכבים כשר אמר רב 

   הוא: נחמן כו' תירוצא
כשהוא כותבו כאילו כותבו 

. הכי משמע כשהוא כותב לשמה
קצתו לשמה כאילו כותבו כולו 

   לשמה אלמא לשמה בעינן:
מאי לאו כשהוא כותב לתורף 
לשמה כאילו כותבו לטופס 

  . דתורף הוא עיקר:לשמה
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהוְ    : ׁשְ

יר ְמקֹום ַהּתֹוֶרף.  ּיֵ ִ ׁשּ   ְוהּוא ׁשֶ
  

אְוֵכן ָאַמר  ֵמיּה  ַרב ַחּגָ ְ אּדְ ִמׁשּ    :עּוּלָ
י ֶאְלָעָזר ִהיא.  יר ְמקֹום ַהּתֹוֶרף, ְוַרּבִ ּיֵ ִ ׁשּ   ְוהּוא ׁשֶ

  
י ְזִריָקאוְ  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

  ֵאיָנּה ּתֹוָרה.  
   

  ַמאי "ֵאיָנּה ּתֹוָרה"? 
  

אָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
י ֵמִאיר ִהיא,  ָמּה, ְוַרּבִ ֵאין ּכַח ִלׁשְ אן הֹוִדיֲעָך ׁשֶ ְרִתי.  ָאַמר: ֵעֵדיּדְ ּכָ   ֲחִתיָמה ּכָ

  
ר ָחָנהְוָהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ י ֶאְלָעָזר ִהיא!  :ַרּבִ   ַרּבִ

  
א וְ  ,ֲאמֹוָרֵאי ִניְנהוּ  יּבָ י יֹוָחָנןּדְ ַאלִּ   .ַרּבִ

  
  
  

    רש"י

   . חרש שוטה וקטן:והוא ששייר
. וכתב בן דעת את מקום התורף

וקמא התורף ולא בעי לא
בשגדול עומד על גביו ולא 

   לאוקמא כר''מ:
   . אין שומעין לך:אינה תורה

. במשנתינו שזלזלו כאן הודיעך
בכתיבת גיטין הודיעך שאין 
שום כח לשמה בכתיבה אלא 

   בחתימה:
. לעיל והאמר רבה בר בר חנה

(דף כא:) גבי אין כותבין 
   במחובר ר' אלעזר היא:

. רבה בר בר חנה ורבי אמוראי
  ריקא:ז
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ָנה     ִמׁשְ
טַהּכֹ ִרין ְלָהִביא ֶאת ַהּגֵ ׁשֵ    ,ל ּכְ

  ֵחֵרׁש,   :ֵמ  חּוץ
  ׁשֹוֶטה, 
  ְוָקָטן, 

  ְוסּוָמא, 
  ְוגֹוי. 

  

יל ָטן ְוִהְגּדִ ל ַהּקָ    ,ִקיּבֵ
ַח,  ּקֵ   ֵחֵרׁש ְוִנְתּפַ
ַח  תֵּ    ,סּוָמא ְוִנְתּפַ
ה ּפָ תַּ    ,ׁשֹוֶטה ְוִנׁשְ

יר  ּיֵ    –ּגֹוי ְוִנְתּגַ
סּול.    ּפָ

  

ַח,  ּקֵ ַח ְוִנְתָחֵרׁש ְוָחַזר ְוִנְתּפַ ּקֵ   ֲאָבל ּפִ
תֵּ  א ְוָחַזר ְוִנְתּפַ ּמֵ תּוַח ְוִנְסתַּ   ַח, ּפָ

ה  ּפָ תַּ ה ְוָחַזר ְוִנׁשְ טָּ תַּ פּוי ְוִנׁשְ    –ׁשָ
ר.  ׁשֵ   ּכָ

  

ָלל:    ֶזה ַהּכְ
ר ׁשֵ ַדַעת ּכָ תֹו ְוסֹופֹו ּבְ ִחיּלָ תְּ ל ׁשֶ   .ּכָ

  

ָמָרא             ּגְ

ָלָמא  ׁשְ ֵני ֵדיָעה ִניְנהּו,  "ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה ְוָקָטן"ּבִ ָלאו ּבְ   ּדְ
יָרא הּוא "ּגֹוי" ר ֶהיּתֵ ָלאו ּבַ    ,ַנִמי ּדְ

אי לֹא? ֶא  א סּוָמא ַאּמַ   ּלָ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
י נֹוְטלֹו ּוְלִמי נֹוְתנֹו.  ֵאינֹו יֹוֵדַע ִמּמִ   ְלִפי ׁשֶ

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

ּתֹו?  ִאׁשְ ר ּבְ   ֵהיָאְך סּוָמא מּוּתָ
ְיָלה?  ּלַ ְנׁשֹוֵתיֶהם ּבַ ִרים ּבִ ֵני ָאָדם מּוּתָ   ֵהיָאְך ּבְ

א ְטִביעּות  ,ֶאּלָ ָקָלא, ּבִ   ֵעיָנא ּדְ
ָקָלא.  ,ָהָכא ַנִמי ְטִביעּות ֵעיָנא ּדְ   ּבִ

  
א ָאַמר    : ַרב יֹוֵסףֶאּלָ

חּוָצה ָלָאֶרץ ָעְסִקיַנן ם", ְוָלא ָמֵצי ְלֵמיַמר.  ,ָהָכא ּבְ ב ּוְבָפַני ֶנְחּתַ ָפַני ִנְכּתַ ָבֵעי ְלֵמיַמר: "ּבְ   ּדְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
תּוַח  ה, ּפָ א ֵמַעּתָ ר? ֶאּלָ ׁשֵ ָמֵצי ָאַמר, ָהִכי ַנִמי ּכָ א, ּדְ ּמֵ    !ְוִנְסּתַ

ַח " :ְוָהא ָקָתֵני תֵּ א ְוָחַזר ְוִנְתּפַ ּמֵ תּוַח ְוִנְסתַּ ר -ּפָ ׁשֵ   , "ּכָ
ַח " תֵּ    ,ִאין – "ָחַזר ְוִנְתּפַ

ַח  ּתֵ   לֹא!  -לֹא ָחַזר ְוִנְתּפַ
  

ב  ַאף ַעל ּגַ ין ּדְ ַח, ּדְ הּוא ַהּדִ תֵּ   לֹא ָחַזר ְוִנְתּפַ
ָקָתֵניוְ  ה" :ַאְייֵדי ּדְ ּפָ תַּ ה ְוָחַזר ְוִנׁשְ טָּ תַּ פּוי ְוִנׁשְ ה, ּדְ , ַטְעָמא "ׁשָ ּפָ ּתַ   ָחַזר ְוִנׁשְ

ה  ּפָ ּתַ   לֹא,  - ָהא לֹא ָחַזר ְוִנׁשְ
ָנא ַנִמי  ַח "ּתָ תֵּ א ְוָחַזר ְוִנְתּפַ ּמֵ תּוַח ְוִנְסתַּ   . "ּפָ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ְיָקא ַנִמי ָקָתֵני ,ּדַ ַדַעת זֶ " :ּדְ תֹו ְוסֹופֹו ּבְ ִחיּלָ תְּ ל ׁשֶ ָלל: ּכָ ר - ה ַהּכְ ׁשֵ   , "ּכָ
רּות ' :ְולֹא ָקָתֵני ַכׁשְ תֹו ְוסֹופֹו ּבְ ִחיּלָ ּתְ ל ׁשֶ ר - ּכָ ׁשֵ   , 'ּכָ

ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

    רש"י

  מתני'  
. חוץ מחרש שוטה וקטן כו'

   בגמ' מפרש לכולהו:
. מיד הבעל קיבל הקטן

   להוליכו:
   . קודם שמסרו לה:והגדיל

  
  ' גמ

. וגבי דלאו בני דעה נינהו
שליחות איש בעינן ולא קטן 
דשליחות נפקא לן (בקדושין ד' 
מב.) מויקחו להם איש שה 

   לבית אבות אחד לוקח לכולן:
. דאין להן בר היתירא הואלאו 

קידושין ואין גיטין נוהגין בהם 
ובמידי דלנפשיה לא חזי לא מצי 

   למיעבד שליחותא לאחריני:
. הא לא חזר ונשתפה לא

דטעמא משום דעה הוא וצריך 
   להיות בן דעת לעשות שליחותו:

. דלגבי פתוח ונסתמא דיקא נמי
   לא תנא דוקא חזר ונתפתח:

א היכא . אלממדקתני סיפא כו'
דטעמא משום דעה הוא בעינן 
תחלה וסוף אבל סומא לא הוי 
טעמא משום דעה ולא בעינן 
תחילה וסוף אלא תחילה 
לחודיה דלא מצי למימר בפני 
נכתב דאי בסומא נמי דוקא 
ניתני כל שתחילתו וסופו 

  בכשרות:
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יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ י ַאִמיּבָ   : ַרּבִ

ה ִמ  ָ ט ִאׁשּ ל ּגֵ ִליַח ְלַקּבֵ ה ׁשָ ָעׂשֶ ּיֵ ד ַבְעָלּה? ֶעֶבד, ַמהּו ׁשֶ   ּיַ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
ֵסיל ֵליּה ְלגֹוי,  ָקא ּפָ  ִמּדְ

ָלל    כג,ב ר. ּדְ ִמּכְ ׁשֵ   ֶעֶבד ּכָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאִסיָאַמר    : ַרּבִ
ְעָלּה,  ד ּבַ ה ִמּיַ ָ ט ָלִאׁשּ ל ּגֵ ִליַח ְלַקּבֵ ה ׁשָ   ֵאין ָהֶעֶבד ַנֲעׂשֶ

ין ְוִקּדוּ  יּטִ תֹוַרת ּגִ ֵאינֹו ּבְ ין. ְלִפי ׁשֶ   ׁשִ
  

י ֶאְלָעָזרַמְתִקיף ָלּה     :ַרּבִ
ֵליֵתיּה,  :ַטְעָמא ָתא ּדְ ִמיּלְ   ּבְ

ִאיֵתיּה  ָתא ּדְ ִמיּלְ ר? -ָהא ּבְ ׁשֵ    !ּכָ
ְייהּו,  ַנְפׁשַ רּוָמה ּדְ תֹוַרת ּתְ ִאיְתְנהּו ּבְ   ְוָהא ּגֹוי, ְוָהא ּכּוִתי ּדְ

ְתַנן    :ּדִ
ֶהם" ּלָ ֶ ְרמּו ִמׁשּ תָּ רּוָמה -  ַהּגֹוי ְוַהּכּוִתי ׁשֶ רּוָמָתם תְּ   , (תרומות ג, ט) "תְּ

   :ּוְתַנן
רּוָמה" רּוָמתֹו תְּ ְרׁשּות ֵאין תְּ ָרֵאל, ֲאִפיּלּו ּבִ ל ִיׂשְ ַרם ׁשֶ תָּ   , (תרומות א, א) "ּגֹוי ׁשֶ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ְכִתיב ּום ּדִ ם  " :ָלאו ִמׁשּ ם"ּגַ 18ַאּתֶ

   – (במדבר יח, כח) 
ָרֵאל ם ִיׂשְ לוּ  ,ָמה ַאּתֶ ָרֵאל! ַאף ׁשְ   ֲחֶכם ִיׂשְ

  
ֵבי  איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ

  לֹא, 
ֵני ְבִרית לּוֲחֶכם ּבְ ֵני ְבִרית, ַאף ׁשְ ם ּבְ   .ָמה ַאּתֶ

  
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ְעָלּה,  ד ּבַ ה ִמּיַ ָ ט ִאׁשּ ל ּגֵ ִליַח ְלַקּבֵ ה ׁשָ   ֵאין ָהֶעֶבד ַנֲעׂשֶ

ין, ְלִפי ׁשֶ  ין ְוִקיּדּוׁשִ יּטִ תֹוַרת ּגִ   ֵאינֹו ּבְ
ִנינּו:  ָ ׁשּ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ

ָרה " ן חֹוִרין", ִאם ָהְיָתה עּוּבָ ְפָחה ּוְוָלֵדְך ּבֶ    ."ָזְכָתה לוֹ  -"ֲהֵרי ַאתְּ ׁשִ
  

ָרה ָזְכָתה לֹו"ַמאי    ? "ִאם ָהְיָתה עּוּבָ
  

י ֲאָתא  ר ְיהּוָדהּכִ מּוֵאל ּבַ   , ָאַמר: ַרב ׁשְ
י ַר  ְרּתֵ י יֹוָחָנן ּתַ    :ָאַמרּבִ

ל ֲחֵבירֹו,  ד ַרּבֹו ׁשֶ ט ַלֲחֵבירֹו ִמּיַ ל ּגֵ ָהֶעֶבד ְמַקּבֵ ָבִרים ׁשֶ   ִנְרִאים ּדְ
ּלֹו.  ד ַרּבֹו ׁשֶ   ֲאָבל לֹא ִמּיַ

  
נּוָיה:  ָך ָאָדם לֹוַמר: זֹו ֲהָלָכה ׁשְ ָרה "ְוִאם ְלָחׁשְ   ! "ָזְכָתה לוֹ  -ִאם ָהְיָתה עּוּבָ

ָבר,  :ֱאמֹור לוֹ  יְרׁשּו ֶאת ַהּדָ ֵני ְגדֹוֵלי ַהּדֹור ּפֵ   ׁשְ
י ֵזיָרא ר ַרב ִיְצָחקוְ  ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   . ַרּבִ

י ִהיא,  י? ַרּבִ ְחֵרר ֲחִצי ַעְבּדֹו ָקָנהָאַמר: ַה ּדְ ַחד ָאַמר: ָהא ַמּנִ    .ְמׁשַ
ָהא? ּדְ ְוַחד ָאַמר: ַמאי ַטְעָמא  י ּבְ   ַרּבִ

ר ֶיֶרְך ִא  :ָקָסַבר ִמי ׁשֶ עּוּבָ ה ּכְ   .  ִהְקָנה ָלּה ֶאָחד ֵמֵאָבֶריָה ּמֹו הּוא, ְוַנֲעׂשָ
   

                                                           

ּנוּ  18 ם ִמּמֶ ָרֵאל ּוְנַתתֶּ ֵני ִיׂשְ ְקחּו ֵמֵאת ּבְ ר תִּ רֵֹתיֶכם ֲאׁשֶ רּוַמת ְיהָוה ִמּכֹל ַמְעׂשְ ם תְּ ִרימּו ַגם ַאתֶּ ן תָּ רּוַמת ְיהָוה ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהןּכֵ    ֶאת תְּ

    רש"י

. לאשה עבד של כל מהו שיעשה שליח
   אדם מהו שיעשה שליח לאשה בעלמא:

. ותהא מגורשת לקבל גט מיד בעלה
בקבלתו וה''ה נמי להולכה דכולה חדא 
טעמא היא אלא כך היתה השאלה 

   בבית המדרש:
. במתני' מדקפסיל לעובד כוכבים

  בהבאה ולא תנא עבד: 
. וכי היכי דכשר מכלל דעבד כשר

להבאה להיות שליח להתגרש כך כשר 
לקבלה להיות שליח להתגרש שאין 

   יהם:חילוק טעם בינ
. כגון תרומה הא במילתא דאיתיה

שאסור לעבד לאכול טבל ואם יש לו 
טבל שניתן לו ע''מ שאין לרבו רשות בו 
מפריש תרומה הימנו ותרומתו תרומה 
דעבד כאשה בכל מצות ותימא נמי 

   דכשר להיות שליח לתרום:
. שתרמו את שלהן תרומתן תרומה

ואסורה לזרים דסבר אין קנין לעובד 
ארץ ישראל להפקיע מקדושת כוכבים ב

מעשר והקדש העובד כוכבים הקדש 
כדילפי' (חולין דף יג:) מאיש איש 
לרבות את העובדי כוכבי' שנודרים 

   נדרים ונדבות כישראל:
. של ישראל שעשאו אפילו ברשותו

   שליח אין תרומתו תרומה:
   . אינה תרומה:מאי טעמא
. דשליחות דתרומה דכתיב לאו משום

אתם ודרשינן מדמצי  כן תרימו גם
למכתב אתם וכתב גם אתם לרבות 
שלוחכם ואיתקש שליח לשולחו בהאי 
קרא למימר דמה אתם בני ישראל אף 
שלוחכם ישראל ומהאי מיעוטא איכא 
למעוטי נמי לעבד שתרם את של 

   ישראל ברשות:
. מהולים ובאו לא מה אתם בני ברית

   בברית מצות:
ד . לאפוקי עובאף שלוחכם בני ברית

כוכבים אבל עבד בן ברית הוא דכתיב 
   (דברים כט) מחוטב עציך וגו':

. בברייתא במס' ואף ע''פ ששנינו
תמורה האומר לשפחתו הרי את שפחה 
וולדך בן חורין אם היתה עוברה זכתה 
לו לעובר בקבלת גט זה להיות 

   משוחרר:
. מה ענין שחרור מאי אם היתה עוברה

ו הא אצל גט אשה דקאמר אע''פ ששנינ
   ודאי בתורת שחרור איתיה:

. חדא הא דגט אשה ר' יוחנן תרתי אמר
ועוד אחריתי ואמילתא אחריתי קאמר 
אע''פ והיינו מילתא אחריתי נראין 
דברים שהעבד מקבל גט שחרור 

   לחבירו:
. שאין רבו שלו מיד רבו של חבירו

דכיון דעבד איתיה בתורת שחרור שליח 
   נמי מצי מיהוי:
. אם שניהם של בו שלואבל לא מיד ר

איש אחד דיד עבד כיד רבו דמי 
וכשמסרו גט בידו לא יצא גט מרשותו 
ואע''ג דעבד מקבל גט לעצמו התם הוא 
דגיטו וידו באים כאחד דשיחרורא 

   דידיה הוא אבל לאחרינא לא:
. באזנך להקשות ואם לחשך אדם

ולומר הרי שנויה היא שאף מיד רבו 
ם היתה שלו מקבלו לחבירו ששנינו א

עוברה זכתה לו אלמא שפחה זו 
   מקבלתו לצורך עוברה מיד רבה:

. העבד אותו המשחרר חצי עבדו קנה
   חצי:

   . מוסיף ומסיים פירוש הדבר:וחד אמר
. הא לא חצי מאי טעמא דרבי בהא

   עבדו הוא דתרי גופי נינהו:
. והוה ליה קסבר עובר ירך אמו הוא

  כחצי גופה:
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ָנה           ִמׁשְ

ֵאיָנן ֶנֱאָמנֹות לֹוַמר ים ׁשֶ ׁשִ ְעָלּה", ֶנֱא  :ַאף ַהּנָ ּה "ֵמת ּבַ יטָּ   : ָמנֹות ְלָהִביא ֶאת ּגִ
ְע  ּה, ּוַבת ּבַ   ָלּה. ֲחמֹוָתּה, ּוַבת ֲחמֹוָתּה, ְוָצָרָתּה, ִויִבְמתָּ

ט ְלִמיָתה?  ין ּגֵ   ַמה ּבֵ
ָתב מֹוִכיַח    . ַהּכְ

  
ּה,  יטָּ ה ַעְצָמּה ְמִביָאה ֶאת ּגִ ָ   ָהִאׁשּ

ם" ב ּוְבָפַני ֶנְחתַּ ָפַני ִנְכתַּ ִהיא ְצִריָכה לֹוַמר: "ּבְ   .ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ָמָרא             ּגְ

   :ְוָהַתְנָיא
ֵאין ֶנֱאָמנֹות לֹוַמר" ם ׁשֶ ׁשֵ ְעָלּה",  :ּכְ   "ֵמת ּבַ

ךְ  ּה  ּכָ יטָּ   ! "ֵאין ֶנֱאָמנֹות ְלָהִביא ּגִ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ָאֶרץ –ּכָ    ,ּבָ
אן  חּוָצה ָלָאֶרץ.  - ּכָ   ּבְ

  
יָדּה ָקא ָסְמִכיַנן  יּבּוָרּה ּדִ ָלאו ַאּדִ ָאֶרץ, ּדְ    .ְמֵהיְמָנא –ּבָ

יָדּה ָקא ָסְמִכיַנן  יּבּוָרּה ּדִ ַאּדִ חּוָצה ָלָאֶרץ, ּדְ   ָלא ְמֵהיְמָנא.  - ּבְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָרא:  ּבְ ָכא ִמְסּתַ ה, ִאיּפְ ַרּבָ   ַאּדְ

ִאי ָאֵתי  ָאֶרץ, ּדְ ַעל ְמַעְרֵערּבָ יּה , ּבַ ִחיַנן ּבֵ ּגַ וָנה  - ַמׁשְ ּוְ א ְלֵמיַמר ְלִקְלקּוָלא ָקא ִמיּכַ ִאיּכָ   לֹא ְמֵהיְמָנא.  -ּדְ
ַעל  ִאי ָאֵתי ּבַ חּוָצה ָלָאֶרץ, ּדְ יּה ,ְמַעְרֵער ּבְ ִחיַנן ּבֵ ּגַ    .ְמֵהיְמָנא –לֹא ַמׁשְ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ ֵיי: ּדְ ּתַ   ַאּבַ

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ י ֲעִקיָבאאֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ
ה ֶנֱאֶמֶנת ְלָה  ָ ל ָוחֹוֶמרִאׁשּ ּה ִמּקַ יטָּ    ,ִביא ּגִ

ָאְמרּו ֲחָכִמים ים ׁשֶ ׁשִ ּה,  :נֹות לֹוַמרֶנֱאָמ  ֵאין :ּוַמה ּנָ יטָּ ְעָלּה" ֶנֱאָמנֹות ְלָהִביא ּגִ   "ֵמת ּבַ
ֱאֶמֶנת לֹוַמר ּנֶ ְעָלּה"  :ִהיא ׁשֶ ּה  -"ֵמת ּבַ יטָּ ֱאֶמֶנת ְלָהִביא ּגִ ּנֶ ין ׁשֶ    ."?!ֵאינֹו ּדִ

  
אָת   כד,א ּבָ קֹום ׁשֶ ּיֹּוִמּמָ ן ְצִריכֹות ׁשֶ ַהּלָ ב ּוְבָפֵני: ַמה ּלְ ָפֵנינּו ִנְכּתַ ם", אְמרּו: "ּבְ   נּו ֶנְחּתַ

ּתֹ ם". ַאף ִהיא ְצִריָכה ׁשֶ ב ּוְבָפַני ֶנְחּתַ ָפַני ִנְכּתַ   אַמר: "ּבְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ָקָתֵני ְיָקא, ּדְ    :ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ

ֵהא ְצִריָכה לֹוַמר" תְּ ּה, ּוִבְלַבד ׁשֶ יטָּ ה ַעְצָמּה ְמִביָאה ּגִ ָ ב ּוְבָפַני נֶ : ָהִאׁשּ ָפַני ִנְכתַּ ם""ּבְ   , "ְחתַּ
ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ

  
ָאֶרץ?, ַרב יֹוֵסףוְ  חּוָצה ָלָאֶרץ, ְמִציָעָתא ּבָ א ְוֵסיָפא ּבְ    !ֵריׁשָ
  

ָאֶרץ.  חּוָצה ָלָאֶרץ, ְמִציָעָתא ּבָ א ְוֵסיָפא ּבְ   ִאין, ֵריׁשָ
אי?    ִמּמַ
ָקָתֵני ָתב מֹוִכיַח " :ִמּדְ ַהּכְ ט ְלִמיָתה ׁשֶ ין ּגֵ   , "ַמה ּבֵ

ָתב ּוֶפה מֹוִכיַח ' :ְולֹא ָקָתֵני ַהּכְ   . 'ׁשֶ
  
  
  

    רש"י

  מתני' 
. בת חמותה כו'חמותה ו

בכולהו מפרש ביבמות דסניין 
לה ומכוונת לקלקלה ואין 

   נאמנות להעידה שמת בעלה:
. אשת אחי בעלה יבמתה

שונאה אותה ויראה ממנה 
שמא ימות אחד משני בעליהן 

   בלא בנים ויהו צרות זו לזו:
. דאמיתה ומה בין גט למיתה

   לא מהימנין ואגט מהימנין:
  

  גמ' 
ה לומר . שאינה צריכבארץ

   בפני נכתב:
. ואמר לא דאי אתי בעל מערער

   כתבתיו:
. שהרי לא משגחינן ביה

נתקיים בבית דין ואיכא 
למימר שזו מתכוונת לכך 

   שתתקלקל:
. שהצריכוה לומר בחוצה לארץ

בפני נכתב וזהו קיומו ותו לא 
חיישינן לערעור ואי מערער לא 

 מהימן:
. כלומר הואיל וממקום שבאת

ינן נגמור נמי להא ומינייהו גמר
דמה הן צריכות לומר כו' 
ומדקתני בברייתא מה להלן 
צריכות שיאמרו כו' שמע מינה 

   בחוצה לארץ עסקינן כאביי:
   . מאי דעתיה:ורב יוסף

. רישא וסיפא בחוצה לארץ
הכל כשרין להביא את הגט 
אוקימנא בחוצה לארץ 
מדקתני סומא וסיפא האשה 
עצמה כו' בחוצה לארץ דקתני 

   לבד שתהא צריכה לומר:וב
. אף הנשים כו' מוקי ומציעתא

   רב יוסף בארץ:
. צריכה לומר בפני כתב ופה

נכתב ולאביי לא איצטריך 
למיתני כתב ופה דהכי משמע 
מה בין פה דגט לפה דמיתה 

  אלא שהכתב מוכיח עמו:
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ה ַעְצָמּה ְמִביָאה" ָ ּה, [ ָהִאׁשּ יטָּ   ֶאת ּגִ

ם" ב ּוְבָפַני ֶנְחתַּ ָפַני ִנְכתַּ ִהיא ְצִריָכה לֹוַמר: "ּבְ   ].ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

י ָמֵטי  ה ִמּכִ ָ הִאׁשּ ְרׁשָ ּה ְלָיָדּה ִאיּגַ יּטָ   ָלּה!  ּגִ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
אֹוֵמר: לֹ  לֹוִני. ּבְ ין ּפְ ְפֵני ֵבית ּדִ א ּבִ י ּבֹו ֶאּלָ ְרׁשִ ְתּגָ   א ּתִ

ּה!  ה ּבָ ְרׁשָ י ָמְטָיא ָהָתם ִאיּגַ   סֹוף סֹוף ּכִ
  

א ָאַמר  ר ָמנֹוַח ֶאּלָ ֵמיּה  ַרב הּוָנא ּבַ ְ ֵריּה ּדְ ִמׁשּ   : ַרב ִאיָקאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ
י ָמֵטית ָהָתם, ַאְתָנֵחיּה ַאַאְרָעא וּ ּדְ  ַקֵליּה ָאַמר ָלּה: ּכִ    .ׁשְ
  

י ַקְרַקע",  ּבֵ ְך ֵמַעל ּגַ יּטֵ   ִאי ָהִכי, ֲהָוה ֵליּה: "ְטִלי ּגִ
   :ָרָבאְוָאַמר 

י ַקְרַקע"  ּבֵ ְך ֵמַעל ּגַ יּטֵ לּום!  - "ְטִלי ּגִ   לֹא ָאַמר ּכְ
  

ָמֵטית ָהָתם,  ִליַח ְלהֹוָלָכה ַעד ּדְ א, ֱהִוי ׁשָ   ֶאּלָ
ִליַח ְלַקּבָ  ,ְוִכי ָמֵטית ָהָתם ְך. ֱהִוי ׁשָ יּטֵ ִלי ֶאת ּגִ   ָלה, ְוַקּבְ

  
ַעל!  ִליחּות ֵאֶצל ַהּבַ   ְוָהא לֹא ָחְזָרה ׁשְ

  
ָמֵטית ָהָתם, ּדְ  ִליַח ְלהֹוָלָכה ַעד ּדְ   ָאַמר ָלּה: ֱהִוי ׁשָ

ָלה.  ִליַח ְלַקּבָ ֵוי ׁשָ   ְוִכי ָמֵטית ָהָתם ׁשָ
  

ָאַמר:  ל גִּ "ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ִליַח ְלַקּבֵ ה ׁשָ ה עֹוׂשָ ָ ְעָלּה ִאׁשּ ִליַח ּבַ ד ׁשְ ּה ִמּיַ   , "יּטָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ י" :ֶאּלָ ל ּגִ ִליַח ְלַקּבֵ ה ׁשָ ה עֹוׂשָ ָ ְעָלּה ֵאין ָהִאׁשּ ִליַח ּבַ ד ׁשְ ּה ִמּיַ א ְלֵמיַמר -  ּטָ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
  ַטְעָמא ַמאי? 

ַעל,  יֹון ּבַ ּזָ א ּבִ ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ַעל לֹא ָקֵפיד - ְוָהָכא    .ּבַ

  
ָאַמרָהנִ  ַעל" :יָחא ְלַמאן ּדְ יֹון ּבַ ּום ִבּזָ   , "ִמׁשּ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ן" :ֶאּלָ ָאה ְלַאַחר ִמיּכָ ּום ֲחֵצָרּה ַהּבָ א ְלֵמיַמר - " ִמׁשּ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

ָמֵטית ָהָתם,  :ָאַמר ָלּה  ִליַח ְלהֹוָלָכה ַעד ּדְ   ֱהִוי ׁשָ
ִליַח ְלהֹוָלָכה, ,ְוִכי ָמֵטית ָהָתם  ֵוי ׁשָ יּה.  ׁשָ ְך ִמיּנֵ יּטֵ ִלי ֶאת ּגִ   ְוַקּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ָמֵטית ָהָתם,  :ָאַמר ָלּה ּדְ  ִליַח ְלהֹוָלָכה ַעד ּדְ   ֱהִוי ׁשָ
י ִדיָנא י ּבֵ ם",  :ְוִכי ָמֵטית ָהָתם ֵאיַמר ַקּמֵ ב ּוְבָפַני ֶנְחּתַ ָפַני ִנְכּתַ   "ּבְ

ִליַח ְוִליְתבּוהַּ  י ִדיָנא ׁשָ י ּבֵ ּוֵ   ִניֲהִליְך.   ּוְמׁשַ
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    רש"י

. במקום מכי מטא גט לידה
   שקבלתו במדינת הים:

. ואי בעיא איגרשה לה
קליה לגט מגורשת היא למי

ואינה צריכה להביאו בפנינו 
אלא לראיה בעלמא ולמה לה 
לומר בפני נכתב הא לאו שליח 

   היא:
סוף סוף כי מטיא להתם 

. ע''י קבלה ראשונה איגרשה לה
דתנאה בעלמא הוה דלא 
תתגרש עד אותו מקום והרי 
   נתקיים התנאי ולאו שליח היא:

. דהויא שליח אתנחיה אארעא
עד התם ובמאי דשקלא  להולכה

 ליה תו מארעא הוא דמגרשה:
   . לקמן (עח.):הא דרבא

   . דבעינן ונתן:לא אמר כלום
. את גופיך וכי מטית התם הוי

   שליח דידך לקבלה וקבלי מידך:
והא לא חזרה שליחות אצל 

. שליח לא מיקרי אלא הבעל
המשתלח מזה לזה שראוי 
לחזור אצל שולחו ולומר. 

חברך וזו עשיתי שליחותך ל
אינה ראויה לחזור שהרי לא 
נשתלחה אלא לעצמה ואח''כ 
נעשית היא בעל המעשה ובטל 

   השליחות קודם שתחזור:
. אינש אחרינא שליח שוי

לקבלה דהשתא לא פסק 
 שליחותה מינה וראויה לחזור:

. לקמן בפרק הניחא למ''ד כו'
התקבל (סג:) וטעמייהו מפרשי 

   הכא בסמוך:
הוא טעמא . תירוצא טעמא מאי

מאי אמרי' אין אשה עושה 
שליח לקבל גיטה מיד שליח 

   בעלה:
. דסבור מבזה משום בזיון דבעל

אותי שאין היא עצמה מקבלתו 
הלכך לא ניחא ליה שיהא 
שלוחו מוסר לשלוחה ואי מסר 
לא הוי גיטא דלאו להכי 
שדרוהו להאי דבשלמא מיד 
הבעל עצמו כיון דאיהו גופיה 

א חזינן מסר לשליח אשתו הא ק
דלא קפיד אבל כל כמה דלא 

   חזינן אמרי' קפיד:
. שהרי כן הכא בעל לא קפיד

   צוה לה:
ומשום חצרה הבאה לאחר 

. דדמיין להדדי שכשזרק מכאן
גט לחצר חבירו ואחר כך קנתה 
היא החצר הרי הוא עושה את 
החצר שליח להוליך והיא 
כשקנאתו עשאתו שליח לקבלה 
ואתי לאכשורי מההיא טעמא 

שלא כדין הוא דחצר לאו ו
משום שליחות אתרבי אלא 
משום ידה וההיא שעתא 

   דנתינה לאו ידה הוא:
. אחרינא להולכה כדי שוי שליח

שתהא שליחותה חוזרת אצל 
הבעל ולאחר זמן קבלי גיטיך 
מיניה ושליח שעשה שליח 
אמרינן בכל הגט (לקמן דף כט:) 
שהשליח הראשון עושה את 

פניהם השני בבית דין ואומר ל
 בפני נכתב ובפני נחתם:

 


